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สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสำิ�งแวดล้อม (สำผ.) ได้จััดทำ�
ว�รัสำ�รัธรัรัมช�ติแิละสำิ�งแวดลอ้มรั�ยสำ�มเดอืนัม�เป็น็ัรัะยะเวล�กว�่ 10 ป็ ีและไดเ้รัิ�มป็รัับ
รัูป็แบบในัก�รันัำ�เสำนัอเป็็รั�ย 6 เดือนั ติั�งแติ่ฉบับท่� 1 ของป็ี 2565 (มกรั�คม - มิถุุนั�ยนั) 
เป็น็ัฉบับแรักและในัว�รัสำ�รัธรัรัมช�ติแิละสำิ�งแวดล้อมฉบับท่� 2 ของปี็ 2565 (กรักฎ�คม - 
ธันัว�คม) ได้นัำ�เสำนัอบทคว�มสำถุ�นัก�รัณ์์ท่�นั่�สำนัใจัในัแติ่ละเดือนัผ่�นัช่องท�งเวป็ไซติ์
และเฟสำบุ�กของสำำ�นัักง�นัฯ จันัครับ 6 เดือนั จั�กนัั�นัจึังนัำ�ม�รัวมเป็็นัเล่มว�รัสำ�รั 

การศึึกษาธรรมชาติิท่ี่�ที่ำให้้คนกลัับไปเช่�อมโยง 

กับธรรมชาติิมากขึ้ึ�น นำไปสู่่� เคร่อขึ้�ายการแลัก

เปล่ั�ยนเรย่นร่้ ในบที่ความ “Nature Plearn Club  

คืืนสายใยให้้คืนกัับธรรมชาติิผ่่ าน Nature 

Education” คอลััมน์ถััดไปเป็นการนำเสู่นอให้้เห็้น 

การเปลั่�ยนแปลังด้านคืวามมั�นคืงทางอาห้ารติั�งแติ่ 

ในอดีีติ ไปในอนาคืติ ท่ี่�ม่เที่คโนโลัย่เขึ้้ามาเก่�ยวขึ้้อง 

แลัะคอลััมน์สูุ่ดที่้าย เป็นติัวอย�างความร�วมม่อ 

ขึ้องชุมชนที่่�ด่ในการจััดการขึ้ยะให้้เห้ลั่อน้อยท่ี่�สุู่ด  

ในห้ัวขึ้้อ “คืวามท้าทายในกัารจััดีกัารขยะชุมชน 

ของห้ม่่บ้านไร้แผ่่นดีินบางชัน”

บทบรรณาธิิการ

วารสู่ารธรรมชาติิแลัะสู่ิ� งแวดลั้อมฉบับน่� 

ประกอบด้วย 6 เร่�อง ได้แก� การอนุรักษ์แห้ลั�งที่่�อย่�

อาศึัยสู่ำคัญขึ้องนกย่งแห้�งสุู่ดที่้ายที่่�จัังห้วัดพะเยา  

ในคอลััมน์ “สันติิสุขคืน-นกั-ป่า บนฐานที�มั�นสุดีท้าย

ของนกัย่งพะเยา” ถััดมาเป็นเร่�องวิธ่แลัะแนวคิด 

การกระติุ้นเบาๆ ติ�อบุคคลัอ่�น ห้ร่อสัู่งคมให้้เกิด 

การปรับปรุงพฤติิกรรมแลัะเปลั่�ยนแปลังผลัลััพธ์ 

ติ�อสูุ่ขึ้ภาพแลัะสู่ิ�งแวดลั้อมให้้ด่ขึึ้�น ในคอลััมน์ “สะกัิดี

ให้้เปลีี่�ยน” แลัะการเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมในชุมชน 

รวมไปถึังการปรับปรุงระบบสู่าธารณู่ปโภค แลัะ

โครงสู่ร้างองค์กรให้้เป็นเม่องคาร์บอนติ�ำ ในคอลััมน์ 

“เมืองยโสฯ โลี่ว์คืาร์บอน” คอลััมน์ถััดไปเป็นร่ปแบบ 



Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
(ONEP) has been conducting the Journal of Nature and Environment for 
longer than 10 years. The Journal has been changed to deploy every  
6 months instead of every 3 months from the first volume in 2022 (January 
– June). Six columns have been monthly conducted and published in  
the last six months of 2022 (July – December) through the ONEP website and 
the ONEP Facebook before combined to be the second Journal. 
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The s ix columns are as follows;  
conservation of the last Peafowls’ habitat in 
Payao province in the column “Peace for 
human-bird-forest on the last sanctuary 
of Phayao’s peafowls”. Next, the methods 
and the opinions are introduced to people 
stimulating behavioral change in “Nudge” 
whereas human behavior change, building  
infrastructure and organizations’ structure is  
promoted in low carbon cities explained 
in the column“Yasothon: a low-carbon 
city in northeasternThailand”.Then 
the organizat ion has been promoting 

citizens to learn patterns how to connect 
with nature in the column “The Nature 
Plearn Club connects between man and 
nature through Nature Education”. 
In addition, evolution of food security from 
the past to the present and the future  
connects with development of technology  
and innovation described in the column “Food: 
Past I Present I Future”. Last, an example of the 
good practice in waste segregation at source and 
waste management in community in the column 
“Challenges for solid waste management 
of Bang Chan Landless Village”.
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การได้พบนกย่งรำแพนห้าง เป็นสู่ิ�ง 

ที่่�น�าติ่�นติาติ่� น ใจัสู่ำห้รับผ่้ พบเห้็น เสู่มอ  

แติ�การที่่�จัะได้เจัอนกย่งอวดโฉมแววมยุรา

ในธรรมชาติิติามถัิ�นท่ี่�อย่�ขึ้องนกย่งเป็นเร่�อง

ที่่�พบเห้็นได้ยากมาก ด้วยความร�วมม่อขึ้อง

ห้ลัายภาคสู่�วนในจัังห้วัดที่างภาคเห้น่อขึ้อง

ประเที่ศึไที่ย ที่ำให้จ้ัำนวนนกยง่ติามธรรมชาติิ

เ พิ�ม ขึึ้�นอย�างเห้็นได้ชัดเจัน โดยเฉพาะ 

ในจัังห้วัดพะเยา ซึ่ึ�งถั่อเป็นฐานท่ี่�มั�นสูุ่ดที่้าย

ขึ้องนกย่งไที่ย ที่่�ซึึ่�งในอด่ติประมาณู 30 ปี 

ที่่�แลั้ว คนจัะได้ยินแค�เสู่่ยงนกย่งร้องอย่�ในป่า  

แติ�ปัจัจัุบันน่�สู่ามารถัเห้็นฝู่งนกย่งออกมา

ห้าอาห้ารติามชายป่า แสู่ดงให้้เห้็นถัึงความ

อุดมสู่มบ่รณู์ขึ้องผ่นป่าที่่�ที่ำให้้นกย่งสู่ามารถั 

ขึ้ยายพันธุ์ติามธรรมชาติิได้

 แติ�การปรากฏตัิวขึ้องนกย่งจัำนวนมากในพ่�นที่่� ไม�ได้เป็นเร่�อง 

ที่่�ชาวบ้านช่�นชอบเสู่มอไป เพราะนกย่งเป็นสู่ัติว์กินพ่ช เม่�อไม�ม่อาห้ารในป่า 

ในบางช�วงเวลัาขึ้องปี โดยเฉพาะในช�วงติ�อระห้ว�างฤด่ฝูนแลัะฤด่ห้นาว ที่ำให้้

นกออกมาบุกรุกที่ำลัายผลิัติผลัที่างการเกษติรขึ้องชาวบ้าน สู่ร้างความเสู่่ยห้าย 

อย�างมาก นกย่งจัึงถั่กมองเห้ม่อนเป็นศึัติร่ในการที่ำการเกษติรในที่ำนอง 

เด่ยวกับช้างป่า ที่ั�งๆ ที่่�นกย่งเป็นสู่ัติว์ป่าที่่�ได้รับการคุม้ครอง ชาวบ้านในพ่�นที่่�

พยายามแก้ปญัห้าดว้ยการไลั�นกยง่ออกจัากพ่�นท่ี่�การเกษติร ห้รอ่บางครั�งรนุแรง

ถึังกบัฆ่�านกยง่ เพ่�อปอ้งกนัความเสู่ย่ห้ายในการที่ำเกษติร แมว้�าจัะมค่วามเช่�อว�า 

นกย่งเป็นสัู่ติว์ศึักดิ�สู่ิที่ธิ�ที่่�ไม�ควรม่ใครไปที่ำร้ายมัน แติ�ชาวบ้านสู่�วนห้นึ�ง 

มองว�าการฆ่�านกย่งเป็นสิู่�งจัำเป็น ปัญห้าความขึ้ัดแย้งระห้ว�างคนแลัะสู่ัติว์ป่า 

ได้ดำเนินมาเป็นเวลัานาน ติ�อมาภายห้ลัังได้ม่ความพยายามที่่�จัะแก้ปัญห้า 

ในเชิงสู่ร้างสู่รรค์โดยการดึงให้้ชุมชนที่้องถัิ�นเขึ้้ามาม่สู่�วนร�วม ภายใติ้โครงการ 

“รักษ์นกย่งไที่ย” เพ่�อให้้คนแลัะนกย่งสู่ามารถัอย่�ร�วมกันได้อย�างมค่วามสูุ่ขึ้ 

รู้้�จัักนกยู้งไทยู
นกยง่ไที่ย ห้ร่อนกยง่เขึ้ย่ว (Green peafowl) มช่่�อวทิี่ยาศึาสู่ติรว์�า Pavo 

muticus เป็นนกขึ้นาดให้ญ�ในวงศึ์ไก�ฟ้้าที่่�พบในป่าเขึ้ติร้อนขึ้องภ่มิภาคเอเช่ย

ติะวันออกเฉ่ยงใต้ิ นกตัิวผ่้อาจัยาวได้ถึัง 3 เมติรเม่�อรวมห้าง ม่น�ำห้นักได้ถัึง  

5 กิโลักรัม สู่�วนตัิวเม่ยยาว 1.1 เมติร ห้นักประมาณู 1.1 กิโลักรัม ช�วงปีกกว้าง

ถึัง 1.2 เมติร นกย่งตัิวผ่้ม่ห้งอนเป็นพ่�สู่่ง ม่แผ�นห้นังที่่�ห้น้าสู่่ฟ้้าสู่ลัับเห้ลั่อง 

เห้็นได้ชัดเจัน ขึ้นลัำติัวม่สู่่เขึ้่ยวเป็นประกายแววเห้ลั่อบสู่่น�ำเงินบนปีกแลัะ 

สู่ท่ี่องแดงที่างด้านขึ้า้ง ลัำตัิวดเ่ปน็ลัายเกล็ัดแพรวพราว ขึ้นปกีสู่น่�ำติาลัแดงคลุัม

โคนห้าง สู่�วนห้างที่่�ย่�นออกไปยาวมากมสู่่เ่ขึ้ย่ว แลัะมจ่ัดุดวงติากลัมขึ้ลับิดว้ยสู่ฟ่้า้

แลัะน�ำเงิน นกย่งตัิวเม่ยม่ลัักษณูะโดยที่ั�วไปคล้ัายนกตัิวผ่ ้แติ�ขึ้นสู่่เห้ลั่อบเขึ้่ยว

น้อยกว�าแลัะม่ประสู่่น�ำติาลัเห้ลั่องอย่�ที่ั�วตัิว ขึ้นคลัุมโคนห้างสู่ั�น 

แม้�จัะม้ีความ้เช่ื่�อว่านกยู้ง
เป็็นสััตว์ศัักดิ์์�สั์ทธิ์์�ที�ไม้่ควรู้ม้ี
ใครู้ไป็ทำารู้�ายูม้ัน แต่ชื่าวบ้�าน
สั่วนหน่�งม้องว่าการู้ฆ่่านกยู้ง
เป็็นส์ั�งจัำาเป็็น ปั็ญหาความ้ 
ขัดัิ์แยู�งรู้ะหว่างคนและสัตัว์ป่็าไดิ์� 
ดิ์ำาเน์นม้าเป็็นเวลานาน
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นกย่งเขึ้่ยว เป็นนกในติระก่ลัใกลั้ชิดกับ

นกย่ งอิน เด่ ย  ห้ ร่อนกย่ งสู่่น� ำ เ งิ น  ( Ind ian  

peafowl, Blue peafowl) ที่่�ม่ช่�อที่างวิที่ยาศึาสู่ติร์

ว�า Pavo cristatus นกยง่อินเดย่จัะตัิวเลัก็กว�านกยง่

ไที่ยเลั็กน้อย สู่่ขึ้องลัำติัวออกไปที่างสู่่ฟ้้า ขึ้นบริเวณู

ปีกเป็นลัายสู่่ขึ้าวสู่ลัับกับสู่่ดำ

นกย่งเขึ้่ยวเป็นสู่ัติว์ป่าท่ี่�จััดอย่�ในบัญช่สู่ัติว์

ป่าคุ้มครอง ติามพระราชบัญญัติิสู่งวนแลัะคุ้มครอง

สู่ัติว์ป่า ติั�งแติ�ปี 2546 องค์การระห้ว�างประเที่ศึเพ่�อ

การอนุรักษ์ธรรมชาติิ (IUCN) ได้ประกาศึให้้นกย่ง

เปน็สู่ตัิวท์ี่่�อย่�ในบญัชสู่่แ่ดงขึ้องสัู่ติวป์า่ที่่�ใกล้ัสู่ญ่พันธุ์ 

(threatened species) แลัะจััดเป็นสู่ัติว์ป่าในบัญช่ 

2 ภายใติ้อนุสู่ัญญาว�าด้วยการค้าระห้ว�างประเที่ศึ  

ซึ่ึ�งชนิดสู่ัติว์ป่าแลัะพ่ชป่าที่่�ใกลั้สู่่ญพันธุ์ (CITES)  

ซึ่ึ�งในนานาประเที่ศึ พบว�านกย่งเขึ้่ยวม่จัำนวนลัด

น้อยลังมาก เช�น ประเที่ศึจั่นเห้ลั่ออย่�ไม�เกิน 500 ติัว 

ประเที่ศึมาเลัเซึ่่ย แลัะอินโดน่เซึ่่ยได้สู่่ญพันธุ์ไปแล้ัว 

สู่ำห้รับประเที่ศึไที่ยนั�น ในปัจัจุับันแห้ลั�งที่่�อย่�อาศัึย

ขึ้องนกยง่เขึ้ย่วที่่�ให้ญ�ที่่�สุู่ดขึ้องประเที่ศึจัะกระจัายอย่�

ในพ่�นที่่�ป่าเขึ้ติจังัห้วัดภาคเห้นอ่ติอนบน ได้แก� พะเยา 

แพร� น�าน เช่ยงราย เช่ยงให้ม� แลัะลัำพ่น จันได้รับ

การกลั�าวถังึว�าเปน็ฐานที่่�มั�นสู่ดุที่า้ยขึ้องนกยง่สู่เ่ข่ึ้ยว 

ในโลัก โดยผ่้เช่�ยวชาญระดับนานาชาติิ

นกยู้งไทยูม้ีจัำานวนม้ากแค่ไหน

สู่มาคมอนุรกัษ์นกแลัะธรรมชาติแิห้�งประเที่ศึไที่ยจััดที่ำโครงการ

การสู่ำรวจั ประเมินประชากรนกย่งไที่ยในปี 2563 ในพ่�นที่่�อนุรักษ์ 10 

แห้�งใน 4 จัังห้วดั คอ่แพร� พะเยา เชย่งราย แลัะน�าน พบว�าม่จัำนวนมาก

ถังึ 6,800 ตัิว โดยพ่�นที่่�ที่่�เห้มาะสู่มสู่ำห้รบัการเปน็พ่�นที่่�ห้ลักัที่่�มศ่ึกัยภาพ

ในการอนุรักษ์นกย่งประกอบด้วย 3 พ่�นที่่�ป่าอนุรักษ์ในจัังห้วัดพะเยา 

ได้แก� พ่�นที่่�เขึ้ติห้้ามลั�าสู่ัติว์ป่าที่ับพญาลัอ เขึ้ติรักษาพันธุ์สู่ัติว์ป่าเว่ยงลัอ  

แลัะอุที่ยานแห้�งชาติิดอยภ่นาง ที่่�ม่พ่�นที่่�แนวเขึ้ติอนุรักษ์ติิดติ�อกัน 

นอกจัากน่� นักวิจััยจัากมห้าวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยพ่ระจัอมเกลั้าธนบุร่ ได้

วจิัยัแลัะลังพ่�นที่่�สู่ำรวจัประชากรนกยง่ในพ่�นที่่�ป่าอนุรักษ์ จังัห้วัดพะเยา 

ในปี 2563 ซึึ่�งเป็นการสู่ำรวจัประชากรนกย่งในจัังห้วัดน่�เป็นครั�งแรก 

ผลัการสู่ำรวจัพบว�าม่จัำนวนประชากรนกย่งมากถัึง 4,000-5,000 ติัว 

โดยเป็นการวิจััยใน 3 พ่�นที่่�เขึ้ติอนุรักษ์ดังกลั�าว ม่พ่�นที่่�วิจััยรวมที่ั�งห้มด

ประมาณู 300 ติารางกิโลัเมติร ผลัจัากการสู่ำรวจัพบจัำนวนประชากร

นกย่งห้นาแน�นมากที่่�สูุ่ดในเขึ้ติรักษาพันธุ์สู่ัติว์ป่าเว่ยงลัอ
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นักวิชาการแลัะนักศึึกษาจัากมห้าวิที่ยาลััยพะเยาได้เขึ้้ามาริเริ�ม

โครงการเพ่�อแก้ปัญห้าความขึ้ัดแย้งระห้ว�างคนกับนกแลัะคน

กับป่า ม่การศึึกษาพฤติิกรรมลัักษณูะที่างช่ววิที่ยาขึ้องพ่�นที่่�เขึ้ติ

รักษาพันธุ์สู่ัติว์ป่าเว่ยงลัอ เขึ้ติห้้ามลั�าสู่ัติว์ป่าพญาลัอ แลัะ

ดอยภ่นาง ที่่�ม่นกย่งอย่�มากห้ลัักพันตัิว เที่่ยบกับพ่�นที่่� 

มห้าวิที่ยาลััยว�าจัะสู่ามารถัเป็นที่่�อย่�อาศัึยขึ้อง 

นกย่งได้ห้ร่อไม� แลัะม่การศึึกษาพ่ชอาห้ารนกย่ง 

ในเขึ้ติอนุรักษ์มห้าวิที่ยาลััยพะเยา เพ่�อลัด 

ปัญห้าความขึ้ัดแย้งระห้ว�างคนกับนกย่ง 

โดยนำพ่ชที่่�เป็นอาห้ารขึ้องนกย่งเขึ้้าไป

ปล่ักในป่า เพ่�อดึงให้้นกย่งกลัับเขึ้้าไป

ห้าอาห้ารในป่า ไม�ให้้มากินพ่ชผลั

ที่างการเกษติรขึ้องชาวบ้าน ลัดการ

ปะที่ะกันอย�างท่ี่�เคยเป็นมาในช�วง 

ห้น้าแล้ัง

จัุดิ์เรู้์�ม้ต�นโครู้งการู้อนุรู้ักษ์์
นกยู้ง

โครงการอนุรักษ์นกย่ง เพ่�อให้้

คนอย่�ได้ นกย่งอย่�ได้...อย�างม่ความสูุ่ขึ้ 

เป็นความพยายามอนุรักษ์นกย่งไที่ยในถิั�น

ที่่�อย่�อาศึัย โดยการม่สู่�วนร�วมขึ้องชุมชนอย�าง

ยั�งย่น ความสู่นใจัในประเด็นนกย่ง เริ�มติั�งแติ�

ปี 2555 เน่�องจัากม่นกย่งลังมาห้าอาห้ารใน

พ่�นที่่�การเกษติรขึ้องชาวบ้าน โดยม่พ่�นท่ี่�มากกว�า  

300 จัดุที่่�ชาวบา้นไดร้บัความเดอ่ดรอ้น ฝูา่ยผ่เ้สู่ย่ห้าย 

จัึงแก้ปัญห้าเบ่�องติ้นด้วยการไลั�แลัะรุนแรงถัึง 

การฆ่�า ซึ่�ำยังเปิดช�องโห้ว�ให้้กระบวนการค้านกย่งไที่ย 

ไม�ว�าจัะเป็นไขึ้�ห้ร่อการนำไปฟ้ักกับแม�ไก�แลั้วขึ้ายเป็นติัว 

จัังห้วัดพะเยากลัายเป็นแห้ลั�งค้านกย่งเถั่�อนที่่�ให้ญ�ที่่�สูุ่ดใน

ประเที่ศึไที่ย ซึึ่�งเป็นภัยติ�อมรดกที่างธรรมชาติิขึ้องประเที่ศึ 

นอกจัากนั�น ยงัมค่วามพยายามพลักิวิกฤติ

ความขัึ้ดแย้งระห้ว�างคนกับสู่ัติว์ สู่ร้างโอกาสู่ 

ในการผลัักดันการที่�องเที่่�ยวเป็นเคร่�องม่อในการ

เช่�อมโยง คน นก ป่า เข้ึ้าด้วยกัน โดยกิจักรรม

ห้นึ�งท่ี่�เกิดขึึ้�นจัากแนวความคิดน่� ได้แก� เที่ศึกาลั 

นับนกย่ง ที่่�จัะม่ขึึ้�นในช�วงเด่อนพฤศึจิักายน 

ไปจันถึังม่นาคมขึ้องที่กุปี ติั�งช่�อว�า ‘ลัานรกัษ ์ขึ้�วง

นกย่ง’ ซึ่ึ�งลัานรักษ์เปร่ยบเสู่ม่อนพ่�นที่่�สู่ร้างรังรัก

ขึ้องนกย่ง โดยม่ 4 จัุด ใน 5 ชุมชน ขึ้องอำเภอ

จุัน จัังห้วัดพะเยา อาที่ิ ขึ้�วง 69, ขึ้�วงกิ�วแก้ว,  

ขึ้�วงบา้นเซึ่ย่ะ เเลัะ ขึ้�วงนกยง่ศึรเ่มอ่งชุม นอกจัากน่�

ยงัมเ่ครอ่ขึ้�ายชมุชนอก่ห้ลัายแห้�งที่่�ที่ำงานร�วมกนั 

เปิดเป็นโฮมสู่เติย์ติ้อนรับนักที่�องเท่ี่�ยวแลัะกลัุ�ม 

นักด่นกที่่�เขึ้้ามาศึึกษาธรรมชาติิ  

ซ้ำำ�ายัูงเปิ็ดิ์ช่ื่องโหวใ่ห�กรู้ะบ้วนการู้ค�านกยูง้ไทยู ไม้ว่า่จัะเป็็นไขั่
หรู้อ่การู้นำาไป็ฟักักบั้แม้ไ่กแ่ล�วขัายูเป็็นตวั จังัหวดัิ์พะเยูากลายูเป็็น
แหล่งค�านกยู้งเถื่่�อนที�ใหญ่ที�สัุดิ์ในป็รู้ะเทศัไทยู
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นกยู้งจัะลงม้าเพรู้าะต�องการู้พ่�นที�
โล่ง เกี�ยูวพารู้าสัี ผสัม้พันธิ์ุ์ แต่เผอญ์
พ่�นที�โลง่เป็็นพ่�นที�การู้เกษ์ตรู้ จัง่สัรู้�าง
ความ้เดิ์่อดิ์รู้�อนให�เกษ์ตรู้กรู้

กองบรรณูาธิการได้ม่โอกาสู่สู่ัมภาษณู์คุณูเชวง  

ไชยมงคลั อด่ติสู่มาชิกสู่ภาเที่ศึบาลัติำบลัจุัน ปราชญ์ 

ชาวบ้านผ้่เป็นกำลัังสู่ำคัญในการดึงให้้ชุมชนเขึ้้ามา 

ม่สู่�วนร�วมในการอนุรักษ์นกย่ง ในปี 2556 เริ�มม่การที่ำ

ขึ้�วง ห้ร่อลัานโดยม่พ่�นที่่�ประมาณู 1 ไร� ปรับให้้เป็นแห้ลั�ง 

ให้้อาห้ารนกย่ง โดยติอนเริ�มติ้นยังม่นกย่งมากินอาห้าร

จัำนวนไม� ก่� ตัิว ม่การช�วยงานวิจััยขึ้องจุัฬาลังกรณ์ู 

มห้าวิที่ยาลััย เพ่�อศึึกษาชนิดขึ้องอาห้ารขึ้องนกย่ง ที่ำให้้

ที่ราบว�านกย่งชอบถัั�วดำเป็นอันดับ 1 ติามด้วยขึ้้าวโพด

คุณูเชวงกลั�าวว�า “...ห้น้าแลั้งมักจัะม่ปัญห้าไฟ้ป่า 

ที่ำให้้นกย่งไม�ม่อาห้ารในป่า ไฟ้ป่าที่ำให้้นกย่งติายจัำนวน

มาก บางครั�งแม�นกยง่ติายเพราะปกปอ้งไขึ้�ขึ้องติวัเอง จังึม่

การที่ำแนวกันไฟ้รอบบริเวณูขึ้�วง โดยได้รบัความช�วยเห้ลัอ่

จัากห้วัห้น้าเขึ้ติรักษาพันธุสั์ู่ติวป์า่เวย่งลัอ แลัะความร�วมม่อ

จัากชาวบ้าน เพ่�อช�วยกันอนุรักษ์นกย่ง ในเด่อนมกราคม 

ถึังเด่อนม่นาคมท่ี่�ผ�านมา ม่นกย่งลังมาห้าอาห้ารที่่�ขึ้�วงกิ�ว

แก้วประมาณู 80 ติัว นกย่งจัะไม�ลังมาพร้อมกันที่่เด่ยว  

แติ�จัะมาเป็นกลัุ�มประมาณู 10 ติวั ก�อนการระบาดขึ้องโรค

โควิด 19 ม่เที่ศึกาลันับนกย่งขึ้องอำเภอจุัน ในทุี่กจุัดที่่�ม่

ขึ้�วง โดยจัะนับพร้อมกันทุี่กจุัดในช�วงเวลัาประมาณู 8-9 

โมงเชา้ เพ่�อให้ท้ี่ราบจัำนวนนกยง่ทัี่�งห้มดท่ี่�ลังมาห้าอาห้าร

ในพ่�นท่ี่� นกยง่จัะลังมาเพราะติอ้งการพ่�นที่่�โลั�ง เก่�ยวพาราสู่่ 

ผสู่มพันธุ์ แติ�เผอิญพ่�นที่่�โลั�งเป็นพ่�นที่่�การเกษติร จัึงสู่ร้าง

ความเด่อดร้อนให้้เกษติรกร ห้ลัังจัากฤด่ผสู่มพันธุ์ ติัวผ่้ 

จัะสู่ลััดขึ้นห้างที่ิ�ง กลัับเขึ้้าไปห้ากินในป่า ในอนาคติน�า 

จัะมน่กยง่เพิ�มขึ้ึ�นอก่ แติ�ติอนน่�มค่วามกงัวลัเร่�องการผสู่มพนัธุ ์

ขึ้องนกย่งไที่ยกับนกย่งอินเด่ย เน่�องจัากม่คนเอานกย่ง

อินเด่ยมาปลั�อยในพ่�นที่่� ชาวบ้านจึังพยายามจัับแยกกัน  

ไม�อยากให้้ผสู่มพันธุ์กัน เพราะนกย่งอินเด่ยม่พฤติิกรรม

ดุร้ายกว�า...”

เชวง ไชยมงคืลี่
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ขึ้�วงกิ�วแกว้เปน็ลัานนกยง่แรกที่่�เปดิให้ค้นร่จ้ักันกยง่ไที่ย

ไปที่ั�วโลัก ที่ำให้้ม่ภาคเอกชน ห้น�วยงานราชการแลัะองค์กร

อนุรักษ์ติ�างๆ เขึ้้ามาศึึกษาช่วิตินกย่งที่่�อำเภอจุัน ม่การติิดติั�ง 

กล้ัองวงจัรปิด ม่นักที่�องเที่่�ยวเขึ้้ามาด่นกย่งในช�วงปลัายปี  

ซึึ่�งเปน็ช�วงที่่�นกัที่�องเท่ี่�ยวเริ�มเข้ึ้าพ่�นที่่�จังัห้วดัภาคเห้นอ่ การดน่ก 

ได้พัฒนาจัากการด่นกห้ลัังกองฟ้าง มาเป็นการด่ห้ลัังติาขึ้�าย

กรองแสู่งสู่่ดำ เพ่�อป้องกันไม�ให้้นกติกใจัห้น่เขึ้้าป่า โดยผ่้มาด่

นกย่ง สู่ามารถัเขึ้้าไปด่ในพ่�นที่่� ห้รอ่บางคนไม�พร้อมเดินเขึ้้าไป

กส็ู่ามารถัชมนกจัากกลัอ้งวงจัรปดิได ้คณุูเชวงห้วงัว�าในอนาคติ 

จัุดขึ้�วงกิ�วแก้วน่�จัะพัฒนาให้้เป็นศึ่นย์เพ่�อการศึึกษาวิจััยนกย่ง 

ไม�เน้นเป็นแห้ลั�งเพ่�อการที่�องเที่่�ยว 

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25651010



ที่างกองบรรณูาธิการยังไ ด้สู่ัมภาษณ์ูเพิ� ม เ ติิมกับ 

พระประจัักษ์ สูุ่รินธโร พระสู่งฆ่์เพ่ยงร่ปเด่ยวท่ี่�พำนัก ณู วัด 

พระธาติุรัตินศึร่สูุ่ดาราม ห้ร่อวัดกิ�วแก้ว ผ่้เข้ึ้ามาม่บที่บาที่ช�วย 

ลัดภาระขึ้องชาวบ้านในการให้้อาห้ารนกย่งติั�งแติ�ปี 2559 ซึ่ึ�ง

ก�อนห้น้าน่�เยาวชนในชุมชนจัะผลััดเวรกันนำอาห้ารมาวางให้ ้

นกยง่ เช�น ขึ้า้วโพดแลัะถัั�วแดง มก่ารเติมิน�ำให้น้กยง่ในบ�อธรรมชาติิ  

ในการด่แลันกย่งจัะม่ค�าใช้จั�ายประมาณูเด่อนลัะ 5,000 บาที่  

ซึึ่�งม่ผ่้ใจับุญบริจัาคปัจัจััยแลัะผลัิติผลัการเกษติรเพ่�อเป็นอาห้าร 

ให้้นกย่ง ในฤด่ห้นาวจัะม่การวางอาห้ารให้้นกย่ง 2 ครั�งติ�อวัน 

เวลัาเช้าประมาณู 8.30 น. นกย่งจัะออกมากินอาห้ารแลั้วกลัับ 

เขึ้้าไปในป่า เวลัาประมาณูบ�าย 2 จัะม่การให้้อาห้ารอ่กครั�ง  

ซึึ่�งในช�วงบ�ายมักจัะม่นกย่งออกมามากกว�า 

พระประจัักษ์ กลั�าวว�า “...นกย่งท่ี่�ลังมากินอาห้าร 

ที่่�วัดเพิ�มมากขึึ้�นมาติลัอด โดยช�วงแรกที่่�มาอย่�ที่่�วัดม่นกย่ง

เพ่ยงแค�ไม�ถัึง 10 ติัว ม่จัำนวนเพิ�มขึ้ึ�นมาเป็นประมาณู 50 ติัว 

ในปี 2563 แติ�ช�วงโควิด 19 ม่จัำนวนเพิ�มมากขึึ้�น คาดว�า

จัะม่ถัึง 100 ติัว ในปี 2565 น่� นกย่งม่ศึัติรท่ี่่�สู่ำคัญคอ่ไฟ้ป่า  

ที่่�จัะที่ำลัายลั้างเผ�าพันธุ์นกย่งได้มากที่่�สูุ่ด รองลังมาค่อมนุษย์ 

ที่่�ม่การลั�านกย่ง ซึ่ึ�งห้ากม่การลั�านกย่ง 1 ติัว ที่่�เห้ลั่อก็จัะห้น่

เขึ้้าป่าไปห้มด นอกจัากน่� ยังม่ศึัติร่ที่างธรรมชาติิ เช�น ห้มาไน 

ง่ ที่่�พยายามมาลัักกินไขึ้� ห้ร่อลั่กนก แติ�ในเขึ้ติอำเภอจัุน  

ชาวบ้านไม�นิยมลั�านกย่ง ชุมชนพยายามช�วยกันอนุรักษ์นกย่ง

เขึ้่ยวไว้ เพราะในเขึ้ติพ่�นที่่�บริเวณูน่�เป็นแห้ลั�งนกย่งไที่ยที่่�มาก

ที่่�สุู่ดในโลัก ม่ประมาณู 4,000-5,000 ตัิว ซึึ่�งจัำนวนห้นึ�ง 

อย่�ในป่าชุมชนขึ้องชาวบ้านที่่�มพ่่�นที่่�รวมกัน 70 ไร� ถ้ัานักที่�องเที่่�ยว 

ต้ิองการมาชมนกย่งในธรรมชาติิท่ี่�วัดกิ�วแก้ว จัำเป็นติ้อง 

เงย่บ เพราะถ้ัามเ่สู่ย่งดังนกยง่จัะติกใจัห้นเ่ขึ้า้ปา่ไปห้มด ที่ำให้้

พวกนกย่งไม�ได้กินอาห้ารได้อิ�ม นอกจัากน่� อาติมาขึ้อปลุัก 

จิัติวิญญาณูให้้ญาติิโยมร�วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติิ ไม�ว�าจัะเป็น 

ปา่ไม ้สู่ตัิวป์า่ที่กุชนดิ เพราะมค่วามสู่ำคญักบัโลักมนษุย ์สู่ตัิวป่์า 

ช�วยรักษาสู่มดุลัขึ้องธรรมชาติิจัึงไม�ควรไปฆ่�าพวกมัน...”

นกย่งไที่ยถั่อว�าเป็นที่รัพยากรธรรมชาติิที่่�ม่คุณูค�าติ�อ

การอนุรักษ์แลัะสู่ามารถัฟ้้�นฟ้ ่ให้ม้ป่ระโยชน์ที่างด้านเศึรษฐกิจั

จัากการพฒันาแห้ลั�งที่�องเที่่�ยวเชงินิเวศึนกยง่ไที่ย ให้ม่้การเขึ้า้

มาชมนกย่งในพ่�นที่่�อย่�อาศัึย สู่�งผลัให้้เกิดการอย่�ร�วมกันได้

ระห้ว�างคน ชุมชน แลัะสู่ัติว์ป่าอย�างยั�งย่น

พระประจัักัษ์ สุรินธโร
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Peace for  human  bird  forest 

of Phayao’s peafowls
on the last sanctuary 
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It is always amazing to watch a peacock displaying its beautiful train but it will be very 
rare to see such peacocks showing off their stunning eyespots on the tails in their habitats.  
However, with collaboration among several parties in northern provinces in Thailand, the number  
of peafowls in the nature has significantly increased especially in Phayao province, which is  
considered the final sanctuary of Thai peafowls. In the past about 30 years ago, people would only 
hear the sound of peafowls in 
the forest but currently they 
can see peafowls seeking food at 
the forest edge. This shows the 
fert i l i ty of the f o r e s t s  t h a t  
provides conditions s u i t a b l e  f o r  
natural breeding of peafowls in 
their habitats. 

Meanwhile, not all villagers are 
always appreciated to view a large 
number of peafowls in their areas 
because peafowls are herbivores. 
When there is no food in the forest during a certain period of the year, particularly at the end 
of rainy season to the beginning of winter, peafowls will invade farming areas, causing a lot of 
damage to field crops. Although, peafowls have been listed as a protected animal, they are 
regarded as an enemy of farmers in a similar way as wild elephants. Local people have tried to 
solve problems by expelling peafowls from farming areas. In some cases, they go violent killing 
peafowls to prevent the destruction of their crops. Despite the belief that peafowl is a sacred 
creature that should not be hurt by anyone, some people have an opinion that it is necessary 
to kill the bird. The conflict between humans and animals has lasted for a long time. There 
are attempts to bring creative problem solving by involving local communities to participate in  
the project known as “Love Thai Peafowls” to ensure that people and peafowls can live  
together happily. 

Despite the belief that peafowl is a sacred creature that 
should not be hurt by anyone, some people have an opinion 
that it is necessary to kill the bird. The conflict between  
humans and animals has lasted for a long time.
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Knowing Thai peafowls
Thai peafowl or Green peafowl has its scientific 

name as Pavo muticus. Green peafowl is a large bird 
in the same family as pheasant that can be found 
native to tropical forests in Southeast Asia. The male 
may have total length including the tail of up to 3 
meters and weight as heavy as 5 kilograms. The female 

may have the length of 1.1 meters and weight 
about 1.1 kilograms. Their wingspan is about 
1.2 meters. The male peafowl has a high tassel 
crest. Its facial skin is clearly blue and yellow. 
The body feathers are green with blue glitter 
on the wings and copper on the sides. The 
body looks like a dazzling scale pattern. It has 
reddish brown tail coverts while the extended 
tail is green decorated with eyespots rimmed 
in blue and dark bule. The general appearance 
of female peafowl is similar to the male but 
with lighter green feathers and brown dots all 
over the body. It has shorter upper tail coverts.
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THAI 
PEAFOWLS

GREEN

Green peafowl is in the family close to    Indian peafowl or Blue peafowl, which has 
scientific name as Pavo cristatus. Indian peafowl is slightly smaller than Thai peafowl. Its body 
color is more bluish while wing feathers are white and black.

Green peafowl is an animal on the list of protected animals under the Wildlife Conservation and 
Protection Act since 2003. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has put peafowl 
on its Red List of Threatened Species. The peafowl is also listed on Appendix II of the Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). At international arena, it is 
found that the number of Green peafowls reduces significantly. For example, there are only about 500 
Green peafowls in China while it has become extinct in Malaysia and Indonesia. In Thailand, currently the 
largest habitats for Green peafowls in the country are distributed in forests of upper northern provinces 
such as Phayao, Phrae, Nan, Chiang Rai, Chiang Mai and Lamphun. These areas are noted by international 
specialists as the last sanctuary of green peafowls in the world. 

How many are Thai peafowls?
The Bird Conservation Society of Thailand initiated a project to evaluate the population of peafowls 

in Thailand in 2020 by surveying 10 conservation areas in 4 provinces including Phrae, Phayao, Chiang Rai 
and Nan. The peafowl population was estimated at 6,800. Areas suitable as main peafowl conservation 
are identified in 3 connected locations in Phayao province. There are Thap Phaya Lor Non-Hunting Area, 
Wianglor Wildlife Sanctuary and Doi Phu Nang National Park. Moreover, a research team from King Mongkut's 
University of Technology Thonburi conducted a research and field surveys of peafowl population in 
Phayao province in 2020, the first survey for this province. The result showed that there were about 
4,000-5,000 peafowls in the province. The survey was carried out in 3 above-mentioned conservation 
areas covering total areas of approximately 300 square kilometers. The highest density of peafowl  
population was found in Wianglor Wildlife Sanctuary.
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The origin of peafowl conservation project

Peafowl conservation projects aims to bring happy 
harmonious living between people and peafowls. It is an 
attempt to conserve peafowls in their natural habitats 
with sustainable participation from local communities. 
Peafowl has become an agenda since 2012 when 
the birds have started coming to feed themselves in  
agricultural areas. Local people in more than 300  
locations are in trouble because of the peafowls. 
Some villagers initially solved the problem by expelling  
peafowls out of the area but some people went further 
by killing the creature. Such practices have opened 
loopholes in the system that creates illegal trading of 
Thai peafowls in form of eggs or peachicks hatched by 
hens.  Phayao has become the largest source of illegal 
peafowl trading in the country, which is the threat of 
national natural heritage. Academics and students from 
the University of Phayao have initiated a project to  
resolve the conflict between people and birds and  
people and forests. There are the studies about biological 
factors in Wianglor Wildlife Sanctuary, Thap Phaya Lor 
Non-Hunting Area and Doi Phu Nang National Park which 
are the habitats of thousands of peafowls. The areas 
are compared with area in the university to consider 
whether the university can be the habitat for peafowls. 

There are also the studies about peafowls’ food in the 
university’s conservation areas in order to reduce the 
conflict between people and peafowls. Plants that 
are food for peafowls are grown in the forest to draw 
peafowls to look for foods in the forest. This aims to 
prevent peafowls from invading and damaging farm 
land and avoid the confrontation between people 
and peafowls during the drought. 

There are also attempts to turn crisis of 
the conflict between people and animal into the  
opportunities to promote tourism as a tool to bridge 
the relationship between people, birds and the forest. 
An activity arose from this concept is the peafowl 
counting festival, organized every year between  
November and March. The project is known as “Larn 
Rak Khuang Nokyung”, which means providing lawns 
for peafowls to mating. There are 4 locations in 5 
communities of Chun district in Phayao province such 
as Khuang 69, Khuang Kiewkaew, Khuang Baan Sea 
and Khuang Nokyung Srimuang Chum. There are also  
networks of other several local communities working 
together to offer homestay for tourists and birdwatchers 
 who come to study the nature in their areas.

Such practices have 
opened loopholes in the 
system that creates illegal 
trading of Thai peafowls in 
form of eggs or peachicks 
hatched by hens. 
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The editorial team has an opportunity to interview Khun Chaweng 
Chaimongkol, a former member of Chun Sub-district Municipal 
Council and a local intellect who has steered the collaboration 
among communities to participate in peafowl conservation. Khuang 
has been prepared since 2013 by allocating about one-rai of land to 
plant crops only for peafowls. In the beginning, there were only a 
few peafowls to look food in the allocated land. Local communities 
also assisted Chulalongkorn University to conduct the research on 
preferred food of peafowl, which the result showed that black bean 
was the most favorite food followed by corn. 

Khun Chaweng says “…Forest fire is always a problem during 
the drought, destroying food for peafowls. Forest fires also kill a 
large number of peafowls. Sometimes, female peafowls died from 
protecting their own eggs. Therefore, fire barriers are built around 
khuang with supports from chief of Wianglor Wildlife Sanctuary as well 
as cooperation from local communities to conserve the peafowls. 
During January to March this year, there were around 80 peafowls 
coming to find food at Khuang Kiewkaew. They did not come at the 
same time but would arrive in groups of about 10 peafowls. Prior 
to the outbreak of Coronavirus disease or Covid-19, there were the 
peafowl counting festival of Chun district at all khuang. The counting 
will be carried out at the same time around 8-9 am at all khuang 
in order to know the exact number of peafowls coming for food in 
the area. Peafowls want open spaces for courtship and breeding but 

Khun Chaweng Chaimongkol

Peafowls want open spaces 
for courtship and breeding but 
unfortunately those open spaces 
are plots of farmland so their  
appearances brought problems to 
farmers. 
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unfortunately those open spaces are plots of farmland so their appearances brought problems to farm-
ers. After the mating, male peafowls will shed their train and go back to the forest. It is likely that there will 
be more peafowls in the future. However, there are some concerns of cross-breeding of Thai peafowls and 
Indian peafowls which the latter have been left in the area. Villagers try to separate them to avoid mating 
because Indian peafowls are more aggressive...”

Khuang Kiewkaew is the first peafowl lawn introducing Thai peafowls to be recognized worldwide 
and drawing private sectors, government agencies and conservation organizations to study the life of Green  
peafowl in Chun district. Closed-circuit televisions (CCTVs) are installed. Tourists come to watch peafowls 
during the end of the year when it is the period that tourists have begun to arrive northern provinces.  
The peafowl watching has evolved from behind haystacks to behind black sunscreen net to prevent the 
birds fly away into the wood. Birdwatchers can visit the area to view peafowls or those who are not ready to 
walk into the area can watch the birds from the CCTVs. Khun Chaweng anticipates that Khuang Kiewkaew will 
develop to be a research center, not focusing on tourism. 

The editorial team also interviews Phra Prachak Surintharo, the sole monk staying at Wat Phra That  
Ratthana Si Sudaram or Kiewkaew temple. He has stepped up to reduce the burden of villagers to feed  
peafowls since 2016. In the past, village youths took turn to bring food to peafowls such as corn and red 
beans and add water to natural pond. The cost of taking care of peafowls is about 5,000 baht a month, the 
amount is donated by philanthropists. Some people also donate farm produces as food for peafowls. In the 
winter, the food will be prepared twice a day. In the morning around 8.30 a.m. peafowls will come to eat and 
return to the forest. Another feeding time is around 2.00 p.m. when more peafowls will come out for the food.  
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Phra Prachak Surintharo

Phra Prachak says “…Number of 
peafowls seeking food at the temple 
has risen constantly. When I first arrived 
at the temple, there were fewer than 10 
peafowls but it was about 50 of them in 
2020. There are more of peafowls during 
the Covid-19 period. It is expected to 
see as many as 100 peafowls in 2022. 
Major enemy of peafowl is forest fire 
that will eradicate most of the peafowls. 
Second-threatening enemy is human who 
hunts peafowl. If one peafowl is caught, 
the rest of them will flee to the forest. 
There are also natural enemies such as 
hyenas and snakes that try to steel eggs 
or peachicks. Villagers in Chun district do 
not hunt peafowls. Communities have 
tried to help conserve the Green peafowl 
because this area has the highest 

congregation of peafowls in the world as many as 4,000-5,000 birds. Some peafowls are living in community 
forests that cover the area of around 70 rai. If tourists want to watch peafowls in their natural habitats at 
Kiewkaew temple, they have to keep silence. If tourists are noisy, peafowls will be frightened and run into 
the wood, meaning that they will not be able to fill their stomach. I would like to ask the general public to 
help conserve the nature whether it is the forest or all species of animals because they are important to the 
world. Wildlife assists to keep natural balance so people should not kill them…”

Thai peafowl is the natural resource valuable for the conservation and be able to utilize for economic 
value from the development of Thai peafowl eco-tourism by allowing the watching of peafowls in natural 
habitats. This will result in happy co-existence of people, communities and wild animals in a sustainable way.  
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เปลี่ยน

ปััจจุบัันสภาพแวดล้้อมมีการเปัล้ี�ยนแปัล้งไปัในทางที�ส่งผล้กระทบัต่่อสุขภาพ 
ของคนมากข้�น เช่น่ การมกีองขยะในช่มุช่น นำ�าเสียในล้ำาคล้องส่งกล้่�นเหมน็ พ้�นที�สีเขยีว 
ในเมอ้งมนีอ้ย แล้ะฝุุ่�นล้ะอองขนาดเล้ก็ในเมอ้งใหญ่สู่งเกน่คา่มาต่รฐาน ทำาใหค้นที�อาศััย 
ในพ้�นที�หร้อบัร่เวณใกล้้เคียงแหล่้งมล้พ่ษมีอาการเจ็บัปั�วย มีจำานวนผู้ปั�วยต้่อง 
เข้ารับัการรักษาในสถานพยาบัาล้เพ่�มข้�น 

สู่ิ�งเห้ลั�าน่�ล้ัวนสู่�งผลัติ�อขึ้่ดความสู่ามารถั

ในการแขึ้�งขึ้ัน เน่�องจัากผ่้ที่่�เจั็บป่วยติ้องลัาห้ยุด

งานเพ่�อรับการรักษาพยาบาลั เจั้าห้น้าท่ี่�ใน 

สู่ถัานพยาบาลัติ้องที่ำงานห้นักมากขึ้ึ�น เกิดการ

สู่่ญเสู่่ยรายได้แลัะม่ค�าใช้จั�ายสู่่งติามมา ในขึ้ณูะ

ที่่�วัยแรงงานขึ้องประเที่ศึลัดลัง ผ่้สู่่งอายุเพิ�มขึ้ึ�น 

แลัะจัำนวนเด็กเกิดให้ม�ลัดน้อยลัง ภาครัฐเอง

ได้ติระห้นักถัึงปัญห้าที่่�เกิดขึ้ึ�น การแก้ไขึ้ปัญห้า

ด้วยการออกกฎห้มายไปบังคับ เพ่�อแก้ไขึ้ปัญห้า 

แติ�ห้ลัายเร่�องก็ไม�สู่ามารถัแก้ไขึ้ปัญห้าได้ ดังนั�น 

แนวที่างห้นึ�งที่่�ควรนำมาที่ดลัองใชค้อ่ การกระติุน้ 

ให้้ตัิดสิู่นใจัเพ่�อเปล่ั�ยนแปลังพฤติิกรรมแลัะ

เกิดผลักระที่บในด้านที่่�ด่ติ�อสูุ่ขึ้ภาพ เศึรษฐกิจั  

สู่ังคม แลัะสู่ิ�งแวดลั้อม ซึ่ึ�งเป็นที่างเลั่อกห้นึ�งที่่�น�า

สู่นใจัแลัะติ�อมานิยมนำมาใช้แก้ไขึ้ปัญห้ามากขึึ้�น 

เช�น การกระติุ้นให้้ประชาชนออกกำลัังกายอย�าง

สู่ม�ำเสู่มอ โดยไม�ได้ออกมาติรการบงัคบั ห้ร่อควบคมุ แติ�ใชว้ธิก่ารจัดัสู่ถัานที่่� 

ออกกำลัังกายให้้อย่�ใกลั้ชุมชน ปรับปรุงสู่นามให้้เห้มาะสู่ม ม่ที่างเดินห้ร่อ 

ที่างวิ�งท่ี่�สู่ะดวก ติิดตัิ�งอุปกรณู์การออกกำลัังกาย ม่ห้้องน�ำสู่ะอาด แลัะม่

ความปลัอดภัย เพ่�อให้้ผ่ค้นห้ันมาออกกำลัังกายมากขึ้ึ�น

การออกกฎห้มาย ระเบ่ยบ ประกาศึ มาติรการบังคับ ห้ร่อควบคุม 

ห้ลัายครั�งที่ำให้้ประชาชนท่ี่�ได้รับผลักระที่บเกิดความร้่สู่ึกไม�สู่บายใจั  

ม่แนวคิดขึ้ัดแย้ง แลัะติ�อต้ิาน รวมถึังไม�ปฏิบัติิติาม ที่ำให้้มาติรการที่่�นำ 

มาใชเ้ห้ลั�านั�นไม�ไดผ้ลัในที่่�สู่ดุ ในที่างกลับักนั การกระติุน้ให้เ้กดิการติดัสู่นิใจั 

ที่่�ด่ขึึ้�นด้วยการเปล่ั�ยนแปลังบางสิู่�งบางอย�างเพ่ยงเล็ักน้อย เช�น การ

เปลั่�ยนแปลังขึ้ั�นติอน การให้้บริการ ห้ร่อการปรับปรุงสู่ภาพแวดลั้อมที่่�เป็น

อย่�เพ่�อให้้คนม่การเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมที่่�สู่�งผลัในที่างที่่�ด่ ซึ่ึ�งเร่�องการ

เปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมขึ้องคน ควรที่ำความเขึ้้าใจัในเร่�องจิัติวิที่ยาแลัะ

สู่งัคมวทิี่ยาร�วมดว้ย เพ่�อให้ก้ารคดิห้าที่างเลัอ่กสู่ำห้รบัติดัสู่นิใจัจัะไดม้ค่วาม

สู่อดคลั้องกับกระบวนการคิดขึ้องมนุษย์ แลัะปฏิสู่ัมพันธ์ขึ้องคนในสู่ังคม 

ที่ำให้้การเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมที่่�ออกแบบเป็นที่างเลั่อกไว้ เกิดขึ้ึ�นได้จัริง

นายฉััติรชัย อินติ๊ะทา  

นักัวิชากัารสิ�งแวดีลี่้อมชำนาญกัารพิเศษ สำนักังานนโยบายแลี่ะแผ่นทรัพยากัรธรรมชาติิแลี่ะสิ�งแวดีลี่้อม
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กรณู่ ตัิ วอย� า งที่่� ม่ การกระติุ้ น ใ ห้้ เ กิดการ

เปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมท่ี่�น�าสู่นใจั ได้แก� การแก้ไขึ้

ปญัห้าการปัสู่สู่าวะเลัอะเที่อะในห้อ้งน�ำชาย ที่่�สู่นามบิน  

Schiphol กรุงอัมสู่เติอดัม ประเที่ศึเนเธอร์แลันด์ 

เน่�องจัากผ่้โดยสู่ารที่่�ม่อาการเจั็ที่แลัคจัากการเดินที่าง 

ที่ำให้้ไม�ม่ความระมัดระวังในการควบคุมการปัสู่สู่าวะ 

สู่�งผลัให้้สู่นามบินต้ิองเพิ�มจัำนวนพนักงานที่ำความ

สู่ะอาดมากขึึ้�น แลัะม่ค�าใช้จั�ายที่ำความสู่ะอาดสู่่งขึึ้�น 

แมจ้ัะใชม้าติรการการปรบัเงนิร�วมดว้ย แติ�การบงัคบัใช้ 

ก็ที่ำได้ยาก 

การออกแบบที่างเลั่อกให้้ม่การติัดสู่ินใจัเพ่�อ

เปลั่�ยนพฤติกิรรมดว้ยการนำร่ปแมลังวนัเกาะติรงกลัาง

ในโถัปัสู่สู่าวะชาย เพ่�อขึ้ณูะปัสู่สู่าวะจัะได้เลั็งติำแห้น�ง

ขึ้องแมลังวันในโถั ซึ่ึ�งวิธ่การน่�เป็นการแก้ไขึ้ปัญห้าที่่�ม่

ค�าใช้จั�ายน้อย แลัะที่ำให้้ผ่้ที่่�ปัสู่สู่าวะร่้สึู่กบันเทิี่งแลัะ

สู่นุก ผลัที่่�เกิดขึึ้�นค่อ ความสู่กปรกจัากปัสู่สู่าวะใน

ห้้องน�ำลัดลัง ร้อยลัะ 80 โดยไม�ติ้องม่กฎห้ร่อระเบ่ยบ

มาบังคับ อ่กที่ั�งยังสู่ามารถัลัดค�าใช้จั�ายในการที่ำความ

สู่ะอาดด้วย

จัากกรณูต่ิวัอย�าง แนวคดิการกระติุน้การติดัสู่นิใจั

ให้้เกิดการเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรม ห้ร่อ Nudge  

Theory เป็นที่ฤษฎ่การสู่ะกิด ที่่�นิยามไว้โดย Richard 

Thaler แลัะ Sunstein กลั�าวว�า 

N u d g e  ค่ อ  “ กั า ร

ออกัแบบทางเลี่ือกั เพ่�อให้้เกิด

การเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมเป็น

ไปในทิศทางที�คืาดีห้วัง โดยไม่

กัำห้นดีข้อห้้าม รวมถัึงไม่สร้าง

แรงจั่งใจัดี้านกัารเงิน แลัะการ

สู่ะกิด (กระตุิ้น) ดังกลั�าว จัะติ้อง

เป็นเรื�องที�ทำไดี้ง่าย มีคื่าใช้จั่าย

น้อย แลี่ะไม่เป็นกัารบังคัืบ” 
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ภาพโถปัสสาวะชายมีแมลี่งวันเกัาะ
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การออกแบบที่างเลัอ่ก เป็นการ

วางแผนแลัะกำห้นดขึ้ั�นติอนให้้เกิด

การเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรมขึ้อง

บุคคลั โดยการเปล่ั�ยนบริบที่การ

ติัดสู่ินใจั เช�น โรงอาห้ารขึ้อง

โรง เร่ยนม่อิที่ธิพลัติ�อการรับ

ประที่านอาห้ารขึ้องเด็กนักเร่ยน

เป็นอย�างมาก โดยเด็กนักเร่ยน

เปล่ั�ยนการซึ่่�อชนิดขึ้องอาห้ารติาม

การจััดเร่ยงอาห้ารขึ้องโรงอาห้าร แลัะ

นักเร่ยนที่่�เดินผ�านโรงอาห้ารท่ี่�วางลั่กแอปเปิลับนชั�น

ในระดับสู่ายติา มักม่การห้ยิบแลัะนำไปกินในที่่�สูุ่ด เป็นการ

กระติุ้นให้้เด็กนักเร่ยนเลั่อกที่านอาห้ารที่่�ม่ประโยชน์มากขึ้ึ�น 

ที่ั�งน่� การออกแบบที่างเลั่อกน่�จัะติ้องไม�สู่ร้างแรงกดดันติ�อให้้เกิด 

การปรับเปลั่�ยนพฤติิกรรม 

ทฤษฎีีสะก่ด (Nudge Theory) พัฒนามาจาก
แนวค่ดพ่อปักครองลู้กแบับัเสรีน่ยม (Libertarian 
Paternalism) หร้อการที�พ่อแม่ให้โอกาสลู้กมีอ่สระใน
การตั่ดส่นใจ โดยทุกคนควรมีส่ทธิ่เล้้อกในส่�งที�ต่ัวเอง
ต้่องการ รวมถ้งสามารถปัฏิ่เสธิทางเล้้อกที�ไม่ต้่องการ
ได้ด้วย 

ที่ั�งน่� องค์กร ห้ร่อห้น�วยงานที่ั�ง

ภาครัฐแลัะเอกชนที่่�เขึ้้ามาแที่รกแซึ่ง

เพ่�อให้้เกิดการเปลั่�ยนแปลังพฤติิกรรม  

ยังคงเคารพเสู่ร่ภาพในการติัดสู่ินใจัที่่�เลั่อก

การกระที่ำนั�นๆ 

ร่ปแบบความคิดในการตัิดสู่นิใจัขึ้องมนุษย์

แบ�งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก� (1) ระบบการคิด

แบบอัติโนมัติิ (Automatic Thinking) เกิดขึ้ึ�นติาม

สู่ัญชาติญาณู เป็นติามธรรมชาติิ รวดเร็ว แลัะไม�ใช้

พลัังงานในการคิด เช�น การกระโดดห้ลับน�ำที่่�กระเด็น

เขึ้า้มา การยิ�มเม่�อเห็้นลัก่แมวน�ารัก รวมถึังการกระที่ำ 

ที่่�ชำนาญห้ร่อคุ้นเคย เช�น การขึ้ับรถับนเสู่้นที่าง

ที่่�ใช้ประจัำ แลัะ (2) ระบบการคิดแบบไติร�ติรอง 

(Reflective Thinking) เป็นการคิดด้วยเห้ตุิผลั  

ม่กระบวนการที่่�ช้า แลัะใช้พลัังงานในการคิดมาก  

เกดิขึ้ึ�นในสู่ถัานการณูท์ี่่�ซึ่บัซึ่อ้น เช�น การเลัอ่กรบัประที่าน 

อาห้าร  เป็นติ้น 

อย�างไรก็ติาม ระบบการคิดทัี่�งสู่องระบบยังคง

ที่ำงานร�วมกันในสู่ถัานการณ์ูที่่�คุ้นเคย ห้ร่อเกิดขึ้ึ�นเป็น

ประจัำ ระบบการคิดแบบอัติโนมัติจิัะถั่กนำมาใช้ติัดสู่ินใจั 

แลัะห้ากเปน็สู่ถัานการณูท์ี่่�ซัึ่บซ้ึ่อน จัะสู่ลับันำระบบการคดิ

แบบไติร�ติรองมาประมวลัผลัแที่น แติ�ในเห้ตุิการณ์ูที่่�มเ่วลัา

จัำกัด ระบบการคิดแบบอัติโนมัติิจัะถั่กนำมาใช้ติัดสู่ินใจั

แที่นระบบการคดิแบบไติร�ติรอง แลัะโดยที่ั�วไป การติดัสู่นิใจั 

ขึ้องคนเราจัะใช้ระบบการคิดแบบอัติโนมัติิเป็นห้ลััก  

ดังนั�น ที่ฤษฎ่สู่ะกิดจัึงได้ออกแบบที่างเลั่อกให้้มก่ารเลั่อก

ใช้ระบบการคิดแบบอัติโนมัติิที่่�ได้รับผลัดท่ี่่�สูุ่ด
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ระบับัการค่ดทั�งสองระบับัยังคงทำางานรว่มกนั 
ในสถานการณ์ที�คุ้นเคย หรอ้เก่ดข้�นเปั็นปัระจำา
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การประยุกติ์ใช้แนวคิด Nudge 

ในการออกแบบที่างเลั่อกให้้ผ่้คนห้ัน

มาใช้บันไดแที่นบันไดเลั่�อน เพ่�อเป็น

ประโยชน์ติ�อสูุ่ขึ้ภาพ ในสู่ถัาน่รถัไฟ้ 

Odenplan กรุง Stockholm ประเที่ศึ

สู่ว่เดน ปกติิผ้่โดยสู่ารนิยมขึ้ึ�นบันได

เลั่�อนมากกว�าการขึ้ึ�นบันได แติ�ได้มก่าร

ออกแบบที่างเลั่อกให้้การขึ้ึ�นบันไดให้้

เปน็เร่�องบนัเที่งิแลัะสู่นกุ โดยการติดิติั�ง

ระบบที่่�บันไดให้้เป็นเปียโนขึ้นาดให้ญ� 

โดยบันไดแติ�ลัะขึ้ั�นเป็นแป้นสู่ำห้รับกด

ให้้เกิดเสู่่ยงเปียโนติามโน้ติดนติร่ ภาย 

ห้ลัังการติิดตัิ� งระบบแลั้วม่คนเดิน

ขึ้ึ�น-ลังบันไดเพิ�มขึ้ึ�นมากกว�าปกติิถัึง  

ร้อยลัะ 60

ภาพ ผ่้โดยสู่ารนิยมขึ้ึ�นบันไดเลั่�อน                      

ภาพ ผ่้โดยสู่ารขึ้ึ�นบันไดเปียโนแที่น  

     บันไดเลั่�อน
   ที่่�มา รป่ที่่� 2-3- จัาก https://www.youtube.com/   

   watch?v=2lXh2n0aPyw
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อ่กติัวอย�างห้นึ�งที่่�ม่ความพยายามแก้ไขึ้ปัญห้า

ดว้ยการประยกุติใ์ชแ้นวคดิ Nudge กรณูก่ารออกแบบ

ที่างเลั่อกในการจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอย มห้าวิที่ยาลััย 

แห้�งชาติิสิู่งคโปร์ ไดม้ก่ารคัดแยกขึ้ยะเพ่�อนำไปร่ไซึ่เคิลั 

ได้แก� พลัาสู่ติิก โลัห้ะ แลัะกระดาษ ร้อยลัะ 17-25 

ในระห้ว�าง พ.ศึ. 2559-2562 แติ�ติ�อมา ปริมาณูขึ้ยะ

ที่่�นำไปร่ไซึ่เคิลัได้ม่ปริมาณูลัดลังมากกว�าร้อยลัะ 60 

เน่�องจัากการปนเป้�อนขึ้องเศึษอาห้าร แลัะเคร่�องด่�มใน

ถังัขึ้ยะ ที่ำให้ข้ึ้ยะที่่�ปนเป้�อนไม�สู่ามารถันำไปรไ่ซึ่เคิลัได้ 

จังึไดห้้าแนวที่างสู่ำรวจัขึ้อ้มล่ัเพ่�อแกไ้ขึ้ปญัห้า ดว้ยการ

รวบรวมถัุงขึ้ยะ จัำนวน 2,150 ถัุง แลั้วนำมาคัดแยก

ประเภที่แลัะปรมิาณูขึ้ยะที่่�ปนเป้�อนไม�สู่ามารถัรไ่ซึ่เคลิั 

ได้แลัะขึ้ยะท่ี่�สู่ามารถันำไปร่ไซึ่เคิลัได้ ติลัอดจันชนิด 

ขึ้องวสัู่ดุที่่�ใช้ผลัติิถังัขึ้ยะที่่�มผ่ลัติ�อการคัดแยกขึ้ยะ พบว�า  

ถัังขึ้ยะที่่�ที่ำด้วยโลัห้ะ ม่ขึ้ยะที่่�ปนเป้�อนเพ่ยงร้อยลัะ  

25 ขึ้ณูะที่่�ถังัขึ้ยะที่่�ที่ำดว้ยพลัาสู่ติกิมสู่่ดัสู่�วนขึ้องขึ้ยะท่ี่�

ปนเป้�อนมค่�อนขึ้า้งสู่ง่ถังึรอ้ยลัะ 50 สู่�วนให้ญ�ปนเป้�อน

ชานมไขึ้�มกุที่่�ยงัด่�มไม�ห้มด แลัะบรรจัภุณัูฑ์เ์คร่�องด่�มท่ี่�

ไม�ได้เที่ขึ้องเห้ลัวออก แลัะยังพบอ่กว�า การปนเป้�อน 

ขึ้องขึ้ยะรไ่ซึ่เคิลัในถังัขึ้ยะในระดับที่่�สู่่งมาก เม่�อนำถัังขึ้ยะ 

ไปวางไว้ใกล้ักบัสู่ถัานที่่�ประกอบอาห้าร แติ�การปนเป้�อน 

ขึ้องขึ้ยะม่น้อยมากเม่�อนำถัังขึ้ยะร่ไซึ่เคิลัไปวางค่� 

กันกับถัังขึ้ยะที่่�ไม�ม่ฝูาปิด 
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จัากผลัการสู่ำรวจันักศึกึษา 350 คน สู่�วนให้ญ�มค่วามร่ค้วาม

เขึ้้าใจัการคัดแยกขึ้ยะเป็นอย�างด่ แติ�ม่นักศึึกษาถัึงร้อยลัะ 25 ที่่�ไม�

ได้ติระห้นักถึังการทิี่�งบรรจัุภัณูฑ์์ที่่�ปนเป้�อนน�ำมันประกอบอาห้าร 

ห้รอ่ถ้ัวยใสู่�ชานมไขึ้�มกุลังในถังัขึ้ยะรไ่ซึ่เคลิั ดงันั�น จังึไดห้้าแนวที่าง

การปรบักลัยทุี่ธใ์ห้ม้ก่ารปรบัพฤติิกรรมการคดัแยกขึ้ยะร่ไซึ่เคลิัให้้

ม่ประสู่ิที่ธิภาพมากขึ้ึ�น โดยออกแบบที่างเลั่อกด้วยการให้้คืวามร่้ 

กัารคัืดีแยกัขยะที�ถ่กัต้ิอง โดยการที่ำแบนเนอร์ เพ่�อสู่ร้างความ

เขึ้้าใจัเก่�ยวกับการทิี่�งขึ้ยะที่่�ไม�เห้มาะสู่มลังในถัังขึ้ยะร่ไซึ่เคิลัที่่�เป็น

สู่าเห้ตุิการปนเป้�อน แลัะให้ม้ก่ัารออกัแบบถังขยะรไีซเคืลิี่ขึ�นให้ม่ 

ให้เ้ปน็ถังัโลัห้ะแลัะมต่ิวัถังัใสู่ สู่ามารถัมองเห้น็วสัู่ดจุัรงิๆ ด้านในถััง 

พรอ้มกบัมฝู่าเปิด-ปิดถังัที่่�เล่ั�อนได้ เพ่�อลัดการที่ิ�งขึ้ยะที่่�ไม�สู่ามารถั

ร่ไซึ่เคิลัโดยขึ้าดความระมัดระวังได้

อ้างอิง

ววิฒัน ์ถัาวรวฒันยงค,์ นภิารตัิน ์ศึรจ่ันัที่ร ์(2564) ที่ฤษฎสู่่ะกดิ แลัะแนวคดิการออกแบบที่างเลัอ่กเพ่�อปรบัเปลั่�ยนพฤติกิรรมสู่ขุึ้ภาพแลัะสู่�งเสู่รมิความร�วมมอ่ในการใชย้า วารสู่าร

การแพที่ย์แลัะวิที่ยาศึาสู่ติร์สูุ่ขึ้ภาพ ฉบับที่่�. 28 (1) ห้น้า 140-152

National University of Singapore (2020) Nudging Proper Recycling: An in-depth waste analysis Retrieved on August 4, 2022 from https://news.nus.edu.

sg/nudging-proper-recycling-an-in-depth-waste-analysis/

Thaler RH, Sunstein CR. (2008) Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. United State: Yale University Press.

ภาพแบนเนอร์ ให้้ความร่้ที่่�ถั่กติ้อง
ในการคัดแยกขึ้ยะที่่�ปนเป้�อนก�อน
ที่ิ�งลังถััง

ภาพกัารออกัแบบ ถัังขึ้ยะร่ไซึ่เคิลั
ขึ้ึ�นให้ม�เพ่�อปรับพฤติิกรรมการคัด
แยกขึ้ยะ

แนวคืวามคืิดีทฤษฎีีสะกิัดี (Nudge Theory) แลัะการออกแบบที่างเลั่อกเพ่�อให้้ประชาชนติัดสู่ินใจัแลัะปรับเปลั่�ยน

พฤติิกรรม ขึ้ณูะน่�มก่ารนำมาประยุกติ์ใช้อย�างกว้างขึ้วาง เพ่�อให้้ผ่ค้นตัิดสิู่นใจัเลัอ่กที่ำในสู่ิ�งที่่�สู่นุก สู่�งผลัด่ติ�อตินเอง รวมถัึงสู่�งผลั

ติ�อสู่ภาพแวดล้ัอม โดยไม�เป็นการบังคบั ในกรณูปั่ญห้าด้านที่รัพยากรธรรมชาติแิลัะสู่ิ�งแวดล้ัอม ห้ากห้น�วยงานภาครัฐ แลัะเอกชน

ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องจัะดำเนินการเพ่�อแก้ไขึ้ปัญห้า ควรได้นำแนวความคิดขึ้องที่ฤษฎ่ดังกลั�าวมาประยุกต์ิใช้ จัะที่ำให้้การแก้ไขึ้ปัญห้าม ่

รป่แบบที่างเลัอ่กที่่�สู่ร้างสู่รรค์ในการปรับเปล่ั�ยนพฤติกิรรม แลัะมท่ี่างเลัอ่กที่่�ห้ลัากห้ลัายยิ�งขึึ้�น แลัะที่่�สู่ำคัญที่างเลัอ่กเห้ลั�านั�นควร

เป็นเร่�องที่่�ที่ำได้ง�าย ม่ค�าใช้จั�ายน้อย แลัะไม�บังคับ 
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People health nowadays has increasingly been affected by the changing 
 of environmental conditions such as solid waste piled in communities, 
unpleasant smell of sewage in canals, low green spaces in city and particle 
matters exceeding standards. These unfavorable situations cause health 
problems to residents living in or nearby the pollution sources. There 
are more patients seeking medical treatments in hospitals, 

which affect the overall competitiveness 
due to employees’ sickness leaves for 
the treatment while healthcare workers 
are required to work harder. As the  
result, there is the loss of income and high 
expenditure. The country currently has 
declining working age population, higher 
aging population and lower birth rate. 
The government realizes about arising 
challenges so it tries to solve problems 
through law legislation and enforcement 
to fix problems. However, not all problems 
can be solved so an alternative measure 
that should be applied is to encourage 
the decision for behavioral change to bring  
positive impact to health, economy, society 
and environment. This measure has  
become an interesting alternative with rising  
popularity for problem solving such  

as encouraging people to regularly exercise without forcing or 
controlling them but through the preparation of exerc isespaces 
near communities, improving the fields and providing convenient 
walkways or jogging trails, exercise equipment, clean toilets and 
overall safety to draw people to exercise more.  

The legislation of laws, regulations, announcements, 
compulsory or control measures will make, in many occasions,  
people feel uncomfortable, create conflicting ideas, opposition 
and non-compliance. This results in ineffective applications of 
those regulatory measures. On the contrary, nudging for better  
decision making can be done through slightly changes in somethings 
such as procedures and services or improving existing environment 
to encourage the locals to change their behavior that will bring 
positive result. People should understand about behavioral change 
in term of psychology and sociology to ensure that the way of 
thinking for alternative decisions will comply with human thinking 
process and interaction of people in a society that will bring to 
reality alternative desired behavioral change.

Chatchai INTATHA 
Environmentalist, Senior Professional Level  

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

for behavioral change
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An example of the nudge for interesting 
behavioral change is the solution for urinal 
spillage in men toilets at Schiphol airport in 
Amsterdam, The Netherlands. Many passengers 
had a jetlag from their trips so they lacked 
caution in controlling the flow, which the  
airport had to hire more cleaners that resulted 
in higher cleaning cost. Though there was also 
the application of fine but it was not effectively 
enforced. 

The choice architecture design to nudge 
decision for behavioral change is to put a fly 
near the drain in the urinal so men can aim 
at the fly. This is a low-expenditure option to 
solve the problem while allowing people using 
the urinal to have fun and be entertained. The 
result was the dirtiness in the toilet dropped by 
80% without enforcing any rule or regulation. 
This helped reduce the cleaning cost as well.  

The above example of the concept to 
encourage decision for behavioral change is 
known as Nudge Theory. The theory is defined 
by Richard Thaler and Sunstein as 

Any aspect of choice 
architecture that alters 
people’s behavior in  
a  p r e d i c t a b l e  way 
without  forbidding 
any applications or 
significantly changing 
t h e i r e c o n o m i c 
incentives. To count 
as a mere nudge, the  
intervention must be 
easy and cheap to 
avoid. Nudges are not 
mandates. 
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Figure Urinal with a fly image near the drain
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The choice architecture 
is the planning and procedure 
setting to bring individual’s 
behavioral change through 
the change in decision making 
context. For example, school 
cafeterias greatly influence 
on how each student eats. 
Students buy food based on 
presentation in the cafeteria. 
Students passing the eye-level display 
of apples are likely to pick and eat the fruit. It is a 
way to encourage students to eat more beneficial 
food. However, the choice architecture must not 
create pressure for behavioral change.     

Nudge Theory has been developed from 
the Libertarian Paternalism which parents allow 
their children the freedom of decision making 
based on the concept that everyone should have 
the right to choose their desired items and also 
the right to reject unwanted options. 

However, government 
agencies or private organizations 

may intervene to bring behavioral 
change but they still have to respect 

the freedom of an individual to decide 
for a particular action. 

There are two systems of human’s thinking 
process for decision making. They are  
(1) Automatic Thinking that occurs on instinct 
naturally and quickly without consuming any 
energy in the thinking such as jumping to 
avoid splashing water, smiling when seeing 
a cute kitten and other skillful or familiar  
activities such a driving on a regular route; and 
(2) Reflective Thinking that is the reasonable 

thinking, a slow procedure that consumes a lot 
of energy in the thinking especially in complicated 

situations such as food choices. 

However, the two thinking systems work 
together. In a familiar situation or a regular activity, 
the Automatic Thinking will make a decision while 
in a complicated circumstance, the Reflective 
Thinking will lead the processing process.  
Meanwhile, Automatic Thinking will replace  
Reflective Thinking in situations with limited time. 
Generally, an individual’s decision making will 
mainly rely on the Automatic Thinking. Therefore, 
the Nudge Theory designs options that produce 
the best result when processed by the Automatic 
Thinking.
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The two thinking systems work together. 
In a familiar situation or a regular activity. 
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There is the application of 
nudge concept in the design to 
inspire commuters to use the stairs 
instead of an escalator for health 
benefit at Odenplan train station 
in Stockholm, Sweden. Normally,  
passengers prefer the escalator 
to the stairs. There is a choice  
architecture to bring fun for climbing 
up the stairs with the installation of 
a large piano system on the stairs, 
making each step a key for pressing 
the piano to create musical notes. 
After the installation of the system, 
there are 60% more of people going 
up and down the stairs.

Figure: Passengers use the escalator           

Figure : Passengers use the piano  
      stairs instead of the escalator
  Source: https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
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Another example of an attempt to solve problem 
with the application of nudge concept in choice 
architecture for the management of solid waste at 
the National University of Singapore. There was the 
sorting of recyclable solid waste into plastic, metal 
and paper at the rate of between 17-25% during 
2016-2019. Later, the amount of recyclable waste 
reduced by over 60% due to contamination with 
food waste and beverage in the bin, causing those  

contaminated waste unusable for recycle. Therefore, 
the university tried to find a way to gather information 
and solution for the problem. A total of 2,150 
garbage bags were collected for waste separation 
into types and quantity of recyclable waste and 
unrecyclable contaminated waste. There was also 
the study whether materials used to make the bins 
affect the waste separation or not. It was found that 
metal bin had only 25% of contaminated waste 
while plastic bin had high contaminated waste 
of about 50% with majority of unfinished bubble 
milk teas and undrained beverage containers. The  
contamination of recyclable waste in the bins  
increased when the bins were placed near cooking 
places. The contamination was very low when the 
bins were placed near the bins without lids. 
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Regarding to the survey among 350 students,  
majority of them had the knowledge and understood about 
the waste separation but 25% of them did not realize 
problem of discarding food containers contaminated with 
cooking oil or bubble milk tea in the recycle bins. Therefore,  
a strategy has shifted to bring behavioral change for  
effective separation of recyclable waste through designing  
options offering knowledge of correct waste separation.  
Banners are put up to establish the understanding that dropping 
inappropriate waste would cause the contamination 
in the bins. There was also a design of new recycle bins 
with metal frame and transparent plastic body to allow 
users to see actual materials inside the bins, which also had 
slidable lids to cut careless disposal of unrecyclable waste. 

Nudge Theory and choice architecture for people to make decision and change behavior have been 
widely applied to allow people to choose fun activities good for themselves and the environment without 
coercion. Regarding problems of natural resources and environment, if related government agencies and 
private sectors would like to solve problems, they should consider applying such Nudge Theory. This will 
help provide creative solutions to inspire behavioral change with a variety of options. Meanwhile, the most 
important thing is that those options should be easily implemented at low expenditure and not compulsory.
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F igure Banners  prov ing 
knowledge about correct  
separation of contaminated 
waste prior to disposal into 
the bins.

Figure New design of recycle 
bins to encourage behavioral 
change on waste separation
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ในช่่วงทศวรรษท่�ผ่่านมา หลายประเทศท่�วโลกรวมท่�งประเทศไทยกำาล่งให้ความสำำาค่ญก่บ 
การดำำาเนินงานด้ำานคาร์บอนต่ำำ�า (Low-carbon Practices) เพื่่�อบรรลุเป้าหมาย “การมุง่พื่ยายามควบคุมการ 
เพื่ิ�มขึ้้�นขึ้องอุณหภููมิเฉล่�ยขึ้องโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซ่ยสำเม่�อเทย่บก่บยุคก่อนอุต่ำสำาหกรรม” 
ซ้�งไดำ้ระบุไว้ในความต่ำกลงปาร่สำ (Paris Agreement) เม่�อ ค.ศ. 2015 ท่�งน่�สำ่ดำส่ำวนการปลดำปล่อย
กา๊ซเรอ่นกระจก (โดำยมากอยูใ่นรปูขึ้องกา๊ซคารบ์อนไดำออกไซดำ)์ ออกสำูช่่่�นบรรยากาศกวา่รอ้ยละ 70  
มาจากกิจกรรมต่่ำาง ๆ  ขึ้องมนุษย์ท่�อาศย่อยูใ่นเมอ่ง ดำง่น่�น “เมอ่งคาร์บอนต่ำำ�า (Low-carbon city)”  
จ้งเป็นหน้�งในแนวทางการดำำาเนินงานดำ้านคาร์บอนต่ำำ�าท่�สำำาค่ญเพื่่�อลดำการปลดำปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจกและบรรเทาปัญหาการเปล่�ยนแปลงสำภูาพื่ภููมิอากาศในระดำ่บเม่อง 

ยโสธร: เมืองคาร์บอนต่ำาของประเทศไทย

1. ดีร.วุฒิิวงศ์ วิมลี่ศักัดีิ�เจัริญ

 ภาควิชาวิศึวกรรมสู่ิ�งแวดลั้อม คณูะวิศึวกรรมศึาสู่ติร์ จัุฬาลังกรณู์มห้าวิที่ยาลััย

2. ผ่่้ช่วยศาสติราจัารย์ ดีร.อุ่นเรือน เลี่็กัน้อย

 สู่ถัาบันวิจััยสู่ังคม จัุฬาลังกรณู์มห้าวิที่ยาลััย

3. ดีร.อัญชลี่ี ชุมนุม

 กองสู่าธารณูสูุ่ขึ้แลัะสู่ิ�งแวดลั้อม เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธร จัังห้วัดยโสู่ธร

4. ดีร.ธำรงคื์ ชุมนุม

 เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธร จัังห้วัดยโสู่ธร

5. ศาสติราจัารย์ ดีร.พิสุทธิ� เพียรมนกุัลี่

 ภาควิชาวิศึวกรรมสู่ิ�งแวดลั้อม 

 คณูะวิศึวกรรมศึาสู่ติร์ จัุฬาลังกรณู์มห้าวิที่ยาลััย

6. ดีร.ณัฐวิญญ์ ชวเลี่ิศพรศิยา

 โครงการความร�วมมอ่กับภาคอุติสู่าห้กรรม 

 คณูะวิศึวกรรมศึาสู่ติร์ จัุฬาลังกรณู์มห้าวิที่ยาลััย
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  สู่ำห้รบัประเที่ศึไที่ย องคก์ารบรหิ้ารจัดัการกา๊ซึ่เรอ่นกระจัก (องคก์ารมห้าชน) 

กระที่รวงที่รัพยากรธรรมชาติิแลัะสู่ิ�งแวดลั้อม โดยกรมสู่�งเสู่ริมคุณูภาพสู่ิ�งแวดลั้อม 

แลัะสู่ำนักงานนโยบายแลัะแผนที่รัพยากรธรรมชาติิแลัะสิู่�งแวดลั้อม รวมทัี่�งสู่มาคม

สู่นันิบาติเที่ศึบาลัแห้�งประเที่ศึไที่ย ได้ร�วมกนัขัึ้บเคลั่�อนการดำเนินงานภายใต้ิแนวคดิ 

“เม่องคาร์บอนติ�ำ” ในระดับที่้องถัิ�น นำไปสู่่�การเกิด “เม่องคาร์บอนติ�ำ” ในห้ลัาย

พ่�นที่่� เช�น เที่ศึบาลันครเชย่งให้ม� เที่ศึบาลันครภเ่กต็ิ เที่ศึบาลันครสู่มยุ เที่ศึบาลัติำบลั

เมอ่งแกลัง เที่ศึบาลัติำบลัอัมพวา เที่ศึบาลันครนครราชสู่่มา เที่ศึบาลันครขึ้อนแก�น 

รวมที่ั�งเที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธร ซึ่ึ�งเป็นห้นึ�งในเที่ศึบาลัเม่องที่่�ได้ดำเนินงานด้าน “เม่อง

คาร์บอนติ�ำ” มาอย�างติ�อเน่�องแลัะเข้ึ้มแขึ้ง็ จังึเป็นที่่�มาขึ้องวัติถุัประสู่งค์ขึ้องบที่ความน่� 

ในการนำเสู่นอบที่เร่ยนความสู่ำเร็จัในการดำเนินงานด้าน “เม่องคาร์บอนติ�ำ” ขึ้อง

เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรผ�านวัฒนธรรมการที่ำงานอย�างสู่อดประสู่านแลัะสู่อดรับซึึ่�งกัน

แลัะกันระห้ว�างห้น�วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้องในพ่�นที่่� แลัะการม่สู่�วนร�วมในการดำเนินงาน

กับภาคประชาชน

  เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธร อำเภอเมอ่งยโสู่ธร จังัห้วดัยโสู่ธร ประกอบไปดว้ย 23 ชมุชน ครอบคลัมุพ่�นที่่� 9.7 ติารางกโิลัเมติร  

(ห้ร่อคิดเป็นพ่�นที่่�ประมาณู 6,000 ไร�) แลัะได้เริ�มดำเนินงานด้าน “เม่องคาร์บอนติ�ำ” ใน พ.ศึ. 2556 จัากการเขึ้้าร�วม

โครงการ “เที่ศึบาลัไที่ยมุ�งสู่่�เม่องคาร์บอนติ�ำ” ขึ้องสู่มาคมสู่ันนิบาติเที่ศึบาลัแห้�งประเที่ศึไที่ย ซึ่ึ�งม่เป้าห้มายเพ่�อสู่�งเสู่ริม 

การดำเนินงานขึ้องเที่ศึบาลัในการลัดการปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักออกสู่่�ชั�นบรรยากาศึอย�างเป็นระบบแลัะยั�งย่นผ�าน  

4 ยุที่ธศึาสู่ติร์การดำเนินงาน ได้แก� (1) เม่องแห้�งติ้นไม้ (2) เม่องไร้มลัพิษ (3) เม่องพิชิติพลัังงาน แลัะ (4) เม่องที่่�ม่การบริโภค

อย�างยั�งย่น

ยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานที่ 

1 

เมืืองแห่่งต้้นไมื ้

  มุ�งเน้นการเพิ�มพ่�นที่่�สู่่เขึ้่ยวด้วยการปลั่กไม้ย่นต้ิน ซึึ่�งไม้ย่นต้ินม่ศัึกยภาพในการ
ด่ดซึ่ับก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์จัากชั�นบรรยากาศึมาสู่ะสู่มไว้ในร่ปขึ้องมวลัช่วภาพ 
(Biomass) ผ�านกระบวนการสู่ังเคราะห้์ด้วยแสู่ง อย�างไรก็ติาม เน่�องด้วยลัักษณูะที่าง
กายภาพขึ้องเม่องยโสู่ธรเป็นชุมชนเม่อง การเพิ�มพ่�นที่่�สู่่เขึ้่ยวด้วยการปลั่กไม้ย่นติ้น
ไม�สู่ามารถัที่ำได้โดยง�าย เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรจัึงได้สู่�งเสู่ริมให้้ชาวบ้านในพ่�นท่ี่�ปลั่กผัก 
สู่วนครัวในครัวเร่อน (ภาพท่ี่� 1) ติั�งแติ�พ.ศึ. 2556 ซึึ่�งเป็นการเพิ�มพ่�นที่่�สู่่เขึ้่ยวโดย
อ้อม แลัะใน พ.ศึ. 2558 เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรได้เริ�มการที่ำบัญช่ติ้นไม้ด้วยการบันที่ึก
ข้ึ้อม่ลั ได้แก� ช่�อพ่�นเม่องภาษาไที่ย ความยาวเสู้่นผ�านศึ่นย์กลัางขึ้องลัำต้ินที่่�ระดับ
ความสู่่ง 1.30 เมติรเห้น่อพ่�นดิน (Diameter at Breast Height ห้ร่อ DBH) แลัะ
ความสู่่งขึ้องไม้ย่นต้ิน (ต้ินไม้ที่่�ม่ขึ้นาด DBH ติั�งแติ� 4.5 เซึ่นติิเมติรขึึ้�นไป แลัะความสู่่ง
ติั�งแติ� 2 เมติรขึึ้�นไป) บนเกาะกลัางถันนแลัะในสู่วนสู่าธารณูะ (ภาพที่่� 2) ปีลัะ 1 ครั�ง 
เพ่�อประเมินศัึกยภาพการสู่ะสู่มธาตุิคาร์บอนในมวลัช่วภาพขึ้องไม้ย่นต้ินด้วยสู่มการ 
แอลัโลัเมติร่ (Allometric Equations) ซึ่ึ�งการดำเนินงานในสู่�วนน่�สู่ามารถัด่ดซึ่ับ 
ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์จัากชั�นบรรยากาศึคิดเป็น 1,749.78 ตัินคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 
เที่ย่บเที่�า นอกจัากน่� ใน พ.ศึ. 2561 ชมุชนโรงเรย่นเที่ศึบาลั 3 แลัะย�าห้ลั�าพัฒนาได้ร�วมกนั 
ที่อดผ้าป่าเพ่�อซึ่่�อที่่�ดินขึ้นาด 1 ไร� แลัะบริจัาคให้ก้ับเที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรเพ่�อพัฒนาให้้ 
เปน็สู่วนสู่าธารณูะ เน่�องด้วยในพ่�นท่ี่�ดงักลั�าวมต้่ินยางนาเก�าแก�ขึ้นาดให้ญ�อายุประมาณู 

20-50 ปี จัำนวนมากกว�า 30 ต้ิน
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ภาพที� 1: การปลั่กผักสู่วนครัวในครัวเรอ่นเป็นแนวที่างการเพิ�มพ่�นที่่�สู่่เขึ้่ยวโดยอ้อมในพ่�นที่่�เขึ้ติเม่องขึ้องเม่องยโสู่ธร

ภาพที� 2: ไม้ย่นต้ินในสู่วนสู่าธารณูะพญาแถันขึ้องเมอ่งยโสู่ธรม่ศัึกยภาพในการด่ดซึ่ับก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 
จัากชั�นบรรยากาศึผ�านกระบวนการสู่ังเคราะห้์ด้วยแสู่งแลัะกักเก็บคาร์บอนไว้ในมวลัช่วภาพ

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25653434



ยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานที่ 

2 

เมืืองไร้ม้ืลพิิษ 

  มุ�งเน้นการลัดการปลั�อยมลัพิษสู่่�สิู่�งแวดลั้อม โดยเฉพาะอย�างยิ�งการลัด
ปริมาณูขึ้ยะม่ลัฝูอย ซึ่ึ�งเป็นการลัดการปลัดปลั�อยก๊าซึ่ม่เที่น การดำเนินงานขึ้อง 
เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรภายใติ้ยุที่ธศึาสู่ติร์น่�เน้นการจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอยอย�างม่ 
สู่�วนร�วมกับภาคประชาชน โดยเฉพาะอย�างยิ�งการคัดแยกขึ้ยะรไ่ซึ่เคลิัแลัะขึ้ยะอินที่รย์่ 
ใน 3 ชุมชนนำร�อง ได้แก� โรงเรย่นเที่ศึบาลั 3 บ้านใต้ิสู่ามัคค่ แลัะบ้านใต้ิสู่ระแก้ว 
ซึ่ึ�งได้ดำเนินงานอย�างเป็นร่ปธรรมในช�วงปี พ.ศึ. 2559-2562 โดยม่อาสู่าสู่มัคร
สู่าธารณูสูุ่ขึ้ประจัำห้ม่�บ้าน (อสู่ม.) เป็นผ้่จัดบันทึี่กแลัะรวบรวมขึ้้อม่ลัปริมาณู
ขึ้ยะร่ไซึ่เคิลัแลัะขึ้ยะอินที่ร่ย์ที่่�ผ�านการคัดแยกมาจัากแติ�ลัะห้ลัังคาเร่อน (ภาพ
ที่่� 3 แลัะ 4) จัากนั�นได้สู่�งติ�อขึ้้อม่ลัข้ึ้างติ้นไปยังกองสู่าธารณูสุู่ขึ้แลัะสู่ิ�งแวดล้ัอม 
เพ่�อนำไปคำนวณูปริมาณูก๊าซึ่เร่อนกระจักที่่�ลัดลังได้ติ�อไป สู่ำห้รับขึ้ยะอินที่ร่ย์
ที่่�รวบรวมได้จัะถั่กนำไปที่ำเป็นปุ�ยห้มักช่วภาพ สู่�วนขึ้ยะร่ไซึ่เคิลัจัะถั่กนำไปขึ้าย 
ชาวบ้านในพ่�นที่่�ได้ติกลังกันว�ารายได้จัากการขึ้ายขึ้ยะร่ไซึ่เคิลัจัะมอบให้ก้ับ อสู่ม. 
เป็นรายได้เสู่ริม (อสู่ม. สู่�วนให้ญ�เป็นผ่้สู่่งอายุในวัยเกษ่ยณู) การคัดแยกขึ้ยะ 
ม่ลัฝูอยในปัจัจัุบันได้ขึ้ยายผลัการดำเนินงานครอบคลัุมทัี่�ง 23 ชุมชน  
การดำเนินงานภายใต้ิยุที่ธศึาสู่ติร์น่�สู่ามารถัลัดการปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักได้ 
3,358 ติันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่�าติ�อปี

ยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานที่ 

3 

เมืืองพิิชิิต้พิลังงาน 

  มุ�งเนน้การลัดการใชพ้ลังังาน โดยเฉพาะอย�างยิ�งพลังังานไฟ้ฟ้้าแลัะเช่�อเพลังิ

ฟ้อสู่ซึ่ิลั ซึ่ึ�งเป็นห้นึ�งในกิจักรรมที่่�ปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักออกสู่่�ชั�นบรรยากาศึ

ในปรมิาณูมาก การดำเนนิงานภายใต้ิยทุี่ธศึาสู่ติร์น่�เริ�มติน้ในป ีพ.ศึ. 2556 ดว้ยการ

สู่ำรวจัแลัะบันทึี่กข้ึ้อมล่ัการใชพ้ลังังานไฟ้ฟ้า้ภายในสู่ำนักงานเที่ศึบาลัเมอ่งยโสู่ธร 

(เคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้าภายในสู่ำนักงานม่อะไรบ้าง แลัะข้ึ้อม่ลัการใช้งานเคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้า

เห้ลั�าน่�) แลัะการใช้เช่�อเพลิังฟ้อสู่ซิึ่ลั (สู่ำนักงานเที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรม่ยานพาห้นะ 

ที่่�ต้ิองใชน้�ำมนัเช่�อเพลังิก่�คนั แลัะขึ้อ้มล่ัการใชง้านยานพาห้นะเห้ลั�าน่�) แลัว้นำขึ้อ้ม่ลั 

ที่่�ไดม้าคำนวณูคารบ์อนฟุ้ติพริ�นที่ข์ึ้ององคก์ร (Carbon Footprint for an Organ-

ization) จัากนั�นจัึงได้กำห้นดมาติรการประห้ยัดการใช้พลัังงานภายในสู่ำนักงาน 

เช�น การติดิสู่ติิ�กเกอรเ์ชญิชวนให้เ้จัา้ห้นา้ท่ี่�ลัดการใชพ้ลังังานไฟ้ฟ้้า การกำห้นดอตัิรา 

การใช้สู่ิ�นเปล่ัองน�ำมันเช่�อเพลิังขึ้องยานพาห้ะทุี่กประเภที่ การรณูรงค์การใช้จัักรยาน 

แที่นการใช้รถัยนติ์แลัะรถัจัักรยานยนติ์ เป็นติ้น นอกจัากน่� ในสู่วนสู่าธารณูะแลัะ

พ่�นที่่�สู่�วนกลัางอ่�น ๆ เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรได้เปลั่�ยนห้ลัอดไฟ้ในพ่�นท่ี่�เห้ลั�าน่�เป็น

ห้ลัอดไฟ้ประห้ยัดพลัังงานแบบ LED ที่ั�งห้มด (ภาพที่่� 5) สู่ำห้รับการดำเนินงาน

ร�วมกับชุมชนได้เริ�มติ้นใน พ.ศึ. 2558 ด้วยการสู่ำรวจัการใช้พลัังงานไฟ้ฟ้้าแลัะ

เช่�อเพลัิงฟ้อสู่ซึ่ิลัขึ้องแติ�ลัะห้ลัังคาเร่อน โดยม่ อสู่ม. แลัะ/ห้ร่อกรรมการชุมชน

เป็นผ่้เก็บรวบรวมขึ้้อม่ลั แลัะสู่�งติ�อขึ้้อม่ลัให้้กับกองสู่าธารณูสูุ่ขึ้แลัะสู่ิ�งแวดลั้อม  

เพ่�อนำไปคำนวณูคาร์บอนฟ้ตุิพริ�นท์ี่ระดับเม่อง (City Carbon Footprint) การดำเนนิ 

งานภายใติ้ยุที่ธศึาสู่ติร์น่�สู่ามารถัลัดการปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักได้ 9,514  

ติันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่�าติ�อปี
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ยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานที่ 

4 

เมืืองที่่�มื่การบริโภค
อย่่างย่ั�งย่ืน 

  มุ�งเนน้การใชสู้่นิคา้แลัะบรกิารที่่�เปน็มติิรกบัสู่ิ�งแวดลัอ้ม รวมที่ั�งการลัด-ลัะ-เลักิ 

ใช้ผลัิติภัณูฑ์์ที่่�ไม�เป็นมิติรกับสู่ิ�งแวดลั้อม เช�น โฟ้ม แลัะถัุงพลัาสู่ติิก เป็นติ้น  

การดำเนินงานในพ่�นที่่�ภายใต้ิยทุี่ธศึาสู่ติร์น่� ในสู่�วนขึ้องสู่ำนักงานเที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธร 

ได้ขึ้ับเคลั่�อนการจััดซึ่่�อจััดจ้ัางสู่่เขึ้ย่ว (Green Procurement ห้ร่อ Environmental 

Purchasing) ซึึ่�งห้มายถึังการเลัอ่กซึ่่�อสิู่นค้าแลัะบริการที่่�เป็นมิติรกับสู่ิ�งแวดล้ัอม โดย

สู่�งผลักระที่บที่างลับติ�อสู่ิ�งแวดล้ัอมน้อยกว�าสิู่นค้าแลัะบริการในประเภที่เด่ยวกัน 

นอกจัากน่� เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรยังได้ขัึ้บเคล่ั�อนการดำเนินงานภายใต้ิยุที่ธศึาสู่ติร์น่�

ในงานประเพณู่ติ�าง ๆ อาที่ิ “งานลัอยกระที่งวิถัใ่ห้ม�ใสู่�ใจัสู่ิ�งแวดลั้อม” ด้วยการจััด 

ประกวดที่ำกระที่งที่่�เป็นมิติรติ�อสู่ิ�งแวดลั้อม (ภาพที่่� 6) ซึ่ึ�งนอกจัากช�วยลัด 

การปลัดปลั�อยก๊าซึ่เรอ่นกระจักแล้ัว ยังสู่ร้างความติระห้นกัร่ด้้านสิู่�งแวดล้ัอมให้้กบัประชาชน 

ท่ี่�มาร�วมงานอ่กด้วย อ่กที่ั�งภายในติลัาดขึ้องเที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรยังได้สู่�งเสู่ริม 

การซึ่่�อขึ้ายสู่นิค้าเกษติรอนิที่รย์่ท่ี่�ปลัก่ภายในจังัห้วดัยโสู่ธร เพ่�อลัดการใช้น�ำมันเช่�อเพลังิใน 

การขึ้นสู่�งนำเขึ้้าสู่ินค้าเกษติรจัากนอกพ่�นที่่� แลัะยังได้ขึ้ับเคลั่�อนการใช้ภาชนะบรรจัุ

สู่ินค้าที่่�เป็นมิติรติ�อสู่ิ�งแวดลั้อม แลัะงดเว้นการใช้โฟ้มแลัะถัุงพลัาสู่ติิกอ่กด้วย

  ในภาพรวม เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรได้ประเมินคาร์บอน

ฟุ้ติพริ�นที่์ขึ้ององค์กรในช�วงแรกขึ้องการดำเนินงาน (พ.ศึ.  

2556-2557) โดยไดรั้บความช�วยเห้ลัอ่จัากคณูะนกัวจิัยัขึ้องคณูะ

วิศึวกรรมศึาสู่ติร์ มห้าวิที่ยาลััยเช่ยงให้ม�แลัะองค์การบริห้าร

จััดการก๊าซึ่เร่อนกระจัก (องค์การมห้าชน) ในการวางร่ปแบบ

แลัะแนวที่างการบันที่ึกแลัะเก็บรวบรวมขึ้้อม่ลั รวมที่ั�งแนวที่าง 

การประเมินคาร์บอนฟุ้ติพริ�นท์ี่ ก�อนขึ้ยายผลัการดำเนินงาน 

ไปสู่่�การประเมินคาร์บอนฟุ้ติพริ�นท์ี่ระดับเมอ่งติั�งแติ� พ.ศึ. 2558  

เป็นติ้นมา ซึึ่�งห้น�วยงานที่้องถัิ�นในพ่�นที่่� อันได้แก� สู่ำนักงาน

ที่รัพยากรธรรมชาติิแลัะสู่ิ�งแวดลั้อมจัังห้วัดยโสู่ธร สู่ำนักงาน

สู่�งเสู่ริมการปกครองที่้องถัิ�นจัังห้วัดยโสู่ธร แลัะสู่ำนักงาน

สู่าธารณูสูุ่ขึ้จัังห้วัดยโสู่ธรได้สู่นับสู่นุนการดำเนินงานในพ่�นที่่�  

เริ�มจัากการพ่ดคุยที่ำความเข้ึ้าใจัถัึงภารกิจัขึ้องแติ�ลัะห้น�วยงาน  

เพ่�อห้ลัก่เลั่�ยงการดำเนนิงานแลัะการใชง้บประมาณูท่ี่�ที่บัซึ่อ้นกนั  

จันเกิดเป็นวฒันธรรมการที่ำงานอย�างสู่อดประสู่านแลัะสู่อดรบั 

ซึ่ึ�งกันแลัะกัน ห้ร่อที่่�เร่ยกกันว�า “การที่ำงานแบบกรมยโสู่ธร”  

ไปจันถึังการสู่นับสู่นุนความร่แ้ลัะข้ึ้อมล่ัเชงิวชิาการ อาทิี่ การจัดั

อบรมให้้ความร้่ ป้ายประชาสัู่มพันธ์ แลัะตัิวอย�างจัริงขึ้องขึ้ยะ 

มล่ัฝูอยแติ�ลัะประเภที่เพ่�อใชเ้ปน็สู่่�อในการสู่าธติิการคดัแยกขึ้ยะ

ม่ลัฝูอยที่่�ถั่กติ้อง อันเป็นการสู่�งเสู่ริมกลัไกการม่สู่�วนร�วมขึ้อง 

ภาคประชาชนในอ่กที่างห้นึ�งด้วย

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25653636



ภาพที� 3: ขึ้ยะรไ่ซึ่เคิลัที่่�ผ�านการคัดแยกมาจัากแติ�ลัะห้ลัังคาเร่อนถั่กรวบรวมแลัะจัดบันที่ึกขึ้้อม่ลัเชิงปริมาณู  

ก�อนถั่กนำไปขึ้ายติ�อไป

ภาพที� 4: อาสู่าสู่มัครสู่าธารณูสุู่ขึ้ประจัำห้ม่�บ้านเป็นผ่้จัดบันที่ึก 
แลัะรวบรวมขึ้้อม่ลัปริมาณูขึ้ยะอินที่ร่ย์ที่่�ผ�านการคัดแยกในแติ�ลัะ 
ห้ลัังคาเร่อน

ภาพที� 5: ห้ลัอดไฟ้ที่ั�งห้มดในพ่�นที่่�รับผิดชอบขึ้องเที่ศึบาลั 

เม่องยโสู่ธรถั่กเปลั่�ยนให้้เป็นห้ลัอดไฟ้ประห้ยัดพลัังงานแบบ LED
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2556: เทศบาลเมืองยโสธรเขารวมโครงการ “เทศบาลไทยมุงสูเมืองคารบอนตํ่า”

2565: คารบอนเครดิตสะสม 12,149 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

2556: การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร

2558: การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทระดับเมือง
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เมืองแหงตนไม เมืองไรมลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน เมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน

2556 เปนตนมา: การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 2559-2562: การคัดแยกขยะมูลฝอย
                      ในชุมชนนํารอง 3 แหง

2556 เปนตนมา: ลดการใชพลังงานไฟฟา
 และเชื้อเพลิงฟอสซิล
 ในสํานักงานเทศบาล
 เมืองยโสธร

ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจางสีเขียว
ในสํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร

สงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและงดเวนการใชโฟม
และถุงพลาสติก

สงเสริมการซื้อขายสินคาเกษตรอินทรีย
ที่ปลูกในจังหวัดยโสธร

จัดงานประเพณีอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2558 เปนตนมา: ขยายผลการดําเนินงาน
 ครอบคลุมทั้ง 23 ชุมชน

ปจจุบัน: การคัดแยกขยะมูลฝอย
              ครอบคลุมทั้ง 23 ชุมชน

2558 เปนตนมา: การทําบัญชีตนไม

2561: การบริจาคที่ดินทําเปนสวนสาธารณะ
           (ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 3 และยาหลาพัฒนา)

ภาพที� 6: การประกวดที่ำกระที่งที่่�เป็นมิติรกับสู่ิ�งแวดลั้อมในงาน “ลัอยกระที่งวิถั่ให้ม�ใสู่�ใจัสู่ิ�งแวดลั้อม”  

ขึ้องเม่องยโสู่ธร

ภาพที� 7: แผนภาพสู่รุปลัำดับเห้ตุิการณ์ูแลัะผลัสู่ำเร็จัจัากการดำเนินงานด้าน “เม่องคาร์บอนติ�ำ”  
ขึ้องเที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธร อำเภอเม่องยโสู่ธร จัังห้วัดยโสู่ธร ติั�งแติ� พ.ศึ. 2556 ถัึงปัจัจัุบัน

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25653838



  จัากการดำเนนิงานขึ้องเที่ศึบาลัเมอ่งยโสู่ธรมาอย�างติ�อเน่�องเกอ่บ 1 ที่ศึวรรษ (ภาพที่่� 7) นำไปสู่่�การมค่ารบ์อนเครดติิสู่ะสู่ม 

12,149 ติันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่�า (ขึ้้อม่ลั ณู  พ.ศึ. 2565) โดยติั�งแติ� พ.ศึ. 2561 เป็นติ้นมา เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรได้ขึ้าย

คาร์บอนเครดิติไปแลั้วที่ั�งสู่ิ�น 4,838 ติันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่�า ซึ่ึ�งคิดเป็นม่ลัค�าการซึ่่�อขึ้ายมากกว�า 1,000,000 บาที่ แลัะ

เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรยังได้รับรางวัลัระดับชาติิแลัะนานาชาติิที่่�เก่�ยวขึ้้องกับการลัดการปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก ดังน่�

   พ.ศึ. 2561 ได้รับ “รางวัลี่ The National Winner” จัากองค์การกองทีุ่นสู่ัติว์ป่าโลักสู่ากลั (World Wide Fund for 

Nature ห้ร่อ WWF) โดยได้รับคัดเลั่อกให้้เป็น “เม่องน�าอย่�สู่่�โลักยั�งย่น” ในลัำดับที่่� 7 ขึ้องโลักจัาก 132 เม่องจัาก 23 ประเที่ศึ 

ที่ั�วโลักที่่�เขึ้้าร�วมโครงการเม่องน�าอย่�สู่่�โลักยั�งย่น (One Planet City Challenge)

   พ.ศึ. 2562 ได้รบั “รางวัลี่ชนะเลิี่ศ โคืรงกัารประกัวดีเทศบาลี่ไทย ใส่ใจัลี่ดีโลี่กัร้อน ปทีี� 4” จัากองค์การบริห้ารจัดัการ

ก๊าซึ่เร่อนกระจัก (องค์การมห้าชน) พ.ศึ. 2563 ได้รับ “รางวัลี่ชนะเลี่ิศ โคืรงกัารประกัวดีเทศบาลี่ไทย ใส่ใจัลี่ดีโลี่กัร้อน ปีที� 5” 

จัากองค์การบริห้ารจััดการก๊าซึ่เร่อนกระจัก (องค์การมห้าชน) พ.ศึ. 2565 ได้รับ “รางวัลี่ชนะเลี่ิศ โคืรงกัารประกัวดีเทศบาลี่ไทย 

ใส่ใจัลี่ดีโลี่กัร้อน ปีที� 6” จัากองค์การบริห้ารจััดการก๊าซึ่เรอ่นกระจัก (องค์การมห้าชน)

      พ.ศึ. 2564 ได้รับ “รางวัลี่ชนะเลี่ิศ เมืองสิ�งแวดีลี่้อมยั�งยืน ประเภทเทศบาลี่เมือง ดี้านสิ�งแวดีลี่้อมยั�งยืน”  

จัากกรมสู่�งเสู่ริมคุณูภาพสู่ิ�งแวดลั้อม

  นอกจัากน่� การดำเนินงานดังกลั�าวยังสู่ะที่้อนถึังความยั�งย่นด้านสู่ิ�งแวดลั้อม (การลัดการปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักออกสู่่� 

ชั�นบรรยากาศึ แลัะการเพิ�มพ่�นที่่�สู่่เขึ้่ยวในเม่อง) ด้านสู่ังคม (การม่สู่�วนร�วมขึ้องชาวบ้าน อสู่ม. แลัะห้น�วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้องติ�าง ๆ  กับ

เที่ศึบาลัเม่องยโสู่ธรในการดำเนินงานด้าน “เม่องคาร์บอนติ�ำ”) แลัะด้านเศึรษฐกิจั (การซึ่่�อขึ้ายคาร์บอนเครดิติ รายได้เสู่ริมจัาก

การคดัแยกแลัะขึ้ายขึ้ยะรไ่ซึ่เคลิั แลัะการลัดค�าใชจ้ั�ายในชว่ติิประจัำวนัในสู่�วนขึ้องค�าอาห้ารจัากการปล่ักผกัสู่วนครวัสู่ำห้รบับรโิภค

ในครัวเร่อน) แลัะสู่อดคลั้องกับเป้าประสู่งค์ที่่� 13.3 ว�าด้วยการพัฒนาการศึึกษา การสู่ร้างความติระห้นักร่ ้แลัะขึ้่ดความสู่ามารถั

ขึ้องมนุษย์แลัะขึ้องสู่ถัาบันในเร่�องการลัดปัญห้าการเปลั่�ยนแปลังสู่ภาพภ่มิอากาศึ การปรับตัิว การลัดผลักระที่บ การเติ่อนภัย 

ลั�วงห้น้า ขึ้องเป้าห้มายการพัฒนาที่่�ยั�งย่น เป้าห้มายที่่� 13 (SDG 13) อ่กด้วย

  การดำเนนิงานแลัะความสู่ำเรจ็ัข้ึ้างติน้สู่ะที่อ้นให้เ้ห้น็ถังึความเปน็ “เมอ่งคารบ์อนติ�ำ” ขึ้องยโสู่ธรไดเ้ปน็อย�างด ่ที่ั�งน่�กจิักรรม

แลัะการดำเนนิงานดา้น “เมอ่งคารบ์อนติ�ำ” ขึ้องยโสู่ธรสู่ามารถันำไปประยกุติใ์ชใ้นการลัดการปลัดปลั�อยกา๊ซึ่เรอ่นกระจักในพ่�นที่่�

อ่�นที่่�ม่บริบที่ที่างสู่ังคม-วัฒนธรรมคลั้ายคลัึงกันได้
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YASOTHON: a low-carbon city in northeastern Thailand
During the past decade, several countries around the world including Thailand are conducting 
 the low-carbon practices to achieve the goal of “pursuing efforts to limit the temperature 
increase to 1.5 °C above preindustrial levels”, which was mentioned in Paris Agreement in 
2015. Based on the ratio of global greenhouse gas emissions (mostly in the form of CO2), 
about 70% of the total emissions come from human activities in cities. Therefore, the concept 
 of “low-carbon city” is necessary to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the  
climate change problem in cities.
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  In Thailand, Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

(TGO), Ministry of Natural Resources and Environment by Department of 

Environmental Quality Promotion (DEQP) and Office of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning (ONEP), and National Municipal 

League of Thailand have driven “low-carbon city” practices to locality 

leading to the appearance of low-carbon cities throughout the kingdom, 

e.g. Chiang Mai City, Phuket City, Koh Samui City of Surat Thani Province, 

Klaeng Sub-district of Rayong Province, Amphawa Sub-district of Samut 

Songkhram Province, Nakhon Ratchasima City, Khon Kaen City, as well 

as Yasothon City, where low-carbon practices have been strongly and 

continually performed. This article therefore aims to present lessons 

learnt from the local “low-carbon city” practices by Yasothon City  

Municipality with the harmonious work culture among local organizations 

and the public participation.  

  Yasothon City Municipality, covering 9.7 km2 located in Yasothon Province of northeastern Thailand, 

and consisting of 23 communities, started conducting “low-carbon city” practices in 2013 by participating 

in the National Municipal League of Thailand’s project called “Thai Municipalities Leading to a Low-carbon 

City”, aiming at promoting municipal practices to systematically and sustainably reduce greenhouse gas 

emissions through the four action strategies as follows: (1) City of Trees, (2) City of Pollution and Waste 

Minimization, (3) City of Energy Efficiency, and (4) City of Sustainable Consumption.

Action 
Strategy  

1 

“City of Trees” 

  focused on an increase of green spaces by planting more trees, 

which have the potential to absorb atmospheric CO2 through photosyn-

thesis and store carbon in their biomass. However, due to the physical 

characteristics of Yasothon City (as an urban area), it was difficult to plant 

more trees. Consequently, in 2013, Yasothon City Municipality promoted 

local people to plant home-grown vegetables in their house (Figure 1) 

that is an indirect way to increase green spaces in this urban area. In 2015, 

Yasothon City Municipality began to record the vernacular name, diameter 

at breast height (DBH), and height of trees (identified by a plant having 

more than 4.5 cm of DBH and more than 2 m of height) on local traffic 

islands and in public parks (Figure 2) to estimate their carbon storage, 

which accounts for 1,749.78 tonnes CO2 equivalent a year (tCO2-eq/y),  

by allometric equations. In 2018, local villagers of Municipal School 3 and 

Ya Lha Phatthana Communities collectively donated their money to buy 

the land (0.0016 km2) in which there are a lot of large Dipterocarpus trees 

with the age ranging from 20-50 years old, and gave this land to Yasothon 

City Municipality to build a public park.
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Figure 1: Planting home-grown vegetables in a household was an indirect way to increase green spaces 
in the urban area of Yasothon City.

Figure 2: Trees in Phaya Thaen Public Park of Yasothon City had the potential to absorb atmospheric 
CO2 through photosynthesis and store carbon in their biomass.
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“City of Pollution 
and Waste Minimization”  

Action 
Strategy 

2 

  focused on the reduction of pollution and waste, particularly 
solid waste which is the major cause of methane emissions. During 
2016-2019, public participation was applied in concretely sorting  
recyclable and organic wastes in the three pilot communities, com-
posed of Municipal School 3, Ban Tai Samakkee, and Ban Tai Sa Kaeo 
Communities. Village health volunteers (VHVs) were a key person who 
records and gathers the quantitative data of recyclable and organic 
wastes sorted from each household in their community. (Figures 3 and 4)  
The data was delivered to Division of Public Health and Environment 
of Yasothon Municipality for calculating the potential to reduce green-
house gas emissions. All the separated organic waste was mixed to 
be a compost while the recyclable one was sold. According to the 
villagers’ agreement, the incomes from selling the recyclable waste 
was granted to the VHVs as their additional income because most of 
them are an retired elder. Currently, sorting recyclable and organic 
wastes has been carried out in all the 23 communities. According to 
the activities of this action strategy, the greenhouse gas emissions 
were reduced accounting for 3,358 tCO2-eq/y.

Action 
Strategy 

3 

“City of Energy  
Efficiency”  

  focused on the reduction of energy consumption, especially 
electrical energy and fossil fuels that are the major causes of green-
house gas emissions. Yasothon Municipality began this action strategy 
in 2013 by collecting data of energy consumption in the Yasothon 
Municipality Office. All the electronic devices and vehicles which are 
powered by fossil fuels, as well as their period of use were recorded. 
The data were used to assess the carbon footprint for an organization  
followed by taking the energy efficiency measures, e.g. posting messages  
on the information board to convince the staff members to reduce 
energy consumption, calculating the fossil fuel consumption rate for 
all types of the vehicles, and launching the campaign to use a bicycle 
instead of the fossil fuel vehicles. Additionally, all light bulbs/lamps 
in public parks and other areas where their maintenance is a duty of 
Yasothon Municipality were replaced by LED ones, which are more 
energy efficient (Figure 5). In 2015, Yasothon Municipality implemented  
this action strategy with the collaboration of local communities. 
That is to say the household consumptions of electrical energy and 
fossil fuels were recorded. VHVs and/or committee members of each 
community were a key person who gathers and delivers the data to 
Division of Public Health and Environment of Yasothon Municipality 
to assess the city carbon footprint. Following the practices under this 
action strategy, the greenhouse gas emissions were reduced accounting 
for 9,514 tCO2-eq/y.
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Action 
Strategy 

4 

“City of Sustainable 
Consumption”  

  focused on the use of environmentally friendly goods and services 

and banning polystyrene foam containers (food boxes, dishes, blows, 

etc.) and single-use plastic bags. Green procurement (or environmental 

purchasing), holistically defined as the set of purchasing policies held,  

actions taken, and relationships formed in response to concerns associated 

with the natural environment was driven in all divisions of the Yasothon 

Municipality Office. The concept of green or environmentally friendly 

was also applied in organizing any festivals in Yasothon City. During the 

past few years, the environmentally-friendly-krathong-making contest was 

annually held in Loy Krathong Festival (Figure 6) to reduce greenhouse 

gas emissions and increase an environmental awareness of local people. 

Furthermore, locally grown products were promoted in the local market 

to reduce fossil fuel consumptions from transportations. Polystyrene foam 

containers and single-use plastic bags were banned in this market as well.

  In overall, the carbon footprint for an organiza-

tion of Yasothon Municipality was annually assessed 

during 2013-2014 under the suggestions and assis-

tances of the researchers from Faculty of Engineering 

of Chiang Mai University and TGO for data collection 

and the assessment procedure. Since 2015 onwards, 

the city carbon footprint has been annually assessed 

instead of the carbon footprint for an organization 

with the supports of local organizations, consisting of 

Yasothon Provincial Office of Natural Resources and  

Environment, Yasothon Provincial Office for Local  

Administration, and Yasothon Provincial Public Health 

Office in providing academic knowledge and information, 

 as well as samples of solid wastes (covering all types 

of them) for the demonstration of sorting recyclable 

wastes to local people. This led to the unique of work 

culture called “Department of Yasothon” which refers 

to the harmonious collaboration among these local 

organizations.
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Figure 4: Village health volunteers were a key person who 
records and gathers the quantitative data of separated 
organic waste of each household in their community.

Figure 5: All light bulbs/lamps in the areas where their 
maintenance is a duty of Yasothon Municipality were  
replaced by the more-energy-efficient LED ones.

Figure 3: Recyclable wastes sorted from each household in a community were gathered and their 
quantities were recorded before being sold.
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2013: Yasothon City Municipality attended the “Thai Municipalities Leading to a Low-carbon City” Project

2013: Assessment of the carbon footprint for an organization 

2015: Assessment of the city carbon footprint 
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City of Trees City of Pollution
and Waste Minimization City of Energy Eff iciency City of Sustainble Consumption

2013 onwards: Planting home-grown 
 vegetables 2016-2019: Sorting recyclable and

 organic wastes in the
 3 pilot communities  

2013 onwards: Reducing the consumptions
 of electric electrical energy 
                            andfossil fuels in the Yasothon
 City Municipality Off ice

Driving green procurement in the
Yasothon City Municipality Off ice 

Promoting the use of environmentally
friendly goods and services and banning
polystyrene foam containers and single-(dash)
use plastic bag

Promoting locally organic agricultural
products in the local market

Organizing any festivals in environmentally
friendly manners 

2015 onwards: Implementing the above-
 mentioned practices in all
 the 23 communities

Present: Sorting recyclable and
 organic wastes in all
 the 23 communities 

2015 onwards: Estimating carbon storage 
 in aboveground biomass 
 of trees

2018: Donating the land to be constructed
 a public park (Municipal School 
           3 and Ya Lha 
 Phatthana Communities)

2022: Accumulative carbon credits accounting for 12,149 tCO  -eq  2

Figure 6: The environmentally-friendly-krathong-making contest was annually held in Loy Krathong 
(meaning to float a traditional floating basket made from a piece of banana’stem exquisitely decorated with 
banana’ leaves and various kinds of flowers) Festival (or Thailand’s Festival of Lights) of Yasothon City.

Figure 7: Conclusive diagram to chronologically describe local “low-carbon city” practices of  
Yasothon City Municipality, Yasothon Province, northeastern Thailand from 2013 to present.
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  Following the above-mentioned activities to reduce greenhouse gas emissions of Yasothon Municipality 

carried out for nearly a decade (Figure 7), one of the key successes was the accumulative carbon credits accounting  

for 12,149 tCO2-eq, and the credits of 4,838 tCO2-eq have been traded since 2018, which equals to more than  

1 million THB of trading value. Yasothon Municipality received national and international awards regarding the 

reduction of greenhouse gas emissions as follows:

   “The National Winner” and “The 7th Sustainable City of the World” of all the 132 cities from 23 

countries participating in the “One Planet City Challenge” Project awarded by World Wide Fund for Nature 

(WWF) in 2018;

   “The Winner” of the municipality with low carbon footprint in an organization awarded by TGO for 

three successive years of awarding in 2019, 2020, and 2022; and

   “The Winner” of the environmentally sustainable city for the municipality in the theme of environ-

mental sustainability awarded by DEQP in 2021.

  Additionally, the above-mentioned activities reflexed sustainability in the three dimensions including (1) 

environment: reducing greenhouse gas emissions and increasing green spaces; (2) society: collaboration of local 

people, VHVs, and the local organizations to achieve “low-carbon city” practices; and (3) economy: trading 

carbon credits, additional incomes from sorting and selling recyclable wastes, and reducing daily expenses 

for food from planting home-grown vegetables for household consumption. They also corresponded to the 

Sustainable Development Goal (SDG) Target 13.3 which is to improve education, awareness-raising, and human 

and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction, and early warning.

  Based on the activities to reduce greenhouse gas emissions and their key successes, it was clearly 

showed that Yasothon is a low-carbon city. Those “low-carbon city” practices could be applied in reducing 

greenhouse gas emissions in other sites with similar socio-cultural context.

Further information
  Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) and Chula Unisearch, 2022. Natural Resource and Environmental Manage-
ment in Thailand: lessons learnt from the area-based study. Bangkok, Thailand: ONEP. 104 pp. [In Thai].
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 ในยูุคหน่�ง ธิรรมช่าต่่เคยถูกเปัรียบัเปัรยว่าเปั็นห้องเรียน 
ที�มีช่ีว่ต่ เปั็นแหล้่งความรู้ของเด็กแล้ะเยาวช่น แต่่ปััจจุบัันเม้อง

ขยายต่ัวมากข้�น เทคโนโล้ยีทันสมัยข้�น พฤต่่กรรมการเรียนรู้ 
ของเด็กแล้ะเยาวช่นเปัล้ี�ยนแปัล้งไปั มีแพล้ต่ฟอร์มที�ช่่วยให้ 
การหาความรู้ได้ง่ายดายเพียงปัล้ายน่�ว ทุกคนใช้่เวล้ากับัหน้าจอ
อุปักรณ์อ่เล้็กทรอน่กส์เพ่�มมากข้�น แล้ะย่�งคนอยู่กับัเทคโนโล้ยี
มากข้�นเท่าไหร่ ก็ดูเหม้อนส่�งที� เช่้�อมโยงพวกเรากับัธิรรมช่าต่ ่
จะย่�งล้ดน้อยล้งไปัเร้�อย ๆ แล้ะนำาไปัสู่ปััญ่หา “ภาวะขัาดิ์
ธิ์รู้รู้ม้ชื่าต์” ในที�สุด 

 ภาวะขึ้าดธรรมชาติิ ห้ร่อ Nature Deficit Disorder (NDD) ถั่กพ่ดถัึงครั� งแรก 

ในห้นังสู่่อ Last Chi ld in the Woods: Saving Our Chi ldren From Nature 

-Deficit Disorder โดยนักเข่ึ้ยนชาวอเมริกัน Richard Louv ได้กลั�าวถัึงภาวะที่่�ผ่้คน 

ขึ้าดการเช่�อมโยงกับธรรมชาติิ ไม�ม่กิจักรรมนอกบ้าน ห้ร่อกิจักรรมท่ี่�ให้้สัู่มผัสู่กับธรรมชาติ ิ

Nature Education

Nature Plearn Club 

Nature Education
กัองบรรณาธิกัาร
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นอกบ้าน เช�น ติ้นไม้ ผ่นดิน ห้ร่อลัำธาร ซึ่ึ�งสู่�งผลัโดยติรง

ติ�อพัฒนาการขึ้องเด็ก ที่ั�งที่างร�างกาย การเร่ยนร่้ อารมณู์ 

จันถัึ งการอย่� ร� วมกัน ในสู่ั งคม ภาวะขึ้าดธรรมชา ติิน่� 

เป็นประเด็นที่่�วงการสู่าธารณูสุู่ขึ้แลัะการศึึกษาเก่�ยวกับ

เด็กแลัะเยาวชนที่ั�วโลักติระห้นักมากยิ�งขึึ้�นติลัอดห้ลัายปี

ที่่�ผ� านมา แลัะเม่�อไม�นานมาน่�  ในประเที่ศึไที่ยเองก็ม ่

การจััดงานประชุมวิชาการระดับชาติิ ครั�งที่่� 7 ในห้ัวขึ้้อ 

“เดี็กักัับโรคืขาดีธรรมชาติิ Children & Nature-deficit  

Disorder” จััดโดยสู่ถัาบันแห้�งชาติิเพ่�อการพัฒนาเด็ก 

แลัะครอบครัว มห้าวิที่ยาลััยมห้ิดลั โดยในการประชุมได้พ่ด

ถัึงปัญห้าแลัะการแก้ปัญห้าภาวะเด็กขึ้าดธรรมชาติิเป็นหั้วข้ึ้อ 

เร่�องห้ลััก โดยผ่้เช่�ยวชาญห้ลัายที่�านให้้ความเห้็นว�า สู่ิ�งห้นึ�ง 

ที่่�จัะช�วยแก้ปัญห้าน่�ได้ ค่อ การลัดกิจักรรมห้น้าจัอขึ้องเด็กลัง  

แลัะพาเด็กออกมาสู่ัมผัสู่ธรรมชาติิให้้มากขึ้ึ�น 

 การกลัับออกไปสู่่�ธรรมชาติิในยุคที่่�เม่องขึ้ยายติัวน่� 

ไม�ใช�เร่�องง�าย คนกลัุ�มห้นึ�งท่ี่�จัะมาช�วยฟ้้�นค่นสู่ายใยขึ้องเด็ก 

แลัะเยาวชนกับธรรมชาติิผ�านกระบวนการเร่ยนร่้โดยใช้โลัก 

ธรรมชาติิแที่นห้้องเร่ยนค่อนักสู่่�อสู่ารธรรมชาติิ ห้ร่อ Nature 

Educator นั�นเอง ซึ่ึ�งนอกจัากสู่ายใยที่่�ถัก่ฟ้้�นคน่แลัว้ ในปจััจับุนั

การเร่ยนร่ล้ักัษณูะน่�ยงันำไปสู่่�การสู่ร้างเครอ่ขึ้�ายนักวิที่ยาศึาสู่ติร์

พลัเม่องได้อ่กด้วย
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 วารสู่ารฉบับน่�ได้รับเก่ยรติิจัาก คุณูอุเที่น ภุมรินที่ร์ ห้ร่อ คร่ที่อม แลัะ 

คุณูชุติินธร วิริยะปานนท์ี่ ห้ร่อคุณูเอ้ ท่ี่มนักสู่่�อสู่ารธรรมชาติิ เจ้ัาขึ้องเพจั Nature 

Plearn Club เพจัสู่่�อสู่ารธรรมชาติิที่่�ที่ำงานโดยยึดแนวที่าง “ธรรมชาติิศึึกษาสู่ำห้รับ

เด็กแลัะครอบครัว เพ่�อสู่�งเสู่ริมการแก้ปัญห้าภาวะเด็กขึ้าดธรรมชาติิ” ปัจัจุับัน  

Nature Plearn Club ม่ผ่้ติิดติามกว�าห้นึ�งห้ม่�นคน แลัะยังเป็นสู่�วนห้นึ�งขึ้องเคร่อขึ้�าย 

นักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่อง ร�วมกับองค์กรภาครัฐแลัะเอกชนจััดกิจักรรมเก่�ยวกับ 

การศึึกษาธรรมชาติิในเม่องอ่กด้วย ในครั�งน่�คร่ที่อมแลัะค่รเอ้จัะมาเลั�าให้้เราฟั้ง 

ถัึงแรงบันดาลัใจัแลัะความเป็นมา รวมถัึงเคร่�องม่อที่่�เห้ลั�านักสู่่�อสู่ารธรรมชาติิแลัะ 

นักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเมอ่งใช้ในการช�วยฟ้้�นค่นสู่ายใยระห้ว�างธรรมชาติิแลัะคนเม่อง

☘ จุดเร่�มต้่นของห้องเรียนธิรรมช่าต่่ Nature Plearn Club

 คร่ที่อมเลั�าให้้เราฟ้ังว�าก�อนจัะมาจัับงานที่างด้านน่�เติ็มตัิวนั�น คร่ที่อมที่ำงาน

อาสู่าด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติิ งานอนุรักษ์นก แลัะด่แลัคอลััมน์ Bird in the city 

ขึ้องวารสู่าร Robin Bulletin กิจักรรมสู่่�อสู่ารธรรมชาติิในช�วงแรก ๆ เป็นกิจักรรม 

ที่่�จััดกับเด็ก ๆ จัากโรงเร่ยน KIS international School โดยม่สู่มาคมผ่้ปกครอง 

เป็นแรงสู่นับสู่นุนสู่ำคัญ แติ�กิจักรรมในเชิงวิชาการ เช�น กิจักรรมด่นกจัะที่ำให้้เด็กวัย  

10-11 ปี เบ่�อได้ง�าย ๆ ที่ำให้้ที่่มติ้องม่การปรับเปลั่�ยนวิธ่การเพ่�อให้้เด็ก ๆ เร่ยนร้่

ธรรมชาติิพร้อมกับสู่นุกไปด้วยได้ เป็นลัักษณูะขึ้องการ “พาร้่ พาเลั�น” สู่อดแที่รก

กิจักรรมติ�าง ๆ อาที่ิ การวาดร่ป ห้ร่อการเลั�นเกม Scavenger hunt โดยจัะม่ 

ผ่้เช่�ยวชาญมาเป็นวิที่ยากรรับเชิญเป็นครั�งคราวเพ่�อเพิ�มสู่่สู่ันให้ก้ับกิจักรรม

คืุณอุเทน ภุมรินทร์ (คืร่ทอม)                คืุณชุติินธร วิริยะปานนท์ (คืุณเอ้)

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25655050



 ความใจัเย็นในการรับม่อกับเด็ก ๆ ขึ้องคร่ที่อมที่ำให้้

กิจักรรมที่่�จััดได้รับผลัติอบรับด่มากจัากทัี่�งเด็กแลัะผ้่ปกครอง 

จันมเ่สู่ย่งเร่ยกรอ้งให้้จัดั Nature Education Trip อย�างเติม็รป่

แบบ แติ�เน่�องจัากที่กุคนมง่านประจัำที่ำให้จ้ัะติอ้งมก่ารวางแผน 

ที่่�รัดกุม ซึึ่�งคุณูเอ้จัะเป็นผ้่เขึ้้ามาช�วยด่แลัด้านการจััดที่ริป 

ที่ั�งวางแผนการเดินที่าง การประชาสัู่มพันธ์ที่ริป อาห้ารแลัะ 

ท่ี่�พัก รวมถัึงร่ปแบบขึ้องกิจักรรมในแติ�ลัะที่ริที่่�แติกติ�าง 

กันออกไปในแติ�ลัะฤด่กาลั อาที่ิ กิจักรรมเชิงพฤกษศึาสู่ติร ์

ในฤด่ใบไม้ผลัิ กิจักรรมสู่�องสัู่ติว์เลั่�อยคลัานในฤด่ฝูนห้ร่อ 

การด่นกในฤด่นกอพยพ โดยกิจักรรมที่่� Nature Plearn Club 

จััดขึึ้�น จัะคำนึงถึังคุณูภาพขึ้องอาห้ารแลัะท่ี่�พักให้้เห้มาะสู่ม 

กับเด็กแลัะครอบครัว รวมถัึงความสู่มดุลัขึ้องเน่�อห้าความ

ร่้แลัะกิจักรรมให้้ ผ้่ เขึ้้าร�วมทีุ่กวัยได้สู่นุกแลัะได้ความร่้  

จัากการประชาสัู่มพันธ์แบบปากติ�อปากในช�วงแรก ไปสู่่� 

การประชาสู่ัมพันธ์ผ�านเพจั ที่ำให้้เพจัเป็นที่่�ร่้จัักมากขึ้ึ�นเร่�อย ๆ  

ในฐานะนักสู่่�อสู่ารธรรมชาติิ 

 นอกจัากการให้้ความร่้เก่�ยวกับธรรมชาติิแลั้ว Nature 

Plearn Club ยงัเลัง็เห้น็ว�าโรคขึ้าดธรรมชาตินิั�นเกดิขึ้ึ�นไดก้บัคน

ทีุ่กวัย ที่ำให้้อาจัจัะม่โครงการท่ี่�ปรับให้้เขึ้้ากับคนอ่กกลัุ�มอายุ 

อาทิี่ กลัุ�มผ่เ้กษย่ณูอายุ ในอนาคติ นอกจัากน่�ที่างที่ม่ยังมแ่ผนที่่�

จัะพฒันากจิักรรมไปสู่่�แนวที่างธรรมชาติบิำบัดท่ี่�วดัผลัก�อนแลัะ

ห้ลัังเข้ึ้าร�วมกิจักรรมได้อย�างเป็นร่ปธรรมในอนาคติอ่กด้วย
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25655252



☘ ความทา้ทายในบัรบ่ัทของโล้กที�เปัล้ี�ยนแปัล้งไปั

 การที่ำงานกับธรรมชาติิม่ปัจัจััยที่่� ไม�คาดฝูัน

มากมาย แลัะจัะติ้องม่การปรับแผนห้น้างานอย่�ติลัอด  

ที่ั�งการเดนิที่างที่่�อาจัมอ่ปุสู่รรคไดห้้ากสู่ภาพอากาศึเปลั่�ยน 

ห้ร่ออาจัต้ิองเปลั่�ยนร่ปแบบกิจักรรมห้ากสู่ภาพพ่�นที่่� 

ในธรรมชาติิไม�เห้มาะสู่ม คุณูเอ้ให้้ความเห็้นว�า การม่พ่�นที่่�

เพ่�อจััดกิจักรรมเป็นขึ้องตัิวเองจัะช�วยลัดความเสู่่�ยงได้มาก

ที่่�สูุ่ด แติ�ก็ม่ติ้นทีุ่นที่่�สู่่งขึ้ึ�นเช�นกัน 

 อ่กห้นที่างห้นึ�งซึ่ึ�งเป็นผลัด่กับทีุ่กฝู่ายค่อพ่�นที่่� 

สู่่เขึ้่ยวที่่�เป็นสู่าธารณูะในตัิวเม่อง เพราะนอกจัากไม�เป็น

ปัญห้าในการเดินที่างแลั้ว การศึึกษาธรรมชาติิในพ่�นที่่� 

สู่่เขึ้่ยวในเม่องจัะช�วยให้้เด็กร่้สึู่กเช่�อมโยงกับพ่�นท่ี่�ในเม่อง

มากขึ้ึ�น ติัวอย�างพ่�นท่ี่�สู่่เข่ึ้ยวสู่าธารณูะท่ี่�น�าสู่นใจัแลัะ

เห้มาะกับงานศึึกษาได้แก� สู่วนลัุมพิน่ สู่วนเบญจักิติติิ ห้ร่อ 

แม้กระที่ั�งสู่ถัานที่่�ราชการอย�างกรมประชาสัู่มพันธ์ ห้ากม่

พ่�นที่่�สู่เ่ขึ้ย่วลักัษณูะน่�เพิ�มมากขึึ้�น แลัะเขึ้า้ถึังง�ายขึึ้�น กจ็ัะช�วย 

ที่ั�งเร่�องการศึึกษาธรรมชาติิแลัะที่ำให้้คนเม่องใกลั้ชิด

ธรรมชาติิได้ด่ขึ้ึ�นที่่เด่ยว

 อ่กห้นึ�งความที่้าที่ายท่ี่�คนแที่บทีุ่กวงการติ้องเผชิญ

ค่อสู่ถัานการณ์ูการระบาดขึ้องโรคโควิด-19 ที่่�ที่ำให้้การจััด 

กจิักรรมติ�าง ๆ  เปล่ั�ยนแปลังไป ครท่ี่อมมองว�า ด้วยสู่ถัานการณูน์่� 

ที่ำให้้เราควรนำ Transformative Education มาพ่ดให้ม� 

ร่ปแบบการเร่ยนร้่จัะเปล่ั�ยนแปลังไป ไม�จัำกัดแค�การที่ำ

กิจักรรม on site ห้ร่อการอย่�ร�วมกันในห้้องเร่ยน ช�วงเวลัาน่� 

ที่ำให้เ้ที่คโนโลัยม่บ่ที่บาที่มาขึ้ึ�น มเ่กมแลัะแอปพลัเิคชนัมากมาย 

ที่่�สู่นับสู่นุนการเร่ยนร่้ออนไลัน์จัากบ้านโดยไม�ต้ิองใกล้ัชิดกัน 

 เคร่�องมอ่ห้นึ�งที่่� Nature Plearn Club นำมาใชค้อ่แอปพลัเิคชัน 

iNaturalist แอปพลัิเคชันสู่ำห้รับระบุชนิดพันธุ์สู่ิ�งม่ช่วิติ 

ที่่�ใคร ๆ ก็สู่ามารถัสู่�งขึ้้อม่ลัแลัะม่สู่�วนร�วมกับการให้้ขึ้้อม่ลัได้ 

ที่ำให้ย้กระดบัการเรย่นร้่ธรรมชาติิขึ้ึ�นไปเปน็การสู่รา้งเครอ่ขึ้�าย 

นักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่องได้อ่กด้วย

การศ้ักษาธิรรมช่าต่ใ่นพ้�นที�สีเขยีว 
ในเมอ้งจะช่่วยใหเ้ดก็รูส้้กเช้่�อมโยงกบัั
พ้�นที�ในเม้องมากข้�น
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☘ เคร้อข่ายนักว่ทยาศัาสต่ร์พล้เม้อง แล้ะ iNaturalist 

 Citizen Scientist ห้ร่อนักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่อง เป็นการสู่ร้างเคร่อขึ้�าย 

ในการเก็บขึ้้อม่ลัภาคสู่นามนอกเห้น่อจัากติัวนักวิจััยเอง โดยความร�วมม่อขึ้อง 

อาสู่าสู่มัครจัากกลัุ�มอาช่พแลัะกลัุ�มอายุท่ี่�แติกติ�างกันแติ�ม่ความสู่นใจัเห้ม่อนกัน 

อาทิี่ ดาราศึาสู่ติร์ ห้ร่อธรรมชาติิวิที่ยา ซึ่ึ�งขึ้้อม่ลัภาคสู่นามเห้ลั�าน่�จัะถั่กรวบรวม 

ผ�านแอปพลิัเคชันที่่�ที่ำห้น้าที่่�เป็นฐานขึ้้อม่ลักลัางที่่�คอยรวบรวมแลัะประมวลัผลั

ขึ้อ้ม่ลัเพ่�อให้ผ้่้เขึ้้าใชง้านไดด้ึงไปใช้ติ�อยอดในงานวชิาการติ�อไป โดยเฉพาะในปัจัจุับนั 

ท่ี่�ม่การพัฒนาแอปพลิัเคชันเห้ลั�าน่�มากขึึ้�นเร่�อย ๆ ที่ำให้้นักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่อง 

ถั่กพ่ดถึังมากขึ้ึ�นเร่�อย ๆ เช�นกัน

 iNaturalist เปน็แอปพลัเิคชนัที่่�ใชบ้นมอ่ถัอ่สู่ำห้รบัการจัดัสู่�งรป่ภาพห้รอ่เสู่ย่ง

ที่่�บนัทึี่กได้ จัากสู่ิ�งมช่วิ่ติในธรรมชาติ ิจัากนั�นจึังแชร์ขึ้อ้มล่ัขึึ้�นไปแสู่ดงบนแอปพลิัเคชัน 

ที่่�ม่นักวิที่ยาศึาสู่ติร์ ผ่้เช่�ยวชาญ แลัะนักวิจััยจัำนวนมาก เพ่�อให้้นักวิที่ยาศึาสู่ติร์ ห้ร่อ 

ผ่เ้ช่�ยวชาญเห้ลั�านั�น ให้ค้ำแนะนำในการจัำแนกชนิดพันธุส์ู่ิ�งมช่วิ่ติ รวมถึังการนำข้ึ้อมล่ั

ไปใช้ในการจััดการสู่ิ�งแวดลั้อม ให้้สู่อดคล้ัองกับการดำรงช่วิติขึ้องสู่ิ�งม่ช่วิติ

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25655454



 จัากการที่่�เราม่เคร่อขึ้�ายนักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่อง แลัะแพลัที่ฟ้อร์ม

สู่ากลัที่่�จัะใช้สู่่�อสู่ารกันระห้ว�างข้ึ้อม่ลัภาพแลัะเสู่่ยงจัากนักวิที่ยาศึาสู่ติร์

พลัเม่อง กับผ่้เช่�ยวชาญ ผ�านที่างช�องที่าง iNaturalist แลั้วสู่ามารถัระบุราย

ลัะเอ่ยดขึ้องพ่ชห้ร่อสู่ัติว์ที่่�พบจัากที่ั�วโลัก จัึงได้ม่การจััดกิจักรรมความที่้าที่าย

ขึ้องธรรมชาติิในเมอ่ง (City Nature Challenge) โดยม่การใช้โที่รศึัพที่์ม่อถั่อ

ถั�ายรป่ห้รอ่บนัที่กึเสู่ย่งสู่ตัิวป่์าท่ี่�พบในเมอ่ง แลัะแชรข์ึ้ึ�นไปบนแพลัที่ฟ้อร์ม เพ่�อ

จััดที่ำฐานขึ้้อม่ลัระห้ว�างประเที่ศึขึ้องสู่ัติว์ป่าท่ี่�เขึ้้ามาอาศึัยในเม่อง จัะช�วยให้้

นักวิที่ยาศึาสู่ติร์แลัะนักธรรมชาติิวิที่ยาได้ม่ขึ้้อม่ลั แลัะเขึ้้าใจัสู่ัติว์เห้ลั�านั�นมาก

ขึ้ึ�น แลัะสู่ามารถันำขึ้้อม่ลัไปวางแผนการจััดห้าแห้ลั�งที่่�อย่�อาศึัยที่่�ด่กว�า ให้้กับ

มนุษย์แลัะสู่ิ�งม่ช่วิติเห้ลั�านั�น 

กิจักรรมความที่า้ที่ายขึ้องธรรมชาติใินเมอ่งไดเ้ริ�มครั�งแรก ป ีพ.ศึ. 2559 

แลัะการจััดกิจักรรมในปี พ.ศึ. 2565 ประเที่ศึไที่ยม่ผ่้สู่นใจัเขึ้้าร�วมกิจักรรมน่�

เป็นจัำนวนมาก จัากกรุงเที่พฯ แลัะปริมณูฑ์ลั แลัะเม่องให้ญ�ในภ่มิภาค จััดขึึ้�น

พร้อมกันที่ั�วโลัก ระห้ว�างวันที่่� 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 เป็นช�วงที่่�ม่

การบนัที่กึขึ้อ้ม่ลัดว้ยการถั�ายรป่ห้รอ่บันที่กึเสู่ย่ง แลัะในวันที่่� 3 - 8 พฤษภาคม 

2565 เป็นช�วงท่ี่�จัะม่การปรับแติ�งร่ปภาพ แลัะ

นำลังข้ึ้อม่ลัเพ่�อระบุชนิดพันธุ์ขึ้องสู่ิ� งม่ช่ วิติ  

ก�อนท่ี่�จัะประกาศึผลัพร้อมกันใน 400 เม่อง 

ที่ั�วโลัก ในวันที่่� 9 พฤษภาคม 2565

จัะเห็้นได้ว�า กิจักรรมการสู่ร้างความร่้

จัากธรรมชาติิ โดยเฉพาะธรรมชาติิในเขึ้ติเม่อง 

ช�วยสู่�งเสู่ริมให้้ผ่้คนที่่�อาศึัยในเม่องได้ใช้เวลัา

ใกล้ัชิดธรรมชาติิมากขึึ้�น ทีุ่กคนสู่ามารถัเป็น 

นักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่องจัากการนำโที่รศึัพที่์ม่อ

ถั่อมาจััดเก็บขึ้้อม่ลัแลั้วสู่�งเขึ้้าแพลัที่ฟ้อร์ม เพ่�อ

ให้้นักวิที่ยาศึาสู่ติร์ม่ขึ้้อม่ลัที่่�ร�วมกันที่ำขึ้ึ�นอย�าง

เป็นระบบ ไปใช้ในการวางแผนให้้คนแลัะสัู่ติว์

ติ�างม่ที่่�อย่�ที่่�ด่ขึึ้�น แลัะในระยะติ�อไป ห้ากจัะให้้ม่

ขึ้้อม่ลัเพิ�มขึ้ึ�น เคร่อขึ้�ายนักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่อง

จัะต้ิองร�วมม่อกันในการค้นห้าชนิดพันธ์ุสู่ิ� ง 

ม่ช่วิติในเม่องให้้มก่ารจัำแนกชนิดพันธ์ุแลัะได้รับ

การจัดัการที่่�ถัก่ติอ้ง ลัดการคกุคาม แลัะลัดความ

เสู่่�ยงติ�อการสู่ญ่พันธุ์ขึ้องสู่ิ�งม่ช่วิติในเม่อง 

☘  บัทส่งท้าย

 Nature Education กับการเช่�อมสู่ายใย

ผ่้คน สู่ังคม แลัะธรรมชาติิ
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At one point of time, the nature was portrayed as the living classroom which 
was the source of knowledge for children and youths However, urban expansion and 
modern technology have brought changes on learning behaviors of children. There are 
platforms allowing children to search for knowledge by using only their fingertips. They 
spend more time watching the screen of electronic devices. When humans spend more 
time with the technology, their connection with the nature will constantly diminish. Such 
circumstances have eventually led to a problem of “Nature-Deficit Disorder”.

  Nature-Deficit Disorder (NDD) was first mentioned in a book entitled “Last Child in the Woods: Saving 
Our Children From Nature-Deficit Disorder” by American author Richard Louv. NDD is the state that humans 
lack the connection with nature as there are no outdoor activities or activities allowing them to expose to 
the nature outside their houses such as trees, earth or creeks. Such situation has directly affected children’s 
development physically, emotionally as well as their learning ability and co-existing in the society. The nature 
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-deficit disorder is an agenda recognized among global public health and educational communities working 
on child and youth for a certain period of time. Thailand recently organized the 7th international academic 
conference on the topic “Children & Nature-deficit Disorder” by Mahidol University’s National Institute for 
Child and Family Development. The conference mainly discussed about problems and solutions to children’s 
nature-deficit disorder. Several specialists viewed that one way to help solving the problem is to reduce  
the time children spend on watching electronic screen and take them to experience more of the nature.   

It is not easy to bring children back to the nature amidst urban expansion. Meanwhile, there is a group of 
people known as Nature Educator who tries to reconnect the bonding of children and the nature through 
the learning process by applying the natural world as the classroom. In addition to restoring the bonding,  
this type of learning will also lead to the creation of networks of citizen scientists.
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 The magazine is honored to get an interview with Khun Utain Pummarin or Teacher 
Tom and Khun Chutinton Viriyapanon or Khun Ae. They are nature educators who manage 
the Nature Plearn Club Page, a Facebook page communicating stories about  
the environment by upholding the working principle “nature education for children and 
family to promote and offer solutions to problems of nature-deficit disorder”. Currently, 
Nature Plearn Club has more than 10,000 followers and is a member of the networks of 
citizen scientists. It collaborates with both public and private organizations to organize 
activities related to nature education in the city. Teacher Tom and Teacher Ae will talk 
about the inspiration, history and tools used by nature educators and citizen scientists 
to re-establish the connection between the nature and urban residents. 

✏ The origin of nature class of Nature Plearn Club

Teacher Tom says prior to taking up this job in his full capacity, he had volunteered 
on works related to natural conservation, bird conservation and responsible for Bird 
in the city column of Robin Bulletin magazine. In the beginning, the nature education  
offered activities organized for students from KIS International School and supported by 
the school’s parent association. However, academic activities such as bird watching may 
easily fail to draw attention from children aged 10-11 years. The team has to adjust its 
method to ensure that children will learn about the nature while having fun. Activities are 
organized in a form of “learning and playing” by incorporating activities such as drawing 
or playing Scavenger hunt game. Experts are invited as guest speakers from time to time 
to add color to the activities. 

Khun Utain Pummarin (Tom)               Khun Chutinton Viriyapanon (Ae)    
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 Teacher Tom’s calmness in handling children resulted 
in positive feedbacks from both children and parents so they 
requested for full Nature Education trips. However, everyone 
in the team has a full-time job so the plan must be carefully 
outlined. Teacher Ae will take care of organizing the trip from 
travel planning to public relations, food and accommodation 
and activities in each trip. The activities will differ from season 
to season. For example, botanical activities are organized 
in spring, reptile viewing in rainy season and bird watching 
in fowl migration season. Nature Plearn Club will focus on  
the quality of food and appropriate accommodations for 
children and parents and the balance of knowledge materials 
and activities to bring fun and knowledge to participants  
at all ages. The word-of-mouth publicity has transformed to 
the page, propelling the page to be recognized more and 
more as the nature educator. 

 In addition to providing knowledge about the nature, 
Nature Plearn Club foresees that the Nature-Deficit Disorder 
can occur to people at any age so the club may initiate more 
projects in the future, modifying activities to suit people at 
other age groups such as retirees. The team also plans to 
develop activities to offer natural therapies with systematic 
measurement of some health indicators before and after 
participating the activities.  
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✏ Challenges in changing global context

There are many unexpected factors when working with the nature so plans must be adjusted during  
the implementation. The weather may be changed during the trip or natural conditions in the area are  
unsuitable so activities have to be changed accordingly. Khun Ae comments that having own space for  
organizing activities will help reduce the risk but the cost will be higher.  

 Another way that is good for all parties is utilizing green public areas in the city as travelling will  
not be the issue while studying the nature in urban green areas will assist children to connect with  
the urban spaces. For example, interesting public green spaces suitable to the nature education are Lumpini Park,  
Benjakitti Park or government offices like the Public Relations Department. If there are more such public  
green spaces with easy accessibility, it will help on the nature education and encouraging city people to  
get closer to the nature.  
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Another challenge encountered by almost all sectors is 
the outbreak of Covid-19 disease that has caused changes 
in organizing activities. Teacher Tom views that during such 
circumstance, Transformative Education should be applied 
as the learning patterns will be changed, not limited only to  
on-site activities or learning in classrooms. Technology will 
play a greater role with the inventions of games and applica-
tions to support online learning from home. A tool used by 
Nature Plearn Club is iNaturalist application to identify living 
species. Anyone can send information and being a contributor.  
This helps elevate the nature education into the establishment 
of networks of citizen scientists.  

studying the nature in urban 
 green areas will assist children 
 to connect with the urban spaces
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✏ Network of citizen scientist and iNaturalist

Citizen scientist is the establishment of a network for collecting field data by people 
rather than researchers themselves through the cooperation of volunteers from different 
occupations and age groups but they share the same interests such as astronomy or natural 
science. The field data will be collected via the application that acts as the data center 
collecting and processing information for further academic study by users. There are more 
developments of such applications so the citizen scientists have been mentioned more.     

iNaturalist is an application on mobile phone for sharing photos or recorded noise 
of living species in the nature on the application. A large number of scientists, experts 
and researchers are using this application to provide recommendations on classification  
of living species as well as using the information for environmental management in  
accordance with the life of living beings. 
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As there are networks of citizen scientists and an 
international platform for communication about data 
including photos and noise between citizen scientists 
and experts via iNaturalist channel to identify  
details of plants and animals around the globe, a 
City Nature Challenge has been organized. Users use 
a mobile phone to take photos and record animal 
voice found in the city and share on the platform in 
order to create international database of wild animals 
coming to live in the city. This will help scientists and 
naturalists to have information and understand more 
about those animals. They can use the information 
for planning to provide better accommodations and 
habitats for humans and living beings.    

 The City Nature Challenge has first started since 
2016. The activity in Thailand in 2022 was organized at 
the same time with other cities across the world. There 
were a large number of participants from Bangkok 
and vicinity and large cities in different regions in 
the country. Participants recorded their photos and 
noises during April 29 - May 2, 2022. They were al-
lowed to modify the images and upload data for later  
identification of living beings during May 3 - 8, 
2022. The results were announced at the same time 
globally in 400 cities on May 9, 2022.

 The nature education activities particularly 
nature in the city will encourage urban residents to 
spend more time close to the nature. Anyone can  
become a citizen scientist by collecting information in a 
mobile phone and upload via the platform so scientists 
 will have collective systematic information that can 
be utilized to plan for better living of humans and 
animals. In the later stage, if there is more information, 
the networks of citizen scientists have to cooperate to 
search for types of urban living beings that will lead 
to the classification of species in order to get proper 
management, reduce the threatening and diminish  
the risk for extinction of urban living beings.    

✏ Epilogue  Nature Education connects people, society and the nature.
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อาหารอาหาร  
อดีต | ปัจจุบัน | อนาคต

ณภัทร ติัณฑิิกัุลี่
ที�ปรึกัษางานวิจััยอิสระดี้านชีวเคืมีแลี่ะโปรติีนทางเลี่ือกั
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ที่่�มา: Food Timeline: food history research service.

ห้นังสู่่อ 100 MiLlion Years of Food

มนษุย์เร่�มต่น้จากการ “กน่เพ้�ออยู”่ เพ้�อให้มพีลั้งงานมากพอที�จะออกไปัล่้าสัต่วแ์ล้ะหาอาหารไว้กน่ในม้�อต่อ่ไปั 
ก่อนที�จะเร่�มรู้จักการทำาเกษต่ร เพาะปัลู้ก เล้ี�ยงสัต่ว์ เพ้�อให้เพียงพอต่่อการบัร่โภคของปัระช่ากรที�เพ่�มมากข้�น 
ในช่่วงยุคห่นใหม่ เม้�อปัระมาณ 10,000 ปัีก่อน จันเกิดการแลักเปล่ั�ยนค้าขึ้าย เกิดวัฒนธรรมการกิน เกิดการพัฒนาเร่�อยมา 

จันถึังยุคสู่มัยให้ม� เกิดการปฏิวัติิวิที่ยาศึาสู่ติร์แลัะอุติสู่าห้กรรม ม่การนำเอานวัติกรรม เคร่�องจัักร แลัะเที่คโนโลัย่เขึ้้ามาใช้  

ในกระบวนการผลัติิแลัะถันอมอาห้ารในระดบัอตุิสู่าห้กรรม จันการเกษติรอตุิสู่าห้กรรม (Industrial Agriculture) เขึ้า้มาเปน็ระบบห้ลักั 

ในการผลัิติอาห้ารให้้ได้อาห้ารมากพอ...มากพอที่่�จัะเลั่�ยงประชากรกว�า 7.9 พันลั้านคนในปัจัจัุบัน

แม้ว่าในวันนี� เราจัะไม�ติ้องออกไปลั�าสู่ัติว์ห้ร่อห้าอาห้ารจัากในป่าเห้ม่อนเม่�อสู่มัยยุคห้ิน การได้มาซึ่ึ�งอาห้ารขึ้องเรานั�น

ง�ายดาย แค�ปลัายนิ�วกดสู่ั�ง แถัมยังม่ให้้เลั่อกสู่รรทุี่กประเภที่อาห้าร ทุี่กสู่ัญชาติิอาห้าร แติ�ก็ปฏิเสู่ธไม�ได้เลัยว�าบนโลักที่่�กำลัังป่วย 

ที่รัพยากรธรรมชาติลิัดน้อยลังทีุ่กวัน สู่วนที่างกับจัำนวนประชากรแลัะความต้ิองการใช้ที่รัพยากรที่่�เพิ�มขึ้ึ�นอย�างติ�อเน่�อง ยังไม�นับ 

โรคระบาด ห้ร่อปัจัจััยแที่รกแซึ่ง (disruption) อ่�น ๆ เช�น สู่งคราม ภัยธรรมชาติิ ภ่มิอาการแปรปรวนสูุ่ดขึ้ั�ว ที่่�สู่�งผลัติรงติ�อ 

ความท้ี่าที่ายในการผลิัติอาห้ารให้ม้ากเพย่งพอติ�อประชากรกว�า 1 ห้ม่�นล้ัานคน ในปี 2050 (ติามการคาดการณ์ูขึ้ององค์การสู่ห้ประชาชาติ)ิ  

อาจักลั�าวได้ว�า “คืวามมั�นคืงทางอาห้ารของโลี่กั (World’s food security)” ในยุคที่่�โลักขึ้ับเคลั่�อนด้วยเที่คโนโลัย่อาจัไม�ได้

มั�นคงอย�างที่่�เราคิดไว้อ่กติ�อไป

ยุคืห้ินเกั่า - ลี่้านปีกั่อน++

ลั�าสู่ัติว์ป่า/สู่ัติว์น�ำ  
     มาเป็นอาห้าร 

  โปรติ่นชนิดแรก ๆ ค่อ  
     อาห้ารที่ะเลั แลัะแมลัง 

เก็บผลัไม้กิน

ประชากัร ~ 5 ลี่้านคืน 

ยคุห้นิให้ม�  10,000 - 4,000 ปีก�อน 
อย่�กันเป็นห้ม่�บ้าน 

เริ�มเพาะปลั่ก ที่ำการเกษติร 
พ่ช: ถัั�ว ฟั้ก บวบ ธัญพ่ช ขึ้้าว 
สู่ตัิว์: สู่นัุขึ้ ไก� แกะ แพะ ห้ม ่ววั 

     (Farm animals) 
เริ�มแปรรป่อาห้าร/ถันอมอาห้าร 

  ขึ้นมปัง เบ่ยร์

ปี 2050 

ประชากรห้ม่�นลั้านคน 
เราจัะกินอะไร?

FOOD TIMELINE

NOW!! ประชากัร~ 7.9 
พันล้ี่านคืน
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แล้้ววันพรุง่นี�ของประชากร 1 หมื่่�นล้้านคน ในอีกไม่ถ้ง 30 ปัีข้างหน้า... 

พวกเราจะกินอะไร???  การเกษต่รอุต่สาหกรรม 
 ยังมีปัระส่ทธิ่ภาพเพียงพอสำาหรับัเปั้าหมายผล้่ต่อาหาร 

เพ้�อเล้ี�ยงดูปัระช่ากร 1 หม้�นล้้านคน หร้อไม่? 

มาร่วมทำคืวามเข้าใจั แลี่ะเติรียมติัวรับมือกัับ “คืวามไม่มั�นคืง” ทางอาห้ารในโลี่กัที�กัำลี่ังป่วยนี�ไปดี้วยกััน พร้อม ๆ 

 กัับ 5 ข้อเท็จัจัริง (ที�คืุณอาจัไม่เคืยร่้มากั่อน) เกัี�ยวกัับระบบกัารผ่ลี่ิติอาห้ารทั�งในปัจัจัุบันแลี่ะในอนาคืติ 

ขั�อเท็จัจัรู้ง์ที� 1: ความ้ไม่้ม้ั�นคงทางอาหารู้ Food 
(In) security

สิู่งคโปร์ เดิมเคยเป็นประเที่ศึที่่�ต้ิองซ่ึ่�อน�ำด่�มจัากมาเลัเซึ่่ย 

ปัจัจัุบันพัฒนาเที่คโนโลัย่การบำบัดน�ำเสู่่ยให้้เป็นน�ำที่่�สู่ะอาดกว�า 

น�ำประปา แลัะเที่คโนโลัย่เปล่ั�ยนน�ำที่ะเลัเป็นน�ำจ่ัดได้ด่มาก 

จันปจััจับุนัสู่ามารถัผลัติิน�ำด่�มน�ำใชไ้ดเ้พย่งพอกบัความติอ้งการใน

ประเที่ศึ จันสู่ามารถัสู่�งน�ำกลับัไปขึ้ายให้ม้าเลัเซ่ึ่ยไดอ้ก่ดว้ย  ในดา้น

อาห้าร แมป้จััจับุนัสู่งิคโปรย์งัติอ้งนำเขึ้า้อาห้ารจัากนอกประเที่ศึถังึ

กว�า 90% แติ�ด้วยนโยบาย “30 before 30” ที่่�มุ�งเน้นการผลัิติ

อาห้ารเองภายในประเที่ศึให้้ได้ 30% ภายในปี 2030 ด้วยการ

ผลัักดันเที่คโนโลัย่ที่างอาห้ารในทีุ่กมิติิ รวมถัึงให้้ความสู่ำคัญด้าน

เที่คโนโลัย่โปรต่ินที่างเล่ัอก (Alternative Protein) จันปัจัจัุบัน 

ติั�งตัิวเป็นศึ่นย์กลัางพัฒนาเที่คโนโลัย่น่�ขึ้องโลักไปแลั้ว 
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 คำว�า “ในน�ำมีปลี่า ในนามีข้าว” เป็นสู่โลัแกน 

ฝูังใจัขึ้องประเที่ศึไที่ย ประเที่ศึท่ี่�ได้ช่�อว�าเป็นอ่�ขึ้้าวอ่�น�ำขึ้อง

ภ่มิภาค ห้ร่อขึ้องโลัก ความเช่�อน่�อาจัที่ำให้้ห้ลัายๆ ที่�านยังคง

เช่�อว�าประเที่ศึไที่ยมค่วามมั�นคงที่างอาห้าร (Food Security) 

อย่�ในระดบัสู่ง่ ห้ากแติ�ความมั�นคงที่างอาห้ารไม�ไดม้แ่ค�มิติเิดย่ว 

ค่อความอุดมสู่มบ่รณ์ูขึ้องที่รัพยากร แติ�สู่ามารถัวิเคราะห์้ 

เจัาะลักึลังไปได้ห้ลัายมิติ ิอ้างอิงจัาก Global Food Security Index 

ท่ี่�ประเมนิสู่ถัานการณูค์วามมั�นคงที่างอาห้ารขึ้อง 113 ประเที่ศึ

ที่ั�วโลัก ติามห้ลัักเกณูฑ์์ใน 4 มิติิย�อย ได้แก� 1) Affordability- 

การเข้ึ้าถึังที่รัพยากรเพ่�อได้มาซึึ่�งอาห้ารที่่�เห้มาะสู่มแลัะมโ่ภชนาการ  

2) Availability-ปริมาณูอาห้ารท่ี่�เพ่ยงพอ 3) Quality 

and Safety-คุณูภาพแลัะความปลัอดภัยขึ้องอาห้าร แลัะ 

4) Natural Resources and Resilience-ที่รัพยากร 

ที่างธรรมชาติิแลัะการกลัับค่นสู่่�เสู่ถั่ยรภาพเม่�อเกิดวิกฤติิ   

จัะเห็้นได้ว�า ประเที่ศึไที่ยมด่ชันช่่�วดัความมั�นคงที่างอาห้ารอย่�ใน 

ระดับ “ดีี (Good Performance)” ที่่�ลัำดับที่่� 51 จัาก 113 

ประเที่ศึที่ั�วโลัก  แติ�เปน็รองประเที่ศึเล็ัก ๆ  ที่่�ขึ้าดแคลันที่รัพยากร

ที่างธรรมชาติิ เช�น สู่ิงคโปร์ (ลัำดับท่ี่� 15) แลัะสู่าธารณูรัฐ

อาห้รับเอมิเรติสู่์ (ลัำดับที่่� 35) กลัับม่ภาพรวมความมั�นคง

ที่างอาห้ารขึ้องประเที่ศึอย่�ในเกณูฑ์์ที่่�ดีีกว่่าไทย  จัึงปฏิเสู่ธ

ไม�ได้เลัยว�าที่ั�งสู่องประเที่ศึได้เอาชนะขึ้้อจัำกัดที่างธรรมชาติิ 

ดว้ย “เที่คโนโลัย”่ เพ่�อเปลั่�ยน “ขึ้อ้จัำกดั” ให้เ้ปน็ “แรงผลักัดนั” 

จันเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด แม้ว� า  “ติ้นทุี่น 

ที่างธรรมชาติ”ิ จัะไม�ได้มม่ากเที่�าไที่ยที่่�อ้างว�าเป็นอ่�ขึ้�าวอ่�น�ำกต็ิาม 

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25656666



จ้งเป็ันที�น่าจับัต่ามองว่าปัระเทศัเล็้ก ๆ ที�ไม่มีทรัพยากร แต่่นำาเอาเทคโนโล้ย ี
เข้ามาเต่่มเต็่มส่�งที�ขาดนี�จะสามารถบัรรลุ้เปั้าหมายที�ต่ั�งไว้ได้อีกครั�งหร้อไม่? แล้ะ 

ไทยจะยังเป็นอ่�ข้้าวอ่�นำ�า เปั็นครัวของโล้กได้ต่ล้อดไปั จริงหร่อ?

ขั�อเท็จัจัรู้์งที� 2: การู้เกษ์ตรู้อุตสัาหกรู้รู้ม้ (Industrial Agriculture) เป็็นตัวเรู้่งทำาลายู
สั์�งแวดิ์ล�อม้

 ห้นึ�งในติัวเร�งวิกฤติิสู่ภาพภ่มิอากาศึ (Climate Crisis) ค่อ ก๊าซึ่เร่อนกระจัก (Greenhouse gases)  

ซึึ่�งห้ลัาย ๆ คนเช่�อว�าติัวการห้ลัักน�าจัะเป็นก๊าซึ่เร่อนกระจักที่่�มาจัากภาคอุติสู่าห้กรรม ห้ร่อการ 

คมนาคมขึ้นสู่�งเสู่่ยเป็นสู่�วนให้ญ� แท้ี่จัริงแล้ัว กระบว่นการผลิิตอาหารแลิะการเกษตร  

เป็นภาคสู่�วนสู่ำคัญท่ี่�ปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักมากถัึง 1 ใน 3  

ขึ้องปรมิาณูก๊าซึ่เรอ่นกระจักทัี่�งห้มด  ซึึ่�งแน�นอนว�าสู่�งผลัติรงกบัวกิฤติิ 

สู่ภาพภ่มิอากาศึ ที่ั�งอุณูภ่มิเฉลั่�ยขึ้องโลักที่่�พุ�งสู่่งขึ้ึ�น, ความแห้้ง

แล้ัง, สู่ภาพภ่มิอากาศึสูุ่ดขึ้ั�ว, ฝูนติก, น�ำที่�วมห้นัก แลัะท่ี่�

น�าติกใจัยิ�งไปกว�านั�นค่อ การปศุุสััตว่์ หรือการเลิี�ยงสััตว่์  

(livestock) เพ่�อเป็นอาห้ารให้้กับมนุษย์ เป็นภาคสู่�วน

ที่่�ปลัดปลั�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักมากถัึง 14.5% เลัยที่่เดย่ว
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 อาจักล่าวไดิ์�ว่า  
เรู้าบ้รู้์โภคเน่�อสััตว์ม้ากเกน์ไป็  

จันเรู้์�ม้สั่งผลกรู้ะทบ้ 
ต่อสั์�งแวดิ์ล�อม้ !! 
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จากข้อมูล้พบัว่า โดยเฉลั่�ยคนไที่ย 1 คน บริโภคเน่�อสู่ัติว์ (รวมทีุ่กชนิด) มากถัึง 30 กิโลักรัมติ�อปี โดยเน่�อไก�เป็นที่่�นิยม

สู่่งสูุ่ด ในขึ้ณูะที่่�คนอเมริกัน นิยมบริโภคเน่�อวัวมากที่่�สูุ่ด ม่อัติราบริโภคเฉล่ั�ยถัึง 25 กิโลักรัมติ�อคนติ�อปี นับว�าสู่่งกว�าอัติราบริโภค

เน่�อวัวในประเที่ศึรายได้สู่่งกว�าสู่องเที่�าเลัยที่เ่ด่ยว  โดยม่การคาดการณู์ว�า ภายในปี 2050 ปริมาณูความต้ิองการบริโภคเน่�อสู่ัติว์ 

ที่ั�วโลักจัะสู่่งขึ้ึ�นอย�างติ�อเน่�อง แลัะความติ้องการบริโภคเน่�อสัู่ติว์ปีก (Poultry) จัะเพิ�มสู่่งขึึ้�นอ่กกว�า 120% 

นอกจัากน่�การเกษติรอุติสู่าห้กรรมยังเป็นติัวเร�งที่ำลัายสู่ิ�งแวดลั้อมในด้านอ่�น ๆ ด้วยวัติถุัประสู่งค์ในการลัดติ้นทีุ่นการผลัิติ 

ให้้มากที่่�สู่ดุแลัะเพิ�มผลัประโยชนท์ี่างธรุกจิัให้ม้ากท่ี่�สู่ดุเช�นกนั ที่ำให้เ้กดิการใชปุ้�ยเคม,่ ฮอร์โมนสู่ตัิว,์ ยาปราบศัึติรพ่ช่, ยาฆ่�าเช่�อติ�าง ๆ  

เพ่�อให้้ได้ผลัผลิัติติามต้ิองการ แลัะแน�นอนว�าต้ิองแลักมากับการจั�ายบิลัอย�างแพงโดยติรงติ�อสิู่�งแวดล้ัอม ที่ั�งดินที่่�เสู่่�อมคุณูภาพ 

จัากปุ�ยเคม่ ขึ้าดความอดุมสู่มบร่ณ์ูขึ้องธาติอุาห้ารในดนิ การปนเป้�อนสู่ารเคมใ่นดินแลัะในแม�น�ำ ไม�นับผลัคา้งเคย่งจัากการบริโภค

ผลัผลัิติปนเป้�อนสู่ารเคม่, ฮอร์โมน ห้ร่อยาปฏิช่วนะ ที่่�ผ่บ้ริโภคได้รับผลักระที่บโดยติรง 

ดิ์้เหม้่อนว่าทุกครู้ั�ง 
ที�เรู้าสั้�ธิ์รู้รู้ม้ชื่าต์  
ธิ์รู้รู้ม้ชื่าต์ก็พรู้�อม้ 

ส้ั�กลับ้เชื่่นกัน

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25656868



ขั�อเท็จัจัรู้์งที� 3: เรู้าผลต์อาหารู้ “ม้ากเกน์ไป็” แต่ไม้่ใชื่่เพ่�อการู้บ้รู้์โภคขัองม้นุษ์ยู์

 เป็นความจัริงที่่�ว�าอาห้ารที่่�เราผลัิติสู่�วนให้ญ�ไม�ใช�เพ่�อเป็นอาห้ารขึ้องมนุษย์โดยติรง ห้ากแติ�นำไปเป็นอาห้ารสู่ัติว์ 

ในการปศึุสู่ัติว์ แลัะใช้เพ่�อผลัิติพลัังงานที่ดแที่นจัำพวก Biofuel เช�น แก๊สู่โซึ่ฮอลั์, ไบโอดเ่ซึ่ลั

 ในอเมรกิา ผลัผลัติิที่างการเกษติร เช�น ขึ้า้วสู่าลั,่ ผัก, ผลัไมต้ิ�างๆ ถัก่บรโิภคโดยมนษุยโ์ดยติรงเพย่งแค� 27% เที่�านั�น 

ในที่างกลัับกัน 67% ขึ้องผลัผลัิติที่างการเกษติรที่ั�วประเที่ศึ โดยเฉพาะถัั�วเห้ลั่อง แลัะขึ้้าวโพด ถั่กนำไปใช้เป็นอาห้ารสู่ัติว์ 

สู่�วนที่่�เห้ลั่อถั่กนำไปใช้ผลัิติเอธานอลั (Ethanol) สู่ำห้รับผลัิติพลัังงานที่ดแที่น 

ในขึ้ณูะที่่�ภาพรวมที่ั�วโลัก ผลัผลัิติที่างการเกษติรเพ่ยง 55% เที่�านั�นที่่�ถั่กบริโภคโดยติรง, 36% ขึ้องผลัผลัิติถัก่นำไป

เป็นอาห้ารสู่ัติว์ แลัะอ่ก 9% ถัก่นำไปที่ำแอลักอฮอลั์เพ่�อผลัิติพลัังงานที่ดแที่นเช�นกัน

เม่�อด่ที่่�สู่ัดสู่�วนแคลัอร่�ที่่�ติ้องใช้ในการเลั่�ยงสู่ัติว์เห้ลั�านั�น (feed conversion ratio) จัะเห้็นได้ว�า เราติ้องให้้อาห้ารไก� 

2.8 กิโลักรัม เพ่�อให้้ได้เน่�อไก� 1 กิโลักรัมสู่ำห้รับบริโภค ในขึ้ณูะที่่�เราต้ิองให้้อาห้ารวัวมากถึัง 5.7 กิโลักรัม เพ่ยงเพ่�อให้้ได้

เป็นเน่�อวัวให้้เราบริโภคแค� 1 กิโลักรัมเที่�านั�น

Feed  
Conversion Ratio

(kg in per kg out)

Beef (beef cattle)

Chicken

Pork

= 2.8kg

= 4.6kg
= 5.7kg

Meat Type

Meat Type

M
ea

t T
yp

e
เรู้ากำาลังขัาดิ์ทุนจัากการู้

ผล์ตอาหารู้ม้ากเก์นที�ม้นุษ์ย์ู
บ้รู้์โภค เพ่�อนำาไป็ใชื่�เลี�ยูง

สััตว์!!
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ข้้อเท็็จจริงท็่� 4: ระบบผู่กข้าด (Monopoly) ท็ำาให้เกิดความื่เปราะบาง (Vulnerability) ในการผูล้ิตอาหาร

ในอเมริกา แม้สู่ินค้าที่่�วางขึ้ายจัะม่ให้้เลั่อกห้ลัากห้ลัาย

แบรนด ์แติ�ความจัริงเบ่�องห้ลังันั�นกลับัมเ่พย่ง 4 บรษิทัี่ยกัษใ์ห้ญ� 

ที่่�คุมอำนาจั 65% ขึ้องติลัาดค้าปลั่ก ได้แก� Walmart, Cosco, 

Kroger แลัะ Ahold Delhaize สู่ามารถัควบคุมกลัไกราคาสิู่นคา้ 

ในติลัาดได้ สู่�งผลักระที่บในแง�ลับติ�อผ่้บริโภคแลัะผ่้ค้าปลั่ก 

รายเลัก็ ห้นัไปมองท่ี่�อตุิสู่าห้กรรมการผลัติิเน่�อ (meat processing)  

กเ็ปน็ไปในทิี่ศึที่างเดย่วกัน คอ่ ถัก่ผก่ขึ้าดแลัะกุมอำนาจัโดย 5-6 

บริษัที่ให้ญ� ได้แก� Tyson, JBS, Cargill, Hormel, Perdue แลัะ 

Smithfield ซึ่ึ�งมอ่ำนาจัเห้นอ่ติลัาด คมุสู่�วนแบ�งที่างการติลัาดใน

การผลัิติไก�, ห้ม่, เน่�อ เกินกว�า 50% ที่ั�งสู่ิ�น 

ซึ่ึ� งระบบทุี่นนิยม (Capital ism) ในลัักษณูะน่�จัะ 

บ่บให้้เกษติรกรถั่กควบคุมทัี่�งชนิดพันธุ์สู่ัติว์/พ่ชท่ี่�ต้ิองเลั่�ยง,  

กลัุ�มนายทุี่นท่ี่�เกษติรกรเห้ลั�าน่�ต้ิองขึ้ายผลัผลิัติให้้ แลัะค�าติอบแที่น 

ที่่�ได้รับ (ที่่�ติ�ำมาก) เพ่�อติัดติ้นทีุ่น แลัะรักษาราคาสู่ินค้าในติลัาด

ให้เ้ปน็ท่ี่�พอใจัขึ้องผ้่บรโิภค ในขึ้ณูะที่่�ผ้่บรโิภคกต็ิอ้งที่ำใจัติ�อการ

ขึ้ึ�นราคาสิู่นคา้ แลัะยอมข้ึ้อจัำกัดในการเข้ึ้าถังึสู่นิคา้แลัะอาห้ารท่ี่� 

ถั่กควบคุมโดยนายทุี่นยักษ์ให้ญ�เห้ลั�าน่�  เม่�ออย่�ในภาวะวิกฤติิ  

ไม�ว�าจัะวิกฤติิโรคระบาดในคน/สู่ัติว์ วิกฤติิสู่ภาวะภ่มิอากาศึ  

ห้รอ่วิกฤติิอ่�นที่่�กระที่บติ�อ supple chain ห้้างร้านติ�าง ๆ  จัะรบ่ปรบั 

ราคาสู่ินค้าอุปโภค-บริโภคขึ้ึ�นที่ันที่่ เพ่�อรักษาผลักำไรให้้กระที่บ

นอ้ยที่่�สู่ดุ แลัะเม่�อเห้ติกุารณูก์ลับัสู่่�ภาวะปกติริาคากล็ังแบบชา้ ๆ  

ผ้่บริโภคจึังติกอย่�ในภาวะจัำยอม เน่�องจัากไม�ม่ตัิวเลั่อกในการ

ซึ่่�อ-ขึ้ายสิู่นค้าจัากผ่้ค้า-ผ่ผ้ลัิติรายย�อยที่่�ถั่กขึ้ับออกจัากระบบไป 

เรย่บรอ้ยติามกลัไกขึ้องระบบที่นุนยิม/ระบบผ่กขึ้าด ที่ำให้ร้ะบบ

ผลัิติอาห้ารที่่�ทีุ่กวันน่�พึ�งพาสู่ภาพภ่มิอากาศึ ห้ร่อที่รัพยากร 

ธรรมชาติิไม�ค�อยได้อย่�แลั้ว ยิ�งเปราะบางเข้ึ้าไปอ่ก

การู้แขั่งขัันในธิ์ุรู้ก์จัการู้เกษ์ตรู้ที�น�อยูลง  
ม้ีเพียูงไม่้กี�บ้รู้์ษั์ทที�คุม้อำานาจัตลาดิ์ หม้ายูถื่่ง  
ตัวเล่อกที�น�อยูลงสัำาหรู้ับ้ผ้�บ้รู้์โภค และรู้าคา
สั์นค�าที�สั้งขั่�นที�ผ้�บ้รู้์โภคต�องแบ้กรู้ับ้

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25657070



หันกล้ับมื่ามื่องท็่�ไท็ย สู่ถัานการณ์ูระบบผลิัติอาห้ารแลัะสิู่นค้าเกษติรอย่�ในสู่ภาวะท่ี่�ไม�ติ�างจัากในอเมริกามากนัก  

ห้ากแติ�ปัจัจัุบันอเมริกาเริ�มขึ้ยับในที่างกฎห้มายเพ่�อช�วยเกษติรกรรายย�อยมากขึ้ึ�น แม้ติ้องสู่่้กับการที่่�นายทีุ่นพยายามล็ัอบบ่� 

ผ่้คุมกฎห้มายให้้เอ่�อประโยชน์ให้้นายทุี่นก็ติาม เป็นที่่�น�าจัับติามองว�ากฎห้มายจัะช�วยแก้ปัญห้าการผ่กขึ้าดที่่�เป็นมาช้านาน

ได้ห้ร่อไม�เช�นกัน ถั้าจัะแก้ปัญห้าน่�ในไที่ย การผลัักดันที่างกฎห้มายแบบน่�จัะที่ำให้้เกิดขึ้ึ�นได้อย�างไร แลัะใครควรออกมื่า
ผูล้ักดัน?

ข้้อเท็็จจริงท่็� 5: เราต้องการระบบผูล้ิตอาหาร “ท็างเล้่อก” เพ่�อการผูล้ิตอาหารอย�างยั�งย่น

ระบบผูกขาดี แลิะระบบทุนนิยม ไม่ใช่่ระบบการผลัิติอาห้ารท่ี่�สู่�งผลัด่ติ�อเกษติรกร, ผ่้ผลัิติ-ผ้่แปรร่ปสู่ินค้า,ผ้่บริโภค  

ห้รอ่ติ�อสู่ิ�งแวดลัอ้ม จังึจัำเปน็ติอ้งม ่”ที่างเลัอ่ก” ในกระบวนการผลัติิอาห้าร เพ่�อให้เ้พย่งพอติ�อความต้ิองการที่่�เพิ�มมากขึึ้�นในอนาคติ 

ปัจัจุับัน ในห้ลัายประเที่ศึได้ม่การนำเอาเที่คโนโลัย่ที่างการเกษติร (Agritech) เข้ึ้ามาใช้ในเกษติรกรรมกันอย�างแพร�ห้ลัาย  

ทัี่�งเพ่�อช�วยลัดติ้นทีุ่นแรงงานคน, อำนวยความสู่ะดวก, รับม่อกับสู่ภาวะภ่มิอากาศึแปรปรวน แลัะเพ่�อให้้ได้ผลัผลัิติเป็นไป 

ติามต้ิองการ ติวัอย�างขึ้องประเที่ศึที่่�เป็นผ่น้ำที่างเที่คโนโลัยก่ารเกษติรที่่�น�าสู่นใจัมาก ๆ  ประเที่ศึห้นึ�งคอ่ “เนเธอรแ์ลี่นดี”์ ประเที่ศึที่่� 

นำเอาเที่คโนโลัย่เกษติรแนวติั�ง (Vertical farming), การปลั่กพ่ชในเร่อนกระจักในเขึ้ตุิเม่อง, การปลั่กพ่ชโดยใช้แสู่ง LED,  

การใช้พลัังงานสู่ะอาดในการที่ำเกษติรกรรม ฯลัฯ โดยติั�งเป้าห้มายที่่�จัะเพิ�มผลัผลิัติสู่องเที่�า แลัะใช้ที่รัพยากรเพย่งครึ�งห้นึ�ง โดยใช้

เที่คโนโลัย่เขึ้้าช�วยเพ่�อผลัิติอาห้ารเลั่�ยงคนที่ั�งโลัก 

โปรตีินทางเลืี่อกั (Alternative Protein) กเ็ปน็อก่ห้นึ�งอตุิสู่าห้กรรมที่่�ไดร้บัความสู่นใจัเปน็อย�างมากในช�วง 2-3 ปท่ีี่�ผ�านมา  

เห้็นได้จัากม่ลัค�าการลังทีุ่นเพ่�อการวิจััย, พัฒนา แลัะกระบวนการผลัิติที่่�สู่่งกว�า 5 พันลั้านเห้รย่ญที่ั�วโลัก เน่�องจัากเราได้ติระห้นัก

แลัว้ว�าการปศุสุัตัว์่แลิะกระบว่นการผลิติเนื�อแบบดีั�งเดีมิ (conventional farming) เปน็ติวัการสู่ำคญัท่ี่�ทำลิายสัิ�งแว่ดีลิอ้ม แลัะ

เรากำลัังเผชิญกับผลักระที่บจัากอุติสู่าห้กรรมการผลัิติเน่�อที่่�ไม�ค�อยเป็นมิติรกับสู่ิ�งแวดลั้อมน่�กันอย�างถ้ัวนที่ั�ว 
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เรู้าต�องการู้รู้ะบ้บ้ผล์ต
อาหารู้ที�ดิ์ี และ 

ยูั�งยู่นกว่าเดิ์์ม้!!

โ ป ร ติ่ น ที่ า ง เ ลั่ อ ก

จัากพ่ช  (P lant -based  

protein), โปรติ่นที่างเลั่อก

สู่ิ� ง ม่ช่วิติขึ้นาดเลั็ก เช�น 

แบคที่เ่ร่ย, เห็้ด, รา, สู่าห้ร�าย 

(Fermentat ion-based  

protein) แลัะโปรติ่นที่างเลั่อก 

จัากการเพาะเล่ั�ยงเซึ่ลัลั์สู่ัติว์ 

(Cell-based protein) ประกอบกับ

ความก้าวห้น้าที่างเที่คโนโลัย่ที่างอาห้าร 

เช�น เที่คโนโลัย่การพิมพ์อาห้ารด้วยเคร่�องพิมพ์ 3 มิติิ 

(Food 3D printing) น�าจัะเป็นที่างเลั่อกให้ม�ท่ี่�ช�วยชะลัอ

ผลักระที่บด้านลับติ�อสู่ิ�งแวดลั้อมที่่�เกิดจัากการเกษติร

อตุิสู่าห้กรรมแลัะการผลิัติเน่�อแบบดั�งเดิมลังไปได้บ้าง รวมถึัง 

เพิ�มช�องที่างการเขึ้้าถัึงอาห้ารให้้ผ่้บริโภค เสู่ริมสู่ร้างความ

มั�นคงที่างอาห้าร เพ่�อเป้าห้มายเลั่�ยงดป่ระชากร 1 ห้ม่�นล้ัานคน  

ในอ่กไม�ก่�ปีขึ้้างห้น้า

แม้ว�าปัจัจุับัน ผลัิติภัณูฑ์์โปรติ่น

ที่างเลั่อกที่่�ม่จัำห้น�ายในท้ี่องติลัาด 

แลัะที่่�อย่�ในระห้ว�างขึ้ั�นติอนการ

พัฒนาผลิัติภณัูฑ์์จัะยงัมร่าคาสู่่งกว�า

ผลิัติภัณูฑ์์เน่�อสู่ัติว์แบบดั�งเดิม แลัะ

เที่คโนโลัย่ในกระบวนการผลิัติยังคง 

ต้ิองได้ รับการปรับปรุ งพัฒนาอ่ก 

พอสู่มควรเพ่�อการผลัติิในสู่เกลัขึ้นาดให้ญ� 

ผลิัติให้ไ้ด้ปริมาณูมากพอที่่�จัะมาสู่�งเสู่ริมความ

ต้ิองการบริโภคเน่�อ แลัะดึงราคาลังให้้อย่�ในเกณูฑ์ ์

ที่่�ผ้่บริโภคทุี่กคนเขึ้้าถึังได้ แติ�จัากผลัการวิเคราะห์้เบ่�องต้ินพบว�า 

ที่ั�งโปรติน่ที่างเลัอ่กจัากพช่แลัะจัากการเพาะเลั่�ยงเซึ่ลัล์ัสัู่ติว์ มแ่นวโน้ม 

สู่�งผลัด่ติ�อสู่ิ�งแวดลั้อม ที่ั�งในแง�ขึ้องปริมาณูก๊าซึ่เร่อนกระจักจัาก 

กระบวนการผลิัติที่่�ติ�ำกว�าการเกษติรดั�งเดิม แลัะที่รัพยากรธรรมชาติิ

ที่่�ใชใ้นกระบวนการผลิัติ แลัะอาจัเป็นห้นึ�งที่างเล่ัอกเพ่�อพัฒนาระบบ

ผลัิติอาห้ารเพ่�อความยั�งย่น
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ที่�ามกลัางภาวะวิกฤติิ ทัี่�งวิกฤติิสู่ภาพภ่มิอากาศึ วิกฤติ ิ

โรคระบาด แลัะวิกฤติิสู่งคราม ที่่�เริ�มสู่�งผลัติ�อร่ปแบบการใช้

ช่วิติไปที่ั�วโลักในวงกว้าง  การปรับตัว่ (Adaptability) แลิะ 

การฟื้้�นคืืนตัว่สู่ัภาว่ะปกติ (Resilience) นับว�าเป็นสู่ิ�งสู่ำคัญ 

ที่ั�งในระดบัปจััเจักบคุคลั ภาคสู่�วนติ�างๆ ห้รอ่แมก้ระที่ั�งระดับชาติิ  

การ เปิ ด ใจัยอมรับแลัะที่ำความ เขึ้้ า ใจั เที่คโนโลัย่ ให้ม�  

ที่่�ติอนน่�เขึ้้ามาเป็น “ติัวเลั่อก” แลัะอาจัจัะกลัายเป็น “ตัิวห้ลััก” 

ในอนาคติอันใกล้ั ก็นบัว�าเป็นสู่ิ�งสู่ำคญัในการท่ี่�จัะ “รอด” จัากวกิฤติิ 

แลัะจัากโลักที่่�เปลั่�ยนแปลังเร็วในทุี่ก ๆ ด้าน ในขึ้ณูะที่่�การฝูังใจั 

อย่�กับความเช่�อ/ความคิดดั�งเดิม ท่ี่�อาจัใช้กับภาวะปัจัจุับัน 

ไม�ได้อก่ติ�อไปอาจัไม�ใช�เร่�องด่

เช�นกัน... ในอนาคติอันใกล้ัน่� เกษติรกรอาจัไม�ใช� 

คนที่่�ใสู่�เสู่่�อม�อฮ�อม ใสู่�เสู่่�อลัายสู่ก๊อติ ที่ำงานห้นักในไร�ในสู่วน  

แลักค�าติอบแที่นที่่�ติ�ำ ที่ำห้น้าที่่�ผลัิติอาห้ารคนที่ั� งโลัก 

อ่กติ�อไป ห้ากแติ�เป็นเกษติรกรชุดขึ้าว ที่่�ที่ำงานในโรงเร่อน 

ห้ร่อห้้องปฏิบัติิการระบบปิด เพ่�อผลิัติอาห้ารเลั่�ยงประชากร  

1 ห้ม่�นลั้านคนก็เป็นได้

คืุณล่ิะ พร้อมรับอนาคืตการเปลิี�ยนแปลิงที�จะเข้ามา

เปลิี�ยนรูปแบบว่ิธีีการผลิิตอาหารให้มีคืว่ามยั�งยืนแลิะคืว่าม

มั�นคืงทางอาหารที�เพิ�มข้�นแลิ้ว่หรือยัง?
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Note: Cultivated meat emissions savings are based on cultivated meat production powered by renewable energy. For GHG comparison to conventional beef production, cultivated 
meat's global warming benefits are best viewed as short-term, as beef's impacts are driven primarily by methane. Plant-based quantities are for a wheat-based product. 

Source: GFI & CE Delft lifecycle assessment 2021, Table 5

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.2 June - December 2022 7373



Napat Tandikul, 
Freelance R&D consultant in Biotechnology and Alternative Protein 

FoodFood  
Past | Present | Future

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25657474



Stone Age- 2.5M-10,000BC

Food: Hunting/ Wild fruits

5M population

New Stone Age-10,000-4,000BC

Agriculture Revolution 
Food: grains, crops, rice 

 Farm animals: chicken, pig, 
cow, 

sheep, goat 
 Food preservation

2050
10B population

WHAT WILL WE EAT?

FOOD TIMELINE

NOW!!~ 7.9 B population

 In the past, we ate just to survive and to have enough energy to hunt and find food 
for the next meal. After time, the agricultural revolution began and we started growing crops 
and feeding livestock as our food source for the growing population. Fast forward to the industrial  
revolution, we applied technology, machinery and manufacturing processes into our food system. Conventional 
agriculture that was used by small communities increasingly scaled up to birth the “Industrial Agriculture”. 
This method is currently used to produce the food for our population of 7.9 billion people today.

Though we don’t have to hunt or find food in the woods anymore, many kinds of foods are ready 
to be served with just a click away, it is unarguable that our (modern) food system is vulnerable and we are 
facing “Food Insecurity”. We are living in this sicking world where the abundance of natural resources is 
decreasing contrary of the growing population. The world population is expected to reach ~10 billion in 2050 
(United Nation, 2022). With current ongoing disruptions such as wars, natural disasters, extreme weather, and 
the covid pandemic, our goal in feeding the 10 billion people in the next 30 years will directly be impacted. 
The “World’s food security” might not be as secured as we thought.

ที่่�มา: Food Timeline: food history research service.

ห้นังสู่่อ 100 MiLlion Years of Food
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What will we be eating in the year of 2050? 
What will be “tomorrow’s meal” for 10 billion population?

Can industrial agriculture produce enough food for 10 billion population?

Let’s find out and be prepare for the “Food Insecurity” through these 5 facts  
(that you probably don’t know) about our current and future food system.

Fact 1: Food (In) security

Thailand is known as the country of farming and 
the kitchen of the world. For as long as time, we have 
had this strong belief that there is an abundance of 
natural resources on our land but does that mean  
we have “Food Security”?

According to “Global Food Security Index” which 
measures food security through affordability, availability, 
quality and safety metrics and natural resources and 
resilience in 113 countries around the world, Thailand 
ranked 51st as a “Good performance” country BUT, 
still fell behind small countries that have much less 
natural resources like Singapore (Ranked 15th) and  
UAE (Ranked 35th). These two countries are good 
examples of those who fight back “limitations” and 
use technology as an advantage to “push the limit”

Singapore once had to buy drinking water from 
Malaysia due to a lack of natural fresh water. However, 
now, Singapore has successfully developed a technology 
that transforms sewage into clean water. They’ve also 
created a desalination technology that transforms sea 
water to pure drinking water. The developments of 
these technologies have been so successful that now, 
Singapore is able to send and sell extra drinking water 
to Malaysia. In terms of food production, Singapore 
currently imports 90% of its food from other countries 

but aims to produce 30% of its own food domestically 
by 2030 under the “30 before 30” policy. 

By supporting food and agricultural technology 
in all aspects, Singapore has now become the world’s 
center of alternative protein technology which can  
potentially transforms the way we produce meats in the 
future. It is quite interesting to watch Singapore moving 
towards its goal and pushing its limits to another level. 
In the meantime, it is important to ask Thailand whether 
we can still be the kitchen of the world in this sicking 
world that is driven with technology?

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25657676
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Fact 2: Industrial Agriculture exacerbate environmental crisis

 Greenhouse gases (GHGs) are one of the key factors 
t ha t  e xace rba te  c l ima te  c r i s i s .  Many  peop le  
believe that GHGs mostly came from industrial  
machinery or transportation, in fact, food and  
agriculture contribute to one-third of GHG  
emission. Agricultural food production directly 
affects the climate crisis, higher temperatures, 
droughts, extreme weather, heavy rainfall, and 
flooding. On top of that, 14.5% of GHG emission 
comes from livestock alone. 

We eat too much meat 
and now it is starting to 
hurt the environment.

It is quite interesting to watch Singapore moving towards its goal 
and pushing its limits toanot her level. In the meantime, it is important 

to ask Thailand whether we can still be the kit chen of  
the world in this sicking world that is driven with technology?
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 Statistically, on average, Thai people eat 30 kg of meat/person/year. Chicken is the most popular 
protein in Thailand. On the other side of the globe, America’s favorite protein is beef. An average American 
consumes about 25 kg of beef per year (not including other types of protein). This number is double  
the amount of beef consumption found in high income countries. Global meat demand is continuously  
increasing. By 2050, the demand for poultry is expected to increase by 120%.

Industrial agriculture has many harmful effects on the environment. Soil becomes depleted due to 
intensive agriculture which also leads to the use of chemical fertilizer and pesticides. These products then 
pollute the soil and natural water resources. The use of growth hormones and antibiotics in livestock also 
has a negative impact on the environment and the consumers. Ultimately, consumers are directly affected 
from all the environmental issues caused by industrial agriculture.

As we fight to maximize  
profits, we also pay the  
highest price to nature.
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Feed  
Conversion Ratio

(kg in per kg out)

Beef (beef cattle)

Chicken

Pork

= 2.8kg

= 4.6kg
= 5.7kg

Meat Type

Meat Type
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Fact 3: We “overproduce” food, most of it is not for human consumption

 It is shockingly true that most of the food we produce doesn’t go directly to feed human but 
being used to feed livestock and to produce renewable fuel.

 In the USA, only 27% of crops i.g. wheat, vegetable and fruits are consumed by human. In contrast, 
67% of crops especially soy and corn are used for producing ethanol for biofuel

 Overall, 55% of crops from all over the world are consumed directly by human, 36% goes to animal 
feeds and 9% contributes to biofuel production. Besides, “Conventional meat is energy inefficient”. We have 
to feed 2.8 kg of crops in order to get 1 kg of chicken meat and 5.7 kg of crops in exchange for 1 kg of beef.

We overproduce food, 
most of itais not for 
 human consumption
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Fact 4: Monopoly and Capitalism make food systems more vulnerable

 A handful of giant corporates control our 
food systems resulting in less choices and 
higher price for the consumers

  In the US, there are many product brands along the aisles of a supermarket. Behind the scenes, there 
are only 4 giant companies; Walmart, Cosco, Kroger and Ahold Delhaize; that control 65% of retail market.  
In the meat processing industry, meat giants like Tyson, JBS, Cargill, Hormel, Perdue and Smithfield control 
the market shares for chicken, pork and beef production.

Capitalism limits farmers’ freedom and forces them to grow specific crops and raise certain animals. It also 
limits who the farmers can send their products to and how much money they earn from selling their products. 
The heart of capitalism is to maximize profit and maintain the market price to satisfy consumers. Consumers 
have now lost control of the food price and the variety of food available. In crises such as the pandemic,  
climate disasters or any other disruptions that affects the supply chain, the price of goods immediately increase 
in order to stabilize profits. However, when the disruptions go away, prices slowly decrease.  Monopoly and 
capitalism seem to be inevitable for consumers and cause our food system to be more vulnerable.             
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 Looking back to Thailand, our food system seems to be in the same situation as in  
the US. However, the US government started passing laws that support and aid small farmers against  
lobbyists that try to keep profits in their own hands. It is interesting to see how lawmakers can help 
solve these issues and support farmers, how would Thailand solve monopolies and capitalism in  
the food system? And who should make the move?

Fact 5: We need alternatives and a more sustainable food system

Monopoly and capitalism aren’t any good for farmers, food processors, consumers or even for  
environment. It is important to have “alternatives” in food system in order to produce enough food and be 
less harmful to the environment.   

Nowadays, Agricultural technology (Agritech) has been widely applied in many countries to help  
reduce manpower, facilitate production, and increase product yield under limited resources. A good example 
of the leaders in agritech is “the Netherlands”. The Netherlands utilize technology such as vertical farming,  
greenhouses, LED lights, fermentation, and clean energy in growing crops and producing food under the goal 
to double the production but using half of the resources. They also aim high and plan to use agritech to feed 
the entire world.

Alternative Protein is an emerging industry in this past few years. There is a decent amount of investment 
costs (approximately 5 billion) in R&D and large-scale manufacturing all over the world. We’ve started learning 
that conventional farming is one of the major factors destroying the environment. We are all paying a high 
cost to the nature from a non-environmental friendly approach.
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We now need a 
better and more sustainable 

way to produce our food

Plant-based protein, 
fermentation-based 
protein and cell-based 
protein combined with 
the advancement of 
food technology i.g. 3D 
food printing could be 
alternative options for food 
production. These approaches 
could potentially

1) Slow down environmental effects caused 
by industrial agriculture and conventional farming 

2) Increase food affordability for consumers 

3) Increase food security 
to feed 10 billion people in 
the next 30 years.

As with any other new 
systems, developing alter-
native protein products and 

technology comes with its own 
challenges which are

1) Decreasing the food price and maintaining 
affordability 

2) Large commercial-scaled production
3) Producing enough meats to feed growing  

population
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Note: Cultivated meat emissions savings are based on cultivated meat production powered by renewable energy. For GHG comparison to conventional beef production, cultivated 
meat's global warming benefits are best viewed as short-term, as beef's impacts are driven primarily by methane. Plant-based quantities are for a wheat-based product. 

Source: GFI & CE Delft lifecycle assessment 2021, Table 5

Through all these challenges, alternative protein tends to give positive effects to the environment.  
A study by GFI & CE Delf lifecycle assessment, 2021 showed that plant-based protein and cultivated protein 
help reduce natural resources. There is less greenhouse gas emission during production and could potentially 
be a more sustainable protein production for the future.

In the midst of the current climate crisis, pandemic and war, we are slowly adapting to the “new normal” 
and trying to bounce back once again. It is critical that we are open-minded and welcome new technologies 
and innovations. These New methods and approaches provide “options” that could potentially be “solutions” 
to help us survive from all the crises and disruptions in the near future. 

We might be moving from the “farming” to “ferming” our food, from “land field” to “production plants” 
that can feed 10 billion people in a more sustainable way. 

 Are you ready for the change? 
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ชุุมชุนกลางทะ เล  หมู่ บ้านไร้แผ่่นดิำนบางช่่น อำาเภูอขึ้ลุง จ่งหว่ดำจ่นทบุร่  
เป็นสำถานท่�ท่องเท่�ยวท่�ไดำ้ร่บความนิยมมากขึ้้�นในช่่วงหลายปีท่�ผ่่านมา เน่�องจาก ชุ่มช่นน่�ย่งคงร่กษา
ระบบนิเวศทางธรรมช่าติ่ำไว้ไดำ้อย่างด่ำเย่�ยม กลายเป็นแหล่งท่องเท่�ยวเช่ิงอนุร่กษ์วิถ่ชุ่มช่น น่กท่องเท่�ยว 
สำามารถเขึ้้ามาช่มวิถ่ช่่วิต่ำการทำาประมง ล่องเร่อช่มเหย่�ยวแดำง สำ่ต่ำว์ประจำาถิ�นบริเวณป่าช่ายเลน  
ล่องเร่อช่มทะเลแหวก ท่�ปรากฏการณ์ทางธรรมช่าติ่ำจากนำ�าขึ้่�น - นำ�าลง ทำาให้เกิดำสำ่นดำอนทรายสำ่ดำำา
เม่�อนำ�าทะเลลดำต่ำำ�า พื่ายเร่อคาย่คดำ่�มดำำ�าไปก่บความงามทางธรรมช่าต่ำิ หมู่บ้านไร้แผ่่นดำิน หร่อหมู่บ้าน 
ปากนำ�าเวฬุุ 

เป็นชุมชนเก�าแก� ม่ประวัติิการติั�งถัิ�นฐานตัิ�งแติ�ก�อนปี พ.ศึ. 2410 โดยชาวจ่ันท่ี่�เดินที่างอพยพเขึ้้ามายัง 

ประเที่ศึไที่ย ลั�องเร่อผ�านจัังห้วัดจัันที่บุร่ ได้นำเร่อมาห้ลับลัมบริเวณูลุั�มน�ำเวฬุ พบว�าม่ความอุดมสู่มบ่รณู์ที่างที่ะเลั 

จัึงติั�งรกรากที่ำอาช่พประมงตัิ�งแติ�นั�นมา ห้ม่�บ้านน่� ตัิ�งอย่�บริเวณูฝัู�งซึ่้ายขึ้องแม�น�ำเวฬุ สู่ร้างขึึ้�นบนป่าโกงกางที่่�เคยม ่

ความห้นาแน�นมากในอด่ติ แติ�ม่การติัดไม้ เพ่�อที่ำถั�านขึ้ายอย่�ติลัอดเวลัา ติ�อมาในปี พ.ศึ. 2514 รัฐบาลัได้ เปิด 

สู่ัมปที่านให้้ ตัิดไ ม้ โกงกางในพ่�นที่่� ลัุ� มน� ำ เวฬุอย� าง ถ่ักกฏห้มาย จัึ งม่การตัิดไ ม้ เป็นจัำนวนมาก เ ม่� อห้มดระยะ 

สู่ัมปที่าน ผ่้คนที่่�เคยอย่�บริเวณูน่�จัึงจัับจัองพ่�นท่ี่�เพ่�อติั�งรกราก�ในลัุ�มน�ำซึ่ึ�งเป็นสู่�วนห้นึ�งขึ้องที่ะเลั ม่น�ำลั้อมรอบ ลัักษณูะ 

ขึ้องการสู่ร้างบ้านเร่อนเป็นการติ�อเสู่าไม้ลัึกลังไปถัึงในดิน วางพ่�นไม้เช่�อมกับเสู่าเพ่�อสู่ร้างบ้าน ติ�อมาจัึงเสู่ริมความมั�นคง 

ด้วยเสู่าป่น สู่ร้างถันนคอนกร่ติเลั็กๆ 1 เสู่้น เช่�อมทีุ่กบ้านเขึ้้าด้วยกัน แติ�ห้ม่�บ้านน่�สู่ามารถัเขึ้้าถัึงได้ด้วยที่างเรอ่เที่�านั�น โดยนั�งเร่อ

ประมาณู 40 นาที่่ จัากที่�าเร่ออำเภอขึ้ลัุง ห้ร่อจัากที่�าเรอ่อ�างกระป�อง อำเภอเขึ้าสู่มิง จัังห้วัดติราด
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กัองบรรณาธิกัาร

สถานการณ์์ขยะชุุมชุนบางชุัน
กับการท่องเท่�ยว

 การเติิบโติขึ้องธุรกิจัที่�องเที่่�ยวได้พัฒนาขึ้ึ�นอย�างติ�อเน่�องขึ้องประเที่ศึไที่ย ม่นโยบายการโปรโมที่เม่องรองเพ่�อกระจัาย

รายได้ไปสู่่�จัังห้วัดที่่�เคยถ่ักมองข้ึ้ามในอด่ติ การที่�องเที่่�ยวแห้�งประเที่ศึไที่ยจััดให้้จัังห้วัดจัันที่บุร่เป็นห้นึ�งในแคมเปญการที่�องเที่่�ยว 

“เมืองรองติ้องห้้ามพลี่าดี...พลี่ัส” ที่่�เป็นสู่่สู่ันขึ้องภาคติะวันออก ที่ำให้้ปัจัจัุบันน่�ม่ผ่้ให้้บริการโฮมสู่เติย์ในติำบลับางชันมากถัึง 

 39 ราย ในบริเวณูห้ม่� 2 ซึึ่�งเป็นจัุดที่�องเที่่�ยวให้ญ�ขึ้องติำบลับางชัน แลัะม่โฮมสู่เติย์อ่กจัำนวห้นึ�งในห้ม่�อ่�นๆ ขึ้องติำบลับางชัน  

ที่ำให้้เกิดปัญห้าด้านสู่ิ�งแวดล้ัอมท่ี่�สู่ำคัญค่อปริมาณูขึ้ยะม่ลัฝูอยที่่�เพิ�มขึึ้�นอย�างมาก ที่างกองบรรณูาธิการได้ม่โอกาสู่สัู่มภาษณ์ู  

คืุณสนั�น แกั้วขาว นายกัองคื์กัารบริห้ารส่วนติำบลี่บางชัน ผ่้นำชุมชนที่่�ม่บที่บาที่เป็นผ่้บริห้ารท้ี่องถัิ�นยาวนานถึัง 25 ปี  

แลัะเป็นผ่้ริเริ�มในการจััดติั�งระบบการจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอยขึ้องห้ม่�บ้านไร้แผ�นดิน ปลั่กจัิติสู่ำนึกขึ้องชุมชนในการรักษาสู่ิ�งแวดลั้อม 

อย�างยั�งย่นในพ่�นที่่�

ความท้้าท้าย
ในการจััดการขยะชุุมชุนของ 
หม่�บ้้านไร้แผ่�นดินบ้างชุัน
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  ด้วยลัักษณูะการปล่ักสู่ร้างบ้านเร่อนบนเลันที่่�ล้ัอมรอบไปด้วยน�ำ 

ที่ำให้้การจััดการขึ้ยะเป็นไปแบบไม�ม่การจััดการที่่�เป็นระบบ คุณูสู่นั�น 

เลั�าให้้ฟั้งถึังสู่ถัานการณ์ูในอด่ติว�า “... ในอด่ติชาวบ้านในติำบลับางชัน 

ยังไม�มค่วามเขึ้้าใจัเก่�ยวกับเร่�องการรักษาสู่ิ�งแวดลั้อม ผลักระที่บขึ้องมลัพิษ

ติ�อชุมชนแลัะวิถั่การดำเนินช่วิติ การที่ิ�งขึ้ยะค่อด้วยความมักง�าย โยนที่ิ�งลัง 

ที่ะเลั บ้านบางห้ลัังม่การเจัาะช�องไว้ในบ้านเพ่�อห้ย�อนขึ้ยะที่ิ�งลังในที่ะเลั 

เน่�องจัากยังไม�ม่การดำเนินการจััดการเก็บขึ้ยะอย�างเป็นร่ปธรรม ติ�างคน

ติ�างที่ิ�งโดยไม�ม่การคำนึงถึังความเสู่่ยห้ายท่ี่�ที่ำให้้เกิดกับสู่ิ�งแวดล้ัอม ที่ั�งๆ 

ท่ี่�การที่ิ�งขึ้ยะลังน�ำม่ผลักระที่บอย�างมากติ�อที่รัพยากรสัู่ติว์น�ำ ซึ่ึ�งเป็นที่่�มา 

ขึ้องรายได้ขึ้องชาวบ้านที่่�ประกอบอาช่พประมงเป็นอาช่พห้ลััก ที่ั�งจัับสู่ัติว์

น�ำมาขึ้ายเป็นขึ้องสู่ด ห้ร่อแปรร่ปเป็นกุ้งแห้้ง กะปิ ปลัาเค็ม ขึ้ยะยังที่ำให้้

เกิดความเสู่่ยห้ายติ�อเคร่�องม่อในการประกอบอาชพ่ เช�น อวน นอกจัากน่�

เร่อเล็ักที่่�ออกห้าปลัาก็ที่ิ�งขึ้ยะท่ี่�นำติิดไปด้วยลังในที่ะเลัห้มด ขึ้ยะที่่�ถั่กที่ิ�ง 

กนัมากคอ่ขึ้ยะพลัาสู่ติกิ เช�น ถุังพลัาสู่ติกิ ขึ้วดน�ำ ที่ำให้เ้กิดขึ้ยะสู่ะสู่มในที่ะเลั

เป็นจัำนวนมาก เม่�อถังึฤดน่�ำห้ลัากช�วงประมาณูเดอ่นพฤศึจิักายน น�ำจัะที่�วม 

ไปยังป่า นำขึ้ยะออกมารวมยังจัุดน�ำวนบริเวณูห้น้าวัดบางชัน ขึ้ยะพวกน่� 

จัะถั่กพัดออกไปในที่ะเลัเม่�อน�ำลัดลัง เป็นการสู่ร้างมลัภาวะให้้กับสู่�วนรวม

ขึ้องประเที่ศึ แติ�ในอด่ติ การที่ิ�งขึ้ยะยังเป็นเพ่ยงเฉพาะครัวเร่อนที่่�อาศึัย 

อย่�ในติำบลับางชันเที่�านั�น ภายห้ลัังเม่�อม่การขึ้ยายตัิวขึ้องการที่�องเที่่�ยว 

ที่ำให้้เกิดขึ้ยะมากขึ้ึ�น...”

บา้นบางหลงัม่การเจาะชุอ่ง
ไว้ในบ้านเพื่่�อหย่อนขยะท้�งลง
ในทะเล เน่�องจากยังไม่ม่การ
ดำำเน้นการจัดำการเก็บขยะอย่าง
เป็็นรูป็ธรรม
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คืุณสนั�น แกั้วขาว
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การสร้างขยะของชุาวบางชุันในปั็จจุบัน 
  

ห้ลังัจัากที่่�เริ�มม่การเปดิประเที่ศึ ที่ำให้ก้ารที่�องเที่่�ยวเริ�มม่ความคกึคกั ห้ม่�บา้น

ไรแ้ผ�นดินที่่�บางชันกลัายเป็นจุัดห้มายปลัายที่างการที่�องเที่่�ยวที่่�ได้รับความนิยม เน่�อง

ดว้ยความสู่ะดวกในการเดนิที่างท่ี่�ใช้เวลัาเพย่งไม�ก่�ชั�วโมงจัากกรงุเที่พฯ มธ่รรมชาติิที่่�ได ้

รบัการอนุรกัษไ์ว ้มอ่าห้ารที่ะเลัสู่ดๆ เสิู่รฟ์้แบบไม�อั�นสู่ไติล์ับฟุ้เฟ้ต์่ิ ดว้ยราคาท่ี่�พักเปน็

แพ็คเกจัติ�อหั้วประมาณู 1,700 บาที่/ค่น พร้อมอาห้าร 3 ม่�อ ช�วงก�อนโควิด-19 ใน

แติ�ลัะอาที่ติิย์มนั่กที่�องเที่่�ยวมารวมกนัเป็นจัำนวนเกอ่บห้ม่�นคน ห้ลัังจัากสู่ถัานการณู์

โรคระบาดเริ�มคลั่�คลัาย แติ�ลัะอาที่ิติย์ม่นักที่�องเที่่�ยวเข้ึ้าพ่�นที่่�ติำบาลับางชันประมาณู 

1,000 คน แม้จัะยังน้อยกว�าที่่�เคยเป็นในอด่ติมาก แติ�ด้วยจัำนวนนักที่�องเที่่�ยวเพย่ง

เที่�าน่�ก็สู่ร้างปริมาณูขึ้ยะจัำนวนมากให้้กับท้ี่องถัิ�น คุณูสู่นั�นเลั�าถึังการพัฒนาการ

จััดการขึ้ยะขึ้องติำบลับางชันว�า “... ชาวบ้านในชุมชนท่ี่�ม่ประมาณู 3,000 กว�าคน 

เริ�มม่จัติิสู่ำนกึในการรกัษาสู่ิ�งแวดลัอ้ม เน่�องจัากนักที่�องเที่่�ยวที่่�มาจัากภายนอกมก่าร 

ติำห้นิชาวบ้านที่่�ที่ิ�งขึ้ยะในที่ะเลั นักที่�องเที่่�ยวไม�ที่ิ�ง แติ�เก็บขึ้ยะกลัับไปด้วย ที่ำให้้

ชาวบ้านเริ�มม่ความลัะอายใจัว�า ขึ้นาดบุคคลัภายนอกยังสู่นใจัรักษาสู่ิ�งแวดล้ัอม แติ�

คนในพ่�นที่่�เองกลับัลัะเลัย ห้น�วยงานบรหิ้ารท้ี่องถิั�นมก่ารพด่คยุกบัชาวบา้น ซึ่ึ�งกว�าจัะ

ที่ำความเขึ้า้ใจัเร่�องผลักระที่บขึ้องการที่ิ�งขึ้ยะติ�อสู่ิ�งแวดลัอ้มกเ็ปน็ไปดว้ยความลัำบาก  

แติ�เด่�ยวน่�ไม�ม่การที่ิ�งขึ้ยะลังในน�ำแลั้ว อย�างเช�นในห้ม่� 3 ห้ากม่ขึ้ยะแฝูงมาในน�ำ

แลั้วติิดใติ้ถัุนบ้านใคร บ้านนั�นต้ิองรับผิดชอบลังไปเก็บขึ้ึ�นมา โดยไม�ติ้องมาห้าว�า

ขึ้ยะน่�มาจัากไห้น ก�อนที่่�จัะสู่ร้างความเขึ้้าใจักันได้ ชาวบ้านม่คำถัามว�าที่ำไมเขึ้า

ติ้องเสู่่ยเงินค�าจััดเก็บขึ้ยะ เขึ้าอย่�มาตัิ�งแติ�ดั�งเดิมไม�ต้ิองเสู่่ยเงิน แติ�ในที่่�สุู่ดเกิด 

การเก็บค�าจััดการขึ้ยะเด่อนลัะ 40 บาที่ติ�อถััง ซึ่ึ�งที่างห้น�วยงานบริห้ารสู่�วน 

ที่้องถัิ�นจััดห้าถัังแลัะถุังดำให้้ แลัะม่การเก็บค�าจััดการขึ้ยะจัากนักที่�องเที่่�ยวด้วย  

ปกติแิล้ัวชาวบ้านในพ่�นท่ี่�จัะสู่ร้างขึ้ยะจัำนวนไม�มาก ประมาณูครึ�งถังัติ�อครัวเรอ่นใน 

เวลัา 5 วัน แติ�พอถัึงวันห้ยุดปริมาณูขึ้ยะเพิ�มขึ้ึ�นเป็น 6-8 ถัังติ�อโฮมสู่เติย์ ซึ่ึ�งใน

เดอ่นมิถันุายน 2565 ติำบลับางชันสู่รา้งขึ้ยะที่ั�งห้มด 33 ตินั วธิก่ารเก็บขึ้ยะค่อจัะ 

มค่นเดนิเที่า้ไปเกบ็ขึ้ยะจัากแติ�ลัะบา้นห้ร่อโฮมสู่เติย ์นำมารวบรวมไวต้ิรงบรเิวณูท่ี่� 

เรอ่สู่ามารถัจัอดได ้จัากนั�นจัะมเ่รอ่มาเกบ็ขึ้ยะนำไปรวมไวบ้นฝูั�ง ก�อนที่่�จัะมร่ถัขึ้น

ขึ้ยะนำไปสู่�งที่่�บ้านห้นองอ้อ เพ่�อนำไปจััดการอย�างถั่กต้ิอง ...” 

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25658888



เถั้า ม่ลัสัู่ติว์ ซึ่ากสัู่ติว์ห้ร่อสู่ิ�งอ่�นใดท่ี่�เก็บกวาดจัากถันน ติลัาด  

ท่ี่� เล่ั�ยงสู่ัติว์ห้ร่อท่ี่�อ่�น รวมถัึงม่ลัฝูอยติิดเช่�อ ม่ลัฝูอยที่่� เป็นพิษ  

ห้ร่ออันติรายจัากชุมชนห้ร่อครัวเร่อน ยกเว้นม่ลัฝูอยที่่�ม่ลัักษณูะ 

แลัะคุณูสู่มบั ติิ ที่่� ก ำ ห้นด ไว้ ติ า มกฎห้มายว� า ด้ ว ย โร ง ง าน  

ขึ้ยะม่ลัฝูอยที่่�เกิดขึึ้�น สู่ามารถัจัำแนกติามองค์ประกอบได้ 4 ประเภที่  

ได้แก� ขึ้ยะย�อยสู่ลัาย ขึ้ยะร่ไซึ่เคิลั ขึ้ยะอันติราย แลัะขึ้ยะที่ั�วไป  

การจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอยชุมชนม่ความที่้าที่ายมากในการดำเนิน

การแก้ไขึ้ปัญห้า ซึึ่�งในติำบลับางชันขึ้ยะที่่� เกิดขึ้ึ�นจัำนวนมาก 

ช�วงวันห้ยุดสุู่ดสัู่ปดาห้์ค่อ เศึษอาห้าร โดยเฉพาะพวกเศึษ 

อาห้ารที่ะเลั คุณูสู่นั�นกลั�าวถัึงปัญห้าแลัะวิธ่การบริห้ารการจััดการ

ป็ัญหาและอุป็สรรคในการป็ัญหาและอุป็สรรคในการ
จัดำการขยะมูลฝอยชุุมชุนจัดำการขยะมูลฝอยชุุมชุน

ปรมิาณูขึ้ยะที่่�เกิดขึึ้�นจัากห้ม่�บา้นไรแ้ผ�นดนิในติำบลั

บางชัน อาจัจัะม่ปริมาณูไม�มากนักเม่�อเที่่ยบกับการสู่ร้าง

ขึ้ยะขึ้องที่ั�งจัังห้วัดจัันที่บุร่ท่ี่�ในปี 2564 ม่จัำนวนทัี่�งห้มด 

495 ติัน/วัน ม่การจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอยท่ี่�นำกลัับมาใช้

ประโยชน์ได้ 151 ติัน/วัน ขึ้ยะม่ลัฝูอยที่่�ม่การกำจััดอย�าง

ถั่กติ้อง 47 ติัน/วัน แลัะขึ้ยะม่ลัฝูอยที่่�กำจััดไม�ถั่กติ้อง 297 

ติัน/วัน ติามขึ้้อม่ลัจัากรายงานสู่ถัานการณ์ูสู่ถัานที่่�กำจััด

ขึ้ยะม่ลัฝูอยชุมชนขึ้องประเที่ศึไที่ยปี 2564 ขึ้ยะชุมชน 

ห้ร่อม่ลัฝูอยชุมชน ห้มายถัึง เศึษกระดาษ เศึษผ้า  

เศึษอาห้าร เศึษสิู่นค้า เศึษวสัู่ดุ ถังุพลัาสู่ติกิ ภาชนะที่่�ใสู่�อาห้าร  
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ขึ้ยะม่ลัฝูอยชุมชนขึ้ององค์การบริห้ารสู่�วนติำบลับางชันว�า  

“... ที่างองค์การบริห้ารสู่�วนติำบลัม่ค�าใช้จั�ายในการจััดการขึ้ยะ

ประมาณูเด่อนลัะ 73,000 บาที่ ในการจ้ัางเห้มาชาวบ้านใน

พ่�นที่่�เขึ้้ามาจััดเก็บขึ้ยะ ซึ่ึ�งเป็นการจััดเก็บอาทิี่ติย์ลัะครั�ง โดย

เก็บขึ้ยะในพ่�นที่่� 4 ห้ม่�บ้าน โดยสู่�วนให้ญ�เป็นการนำเร่อไปเก็บ 

ขึ้ยะถังุดำที่่�ไดน้ำมาวางรวมไวท้ี่ล่ัะห้ม่�บ้าน เเลัว้นำไปกองรวมบนฝูั�ง  

จัากนั�นรถัเกบ็ขึ้ยะ 2 คันจัะนำขึ้ยะไปสู่�งที่่�จุัดจัดัการขึ้ยะบ้านห้นองอ้อ  

ในช�วงวันห้ยุด โฮมสู่เติย์ขึ้นาดให้ญ�ม่ขึ้ยะจัากเศึษอาห้ารเยอะ

มาก ซึึ่�งผ่้ประกอบการจัะจััดการแยกขึ้ยะประเภที่น่�ใสู่�ถุังดำนำไป

สู่�งยังฝูั�งด้วยตินเอง เพราะห้ากทิี่�งไว้นานจัะสู่�งกลัิ�นรบกวนแขึ้กที่่�

เขึ้้าพัก ซึ่ึ�งอุปสู่รรคในการจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอยชุมชนขึ้องห้ม่�บ้าน 

ไร้แผ�นดินจัะเก่�ยวกับพาห้นะในการขึ้นสู่�งขึ้ยะไปยังจัุดจััดเก็บ ที่่�ใน

ปจััจับุนัน่�เรอ่ยงัมข่ึ้นาดเลัก็บรรจัขุึ้ยะไดเ้พย่งประมาณู 2 ตินั ที่ำให้้

ไม�เพ่ยงพอกับการขึ้นขึ้ยะในแติ�ลัะอาที่ิติย์ ติ้องม่การเพิ�มเที่่�ยวใน 

การขึ้นสู่�ง ที่างห้น�วยงานติ้องการเร่อไฟ้เบอร์ขึ้นาดให้ญ�ขึ้ึ�น 

บรรจัขุึ้ยะได้ประมาณู 5 ตินั ที่ำให้้สู่ามารถัไลั�เกบ็ขึ้ยะได้ครบใน 1 เที่่�ยว  

นอกจัากน่� ห้ากสู่ามารถัม่รถับรรทุี่ก 6 ล้ัอเลัก็เพิ�มขึ้ึ�นอก่ 1 คนั กจ็ัะ

ที่ำให้้เพิ�มประสู่ิที่ธิภาพในการจััดเก็บขึ้ยะขึ้องติำบลับางชันได้มาก 

ขึ้ึ�น ที่างองค์การบริห้ารสู่�วนติำบลัไม�ได้จััดการแยกขึ้ยะที่่�เป็น 

รป่ธรรม เน่�องจัากราคารับซึ่่�อขึ้องขึ้ยะพลัาสู่ติกิลัดติ�ำลัง ที่ำให้้ไม�คุม้กับ 

การขึ้นสู่�งขึ้ยะที่่�คัดแยกไว้เพ่�อนำไปขึ้าย จัึงกลัายเป็นการเก็บขึ้ยะ

รไ่ซึ่เคิลัรวมกับขึ้ยะที่ั�วไป มก่ารแยกเพย่งขึ้ยะจัากเศึษอาห้ารเที่�านั�น  

ปัจัจุับนัน่�แติ�ลัะเด่อน ที่างองค์การบรหิ้ารสู่�วนติำบลัขึ้าดที่นุ 

ในการจัดัการจัดัเกบ็ขึ้ยะ แติ�เน่�องจัากไดม้ก่ารสู่ะสู่มที่นุใน

การดำเนินการบริห้ารชุมชนจัากในอด่ติ ที่ำให้้ยังสู่ามารถั

ที่ำงานได้ นอกจัากนั�นยังม่มาติรการกระติุ้นการรักษา 

สู่ิ�งแวดลัอ้มด้วยการไม�ให้น้�ำแก�บ้านที่่�ไม�ยอมร�วมมอ่ในการ 

จััดการปัญห้าขึ้ยะ ซึ่ึ�งมาติรการน่�ค�อนขึ้้างม่ประสู่ิที่ธิภาพ 

เพราะน�ำสู่ำห้รับอุปโภคแลัะบริโภคเป็นสิู่�งจัำเป็นมาก 

สู่ำห้รับชุมชนห้ม่�บ้านไร้แผ�นดิน ปัจัจุับันน่�ยงัไม�ม่ระบบสู่�งน�ำ 

อย�างเพ่ยงพอ แม้จัะมก่ารที่ำที่�อน�ำไว้แติ�ยงัไม�ม่อ�างเกบ็น�ำ  

เน่�องจัากยังไม�ได้รับการอนุมัติิการเวนค่นพ่�นที่่� 82 ไร�จัาก

กรมอุที่ยานแห้�งชาติิ สู่ัติว์ป่า แลัะพันธุ์พ่ช ...”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25659090



เร่�องการครอบครองพ่�นท่ี่� ซึ่ึ�งที่่�ผ�านมากรมที่รัพยากรที่างที่ะเลั

แลัะชายฝูั�งประกาศึให้้ม่การใช้พ่�นที่่�ม่ลัักษณูะเห้ม่อนเป็น

โฉนดชุมชน ให้้ประชาชนม่สู่�วนร�วมในการด่แลัผ่นป่า แลัะ

ที่รัพยากรธรรมชาติิ โฮมสู่เติย์ท่ี่�สู่ร้างแลั้วสู่ามารถัใช้พ่�นที่่�ติ�อไป

ได้ แติ�ไม�อนุญาติให้ข้ึ้ยายเพิ�ม องค์การบริห้ารสู่�วนติำบลับางชัน 

ติ้องการให้้ภาครัฐเขึ้้ามาให้้คำแนะนำเพิ�มเติิมในการจััดการ 

ขึ้ยะชมุชนอย�างมป่ระสู่ทิี่ธภิาพ พรอ้มที่ั�งเพิ�มงบประมาณูสู่�วนรวม 

เพ่�อให้้ม่เงินเห้ลั่อจัากการใช้จั�ายในการด่แลัชุมชนในด้าน

อ่�นๆ มาใช้ในการจััดการขึ้ยะ แลัะเพ่�อเพิ�มสู่มรรถันะองค์กรใน 

การผลัักดันนโยบายด้านสู่ิ�งแวดล้ัอม ในการสู่นับสู่นุนแลัะ 

ขึ้ยายผลัให้้ประชาชนลัดปริมาณูขึ้ยะม่ลัฝูอยจัากบ้านเร่อน  

ภายใติห้้ลัักการ การลัดปรมิาณูขึ้ยะแลัะการใชซ้ึ่�ำ การนำกลับัมา 

ใช้ให้ม� ไปสู่่�การปฏิบัติิที่่�ประสู่บความสู่ำเร็จัอย�างแที่้จัริง

บทสรุป็และข้อเสนอแนะ 
การจััดการขึ้ยะม่ลัฝูอยชุมชนติ้องอาศึัยการม่สู่�วน

ร�วมขึ้องชุมชนที่่�จัะที่ำให้้เกิดผลัสู่ำเร็จัได้ ประชาชนต้ิองม่ 

ความเขึ้้าใจั แลัะจัิติสู่ำนึกในการรักษาสู่ิ�งแวดลั้อม แลัะเริ�ม 

เขึ้้ามาม่สู่�วนร�วมด้วยการไม�ที่ำลัายสู่ิ�งแวดลั้อม ห้ม่�บ้าน 

ไร้แผ�นดินติ้องการเป็นห้ม่�บ้านติัวอย�างไร้ขึ้ยะ ซึึ่�งในอนาคติ 

ม่แผนที่่�จัะเอาอวนมาวางลั้อมรอบเสู่าที่่� เป็นห้ลัักขึ้อง 

การสู่ร้างบ้านขึ้องชุมชน เพ่�อกันไม�ให้้ขึ้ยะจัากที่ะเลัเขึ้้ามา

ในชุมชน นอกจัากน่�ที่างชุมชนยังต้ิองการให้้ม่การจััดการ

อ้างอิง
ปิยชาติิ ศึิลัปสุู่วรรณู (2557) ขึ้ยะม่ลัฝูอยชุมชน ปัญห้าให้ญ�ที่่�ประเที่ศึกำลัังเผชิญ 

บที่ความที่างวิชาการ สู่ำนักวิชาการ สู่ำนักงานเลัขึ้าธิการวุฒิสู่ภา 

รายงานสู่ถัานการณู์สู่ถัานที่่�กำจััดขึ้ยะม่ลัฝูอยชุมชนขึ้องประเที่ศึไที่ย ปี พ.ศึ. 2564 

กรมควบคุมมลัพิษ กระที่รวงที่รัพยากรธรรมชาติิแลัะสู่ิ�งแวดล้ัอม https://www.

pcd.go.th/publication/26832 สู่่บค้นเม่�อวันที่่� 29 สู่ิงห้าคม 2565
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Sea community at Bang Chan Landless Village in Khlung district of  
Chanthaburi province is a rising popular tourist destination in recent years as the community is 
able to excellently maintain natural ecological system. The village has become a tourist attraction 
showcasing the conservation of community way of life. Tourists can learn the fishermen’s way of life; 
get on a boat trip to see red hawks – an endemic animal in mangrove area; enjoy a boat ride to Thale 
Waek (separated sea) – the natural phenomenon of high tide – low tide occurred when the tide recedes 
and the sea is gradually separated by the black sand dune; and kayaking to immerse in the beauty of 
the nature of the landless village which also known as Pak Nam Weru village.  

This village is an old community with the settlement history dated back to before 1867 by Chinese  
immigrants coming to Thailand. They took a route passing Chanthaburi and stopped to avoid the storm at Weru 
River Basin. They found the abundance of natural marine resources and decided to settle in the area living 
their lives on the fishery. This village is situated on the left bank of Weru River on formerly fertile mangrove 
forests where trees were chopped down for charcoal. In 1971, the government allowed the concession for 
legal cutting of mangrove trees in the Weru Basin. A lot of wood was cut during the concession period. When 
the concession expired, people occupied the area decided to settle in the basin which is a part of the sea, 
surrounded by the water. The nature of house construction in the area starts with putting up stilts deep into 
the soil before flooring with wood planks and build a house on those stilts. Later, the house stability was 
reinforced with cement stilts. A small concrete road was built to connect all houses. However, the only way 
to access this village is by the boat. It takes around 40 minutes of a boat ride from a pier in Khlung district or 
from Ang Krapong pier in Khao Saming district of Trat province.

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 25659292



Editorial team

Challenges 
for solid waste management of  
Bang Chan Landless Village

   

Solid waste situation in  
Bang Chan and the tourism 

The growth of tourism industry has been developed constantly in Thailand. There is a policy to  
promote second-tier cities in order to distribute income to provinces overlooked in the past. Tourism  
Authority of Thailand put Chanthaburi under its promotional campaign, “Second-tier Cities Not to be  
Missed Plus”. The province is the color of the East of Thailand. Tourism promotional campaigns encouraged 
more opening of homestay services in Bang Chan subdistrict with a total of 39 operators only in Moo 2, the  
largest tourism spot of the subdistrict. There are also more homestay operators in other villages of Bang 
Chan subdistrict, consequently more environmental problems in the area, particularly the drastic increase of 
solid wastes. The Editorial Team interviewed Khun Sanan Kaewkhow, president of Bang Chan Subdistrict 
Administrative Organization, a local leader who has maintained his role as a local administrator for  
25 years. He is a person steering the establishment of the management system of solid waste for the landless 
village and cultivating the community’s awareness of environmental sustainability in the area.
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  With the houses built on stilts surrounded by the  
water, there was no systematic management of solid wastes,  
Khun Sanun recalls about the old day that “… In the past, 
villagers in Bang Chan district did not understand about  
the maintenance of environment and the impact of pollution 
to communities and the way of life. They carelessly threw 
garbage into the sea. Some houses made a hole inside their 
compound for the convenient dropping of waste into the sea. 
As there was no systematic management of the solid waste, 
villagers disposed of the rubbish without considering the  
damage it caused to the environment. Dumping waste into the 
sea has a huge impact on aquatic resources, which are sources 
of income for villagers whose main occupation involves  
the fishery – both catching marine animals for selling as fresh 
seafood and processing into dried shrimp, shrimp paste and 
salted fish. The wastes also cause damage to fishing equipment 
such as fishing nets. Besides, fishermen take small boats out 
to the sea and usually bring stuff with them and dispose of it 
in the sea. The most discarded waste is plastic such as plastic 
bags and bottles, resulting in the accumulation of a massive 
amount of waste in the sea. When the flooding season arrives 
around November, the water floods into the forest, taking out 
garbage to the whirlpool area in front of Bang Chan temple.  
The garbage will later flow into the sea, creating the pollution for  
the whole country. In the past, only households in Bang Chan 
subdistrict dumped garbage into the sea but the growth of 
tourism has brought more wastes to the area …”
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 Khun Sanan Kaewkhow

Some houses made a hole  
inside their compound  
for the convenient dropping 
of waste into the sea, as 
there was no systematic 
management of the solid 
waste.
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Current waste generation by Bang Chan villagers  

for the local administrative organization to discuss with 
villagers to make them understand about the impact of 
waste disposal to the environment. Currently, there is no 
littering in the sea anymore. For example, if there is the  
rubbish comes with the water and stuck under any house 
in Moo 3, the owner of that house must be responsible for 
picking it up without asking where the waste comes from. 
Before the establishment of understanding, villagers have 
a question why they have to pay a fee for waste collection 
as they are existing households living in the village for a 
long time without paying such fee. Finally, the conclusion 
was reached. Each household has to pay 40 baht a 
month for a container of waste. The local administrative  

After Thailand has started opening up the country, tourism industry 
has become more active. Bang Chan Landless Village is a popular tourist 
destination due to convenient transportation with only a few hours’ drive 
from Bangkok. The village offers the beauty of conserved nature and 
fresh seafood served unlimitedly in buffet style. Prior to the spreading of  
Covid-19, there were almost 10,000 tourists visiting the village each weekend. 
When the Covid situation is easing, around 1,000 tourists arriving Bang 
Chan district during the weekend. Although, the number of tourists is still 
much lower than in the past but this number already creates a significant 
amount of garbage in the area. Khun Sanan talks about the development 
of waste management system in Bang Chan subdistrict that “… The total 
of over 3,000 villagers in the communities have realized about the  
environmental maintenance as outside tourists blame them for littering 
in the sea. Some tourists do not throw away any garbage but bring back 
with them. Villagers are ashamed that outsiders pay more attention to 
the environment but local people ignore the situation. It was difficult 

organization provides the container and black bags.  
The organization also collects waste management 
fee per head of tourists. Generally, villagers generate 
 waste of around half a container during the 5 weekdays 
 but the amount rises to 6-8 containers per homestay 
during the weekend. In June 2022, Bang Chan  
subdistrict created a total of 33 tons of solid wastes. 
Garbage collectors walk to pick garbage bags from 
each house or homestay and bring to an area where 
the boat can load those bags and take them to the 
shore. After that, a garbage truck will transport those 
bags to Baan Nong Or for correct disposal …”
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Problems and obstacles in solid waste management   

The amount of waste generated from landless village in Bang Chan subdistrict may not be a significant 
amount when comparing to the overall waste generation in Chanthaburi province in 2021. According to a  
report of Situations of Solid Waste Disposal Sites in Thailand in 2021, Chanthaburi created waste at 495 tons/day,  

excepting wastes with characteristics and properties  
specified by factory laws. Solid wastes can be classified 
into 4 types including compostable waste, recyclable 
waste, hazardous waste and general waste. It is quite a  
challenge to manage solid waste and solve  
related problems.The largest amount of waste in 
Bang Chan subdistrict generated during the weekend 
is food scraps, particularly seafood shells. Khun Sanan 
talks about problems and the solid waste 

of which 151 tons/day was recyclable waste, 47 tons/
day of correctly disposal waste and a total of 297 
tons/day of incorrectly managed waste. Community 
waste or solid waste means scraps of papers, clothes, 
foods, products and materials, plastic bags, food  
containers, ashes, animal dung and carcasses or any 
other things that are swept away from streets, markets, 
animal husbandries and other places, infectious waste,  
toxic waste and hazardous waste from communities,  
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management system of Bang Chan Subdistrict  
Administrative Organization (SAO) that “… The SAO has 
expense of around 73,000 baht each month to hire  
a group of local people to collect the garbage once  
a week. The waste collection will be done in 4 villages 
by bringing the boat to collect black garbage bags piled 
by collectors from each village. Then all bags will be 
transported to the shore. Two trucks will take those bags 
to Baan Nong Or waste disposal site. During the weekend, 
large homestays will have a great amount of food scraps 
so operators separate food scraps into black garbage 
bags and transport those bags to the shore themselves. 
They do not want to leave garbage bags too long in 
their places as the waste may create unpleasant smells  
disturbing guests. An obstacle for solid waste management 
in Bang Chan subdistrict is the vehicle to transport waste 
to the storing site. Currently, the SAO has only a medium 
-sized boat with capacity to carry around 2 tons of waste 
per trip. The organization want a larger fiber boat with 
a capacity of 5 tons so the waste collecting team can 
collect garbage bags from all villages just in one trip. 
Moreover, the SAO will have better capacity in the waste 
collection if it can afford to have another 6-wheel truck. 
The organization does not sort the waste systematically 
due to lower prices of plastic waste so it is not worth 
transporting it for selling. Therefore, the recyclable waste 
is disposed of together with general waste. Only the food 
scraps are separated for disposal. Currently in each month,  

the SAO faces the loss in managing the waste but 
the organization is still able to carry on the services 
by spending from its accumulated capital from 
earlier management. In addition, the SAO also has 
a measure not to allocate water to households 
that refuse to cooperate on waste management. 
This is quite an effective measure as water is the 
most necessary thing for the landless village which 
has not yet received sufficient water supply. The 
pipe was already installed for the water system but 
there is no water reservoir. The village still has a 
problem getting approval for expropriation of 82 
rai of land from the Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation…”
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Conclusion and recommendations 
 

Solid waste management requires a great deal 
of cooperation from communities to ensure the  
success. Local people have to understand and have  
the awareness about maintaining the environment. 
They can start participating to conserve the environment 
by not destroying the environment. The landless 
village would like to be a no-waste model village.  
In the future, there is a plan to put fishing net around  
all stilts that are the base of houses to prevent sea 
garbage from entering the village. Moreover, the 
community would like the government to manage on 
legal land occupancy. So far, Department of Marine 
and Coastal Resources has allowed land usage in a 
way like a community’s land title deed in exchange 
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for the participation of local people to help care for 
the forests and natural resources. Existing homestays 
can continue their operation, but there will be no 
permission for more homestays. Bang Chan Subdistrict 
Administrative Organization would like the government 
to offer additional recommendations on effective solid 
waste management. The organization also wants to  
receive a bigger overall budget allocation so it will have 
more leftover money to use in waste management 
after spending on other fields of administration. More 
budget will also help the organization to increase its 
capacity in driving the policy into successful practice 
in supporting local people to reduce the amount of 
household garbage under the 3Rs principle – Reduce, 
Reuse and Recycle.
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