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สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิ 
และสิำ�งแวดลอ้ม (สำผ.) ไดจั้ัดทำ�ว�รัสำ�รัธรัรัมช�ติิ
และสิำ�งแวดล้อมรั�ยสำ�มเดือนัม�เป็็นัรัะยะเวล� 
กว่� 10 ปี็ แต่ิด้วยคว�มก้�วหน้ั�ท�งเทคโนัโลยี 
ก�รัจััดทำ�เนืั�อห�คว�มรั้ ้และช่องท�งก�รัสืำ�อสำ�รั
ในัป็ัจัจุับันัมีคว�มหล�กหล�ยและเป็ลี�ยนัแป็ลง
อย่�งรัวดเร็ัว ผ้้อ่�นัสำ�ม�รัถเข้้�ถึงข้้อม้ลที�สำนัใจั
ได้ง่�ยขึ้�นั ป็รัะกอบกับมีคว�มติ้องก�รัคว�มรั้้ 
ที�กว้�งข้ว�งและลึกซึึ้�งยิ�งขึ้�นั 

การเขีียนคอลััมน์ด้้านส่ิ่�งแวด้ลั้อมในปััจจุบััน จึงได้้

ปัรับัรูปัแบับัในการนำาเสิ่นอวารสิ่ารธรรมชาต่ิแลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอม 

รายสิ่ามเดื้อนเป็ันราย 6 เดื้อน แลัะจะมีการนำาเสิ่นอคอลััมน์ 

ทีี่�เป็ันเนื�อเรื�องหรือสิ่ถานการณ์์สิ่ำาคัญแลัะน่าสิ่นใจในช่วง 

ระยะเวลัานั�นทุี่ก ๆ เดื้อนให้แก่ ผูู้้อ่านได้้มีความเข้ีาใจ 

ด้้านธรรมชาต่ิแลัะส่ิ่�งแวด้ลั้อมมากย่�งขึี�น แลัะภายหลัังทีี่�เผู้ย

แพร่เนื�อหาครบั 6 คอลััมน์ จะที่ำาการรวมเล่ัมเพื�อเผู้ยแพร่ 

ผู่้านช่องที่างออนไลัน์ บันเว็บัไซต์ิแลัะเฟสิ่บุั�กขีอง สิ่ผู้. (https://

www.onep.go.th/publication-ne/  and Facebook: 

https://www.facebook.com/onep.gov.th) โด้ยได้้เร่�ม

ด้ำาเน่นการตัิ�งแต่ิเดื้อนมกราคม 2566 เป็ันต้ินมา เร่�มจากเรื�อง

กระแสิ่การขึี�นที่ะเบัยีนเปัน็มรด้กโลัก พบัวา่มีหลัายพื�นทีี่� 

บันโลักมีลัักษณ์ะสิ่ำาคัญระด้ับัโลักที่ี�แติกติ่างกันถึง  

3 ปัระเภที่ แลัะได้้รับัการขึี�นที่ะเบีัยนจากยูเนสิ่โก 

ในคอลััมน์ “กว่าจะมาเป็ัน 3 มงกุฎแห่งยูเนสิ่โก” ถัด้มา 

เป็ันคอลััมน์การอนุรักษ์นกแก้ว ทีี่�อาศััยอยูที่ี่�วัด้สิ่วนใหญ่  

จังหวัด้นนที่บุัรี คือ “การอนุรักษ์นกแก้วโม่งฝููง

สุิ่ด้ท้ี่ายสัิ่ติว์ใกล้ัสูิ่ญพันธ์ุ” แลัะคอลััมน์รูปัแบับัขีอง

การอนุรักษ์แลัะฟ้�นฟูที่รัพยากรป่ัาไม้ในพื�นทีี่�ป่ัาทีี่�ดี้  

“นำ�าพางโมเด้ลั คืนชีว่ติใหม่ให้ป่ัาเมืองน่าน” คอลััมน์ 

การจัด้ที่ำาระบับับััญชีด้้านเศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ลั้อม เพื�อใช้

สิ่ำาหรับัการบัร่หารที่รัพยากรธรรมชาต่ิแลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอม

ปัระเที่ศั“รู้จัก-ระบับับััญชีเศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ลั้อม”  

ติลัอด้จนการตืิ�นตัิวเรื�องเง่นเข้ีารหัสิ่หรือสิ่กุลัเง่นคร่ปัโติ 

ทีี่�มีผู้ลัต่ิอการใช้พลัังงาน ในคอลััมน์ “สิ่กุลัเง่นด่้จ่ทัี่ลั 

กับัต้ินทุี่นการใช้พลัังงาน” แลัะคอลััมน์การพัฒนา

นวัติกรรมเพื�อนำามาใช้ในการบัร่หารจัด้การกองทุี่น 

ส่ิ่�งแวด้ล้ัอมให้มีปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพย่�งขึี�น “ก้าวสู่ิ่อนาคติ 

กับันวัติกรรม E-Fund Map” ทัี่�งนี� กองบัรรณ์าธ่การ 

หวังเป็ันอยา่งย่�งว่าวารสิ่ารฉบัับันี�จะเปัน็ทัี่�งแหล่ังความรู้ 

แลัะแรงบัันด้าลัใจให้ท่ี่านผูู้้อ่านเกี�ยวกับัการอนุรักษ์ 

แลัะฟ้�นฟูระบับัน่เวศัได้้ไม่มากก็น้อย

บทบรรณาธิิการ
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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
(ONEP) has been conducting the Journal of Nature and Environment 
for longer than 10 years. Regarding the technology change, creative  
content and multi-channel, readers could easily access to various sources 
of interested data. 

The Journal has been adapted to deploy every 6 months instead of every 3 months. However, 
the important and interested columns in the Journal are uploaded and published monthly resulting in 
improvement of understanding about ecological information. After promoting six columns, the ONEP 
would combine the columns in the Journal and publish on the ONEP Website and Facebook (https://
www.onep.go.th/publication-ne/  and Facebook: https://www.facebook.com/onep.gov.th). The columns 
have been deployed since January 2022. The column related to the interest of the world heritage site 
is published on the website in January. It is introduced that many the world heritage sites have been 
differently listed with three types in the column “Road to UNESCO Triple Crown”. Next, the parrots 
living in Wat Suan Yai (temple), Nonthaburi, wanted to be protected in the column “Protect Last 
Flock of Near Threatened Species – Alexandrine Parakeets” at Suan Yai Temple”. The good practice of  
conservation and rehabilitation for forest resource is illustrated in “Nam Pang Model Brings New Life to 
Nan’s Forest”. Then, the accounting system included the economical and the environmental aspects 
is applied to manage natural resources and environment in the country with “Knowing the System of 
Environmental-Economic Accounting”. In addition, cryptocurrency is interested in public but it might 
significantly consume high energy in “Cryptocurrency and energy consumption”. “Into the Future with 
innovative E-Fund Map”, this column relates to initiative tools to improve natural resource management 
in the Environmental Fund Division, ONEP. In this opportunity, the editorial hopes this Journal could 
promote ecological resources and motivate readers to conserve and protect ecosystem differently.   
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กว่าจะมาเป็น  
3 มงกุฎแห่งยูเนสโก

โ อ ก า ส ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร 
คัดเลือกให้เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทาง
ธรรมชาติของยูเนสโก (The UNESCO  
Triple Crown) หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการอนุรักษ์ตามโปรแกรม 
ขององค์การเพ่ือศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ 
(UNESCO) ท่ีมี 3 รูปแบบอยู่ในพ้ืนท่ี ภูมิภาค มณฑล แคว้น จังหวัด  
หรือเมืองเดียวกัน ได้แก่ 

ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 256544



1พืน้ทีม่รดกโลก (World Heritage) ติ�มอนัสุำญัญ�
ว่�ด้วยก�รัคุ้มครัองมรัดกโลกท�งวัฒนัธรัรัม 

และท�งธรัรัมช�ติิ 

2พืน้ทีส่งวนชวีมณฑล (Biosphere Reserve Area) 
คือ พื�นัที�รัะบบนิัเวศบนับก และช�ยฝั่งทะเล หรืัอ

พื�นัที�ที�มีทั�งรัะบบนัิเวศบนับก และช�ยฝั่ง 

3อุทยานธรณีโลก (Geo Park) ก�รัอนุัรัักษ์โดย
ใช้ธรัณีวิทย� และพัฒนั�ชุมชนั โดยเชื�อมโยง 

ส่ำวนัป็รัะกอบด้�นัต่ิ�ง ๆ  เข้้�ด้วยกันั เช่นั วิถีชุมชนั วัฒนัธรัรัม 
โบรั�ณคดี ก�รัท่องเที�ยว 

ป็รัะเทศที�ได้รัับก�รัคัดเลือก และขึ้�นัทะเบียนัให้เป็็นั 
ดินัแดนัแห่ง 3 มงกุฎท�งธรัรัมช�ติิข้องย้เนัสำโก ในัปั็จัจุับันั
มีเพียง 3 ป็รัะเทศ ได้แก่ ป็รัะเทศสำ�ธ�รัณรััฐป็รัะช�ชนัจัีนั  
สำ�ธ�รัณรััฐเก�หลี และสำ�ธ�รัณรััฐอิติ�ลี 
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แห ล่ั งมรด้กโลักที่างธรรมชา ต่ิ ทีี่� มี ภู ม่ปัระ เที่ศัแบับัคาสิ่ ต์ิ  
หรือเป็ันพื�นทีี่�ห่นปูันทีี่�นำ�าฝูนชะลัะลัายห่นออกไปัจนกลัายเป็ันหลุัม แลัะถำ�า  
รวมถึงที่างนำ�า ใติ้ ด่้นทีี่�นำ�าลัะลัายเอาเ นื�อ ห่นปูันออกไปั พบัในเขีติ 
เมืองฉือหล่ัน มณ์ฑลัยูนนาน เมืองลีั�โปั มณ์ฑลักุ้ยโจว แลัะเมืองอู่หลัง  
นครฉงช่�ง ขึี�นที่ะเบีัยนเป็ันมรด้กโลักเมื�อ ค.ศั. 2007 

เขีติสิ่งวนชีวมณ์ฑลัเหมาหลััน (Mao Lan Biosphere Reserve Area) 
มณ์ฑลักุ้ยโจว มีการอนุรักษ์ป่ัาด่้บัชื�นในภูม่ปัระเที่ศัแบับัห่นปูันใน 
เขีติกึ�งเขีติร้อน เป็ันแหล่ังทีี่�อยูอ่าศััยขีองสัิ่ติว์ป่ัาใกล้ัสูิ่ญพันธ์ุ 

อุที่ยานธรณี์โลักช่ล่ัน (Shilin UNESCO Global Geopark) มณ์ฑลั
ยูนนาน ความงามขีองภูม่ทัี่ศัน์ทีี่�เป็ันเอกลัักษณ์์ ได้้แก่ ห่นปูันสูิ่งคล้ัายเสิ่าสูิ่ง 
ห่นปูันรูปัด้าบั ห่นปูันรูปัเห็ด้ แลัะห่นปูันทีี่�มีลัักษณ์ะคล้ัายหอคอย 

สาธารณรัฐประชาชนจีีน 
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สาธารณรัฐเกาหลีี
เกาะภูเขีาไฟเชจูแลัะถำ�าลัาวา เป็ันแหล่ังมรด้กโลัก 

ที่างธรรมชาต่ิ อยู่ห่างจากชายฝัู�งที่างใต้ิขีองคาบัสิ่มุที่รเกาหลีั 
130 กม. แลัะเป็ันเกาะใหญ่ทีี่�สุิ่ด้ในคาบัสิ่มุที่รเกาหลีั แบ่ังออกเป็ัน 
3 ส่ิ่วนคือ 1. อุที่ยานแห่งชาต่ิฮััลัลัาซาน 2. ยอด้เขีาชองซาน 
อ่ลัชุบัง 3. ถำ�าลัาวามานจงักลุั ได้้รับัการกำาหนด้ใหเ้ป็ันเขีติสิ่งวน
ชีวมณ์ฑลัขีองยูเนสิ่โกใน ค.ศั. 2002 แลัะเป็ันมรด้กโลักใน  
ค.ศั. 2007 แลัะอุที่ยานธรณี์โลักซันบัังซาน (Jeju Global 
Geopark Sanbangsan) ใน ค.ศั. 2010
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Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia and the Certosa  
di Padula ได้้รับัการขึี�นที่ะเบีัยนโด้ยองค์การยูเนสิ่โกให้เป็ันมรด้กโลักใน ค.ศั. 1998 กำาหนด้ให้เป็ันเขีติสิ่งวนชีวมณ์ฑลัขีององค์การยูเนสิ่โก 
ใน ค.ศั. 1997 แลัะได้้รับัการขึี�นที่ะเบีัยนโด้ยองค์การยูเนสิ่โกให้เป็ันอุที่ยานธรณี์โลักใน ค.ศั. 1998

เทืี่อกเขีาโด้โลัไมติ์ มีธรณ์ีสัิ่ณ์ฐานนำ�าแข็ีง แลัะระบับัเที่ือกเขีาห่นปูันได้้รับัการขึี�นที่ะเบัียนโด้ยองค์การยูเนสิ่โกให้เปั็นมรด้ก
โลักใน ค.ศั. 2009 พื�นทีี่�สิ่งวนชีวมณ์ฑลั Ledro Alps แลัะ Judicaria ตัิ�งอยู่ในภูม่ภาค Trento ที่างติอนเหนือขีองปัระเที่ศัอ่ติาลัี  
ระหว่างแหลั่งมรด้กโลักเที่ือกเขีาโด้โลัไมติ์ แลัะที่ะเลัสิ่าบั Garda แลัะ Adamello-Brenta UNESCO Global Geopark ตัิ�งอยู่ที่าง 
ติอนใต้ิขีองเทืี่อกเขีาแอลัป์ัติอนกลัางขีองปัระเที่ศัอ่ติาลีั ที่างติะวันติกขีองแคว้น Trentino เป็ันพื�นทีี่�สิ่ำาคัญขีองปัระวัต่ิศัาสิ่ติร์ที่างธรณี์ว่ที่ยา
ขีองเทืี่อกเขีาแอลัป์ั 

สาธารณรัฐอิิตาลีี
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ได้้รับการข้ึ้�นทะเบียนจีากยูเนสโกแล้ีว จีำานวน 2 โปรแกรม ซ้ึ่�งตั�งอิยู�ในจัีงหวัด้
นครราชสีมา คือิ มงกุฎที� 1 มรด้กโลีก พืื้�นที�กลุี�มป่าด้งพื้ญาเย็น-เขึ้าใหญ� 
(Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) ได้้รับการข้ึ้�นทะเบียน 
เป็นมรด้กโลีกเมื�อิปี ค.ศ. 2005 ประกอิบด้้วย พื้ื�นที�คุ้มครอิงหรือิพืื้�นที�
อินุรักษ์์ธรรมชาติ จีำานวน 5 แห�ง

ได้้แก่ อุที่ยานแห่งชาต่ิเขีาใหญ่ อุที่ยานแห่งชาต่ิทัี่บัลัาน อุที่ยานแห่งชาต่ิปัางสีิ่ด้า อุที่ยาน 
แห่งชาต่ิติาพระยา แลัะเขีติรักษาพันธ์ุสัิ่ติว์ป่ัาด้งใหญ่ พื�นทีี่�กลุ่ัมป่ัาด้งพญาเย็น-เขีาใหญ่ เป็ันผืู้นป่ัาทีี่�มี
ความติอ่เนื�องเชื�อมโยงกนัเปัน็ระบับัน่เวศัขีนาด้ใหญ ่มีความสิ่ำาคัญติอ่การอนรัุกษค์วามหลัากหลัายที่าง
ชีวภาพ แลัะเป็ันแหล่ังทีี่�อยู่อาศััยขีองสัิ่ติว์ใกล้ัสูิ่ญพันธ์ุหลัายสิ่ายพันธ์ุ 

มงกุฎทีี่� 2 พื�นทีี่�สิ่งวนชีวมณ์ฑลัสิ่ะแกราช ได้้รับัการขึี�นที่ะเบีัยนเป็ันพื�นที่ี�สิ่งวนชีวมณ์ฑลั 
เมื�อปีั ค.ศั. 1976 เป็ันแหล่ังรวบัรวมข้ีอมูลัเกี�ยวกับัปััจจัยส่ิ่�งแวด้ล้ัอมในป่ัาเขีติร้อน แลัะเป็ันสิ่ถานทีี่�
ศึักษาค้นคว้าระบับัน่เวศัป่ัาด่้บัแล้ัง แลัะป่ัาเต็ิงรัง แลัะขีณ์ะนี�ปัระเที่ศัไที่ยได้้ยื�นขีอขึี�นที่ะเบีัยนอุที่ยาน
ธรณี์โคราช เปั็นอุที่ยานธรณ์ีโลักตัิ�งแติ่ ค.ศั. 2019 โด้ยมีลัักษณ์ะเด้่นขีองพื�นที่ี�มีลัักษณ์ะภูม่ปัระเที่ศั
เควสิ่ต้ิา หรือเขีารูปัอีโต้ิ 2 แนวคู่ขีนานกันจำานวนมากกว่า 20 เขีา มีแหล่ังฟอสิ่ซ่ลัได้โนเสิ่าร์ แหล่ังฟอสิ่ซ่ลั 
ไม้กลัายเป็ันห่นแลัะแหล่ังฟอสิ่ซ่ลัช้างดึ้กด้ำาบัรรพ์ ขีณ์ะนี�อยู่ระหว่างการติรวจปัระเม่นผู้ลั

ปัระเที่ศัไที่ยโอกาสิ่ได้้รับัการคัด้เลัือกให้เปั็นด่้นแด้นแห่ง 3 มงกุฎที่างธรรมชาติ่ขีองยูเนสิ่โก 
เช่นเด้ียวกันกับัสิ่ามปัระเที่ศัขี้างติ้น หากอุที่ยานธรณ์ีโคราชผู้่านการรับัรองเปั็นอุที่ยานธรณ์ีโลัก 
ขีองยูเนสิ่โก (UNESCO Global Geoparks) โด้ยมีแหล่ังธรณี์ว่ที่ยาทีี่�มีคุณ์ค่าด้้านแหล่ังอนุรักษ์ 
ไม้กลัายเป็ันห่น แลัะแหล่ังฟอสิ่ซ่ลัช้างดึ้กด้ำาบัรรพ์

ท่ีผ่านมาประเทศไทย

อ้างอ่ง 
World Heritage List. Jeju Volcanic Island and Lava Tubes. whc.unesco.org/en/list/1264 ค้นเมื�อวันทีี่� 23 กันยายน 2564. 
World Heritage List. South China Karst. whc.unesco.org/en/list/1248 ค้นเมื�อวันทีี่� 23 กันยายน 2564. 
World Heritage List. Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia, 
and the Certosa di Padula. whc.unesco.org/en/list/842 ค้นเมื�อวันที่ี� 23 กันยายน 2564. 
World Heritage List. The Dolomites. whc.unesco.org/en/list/1237 ค้นเมื�อวันทีี่� 23 กันยายน 2564. 
World Heritage List. Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex. whc.unesco.org/en/list/590 ค้นเมื�อวันทีี่� 12 มกราคม 
2565.
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TRIPLE CROWN
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There is a possibility that 
Thailand will be designated 
as the country receiving the 
prestigious UNESCO Triple 
Crown or the land with conserved landscapes 
meet programs set by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  
in three types. They are 

1 World Heritage Site under the Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage, 

2 Biosphere Reserve Area that covers  
terrestrial or coastal ecosystems or areas with both 
terrestrial and coastal ecosystems, and 

3 Geopark that is conserved by integrating the 
geology and community development through the 
connection of different functions such as community 
way of life, culture, archeology and tourism. 

Currently there are only three countries, 
namely People’s Republic of China, Republic of 
Korea and Italian Republic, selected and awarded 
the UNESCO Triple Crown.
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People’s Republic of China, 
its World Natural Heritage has karst landscape featuring 

soluble limestone dissolved by rain to form sinkholes and caves 
as well as underground waterways which created by the erosion of 
limestone. These landforms are found in Shilin in Yunnan province, 
Libo in Guizhou province and Wulong in Chongqing province.  
They were inscribed in the World Natural Heritage list in 2007.   

Maolan Biosphere Reserve Area in Guizhou province  
is known for the conservation of subtropical evergreen forest  
in limestone landscapes where inhabited endangered species. 

Shilin UNESCO Global Geopark in Yunnan province  
is famous for its beautiful unique landscapes of rocks in shapes 
such as pinnacle columns, swords, mushrooms and towers.
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Republic of Korea, 
Jeju Volcanic Island and Lava Tubes is the 

World Natural Heritage Site situated about 130 
kilometers from the southern coast of the Korean 
Peninsula. Jeju Island is the largest island in Korean 
Peninsula. The island is divided into three areas  
comprising   (1)   Mount Hallasan National Park,   (2)   Seongsan 
Ilchulbong Peak, and (3) Dangcheomuldonggul 
Lava Tube. They were inscribed as a UNESCO’s  
Biosphere Reserve Area in 2002, a World Heritage Site 
in 2007 and Jeju Global Geopark Sanbangsan in 2010.  
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Italian Republic,

The Dolomite Mountains, with their glacial landform and limestone mountain system, were listed by UNESCO 
as a World Heritage Site in 2009. The Ledro Alps and Judicaria Biosphere Reserve are located in the Trento region in 
the north of Italy and between the Dolomite Mountains and Lake Garda. Adamello – Brenta UNESCO Global Geopark 
is situated in the Italian sector of south – central Alps, in the western part of Trentino region. It is an essential area of   
geological history of the Alps. 

Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia and the Certosa  
di Padula was inscribed as a World Heritage Site in 1998. It was designated as a Biosphere Reserve Area in 1997  
and listed as a UNESCO Global Geopark in 1998.
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Thailand 

References 
World Heritage List. Jeju Volcanic Island and Lava Tubes. whc.unesco.org/en/list/1264. Search on 23rd September, 2021. 
World Heritage List. South China Karst. whc.unesco.org/en/list/1248. Search on 23rd September, 2021. 
World Heritage List. Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia, and the 
Certosa di Padula. whc.unesco.org/en/list/842. Search on 23rd September, 2021. 
World Heritage List. The Dolomites. whc.unesco.org/en/list/1237. Search on 23rd September, 2021. 
World Heritage List. Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex. whc.unesco.org/en/list/590. Search on 12th January, 2022.

was awarded the UNESCO recognition for two types of natural 
treasures in Nakhon Ratchasima. The first crown is the World Heritage 
which Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex was listed as a World 
Heritage Site in 2005, 

covering five Protected Areas including Khao Yai National Park, Thap Lan National 
Park, Pang Sida National Park, Ta Phraya National Park, and Dong Yai Wildlife Sanctuary. 
Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex exhibits the connectivity of huge ecosystems 
significance for biodiversity conservation and being habitats for many endangered species.  

The second crown is Sakaerat Biosphere Reserve which was listed as a Biosphere 
Reserve in 1976. It is the site for data collection about environmental factors in tropical 
forest and the research station on dry evergreen and dry dipterocarp tropical forest.  
Thailand has applied to get Khorat Geopark awarded as a Global Geopark since 2019. The 
area is outstanding for its cuesta topography or double parallel cuestas to form more 
than 20 mountains. Many dinosaur fossils, petrified wood and ancient elephant fossils are 
found in Khorat Geopark. The application is now under the consideration.   

Thailand has the opportunity to be inscribed as a UNESCO Triple Crown for its 
natural properties, similar to the above-mentioned three countries if Khorat Geopark is 
certified as a UNESCO Global Geopark for its geological significance for the conservation 
of petrified wood and ancient elephant fossils.
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เปิดภารกิจสำาคัญใน  

การอนุรักษ์ นกแก้วโม่ง  
ฝูงสุดท้ายสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ  
ของชุมชนวัดสวนใหญ ่

โด้ย กองบัรรณ์าธ่การ

 ภาพนกแก้วโม่งเกาะบนต้้นยางนาสูงเสียดฟ้้าในวัดสวนใหญ่อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

เป็นภาพคุ้นต้าของชาวบ้านแถวนั�น แต้่การขยายต้ัวของเมืองทำาให้แหล่่งอาหารของนกประจำาถิ�นนี�ล่ดล่งไป

เร่อยๆ จึงมีความพยายามร่วมกันจากหล่ายฝ่่ายที�จะอนุรักษ์์นกแก้วโม่งที�ใกล่้จะสูญพันธ์์ของชาวบางกรวย 

กองบรรณาธิ์การขอนำาเสนอเร่องราวของนกแก้วโม่งผ่่านการสัมภาษ์ณ์ คุณชัยวิวัฒน์ มนต้รีชัยวิวัฒน์  

อาสาสมัครพิทักษ์์อุทยานแห่งชาต้ิ สัต้ว์ป่า แล่ะพันธ์ุ์พืช ผู่้เห็นความสำาคัญของนกแก้วโม่งหายากฝู่งนี� 

ทีี่�อาจจะสูิ่ญพันธ์ุในอนาคติ หากไม่มี 

การร่เร่�มที่ำาการอนรัุกษ ์คุณ์ชัยว่วัฒน์ 

ยังเป็ันนกัดู้นกทีี่�เฝู้าต่ิด้ติามพฤต่ิกรรม 

แลัะกา ร เจ ร่ญ เติ่ บั โ ติขีอ งนก 

ทีี่� วัด้สิ่วนใหญ่นี�มาเป็ันเวลัานาน  

จึงร่วมกับัจ่ติอาสิ่าที่่านอื�นขีอง 

ชุ ม ช น วั ด้ สิ่ ว น ใ ห ญ่  ที่ำา เ พ จ 

นกแก้วโม่งฝููงสุิ่ด้ท้ี่ายวัด้สิ่วนใหญ่  

แลัะเพจชวนเที่ี�ยวบัางกรวย เพื�อ

ปัระชาสัิ่มพันธ์ให้เจ้าหน้าทีี่�แลัะ

ปัระชาชนเข้ีามาร่วมกันอนุรักษ์ 

นกแก้วโม่งฝููงนี� 

รู้จักนกแก้วโม่ง 

 นกแก�วโม่ง มีชื�อว่ที่ยาศัาสิ่ติร์ว่า 

Palaeorniseupatria eupatria แลัะ

ชื�อสิ่ามัญคือ Alexandrine Parakeet  

ตัิ�งขึี�นเป็ันเกยีรต่ิแด่้อเลัก็ซานเด้อรม์หาราช 

จักรพรรด่้แห่งอาณ์าจักรมาซ่โด้เนีย ผูู้้นำา

นกแก้วโม่งจากเอเชียไปัเลีั�ยงจนเปั็นที่ี�

รู้จักขีองชาวที่วีปัยุโรปั นกแก้วโม่งนั�นมี 

ถ่�นกำาเน่ด้อยู่ทีี่�ที่วีปัเอเชียติะวันติก แลัะ

เอเชียติะวันออก แลัะหมู่เกาะอื�น ๆ ใน

อันด้ามัน นกนี�พบัได้้ทุี่กภาคในปัระเที่ศัไที่ย 

ยกเว้นภาคใติ ้จัด้เปัน็สัิ่ติว์ป่ัาคุ้มครองติาม  

พระราชบััญญต่ัิสิ่งวนแลัะคุ้มครองสิ่ตัิว์ป่ัา 

พ.ศั. 2562 ผูู้้ใด้จับั ที่ำาร้าย ล่ัาหรือ 

ครอบัครอง ซื�อขีาย มีโที่ษติามกฎหมาย

ทัี่�งจำาแลัะปัรับั

คุณชััยวิวัฒน์ มนตร่ชััยวิวัฒน์

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.1 January - June 2022 1717



วัดสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แหล่่งนกแก้วโม่งฝู่งสุดท้าย

 วัด้สิ่วนใหญ่ตัิ�งอยู่ทีี่�หมู่ 2 บ้ัานวัด้กระโจม ติำาบัลัวัด้ชลัอ อำาเภอบัางกรวย จังหวัด้นนที่บุัรี มีเนื�อทีี่�ปัระมาณ์ 

11 ไร่ บัร่เวณ์โด้ยรอบัวัด้มีต้ินไม้ใหญ่ให้ความร่มรื�น โด้ยมีกลุ่ัมต้ินไม้ใหญ่ทีี่�สิ่ำาคัญคือ “ต้ินยางนา” อายุกว่า 200 ปีั  

ซึ�งเปั็นแหลั่งอาศััยขีองนกแก้วโม่ง คุณ์ชัยว่วัฒน์ซึ�งพักอยู่ไม่ไกลัจากวัด้สิ่วนใหญ่มักจะมาดู้นกที่ี�วัด้เกือบัทีุ่กวัน ได้้เล่ัาว่า  

 “...นกแก้วโม่่งที่่�รวม่กลุ่่่ม่อยู่่่ที่่�ชุ่ม่ชุนวัดสวนใหญ่่ตั้ั�งแตั้่
ด้ั้�งเดั้ิมเป็็นพั้นธุ์์�ไทยแท้ๆ แต่่จากการสั้งเกต่ในระยะ 2-3 ป็ีหลั้ง 
เริ�มมีนกสัายพั้นธุ์์�อิินเดั้ียมาให้เห็นบ้้าง ซ่ึ่�งท้�ง 2 สัายพั้นธุ์์�นี� 
ถ้้าดัู้เผิินๆ จะแยกไม่อิอิก นกแก้วโม่งอิินเดั้ียมีลั้กษณะเด่ั้นคืือิ 
ต้่วโต่กว่า มีเคืราใต้่คืางสัีดั้ำาเป็็นแถ้บ้ใหญ่่กว่าพ้ันธุ์์�ไทยแลัะต่้วจะม ี
สัีเข้้มกว่านกแก้วโม่งไทย ซ่ึ่�งจากการต่ิดั้ต่ามดัู้ชีีวิต่นกพับ้ว่าม ี
นกแก้วโมง่อินิเดั้ยีอิยูใ่นฝููงป็ระป็ราย นอิกจากนี�ยง้มีนกที�หลัด์ั้จาก
การเลัี�ยงโดั้ยมีห่วงที�ข้าเข้้ามารวมฝููงอิยู่ดั้้วย 

นกท่ี่�น่�ไม่่เข้้าหาคน แต่่สาม่ารถอยู่่่ร่วม่กับคนได้้ ทุี่กเช้้านกจะบินออกไปหาอาหารในละแวกใกล้เค่ยู่ง แต่่เน่�องจาก

สภาพพ่�นท่ี่�ข้องจังหวัด้นนที่บุร่ได้้เปล่�ยู่นแปลงไป สวนผลไม้่เปล่�ยู่นเป็นพ่�นท่ี่�บ้านจัด้สรร ที่ำาให้นกต้่องบินไปหาอาหาร 

ไกลข้้�นถ้งบางใหญ่่ พระราม่ 5 และต่ลิ�งชั้น แต่่จะม่่นกบางส่วนไปกินอาหารต่าม่บ้าน ซ้ึ่�งบางบ้านในละแวกน่�ม่่การ 

ให้อาหารนกม่าเปน็ 10 ปี โด้ยู่ให้เป็นเม่ลด็้ที่านต่ะวนั ซ้ึ่�งเปน็อาหารปกต่ขิ้องนกแกว้ท่ี่�ซ่ึ่�อได้้จากรา้น นกแกว้โม่่งกนิอาหารได้้ 

หลากหลายู่ เช่้นยู่อด้อ่อนข้องใบไม้่ ผลไม้่ทุี่กช้นิด้ ล่กไม้่ต่่างๆ เช่้น ล่กต้่นห่กวาง ล่กต้่นห่กระจง ล่กต้่นไม้่ท่ี่�อยู่่่ริม่นำ�าเช่้น 

ล่กต้่นกรวยู่ ซ้ึ่�งริม่นำ�าหน้าวัด้สวนใหญ่่จะม่่ต้่นไม้่พวกน่�อยู่่่ พอเป็นแหล่งอาหารให้นกแก้วโม่่ง แต่่ไม่่สม่บ่รณ์์เท่ี่าในอด่้ต่...”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25651818



การใช้ชีวิต้ของนกแก้วโม่ง

นกแก้วโม่งถ้าไม่ใช่ระยะ

เวลัาผู้สิ่มพันธ์ุจะอยู่รวมตัิวกันเป็ัน

ฝููงใหญ่ แต่ิเมื�อเร่�มเข้ีาสู่ิ่ช่วงผู้สิ่มพันธ์ุ 

นกจะเร่�มแยกอยู่เป็ันคู่ โด้ยจะเร่�ม 

จับัคู่กันในช่วงเดื้อนพฤศัจ่กายน

ถึงเด้ือนธันวาคม แลัะผู้สิ่มพันธ์ุกัน

ตัิ�งแต่ิช่วงจับัคู่ไปัจนถงึเดื้อนมกราคม  

หลัังจากนั�นใช้เวลัาปัระมาณ์ 3 อาท่ี่ติย์ 

ทีี่�จะวางไข่ี แลัะอีก 19-25 วัน 

ในการฟักไข่ีเป็ันตัิว ในเดื้อนมีนาคม

ลูักนกบัางส่ิ่วนจะเร่�มโติมีขีนขึี�น 

อยากรู้อยากเห็นแล้ัวโผู้ล่ัหน้ามา 

นอกรัง ที่ำาให้สิ่ามารถส่ิ่องดู้เห็นลูัก

นกได้้ กล่ัาวโด้ยสิ่รุปัลูักนกจะใช้เวลัา

ปัระมาณ์ 2 เดื้อนหลัังจากออกไข่ี

จนพอจะบ่ันได้้ ติอนเร่�มจับัคู่ ตัิวผูู้้

จะแสิ่ด้งความพร้อมในการเป็ันพ่อด้้วย

การหาอาหารป้ัอนให้ติัวเมีย หลัังจาก

ผู้สิ่มพันธ์ุกัน พอมีการวางไข่ี ตัิวเมีย 

จะเฝู้ารัง ตัิวผูู้้จะหาอาหาร เรียกตัิวเมีย

มาป้ัอนให้ก่นทุี่กมื�อ ก่นวันลัะหลัายมื�อ 

จนลูักฟักออกจากไข่ี พอลูักเป็ันตัิว พ่อจะ 

เป็ันผูู้้หาอาหาร พอลูักเร่�มโติพ่อแม่จะ

ออกไปัหาอาหาร แต่ิถ้าพ่อหาอาหาร 

มาได้้ จะไม่ป้ัอนลูักเอง แต่ิจะผู่้านที่างแม่ 
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ความสำาคัญของต้้นยางนา

คุณ์ชัยว่วัฒน์กล่ัาวเน้นถึงต้ินไม้ทีี่� มี

ความสิ่ำาคัญมากกับัการอยู่รอด้ขีองนกแก้วโม่ง 

คือ “ต�นยางนา” ซึ�งถือว่าเป็ันบ้ัานขีองนก  

“. . .ต�นยางนาม่ความส้งกว่า 15 เมตร  

ม่โพิรงธิรรมชัาติ ซึึ่�งจัำาเป็นสำาหรับนกแก�วโม่ง 

ท่ี่�มักจัะที่ำารังวางไข่่ในโพิรงท่ี่�อย่้ส้งจัากพ้ิ�นดิำน

มาก นกแก�วโม่งสามารถอาศััยอย่้บนต�นไม�

ใหญ่่ชันิดำอ้�น หร้อต�นไม�ใหญ่่ท่ี่�ม่อายุหลัักร�อย

ท่ี่�ส้งใหญ่่แลัะม่โพิรง เช่ัน ต�นตะเค่ยน แต่ใน

บริเวณจัังหวัดำนนที่บุร่ม่ต�นไม�ชันิดำเด่ำยวท่ี่�ม่

ลัักษณะเหมาะสมกับการที่ำารังข่องนกแก�วโม่ง 

ค้อต�นยางนา ซึึ่�งในอด่ำตจัะม่จัำานวนเยอะกว่าน่� 

ผู้้� ส้งอายุในพิ้�นท่ี่� ท่ี่� ม่อายุเกิน 70 ปีขึ่�นไป  

จัะพ้ิดำเป็นเส่ยงเด่ำยวกันว่าเห็นต�นไม�น่�มาตั�งแต่ 

ยังเด็ำก ๆ  ในสมัยก่อนจัะม่ประมาณ 10 กว่าต�น 

แลั�วค่อยตายลังไปท่ี่ลัะต�น ล่ัาสุดำตายไปอ่ก

ต�นเม้�อ 3-4 ปีก่อน ที่ำาให�ปัจัจุับันน่�เหล้ัอเพ่ิยง  

2 ต�นสุดำที่�าย การตายลังข่องต�นไม�ใหญ่่ 

ม่ผู้ลักระที่บกับการดำำารงช่ัวิตข่องนก เพิราะ

จัะที่ำาให�นกไม่ม่ท่ี่�ที่ำารัง จัะเพ่ิยงแค่อาศััย 

เกาะนอนหากิน...”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25652020



... ลัา่สัด์ั้ต่ายไป็อีิกต่น้เมื�อิ 3-4 ป็กีอ่ิน ทำาใหป้็จัจบ้์้นนี� 
เหลัอืิเพัยีง 2 ต่น้สัด์ั้ท้าย การต่ายลังข้อิงต้่นไมใ้หญ่ ่
มผีิลักระทบ้ก้บ้การดั้ำารงชีวิีต่ข้อิงนก เพัราะจะทำาใหน้ก 
ไม่มีที�ทำาร้ง จะเพัียงแคื่อิาศั้ยเกาะนอินหากิน...

 ด้้วยเหตุินี� การขียายพันธ์ุนกแก้วโม่งโด้ยธรรมชาต่ิ จึงจำาเป็ันต้ิองรักษาต้ินไม้ไว้ให้

นกมีทีี่�ที่ำารัง เพราะถ้านกไม่สิ่ามารถหาโพรงรังได้้ก็จะไม่มีการผู้สิ่มพันธ์ุ ในฤดู้กาลัหนึ�งใน

แต่ิลัะปีั ตัิวทีี่�ปัระสิ่บัความสิ่ำาเร็จในการขียายพันธ์ุได้้ ปััจจัยหลัักขีองมันคือการหาโพรงรัง 

เท่ี่านั�น นอกจากนั�น ยงัมีการช่วยเพ่�มจำานวนรังนก ด้้วยการวางรังเทีี่ยมบันต้ินไม้ คุณ์ชัยว่วัฒน์ 

อธ่บัายเพ่�มเต่ิมว่า “...ต้่นยู่างนาท่ี่�วัด้สวนใหญ่่น่� ต้่นหน้�งม่่ 11 โพรงธรรม่ช้าติ่ ส่วนอ่กต้่น 

ม่่แค่ 2 โพรง เม่่�อวันท่ี่� 12 สิงหาคม่ 2563 ม่่การวางรังเท่ี่ยู่ม่ 4 รัง บนต้่นไม้่ แต่่กว่านก 

จะเช่้�อใจพอท่ี่�จะม่าที่ำารังก็ในปีน่� ท่ี่�ผ่านม่าการวางรังเป็นการที่ำาในแนวระนาบเด่้ยู่วกัน  

ซ้ึ่�งพบว่าไม่่ค่อยู่เหม่าะสม่ ม่่นกแก้วโม่่งม่าใช้้ที่ำารังเพ่ยู่ง 1 รัง นกแข้กเต้่า 1 รัง  

อ่ก 2 รัง ยู่ังว่าง ในช่้วงประม่าณ์เด่้อนพฤษภาคม่ 2565 น่� จะม่่การวางรังเพิ�ม่อ่ก 4 รัง  

แต่่จะที่ำาให้ส่งข้้�นไปเก่อบถ้งยู่อด้ไม้่โด้ยู่เอาลวด้สลิงมั่ด้รังไว้กับต้่นไม้่ เพ่�อกันไม่่ให้ต่กลง 

ม่าด้้านล่าง และจะวางในต่ำาแหน่งส่งต่่างกันเพ่�อให้เหม่าะสม่กับพฤติ่กรรม่การหารัง 

ข้องนกแก้วโม่่งม่ากข้้�น...”

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.1 January - June 2022 2121



ความเสี�ยงต้่อการสูญพันธ์ุ์ของนกแก้วโม่ง

นอกจากความเสีิ่�ยงเรื�องการไม่มีทีี่�อยู่ขีองนกแก้ว

โม่งเนื�องจากจำานวนต้ินไม้ใหญ่ลัด้ลังแล้ัว ยังมีความเสีิ่�ยง

จากสัิ่ติว์ชน่ด้อื�น อาท่ี่ นกเอี�ยง กระรอก ทีี่�แอบัเข้ีาไปัก่น

ไข่ีในรัง ศััติรูทีี่�สิ่ำาคัญอีกส่ิ่วนคือมนุษย์ เพราะนกแก้วโม่งมี

ราคาสิ่ามารถเลีั�ยงให้เชื�อง พูด้ได้้ ที่ำาให้บัางคนล้ัวงรังเอานก

ไปัขีาย ซึ�งไม่ควรที่ำาอย่างย่�ง หากต้ิองการเลีั�ยงนกแก้วโม่ง 

ควรไปัหาซื�อจากสิ่ถานทีี่� เพาะพันธ์ุขีายอย่างถูกต้ิอง  

โด้ยคุณ์ชัยว่วัฒน์กล่ัาวยำ�าว่า “...ทุี่กคนต�องร่วมม้อกัน  

เริ�มดำ�วยการประชัาสัมพิันธิ์ ให�เกิดำความเข่�าใจัว่านกแก�ว

ท่ี่�อย่้ท่ี่�น่�มาจัากธิรรมชัาติ อย่าไปที่ำาร�ายมัน อย่าไปจัับ  

นกแก�วโม่งม่อายุขั่ยตามธิรรมชัาติประมาณ 25-30 ปี  

พิออายุ 2 ปีก็เจัริญ่พัินธ์ุิไดำ� ตลัอดำช่ัวิตน่าจัะม่ล้ักไดำ�ถึง 20 ตัว 

ปกตินกจัะออกไข่่ประมาณ 2 ฟอง หร้อมากท่ี่�สุดำไม่เกิน  

3 ฟอง แต่ส่วนใหญ่่ท่ี่�เจัอล้ักนกต่อรังค้อ 1-2 ตัว ท่ี่�โผู้ล่ัหน�า 

มานอกรัง ส่วนใหญ่่ต�องส่องกลั�องด้ำ เพ้ิ�อด้ำอัตลัักษณ์ว่า

เป็นนกอะไร...”

ความร่วมมือในการอนุรักษ์์นกแก้วโม่ง

คุณ์ชัยว่วัฒน์กล่ัาวถึงการอนุรักษ์นกแก้วโม่งว่า ได้้พยายามให้คนในชุมชนรับัรู้ทุี่กเรื�องเกี�ยวกับันกแก้วโม่ง  

เพื�อช่วยกันรักษานกไว้ แลัะในอนาคติจะมีการจัด้ตัิ�งชมรมอนุรักษ์นกแก้วโม่งวัด้สิ่วนใหญ่ เพื�อให้มีการจัด้การเกี�ยวกับั 

พื�นทีี่�ว่าควรหรือไม่ควรที่ำาอะไร เพื�อไม่ให้กระที่บักับันก รวมทัี่�งการยกระด้ับัความสิ่ำาคัญขีองพื�นที่ี�เพื�อนำาไปัสู่ิ่การพัฒนา 

เป็ันพื�นทีี่�สีิ่เขีียวทีี่�ควรแก่การอนุรักษ์ได้้ในอนาคติ

“...ต่้นยางนาที�ว้ดั้สัวนใหญ่่ เสัมือินเป็็น
แหล่ังผิลิัต่นกแก้วโมง่ข้อิงจง้หวด้ั้ เพัราะเป็น็ 
ต้่นไม้ที�นกแก้วโม่งมาทำาร้งมากที�ส์ัดั้ในจ้งหว้ดั้นี�  
ที�อิื�นมี 2-5 ร้ง แต่่ที�นี�มี 10 กว่าร้ง  
ผิลัติ่ลักูนกได้ั้ 5-10 ต่ว้ต่อ่ิปี็ พัอินกโต่จากที�นี� 
ก็กระจายไป็เข้้าส้ังคืมก้บ้นกแก้วโม่งฝููง
อิื�น แต่่เวลัาผิสัมพั้นธุ์์�ก็จะกลั้บ้มาอิยู่ที�นี�  
อิอิกลัูกใหม่ ที�ว้ดั้สัวนใหญ่่มีนกอิยู่ป็ระจำา
เกือิบ้ 30 ต้่ว แต่่มีนก 5-10 ต่ว้จากราชีพัฤกษ� 
มาชี่วงป็ระมาณบ้่าย 2 พัอิป็ระมาณ  
5 โมงเยน็จะบ้นิกลับ้้ไป็นอินทก์วน้ ที�ราชีพัฤกษ� 
เ ป็็นร้งนอินสัำาหร้บ้นกแก้วโม่งมากกว่า  
100 ต่้ว โดั้ยมาจากท์กสัารทิศั...”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25652222



นอกจากนกแก้วโม่งแล้ัว วัด้สิ่วนใหญ่ยังมีนกชน่ด้อื�น แต่ิเป็ันปัระเภที่เดี้ยวคือนกสิ่วน เช่น นกกาเหว่า นกเขีา  

นกกระจ่บั แลัะนกแขีกเต้ิา เป็ันต้ิน โด้ยนกแขีกเต้ิาสิ่ามารถปัรับัตัิวเข้ีากับัสิ่ภาพแวด้ล้ัอมได้้ดี้ ที่ำารังได้้ทุี่กทีี่�ติามซอกติึก  

คาน หรือต้ินไม้ ที่ำาให้ขียายพันธ์ุได้้จำานวนมาก ชุมชนวัด้สิ่วนใหญ่ย่นดี้ต้ิอนรับันักท่ี่องเทีี่�ยวเข้ีามาดู้นก เพียงแต่ิต้ิองระวัง 

ไม่ที่ำาเสีิ่ยงดั้งให้นกติกใจ นกเต่ิบัโติมาในเมือง อาศััยอยู่บันต้ินไม้ที่ำาให้มีระยะห่างจากคนอยู่แล้ัว นักท่ี่องเทีี่�ยวมาถ่ายรูปั 

ก็ไม่มีผู้ลักระที่บักับัการใช้ชีว่ติขีองนก 

หน่วยงานที�เข้ามาช่วยเร่องการอนุรักษ์์นก

ปััจจุบัันมีหลัายหน่วยงานทัี่�งภาครัฐแลัะภาคเอกชนทีี่�ให้ความสิ่นใจแลัะสิ่นับัสิ่นุนการอนุรักษ์นกแก้วโม่งฝููงสุิ่ด้ท้ี่าย 

ณ์ วัด้สิ่วนใหญ่ นนที่บุัรี ได้้แก่ กรมอุที่ยานแห่งชาติ่ สัิ่ติว์ป่ัา แลัะพันธ์ุพืช ร่วมกับัชุมชนในการดู้แลัอนุรักษ์นกแก้วโม่ง 

โด้ยมีก่จกรรมต่ิาง ๆ อาท่ี่ การที่ำาป้ัาย การให้ความรู้แลัะปัระชาสัิ่มพันธ์ถึงการห้ามล่ัา ห้ามค้า แลัะห้ามครอบัครองนก

แก้วโม่ง เนื�องจากเป็ันสัิ่ติว์ป่ัาคุ้มครอง ส่ิ่วนกรมป่ัาไม้ ได้้ส่ิ่งรุกขีกรเข้ีามาลัอกไที่รทีี่�ขึี�นกลัางต้ินยางนาออก แลัะดู้แลัฟ้�นฟู

ระบับัราก เพื�อให้ต้ินยางนายังเต่ิบัโติเป็ันบ้ัานขีองนกต่ิอไปั สิ่ำานักงานนโยบัายแลัะแผู้นที่รัพยากรธรรมชาต่ิแลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอม  

ได้้สิ่นับัสิ่นุนให้มีการศัึกษารวบัรวมขี้อมูลัเกี�ยวกับันกแก้วโม่ง ส่ิ่วนภาคเอกชน ได้้แก่ การไฟฟ้าฝู่ายผู้ล่ัติ ได้้ส่ิ่งเจ้าหน้าที่ี� 

เข้ีามาตัิด้แต่ิงต้ินไม้ให้เป็ันรูปัที่รง เป็ันการปัรับัแต่ิงภูม่ทัี่ศัน์ในพื�นทีี่� ที่างชุมชนวัด้สิ่วนใหญ่ย่นดี้เปิัด้รับัทุี่กความช่วยเหลืัอ  

ข้ีอเสิ่นอแนะแนวที่าง หรือสิ่ามารถเข้ีามาพูด้คุยการที่ำางานร่วมกับัชุมชนแลัะวัด้สิ่วนใหญ่ได้้ติลัอด้เวลัา เพื�อช่วยกันอนุรักษ์

นกแก้วโม่งฝููงสุิ่ด้ท้ี่ายให้อยู่คู่กับัวัด้สิ่วนใหญ่ต่ิอไปั.
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Alexandrine  
parakeets
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The scene of Alexandrine 

parakeets resting on top of lofty 

Yang Na trees is fairly familiar 

to residents in communities around 

Suan Yai temple in Bang Kruai 

district of Nonthaburi province.  

However, the urbanization had  

diminished food sources for these  

endemic birds so there is a cooperative 

attempt from various related  

parties in conserving Alexandrine  

parakeets, a near threatened  

species of people in Bang Kruai  

Significant mission to

“protect last flock of near threatened  
species  Alexandrine parakeets”  
at Suan Yai Temple
Editorial team

distr ict .  The editor ial  team 

would like to present an article 

about Alexandrine parakeets 

through an interview with Khun 

Chaiwiwat Montr icha iwiwat ,  

a volunteer devoting his life to  

conserve national parks, wildlife 

and plants. He has foreseen the  

primacy of this rare flock of birds that 

may face the extinction in the future 

if there is no conservation initiative. 

Khun Chaiwiwat is also an avid  

birdwatcher observing the behavior 

and the growth of birds at Suan 

Yai temple for a long time. He has  

collaborated with other volunteers 

 in communities of Suan Yai temple 

to create Facebook pages:  

The last flock of Alexandrine  

parakeets#Wat Suan Yai and Trav-

el in Bang Kruai to create aware-

ness and encourage officials and  

the general public to help protect 

this flock of birds.

Mr. Chaiwiwat Montrichaiwiwat
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Knowing Alexandrine parakeet
Alexandrine parakeet has its scientific name as Palaeorniseupatria. The bird is named after 

 Alexander the Great, a king of the ancient Greek kingdom of Macedon who brought the bird from 

Asia to widely known in Europe. The parakeet has its origin in West and East Asia and other islands in  

Andaman Sea. Alexandrine parakeet can be found in all parts of Thailand except in the South. It is listed 

as a protected wildlife under the Wildlife Conservation and Protection Act, B.E. 2562 (2019), prohibiting 

people from capture, hurt, hunt, own, sell or buy the animal otherwise any law violators will face both 

fine and imprisonment. 

Suan Yai Temple in 
Nonthaburi: habitat 
of the last flock of 
Alexandrine  
parakeets 

Suan Yai temple is situated 

at Moo 2, Baan Wat Krajome,  

Wat Chalor sub-district in Bang Kruai 

district of Nonthaburi province. 

The temple complex covers 

the area of around 11 rai. It is  

surrounded by many large shady 

trees including the significant 200 

-year Yang Na trees (Dipterocarpus 

alatus) which are the habitats 

of Alexandrine parakeets. Khun 

Chaiwiwat, who lives nearby, has 

regularly visited the temple to 

observe the birds. He elaborates  

“…Alexandrine parakeets gathering 

 at Suan Yai temple originally 

are Thai species but in the 

last 2-3 years, there are some  

Indian species found in the 

flock. The two species are  

almost identical and difficult to 

differentiate. However, Indian 

Alexandrine parakeets have their 

unique character with bigger size 

and larger black nape band 

as well as darker body color.  

My observation reveals some 

Indian parakeets in the flock 

as well as some pet birds as  

identified by their leg bands.     

These birds here do not 

approach people but they can 

live harmoniously with people. 

The birds leave every morning in 

search for food in neighborhood. 

The changing landscape of 

Nonthaburi province, where fruit 

orchards have turned into housing 

developments, has forced the 

birds to fly farer to Bang Yai, 

Rama V and Thaling Chan areas. 

Some birds find feeders in nearby 

houses where owners feed birds 

for over 10 years. Their diets  

normally are sunflower seeds that 

can be bought from any pet shops.  

The parakeets also eat other seeds, 

buds, fruits and young leaves from 

trees including Sea Almond, Ivory 

Coast Almond and Horsfieldia Irya. 

Many such tress are found around 

the pond in Suan Yai temple,  

providing food sources for the 

birds though the food may not 

be as abundant as in the past…” 
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      These birds here do not  
approach people, but they can live  
harmoniously with people

Behavior of Alexandrine parakeets
Alexandrine parakeets generally live together as a small flock but they will separate as a  

couple during breeding season. They will start paring in November to December and mating until January.  

Female birds will lay eggs around 3 weeks after mating and spend 19-25 days to hatch the eggs.  

In March, some chicks already grow feathers and have curiosity so they emerge from the nest, allowing 

observers to see them. In a nutshell, the chicks take around 2 months for the incubation period. When 

Alexandrine parakeets start pairing, male birds will show their fatherhood by feeding female birds. During 

the incubation period, female birds hatch eggs in the nest while male parakeets take responsibility to 

feed their couples several times a day. When chicks are out of their shells, both parents will go out to 

find food but the food will be fed only through the mother.  
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The centrality of Yang Na 
trees

Khun Chaiwiwat emphasizes that “Yang Na 

trees” are extremely significant for the survival of 

Alexandrine parakeets as the tree is consider the 

birds’ homes. “Yang Na trees have the height over  

15 meters and natural hollows that critically necessary 

 for the parakeets whose natural behavior is to lay 

eggs in nest or holes extremely high from the ground. 

Alexandrine parakeets can also live on other large 

lofty tree or other tree aged over a hundred years 

that have natural hollows such as iron wood. 

However, in Nonthaburi province, the tree that 

is suitable for being the habitat of Alexandrine 

parakeet is Yang Na tree. All elderly aged over 70 

years old in the neighborhood say in harmony that 

they have seen these Yang Na trees since they 

were children. There were more of Yang Na trees 

in the past but they gradually died one by one. 

The latest one died 3-4 years ago, leaving only the 

remaining 2 Yang Na trees. The falling of large trees 

impact the living of parakeets because birds will 

not have place for the nest, they will just come 

for food and sleep…”   
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Therefore, the natural propagation of  

Alexandrine parakeets requires the protection 

of large trees as the birds’ habitat. If the  

parakeets cannot find any hollows to make their 

nests, there will be no mating. In each breeding  

season, finding the holes for nesting is the factor for  

successful expansion of the flock. Communities 

have tried to help the birds by placing artificial nests 

on the trees. Khun Chaiwiwat provides additional  

explanation that “…One of Yang Na trees at Suan 

Yai temple has 11 natural hollows while another 

tree has only 2 holes. On 12th August, 2020,  

4 artificial nests were placed on the trees but it 

took over a year for the birds to trust and start 

making their habitat in those nests. In the past, the  

artificial nests were set on the same horizontal  

level which was not suitable. Alexandrine  

parakeets used only one of them while other 

two artificial nests were occupied by red-breast  

parakeets and another one left vacant. Volunteers 

plan to put up another 4 artificial nests in May, 

2022 by placing them at different height near top 

of the tree to match more of the bird behavior. 

These 5-7-kilogram artificial nests will be secured 

with wire to prevent accident…” 
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Risk of extinction of Alexandrine 
parakeets

In addition to the lack of habitat due to fewer 

numbers of large trees, Alexandrine parakeets are also 

threatened by enemies such as mynas and squirrels that 

enter the nest to steal eggs. Human are also their nemeses 

as the birds can be raised as pet birds with their ability 

to mimic human speech. Some hunters capture the birds 

from their nests, which is a prohibited activity. People  

desiring to keep Alexandrine parakeet as a pet bird should 

buy it from a legal breeder. Khun Chaiwiwat notes that  

“…All parties should collaborate to conserve the birds 

through the public relations to create awareness that 

these birds are wild animals so they should not hurt or 

capture the birds. Alexandrine parakeets have lifespan of 

25-30 years. They begin mating after 2-year old and can 

give birth to as many as 20 chicks during their lifetime. 

The birds usually lay 2 eggs or the maximum of 3 eggs. 

However, the average here is 1-2 chicks emerging from the 

nest so we can use a pair of binoculars to observe their 

unique characters…”

Cooperation to conserve  
Alexandrine parakeets

Khun Chaiwiwat discusses about the conservation 

of Alexandrine parakeets that there is an attempt to ensure 

that all member of surrounded communities acknowledge 

the existence of the birds so they can be part of the  

mission to protect the birds. A club will be created with 

the purpose to conserve Alexandrine parakeets at Suan Yai 

temple so members can discuss how to manage the area 

to diminish impact to the birds and how to upgrade the 

area to bring development of a green area that deserves 

future conservation.  
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“…Yang Na trees at Suan Yai temple are the production sources 

of Alexandrine parakeets in Nonthaburi because they are the trees with  

highest number of nests in the province. There are 2-5 nests in other areas 

but here more than 10 nests are found, producing 5-10 chicks annually. 

Adult Alexandrine parakeets from here enter the flocks from other areas 

but they always come back for mating and producing offspring. There are 

around 30 birds in the regular flock but around 5-10 birds from Ratchapruek 

come to the temple for communal roosting at around 2 pm and leave 5 pm 

 to sleep in Ratchapruek area where is the gathering location for more than 

100 Alexandrine parakeets from everywhere…”  

Besides Alexandrine parakeets, there are also other species at 

Suan Yai temple but all of them are garden birds such as Asian koel, dove,  

tailorbird and red-breast parakeets. The red-breast parakeets can best adapt 

to the environment as they can nest in many places such as buildings, 

beams and other trees so they are successful in enlarging the flock.  

Communities at Suan Yai temple welcome all tourists who want to observe 

the birds but they should be careful not to make loud noise to scare the 

birds away. These birds grow up in the city and live on the trees so they 

live at a distance from human. Therefore, there is no impact to the birds 

when visiting tourists take their photos.

Organizations assisting on bird  
conservation    

Currently, there are several public and private organizations  

paying attention to support the conservation of the last flock of Alexandrine  

parakeets at Suan Yai temple in Nonthaburi province. Department of  

National Parks, Wildlife and Plant Conservation joins with the communities 

to conserve the birds through activities such as erecting signs to educate and 

create awareness about prohibition of trading and owning of Alexandrine  

parakeets which is a protected animal. Royal Forest Department sends arborists 

to remove banyan tree that grows in the middle of the Yang Na trees and 

restore their roots to ensure that these trees will continue to be the habitat 

for the parakeets. Office of Natural Resources and Environmental Policy 

and Planning supports the education and study on Alexandrine parakeets. 

Private sectors, particularly Electricity Generating Authority of Thailand, help 

improve the landscape and trim the shape of trees In addition, communities 

of Suan Yai temple are welcoming assistance, recommendations from any 

persons. They can come to discuss plan and work with the communities to 

conserve this last flock of Alexandrine parakeets at Suan Yai temple.
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โด้ย กองบัรรณ์าธ่การ

วิกฤติไฟป่าเป็นปัญหาต่อเน่ืองท่ีพบเป็นประจำาทุกปี โดยเฉพาะในจังหวัด
ทางภาคเหนือของประเทศไทยท่ีไฟป่าทำาลายพ้ืนท่ีผืนป่าธรรมชาติเป็นจำานวนมาก 
แต่ชาวบ้านในตำาบลนำ้าพาง อำาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ประสบความสำาเร็จ 
ในการปรับเปล่ียนวิถีการใช้ชีวิต พลิกฟ้�นคืนความชุ่มช้ืนให้กับผืนป่าบ้านเกิด 
ของตนเอง กองบรรณาธิการขอนำาเสนอเร่ืองราวการคืนชีวิตใหม่ให้ป่าเมืองน่าน  
ผ่านการสัมภาษณ์คุณสวาท ธรรมรักษา กำานันบ้านนำ้าพาง ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ 
ในการปลุกจิตสำานึกชุมชนสร้าง “นำ้าพางโมเดล” เพื�อการจัด้การทีี่�ด่้นแลัะที่รัพยากรธรรมชาติ่

อย่างยั�งยืนมาตัิ�งแติ่ระยะแรกเร่�ม แลัะสิ่ัมภาษณ์์คุณ์สิ่มพลั แปังกันที่า เจ้าหน้าทีี่�กรมอุที่ยานแห่งชาติ่ สัิ่ติว์ป่ัา แลัะพันธ์ุพืช 

สัิ่งกัด้สิ่ำานักบัร่หารพื�นทีี่�อนุรักษ์ทีี่� 13 (แพร่) ซึ�งปัฏ่ิบััต่ิหน้าทีี่�ปัระจำาสิ่ถานีควบัคุมไฟป่ัาแม่จร่ม ถึงความร่วมมือในการ 

แก้ปััญหาไฟป่ัาในพื�นทีี่�ดู้แลั
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☑ ต้นเหตุปัญหาหมอกควันและการเผาป่า

ปััญหามลัพ่ษที่างอากาศั โด้ยเฉพาะจากหมอกควัน เก่ด้ได้้จาก

หลัายสิ่าเหติ ุเช่น ไฟปัา่ การเผู้าเศัษพชืแลัะเศัษวสัิ่ดุ้การเกษติร การเผู้าขียะ 

มูลัฝูอยจากชุมชน การเผู้าวัชพืชร่มถนน การก่อสิ่ร้างแลัะโรงงาน

อุติสิ่าหกรรม การเผู้าไหม้เชื�อเพล่ังจากยานพาหนะ เป็ันต้ิน แต่ิภาคเหนือ 

ขีองปัระเที่ศัไที่ยทีี่�มีลัักษณ์ะภูม่ปัระเที่ศัเป็ันแอ่งกระที่ะ มีภูเขีาล้ัอมรอบั 

ที่ำาให้ปััญหาหมอกควันในภาคเหนือแลัะทีี่�จังหวัด้น่านเก่ด้จากไฟป่ัา 

เป็ันส่ิ่วนใหญ่ คุณ์สิ่มพลั อธ่บัายถึงสิ่าเหตุิขีองการเก่ด้ไฟปั่าทีี่�จังหวัด้

น่านว่า “... ไฟป่ัาเก่ด้จากนำ�ามือมนุษย์ เช่น การเข้ีาไปัหาขีองป่ัา ล่ัาสัิ่ติว์  

ความปัระมาที่ การเผู้าพื�นทีี่�ด้้วยความเชื�อแบับัผู่้ด้ ๆ  ทีี่�ว่าจำาเป็ันต้ิองเผู้าพื�นทีี่� 

หลัังการเก็บัเกี�ยวข้ีาวโพด้ เพื�อให้ผู้ลัผู้ล่ัติทีี่�ดี้ในฤดู้การผู้ล่ัติหน้า หรือต้ิอง

เผู้าพื�นทีี่�เพื�อให้ได้้ผู้ล่ัติผู้ลัธรรมชาติ่ทีี่�ต้ิองการ เช่น เห็ด้ ผัู้กหวาน หรือ

หญ้าเพื�อการเลีั�ยงสัิ่ติว์ ที่ำาให้เก่ด้ไฟป่ัาซำ�าซาก ก่อให้เก่ด้ปััญหามลัพ่ษ สมพิลั แปงกันที่า

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.1 January - June 2022 3333



ที่างอากาศัติามมา ที่างสิ่ถานีควบัคมุไฟป่ัา 

แม่จร่ม ได้้พยายามปัลูักฝัูงสิ่ร้างจ่ติสิ่ำานึก 

ให้ชุมชนติระหนักถึงผู้ลักระที่บัขีองปััญหา

ไฟปั่า มีการรณ์รงค์ให้ไม่เผู้า พร้อมสิ่ร้าง

ความเข้ีาใจว่าผู้ล่ัติผู้ลัที่างธรรมชาต่ิไม่ได้้ 

เ ก่ด้จากการเผู้าพื�นทีี่�  ที่ำาใ ห้ชาวบ้ัานเร่�ม

เข้ีาใจ มีจ่ติสิ่ำานึกในการหวงแหนธรรมชาติ่ 

นอกจากนี� ยังพยายามสิ่ร้างความสัิ่มพันธ์ 

กับัชุมชน เพื�อร่วมกันที่ำาแนวกันไฟ ดั้บัไฟ 

ลัาด้ติระเวน เฝู้าระวังไฟ โด้ยแต่ิลัะหมู่บ้ัาน 

จะมีอาสิ่าสิ่มัครป้ัองกันไฟป่ัา...”

ไ ฟ ป่ า
เกิดจากนำ้ามือ

มนุษย์ เช่น การ
เ ข้ า ไ ป ห า ข อ ง ป่ า  

ล่าสัตว์ ความประมาท 
การเผาพ้ืนท่ีด้วยความเช่ือ 

แบบผิด ๆ ท่ีว่าจำาเป็นต้อง
เ ผ า พ้ื น ท่ี ห ลั ง ก า ร เ ก็ บ เ ก่ี ย ว

ข้ า ว โ พ ด  เ พ่ื อ ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต ท่ี ดี 
ในฤดูกาลผลิตหน้า
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☑ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการ
ทำาการเกษตรของชุมชน

ชาวบ้ัานติำาบัลันำ�าพางที่ำาการเกษติรมาตัิ�งแต่ิดั้�งเด่้ม  

โด้ยในอดี้ติเป็ันการที่ำาการเกษติรในลัักษณ์ะการที่ำาไร่หมุนเวียน 

ยกตัิวอย่างเช่น 1 ครอบัครัว อาจมีการจับัจองที่ำาพื�นทีี่�

การเกษติร 5 แห่ง แต่ิจะหมุนเวียนเปัลีั�ยนพื�นทีี่�เพาะปัลูักไปัทุี่ก

ปีั ปัล่ัอยใหพื้�นทีี่�ทีี่�เหลัอืมกีารฟ้�นตัิวโด้ยธรรมชาติ ่อาจเพราะด้้วย 

ข้ีอจำากัด้ด้้านอุปักรณ์์แลัะแรงงาน ที่ำาให้การเกษติรในอด้ีติเป็ัน 

การปัลูักพืชผู้สิ่มผู้สิ่านเพื�อยงัชีพเปัน็หลััก ต่ิอมาเมื�อมีการพฒันา 

ระบับัการเกษติร มีเครื�องมือ ปุั�ย เมล็ัด้พันธ์ุทีี่�ดี้ขึี�น พร้อม 

มีนายทุี่นมาลังทุี่นให้เกษติรกรปัลูักข้ีาวโพด้ ที่ำาให้รูปัแบับัการ

ใช้ชีว่ติเปัลีั�ยนเป็ันการเพาะปัลักูเพื�อการค้า มีการขียายการปัลักู

ข้ีาวโพด้เลีั�ยงสัิ่ติว์ครอบัคลุัมทุี่กพื�นทีี่�ทีี่�จับัจองไว้ในเวลัาเดี้ยวกัน 

เมื�อเกษติรกรที่ำาเหมือนกันทุี่กครอบัครัว มีการเผู้าพื�นทีี่�หลัังการ

เก็บัเกี�ยว ที่ำาให้พื�นทีี่�ติำาบัลันำ�าพางกลัายเป็ันเขีาหัวโล้ัน แห้งแล้ัง

จากการปัลัูกขี้าวโพด้ โด้ยพื�นที่ี�การเกษติรสิ่่วนใหญ่ยังเป็ันการ

ปัลูักบันพื�นทีี่�ทีี่�ไม่มีเอกสิ่ารส่ิ่ที่ธ่� ซึ�งเป็ันการบุักรุกพื�นทีี่�ป่ัา  

ติำาบัลันำ�าพางมพืี�นทีี่�ป่ัาทัี่�งหมด้ปัระมาณ์ 270,000 ไร่ แลัะมพืี�นที่ี�

ปัลูักข้ีาวโพด้ปัระมาณ์ 10,000 ไร่ 

☑ การจัดการฟ้�นฟูป่าต้นนำ้ารวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

คุณ์สิ่วาที่ ธรรมรักษา ได้้เข้ีามาเปั็นผูู้้ใหญ่บ้ัานในติำาบัลั

นำ�าพางตัิ�งแต่ิ พ.ศั. 2543 ต่ิอมาได้้เป็ันกำานันติำาบัลันำ�าพาง  

กำานันสิ่วาที่ติระหนักถึงการเปัลีั�ยนแปัลังว่ถีชีว่ติเป็ันการ 

ที่ำาเกษติรเพื�อการค้า ส่ิ่งผู้ลักระที่บัต่ิอส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ก่อให้เก่ด้

ปััญหาหมอกควัน เพื�อลัด้ผู้ลักระที่บัติ่อส่ิ่�งแวด้ลั้อม เขีาเร่�มต้ิน

รณ์รงค์การอนุรักษ์ป่ัา พร้อมทัี่�งมองหาแนวที่างทีี่�จะชักชวน 

ให้ชาวบ้ัานปัรับัเปัลีั�ยนการปัลูักพืชเช่งเดี้�ยวเป็ันพืชผู้สิ่มผู้สิ่าน 

หรือพืชยืนต้ินเพื�อสิ่ร้างความยั�งยืนที่างด้้านรายได้้ระยะยาว  

มีการร่เร่�มปัลูักยางพาราปัระมาณ์ พ.ศั. 2546 ซึ�งกว่าต้ินยางจะโติ

ให้ผู้ลัผู้ล่ัตินำ�ายางได้้ ต้ิองใช้เวลัา 7 ปีั ในติำาบัลันำ�าพางมีเกษติรกร

ปัรับัเปัลีั�ยนมาปัลูักยางพารามากขึี�น โด้ยปััจจุบัันนี�มีการปัลูัก

ยางพาราในติำาบัลันำ�าพางมากกว่า 1,000 ไร่ ซึ�งติอบัโจที่ย์ 

เรื�องไฟป่ัา เพราะเป็ันการลัด้การเผู้าพื�นทีี่�หลัังการเก็บัเกี�ยว

ข้ีาวโพด้ ลัด้ความเสีิ่�ยงการเก่ด้ไฟป่ัาแลัะปััญหาหมอกควัน  

แต่ิการปัลูักยางพาราก็ยังคงเป็ันการปัลูักพืชเช่งเดี้�ยว เพียงแค่

เปัลีั�ยนจากข้ีาวโพด้ทีี่�มีการเก็บัเกี�ยวทุี่กปีั 
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☑  จุดเร่ิมต้นของนำ้าพางโมเดลและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ความสิ่ำาเร็จในการเปัลีั�ยนมาที่ำาการเกษติรแบับัผู้สิ่มผู้สิ่าน มีแรงกระตุ้ินมาจาก “นโยบัายที่วงคืนผืู้นป่ัา”  

ขีองคณ์ะรักษาความสิ่งบัแห่งชาต่ิ ทีี่�มีพลัเอกปัระยุที่ธ์ จันที่ร์โอชา เป็ันนายกรัฐมนติรี ใน พ.ศั. 2557 ที่ำาให้มีการยึด้พื�นทีี่� 

ปัลูักข้ีาวโพด้ขีองชาวบ้ัาน 134 ราย รวมพื�นทีี่�ปัระมาณ์ 1,900 ไร่ ซึ�งอยูใ่นเขีติอุที่ยานแห่งชาต่ิด้อยภูคา แลัะอุที่ยานแห่งชาต่ิแม่จร่ม 

ขีองกรมอุที่ยานแห่งชาต่ิ สัิ่ติว์ป่ัา แลัะพันธ์ุพืช แลัะเขีติป่ัาสิ่งวนป่ัานำ�าหว้า – แม่จร่ม ขีองกรมป่ัาไม้ ชาวบ้ัานติำาบัลันำ�าพาง 

ได้้มีการศัึกษาหาที่างออกให้กับัว่กฤติ่ในครั�งนี� กำานันสิ่วาที่ เลั่าให้ฟังถึงจุด้เร่�มต้ินขีองนำ�าพางโมเด้ลัว่า “... ถ้าเราปัลั่อยให้

นโยบัายนี�ลังมา ชาวบ้ัานจะมีปััญหา ยางทีี่�ปัลูักไว้เร่�มเก็บัเกี�ยวผู้ลัผู้ล่ัติได้้ แต่ิจะต้ิองถูกยึด้คืน ชาวบั้านแลัะผูู้้นำาท้ี่องถ่�น

มานั�งคุยกัน จนออกมาเป็ันนำ�าพางโมเด้ลั เสิ่นอต่ิอรองกับัภาครัฐ โด้ยขีอส่ิ่ที่ธ่�ที่ำามาหาก่นในพื�นทีี่�ดั้�งเด่้มขีองปู่ัย่าติายาย  

พร้อมให้คำามั�นว่าจะไม่มีการบุักรุกป่ัาเพ่�มเต่ิมโด้ยมีการวัด้พื�นทีี่�ก่อนเร่�มโครงการอย่างเป็ันระบับั มีการออกแบับัให้เก่ด้ 

การปัลักูพืชแบับัผู้สิ่มผู้สิ่าน สิ่ร้างใหเ้ก่ด้พื�นทีี่�สีิ่เขีียวแบับัที่ี�รัฐบัาลัติอ้งการ โด้ยจะปัรบััเปัลีั�ยนลัด้พื�นที่ี�ปัลูักขีา้วโพด้ลังปัลีัะ 20% 

ใช้เวลัา 5 ปีั ในการเล่ักการปัลักูข้ีาวโพด้ทัี่�งหมด้ พื�นทีี่�ทีี่�ปัรับัลัด้กจ็ะเปัลีั�ยนไปัปัลูักพืชยนืต้ินอื�น เช่น กาแฟ โกโก ้มะมว่งห่มพานติ์ 

มะขีามฝัูกโติ โครงการนี�มีผูู้้เข้ีาร่วม 285 ราย รวมพื�นทีี่�เพาะปัลูักทัี่�งหมด้ 4,253 ไร่ กลุ่ัมชาวบ้ัานได้้มีการปัระชุมกันมากกว่า 

100 ครั�ง เป็ันการปัลูักป่ัาในใจคน ก่อนทีี่�จะเร่�มที่ำาจร่ง เอากล้ัาไม้มาลังพื�นทีี่�ปัระมาณ์ปัลัาย พ.ศั. 2560 ถึงต้ิน พ.ศั. 2561...”

กำานันสวาที่ ธิรรมรักษา

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25653636



นอกจากความร่วมใจขีองชาวบั้านในการผู้ลัักด้ันให้เก่ด้ 

นำ�าพางโมเด้ลั บัร่ษัที่เอกชนทีี่�เคยได้้ผู้ลัปัระโยชน์จากการรับัซื�อ

ข้ีาวโพด้เลีั�ยงสัิ่ติว์มาเป็ันเวลัานาน แต่ิยกเล่ักการรับัซื�อผู้ลัผู้ล่ัติ

จากพื�นทีี่�เพาะปัลูักทีี่�ไม่มีเอกสิ่ารส่ิ่ที่ธ่� ได้้ก้าวเข้ีามามีส่ิ่วนรับั 

ผู่้ด้ชอบัสิ่นับัสิ่นุนด้้านงบัปัระมาณ์กล้ัาไม้ ระบับันำ�า องค์ความรู้ด้้าน 

การปัลูักพืช เพื�อให้เกษติรกรสิ่ามารถปัรับัเปัลีั�ยนว่ถีการปัลูักพืชได้้สิ่ำาเร็จ 

 แม้ข้ีอติกลังในนำ�าพางโมเด้ลัติ้องการให้ลัด้พื�นทีี่�ปัลูักข้ีาวโพด้เพียง 

ปีัลัะ 20% แต่ิก็มีชาวบ้ัานบัางคนปัรับัลัด้พื�นทีี่�เลัย 100% ในปีัแรก 

ส่ิ่วนคนทีี่�ที่ยอยลัด้พื�นทีี่�นั�น ในระหว่างทีี่�รอให้พืชยืนต้ินให้ผู้ลัผู้ล่ัติ 

บัางรายมีการปัลูักพืชทีี่�เก็บัเกี�ยวผู้ลัผู้ล่ัติได้้ในระยะเวลัาสัิ่�นกว่า อาท่ี่ 

ไพลั ทีี่�สิ่ามารถเร่�มเก็บัเกี�ยวได้้ตัิ�งแติ่ 1 ปีั แติ่ถ้าไม่ต้ิองการใช้เง่น 

ก็ปัล่ัอยให้พืชเต่ิบัโติต่ิอไปัในด่้นได้้จนมีอายุ 2 ปีั แล้ัวจึงเก็บัเกี�ยว 

คุณ์สิ่มพลั แปังกันที่า กลั่าวสิ่นับัสิ่นุนนำ�าพางโมเด้ลัว่า  

“... เห็นด้้วยอย่างมากกับัโครงการนี� การเปัลีั�ยนว่ถีชีว่ติจากการ 

ปัลูักขี้าวโพด้ที่ี�มีต้ินทีุ่นสิู่งขึี�น เพราะติ้องจ้างคนเก็บัเกี�ยว มีค่าปุั�ย  

ค่ายาฆ่่าแมลัง ที่ำาให้ไม่คุ้มค่าทีี่�จะปัลัูก ชาวบั้านจึงหันไปัหาติ้นไม้

ยืนต้ินทีี่�ยั�งยืน ให้ผู้ลัผู้ล่ัติยาวนาน เช่น ยางพารา มะม่วงห่มพานต์ิ 

มะขีามฝัูกโติ เป็ันการช่วยลัด้ปััญหาไฟป่ัา เพราะเกษติรกรเจ้าขีองสิ่วน 

พืชยืนติ้น จะที่ำาแนวกันไฟไว้รอบัที่ี�ตินเอง เพื�อให้มั�นใจว่าถ้าเก่ด้ 

ไฟป่ัาขึี�น จะไม่ลัามเข้ีาไปัไหม้ต้ินไม้ทีี่�ได้้ปัลัูกไปั ซึ�งปััจจุบัันนี� 

พบัว่าปััญหาไฟป่ัาในพื�นทีี่�อำาเภอแม่จร่มลัด้ลังไปัมาก โด้ย 

ตัิ�งแต่ิต้ิน พ.ศั. 2565 จนถึงปััจจุบัันนี�มีรายงานไฟป่ัาเพียง  

47 ครั�ง แลัะอยูใ่นพื�นทีี่�วงแคบัทีี่�สิ่ามารถควบัคุมได้้ ดั้บัได้้ภายใน 

วันเดี้ยว อีกเหตุิผู้ลัทีี่�มีการเผู้าพื�นทีี่�น้อยลัง เนื�องจากมีคำาสัิ่�ง 

ห้ามเผู้าป่ัา วัสิ่ดุ้เหลืัอใช้ที่างการเกษติร ขียะ แลัะวัชพืชข้ีางที่าง

โด้ยเด็้ด้ขีาด้ขีองจังหวัด้น่าน ระหว่างวันทีี่� 15 กุมภาพันธ์ ถึง  

20 เมษายน พ.ศั. 2565 เพราะหากจะเผู้ากอ่น ใบัไม้ก็ยงัไมแ่หง้

ที่ำาให้เผู้ายาก หรือจะเผู้าหลัังก็เร่�มเข้ีาหน้าฝูนแล้ัว ที่างสิ่ถานี

ควบัคุมไฟป่ัาแม่จร่มจะด้ำาเน่นการต่ิอในการปัระชาสัิ่มพันธ์ 

ให้ปัระชาชนรับัรู้ถึงผู้ลักระที่บัขีองไฟป่ัา ปััญหาหมอกควัน

ทีี่�มีผู้ลัติ่อสิุ่ขีภาพ สิ่ร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ี�แลัะ

คนในชุมชน เพื�อร่วมมือกันเฝู้าระวังแลัะช่วยกันดั้บัไฟป่ัา  

โด้ยปัระชาสัิ่มพันธ์ให้ผูู้้ทีี่�พบัเห็นไฟป่ัาแจ้งผูู้้นำาชุมชน เพื�อจะได้้

มีการปัระสิ่านงานกับัเจ้าหน้าทีี่�ร่วมกันออกไปัดั้บัไฟ พร้อมทัี่�ง

จะพยายามด้ำาเน่นการให้มีงบัปัระมาณ์ภาครัฐมาช่วยสิ่นับัสิ่นุน

ค่านำ�ามันสิ่ำาหรับัเครื�องมือจำาเป็ันในการดั้บัไฟ ค่าอาหาร 

ให้อาสิ่าป้ัองกันไฟป่ัา โด้ยเฉพาะในช่วงเดื้อนกุมภาพันธ์  

ถึงเดื้อนเมษายน ทีี่�มักจะมีไฟป่ัาชุกชุม...” 

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.1 January - June 2022 3737



คุณ์สิ่วาที่ ธรรมรักษา กล่ัาวเพ่�มเต่ิมถึงนำ�าพางโมเด้ลัว่า “... หัวใจหลัักขีองนำ�าพางโมเด้ลัมี 4 ข้ีอ คือ 1. เพื�อสิ่ร้าง 

ความมั�นคงที่างด้้านอาหารให้แก่ชาวบ้ัาน 2. เพื�อให้ชาวบ้ัานมีรายได้้ทีี่�ยั�งยนืจากการปัลูักพืชแบับัผู้สิ่มผู้สิ่าน 3. เพื�อส่ิ่�งแวด้ล้ัอมทีี่�ดี้ขึี�น 

โด้ยชาวบ้ัานจะดู้แลัให้คงความสิ่มบูัรณ์์ขีองผืู้นป่ัาซึ�งเป็ันสัิ่ด้ส่ิ่วนถึง 91% ขีองพื�นทีี่�ทัี่�งหมด้ขีองติำาบัลันำ�าพาง แลัะ 4. นโยบัายขีอง

รัฐบัาลัต้ิองมีความเป็ันธรรมให้ชาวบ้ัานไม่ให้ถูกเอาเปัรียบัจากนโยบัายขีองภาครัฐ เมื�อนำ�าพางโมเด้ลันำามาซึ�งความมั�นคงที่างด้้าน

อาหารแลัะรายได้้ทีี่�ยั�งยืน ชาวบ้ัานก็มีแรงจูงใจทีี่�จะช่วยกันรักษาส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ช่วยเฝู้าระวังไฟป่ัาหรือร่วมที่ำาแนวกันไฟ ฝูายชะลัอ

นำ�า เราอยากให้นำ�าพางโมเด้ลัมาติอบัโจที่ย์ข้ีอ 4 เรื�องการรับัรองส่ิ่ที่ธ่ที่ำาก่นให้กับัชาวบ้ัานในพื�นทีี่�เด่้มขีองเขีา แต่ิไม่ใช่เป็ันเอกสิ่าร

ส่ิ่ที่ธ่�แบับัโฉนด้ ที่างชาวบ้ัานมองว่านโยบัายที่วงคืนผืู้นป่ัา ให้ทีี่�ที่ำาก่นครอบัครัวลัะไม่เก่น 20 ไร่ ใช้ส่ิ่ที่ธ่ไม่เก่น 30 ปีั เป็ันข้ีอจำากัด้ 

ขีองนโยบัายรัฐบัาลั ชาวบ้ัานมีความกังวลัว่าหลัังจาก 30 ปีัไปัแล้ัว หากเก่ด้มีการเปัลีั�ยนนโยบัายมาเรียกคืนพื�นทีี่� ชาวบ้ัานจะที่ำา

อย่างไร ดั้งนั�น จึงได้้มีการร่วมใจกนันำาเสิ่นอนำ�าพางโมเด้ลัเป็ันที่างออกให้ชาวบ้ัานสิ่ามารถด้ำารงชว่ีติ พร้อมกบััช่วยรักษาส่ิ่�งแวด้ล้ัอมได้้...”

☑  แนวทางการเพ่ิมรายได้จากสินค้าเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือความย่ังยืน

นำ�าพางโมเด้ลัมกีารด้ำาเน่นการที่ี�ครบัวงจร โด้ยมีการตัิ�งว่สิ่าหก่จชุมชนขึี�นมาเพื�อรองรบััผู้ลัผู้ล่ัติจากเกษติรกรในพื�นทีี่�ในราคา 

ทีี่�เป็ันธรรม สูิ่งกว่าราคาติลัาด้เลัก็น้อย เพื�อนำามาแปัรรูปัเพ่�มคุณ์ค่าให้กับัส่ิ่นค้าเกษติร สิ่ร้างรายได้้ที่ี�ยั�งยนืให้กับัเกษติรกร ชาวบัา้น 

ยังมีความรู้สึิ่กทีี่�ไม่ดี้กับัโครงการภาครัฐในอด้ีติ ทีี่�มีการสิ่นับัสิ่นุนให้ปัลูักพืชบัางชน่ด้ แต่ิเมื�อได้้ผู้ลัผู้ล่ัติแลั้วกลัับัไม่มีติลัาด้ ที่ำาให้

เก่ด้ความเสีิ่ยหายจากการลังทุี่น ดั้งนั�นเพื�อสิ่ร้างความมั�นใจกับัผูู้้เข้ีาร่วมโครงการ จึงจัด้ตัิ�งว่สิ่าหก่จชุมชนขึี�นเมื�อ 2 ปีัทีี่�แล้ัว โด้ยมี 

การเชื�อมโยงกับัหลัายภาคส่ิ่วน มีภาคเอกชน เช่น บัร่ษัที่เครือเจร่ญโภคภัณ์ฑ์ เข้ีามาช่วยดู้ด้้านการติลัาด้ ขีณ์ะนี�มีผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ทีี่�เร่�ม 

ที่ำาการผู้ล่ัติแล้ัว เช่น มะม่วงห่มพานต์ิ ทีี่�ว่สิ่าหก่จชุมชนรับัซื�อจากชาวบ้ัานในราคาทีี่�สูิ่งกว่าติลัาด้ 2 บัาที่ นำามาแปัรรูปั 

พร้อมรับัปัระที่านแลัะจัด้จำาหน่าย
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☑  เป้าหมายนำ้าพางโมเดลในอนาคต

กำานันสิ่วาที่สิ่รุปัถึงนำ�าพางโมเด้ลัในอนาคติว่า “...มีการวางแผู้นให้นำ�าพางโมเด้ลัเป็ันแหล่ังท่ี่องเทีี่�ยวก่นได้้ เนื�องจาก

โครงการนี�ก่อให้เก่ด้การใช้ปัระโยชน์ที่รัพยากรธรรมชาติ่อย่างสูิ่งสุิ่ด้ เปั็นแหลั่งศึักษาข้ีอมูลัสิ่ำาหรับับุัคคลัทัี่�วไปัเกี�ยวกับัการฟ้�นฟู

ที่รัพยากรธรรมชาต่ิ สิ่ร้างพ่มพ์เขีียวขีองนำ�าพางโมเด้ลัเพื�อเป็ันต้ินแบับัให้กับัพื�นทีี่�อื�นทัี่�วปัระเที่ศัทีี่�มีปััญหาในลัักษณ์ะเดี้ยวกัน  

ซึ�งนำ�าพางโมเด้ลัไม่ได้้เก่ด้จากภาคเอกชน หรือรัฐบัาลั แติ่เป็ันการต่ิอสู้ิ่ เป็ันความรู้สึิ่กขีองชาวบั้านทีี่�ระเบ่ัด้ออกมา สิ่ร้างให้เป็ัน 

รูปัแบับัใหม่ขีองว่ถีการใช้ชีว่ติ ในเบืั�องติ้นมีความเปั็นไปัได้้ทีี่�นำ�าพางโมเด้ลัจะถูกนำาไปัปัรับัใช้กับัพื�นทีี่�ติำาบัลัอื�นขีองอำาเภอแม่จร่ม  

สิ่ร้างความเชื�อมโยงเรื�องการท่ี่องเทีี่�ยวเป็ันขีองทัี่�งอำาเภอ ไม่ใช่แค่ระดั้บัติำาบัลั เพราะนอกจากการเพาะปัลูักแล้ัว ได้้มีกลุ่ัมอาชีพต่ิาง ๆ  

เก่ด้ขึี�น เช่น การที่อผู้้า การที่ำาขีนม ดั้งนั�น หากนักท่ี่องเทีี่�ยวมาในพื�นทีี่�นี�แล้ัว ไม่ใช่เพียงแค่มาชมความงามขีองธรรมชาต่ิ แต่ิมารับัที่ราบั 

ถึงการเปัลีั�ยนว่ถีชีว่ติชาวบ้ัาน สิ่ร้างนำ�าพางโมเด้ลัให้เป็ันชุมชนปัลัอด้การเผู้า ชุมชนที่ี�เต็ิมไปัด้้วยพื�นทีี่�สีิ่เขีียว ชุมชนที่ี�ชาวบ้ัานอยูกั่บัปัา่ 

อยู่กับัธรรมชาต่ิอย่างสิ่มดุ้ลัแลัะยั�งยืน ...” 

ปััจจุบัันนี� ชาวบ้ัานนำ�าพางได้้ด้ำาเน่นชีว่ติภายใต้ินำ�าพางโมเด้ลัมาเปั็นระยะเกือบัครบั 5 ปีั นับัจากวันทีี่�ได้้มีการลังติ้นกล้ัา 

ปัลูักไม้ยืนติ้น พวกเขีาได้้สิ่ร้างผู้ืนป่ัาสิ่ีเขีียวให้กับัจังหวัด้น่านแลัะปัระเที่ศัไที่ยโด้ยรวม ซึ�งในอนาคติจะมีการยกระด้ับัไปัสู่ิ่ระบับั

เกษติรน่เวศั เป็ันต้ินแบับัในการขัีบัเคลืั�อนนโยบัายการจัด้การด้้านทีี่�ด่้นแลัะที่รัพยากรธรรมชาติใ่นระดั้บัชาต่ิโด้ยชุมชนท้ี่องถ่�นต่ิอไปั
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Editorial Team

Wildfire is an ongoing problem found every year especially in northern 
provinces of Thailand where large forest areas were destroyed by the fires. 
Even so, villagers in Nam Pang subdistrict of Mae Charim district in Nan  
province have succeeded in adjusting their way of life to restore the humidity 
to the forest in their homeland. The Editorial Team would like to present the 
story of a new life of Nan’s forest through an interview with Khun Sawat 
Thamraksa, a subdistrict headman who is at the forefront of raising awareness 
of communities to develop “Nam Pang model” for sustainable management of land and 

natural resources since the early stage. The team also interviewed Khun Somphol Paengkuntha about the 

cooperation to solve bushfire problems in the areas. He is an official of the National Parks, Wildlife and Plant 

Conservation Department under the Conservation Area Management Office 13 (Phrae) and stationed at Mae 

Charim Forest Fire Control Station.
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Khun Somphol Paengkuntha

☑ Origin of haze and forest burning

Air pollution problems particularly smoke and haze  

occurred by several reasons such as burnings of crop residues and 

agricultural wastes, community wastes burnings, roadside weeds 

burnings, construction of industrial factories and burning fuel from 

vehicles. However, the northern part of Thailand is mountainous 

region with alluvial valleys so the smoke and haze in the North 

and Nan province mostly caused by forest fires. Khun Somphol 

explained reasons of wildfires in Nan that “… Forest fires are caused 

by humans such as picking wild products from the forest, animal 

hunting, improvidence, area burnings due to wrong belief that  
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it is necessary to burn cultivated areas after maize harvest 

to ensure good yield in next crop. Local people also 

believe that the area burning will help bring desired natural 

produces such as mushrooms, phak wan and grass for animal 

husbandry. These factors cause repeated fires in the forest and 

consequently the air pollution. Mae Charim Fire Control Station 

has tried to create the awareness about the impact of forest fire 

while trying to campaign against the burning and educate the  

locals that natural produces do not derive from the area burning. With 

on-going action, local villagers have more understanding about the 

problem and begin to cherish the forest. Moreover, the station has 

tried to establish good relationship with communities, asking them to  

join in building fire barriers, battle against forest fires, patrol and 

monitor the fire. Each village has its own wildfire volunteers…”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25654242



☑  Environmental impact from community’s 
agriculture

 Villagers in Nam Pang subdistrict have taken up the career in 

agriculture long ago but in the past their way of life was the shifting 

cultivation. For example, a family might reserve 5 land plots for 

farming but shifting to cultivate only in 1 plot each year, leaving the 

remaining plots to naturally recover. The reason behind that was the 

restriction on equipment and labor so the agriculture in the past was 

polyculture farming for the living. The country’s agricultural system 

has evolved with the development of machinery, fertilizer, seeds 

and capital investment for farmers to grow maize. Farmers then grow 

commercial crops for the living while expanding to cultivate maize in 

all reserved plots at the same time. When all families did the same 

thing, and burned the areas after harvesting, the mountains stripped 

bare and drought covered the area. Most farmers cultivate on areas 

without a land right or in other word they encroach the forest. The 

total forest areas in Nam Pang subdistrict are about 270,000 rai with 

around 10,000 rai of maize plantation areas. 

☑  Management    of    upstream    forest     reforestation, 
natural resources and environment

Khun Sawat Thamraksa was a village headman in Nam Pang 

subdistrict in 2000 and later he has become the headman of Nam 

Pang subdistrict. He has realized the change in way of life towards 

commercial agriculture that impacted the environment and created 

smoke and haze. In order to reduce the impact on environment, 

he has begun campaigning for forest conservation while looking 

for methods to encourage villagers to diversify from monoculture 

farming to mixed-crop cultivation or perennial crops to generate 

sustainable income in the long term. There was an initiative to grow 

rubber trees in 2003. It takes 7 years to be able to collect the latex. 

More farmers in Nam Pang subdistrict have switched to grow rubber 

trees. Currently, there are more than 1.000 rai of rubber plantation in 

the subdistrict. This movement can help reduce forest fires because 

it cut area burnings after the harvest of maize, diminishing the risk 

of forest fires and smoke and haze. Meanwhile, rubber plantation is 

still the monoculture farming as it is only the switching from maize 

that harvested annually.   
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☑  Beginning of Nam Pang model and community participation

The success in switching to mixed-crop farming has been pushed by the “Forest Reclamation  

Policy” issued in 2014 by the National Council for Peace and Order led by Prime Minister Prayut Chan-o-cha.  

A total of around 1,900 rai of maize plantation areas were seized from 134 villagers. The areas are  

located in Doi Phu Kha National Park and Mae Charim National Park under the supervision of the National 

Parks, Wildlife and Plant Conservation Department. The areas also located in Nam Wah – Mae Charim 

Reserved Forest under the supervision of the Royal Forest Department. Villagers of Nam Pang subdistrict 

have tried to find the solution for this crisis. Khun Sawat recalled about the beginning of Nam Pang model 

that “… If we let this policy to be implemented, there would be more problems for the locals. Rubber 

trees that were about to yield the latex would be seized. Villagers and communities’ leaders sat down 

to discuss the solution that eventually came out as Nam Pang model. They bargained with the government 

requesting the right to remain living in land plots inherited from older generations while promising not 

Khun Sawat Thamraksa
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to encroach more of forest areas through systematic area 

measurement. The villagers designed the system to adopt 

mixed-crop plantation to create green areas as desired 

by the government. They agreed to cut maize plantation 

by 20% each year, requiring a total of 5 years to  

completely terminate maize cultivation. Those areas will 

be used to grow other perennial trees such as coffee, 

cocoa, cashew nut and tamarind. There are 285 farmers 

participated in the project, growing trees on a total of 

4,253 rai of land. There were more than 100 meetings 

to first grow the forest in the heart of people before  

actually planted the first seedling in the area around late 

2017 to early 2018…”  

In  add i t iona l  to  concrete  cooperat ion 

among villagers to push for Nam Pang model,  

private companies which used to benefit from maize 

trading for a long time but suspended the trading of 

produces harvested from untitled land plots, have 

stepped in to show their responsibility through the 

funding of seedlings, water system and cultivation 

knowledge to guarantee the success of crop switching.  

Although the agreement of Nam Pang model requires 

only 20% of maize cultivation reduction each year, some 

farmers voluntary replace 100% of their land with other 

crops in the first year. Those who gradually cut their 

maize plantation have grown some plants that can 

be harvested in a short period while waiting for perennial 

trees to yield fruits. They grow zingiber that can be 

harvested after 1 year but if farmers do not want the 

money, they can keep the crop grow in the soil and 

harvest after 2 years.

Khun Somphol Paengkuntha supports Nam Pang 

model saying that “… I totally agree with this project. Farmers 

have to change their way of life from growing maize that  

requires higher cost from hiring workers to harvest, ivesting 

in fertilizer and pesticides so it was not worth  

cultivating the maize. Farmers turn to perennial trees 

that provide long-term yield such as rubber, cashew 

nut and tamarind. Such adaptation will help reduce 

forest fires because owners of perennial trees will 

build fire barriers around their land to be certain that 

if the fire occurs, it will not spread to burn their trees.  

Nowadays, the forest fires in Mae Charim district reduce  

significantly. There are only 47reports on wildfires 

s ince the beginning of2022. The fireswere 

containable in small aeas and distinguished 
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within 1 day. Another reason contributing to the reduction in forest fires is the provincial order banning burnings  

of forest, agricultural wastes, garbage and roadside weeds during 15th February to 20th April, 2022. If  

villagers want to burn agriculturalwaste before the period, the leaves would be too wet and 

difficult to burn. The burning after the prohibition period will also be troublesome as the 

rainy season is about to start. Mae Charim Fire Control Station will continue to publicize the  

impacts of forest fires, problems of haze affecting health and establish the cooperation between officials and  

communities to jointly monitor and battle the fire. Any person seeing the fire should report to a community  

leader who will coordinate with officials to fight the fire together. The station has tried to get budget allocation 

from the government to support for fuel and necessary fire-fighting gears and meals for wildfire volunteers 

especially during February to April when the forest fires are eminent…”  

Khun Sawat Thamraksa adds about Nam Pang model that “… At the heart of Nam Pang model, there 

are 4 principles which are 1. To provide food security for the locals; 2. To provide sustainable income from 

mixed-crop plantation; 3. To ensure better environment as local people will look after to maintain the fertility 

of the forest at the proportion of 91% of total areas in Nam Pang subdistrict; and 4. The government’s policy 

must be fair so local people will not be taken advantage. When Nam Pang model brings food security and 

sustainable income, the locals have incentive to conserve the environment, help monitor forest fires and 

build check dams. We want Nam Pang model to be the solution for the fourth principle on the certification 

of land use right on original land plots but not in the form of land title deed. The locals view that Forest 

Reclamation Policy has a restriction as it offers each family the right to use 20-rai of land for 30 years. They 

are worried that what will happen after 30 years? If there is a change in policy and the government reclaims 

the land, what will villagers do? Therefore, the locals came together to present Nam Pang model as the 

solution for villagers to live their life along with conserving the environment…” 
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☑  Plan to increase income from processed farm products under community 
enterprises for the sustainability 

Nam Pang model has an integrated operation with the establishment of a community enterprise to 

absorb produces from farmers at fair prices, slightly above market prices. The enterprise will process those 

farm products and offer a channel to create sustainable income for villagers. The locals still suffered from 

the government’s projects in the past which they believed the government to cultivate some particular 

crops but they could not find the market for their crops, causing damages to their investments. In order to 

establish the confidence for project’s participants, the community enterprise was set up 2 years ago to create 

marketing network with private sectors. Companies such as Charoen Pokphand Group have assisted on the 

marketing. The enterprise has already produced some products such as processed cashew nuts. It offers to 

buy raw cashew nuts from farmers at 2 baht a kilogram higher than the market price.

☑  Goal of Nam Pang model in the future

Headman Sawat concludes about the future of Nam Pang model that “… We plan to set Nam Pang 

model as a tourist spot offering edible products. The project aims to maximize the utilization of natural 

resources, offer knowledge about the restoration of natural resources for the general public, and create  

a blueprint of Nam Pang model as the prototype for other areas with similar problems in Thailand. Nam Pang 

model did not initiate by private sectors or the government but it was the result of the fight, the explosion 

of villagers’ feeling to create a new way of life. At this preliminary stage, it is possible that Nam Pang model 

will be applied in other subdistricts in Mae Charim district and create a tourism network for the district as  

a whole. It is not only a subdistrict project. In addition to farming, there are also other careers such as fabric 

weaving, dessert making and etc. If tourists come to the area, they do not come only to see the beauty of 

nature but also to learn about the adjustment of way of life, how villagers develop Nam Pang model as  

a zero-burning community full with green area, and how villagers live harmoniously and sustainably with 

the nature…”

Currently, Nam Pang villagers have implemented Nam Pang model for almost 5 years since the 

first seeding of perennial tree was planted in the soil. They have added green forest to Nan province and  

Thailand. In the future, the project may be upgraded to an agroecosystem and become the prototype to 

drive the policy on national management of natural resources by local communities. 
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กาวสูอนาคตกับนวัตกรรมกาวสูอนาคตกับนวัตกรรม

ท่่ามกลางสถานการณ์์ของโลกท่่�ม่การเปล่�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างย่�งในด้านความก้าวหน้าท่างว่ท่ยาศาสตร์และเท่คโนโลย่ ไม่เพ่ยงแต่ภาคเอกชน 
ท่่�ม่การปรับใช้กลยุท่ธ์์ในการดำารงอย่่ขององค์กรเท่่านั�น การปรับตัวของภาครัฐให้เท่่าทั่น 
การเปล่�ยนแปลงก็เป็นส่�งสำาคัญอย่างมากเช่นกัน 

เพื�อติอบัสิ่นองต่ิอความต้ิองการขีองปัระชาชนได้้อย่างติรงจุด้ รวมถึงบัร่หารจัด้การข้ีอมูลัทีี่�มีขีนาด้ใหญ่ขีององค์กร แลัะ 

ให้ปัระชาชนมีส่ิ่วนร่วมในกระบัวนการที่ำางานขีองรัฐ เพื�อนำาไปัสู่ิ่การเปัิด้เผู้ยข้ีอมูลัทีี่�เป็ันปัระโยชน์ ก็คือ รัฐจะติ้องมีกลัยุที่ธ์ 

ในการสิ่ร้าง “นวัตกรรมภาครัฐ” ไม่ว่าจะเป็ันนวัติกรรมบัร่การ นวัติกรรมที่างความค่ด้ นวัติกรรมเช่งนโยบัาย นวัติกรรมเช่งระบับั 

หรือนวัติกรรมอื�น ๆ มาช่วยในการเพ่�มปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพการด้ำาเน่นงานขีององค์กร ผู่้านแพลัติฟอร์มรูปัแบับัใหม่ ๆ ทีี่�มีความทัี่นสิ่มัย 

แลัะสิ่ะด้วกต่ิอการใช้งาน ซึ�งในปััจจุบัันจะเร่�มพบัการนำาระบับัด่้จ่ทัี่ลัเข้ีามาใช้ในภาครัฐเพ่�มมากขึี�น เช่น การนำาเอกสิ่ารอ่เล็ักที่รอน่กส์ิ่

มาใช้แที่นกระด้าษ 

วรรณนิภา บุญ่มา

นักวิชัาการสิ�งแวดำลั�อมปฏิิบัติการ
สำานักงานนโยบายแลัะแผู้นที่รัพิยากรธิรรมชัาติแลัะสิ�งแวดำลั�อม

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25654848
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กาวสูอนาคตกับนวัตกรรมกาวสูอนาคตกับนวัตกรรม

การให้บัร่การภาครฐัแบับัครบัวงจร ณ์ จุด้เดี้ยว ระบับัลังที่ะเบัยีนออนไลัน ์การชำาระเง่นผู่้านระบับัออนไลัน ์ติลัอด้จน 

การปัระยุกต์ิใช้ฟีเจอร์ด่้จ่ทัี่ลับันเครือข่ีายอ่นเติอร์ทีี่�ไม่เสีิ่ยค่าใช้จ่าย มาช่วยยกระดั้บัการบัร่หารจัด้การขี้อมูลัขีององค์กร

ให้เป็ันระบับั สิ่ามารถแสิ่ด้งผู้ลัได้้อย่างง่าย สิ่ะด้วกต่ิอการใช้งาน ซึ�งเป็ันปัระโยชน์ในการขัีบัเคลืั�อนงานในด้้านต่ิาง ๆ  

แลัะสิ่อด้รบัักับัยทุี่ธศัาสิ่ติรก์ารพฒันาด่้จ่ที่ลััเพื�อเศัรษฐก่จแลัะสิ่งัคมขีองปัระเที่ศัไที่ยในปััจจบัุัน ทีี่�กำาหนด้แนวที่างการพฒันา  

แลัะขัีบัเคลืั�อนเศัรษฐก่จในระยะยาวสู่ิ่การเป็ัน “ดิำจิัทัี่ลัไที่ยแลันด์ำ” เพื�อขัีบัเคลืั�อนการพัฒนาเศัรษฐก่จแลัะสัิ่งคม  

ขีองปัระเที่ศัไปัสู่ิ่ความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน 

 กองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม เป็ันหนึ�งในหน่วยงานภาครัฐทีี่�เป็ันกลัไกที่างการเง่นทีี่�สิ่นับัสิ่นุนงบัปัระมาณ์ให้กับัภาคส่ิ่วน

ต่ิางๆ อาท่ี่ ส่ิ่วนราชการ องค์กรปักครองส่ิ่วนท้ี่องถ่�น ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้้านส่ิ่�งแวด้ล้ัอม (NGOs) แลัะสิ่ถาบััน 

การศึักษา เพื�อด้ำาเน่นโครงการทีี่�เกี�ยวข้ีองกับัการส่ิ่งเสิ่ร่มแลัะรักษาที่รัพยากรธรรมชาต่ิแลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ทัี่�งในรูปัแบับัเง่นกู้ 

แลัะเง่นอุด้หนุน ซึ�งในปััจจุบัันให้การสิ่นับัสิ่นุนไปัแล้ัวกว่า ๑,๗๐๐ โครงการ รวมวงเง่น ๑๖,๐๐๐ ล้ัานบัาที่ จนนำาไปัสู่ิ่ 

การเก่ด้ผู้ลัสิ่ำาเร็จในหลัากหลัายม่ต่ิ เช่น ชุมชนติน้แบับัในการคดั้แยกขียะทีี่�ต้ินที่าง การอนรัุกษ์แลัะฟ้�นฟูพื�นทีี่�ป่ัา การอนรัุกษ์

ความหลัากหลัายที่างชีวภาพ การจัด้การปั่าชุมชน ศูันย์การเรียนรู้ส่ิ่�งแวด้ลั้อม เสิ่้นที่างศัึกษาธรรมชาติ่ ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชน  

การมีระบับับัำาบััด้แลัะขีจัด้มลัพ่ษ ติลัอด้จนการสิ่ร้างเครือข่ีายในการดู้แลัแลัะปักปั้องที่รัพยากรธรรมชาติ่แลัะส่ิ่�งแวด้ลั้อม 

โด้ยข้ีอมูลัเหล่ัานี�ล้ัวนเป็ันผู้ลัสิ่ำาเร็จทีี่�แสิ่ด้งใหเ้ห็นถึงบัที่บัาที่ที่ี�สิ่ำาคัญขีองกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ลัอ้ม ในฐานะทีี่�เป็ันผูู้้จัด้สิ่รรเง่นในการ 

ดู้แลัรักษาส่ิ่�งแวด้ล้ัอมขีองปัระเที่ศั แลัะเป็ันข้ีอมูลัต้ินแบับัให้กับัหน่วยงานอื�นๆ แลัะปัระชาชนทัี่�วไปั สิ่ามารถนำาไปัต่ิอยอด้ 

แลัะขียายผู้ลัความสิ่ำาเร็จ ซึ�งกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอมได้้เล็ังเห็นถึงความสิ่ำาคัญในการยกระดั้บัการบัร่หารจัด้การข้ีอมูลัผู้ลัสิ่ำาเร็จ 

ดั้งกล่ัาว จึงได้้ร่เร่�มกระบัวนการสิ่ร้างนวัติกรรม “การพัฒนาฐานข้ีอมูลักองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ด้้วยสิ่ารสิ่นเที่ศัที่างภูม่ศัาสิ่ติร์ : 

E-Fund Map” เพื�อจัด้การกบััข้ีอมูลัผู้ลัสิ่ำาเร็จขีองกองที่นุส่ิ่�งแวด้ลัอ้มทีี่�อยูใ่นรูปัแบับัขีองเอกสิ่ารแลัะไฟลัใ์นสิ่กลุั Microsoft 

Office ซึ�งยากติ่อการเข้ีาถึงแลัะใช้ปัระโยชน์ อีกทัี่�งยังมีขี้อมูลัเป็ันจำานวนมาก ให้อยู่ในรูปัแบับัสิ่ารสิ่นเที่ศัที่างภูม่ศัาสิ่ติร์ 

โด้ยใช้หลัักการ “เริ�มจัากจุัดำท่ี่�เราอย่้ ดำ�วยสิ�งท่ี่�เราม่ ในสิ�งท่ี่�เราที่ำาไดำ� : Start where you are.  Use what you have.  

Do what you can.” 
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สิ่ำาหรับัการใช้งานนวัติกรรมต้ินแบับั “การพัิฒนาฐานข่�อม้ลักองทุี่นสิ�งแวดำลั�อม ดำ�วยสารสนเที่ศัที่างภ้มิศัาสตร์ : E-Fund Map” 

ผูู้้ใช้บัร่การจะสิ่ามารถเห็นผู้ลัสิ่ำาเร็จขีองกองทีุ่นส่ิ่�งแวด้ลั้อมในรูปัแบับัสิ่ารสิ่นเที่ศัที่างภูม่ศัาสิ่ติร์ โด้ยปัระกอบัด้้วย 8 หมวด้หมู่ 

ได้้แก่ 1. พื�นทีี่�สีิ่เขีียว 2. เครือข่ีายพี�เลีั�ยงกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม 3. ต้ินแบับัการจัด้การขียะทีี่�ต้ินที่าง 4. การจัด้การไฟป่ัาแลัะ 

หมอกควัน 5. ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชน 6. การบัำาบััด้นำ�าเสีิ่ย 7. ศูันยก์ารเรียนรู้ แลัะ 8. ความหลัากหลัายที่างชีวภาพ ซึ�งจะปัรากฏิ Shapefile 

ใน 3 ลัักษณ์ะ คือ จุด้ (Point) เส้ิ่น (Line) แลัะรูปัปิัด้ (Polygon) พร้อมมีคำาอธ่บัาย ภาพปัระกอบั แลัะพ่กัด้พื�นทีี่� รวมถึง 

ว่ธีการเด่้นที่าง ระยะที่าง แลัะระยะเวลัา ทีี่�จะไปัยังหมุด้หมายทีี่�ต้ิองการ

URL ที่ดำลัองใชั�งานต�นแบบ

นวัตกรรม E-Fund Map

https://www.google.com/maps/d/

edit?mid=1qGqZ1QuVN06SxUL-

Bum5ZAchXuMN2ILRi&usp=sharing

เร่ิมจากจุดท่ีเราอยู

Start 
where you are.

การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการ
ขอมูลผลสําเร็จท่ีไดรับการสนับสนุน

จากกองทุนส่ิงแวดลอม ต้ังแตป
 พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน ใหเขาถึง
ไดงาย มีความทันสมัยสะดวก
ตอการใชงาน และครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมาย

ดวยส่ิงท่ีเรามี 

Use 
what you have.

Do 
what you can.

ในส่ิงท่ีเราทําได 

นโยบายขององคกร ความพรอม
ของขอมูล อุปกรณและเคร่ืองมือ 

และเทคโนโลยี ศักยภาพของ
บุคลากร และความคิดสรางสรรค

ประยุกตใช Google My Map 
ซ่ึงเปนฟเจอรดิจิทัลบนเครือขาย

อินเทอรเน็ทท่ีไมเสียคาใชจาย มาชวย
จัดการฐานขอมูลขององคกร

ใหเปนระบบ รวบรวมเปนฐานขอมูล
ใหแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร จนเกิดเปนจุด

เร่ิมตนของการสรางนวัตกรรม
บริการ (service innovation) 

ของกองทุนส่ิงแวดลอม ภายใตช่ือ 
การพัฒนาฐานขอมูลกองทุน

ส่ิงแวดลอม ดวยสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร : E-Fund Map

QRcode ที่ดำลัองใชั�งาน 

ต�นแบบนวัตกรรม E-Fund Map

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25655050



ภาพ นวตัิกรรม E-Fund Map แสิ่ด้งรายลัะเอยีด้ขีองชื�อข้ีอมลูั คำาอธ่บัาย 

ภาพปัระกอบั แลัะพ่กัด้พื�นทีี่�

 ยกตัิวอย่างข้ีอมูลัผู้ลัสิ่ำาเร็จขีองกองทุี่น 

ส่ิ่�งแวด้ล้ัอมใน 2 หมวด้ ได้้แก่ หมวด้ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชน

ซึ�งจะแสิ่ด้งผู้ลัผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชนนำาร่องทัี่�วปัระเที่ศั

ทีี่�กองทีุ่นส่ิ่�งแวด้ลั้อมให้การสิ่นับัสิ่นุนงบัปัระมาณ์ 

จำานวน 6 แห่ง ได้้แก่ 1) ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชนขีองมูลัน่ธ่

ข้ีาวขีวัญ (ข้ีาวอ่นที่รีย์ เครื�องดื้�มพร้อมชงจมูกข้ีาว 

นำ�ามันสิ่กัด้จากด้อกไม้) 2) ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชนขีองกลุ่ัม

คนฮัักอมก๋อย (กาแฟอมก๋อยออแกน่ค ชาสิ่มุนไพร) 

3) ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชนขีองมูลัน่ธ่การศึักษาเพื�อโลัก

สีิ่เขีียว (ข้ีาวอ่นที่รีย์ 4 สิ่ายพันธ์ุ) 4) ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์

ชุมชน สิ่ภาองค์กรชุมชน ติ.หนองโรง จ.กาญจนบุัรี 

(นำ�าผึู้�งเลีั�ยง ผู้้าขีาวม้าที่อมือ) 5) ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชน

ขีองเครือขี่าย ที่สิ่ม. อำาเภอนาด้ี (ข้ีาวอ่นที่รีย์เพื�อ

สุิ่ขีภาพ กล้ัวยอบัอ่นที่รีย์ ไส้ิ่อั�ว) แลัะ 6) ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์

ชุมชน ติ.บุัพราหมณ์์ จ.ปัราจีนบุัรี (ไข่ีเค็มอ่นที่รีย์) 

โด้ยเมื�อผูู้้ใช้บัร่การคล่ักเลัือกผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ทีี่�สิ่นใจแลั้ว 

จะมีชื�อผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ชุมชนพร้อมคำาอธ่บัาย เบัอร์โที่ร 

ผูู้้ปัระสิ่านโครงการ ภาพปัระกอบั แลัะพ่กัด้พื�นที่ี� 

ปัรากฏิขึี�นให้ ผูู้้ใช้บัร่การที่ราบั ซึ�งผูู้้ ใช้บัร่การ

สิ่ามารถเลัือกซื�อผู้ล่ัติภัณ์ฑ์ผู่้านเบัอร์โที่รศััพที่์
หรือไปัยังสิ่ถานทีี่�ขีายผู้ล่ัติภัณ์ฑ์นั�นได้้ แลัะหมวด้ขีองศูันย์การเรียนรู้ 

นำาร่อง ซึ�งมีอยู่ ทัี่�งหมด้ 16 ศูันย์ทัี่�วปัระเที่ศั ทีี่�ได้้รับัการสิ่นับัสิ่นุน 

งบัปัระมาณ์จากกองทุี่นส่ิ่� งแวด้ล้ัอม อาท่ี่ ศูันย์ เรียน รู้ ป่ัา ชุมชน 

บ้ัานห้วยสิ่ะพานสิ่ามัคคี จังหวัด้กาญจนบุัรี เป็ันเส้ิ่นที่างศึักษาธรรมชาติ่

ด้้านการอนุรักษ์ที่รัพยากรป่ัาไม้แลัะระบับัน่เวศัป่ัาชุมชน แลัะมีการแปัรรูปั 

ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์จากป่ัา ศูันย์เรียนรู้ยางนา จังหวัด้เชียงใหม่ เก่ด้การเผู้ยแพร่

องค์ความรู้การอนุรักษ์ต้ินยางนาให้แก่ชุมชน แลัะเปั็นแหลั่งขี้อมูลั

ด้้านปัระวัต่ิศัาสิ่ติร์แลัะวัฒนธรรมขีองถนนต้ินยางนาเชียงใหม่-ลัำาพูน  

ศูันย์เรียนรู้ความหลัากหลัายที่างชีวภาพปั่าใหญ่โคกจ่ก-ติาลัอก จังหวัด้

มหาสิ่ารคาม เปั็นแปัลังติัวอย่างในการสิ่ำารวจแลัะติ่ด้ติามการเปัลีั�ยนแปัลัง

ความหลัากหลัายที่างชีวภาพ แลัะเปั็นแหลั่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนแลัะ 

ผูู้้ทีี่�สิ่นใจ สิ่ำาหรับัในภาพจะเป็ันศูันย์การเรียนรู้พลัับัพลึังธาร จังหวัด้ระนอง 

-พังงา เป็ันแหล่ังขียายพันธ์ุ แลัะเผู้ยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ 

พลัับัพลึังธาร ซึ�งผูู้้ใช้บัร่การสิ่ามารถเด่้นที่างไปัท่ี่องเทีี่�ยวเช่งน่เวศั เพื�อ 

เยี�ยมชมแลัะศึักษาพลัับัพลึังธารพืชอาศััยถ่�นเดี้ยวขีองโลักทีี่�ใกล้ัสูิ่ญพันธ์ุ เป็ันต้ิน 

พร้อมกันนี�  E-Fund Map ยังมีปัระโยชน์ครอบัคลุัมทัี่�ง 3 ระดั้บั ทัี่�งในระดั้บั

ปัระโยชน์ทีี่�เก่ด้แก่การที่ำางานภายในองค์กร ระดั้บัปัระโยชน์แก่ผูู้้รับับัร่การ 

ผูู้้มีส่ิ่วนได้้เสีิ่ย เครือข่ีาย แลัะปัระชาชน แลัะระด้ับัปัระโยชน์ทีี่�ส่ิ่งผู้ลัต่ิอ 

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.1 January - June 2022 5151



คุณ์ภาพที่รัพยากรแลัะส่ิ่�งแวด้ลั้อม ซึ�งจะช่วยลัด้ขัี�นติอน ลัด้ระยะเวลัา แลัะเพ่�มช่องที่างในการเข้ีาถึงแหลั่งข้ีอมูลั

สิ่ารสิ่นเที่ศัได้้สิ่ะด้วกแลัะรวด้เร็ว เก่ด้ช่องที่างในการเผู้ยแพร่แลัะปัระชาสัิ่มพันธ์ผู้ลัการด้ำาเน่นงานขีององค์กรให้เป็ันทีี่�รู้จักแลัะ 

การบูัรณ์าการผู้ลัการด้ำาเน่นงานกับัหน่วยงานทีี่�เกี�ยวข้ีอง เก่ด้การพัฒนาศัักยภาพขีองเจ้าหน้าทีี่�ขีององค์กรในการจัด้การ 

ระบับัฐานข้ีอมูลัให้มีมากย่�งขึี�น ที่ำาให้ทุี่กคนมโีอกาสิ่ในการเข้ีาถึงแหลัง่ข้ีอมูลัโด้ยไมมี่ข้ีอจำากัด้ด้้านเวลัา สิ่ถานที่ี� ที่ำาให้ปัระหยดั้

เวลัาแลัะไม่เสิ่ียค่าใช้จ่าย อีกทัี่�ง ยังเปั็นการเพ่�มช่องที่างปัระชาสิ่ัมพันธ์ให้กับัชุมชนสิ่่งเสิ่ร่มการสิ่ร้างรายได้้แลัะเศัรษฐก่จ

ทีี่�ดี้ ติลัอด้จนเปั็นเครื�องมือทีี่�ช่วยในการบัร่หารจัด้การที่รัพยากรธรรมชาติ่แลัะส่ิ่�งแวด้ลั้อมในทีุ่กระดั้บั แลัะเปั็นต้ินแบับั 

ในการส่ิ่งเสิ่ร่มแลัะรักษาคุณ์ภาพส่ิ่�งแวด้ล้ัอม สิ่ามารถนำาไปัต่ิอยอด้หรือการยกระดั้บัการด้ำาเน่นงานได้้อย่างมีปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพ 

 นอกจากนี�กองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ยังมีแนวที่างในการเสิ่ร่มช่องที่างการเชื�อมต่ิอ E-Fund Map กับัสืิ่�อออนไลัน์ 

ต่ิางๆ ขีองกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ได้้แก่ เว็บัไซต์ิกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม แอปัพล่ัเคชัน Smart E-Fund เฟซบุั�กกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม  

แลัะ G-mail เพื�อรองรับัต่ิอผูู้้ใช้บัร่การให้เข้ีาถึงนวัติกรรมได้้อย่างทัี่�วถึงทุี่กกลุ่ัมเป้ัาหมาย แลัะเก่ด้การเชื�อมโยง 

ในการนำาข้ีอมูลัผู้ลัสิ่ำาเร็จขีองกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอมไปัใช้ปัระโยชน์ได้้อยา่งกว้างขีวาง พร้อมทัี่�ง ได้้จัด้ที่ำาคู่มือการสิ่ร้างนวัติกรรม

การพัฒนาฐานข้ีอมูลักองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ด้้วยสิ่ารสิ่นเที่ศัที่างภูม่ศัาสิ่ติร์ : E-Fund Map เพื�อส่ิ่งต่ิอองค์ความรู้ขัี�นติอนแลัะ 

ว่ธีการสิ่รา้งนวตัิกรรม ในรปูัแบับัเอกสิ่ารเผู้ยแพรอ่่เล็ักที่รอน่กส์ิ่ (E-book) ไว้สิ่ำาหรบััผูู้้ทีี่�สิ่นใจ โด้ยกองที่นุส่ิ่�งแวด้ลัอ้มได้้สิ่ำารวจ

ความพึงพอใจต่ิอการใช้งานต้ินแบับั E-Fund Map ขีองผูู้้ใช้บัร่การทัี่�งภายแลัะภายนอกหน่วยงาน ทัี่�งหมด้จำานวน 65 คน 

พบัว่า ร้อยลัะ 71 มีความพึงพอใจต่ิอการใช้งาน E-Fund Map อยู่ในระดั้บัดี้มาก โด้ยผูู้้ใช้งานส่ิ่วนใหญ่เห็นว่ามีปัระโยชน์

แลัะมีปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพในการในวางแผู้นแลัะบัร่หารจัด้การที่รัพยากรธรรมชาติ่แลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอม พร้อมมีข้ีอเสิ่นอแนะต่ิอการ

พัฒนา E-Fund Map ในระยะต่ิอไปั อาท่ี่ ควรมีการปัระชาสัิ่มพันธ์การเข้ีาไปัใช้งานเพ่�มขึี�น ควรเพ่�มเต่ิมฐานข้ีอมูลัด้้านอื�นๆ 

ให้มากขึี�นในอนาคติ จะเปั็นข้ีอมูลัปัระกอบัการบัร่หารงานที่ี�ดี้มาก แลัะควรมีการอัปัเด้ติขี้อมูลัหน่วยงานต้ินแบับัที่ี�ได้้รับั 

การสิ่นับัสิ่นุน เป็ันต้ิน ซึ�งกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอมจะนำาข้ีอมูลัผู้ลัสิ่ำารวจความพึงพอใจมาใช้เป็ันแนวที่างในการวางแผู้นการพัฒนา

ต้ินแบับั E-Fund Map เพื�อสิ่ร้างนวัติกรรมบัร่การให้มีปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพแลัะสิ่ร้างความพึงพอใจให้เก่ด้แก่ผูู้้ให้บัร่การต่ิอไปั  

โด้ยมีแนวที่างในการพัฒนาต้ินแบับั E-Fund Map ในระยะต่ิอไปั ดั้งนี�
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▶ เพ่�มขี้อมูลัผู้ลัสิ่ำาเร็จขีองกองทีุ่นส่ิ่�งแวด้ลั้อมให้ครอบัคลัุมทีุ่กหมวด้หมู่

ทีี่�กองทีุ่นส่ิ่�งแวด้ลั้อมให้การสิ่นับัสิ่นุน เช่น พลัังงานสิ่ีเขีียว การอนุรักษ์

ที่รัพยากรนำ�า ภูม่ปััญญาที่้องถ่�น นวัติกรรมการจัด้การขียะแลัะขีองเสีิ่ย 

ส่ิ่�งแวด้ล้ัอมศ่ัลัปักรรม แลัะการรณ์รงค์แลัะสิ่ร้างจ่ติสิ่ำานึกในการอนุรักษ์

ที่รัพยากรธรรมชาต่ิแลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอม เป็ันต้ิน 

▶ สิ่ร้างการเชื�อมต่ิอให้เครือข่ีายกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอมแลัะเจ้าขีองโครงการ 

สิ่ามารถเข้ีามาอัปัเด้ติข้ีอมูลัผู้ลัสิ่ำาเร็จในระบับัได้้ด้้วยตัิวเอง พร้อมระบับั 

สิ่อบัที่านข้ีอมูลัแจ้งเตืิอนให้แอด้ม่นเข้ีามาติรวจสิ่อบัเมื�อมกีารอปััเด้ติข้ีอมูลัใหม่

▶ เพ่�มแชที่บัอที่ (Chatbot) หรือระบับัช่วยติอบัคำาถามอัติโนมัติ่ให้กับั 

ผูู้้ใช้บัร่การ ซึ�งถือเป็ันเครื�องมือทีี่�สิ่ำาคัญสิ่ำาหรับัระบับัในยุคด่้จ่ทัี่ลั เนื�องจาก 

จะช่วยคัด้กรองผูู้้ใช้บัร่การ ให้ได้้ข้ีอมูลัทีี่�ต้ิองการไปัก่อนทีี่�จะถึงมือขีอง 

เจ้าหน้าทีี่� 

▶  สิ่ร้างระบับัการลังที่ะเบัียน (e-Registration) แลัะระบับัการนับั

ยอด้จำานวนผูู้้เข้ีาใช้บัร่การอัติโนมัต่ิ เพื�อใช้เป็ันฐานข้ีอมูลัในการสิ่ำารวจ 

ความสิ่นใจติ่อผูู้้เข้ีาใช้บัร่การ ซึ�งสิ่ามารถนำาไปัติ่อยอด้ในการปัรับัปัรุงแลัะ

พัฒนา E-Fund Map ได้้ในอนาคติ

 E-Fund Map มีการบัร่หารจัด้การโด้ยบุัคลัากรขีองกองบัร่หารกองทีุ่นส่ิ่�งแวด้ลั้อมที่ี�ร่วมกันที่ำางานในรูปัแบับัที่ีมงาน  

ซึ�งจะรบััผู่้ด้ชอบัในการปัรบััปัรงุข้ีอมลูัใหมี้ความที่นัสิ่มยัแลัะเปัน็ปััจจุบััน มีการสิ่อบัที่านขีอ้มลูักับัเครอืขีา่ยขีองกองที่นุส่ิ่�งแวด้ลัอ้ม

ทีี่�มีอยูทั่ี่�วปัระเที่ศัอย่างสิ่มำ�าเสิ่มอ เพื�อให้ฐานข้ีอมูลัมีความถูกต้ิอง รวมทัี่�งจะที่ำาการปัระเม่นผู้ลัการใช้งานขีองระบับัปีัลัะ 1 - 2 ครั�ง 

เพื�อการปัรับัปัรุงให้ฐานขี้อมูลัติรงกับัความติ้องการขีองผูู้้ใช้บัร่การให้มากที่ี�สุิ่ด้ เพื�อให้เครือข่ีายขีองกองทีุ่นส่ิ่�งแวด้ลั้อมแลัะ 

ผูู้้ใช้บัร่การทุี่กกลุ่ัมเป้ัาหมายได้้รับัข้ีอมูลัทีี่�ถูกต้ิอง แม่นยำา สิ่ะด้วก รวด้เร็ว ติรงกับัความต้ิองการ แลัะมปีัระส่ิ่ที่ธ่ภาพ ซึ�งจะเป็ันเครื�อง 

ยืนยันถึงความยั�งยืนขีองนวัติกรรม E-Fund Map อย่างแน่นอน

การพัฒนาฐานข้ีอมูลักองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ด้้วยสิ่ารสิ่นเที่ศัที่างภูม่ศัาสิ่ติร์ : E-Fund Map ถือได้้ว่าเป็ันการจุด้ปัระกาย 

ความค่ด้ไปัสู่ิ่การสิ่ร้างต้ินแบับันวัติกรรมบัร่การ ทีี่�ใช้เครื�องมือสิ่ารสิ่นเที่ศัที่างภูม่ศัาสิ่ติร์เข้ีามาจัด้การข้ีอมูลัขีนาด้ใหญ่ขีององค์กร 

ให้อยู่ในรูปัแบับัขีองแผู้นทีี่�ทีี่�เข้ีาถึงได้้ง่าย น่าสิ่นใจ สิ่ะด้วกต่ิอการใช้งาน แลัะครอบัคลุัมทุี่กกลุ่ัมเป้ัาหมาย ผู่้านแพลัติฟอร์มทีี่�ทัี่นสิ่มัย 

ซึ�งจะเป็ันการสิ่ร้างความร่วมมือในการบูัรณ์าการข้ีอมูลัแลัะการบัร่การภาครัฐติามนโยบัายรัฐบัาลัแลัะแผู้นพัฒนาปัระเที่ศั เพื�อให้

ปัระชาชนสิ่ามารถต่ิด้ต่ิอขีอรับับัร่การได้้อย่างสิ่ะด้วก รวด้เร็ว โปัร่งใสิ่ เสีิ่ยค่าใช้จ่ายน้อย แลัะติรวจสิ่อบัได้้ อีกทัี่�ง E-Fund Map 

ยงัเป็ันนวัติกรรมทีี่�ช่วยหนุนเสิ่ร่มการด้ำาเน่นงานติามภารก่จขีองกองทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอมในบัที่บัาที่ผูู้้ให้บัร่การภาครัฐให้เก่ด้ปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพ

มากย่�งขึี�น แลัะเป็ันฐานข้ีอมูลัทีี่�ทัี่�งภายในแลัะภายนอกองค์กร สิ่ามารถนำาไปัการบูัรณ์าการเชื�อมโยงข้ีอมูลัระหว่างหน่วยงาน  

เพื�อนำาไปัสู่ิ่ในการบัร่หารจัด้การที่รัพยากรธรรมชาติ่แลัะส่ิ่�งแวด้ลั้อมให้เก่ด้ความยั�งยืน ควบัคู่ไปักับัขัีบัเคลืั�อนการพัฒนาแลัะ 

ใช้นวัติกรรมนำาพาองค์กรให้ก้าวสู่ิ่อนาคติได้้อย่างเข้ีมแข็ีงแลัะมั�นคง 
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 Amidst the rapidly changing of global situations particularly in the 
field of science and technology, private sectors have adapted strategies 
to survive their organizations. 

However, it is also important for government agencies to keep up with the changes, correctly serve public 

 demands, manage big data and encourage public engagement that will eventually lead to the disclosure 

of useful information. The key to those goals is the government’s strategy to develop “state innovations” 

whether it is service innovation, innovative ideas, policy innovation, systematic innovation or other innovations 

to assist government agencies to increase their operation efficiency through new modern and convenient 

platforms. Currently, more digital systems have been applied by state agencies such as electronic documents 

to replace the paper, 
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one-stop service centers, online registration, and online payment. Those agencies also apply  

several features free of charge on the Internet to upgrade the organization’s systematic data management 

to easily and conveniently present required results, which is useful to drive operations in different fields 

matching the country’s strategy on digital development for the economy and society. Thailand has set 

a long-term direction on the development to drive the economy towards “Digital Thailand” that will 

propel the nation’s economic and social development to stability, prosperity and sustainability.   

 The Environment Fund is a government agency that provides financial mechanism offering budgets 

for different parties such as government units, local administrative organizations, private sectors, environmental 

 Non-government Organizations (NGOs), and educational institutes. The fund, allocated as loans or 

subsidies, will be spent to support organizations to implement projects related to the promotion and 

conservation of natural resources and environment. Presently, the Environment Fund supports over 1,700 

projects with total amount of 16 billion baht. With the supported fund, there are the success in various 

dimensions such as model communities on garbage sorting at origin, forest conservation and restoration, 

biodiversity conservation, community forest management, environmental learning centers, nature trails, 

community products, pollution treatment and removal as well as the creation of network to care and 

protect natural resources and environment. These projects reflect the role and the achievements of 

the Environment Fund in its position as the allocator of fund to conserve the country’s environment, 

provide data quintessence for other agencies and the general public that can be applied for further 

development and extended the success to other projects. The Environment Fund has realized the  

significance of upgrading the management of successful results so it has initiated an innovation process on 

“Data development of the Environment Fund with geographical information system: E-Fund Map”.
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 It aims to manage a large amount of information about favorable outcomes of the Environment Fund 

that stored in form of Microsoft Office documents which are difficult to access so the information will be 

transferred to the Geographical Information System. The process begins under the principle “Start where you 

are. Use what you have. Do what you can."

Regarding the utilization of innovation prototype: “Data development of the Environment Fund with 

geographical information system: E-Fund Map”, users will view the achievements of the Environment Fund 

in form of geographical information that divided into 8 categories; 1) Green area, 2) Network of Environment 

Fund supporters, 3) Models of garbage sorting at origin, 4) Management of wildfire and haze, 5) Community 

products, 6) Water treatment, 7) Learning centers, and 8) Biodiversity. The information will be presented in  

3 types of shapefiles including point, line and polygon with explanation, image and location that covers details 

of the route, distance and time to the pinned location.

Change the pattern of 
management of successful 

results to easily access, 
modern, convenient for use and 

cover all target groups for 
projects supported by the 

Environment Fund since 2010 
to the present.

Organization policy, the 
readiness of information, 
equipment and tool and 
technology, capacity of 

personnel and creativity.

Apply Google My Map, a free 
digital feature on the 

Internet, to help on systematic 
management of organization 
data, collect information for 

presentation as geographical 
information, that become the 
origin of service innovation of 
the Environment Fund under 

the project known as Data 
development of the 

Environment Fund with 
geographical information: 

E-Fund Map.

Use 
what you have.

Do 
what you can.

Start 
where you are.

URL for testing the proto-

type of E-Fund Map https://

www.google.com/maps/d/

edit?mid=1qGqZ1QVN06Sx-

ULBum5ZAchXuMN2IRi&us-

p=sharing

 

QRcode for testing the  

prototype of E-Fund
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Photo: E-Fund Map innovation shows details of project name, 

explanation, image and location.

This article presents examples of  

information about the achievements of 

the Environment Fund in 2 categories.  

The category of community products will show 

6 projects of pilot community products 

supported by the Environment Fund, which are 

1) Community products of Khao Khwan 

Foundation (organic rice, instant rice germ 

drink, and essential oil from flowers);  

2) Community products of Om Koi Lovers 

Group (organic Om Koi coffee and herbal 

teas); 3) Community products of Green World 

Education Foundation (4 varieties of organic 

rice); 4) Community products of Community 

Organization Council of Nong Rong subdistrict 

in Kanchanaburi province (honey and hand- 

woven loincloth); 5) Community products 

of Network of Village Natural Resources and 

Environment Protection Volunteers of Na Dee 

district (organic rice, organic dried banana 

and northern-style sausage); and 6) Community products of 

Bu Phram subdistrict of Prachinburi province (organic salted 

eggs). When users click on their interested products,  

the screen will show product name with explanation, tele-

phone number of project coordinator, image and location so 

users can buy selected products via the phone or travel to 

that specific location. The category of Learning centers will 

show 16 centers across the country that received funding 

from the Environment Fund such as Ban Huay Saphan Samakki  

Community Forest Learning Center in Kanchanaburi province 

which features processed wild products and natural trail on 

forest conservation and ecological system of community 

forest; Yang Na Learning Center in Chiang Mai province  

disseminates knowledge about Yang Na conservation for  

communities and being a knowledge hub on history and 

culture of Yang Na road between Chiang Mai and Lamphun; 

Learning Center on Biodiversity of Khok Jik - Talok Forest in 

Maha Sarakham province offers experimental plots for 
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surveying and monitoring changes  

in biodiversity and being a learning hub 

for the youth and the general public; 

and feathering in the photo is the  

Water Onion Learning Center in Ranong 

- Phang Nga province, which is the 

breeding ground and dissemination 

center of water onion conservation 

knowledge so users can have an 

eco-traveling trip to study about the 

world’s endangered endemic plant. 

The E-Fund Map has brought benefits covering 3 levels which are for people working in the organization;  

for users, stake-holders, network and the general people; and for the quality of natural resources and  

environment as it will help reduce procedures and time while adding a channel for quick and convenient 

access to the information. It also provides a channel for public relations and dissemination of organization’s 

performance to the public as well as establishing the integration of information among related agencies.  

This results in the development of personnel capability in the organization for better data management  

as any person has opportunities for unlimited access to information without restriction on time and places 

so it saves time and cost. The E-Fund Map also adds a public relations channel for communities to promote 

income creation and prosper the economy. 

It is also a tool to assist on natural resources and environment management at all levels as well as 

being a model on promotion and maintenance of environmental quality that can be effectively extended or 

enhanced at operating level. Moreover, the Environment Fund also sets guideline to promote the connection 

of the E-Fund Map with other online media of the fund such as website of the Environment Fund, Smart 

E-Fund application, the Environment Fund Facebook and G-mail to ensure equal access to the innovation 

among all users in all target groups and create the connection to bring wide utilization of information of 

the Environment Fund’s achievements. A handbook on “Data development of the Environment Fund with 

geographical information system: E-Fund Map” is published as an E-book to transfer knowledge of procedure 

and method of innovation creation for people interested in the issue. The Environment Fund surveyed the 

satisfaction among 65 users of the E-Fund Map from inside and outside the organization. It was found that 71% 

of users satisfied with the E-Fund Map at good level. Most users viewed that the map is useful for effective 

planning and management of natural resources and environment. They offered some suggestions for the  

development of the E-Fund Map in the next stage such as greater public relations to attract more users, adding 

database in other fields and updating information of supported prototype units. The Environment Fund will 

use the survey results as the guideline on planning for the development of the E-Fund prototype to create 

effective service innovation for users’ satisfaction. The directions for development of the E-Fund prototype 

in the next stage are as follow.
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▶ Add data on the Environment Fund’s achievements to cover 

all funded categories such as green energy, water conservation, 

local wisdom, innovation in garbage and waste management,  

environmental art, campaigning and raising awareness of  

the conservation of natural resources and environment.

▶ Create a connection of the Environment Fund network and 

project owners to allow them to update their own achievements 

in the system with a review system alerting the administrator to 

confirm updated information. 

▶ Add chatbot or automatic answering system for users. It is an 

important tool in the digital era as it will help users to get their 

required information prior to contacting an officer.

▶ Develop an e-registration and automatic counting system to 

create a database on surveying the interests of users, that can be 

used to improve and develop the E-Fund Map in the future.

There is a team of officers from the Administration Division of the Environment Fund help manage the 

E-Fund Map. They are responsible for updating the information to be up-to-date and regularly confirming the 

information with the networks of the fund nationwide to ensure the accuracy of the information. There will be 

an evaluation of the system usage once or twice a year to improve the database to best suit users’ demand 

and to assure that the networks of the Environment Fund and all groups of users receive correct, accurate, 

convenient and quick information matching the demand. This will definitely confirm the sustainability of the 

E-Fund Map innovation.

The Data development of the Environment Fund with geographical information system: E-Fund Map has 

provided the inspiration for the idea on service innovation prototype that applies geographical information 

system as a tool to manage big data of the organization that presents as the map, which is easily accessed, 

interesting, convenient and also covers all target groups via modern platforms. This will help establish the 

cooperation on the integration of information and state services in line with the government’s policy and the 

country’s development plan. The general public can get information conveniently, quick and transparent at low 

cost and the information can be examined. The E-Fund Map is an innovation to support the implementation 

of missions set by the Environment Fund for its role as an efficient state service provider that offers database 

available for internal and external organizations to integrate information among agencies. This will lead to 

sustainable management of natural resources and environment, along with the development and application 

of innovation to drive the organization to the future with strength and stability.  
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 ปฏิิเสธไม่่ได้้จริิง ๆ ว่่าสกุุลเงินดิ้จิทััลในวั่นน้�กุำาลังม้่คว่าม่ร้ิอนแริง เน่�องม่าจากุคว่าม่ผัันผัว่น 
อย่่างหนักุในด้้านริาคาท้ั�ทัำากุาริซื้่�อขาย่กุันในแพลตฟอริ์ม่ต่าง ๆ  หลาย่ทั่านอาจคุ้นเคย่หร่ิอเคย่ 
ได้้ยิ่นช่ื่�อสกุุลเงินดิ้จิทััลทัั�ง 7 ม่าบ้้างแล้ว่ ไม่่ว่่าจะป็น (1) บิ้ตคอย่น์ (Bitcoin) (2) อ้เธอร์ิเร้ิย่ม่  
(Ethereum) (3) บิ้ตคอย่น์แคชื่ (Bitcoin Cash) (4) ไลท์ัคอย่น์ (Litecoin) (5) คาร์ิด้าโน (Cardano)  
(6) โด้ชื่คอย่น์ (Dogecoin) และ (7) ริิพเพิล (Ripple หร่ิอ XRP)

แล้ัวที่่านที่ราบัหรือไม่ว่าเง่นด่้จ่ทัี่ลัแติ่ลัะเหรียญทีี่�ที่ำาการซื�อขีายในแพลัติฟอร์มมีทีี่�มาจากไหน แลัะกว่าจะได้้เหรียญ 

ในสิ่กุลัเง่นด่้จ่ทัี่ลัแต่ิลัะเหรียญนั�น ในม่ต่ิด้้านส่ิ่�งแวด้ล้ัอมแลัะพลัังงานต้ิองแลักกับัต้ินทุี่นด้้านใด้บ้ัาง การใช้สิ่กุลัเง่น 

ดั้งกล่ัาวเก่ด้ความคุ้มค่าจร่งหรือไม่ หรือสิ่ามารถต่ิอยอด้/พัฒนาได้้อย่างไรบ้ัาง เพื�อให้เง่นด่้จ่ทัี่ลัเต่ิบัโติได้้ในยุคด่้สิ่รัพทีี่ฟเที่คโนโลัยี 

(Disruptive Technology) บันพื�นฐานเศัรษฐก่จสีิ่เขีียว (Green Economy) ต่ิอไปัได้้อย่างยั�งยนื ปัราศัจากข้ีอครหาหรอืคำาพ่พาที่ใด้ ๆ

กับต้นทุน การใช้พลังงาน
นางสาวศุัภินที่รา แสงอรุณ วิศัวกรปฏิิบัติการ สำานักงานพิลัังงานจัังหวัดำแพิร่ กระที่รวงพิลัังงาน
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บิตคอยน์ คือ สิ่กุลัเง่นด่้จ่ทัี่ลัทีี่�ที่ำางานในระบับัทีี่�ไม่มีตัิวกลัาง ซึ�งแติกต่ิาง 

กับัการที่ำาธุรกรรมสิ่กุลัเง่นในปััจจุบัันทีี่�มีเซ่ร์ฟเวอร์ศูันย์กลัางเพียงหนึ�งเดี้ยว

อย่างธนาคารหรือรัฐบัาลั โด้ยการที่ำาธุรกรรมขีองบ่ัติคอยน์จำาเป็ันต้ิองใช้

คอมพ่วเติอร์จำานวนมากเพื�อที่ำาการปัระมวลัผู้ลั เก็บัข้ีอมูลัตัิ�งแต่ิเร่�มต้ิน

กระบัวนการจนถึงขัี�นติอนสุิ่ด้ท้ี่าย โด้ยระบับัฐานข้ีอมูลัขีองเครื�องคอมพ่วเติอร์

จำานวนมหาศัาลันี�จะต้ิองมีความแม่นยำาแลัะสิ่อด้คล้ัองกันทัี่� งหมด้  

เพื�อให้เก่ด้ความปัลัอด้ภัยแลัะปั้องกันการปัลัอมแปัลังหรือการโจรกรรม

ข้ีอมูลัในรูปัแบับัต่ิาง ๆ นอกจากนี� ยังมีขัี�นติอนการ “ขุ่ดำบิตคอยน์”  

ทีี่�ต้ิองอาศััยการยืนยันธุรกรรมในระบับับัลั็อกเชน (Blockchain)  

โด้ยการเด้าตัิวเลัขีขีองเครื�องคอมพ่วเติอร์ นั�นแสิ่ด้งว่าเครื�อง

คอมพ่วเติอร์ทุี่กเครื�องจะต้ิองแข่ีงขัีนแก้สิ่มการคณ่์ติศัาสิ่ติร์ 

ให้สิ่ำาเร็จ เครื�องคอมพ่วเติอร์ทีี่�แก้สิ่มการหรือเด้าตัิวเลัขีถูกก่อน 

ก็จะได้้รับัส่ิ่ที่ธ่บัันที่กึธรุกรรมใหมเ่ข้ีาไปัในเครอืขีา่ย แลัะรางวลัั

ทีี่�ได้้จากการขุีด้บ่ัติคอยน์ก็คือ “บิตคอยน์” นั�นเอง

กระบัวนการข้ีางต้ินจำาเป็ันต้ิองใช้เครื�อง

คอมพ่วเติอร์ปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพสิู่ง เครื�องคอมพ่วเติอร์

ย่� งมีปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพสิู่งย่� งต้ิองใช้พลัังงานไฟฟ้า 

ในระบับัปัฏ่ิบััต่ิการปัร่มาณ์มาก เพื�อให้สิ่ามารถ

แข่ีงขัีนกับับัรรด้านักขุีด้ต่ิางๆ ในการล่ัา “บิตคอยน”์ 

แลัะนี�คือเหตุิผู้ลัทีี่�ที่ำาให้เก่ด้การใช้พลัังงานไฟฟ้า

อย่างมหาศัาลัเพื�อให้ได้้บ่ัติคอยน์เป็ันรางวัลั 

แก่เหล่ัานักขุีด้ 

อเล็ักซ์ เด้อ ฟรีส์ิ่ (Alex de Vries) ผูู้้เชี�ยวชาญ 

ด้้านระบับับัล็ัอกเชนจากบัร่ษัที่ PwC ได้้แสิ่ด้งผู้ลั

การว่จัยการที่ำาธุรกรรมบ่ัติคอยน์ โด้ยพบัว่าการที่ำา

ธุรกรรมบ่ัติคอยน์แต่ิลัะครั�งมีการใช้พลัังงาน 491 

ถึง 765 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง ในขีณ์ะที่ี�การโอนเง่น 

ทีี่�ไม่ใช่เง่นสิ่ด้ด้้วยระบับัขีองธนาคารปักติใ่ช้พลัังงาน

เฉลีั�ยเพียง 0.4 ก่โลัวัติติ์ต่ิอชั�วโมง โด้ยสิ่าเหตุิ 

ทีี่�ที่ำาให้เก่ด้การใช้พลัังงานไฟฟ้าสูิ่งมากในระบับัคอมพ่วเติอร์ระหว่าง 

การขุีด้บ่ัติคอยน์คือ การพยายามใช้อัลักอร่ทึี่มการปัระมวลัผู้ลัข้ีอมูลัในระบับั 

คอมพ่วเติอร์ เพื�อการเข้ีาถึง สิ่ร้างความปัลัอด้ภัยขีองข้ีอมูลัแลัะให้ได้้มา

ซึ�งเหรียญบ่ัติคอยน์นั�นเอง

สถานกุาริณ์์กุาริขุด้บิ้ทัคอย่น์ในต่างปริะเทัศ

เมื�อไม่กี�ปีัทีี่� ผู่้านมา ปัระเที่ศัจีนคือแหลั่งขีุด้บ่ัติคอยน์ทีี่�ใหญ่

ทีี่�สุิ่ด้ในโลักจนกระทัี่�งรัฐบัาลัจีนออกกฎหมายห้ามขีุด้บ่ัติคอยน์ต่ิอไปั 

ที่ำาให้ฐานโรงงานขีุด้บ่ัติคอยน์ได้้ที่ยอยแลัะย้ายทีี่�ตัิ�งแหล่ังขีุด้บ่ัติคอยน์ 

มาอยู่ ในภูม่ภาคเอเชียติะวันออกเฉียงใต้ิ ทัี่� งปัระเที่ศัเวียด้นาม  

ปัระเที่ศัเมียนมา แลัะปัระเที่ศักัมพูชา เนื�องจากปัระเที่ศัเหล่ัานี�มกีฎหมาย 

ไม่เข้ีมงวด้ ปัระกอบักับัค่าเช่าพื�นทีี่�แลัะค่าไฟฟ้ามีราคาถูกกว่าภูม่ภาคอื�น ๆ   

แลัะเนื�องจากความติ้องการใช้พลัังงานไฟฟ้าอย่างมหาศัาลัในโรงงาน 

ขุีด้บ่ัติคอยน์ ที่ำาให้โรงงานเหลั่านี�น่ยมใช้พลัังงานไฟฟ้าที่ี�ได้้จากโรงงาน 

ผู้ล่ัติไฟฟ้าด้้วยถ่านห่นราคาถูก แลัะนี�คือหนึ�งในสิ่าเหตุิหลัักทีี่�ก่อเก่ด้ปััญหา

การปัล่ัอยก�าซเรือนกระจก ต้ินเหตุิขีองภาวะโลักร้อนนั�นเอง
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ยิ่�งขุด้บิ้ตคอย่น์ยิ่�งทัำาให้โลกุร้ิอน? 

“ขุีด้คร่ปัโที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเนเธอรแ์ลันด์้ทัี่�งปัระเที่ศั” หรือ “โลักใชั�ไฟฟ้าขุ่ดำบิตคอยน์ เท่ี่ยบเท่ี่าการใชั�ไฟฟ้าข่องเนเธิอร์แลันด์ำ 

ทัี่�งประเที่ศั” หรือแม้แติ่ “จัริงหร้อไม่ บิตคอยน์ค้อตัวการที่ำาให�โลักร�อน” ปัระโยคเหลั่านี�ล้ัวนเปั็นปัระโยคที่ี�มักได้้ย่น 

บ่ัอยครั�งควบัคู่การขีดุ้เง่นด่้จ่ทัี่ลัแต่ิลัะเหรยีญขีองนักลังที่นุ โด้ยมหาว่ที่ยาลััยเคมบัร่ด้จไ์ด้้รายงานถงึดั้ชนีการใช้ไฟฟา้ขีองบ่ัติคอยน์  

(The Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index: CBECI) ซึ�งเปิัด้เผู้ยว่าพลัังงานทีี่�ใช้ในการขีุด้บ่ัติคอยน์ 

เทีี่ยบัเท่ี่ากับัการปัล่ัอยก�าซคาร์บัอนได้ออกไซด์้ในปัระเที่ศัอาร์เจนต่ินา 1 ปีั ซึ�งการขุีด้บ่ัติคอยน์ต้ิองนำาคอมพ่วเติอร์เข้ีารหัสิ่

ไปัในระบับับ่ัติคอยน์เพื�อแข่ีงขัีนในการปัระมวลัผู้ลัแลัะที่ำารายการให้เร็วทีี่�สุิ่ด้ โด้ยผูู้้ชนะจะได้้รับับ่ัติคอยน์เป็ันค่าติอบัแที่น ซึ�งบ่ัติคอยน์ 

นี�มีจำานวนจำากัด้อยู่ทีี่� 21 ล้ัานเหรียญ แต่ิขีณ์ะนี�ได้้มีการขุีด้ไปัแล้ัวมากกว่า 18.5 ล้ัานเหรียญ แลัะแน่นอนว่าคอมพ่วเติอร์ทัี่�วไปั 

มีกำาลัังไม่เพียงพอทีี่�จะขุีด้บ่ัติคอยน์ต่ิอไปัได้้ จำาเป็ันต้ิองใช้อุปักรณ์์แลัะระบับัคอมพ่วเติอร์พ่เศัษทีี่�มีความสิ่ามารถในการปัระมวลัผู้ลั

ขัี�นสูิ่ง แลัะคอมพ่วเติอร์เหล่ัานี�ก็ต้ิองใช้พลัังงานไฟฟ้าจำานวนมากในการที่ำางานเพื�อขุีด้เหรียญบ่ัติคอยน์เช่นกัน 

เปร้ิย่บ้เท้ัย่บ้กุาริใช้ื่พลังงานในกุาริทัำาธุริกุริริม่บิ้ตคอย่น์ 1 ครัิ�ง 

◾การที่ำาธุรกรรมบ่ัติคอยน์ 1 ครั�ง ใช้พลัังงานเท่ี่ากับัการที่ำาธุรกรรมผู่้าน Visa 453,000 ครั�ง 

◾การใช้พลัังงานไฟฟ้าต่ิอปีัขีองบ่ัติคอยน์ทีี่� 50 เที่ราวัติต์ิต่ิอชั�วโมง (TWh) เทีี่ยบัเท่ี่าการใช้กาต้ิมนำ�าไฟฟ้าทุี่กตัิวในยุโรปั 

ได้้ทัี่�งปีั หรือเทีี่ยบัเท่ี่ากับัการใช้ไฟฟ้าขีองมหาว่ที่ยาลััยเคมบัร่ด้จ์ได้้ 365 ปีั

◾เครือข่ีายบ่ัติคอยน์ทัี่�งโลักใช้พลัังงานไฟฟ้ามากกว่า 7 ก่กะวัติต์ิ (GW) หรือติลัอด้ทัี่�งปีัเท่ี่ากับั 64 เที่ราวัติต์ิต่ิอชั�วโมง  

แลัะค่ด้เป็ันสัิ่ด้ส่ิ่วนราว 0.25% ขีองการใช้พลัังงานไฟฟ้าทัี่�งโลัก ซึ�งมากกว่าทีี่�ปัระเที่ศัสิ่ว่ติเซอร์แลันด์้ใช้ทัี่�งปัระเที่ศั 

ในช่วงเวลัาเดี้ยวกัน

◾การที่ำาธุรกรรมผู่้านบ่ัติคอยน์ 1 ครั�ง เทีี่ยบัเท่ี่ากับัการใช้พลัังงานไฟฟ้าในการดู้ยูทูี่บันาน 99,351 ชั�วโมง

◾บ่ัติคอยน์ คือ สิ่กุลัเหรียญคร่ปัโที่ที่ี�ใช้พลัังงานไฟฟ้าต่ิอชั�วโมงมากทีี่�สุิ่ด้ อยูที่ี่� 951.58 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง (kWh) รองลังมา 

คือ อีเธอร์เรียม ใช้พลัังงานไฟฟา้ 42.8 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง ซึ�งสูิ่งกว่าการผู้ล่ัติธนบััติรทีี่�ใช้พลัังงานไฟฟา้ 0.044 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง นอกจาก

นี� บ่ัติคอยน์ยงัใช้พลัังงานไฟฟ้าสูิ่งกว่าเหรียญ เอกอาร์พี (XRP) ทีี่�ใช้พลัังงานไฟฟ้า 0.0079 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง แลัะธุรกรรมทีี่�ใช้พลัังงาน 

ไฟฟ้าน้อยทีี่�สุิ่ด้คือ วีซ่า (Visa) ใช้พลัังงานไฟฟ้าเพียง 0.0008 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง 
◾เมื�อเที่ียบักับัการที่ำาธุรกรรมอื�น ๆ แล้ัว พบัว่า “มาสิ่เติอร์การ์ด้ (Mastercard)” คือธุรกรรมที่ี�ใช้ไฟฟ้าต่ิอชั�วโมง 

น้อยทีี่�สุิ่ด้อยูที่ี่� 0.0006 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง
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◾การที่ำาธุรกรรมผู่้านบ่ัติคอยน์แต่ิลัะครั�งใช้พลัังงานระหว่าง 491 ถึง 765 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง ซึ�งสูิ่งมากเมื�อเทีี่ยบักับัการ

โอนเง่นทีี่�ไม่ใช่เง่นสิ่ด้ด้้วยระบับัขีองธนาคารปักต่ิ ซึ�งใช้พลัังงานเฉลีั�ย 0.4 ก่โลัวัติต์ิต่ิอชั�วโมง 

◾การที่ำาธุรกรรมขีองบ่ัติคอยน์ จำานวน 220 ล้ัานครั�งต่ิอปีั (จำานวนสูิ่งสุิ่ด้ทีี่�คาด้การณ์์ไว้) ต้ิองใช้ปัร่มาณ์พลัังงานไฟฟ้า 

เทีี่ยบัเท่ี่ากับัพลัังงานไฟฟ้าทีี่�สิ่ามารถใช้กับัหลัอด้ไฟธรรมด้าได้้ 149 ล้ัานหลัอด้

เปร้ิย่บ้เท้ัย่บ้กุาริปล่อย่กุ๊าซื้คาร์ิบ้อนได้ออกุไซื้ด์้ (CO2) ในริะย่ะเว่ลา 1 ป ีจากุกุาริทัำาธุริกุริริม่ต่าง ๆ 

เปร้ิย่บ้กุาริใช้ื่พลังงานของกุาริขุด้บิ้ตคอย่น์และอุตสาหกุริริม่อ่�น

หากเปัรียบัเทีี่ยบัปัร่มาณ์การใช้พลัังงานไฟฟ้าระหว่างอุติสิ่าหกรรมการขุีด้บ่ัติคอยน์แลัะอุติสิ่าหกรรมต่ิาง ๆ  จะพบัว่า อุติสิ่าหกรรม

การขุีด้บ่ัติคอยน์ใช้พลัังงานไฟฟ้าปัระมาณ์ 136 เที่ราวัติต์ิต่ิอชั�วโมงต่ิอปีั ซึ�งน้อยกว่าอุติสิ่าหกรรมเคมีเกือบั 10 เท่ี่า ขีณ์ะเดี้ยวกัน 

อุติสิ่าหกรรมเหลั็กแลัะเหลั็กกลั้า อุติสิ่าหกรรมกระด้าษ อุติสิ่าหกรรมปัูนซีเมนติ์ แลัะอุติสิ่าหกรรมขี้อมูลั ยังคงใช้พลัังงานไฟฟ้า

มากกว่าอุติสิ่าหกรรมการขุีด้บ่ัติคอยน์ แลัะเมื�อเปัรียบัเทีี่ยบักับัการขุีด้ที่องคำา พบัว่าการขุีด้ที่องคำาใช้พลัังงาน 131 เที่ราวัติต์ิต่ิอ

ชั�วโมงต่ิอปีั ซึ�งไม่ได้้แติกต่ิางจากการขุีด้บ่ัติคอยน์อย่างมีนัยสิ่ำาคัญ

เหรียญคริปโท Ethereum 

ปลอยกาซ CO
2
 324.11 ลานตัน

ธนบัตร 

ปลอยกาซ CO
2
 95.4 ลานตัน 

Bitcoin 

ปลอยกาซ CO
2
 20.95 ลานตัน 
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XRP 

ปลอยกาซ CO
2
 0.014 ลานตัน 

Visa 

ปลอยกาซ CO
2
 0.0024 ลานตัน

Mastercard ปลอยกาซ CO
2
 

นอยท่ีสุด อยูท่ี 0.0006 ลานตัน 

การทําธุรกรรม Bitcoin 1 คร้ัง 

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
มากกวาการทําธุรกรรมผาน Visa ถึง 710,000 เทา

การขุด Bitcoin 1 เหรียญ 

ผลิตกาซคารบอนเทากับ
การชารจแบตเตอร่ีไอโฟน
พรอมกัน 7 พันลานเคร่ือง
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คว่าม่ท้ัาทัาย่ต่อกุาริขุด้เหร้ิย่ญสกุุลเงินดิ้จิทััลในอนาคต

หน่วยงานด้้านเศัรษฐก่จทัี่�วโลักจำานวนมากเร่�มตืิ�นตัิวต่ิอการใช้พลัังงานไฟฟ้าแลัะการปัลั่อยก�าซคาร์บัอนได้ออกไซด้์

จากการขุีด้เหรียญสิ่กุลัเง่นคร่ปัโที่เคอร์เรนซี โด้ยธนาคารกลัางยุโรปัได้้ออกมาปัระกาศัถึงปัระเด้็นน่ากังวลัขีองการปัลั่อย 

ก�าซคาร์บัอนได้ออกไซด์้ทีี่�สูิ่งเก่นไปัขีองเง่นสิ่กุลัคร่ปัโที่เคอร์เรนซี ขีณ์ะที่ี�ธนาคารกลัางขีองอ่ติาลัไีด้้แสิ่ด้งข้ีอมูลัให้เห็นว่าในปีั ค.ศั. 2019  

ทีี่�ผู่้านมา ระบับัชำาระเง่นเรียลัไที่ม ์(Target Instant Payment Settlement: TIPS) ขีองยโูรโซนนั�น มีค่าคาร์บัอนฟุติพร่นต์ิน้อยกว่า 

เง่นสิ่กุลับ่ัติคอยน์ถึง 40,000 เท่ี่า แลัะบ่ัติคอยน์ได้้กลัายเป็ันปัระเด็้นใหญ่ในวาระการอภ่ปัรายเรื�องสิ่ภาพภูม่อากาศัระหว่างรัฐบัาลั

ในระดั้บัโลักจากเวทีี่การปัระชุมภาคีอนุสัิ่ญญาสิ่หปัระชาชาต่ิว่าด้้วยการเปัลีั�ยเเปัลังสิ่ภาพภูม่อากาศัครั�งทีี่� 26 หรือ UN Climate 

Change Conference of the Parties (COP26) ณ์ เมืองกลัาสิ่โกว์ ขีณ์ะทีี่�องค์การสิ่หปัระชาชาต่ิได้้หาว่ธีทีี่�จะป้ัองกันการเต่ิบัโติขีอง 

สิ่กุลัเง่นด่้จ่ทัี่ลัด้้วย เนื�องมาจากขี้อกังวลัในปัระเด้็นด้้านการปัลั่อยก�าซเรือนกระจกที่ี�มากเก่นไปัแลัะอาจสิ่่งผู้ลักระที่บัระยะยาว 

ในอนาคติได้้ นอกจากนี� ยังมีโครงการ “Crypto Climate Accord” ซึ�งนำาโด้ยสิ่ถาบััน Rocky Mountain Institute ท่ี่ามกลัาง 

การยืนยันว่าไม่ได้้มีเป้ัาหมายทีี่�จะชะลัอการสิ่ร้างนวัติกรรมในวงการเง่นด่้จ่ทัี่ลั แต่ิต้ิองการให้เก่ด้การออกแบับัโครงการทีี่�ใช้ 

บัล็ัอกเชนในอนาคติให้มีการใช้พลัังงานทีี่�น้อยลังกว่าปััจจุบััน 

จากปัระเด็้นข้ีางต้ินจะเห็นได้้ว่า ในม่ต่ิด้้านส่ิ่�งแวด้ล้ัอมแลัะต้ินทุี่นส่ิ่�งแวด้ล้ัอมเพื�อให้ได้้มาซึ�งผู้ลัลััพธ์บัางปัระการนั�น  

ควรเป็ันปัระเด็้นหลัักทีี่�โลักต้ิองติระหนักแลัะรับัมือร่วมกันในการพัฒนาเที่คโนโลัยีหรือนวัติกรรมทุี่กชน่ด้บันโลักใบันี� เพื�อเป็ัน 

การสิ่ร้างเกราะป้ัองกันปััญหาต่ิาง ๆ ทีี่�อาจเก่ด้ขึี�นติามมา โด้ยควรเร่�มตัิ�งแต่ิการนำามาเป็ันส่ิ่วนร่วมในการออกแบับั การด้ำาเน่นการ  

ผู้ลัลััพธ์ทีี่�ได้้ การนำามาปัระยุกต์ิใช้แลัะการต่ิอยอด้นวัติกรรมแลัะเที่คโนโลัยีในอนาคติ ดั้งเช่นปัระเด็้นการพัฒนาสิ่กุลัเง่น 

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25656464



คร่ปัโที่เคอร์เรนซีต่ิาง ๆ  ทีี่�ควรนำาพลัังงานทีี่�ได้้จากพลัังงานที่ด้แที่นมาใช้ 100% ในระบับัทัี่�งระบับั หรือการปัรับัเปัลีั�ยน การพัฒนาอัลักอรึทึี่ม 

หรือระบับัการพ่สูิ่จน์ความถูกต้ิองแม่นยำาขีองสิ่มการคณ่์ติศัาสิ่ติร์ทีี่�มีความปัลัอด้ภัยสูิ่ง แต่ิใช้พลัังงานในการปัระมวลัผู้ลัที่ี�ลัด้ลัง 

เพื�อให้เก่ด้การลัด้ปััญหามลัพ่ษ ปััญหาการปัลั่อยก�าซเรือนกระจกติ่าง ๆ แลัะที่ี�สิ่ำาคัญยังเปั็นการพัฒนานวัติกรรมบันพื�นฐาน 

ความม่ติรต่ิอส่ิ่�งแวด้ล้ัอม นอกจากนี� ยงัเป็ันการกระตุ้ินให้เก่ด้การพัฒนานวัติกรรมใหม่ ๆ  ทีี่�ติอบัสิ่นองรูปัแบับัการใช้ชีว่ติทีี่�เปัลีั�ยนไปั 

ขีองมนุษย์ได้้มากขึี�นอีกด้้วย

ในส่ิ่วนขีองปัระเที่ศัไที่ยเองนั�น ปัระเด็้นด้้านส่ิ่�งแวด้ล้ัอมเป็ันปัระเด็้นทีี่�มีการพูด้ถึงหรือการพยายามให้ความสิ่ำาคัญ 

มาติลัอด้เวลัา แลัะคงเปัน็เรื�องนา่ยน่ดี้ทีี่�เราจะนำาบัที่เรียนการพฒันาในที่กุ ๆ  ด้้านจากติา่งปัระเที่ศัมาว่เคราะห ์ถอด้แบับั เพื�อหาแนวที่าง 

ในการพัฒนา ป้ัองกันแลัะสิ่ร้างเครื�องมือรองรับัปััญหาทีี่�อาจเก่ด้ขึี�นจากการพัฒนาต่ิอไปัในแบับัฉบัับัขีองปัระเที่ศัไที่ยเอง จะเห็นได้้ว่า 

ไม่ว่าจะเปั็นบัที่เรียนจากอุติสิ่าหกรรมเหมืองบ่ัติคอยน์ หรือโรงงานขีุด้เหรียญคร่ปัโที่ หรือการที่ำาธุรกรรมคร่ปัโที่เคอร์เรนซี 

ถึงแม้จะดู้เป็ันเที่คโนโลัยีแลัะนวัติกรรมทีี่�อาจเปัลีั�ยนโลักไปัสู่ิ่โลักเมติาเว่ร์สิ่ (Metaverse) แต่ิส่ิ่�งหนึ�งทีี่�นักพัฒนาไม่ควรลัะเลัย 

ก็คือ “ทุี่กการพิฒันาท่ี่�ด่ำก็ไมค่วรสร�างปญั่หาหร้อทิี่�งรอ่งรอยความบอบชัำ�าไว�ให�ใคร โดำยเฉพิาะธิรรมชัาตแิลัะสิ�งแวดำลั�อมท่ี่�เปน็ 

ผู้้�เส่ยสลัะเพ้ิ�อมนุษย์มาโดำยตลัอดำตั�งแต่อด่ำตจันปัจัจุับัน” มาถึงวันนี�คงไม่ใช่เรื�องยากขีนาด้ทีี่�นักพัฒนาในปัระเที่ศัไที่ยจะมองภาพ 

ไม่ออกว่าหากเราจะพัฒนาปัระเที่ศัไที่ยจร่ง ๆ ในทุี่กวงการ ทุี่กม่ต่ิ เราควรหย่บัปัระเด้็นด้้านส่ิ่�งแวด้ลั้อมมาร่วมออกแบับัตัิ�งแติ่ 

เร่�มต้ินแลัะใส่ิ่ใจต่ิอส่ิ่�งแวด้ล้ัอมในทุี่กขัี�นติอน ทุี่กกระบัวนการ จนถึงวันทีี่�ได้้ผู้ลัลััพธ์ออกมา อย่างน้อยก็เพื�อสิ่ร้างความภาคภูม่ใจ 

แก่ตัิวเองว่าวันนี�เราพัฒนาว่ถีชีว่ติความเป็ันอยู่ขีองเราแล้ัวโด้ยไม่ได้้เอาเปัรียบัส่ิ่�งแวด้ล้ัอมอีกต่ิอไปั

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.1 January - June 2022 6565



It is absolutely undeniable that the cryptocurrency is a hot topic due to its wild 
volatility in prices traded on different platforms. Some people may be familiar with  
the names of 7 digital currencies whether it is (1) Bitcoin, (2) Ethereum, (3) Bitcoin Cash,  
(4) Litecoin, (5) Cardano, (6) Dogecoin and (7) Ripple or XRP. 

Do you know where does each digital coin traded on the platforms come from? How does the  
creation of each crypto coin in term of the environment and the energy have a trade-off for which costs? Is it  
truly worthwhile to use cryptocurrencies? There is also the question of how to add value or develop  
cryptocurrencies to ensure that they will thrive sustainably without any criticisms or disputes in the era of 
disrupted technology based on the Green Economy.   


and  energy consumption

Suphinthra Saeng-aroon Practitioner Level of Engineer Provincial Energy Office of Phrae
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Bitcoin is a digital currency that can be used without an intermediary, 
that makes it different from current monetary transaction which has the only 

server center at the bank or the government. However, Bitcoin transactions 
require a large number of computers to process and collect information 

from the beginning of the procedure until the final stage. This huge  
computer database must be accurate and consistent throughout  

the whole system to ensure the security and prevent the fraud or different 
kinds of data theft. There is also a process known as “Bitcoin  

mining” that needs to confirm the transaction on Blockchain  
system by letting computers to guess the numbers. That means 

every computer has compete to solve mathematical equations. 
The particular computer that successfully solves the equation 

or guesses the correct numbers first, will get the right to 

record a new transaction into the network. The award 

granted from such Bitcoin mining is the Bitcoin itself.  

The above procedure requires high 
efficiency computers. The higher the  
efficiency the computer, the higher  
electricity it consumes for operation in order 
to compete with other diggers hunting for 
the “Bitcoin”. This is the reason of huge 
electricity consumption to create a Bitcoin 
as the reward for diggers. 

Alex de Vries, a Blockchain system 
specialist from PwC, presents a study  
result on Bitcoin mining indicating that each 
Bitcoin transaction consumes the energy 
of between 491 and 765 kilowatt-hours 
(kWh) while typical money transfer via the 
bank will consume the average energy of 
only 0.4 kWh. The reason for such high  

electricity consumption by the computer during Bitcoin mining 
is from attempts to use algorithms to process computer data in  
order to create the access and build information security while 
digging for the Bitcoin. 

Bitcoin mining in foreign countries

 China was the largest source of Bitcoin mining in 
the world a few years ago. Later, the Chinese government  
legislated a law prohibiting Bitcoin mining so Bitcoin facilities 
have gradually moved to Southeast Asian countries such as 
Vietnam, Myanmar and Cambodia. These countries have less 
strict laws while their space rental rates and electricity bills 
are cheaper than other regions. Due to the electricity-hungry 
nature of Bitcoin mining, the factories normally prefer  
electricity generated from cheap coal, which is the main  
reason for problems of greenhouse gas emissions or the origin of  
the global warming.    
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More Bitcoin mining, more global warming?

 “Cryptocurrency mining consumes the electricity more than the energy consumption of the whole 
Netherlands.” “The world uses the electricity for Bitcoin mining at the same amount of the electricity  
consumption in the whole Netherlands.” “Is it true that Bitcoin is the reason behind global warming?” 
These sentences are heard frequently along with the mining of digital currencies of investors. Cambridge  
University presents its Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) demonstrating that the energy 
consumed by Bitcoin mining equals to the amount of carbon dioxide emissions by Argentina in one year. 
The process of Bitcoin mining is that computer must be encrypted in Bitcoin system to compete in hash 
calculation at the fastest. The winner will get Bitcoin as the reward. There are a total of 21 million Bitcoins 
to be available globally. As of now, more than 18.5 million Bitcoins have been confirmed in the system. It is 
quite certain that normal computers will not have sufficient power to dig for more Bitcoins so it is necessary 
to resort to equipment and specialized computers with advanced processing system. These computers will 
require huge amount of the electricity to operate and dig for more Bitcoins.  

Comparison of energy consumption of each Bitcoin transaction

◾ Each Bitcoin transaction consumes the energy equivalent to 453,000 transactions via Visa.
◾ Bitcoin’s electricity consumption per year is at 50 Terawatt-hours (TWh), the same amount as using 

all electric kettles in Europe for the whole year or the electricity consumption of Cambridge University for 
365 years.

◾ Global Bitcoin networks consume the electricity more than 7 Gigawatts (GW) or equal to 64 TWh for 
the whole year. This accounts to 0.25% of the world’s electricity consumption which exceeding the power 
consumption of the whole Switzerland during the same period.

◾ Each Bitcoin transaction consumes the electricity at the same amount of power used in watching 
YouTube for 99,351 hours.   

◾ Bitcoin is the cryptocurrency consuming the most electricity per hour at 951.58 kilowatt-hours (kWh), 
follow by Ethereum at 42.8 kWh, that is higher than banknote production which consumes only 0.044 kWh. 
Moreover, Bitcoin still consumes electricity higher than XRP which uses 0.0079 kWh. Transaction requires  
the least electricity consumption is Visa that uses only 0.0008 kWh. 

◾ Comparing of other types of transactions, it is found that “Mastercard” is the transaction that uses  
the least electricity at 0.0006 kWh. 
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◾ Each Bitcoin transaction consumes between 491 and 765 kWh, which is extremely high comparing to  
the electronic wiring of money via the bank that consumes the average of 0.4 kWh.

◾ The estimation of 220 million Bitcoin transactions per year (the maximum projection) will require 
electricity consumption equals to the amount of energy to power 149 million ordinary light bulbs.
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Ethereum’s 

CO
2
 emission is at 324.11 million tons.

Banknote’s CO
2
 emission

 is at 95.4 million tons.

Bitcoin’s CO
2
 emission

is at 20.95 million tons.

XRP’s CO
2
 emission

is at 0.014 million tons.

Visa’s CO
2
 emission

is at 0.0024 million tons.

Mastercard’s CO
2
 emission

 is the least at 0.0006 million tons.

Each Bitcoin transaction

emits carbon dioxide 710,000 times more 
than conducting a transaction via Visa.

A successful Bitcoin

mining produces carbon dioxide equals 
to the charging of 7 billion iPhones 
at the same time. 

Comparison of energy consumption by Bitcoin mining and other industries

 When comparing the amount of electricity consumption between Bitcoin mining and other industries, 
the Bitcoin mining consumes around 136 TWh per year, which is about 10 times lower than chemical industry. 
Bitcoin mining also consumes the electricity lower than other industries such as iron and steel, paper,  
cement and information. However, gold mining consumes around 131 TWh per year, which shows no significant  
difference in power consumption from Bitcoin mining.

Comparison of carbon dioxide (CO2) emissions in one year from different transactions
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Challenge for Bitcoin mining in the future

 Many economic agencies across the globe are alert about the electricity consumption and the carbon 
dioxide emissions from cryptocurrency mining. The European Central Bank issued its concerns regarding too 
high carbon dioxide emissions of cryptocurrencies. The Bank of Italy presents information indicating that in 
2019, the Target Instant Payment Settlement (TIPS) of Euro Zone has carbon footprint lower than Bitcoin by 
40,000 times. Bitcoin became a highlighted agenda at the United Nations climate Change Conference (COP26) 
in Glasgow. The United Nations has also tried to find methods to prevent the growth of digital currencies due 
to concerns of excessive greenhouse gas emissions that may create long-term impact in the future. There 
is also the “Crypto Climate Accord”, led by Rocky Mountain Institute. The project insists that it has no  
target to delay innovations in digital currency industry but it wants to encourage the design of projects using  
Blockchain to consume less energy than the current amount in the future.   

From the above information, an attempt to get something should also consider the aspect relating to 
the environment and environmental cost. It should be a core issue that the world has to realize and jointly 
handle technology development or any new innovations in the world in order to create the shield against 
possible consequent problems. The issue should be accounted for from the commencement of any project 
from the designing, the operation, the result, the application and value added for further innovations and 
technologies in the future. For example, the development of cryptocurrencies should use 100% of renewable 
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energy for the whole system, modifying and developing algorithms or highly secured accuracy confirmation 
system for mathematical equations that requires lower energy for the processing. This will help reduce  
problems of pollution and greenhouse gas emissions. Essentially, it is the innovation development based the 
environmentally friendly principle. Moreover, it will help stimulate the innovation development that responds 
more to the changing way of life of humans. 

For Thailand, the environmental issue has been widely debated and highlighted all the time. It would 
be good to analyze, replicate all aspects of development lessons from foreign countries in order to develop, 
prevent and create Thailand’s own tools to handle possible problems arose from the development.  
Lessons from Bitcoin mining, crypto coin digging factories or cryptocurrency transactions should not be ignored. 
Though these technologies and innovations may change the world to the metaverse, developers should not  
neglect to take into account that “every good development should not create a problem or leave a traumatic  
mark on anyone particularly the nature and the environment that has always sacrificed for human  
beings from the past to the present.” Nowadays, it is not difficult for developers in Thailand to figure out 
that the environmental issue should be accounted for from the beginning of designing and pay attention to the  
environment in all steps and procedures until getting the results if the country will seriously develop all 
industries covering every dimension of the development. At least, it will make us proud that we have bettered 
our way of living without taking advantage of the environment anymore.
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ฉัตรชััย อินต๊ะที่า นักวิชัาการสิ�งแวดำลั�อมชัำานาญ่การพิิเศัษ 
สำานักงานนโยบายแลัะแผู้นที่รัพิยากรธิรรมชัาติแลัะสิ�งแวดำลั�อม 

ร้่จััก
ริะบ้บ้บั้ญช้ื่เศริษฐกิุจสิ�งแว่ด้ล้อม่

ท่่านผู้่้อ่านเคยสงสัยบ้างไหมว่า พ้�นท่่�แห่งหน่�งประสบปัญหานำ�าแล้ง 
แต่พ้�นท่่�ท่่�อย่่ไม่ไกลกันมากนักกลับม่นำ�าใช้อย่างไม่ขาด หร้อนั�นอาจัเป็น
เพราะพ้�นท่่�ท่่�ไม่ประสบปัญหาม่การจััดการความท้่าท่ายเฉพาะหน้าได้ด่  
แต่ถ้ายังม่การบร่หารจััดการสถานการณ์์เฉพาะหน้าไปทุ่ก ๆ  ครั�ง ในปีถัดไป 
อาจัประสบปัญหานำ�าแล้งเหม้อนพ้�นท่่�ข้างเค่ยงได้ 
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เน้�องจัากการจััดการปัญหาท่่�ยังไม่เป็นระบบ 
และไม่ม่ข้อม่ลท่่�ถ่กต้องมาใช้ในการตัดส่นใจั ท่ำาให้
ไม่สามารถจััดการท่รัพยากรในพ้�นท่่�นั�นๆ ได้อย่าง 
ม่ประส่ท่ธ่์ภาพ หรือผูู้้กำาหนด้นโยบัายในพื�นที่ี�อาจขีาด้ขี้อมูลั 

ทีี่�จะนำามาใช้ในการวางแผู้น ปัระเม่นความคุ้มค่า รวมถึงผู้ลักระที่บั 

ทีี่�จะเก่ด้ขึี�นต่ิอส่ิ่�งแวด้ล้ัอม แลัะคุณ์ภาพชีว่ติขีองปัระชาชน  

จึงควรที่ำาอย่างไรให้มีข้ีอมูลัทีี่�ถูกต้ิองแลัะเป็ันปัระโยชน์ต่ิอ 

การวางแผู้นหรือกำาหนด้นโยบัายเพื�อจัด้การที่รัพยากรธรรมชาติ่ 

แลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอม 

การให้ได้้มาซึ�งข้ีอมูลัทีี่�จะนำามาใช้ในการวางแผู้นหรือ

ตัิด้ส่ิ่นใจ ปััจจุบัันได้้มีการนำาระบับับััญชีเศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ลั้อม 

(The System of Environmental-Economic Accounting: 

SEEA) มาใช้เป็ันเครื�องมือหนึ�ง ทีี่� ช่วยในการวางแผู้นเพื�อ 

การบัร่หารจัด้การที่รัพยากรธรรมชาต่ิแลัะส่ิ่�งแวด้ล้ัอมอย่าง 

เป็ันองค์รวม ทีี่�คำานึงถึงความคุ้มค่าที่างด้้านเศัรษฐก่จ ที่ำาให้

เก่ด้การใช้ที่รัพยากรธรรมชาต่ิได้้อย่างมีปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพ ซึ�งข้ีอมูลั

ทีี่�นำามาใช้ในการว่เคราะห์ในระบับับััญชีเศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ล้ัอม

ครอบัคลัุมหลัากหลัายสิ่าขีา ทัี่�งด้้านเศัรษฐก่จ ส่ิ่�งแวด้ลั้อม 

ว่ที่ยาศัาสิ่ติร์กายภาพ ภูม่ศัาสิ่ติร์ บััญชีปัระชาชาติ่ แลัะสิ่ถ่ต่ิ

ที่างการขีองปัระเที่ศั เป็ันต้ิน ทัี่�งนี� หลัายปัระเที่ศัได้้นำาแนวค่ด้

ระบับับััญชเีศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ลัอ้ม มาปัระยกุต์ิใช้เพื�อบัร่หารจดั้การ

ส่ิ่�งแวด้ล้ัอมกันมากขึี�น ยกตัิวอย่างเช่น ปัระเที่ศัมาเลัเซีย ได้้จัด้ที่ำา

โรด้แมปัระบับับััญชีเศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ล้ัอม พ.ศั. 2559-2563 เพื�อใช้

ในการบัร่หารจัด้การที่รัพยากรด้้าน พลัังงาน นำ�า การปัล่ัอยอากาศั

เสีิ่ยจากการใช้พลัังงาน แลัะที่ี�ด่้นเพื�อการเกษติร พร้อมแติ่งตัิ�ง 

คณ์ะกรรมการแลัะคณ์ะที่ำางานขึี�นมาเพื�อขัีบัเคลืั�อนให้เก่ด้ 

ความก้าวหน้าในการด้ำาเน่นงาน
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ระบบน่เวศ (Ecosystem) 
เป็นความสัมพันธ์์อย่างเป็นระบบท่่�อย่่ในส่�งแวดล้อมร่วมกัน อาท่่ 

ความสิ่ัมพันธ์ระหว่างพืช สัิ่ติว์ รวมถึงมนุษย์ ขีณ์ะทีี่�การให้บัร่การระบับัน่เวศั (Ecosystem Services)  

เก่ด้จากองค์ปัระกอบัทีี่�อยูใ่นระบับัน่เวศัได้้ที่ำาหน้าทีี่�แลัะเก่ด้ปัระโยชน์ต่ิอมนุษยทั์ี่�งที่างติรงแลัะที่างอ้อม โด้ยปัระโยชน์

ขีองระบับัน่เวศัสิ่ามารถแบ่ังเป็ัน 4 ด้้าน ได้้แก่ (1) ด้้านทีี่�เป็ันการผู้ล่ัติหรือบัร่การจากระบับัน่เวศั ได้้แก่ อาหาร  

นำ�าสิ่ะอาด้ เส้ิ่นใยที่อผู้้า (2) การรักษาความสิ่มดุ้ลัขีองระบับัน่เวศั ได้้แก่ ป้ัองกันการเก่ด้นำ�าท่ี่วม ลัด้การพังที่ลัาย 

ขีองหน้าด่้น ลัด้ความแปัรปัรวนขีองสิ่ภาพภูม่อากาศั (3) การสิ่นับัสิ่นุนกระบัวนการผู้ล่ัติ ได้้แก่ เพ่�มการหมุนเวียน

ขีองธาตุิอาหารในด่้น รักษาความสิ่มดุ้ลัขีองหน้าด่้น แลัะ (4) ปัระโยชน์ด้้านวัฒนธรรม ได้้แก่ ความสิ่วยงาม 

ที่างทัี่ศันียภาพ พ่ธีกรรมที่างศัาสิ่นาแลัะความเชื�อ การศึักษา แลัะการพักผู่้อนหย่อนใจ

ระบับับััญชีเศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ด้้านการให้บัร่การ

ระบับัน่เวศั เปั็นการปัระเม่นคุณ์ค่าส่ิ่�งแวด้ลั้อมแบับั 

บูัรณ์าการ ด้้วยการปัระเม่นระบับัน่เวศัทีี่�มีอยู่ รวมถึง 

การให้บัร่การระบับัน่เวศัไปัเป็ันมูลัค่าที่างเศัรษฐก่จแลัะ

ปัระโยชนที์ี่�ปัระชาชนได้้รับัในด้้านอื�น อาท่ี่ ด้้านการพกัผู้อ่น 

หยอ่นใจ โด้ยกำาหนด้ให้มีการปัระเม่นครอบัคลุัมระบับัน่เวศั 

ทุี่กปัระเภที่บันพื�นทีี่�นั�นๆ ทัี่�งทีี่�เป็ันที่รัพยากรเฉพาะเรื�อง  

อาท่ี่ ป่ัาไม้ นำ�า แลัะแร่ หรือเรื�องที่ี�มีการบัูรณ์าการกัน 

ในเช่งพื�นทีี่� เช่น พื�นทีี่�ลุ่ัมนำ�า แลัะพื�นทีี่�การเกษติร 

ทัี่�งนี� ปัระโยชน์ทีี่�เก่ด้จากระบับัน่เวศัแลัะสิ่ามารถ

ปัระเม่นมูลัค่าที่างเศัรษฐก่จได้้โด้ยติรง จะนำามาใช้ปัระเม่น

การเติ่บัโติที่างเศัรษฐก่จ (GDP) ในระบับับััญชีปัระชาชาติ่ 

(System of National Accounts: SNA) ได้้แก่ อาหาร 

นำ�า เสืิ่�อผู้้า แลัะทีี่�อยู่อาศััย ซึ�งรายการดั้งกล่ัาวสิ่ามารถเก่ด้ 

การซื�อแลัะขีายในติลัาด้ได้้ ขีณ์ะที่ี�ปัระโยชน์ทีี่�เก่ด้จาก 

ระบับัน่เวศัแลัะมีต่ิอรายบุัคคลั แต่ิไม่สิ่ามารถปัระเม่นมูลัค่า

ที่างเศัรษฐก่จได้้ เช่น อากาศัทีี่�สิ่ะอาด้จากป่ัาไม้ทีี่�ที่ำาหน้าทีี่�

กรองอากาศั ซึ�งไม่สิ่ามารถซื�อแลัะขีายบัร่การในติลัาด้ได้้
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ระบบนิเวศัแต่ลัะกลุ่ัม มีความแติกติ่างกันขึี�นอยู่กับัพื�นทีี่� ที่รัพยากร เศัรษฐก่จ แลัะก่จกรรมขีองมนุษย์ในพื�นทีี่�นั�น ๆ 

โด้ยระบับัน่เวศัแต่ิลัะกลุ่ัมมีความสัิ่มพันธ์กันทัี่�งภายในระบับัน่เวศัแลัะระหว่างระบับัน่เวศั ได้้แก่ การแลักเปัลีั�ยนที่รัพยากรกัน  

หรือก่จกรรมทีี่�ส่ิ่งผู้ลัต่ิอเศัรษฐก่จแลัะสัิ่งคม เช่น การย้ายถ่�นขีองปัระชากรข้ีามกลุ่ัมระบับัน่เวศั ดั้งแสิ่ด้งในรูปัทีี่� 1  

ร้ปท่ี่� 1 :  แสดำงความสัมพัินธ์ิระหว่างที่รัพิยากรท่ี่�ม่อย่้ แลัะไหลัเว่ยนภายในแลัะระหว่างระบบนิเวศั

 


 
 









 
         

 
 

 


 
 









 
           






 

     

ระบบบัญช่ส่�งแวดล้อม 
ด้านการให้บร่การระบบน่เวศ ม่องค์ประกอบสำาคัญ ดังน่�
 

1. การข่ยายข่อบเข่ตข่องระบบนิเวศั (Ecosystem Extent) หมายถึง ขีนาด้พื�นทีี่�ขีองที่รัพยากรในระบับัน่เวศั  

มีหน่วยเป็ันไร่หรือติารางก่โลัเมติร พื�นทีี่�ดั้งกล่ัาวมีปัระเภที่ขีองที่รัพยากรแลัะองค์ปัระกอบัส่ิ่�งแวด้ล้ัอมด้้านอื�น ๆ รวมอยูด้่้วย  

เช่น ลุ่ัมนำ�า หรือพื�นทีี่�เกษติรกรรม การขียายขีอบัเขีติขีองระบับัน่เวศั การรวบัรวมข้ีอมูลัระบับัน่เวศัทัี่�งหมด้ทีี่�มีอยู่ในพื�นทีี่�  

รวมถึงข้ีอมูลัการเปัลีั�ยนแปัลังแต่ิลัะช่วงเวลัาด้้วย

2. สถานภาพิข่องระบบนเิวศั (Ecosystem Condition) ภาพรวมสิ่ถานภาพขีองระบับัน่เวศัในช่วงเวลัาทีี่�กำาหนด้ หรือ

ช่วงเวลัาหนึ�ง เพื�อแสิ่ด้งคุณ์ภาพแลัะปัร่มาณ์ขีองที่รพัยากรทีี่�มอียูใ่นระบับัน่เวศั พร้อมกำาหนด้ตัิวชี�วดั้ทีี่�สิ่อด้คล้ัองกบััคณุ์ลัักษณ์ะ

ระบับัน่เวศั สิ่ำาหรับันำามาปัระเม่นการที่ำาหน้าทีี่�ขีองระบับัน่เวศั ความสิ่ามารถในการฟ้�นตัิว (Resilience) แลัะการกลัับัมา 

ที่ำาหน้าทีี่�ได้้ดั้งเด่้ม  รวมทัี่�งการกำาหนด้ตัิวชี�วัด้ควรอยู่ในเกณ์ฑ์ (Benchmark) ทีี่�เหมาะสิ่ม

3. การให�บริการข่องระบบนิเวศั (Ecosystem Service) พื�นทีี่�ทีี่�เป็ันเจ้าขีองโด้ยน่ต่ิบุัคคลั เอกชน หรือรัฐเพื�อที่ำาหน้าทีี่�

บัร่หารจัด้การ โด้ยระบับัน่เวศัสิ่ามารถให้ปัระโยชน์แก่เจ้าขีอง รวมถึงสัิ่งคม หรือคนส่ิ่วนใหญ่ แลัะบัางระบับัน่เวศักำาหนด้ให้มี

การบัร่หารจัด้การโด้ยหน่วยงานขีองภาครัฐเท่ี่านั�น เช่น อุที่ยานแห่งชาต่ิ หรือพื�นทีี่�คุ้มครองที่างที่ะเลั

4. ม้ลัค่าที่รัพิยากรในระบบนิเวศั (Monetary Ecosystem Asset) เป็ันบััญชีข้ีอมูลัที่รัพยากรทีี่�มีอยู่ แลัะมีการ 

เปัลีั�ยนแปัลังเพ่�มขึี�นหรือลัด้ลัง 
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ขั�นตอนการประเม่นจัะพ่จัารณ์าถ่งขอบเขต
ของระบบน่เวศ ประเภท่ของท่รัพยากร และ
องค์ประกอบส่�งแวดล้อมอ้�นท่่�ม่อย่่

การจัด้ที่ำาระบับับััญชีส่ิ่�งแวด้ล้ัอม  

จะช่วยที่ำาให้เข้ีาใจมูลัค่าที่รัพยากรที่ี�มีอยู่ 

แลัะเก่ด้ผู้ลัที่ำาให้ปัระชาชนมีคุณ์ภาพชีว่ติ

ดี้ขึี�น ผูู้้กำาหนด้นโยบัายสิ่ามารถนำามูลัค่า

ทีี่�เก่ด้ขึี�นไปัใช้ในการวางแผู้นเพื�อติัด้ส่ิ่นใจ 

การว่เคราะห์ความคุ้มทุี่น แลัะการสิ่ร้างจ่ติสิ่ำานึก 

แลัะความติระหนักในสัิ่งคมต่ิอการใช้

ที่รัพยากร ทัี่�งนี� ว่ธีการปัระเม่นมูลัค่าการให้ 

บัร่การขีองระบับัน่เวศัมีความแติกต่ิางกัน 

ค่อนข้ีางมาก ในการขัี�นติอนการปัระเม่น

จะพ่จารณ์าถึงขีอบัเขีติขีองระบับัน่เวศั 

ปัระเภที่ขีองที่รัพยากร แลัะองค์ปัระกอบั 

ส่ิ่�งแวด้ล้ัอมอื�นทีี่�มีอยู่ พร้อมสิ่ถานภาพขีอง

ระบับัน่เวศัในช่วงเวลัาทีี่�จะศึักษา เพื�อ

ปัระเม่นบััญชีการให้บัร่การขีองระบับัน่เวศั

ในเช่งกายภาพ หรือปัร่มาณ์ ก่อนทีี่�จะ

ปัระเม่นในด้้านมูลัค่า ซึ�งการเปัลีั�ยนแปัลัง

ภายในระบับัน่เวศัที่ี�ส่ิ่งผู้ลัต่ิอติ้นทีุ่นขีอง

ระบับัน่เวศัทีี่�มีอยู่ ได้้แสิ่ด้งในรูปัทีี่� 2 

ร้ปท่ี่� 2 : แสดำงบัญ่ช่ัระบบนิเวศั แลัะ

ความสัมพัินธ์ิในการประเมินบัญ่ช่ัระบบนิเวศัในแต่ลัะขั่�นตอน
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การนำาบััญชีระบับัน่เวศัมาใช้ร่วมกับัแผู้นทีี่�ทีี่�มีข้ีอมูลัที่างภูม่ศัาสิ่ติร์ ส่ิ่�งแวด้ล้ัอม ที่รัพยากรธรรมชาติ่ แลัะเศัรษฐศัาสิ่ติร์  

รวมถึงข้ีอมูลัอยู่ในรูปัขีองติาราง นำามาใช้บันแผู้นทีี่� จะช่วยที่ำาให้เข้ีาใจข้ีอมูลัขีองระบับัน่เวศัทีี่�มีอยู่ได้้ดี้ย่�งขึี�น เนื�องจากข้ีอมูลั 

เหลัา่นั�นแสิ่ด้งใหเ้หน็ปัระโยชนที์ี่�ชุมชนหรอืสิ่งัคมในพื�นทีี่�หนึ�ง ๆ  จะได้้รับัจากระบับัน่เวศั ขึี�นอยูกั่บัปัระเภที่ขีองที่รพัยากรที่ี�มีอยูใ่น 

พื�นทีี่�นั�น ๆ  โด้ยแผู้นที่ี�จะแสิ่ด้งสิ่ถานที่ี� แลัะขีนาด้ขีองระบับัน่เวศั การใหบ้ัร่การขีองระบับัน่เวศั แลัะผูู้้ทีี่�ได้้รับัปัระโยชน ์เช่น ปัระชาชน 

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ กรณี์ตัิวอย่าง นำ�าทีี่�ผู่้านการกรองโด้ยธรรมชาต่ิ จะให้ปัระโยชน์ต่ิอผูู้้ทีี่�อยู่ท้ี่ายนำ�า  ดั้งแสิ่ด้งในรูปัทีี่� 3

ร้ปท่ี่� 3 : แสดำงความสัมพัินธ์ิข่องที่รัพิยากรในระบบนิเวศัสามารถให�บริการระบบนิเวศัต่อผู้้�รับประโยชัน์

เร่�มจากการระบุั 

ปัระเภที่ที่รัพยากร

ขีองระบับัน่ เวศั 

ในกรณี์นี�  ไ ด้้แก่ 

ที่ รัพยากรป่ัาไ ม้ 

ทีี่�มีพื�นทีี่� มีหน่วย

เป็ัน ไร่



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ที่รัพยากรป่ัาไม้ 

อธ่บัายสิ่ถานภาพ

โด้ยใช้ตัิวชี� วัด้ด้้าน

คุณ์ภาพ อาท่ี่ความลักึ 

ขีองด่้น

กองชีวมวลัใน

ป่ัาไ ด้้กรองนำ�าฝูน

ก่อน ทีี่� จ ะ ไหลัลัง 

สิู่่ แ ม่ นำ�า  แ ลั ะ 

การบัร่การขีองระบับั 

น่เวศั เช่น นำ�าทีี่�ผู่้าน

การกรอง 

ปัระโยชน์ทีี่�เก่ด้ 

จ า ก นำ�า ทีี่� ผู่้ า น 

การกรอง ที่ำา ใ ห้

ชุมชนมีนำ�าสิ่ะอาด้ 

แลัะลัด้ค่าใช้ จ่าย

การบัำาบััด้นำ�า 

  

ปัระ โยช น์ ด้้ าน

เศัรษฐก่จเก่ด้ขึี�นแก่

ปัระชาชน รวมถึง

ครัวเรือน แลัะภาค 

เอกชน ทีี่�ที่ำาให้คุณ์ภาพ

ชีว่ติดี้ขึี�น แลัะนำามา

ปัระเม่นเป็ันมูลัค่า 

ที่างเศัรษฐศัาสิ่ติร์ได้้ 

Forest Soil depth Water filtration Clean water People

Forest

Soil depth

Water filtration
Clean water

People
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จัากข้อม่ลข้างต้น จัะเห็นได้ว่าการจััดท่ำาระบบบัญช่เศรษฐก่จัส่�งแวดล้อม ด้านการให้บร่การระบบน่เวศ 
สามารถนำามาใช้เป็นเคร้�องม้อหน่�งในการบร่หารจััดการท่รัพยากรในระบบน่เวศในระดับพ้�นท่่� 
และม่ความเช้�อมโยงข้อม่ลด้านเศรษฐก่จัและส่�งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพ้�อช่วยสร้างความเข้าใจั 
ในการให้บร่การของระบบน่เวศต่อเศรษฐก่จัการผู้ล่ต การบร่โภค การสะสม และการลดลง หร้อเพ่�มข่�น 
ของท่รัพยากร ให้ผู้่้ท่่�ม่หน้าท่่�เก่�ยวข้องนำาไปใช้วางแผู้น ตัดส่นใจั และพัฒนาการประเม่นความมั�งคั�ง 
ของประเท่ศ

อีกทัี่�ง การนำาระบับับััญชเีศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ลัอ้มดั้งกลัา่ว มาใช้งานรว่มกบััแผู้นที่ี�จะชว่ยที่ำาใหเ้ก่ด้ความเข้ีาใจการหมนุเวียน

แลัะเปัลีั�ยนแปัลังที่รพัยากรในระบับัน่เวศัได้้ชัด้เจนย่�งขึี�น อยา่งไรกต็ิาม การจดั้เกบ็ั แลัะรวบัรวมขีอ้มลูัทีี่�นำามาใช้ในการว่เคราะห์

ระบับับััญชเีศัรษฐก่จส่ิ่�งแวด้ลัอ้มนี� มีจำานวนมาก แลัะเกี�ยวข้ีองกบััหลัากหลัายภาคสิ่ว่นหรอืองคก์ร จำาเปัน็ต้ิองมเีครื�องมือหรอื

กลัไกมาขีบััเคลืั�อนแลัะสิ่รา้งความรว่มมอืกนัระหวา่งหนว่ยงานใหมี้การด้ำาเน่นการอยา่งจร่งจัง เพื�อใหไ้ด้้รับัข้ีอมลูัมาใช้ปัระโยชน์

ในการบัร่หารจัด้การที่รัพยากรสูิ่งสุิ่ด้ต่ิอไปั

ECOSYSTEM

ECONOMIC    ACCOUNTING

ENVIRONMENTAL
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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 

Knowing
System of Environmental-Economic Accounting

Have you ever doubted why an area severely encounters the 
drought but another area within a stone’s throw is abundant with 
water?  That may be because the problem-free area can manage 
ad-hoc situations well. However, if that particular area still continues 
to rely on the management of ad-hoc situations, it may eventually 
end up having the same fate as the neighboring area next year. 
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The reasons are that it lacks systematic 
problem management and accurate information 
for a decision making so it cannot effectively 
manage resources in the area. It is also possible 
that policy makers are without sufficient information for the 
planning or assessment of the worthiness, the environmental 
impact and the people quality of life. Therefore,  
what should be done to acquire accurate and useful  
information for planning or formulation of policies to manage 
natural resources and the environment?

For the acquiring of information for planning or decision 
making, currently, there is the application of the System 
of Environmental-Economic Accounting (SEEA) as a tool to 
help in the planning for integrated management of natural 
resources and environment by considering the worthiness 
of the economy to bring effective utilization of natural  
resources. Information for analysis under the SEEA will cover 
several fields including the economy, environment, physical 
science, geography, national accounts and the country’s 
official statistics. Several countries have already applied this 
concept on their environmental management. For example, 
Malaysia conducted a roadmap for the 2016-2022 System of 
Environmental-Economic Accounting for the management 
of natural resources on energy, water, emissions from  
energy consumption and agricultural land. A committee and 
working groups are appointed to drive the progress of the 
roadmap implementation.  
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Ecosystem
 is the systematic relationship that exists in a common environment such as 
the relationship between plants, animals and humans. The ecosystem services arise from elements 
existed in the ecosystems which function and benefit humans both directly and indirectly. Ecosystem 
benefits can be divided into 4 aspects. They are (1) Production and services from ecosystems such 
as food, clean water and weaving fibers; (2) Maintaining ecosystem balance such as flood prevention, 
reduction of land erosion and deduction of climate variability; (3) Supporting of production process 
such as increasing nutrients circulation in soil and maintaining soil surface balance; and (4) Cultural 
benefits such as scenic beauty, religious rituals and beliefs, education and recreation. 

The SEEA on ecosystem service is the assessment 
of integrated benefits of the environment, based 
on existing ecosystem and the ecosystem services 
according to economic value and contributing 
benefits to humans in other aspects such as the 
recreation. The assessment covers all ecosystems 
in those particular areas such as specific types of 
natural resources like forest, water and minerals or 
integrated activities in the areas such as wet land 
and agricultural area. 

Meanwhile, ecosystem benefits that can 
directly be evaluated for the economic value will 
be used to assess the economic growth (Gross  
Domestic Product: GDP) in the System of National 
Accounts (SNA). Those items are food, water, 
clothes and accommodation as they can be created 
and traded in the market. The ecosystem 
benefits to individuals cannot be evaluated  
economically such as cleaner air from the forest 
filtration is unable to be traded in the market.    
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Each group of the ecosystem is different depending on the area, resources, economy and human activities 
in that area. Each ecosystem has both intra-relationship and inter-relationship such as the exchange of  
resources or activities that impact the economy and the society like the movement of population between 
ecosystems. The relationship is demonstrated in Figure 1. 

Figure 1: Relationship between existing ecosystem assets, intra- and inter-ecosystem flow

The System of Environmental-Economic Accounting
comprises essential factors as follow.
 

1. Ecosystem Extent means that the size of resources in the ecosystem measured in rai or square 
kilometers. The area has resources and other elements such as water basin and farm land. The ecosystem 
extent collects all information of the ecosystem in the area including change information in each period. 

2. Ecosystem Condition represents the overall condition of an ecosystem in a specific period to 
show the quality and quantity of resources in the ecosystem while setting the benchmark consistent to 
the ecosystem characteristics. This will help define functions of an ecosystem, its resilience, resumable 
functions and appropriate benchmark. 

3. Ecosystem Service is the area owned and managed by a juristic person, a private or a government 
organization. The ecosystem will bring benefits to the owner, the society or the majority of people. Some 
ecosystems have been managed by the government such as national parks or protected marine areas. 

4. Monetary Ecosystem Asset is the account of existing natural resource stocks with recorded 
changes both for the increase and the decrease. 
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The System of Environmental 
-Economic Accounting allows people 
to understand the values of natural 
resources that contribute to uplift the 
quality of life. Policy makers can apply 
the known values on their planning for 
further decisions, cost-effectiveness 
analysis and raising awareness and 
social realization about the resource 
utilization. During the assessment  
process, there will be the consideration 
of ecosystem extent, types of resources 
and other environmental factors as 
well as the ecosystem condition of the 
studying period. This will help evaluate 
ecosystem services physically or  
quantitatively prior to the monetary 
assessment. Changes within ecosystems 
will impact cost of existing ecosystems 
as shown in Figure 2.   

Figure 2: Ecosystem accounts and relationship in each step of assessment

types of resources and other environmental 
factors as well as the ecosystem condition 
of the studying period.
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The application of ecosystem account that recorded information about the environment,  
the ecosystem, the economy and information presented in table with the map will help explain the benefits 
that people will receive from the ecosystem, depending on natural stocks in the area. The map will identify 
the location and size of the ecosystem, the ecosystem services and beneficiaries such as the general public,  
private or government sectors. For example, the natural filtered water will benefit people living downstream as  
demonstrated in Figure 3.

Figure 3: The relationship of resources in the ecosystem and its services to beneficiaries
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From the above information, the System of Environmental-Economic Accounting 
on ecosystem services can be used as a tool to manage resources in local ecosystem 
and link economic and environmental data to establish the understanding about  
the ecosystem services and its contribution to production economy, the consumption, 
the accumulation, the depletion and an increase of natural resources. The information 
can be used by related individuals for decision planning and development  
of the assessment of the nation’s prosperity. 

The merging of the SEEA with the map will bring clarity on the understanding of resource circulation 
and changes in ecosystems. However, the storage and collection of the large amount of data related to 
many parties or organizations for the SEEA analysis will require a tool or mechanism to drive or establish the  
collaboration among agencies to ensure serious implementation and receive information for the maximization 
of the resource management. 
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