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 ภาวะขึ้าดธรรมชาติิ ห้ร่อ Nature Deficit Disorder (NDD) ถั่กพ่ดถัึงครั� งแรก 

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

-Deficit Disorder โดยนักเขึ้่ยนชาวอเมริกัน Richard Louv ได้กลั�าวถัึงภาวะท่ี่�ผ่้คน 

ขึ้าดการเช่�อมโยงกับธรรมชาติิ ไม�ม่กิจักรรมนอกบ้าน ห้ร่อกิจักรรมที่่�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 ภาวะขึ้าดธรรมชาติิน่� 

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�งที่่�จัะมาช�วยฟ้้�นค่นสู่ายใยขึ้องเด็ก 

แลัะเยาวชนกับธรรมชาติิผ�านกระบวนการเร่ยนร่้โดยใช้โลัก 

ธรรมชาติิแที่นห้้องเร่ยนค่อนักสู่่�อสู่ารธรรมชาติิ ห้ร่อ Nature 

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

การเรย่นร่ล้ักัษณูะน่�ยงันำไปสู่่�การสู่ร้างเครอ่ขึ้�ายนักวิที่ยาศึาสู่ติร์

พลัเม่องได้อ่กด้วย
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 วารสู่ารฉบับน่�ได้รับเก่ยรติิจัาก คุณูอุเที่น ภุมรินที่ร์ ห้ร่อ คร่ที่อม แลัะ 

คุณูชุติินธร วิริยะปานนท์ี่ ห้ร่อคุณูเอ้ ที่่มนักสู่่�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

 BC>("':#&64=785678("/*4!""#$%&' Nature Plearn Club

 คร่ที่อมเลั�าให้้เราฟ้ังว�าก�อนจัะมาจัับงานที่างด้านน่�เติ็มติัวนั�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 เร่ยนร่้

ธรรมชาติิพร้อมกับสู่นุกไปด้วยได้ เป็นลัักษณูะขึ้องการ “พาร่้ พาเลั�น” สู่อดแที่รก

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

ผ่้เช่�ยวชาญมาเป็นวิที่ยากรรับเชิญเป็นครั�งคราวเพ่�อเพิ�มสู่่สัู่นให้้กับกิจักรรม

คืุณอุเทน ภุมรินทร์ (คืร่ทอม)                คืุณชุติินธร วิริยะปานนท์ (คืุณเอ้)
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 ความใจัเย็นในการรับม่อกับเด็ก ๆ ขึ้องคร่ที่อมที่ำให้้

กิจักรรมที่่�จััดได้รับผลัติอบรับด่มากจัากที่ั�งเด็กแลัะผ่้ปกครอง 

จันมเ่สู่ย่งเรย่กรอ้งให้้จัดั Nature Education Trip อย�างเติม็รป่

แบบ แติ�เน่�องจัากที่กุคนมง่านประจัำที่ำให้จ้ัะติอ้งมก่ารวางแผน 

ที่่�รัดกุม ซึึ่�งคุณูเอ้จัะเป็นผ่้เขึ้้ามาช�วยด่แลัด้านการจััดที่ริป 

ที่ั�งวางแผนการเดินที่าง การประชาสัู่มพันธ์ที่ริป อาห้ารแลัะ 

ที่่�พัก รวมถัึงร่ปแบบขึ้องกิจักรรมในแติ�ลัะที่ริที่่�แติกติ�าง 

กันออกไปในแติ�ลัะฤด่กาลั อาที่ิ กิจักรรมเชิงพฤกษศึาสู่ติร ์

ในฤด่ใบไม้ผลัิ กิจักรรมสู่�องสัู่ติว์เลั่�อยคลัานในฤด่ฝูนห้ร่อ 

การด่นกในฤด่นกอพยพ โดยกิจักรรมที่่� Nature Plearn Club 

จััดขึึ้�น จัะคำนึงถึังคุณูภาพขึ้องอาห้ารแลัะที่่�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�นได้กบัคน

ทีุ่กวัย ที่ำให้้อาจัจัะม่โครงการท่ี่�ปรับให้้เขึ้้ากับคนอ่กกลัุ�มอายุ 

อาทิี่ กลัุ�มผ่เ้กษย่ณูอายุ ในอนาคติ นอกจัากน่�ที่างที่ม่ยังมแ่ผนที่่�

จัะพฒันากจิักรรมไปสู่่�แนวที่างธรรมชาติบิำบัดที่่�วดัผลัก�อนแลัะ

ห้ลัังเขึ้้าร�วมกิจักรรมได้อย�างเป็นรป่ธรรมในอนาคติอ่กด้วย
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 การที่ำงานกับธรรมชาติิม่ปัจัจััยที่่� ไม�คาดฝูัน

มากมาย แลัะจัะติ้องม่การปรับแผนห้น้างานอย่�ติลัอด  

ที่ั�งการเดนิที่างที่่�อาจัมอ่ปุสู่รรคไดห้้ากสู่ภาพอากาศึเปลั่�ยน 

ห้ร่ออาจัต้ิองเปลั่�ยนร่ปแบบกิจักรรมห้ากสู่ภาพพ่�นที่่� 

ในธรรมชาติิไม�เห้มาะสู่ม คุณูเอ้ให้้ความเห้็นว�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�วยให้้เด็กร่้สู่ึกเช่�อมโยงกับพ่�นที่่�ในเม่อง

มากขึ้ึ�น ติัวอย�างพ่�นท่ี่�สู่่เขึ้่ยวสู่าธารณูะที่่�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�งความที่้าที่ายที่่�คนแที่บทีุ่กวงการติ้องเผชิญ

ค่อสู่ถัานการณู์การระบาดขึ้องโรคโควิด-19 ที่่�ที่ำให้้การจััด 

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

ที่ำให้้เราควรนำ Transformative Education มาพ่ดให้ม� 

ร่ปแบบการเร่ยนร่้จัะเปล่ั�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 

ที่ำให้ย้กระดบัการเรย่นร่ธ้รรมชาติขิึ้ึ�นไปเปน็การสู่รา้งเครอ่ขึ้�าย 

นักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่องได้อ่กด้วย
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 Citizen Scientist ห้ร่อนักวิที่ยาศึาสู่ติร์พลัเม่อง เป็นการสู่ร้างเคร่อขึ้�าย 

ในการเก็บขึ้้อม่ลัภาคสู่นามนอกเห้น่อจัากติัวนักวิจััยเอง โดยความร�วมม่อขึ้อง 

อาสู่าสู่มัครจัากกลัุ�มอาช่พแลัะกลัุ�มอายุที่่�แติกติ�างกันแติ�ม่ความสู่นใจัเห้ม่อนกัน 

อาที่ิ ดาราศึาสู่ติร์ ห้ร่อธรรมชาติิวิที่ยา ซึ่ึ�งขึ้้อม่ลัภาคสู่นามเห้ลั�าน่�จัะถั่กรวบรวม 

ผ�านแอปพลิัเคชันที่่�ที่ำห้น้าที่่�เป็นฐานขึ้้อม่ลักลัางที่่�คอยรวบรวมแลัะประมวลัผลั

ขึ้อ้ม่ลัเพ่�อให้ผ้่้เขึ้้าใชง้านไดด้ึงไปใช้ติ�อยอดในงานวชิาการติ�อไป โดยเฉพาะในปัจัจุับนั 

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

ถั่กพ่ดถึังมากขึ้ึ�นเร่�อย ๆ เช�นกัน

 iNaturalist เปน็แอปพลัเิคชนัที่่�ใชบ้นมอ่ถัอ่สู่ำห้รบัการจัดัสู่�งรป่ภาพห้รอ่เสู่ย่ง

ที่่�บันทึี่กได้ จัากสู่ิ�งมช่วิ่ติในธรรมชาติ ิจัากนั�นจึังแชร์ขึ้อ้มล่ัขึึ้�นไปแสู่ดงบนแอปพลิัเคชัน 

ที่่�ม่นักวิที่ยาศึาสู่ติร์ ผ่้เช่�ยวชาญ แลัะนักวิจััยจัำนวนมาก เพ่�อให้้นักวิที่ยาศึาสู่ติร์ ห้ร่อ 

ผ่เ้ช่�ยวชาญเห้ลั�านั�น ให้ค้ำแนะนำในการจัำแนกชนิดพันธุส์ู่ิ�งมช่วิ่ติ รวมถึังการนำข้ึ้อมล่ั

ไปใช้ในการจััดการสู่ิ�งแวดล้ัอม ให้้สู่อดคลั้องกับการดำรงช่วิติขึ้องสู่ิ�งม่ช่วิติ
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 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�ายรป่ห้รอ่บนัที่กึเสู่ย่งสู่ตัิวป์า่ที่่�พบในเมอ่ง แลัะแชรข์ึ้ึ�นไปบนแพลัที่ฟ้อร์ม เพ่�อ

จััดที่ำฐานขึ้้อม่ลัระห้ว�างประเที่ศึขึ้องสู่ัติว์ป่าที่่�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 จััดขึ้ึ�น

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

การบนัที่กึขึ้อ้มล่ัด้วยการถั�ายรป่ห้รอ่บันที่กึเสู่ย่ง แลัะในวันที่่� 3 - 8 พฤษภาคม 

2565 เป็นช�วงที่่�จัะม่การปรับแติ�งร่ปภาพ แลัะ

นำลังข้ึ้อม่ลัเพ่�อระบุชนิดพันธุ์ขึ้องสู่ิ� งม่ช่ วิติ  

ก�อนที่่�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

จัะติ้องร�วมม่อกันในการค้นห้าชนิดพันธ์ุสู่ิ� ง 

ม่ช่วิติในเม่องให้้มก่ารจัำแนกชนิดพันธุ์แลัะได้รับ

การจัดัการที่่�ถัก่ติอ้ง ลัดการคกุคาม แลัะลัดความ

เสู่่�ยงติ�อการสู่ญ่พันธุ์ขึ้องสู่ิ�งม่ช่วิติในเม่อง 
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 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.  

t he  i ss u e  w h i l e  st u dyi n g  
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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