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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้เสนอแนวคิดจากการทางานกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์ของการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศไทยที่จะต้องพัฒนาเป็นแบบคู่ขนานกันไปในอนาคต จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคสาคัญในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมคือ การขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนอย่างจริงจัง
ชุมชนขาดความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง การที่
ประเทศไทยจะก้าวข้ามไปสู่ยุค 5.0 ได้ จะต้องมีการปรับทัศนคติมุมมองของชุมชนให้มีจิตสานึก ความตระหนัก
ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อนามาแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมานาน และความท้าทายที่ต้องเผชิญในอนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสีเขียว การใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพให้มีความสมดุล จึงจะเป็นการสร้างสรรค์สังคมและยกระดับความเป็นอยู่ ของชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ทัศนคติ มุมมอง การจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ประเทศไทยยุค 5.0
Abstract
This academic article presented the guidelines of conservation of natural resources and the
environment from work-base experiences since 1992, in support of building strategies of the
environmental management and energy conservation of Thailand that need to be developed in
parallel in the future. From the study, it was found that the main obstacles in environmental
management were: a lack of budget allocation for environmental development seriously in each
community, a lack of community awareness, knowledge, and understanding of how to participate in
their own environmental management . For Thailand to move forward into the age of 5.0, there
must be a change of attitudes and perspectives of the community to be conscious, have awareness,
ปีที่....10....ฉบับที่....1...เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 74

understanding, and responsibility in human resources, culture, natural resources, and environment
to solve the old problems that have accumulated and challenges to be faced with new problems
in the future. Promote and support the development of clean technology, green technology, the
use of clean energy efficiently, and effective environmental management to maintain balance. Those
strategies will result in creative society and enhance the well-being of the community, better quality
of life and continuous development.
KEYWORDS: Attitude, Perspective, Environmental Management, Energy Conservation, Thailand
5.0
บทนา
ต่าง ๆ และแกแลกซีต่าง ๆ ก็มีการหมุนรอบตัวเอง
สิ่ งแวดล้ อมและพลั งงานเป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น
และมีการเคลื่อนที่ในจักรวาล ดังนั้น ปรากฏการณ์ที่
พร้อมกันเสมอ สรรพสิ่งทั้งหลายที่มองเห็นและมอง
เกิดขึ้นในจักรวาลย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ไม่ เห็ น ที่ แตะต้ องได้ และที่ แตะต้ องไม่ ได้ ย่ อมมี
ทางอ้อมมาสู่โลก สาหรับมุมมองสิ่งแวดล้อมจุลภาค
ความสั มพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยจะไม่ถูกทาลายให้
จะเป็นมุมมองภาพเล็กของทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกที่
สู ญหายไป แต่ มั นจะอยู่ ณ ที่ ใดที่ หนึ่ งเสมอ โดย
มีการเปลี่ยนแปลง ได้มีวิวัฒนาการในการปรับความ
เป็ น ไปตามกฎการอนุ รั กษ์ พลั งงานที่ กล่ า วไว้ ว่ า
สมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต
พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ และไม่
จนถึงปัจจุบัน
สามารถที่จะสูญสลายไปได้ นอกจากจะเปลี่ยนจาก
โดยการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อมจะมี
รูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โดยระหว่าง
องค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยมิติของสิ่ งแวดล้ อม
การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบพลั งงาน จะมีการสู ญเสี ย
ทางธรรมชาติ (Natural Environment) และมิติของ
พลั ง งานส่ ว นหนึ่ ง ให้ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ ร อบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า ง ขึ้ น (Man-Made
กระบวนการนั้น ๆ (วีทิต,2560)
Environment) โดยสิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ จ ะ
แนวคิดมุมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมของผู้เขียน
ประกอบไปด้ วยสิ่ งที่ มีชี วิตและสิ่ งที่ไม่ มี ชี วิต ส่ วน
ในทางวิ ทยาศาสตร์ ได้ จ าแนกมุ มมองสิ่ งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นจะประกอบไปด้วยสังคม
ออกเป็ น 2 รู ป แบบ คื อ สิ่ งแวดล้ อมเชิ งมหภาค
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ที่เป็นรูปธรรมและ
(Macro Environment) และสิ่งแวดล้ อมเชิงจุ ลภาค
นามธรรม
(Micro Environment)ที่มีการถ่ายเทและแลกเปลี่ยน
ความหมายของสิ่ งแวดล้ อมในภาพรวมจึ ง
พลังงานกัน ดังนั้นมุมมองสิ่งแวดล้อมมหภาค จะเป็น
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงมหภาคและจุลภาคที่
มุมมองภาพใหญ่ที่โลกเป็นศูนย์กลางในจักรวาลที่มี
อยู่ รอบตั วมนุ ษย์ ทั้ งที่ เกิ ดขึ้ นโดยธรรมชาติ และที่
สมาชิกของกลุ่มดาวต่าง ๆ กาแลกซีต่าง ๆ และระบบ
เกิดขึ้นโดยมนุษย์ได้สร้างขึ้น ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
สุริยะต่าง ๆ อยู่ล้ อมรอบ โดยที่โลกมีการหมุนรอบ
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ รวมถึงระบบสุริยะ
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ภาพที่ 1 มุมมองของสิ่งแวดล้อมในทางวิทยาศาสตร์ ในแบบมหภาคและแบบจุลภาค
ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
ดังนั้น มุมมองสิ่งแวดล้อมและพลังงานใน
บทความนี้ จ ะเป็ น มุ ม มองทางด้ า นจุ ล ภาคที่
พิจ ารณาความเปลี่ย นแปลงที่เกิดจากการพัฒนา
เป็ น ล าดั บ วิ วั ฒ นาการทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ

พลั งงานของแต่ ล ะยุค ซึ่งผู้ เขีย นขอน าเสนอการ
จัดล าดับของช่ว งเวลา (Time Periods) ในแต่ล ะ
ยุค ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงใน
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ลาดับวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีการพัฒนาตามความต้องการในแต่ละยุค
ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
ในยุ ค 1.0 เป็ น ยุ ค หิ น เก่ า (Paleolithic
period) เริ่ ม ตั้ ง แต่ 10,000 – 2,500,000 ปี ก่ อ น
คริสตกาล เป็นยุคที่ประกอบไปด้ วยสิ่งแวดล้อมที่
อุดมสมบูรณ์ ในยุคนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงดารงอยู่
ได้ ด้ ว ยการพึ่ ง พาสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากร

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สังคมมนุษย์ในยุคนั้นเป็น
แบบชนเผ่าเร่ร่อนพเนจรยังไม่มีแหล่งพักพิงที่ถาวร
ด ารงชี พ ด้ ว ยการเก็ บ ของป่ า และการล่ า สั ต ว์
(สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2561)
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ในยุ ค 2.0 จั ดเป็ น ยุคหิ น ใหม่ (Neolithic
period) ตั้ ง แต่ 8,000 – 5,000 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล
เป็ นยุ คที่มนุ ษย์เริ่มมีการตั้งหลักแหล่ งเป็น ชุมชน
รู้ จั ก การเพาะปลู ก และการเก็ บ เกี่ ย วพื ช ผลทาง
เกษตรกรรมและรู้ จั กการเลี้ ย งสั ต ว์ จนถึ งคริส ต์
ศตวรรษที่ 17 เริ่ มมีการตัดไม้ทาลายป่ าเพื่อการ
ปรับพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เป็น
ยุคที่มนุษย์ เริ่มรู้จักการนาพลังงานจากธรรมชาติ
(Natural Energy) มาใช้โดยตรง รวมถึงมีการสร้าง
เครื่องผ่อนแรงต่าง ๆ ออกมาเพื่อประโยชน์ในการ
สร้างผลผลิตทางเกษตรกรรม (Labor Period) จึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2561)
ในยุค 3.0 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 – 19 เป็น
ยุคที่เริ่มมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนา
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพใน
กระบวนการผลิตและการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
ต่ า งๆ สั ง คมมนุ ษ ย์ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต แบบ
เกษตรกรรมไปสู่ วิ ถี ชี วิ ตแบบอุ ตสาหกรรม
(Industrial period) ยุ คนี้ เป็ น ยุ คที่ สิ่ งแวดล้ อมเริ่ ม
เสื่ อมโทรมและเกิ ดมลภาวะตามหั วเมื องที่ มี การ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม (สถาบันอนาคตไทยศึกษา,
2561)
มาถึ ง ยุ ค 4.0 เป็ น ยุ ค ที่ สั ง คมมนุ ษ ย์ มี
เครือข่ายครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศทั่วโลก ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19–20 สังคมมนุษย์มีการพัฒนา
ระบบคมนาคมและการ lสื่ อ สาร ด้ ว ยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ครอบคลุ ม ได้ ทั่ ว โลก
(ICT Period) มี ก ารพั ฒ นาพลั ง งานเพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมหนัก มีการปรับปรุงรูปแบบพลังงาน
สิ้นเปลือง มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการ
พัฒ นาพลั ง งานทดแทนแบบผสมผสาน (Hybrid
Alternative Energy) ยุ ค นี้ จั ด ไ ด้ ว่ า มี ก า ร น า
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนพื้นผิวโลกมาใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือย ก่อให้ เกิดมลพิ ษต่าง ๆ ปนเปื้ อนทาให้
สิ่ งแวดล้ อมเสี ย ความสมดุล และมีผ ลกระทบต่ อ
การดารงชีวิต สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในทุกด้าน (สถาบัน
อนาคตไทยศึกษา, 2561)

ยุ ค 5.0 เป็ น ยุ ค ที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น โดย
ผู้ เ ขี ย นมี แ นวคิ ด มุ ม มองเสนอว่ า นั บ ตั้ ง แต่ ก ลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป จะเป็นยุคเฟื่องฟู
ของเทคโนโลยีทุ กด้ านที่ เป็ นมิ ตรต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ปัญญาประดิษฐ์สมองกล (Artificial intelligence
technology: AI Period) โดยเครื่ อ งจั ก รกลจะ
สามารถทางานแทนมนุษย์ได้เองโดยอัตโนมัติ โดย
เฉพาะงานที่ต้องการความแม่นยา ความเร็ว และ
งานที่มีอันตราย จัดเป็นยุคที่มีการพัฒนานวัตกรรม
ทางด้ า นพลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเต็ ม
รูปแบบ มีการใช้พลังงานและการสารองพลังงานที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ร ะบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า
อัจฉริยะ (Smart Grid Network) ที่จะถูกควบคุม
การจั ด การพลั ง งานอย่ า งเป็ น ระบบสู่ ทุ ก ชุ ม ชน
ส่ งผลให้ ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีมากขึ้น (สถาบั น
อนาคตไทยศึกษา, 2561)
การเปลี่ยนผ่านจากยุค 4.0 ไปยังยุค 5.0
จึ ง มี อุ ป สรรคที่ ปิ ด กั้ น อยู่ ร อบด้ า น การปรั บ
สภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง เป็ น
สิ่ งจาเป็น อย่ างยิ่งที่จ ะต้องสร้า งความสมดุ ล ทาง
ธรรมชาติให้เกิดขึ้น
ความสาคัญของปัญหา
ในยุ ค 1.0 ปั ญ หาเรื่ อ งความสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมยังไม่เกิดขึ้น
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู้ ค นในยุ ค นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งแนบแน่ น ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของ
ธรรมช าติ ( Stone Age) คว ามเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้ อมจึงเป็นไป
อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป อยู่ ใ นวิ สั ย ที่ ธ รรมชาติ
สามารถปรับสมดุลของตัวเองได้ แต่ปัจจุบันจานวน
ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ความต้องการทางด้าน
สาธารณูปโภคก็เพิ่มมากขึ้น ทาให้มีความต้องการ
ใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ มี ก ารพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จึง
เป็นสาเหตุหลักในการนาไปสู่การขุดค้นวัตถุดิบเพื่อ
การแปรรู ป (Jirattikul Srisuwan, 2018) ดั ง นั้ น
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ตั้งแต่ยุ ค 2.0 เป็ น ต้น มา ในทุกกระบวนการของ
การพัฒนาจะมีการปล่อยของเสียต่าง ๆ ออกมาสู่
สิ่งแวดล้ อมสาธารณะ ทาให้ เกิดสารปนเปื้ อนใน
สิ่งแวดล้อมจนมีผลกระทบทางด้านมลพิษ ส่งผล
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข อง
สังคมมนุษย์ในทุกด้าน วิกฤตการณ์ปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงานดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบ
ไปในทุกมิติ มีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเทศ
ทั่วโลก ดังนั้น สามารถพิจารณาได้จากกรณีศึกษา
ทั้งในเชิงมหภาคและจุลภาค
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อโลกใน
เชิ ง มหภาค สามารถพิ จ ารณากรณี ศึก ษาถึง การ

ระเบิ ด และการสลายตั ว ของดาวฤกษ์ กาแลกซี
และเนบิ ว ลาต่ า ง ๆ ที่ จ ะปลดปล่ อ ยพลั ง งานใน
รูปคลื่นแรงโน้มถ่วง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา
โดยนาพากลุ่มฝุ่นละอองและสเก็ต ซากดาวออกมา
ในรูปแบบของดาวหาง ดาวตก อุกาบาต และดาว
เคราะห์น้อย ที่บางส่วนได้โคจรเข้ามาพุ่งชนโลกใน
อดีต รวมถึง เหตุการณ์ การปลดปล่ อยคลื่ นสุ ริยะ
ออกมาจากดวงอาทิ ต ย์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สนาม
แม่เหล็กโลก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมใน
จักรวาลล้วนส่งผลกระทบต่อทุกสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่
บนโลกใบนี้ทั้งสิ้น

ภาพที่ 3 ภาพจาลองแรงโน้มถ่วงจากการระเบิดของดวงดาวและพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ แสดงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเชิงมหาภาคที่มีผลต่อโลกมนุษย์
ที่มา: Eric Betz, and Korey Haynes (2017) และ Natasha Mathur (2017).
ส าหรั บ ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ มในเชิ ง
จุ ลภาค สามารถพิ จารณากรณี ศึ กษาเริ่ มตั้ งแต่ ยุ ค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ในยุคที่ 2.0 เป็นต้นมา
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ปล่อยเขม่าควันก๊าซพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศและของ
เสียลงสู่แหล่งน้า มีการทาลายโครงสร้างของเปลือก
โลกด้ ว ยการขุ ดแสว งหาแหล่ ง แร่ ธ าตุ และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นวัตถุดิบใน
การแปรรู ปทางอุตสาหกรรม การเจริ ญเติบโตของ
สังคมเมืองและการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ล้วน
เป็ นการดั ดแปลงสิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติมาเป็ น
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ทาให้มีปริมาณขยะมูล
ฝอยและของเสียปนเปื้อนจากแหล่งชุมชนลงสู่แหล่ง

สิ่งแวดล้อมสาธารณะมากขึ้น ส่งผลทาให้เกิดมลพิษ
ตามแหล่ งสาธารณะที่ส่ งผลกระทบต่อแหล่ งชุ มชน
การพั ฒ นาทางด้ านอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ และพลั งงาน
นิ วเคลี ยร์ ได้ มี การทดลองระเบิ ดนิ วเคลี ยร์ อย่ าง
มากมาย รวมถึงอุบัติเหตุจากการระเบิดของโรงไฟฟ้า
พลั งงานนิวเคลี ยร์ ท าให้ ปริ มาณสารกัมตรังสี และ
พลังงานความร้อนที่ออกมากระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม
ทั่ วโลก รวมถึ งการพั ฒนาเทคโนโลยี ทางด้ านการ
สื่อสารต่าง ๆ ก็ส่งผลให้ปริมาณความเข้มข้นของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าบนโลกมีค่าสูงขึ้น วิวัฒนาการที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้นาไปสู่ปรากฏ การณ์ภาวะเรือนกระจก
ทาให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกตั้งแต่ปี 1880 – 2017 มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: Jirasin Aswakool (2018)
ผลจากการพัฒนาตามวิวัฒ นาการที่ผ่าน
บรรยากาศมากขึ้น ส่งผลทาให้เกิดวิกฤติภูมิอากาศ
มาทาให้เกิดวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
จึงเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ ที่รุนแรงบ่อยครั้ง
ต่อ ทุ ก สรรพสิ่ ง บนโลก โดยมีส าเหตุ ห ลั ก มาจาก
ขึ้น เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด พายุ
พฤติกรรมการกระทาของมนุษย์ทั้งสิ้น การพัฒนา
ไฟป่า น้าท่วม เป็นต้น
เทคโนโลยีทุกด้านล้วนส่งผลทาให้สิ่งแวดล้อมโลกมี
2. ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทาง
การเปลี่ ย นแปลงจนถึ ง ขั้ น วิ ก ฤติ ที่ ย้ อ นกลั บ มา
ชีวภาพจากการสู ญพันธุ์ของพืชและสัตว์จากการ
ทาลายสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการกลายพันธุ์
ที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตของ
ของเชื้อโรคระบาดต่าง ๆ ทั่ว โลก เช่น โรคเอดส์
โลกทั้ ง หมดทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มจนเกิ น ขี ด
โรคซาร์ ไข้หวัดโควิด-19 เป็นต้น
จ ากั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของโลกที่ จ ะรั บ ไว้ ไ ด้
3. ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
(Planetary Boundaries) ดั ง นั้ น ความตระหนั ก
พัฒนาเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่น การพัฒนาอาวุธ
ในการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมที่
เชื้อโรค อาวุธ นิวเคลียร์ สารเคมีเพื่อการ เกษตร
จะต้องร่ วมมือกัน ในการสร้างจิตส านึกและความ
ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ซึ่งสะสมมานานตั้งแต่เริ่มการ
รับ ผิ ดชอบร่ ว มกัน ก่อนที่จ ะทาให้ โ ลกในอนาคต
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้ปล่อยสารพิษสะสมเจือปน
อาจกลายเป็ น สถานที่ ที่ น่ า อยู่ น้ อ ยลง (Less
ทั้งในแหล่งน้า แหล่งดิน และชั้นบรรยากาศ จนมี
Habitable Place) ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่จะต้อง
ผลกระทบขั้ น วิ กฤติ เช่น ฝุ่ น PM 2.5 พื ช พรรณ
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีอยู่ 3 เรื่องใหญ่ คือ
ธัญญาหารที่มีสารปนเปื้อน เป็นต้น (Workpoint
1. ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ทาให้น้าแข็งขั้ว
News, 2019)
โลกละลาย และปล่ อ ยก๊ า ซมี เ ทนออกสู่ ชั้ น
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ภาพที่ 5 ปรากฏการณ์วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันที่กาลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มา: Matthieu Ricard (2011).
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
จากการทางานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ได้
สังเกตเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทุก
ด้านที่เสื่อมโทรมลง รวมถึงความฟุ่มเฟือยจากการใช้
พลังงานที่ขาดความตระหนักและความรับผิดชอบของ
ชุ มชน ส่ งผลท าให้ เกิ ดวิ กฤติ การณ์ สิ่ งแวดล้ อมใน
ปัจจุบัน
สถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อมและพลั งงานของ
ประเทศไทย เริ่ มได้รับผลกระทบมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามกระแสโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2504 – 2532 แม้ประเทศไทยจะมีการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ป่าโดยการให้สั มปทานจากรัฐบาล แต่ก็มี
การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าอย่างมาก มีโครงการปรับ
สภาพพื้นที่ป่าเขาเพื่อสร้างถนน สร้างเขื่อน และการ
เกษตรกรรม ทาให้เกิดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จานวนสัตว์ป่าที่ลดลง จะส่งผลไปสู่ความ
แห้ งแล้ งและการกลายเป็ นทะเลทราย รวมถึงการ
พั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ป ล่ อ ยสารมลพิ ษ และขยะ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ทาให้ระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม
และเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว โดยมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน

ประเทศไทยเริ่ ม มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ผล
กระทบจากสภาวะโลกร้อนและการปนเปื้อนมลพิษสู่
สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องจัดทาแผนพัฒนาแบบก้าวกระโดด
โดยการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ทาให้ทุก
ภาคส่วนของประเทศไทยต้องมีการปรับตัว มีโครงการ
ต่ าง ๆ เกิ ดขึ้ นมากมาย ท าให้ ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวม
ภายใน ประเทศของการผลิ ตเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 4.1
มี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางสั งคมเนื่ องจาก
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเยาวชนมีผลิต
ภาพการทางานเพียงร้อยละ 60 ของศักยภาพที่ควรมี
ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้กาหนดแผนและนโยบายของ
การบริ ห ารจั ด การทรั พยากร ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม โดยยึดหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
(สถาบันสิ่งแวดล้อมประเทศไทย, 2562)
จากการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในประเทศ
ไทย ท าให้ มี ค วามต้ อ งการการแสวงหาแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น มีการปรับสภาพพื้นที่ภูมิ
ประเทศ ซึ่งสัดส่วนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาก
ที่สุด 56 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้างเพิ่ม 6 เปอร์เซ็นต์ พบว่าคุณภาพดินมีปัญหา 60
ล้ านไร่ แม้ จะมี การรณรงค์ พื้ นที่ เพาะปลู กเกษตร
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อินทรีย์เพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตก็ยังมีปนเปื้อนสารตกค้าง
สืบเนื่องมาจากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในอดีตได้
สะสมอยู่ในชั้นดินและแหล่งน้าใต้ดิน ในส่วนของการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการสร้างมลภาวะ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ กไม่ เกิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
รวมถึงการปล่อยสารมลพิษลงต่าง ๆ ลงปนเปื้อนใน
สิ่ ง แวดล้ อม และพฤติ กรรมของมนุ ษย์ ที่ ทิ้ ง ขยะ
พลาสติ ก ลงในสิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง
ผลกระทบจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์จากอดีตถึง
ปัจจุบันในภูมิภาคใกล้เคียง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งทาให้
เกิดฝนกรดชะล้างมลพิษในชั้นบรรยากาศให้ตกลงมาสู่
พื้นดิน ที่ทาให้คุณภาพดินและคุณภาพแหล่งน้ามีสาร
ปนเปื้อนเจือปน
สถานการณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งกระตุ้นและเสริม
สภาพเร่งให้ภาวะเรือนกระจกเกิดรุนแรงเร็วขึ้น จาก
ผลกระทบของอุณหภูมิพื้นผิวโลกที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ย
0.9 องศาเซลเซียส เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้น้าแข็งขั้ว
โลกละลาย ทาให้ระดับน้าในมหาสมุทรสูงขึ้น น้าทะเล
มี ค วามเป็ น กรดมากขึ้ น ความร้ อ นท าให้ น้ าใน
มหาสมุ ทรระเหิ ดขึ้ นสู่ ชั้ นบรรยากาศ ส่ งผลท าให้
ลักษณะลมฟ้าอากาศมีความแปรปรวนสูง ทาให้เกิด
ภัยพิบัติทางด้านไฟป่า วาตภัย อุทกภัย และสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่ าวอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ (สถาบั น
สิ่งแวดล้อมประเทศไทย, 2562)
สถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศไทย
ส าหรั บ สถานการณ์ ทางด้ านพลั งงานใน
ประเทศไทย มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในเดือนแรก
ของปี 2563 มี ป ริ ม าณ 7,783 พั น ตั น เที ย บ เท่ า
น้ามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อย
ละ 7.4 การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยที่น้ามันสาเร็จรูปเป็นพลังงานที่ใช้มาก
ที่ สุ ดคิ ดเป็ น ร้ อยละ 46.1 ของการใช้ พลั งงานขั้ น
สุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบ ด้วยไฟฟ้า พลังงาน
หมุนเวียน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ
18.0, 13.9, 11.2, 6.1 และ 4.7 ตามลาดับ โดยสาขา
อุตสาหกรรมใช้พลั งงานเพิ่มขึ้นร้ อยละ 25.3 สาขา
ธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้นร้ อยละ 6.0 สาขาขนส่งเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.5 สาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 18.9 และ
กลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยลดลงร้อยละ 11.1 (กระทรวง
พลังงาน, 2563)
ภาพรวมของการใช้พลังงานในไตรมาสแรก
ของประเทศไทยลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนชะลอ
กิจกรรมร่ วมกันในทุกด้าน โดยให้ ทางานจากบ้าน
ดังนั้ น กลุ่มอาคารธุรกิจต่าง ๆ จึงใช้ พลังงานลดลง
และบ้านที่อยู่อาศัยจะใช้พลังงานมากขึ้น อย่างไรก็
ตาม สัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดาเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) และแผนอนุรักษ์
พลั ง งาน พ.ศ. 2558 -2579 (กรมพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562)
แม้สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ กระจาย
ไปทั่วโลก สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการ
พลั งงานเพิ่ มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ดังนั้น แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคือ จาเป็นแสวงหาแหล่ งพลั งงานหลั ก
เพิ่มเติม และแหล่งพลังงานสารองเพิ่มเติม เพื่อให้การ
จัดการพลังงานในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัว
ของเมืองในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ จึงได้มีการ
ดาเนินนโยบายมหภาคของกระทรวงพลังงานขึ้นมาซึ่ง
เป็ นการก าหนดกรอบยุ ทธศาสตร์ ที่ ครอบคลุ มทั้ ง
ประเทศ (นโยบายพลังงานชุมชน & ตัวอย่างชุ มชน
ต้นแบบ 2016, ม.ป.ป.)
เพื่ อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาความมั่ นคงด้ าน
พลังงานในระยะยาว จากโครงการร่วมลงทุนการผลิต
ไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วยสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมี ยนมาร์
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ประเทศ
กัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการวางแผน
พั ฒ น า ก า ลั ง ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า (Power Generation
Expansion Planning) โดยการพึ่ ง พาพลั งงานจาก
ต่ างประเทศ อั นเป็ นสาเหตุ ของปั ญหาที่ ส่ งผลต่ อ
เสถียรภาพของประเทศ (ศศิมา วงษ์เสรี, 2556)
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ประเทศไทยจึ ง ต้ อ งมี แ ผนรองรั บ วิ ก ฤต
การณ์ ด้ านพลั งงาน โดยคาดการณ์ ประมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวเมือง
และการเติ บโตของเศรษฐกิ จภายในประเทศ เช่ น
ระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ระบบ
เมืองอัจฉริยะ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ต้อง
ใช้พลังงานอย่างมหาศาล ดังนั้น เพื่อวางแผนขยาย
ก าลั งการผลิ ตไฟฟ้ าที่ มี ต้ น ทุ น ต่ าภายใต้ เงื่ อนไข
สิ่งแวดล้อมและอุปทานของแหล่งพลังงาน กระทรวง
พลังงานจึงได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มกาลังการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าในประเทศ 77,211 เมกะวัตต์ภายในปี
พ.ศ. 2580 ตามแผนพัฒนากาลั งผลิ ตไฟฟ้าปี พ.ศ.
2561-2580 (PDP2018) ซึ่ งจะเห็ นว่ า ในระยะเวลา
18 ปี ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า (กระทรวงพลังงาน, 2562)
สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลังงานในประเทศไทย
ประเทศไทยมี ขนาดใหญ่ เป็ นอั นดั บที่ 50
ของโลก มีเนื้อที่ประมาณ 321 ล้านไร่ หรือประมาณ
513,120 ตารางกิโลเมตร และมีประชา กรเป็นอันดับ
ที่ 20 ของโลก มีพื้นที่สาหรับเกษตรกรรม 138 ล้านไร่
(Marketeer, 2018)
สภาพพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยในปี 2560 มี
จานวน 102,488,30.19 ไร่ ซึ่งในปี 2561 พื้นที่ป่าไม้
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 331,951.67 ไร่ และมีพื้นที่ที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ 101,178,945.22 ไร่
(ข่าวไทยพีบีเอส, 2562)
เนื่ องจากประเทศไทยตั้งอยู่ ในเขตร้ อนชื้น
เคยมีแหล่งป่าดงดิบที่สมบูรณ์ แต่ได้ถูกบุกรุกทาลาย
ป่าจนต้นน้าหลายแหล่งถูกทาลาย ส่งผลกระทบทาให้
เกิดปรากฏการณ์ ความแห้ งแล้ งขึ้ นในประเทศไทย
จนถึงปัจจุบัน เมื่อป่าไม้ถูกทาลาย แหล่งต้นน้าลาธาร
ก็ ถู กท าลายเช่ น กั น เมื่ อไม่ มี แหล่ งน้ า ก็ จะส่ งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
แม้ ประเทศไทยจะมี แหล่ งน้ ามั นดิ บ ก๊ าซ
ธรรมชาติ และถ่านหิน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการบริโภค

ในประเทศ จึงมีการนาเข้าจากต่าง ประเทศเพิ่มเติม
จึ ง เป็ น ต้ น เหตุ ส าคั ญ ในการสร้ า งมลพิ ษ เข้ า สู่
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศ
ที่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
แต่ จ ะเป็ น ประเทศที่ ถู ก คาดการณ์ ว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก สืบเนื่อง
จากชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งและยังไม่มีความเข้าใจ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากยังมีสาร
ปนเปื้อนขยะมูลฝอย ขยะพลาสติก ในแหล่งต้นน้าลา
ธาร ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ไฟป่า ก๊าซ
พิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่แจ้ง และ
มลพิษทางดินจากการใช้สารเคมี การกาจัดขยะที่ไม่
ถูกวิธี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจนและ
สอดคล้องกันนัก (The Momentum, 2020)
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประเทศ
ไทย 5.0
สื บเนื่ องจากสิ่ งแวดล้ อมในยุ คปั จจุ บันอยู่
ในช่วงวิกฤติเต็มไปด้วยมลพิษและสารปนเปื้อนทั้ง
แหล่งบนดิน แหล่งน้า และในอากาศ ดังจะเห็นได้จาก
มลภาวะฝุ่น PM2.5 และมลภาวะจากโรคติดต่อไวรัส
กลายพันธุ์ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่ อการด ารงชีวิ ต
ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ดังนั้น การที่จะก้าว
ข้ามไปสู่สิ่งแวดล้อมในยุค 5.0 ได้นั้น ชุมชนต้องร่วม
ด้ วยช่ ว ยกั น มี ความตระหนั ก มี ความรั บผิ ดชอบ
รว มถึ ง ต้ อ ง มี ค ว าม เ ข้ า ใจ ใ นข้ อ จ า กั ดข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งมหภาค
และจุลภาค
จากข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในยุค 5.0 นั้น ชุมชนจะต้องมีความ
เข้มแข็ง มีความตระหนัก และร่วมรับผิดชอบในการ
ดูแล รักษา พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติต่าง ๆ โดย
คานึงถึงความสมดุลและความสมบูรณ์กับสิ่งแวดล้อม
ทุกระบบ โดยผู้เขียนขอเสนอแนวคิดในการจั ดแยก
ประเภททรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยเรี ย งล าดั บ
ความส าคั ญออกเป็ น 9 ประเภท เพื่ อการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
1. ทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resources)
จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญเป็นอันดับแรก
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เพราะมนุษย์มีมันสมอง สมองของมนุษย์จึงควรได้รับ
การปกป้อง รักษา และพัฒนาศักยภาพ ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อการดารงชีวิต โดยให้มีจิตสานึก
ที่ ดี เป็ น สมบั ติ ขั้ นพื้ นฐาน รู้ จั กการรั บ ผิ ดชอบต่ อ
ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม มีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง สามารถคุ้มครองจ านวนและเผ่ าพันธุ์ของ
มนุษย์เอาไว้ได้ การสร้างจิตสานึก และสามัญสานึก
ในวิ ถี ทางธรรมชาติ คื อ การพั ฒนาศั กยภาพของ
มนุษย์ ให้เป็นคนเหนือคน รู้จักการใช้ความคิด ปัญญา
มากกว่าการใช้อารมณ์ มีสติ รอบคอบ มีทักษะในการ
ด ารงชี พ ช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ ม และแบ่ งปั น แก่ ผู้ ที่
ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาจิตใจสู่จิตคุณธรรมดีงาม โดย
ให้มีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมกับสุขภาพกายที่ดี เมื่อนั้น
มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
2. ทรัพยากรดิน (Soil Resources) หรือธาตุ
ดิน จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญรองจากมนุษย์
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผืนแผ่นเปลือกโลก
ที่สาคัญสาหรับการดารงชีพและกิจกรรมประจาวัน
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ พื ช
ธัญญาหาร และยารักษาโรค ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินจะทาให้เกิดการ
เสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ในสิ่งแวดล้อมอย่าง
มากมายเหลือคณานับ อาจกล่าวได้ว่า ดินคือเทหวัตถุ
ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก ประกอบด้วยแร่ธาตุ
และอินทรียวัตถุต่าง ๆ และมีลักษณะชั้นแตกต่างกัน
ดิ น ทุ ก ประเภทจึ ง เป็ น แกนส าคั ญ ทางระบบ
นิ เวศน์ วิทยาอย่ างหนึ่ งที่ต้ องตระหนั กและมี ความ
รั บผิ ดชอบร่ วมกั น การน าดินมาใช้ประโยชน์ อย่าง
ชาญฉลาด รู้จักการเลือกใช้ดินเป็นและถูกหลักวิธี ให้
ได้คุณค่ามากที่สุด เป็นประโยชน์มากที่สุด จึงจะเป็น
การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3. ทรั พยากรน้ า (Water Resources) หรื อ
ธาตุน้า จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญรองจาก
ดินที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกที่เป็นของแข็ง
เนื่องจากเปลือกโลกประกอบด้วยพื้นน้า 3 ส่วนและ
เป็นพื้นดิน 1 ส่วน น้าจึงเป็นองค์ประกอบของเปลือก

โลกที่เป็นของเหลวที่ท่วมอยู่บริเวณแอ่งน้าหรือที่ราบ
ลุ่มต่าที่อยู่ในรูปแบบของมหาสมุทรและทะเลซึ่งเป็น
น้ าเค็ ม ประมาณ 97% อยู่ ในรู ป ของก้ อ นน้ าแข็ ง
ประมาณ 2% และเป็นแหล่งน้าจืดที่อยู่ในรูปแบบของ
แม่น้า ลาคลอง หนอง บึง ประมาณ 1% น้าจึงเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่
บนผืนโลก เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังงานใน
ร่างกายของมนุ ษย์ มี น้าเป็นองค์ ประกอบประมาณ
70% ในเลื อดมีน้าเป็นองค์ประกอบประมาณ 90%
สมองมีน้าเป็นองค์ประกอบประมาณ 80% และใน
กระดูกมีน้าเป็นองค์ประกอบประมาณ 25% ในเซลล์
มนุษย์และเซลล์สัตว์มีน้าเป็นองค์ประกอบประมาณ 2
ใน 3 ของน้ าหนั ก ร่ า งกาย ในพื ช บกมี น้ าเป็ น
องค์ ประกอบประมาณ 70% และพื ช น้ ามี น้ าเป็ น
องค์ ประกอบประมาณ 95% โดยน้ าหนั ก (ไทยรั ฐ
ออนล์, 2552) ดังนั้น การป้องกันปัญหาอันจะเกิดขึ้น
แก่แหล่ งน้า รวมถึงการจัดหาแหล่ งน้าที่มีคุณภาพ
เหมาะสมมาบริโภคให้เพียงพอ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการดารงชีพ โดยการป้องกันการเกิดมลพิษ
ของน้ า หากเคารพในกฎเกณฑ์ ข องธรรมชาติ ที่
สร้างสรรค์ความสมดุลในระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะช่วยรักษาและให้ความมั่นคงแน่นอนแก่วัฏจักร
ของน้าได้ตลอดไป ก็จะเป็นการจั ดการแหล่ งน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทรั พยากรอากาศ (Air Resources) หรื อ
ธาตุลม จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญรองจากน้า
อากาศเป็ นองค์ ประกอบหนึ่ งของชั้ นบรรยากาศที่
ห่ อหุ้ มโลก ซึ่ งชั้ นบรรยากาศของโลกก็ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของเปลือกโลก ชั้นบรรยากาศโลกใน
ยุ คปั จจุ บั นประกอบด้ วยก๊ าซไนโตรเจน 78% ก๊ าซ
ออกซิเจน 21% ก๊าซอาร์กอน 0.9% ที่เหลือเป็นก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ และก๊ า ซอื่ น ๆ 0.1% ชั้ น
บรรยากาศของโลกจะมีองค์ประกอบของโอโซนที่เป็น
สารที่มีความสามารถในการกรองแสง UV และรังสีต่าง
ๆ ที่มาจากดวงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นโลก ให้อยู่ใน
ปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บน
พื้นโลก รวมถึงการป้องกันเทหวัตถุต่าง ๆ ในอวกาศที่
พุ่งเข้ามาชนโลกทาให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
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ได้ เนื่องจากอากาศเป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่ส าคัญส าหรับ
สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีสี ไม่
มีกลิ่น ไม่มีรส สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้หายใจเพื่อให้เกิด
กระบวนการสังเคราะห์แสงและการเผาผลาญอาหาร
ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณอากาศที่มากมายห่อหุ้มโลกใบนี้
อยู่ แต่คุณภาพอากาศในปัจจุบันจะมีความแตกต่าง
กันออกไปตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น จะ
พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบทห่างไกล อาศัยอยู่
ริมบริเวณแม่น้าจะมีสุขภาพดี และอายุยืน เพราะได้
ลมที่ พั ด จากแม่ น้ าเป็ น แหล่ ง ที่ อ ากาศถ่ า ยเท
หมุนเวียนดี เป็นต้น การถ่ายเทของอากาศทาให้เกิด
ลมพั ด ท าให้ เกิ ดการหมุ น เวี ยนของพลั งงานทาง
ธรรมชาติ ลมที่ พั ดก็ จะน าไอน้ าจากแหล่ งน้ าและ
ความชื้นไปด้วย จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทา
ให้ เกิ ดฤดู กาลต่ าง ๆ ท าให้ เกิ ดการหมุ นเวี ยนของ
ฤดูกาล สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจึงได้ถูกสร้างและกาเนิดขึ้น
ตามกระบวนการทางธรรมชาติที่สมดุล ความชื้นในชั้น
บรรยากาศเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ บน
พื้นโลก เช่น อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น เกิดลมพายุร้อน ลม
ใต้ฝุ่นร้อน ที่จะเป็นอันตราย และทาลายสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศน์นั้นลงหมดสิ้น ดังนั้น จึงควรเอาใจใส่ต่อ
ชั้ น บรรยากาศและอากาศบนโลก ให้ ป ราศจาก
มลภาวะ จะเป็นการสนับสนุนการสร้างความสมดุลให้
เกิดขึ้นในระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
5. ทรั พ ยากรแหล่ ง ความร้ อ นธรรมชาติ
(Heat Resources) หรื อธาตุ ไฟ จั ดเป็ น ทรั พยากร
ธรรมชาติ ที่ ส าคั ญรองจากอากาศ และเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของธาตุทั้ง 4 ของสิ่งมีชีวิต
คื อ ดิ น น้ า ลม ไฟ ที่ ท าให้ เกิ ดการขั บเคลื่ อนของ
พลั งงาน โดยแหล่ ง ความร้ อนหลั กที่ เกิ ด ขึ้ นตาม
ธรรมชาติมาจากการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์
และแหล่งความร้อนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมา
จากความร้ อนใต้ ภิ ภพ ความสมดุ ล ของอุ ณหภู มิ ที่
เหมาะสมทาให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ขึ้นมา แหล่งความร้อนธรรมชาตินี้ได้
สร้ างความอบอุ่นให้ กั บสิ่ งมีชี วิต ความร้ อนจึงเป็ น
ปั จจั ยหนึ่ งในการเกิดไฟตามธรรมชาติ จึ งเป็ นแสง

สว่างในที่มืดมิดในยามค่าคืนด้วยองค์ ประกอบของไฟ
ป่ าที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ ประกอบด้ วยเชื้ อเพลิ ง
ความร้อน และออกซิเจน ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไฟป่า
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จัดได้ว่ามีประโยชน์ทางระบบ
นิเวศน์ไม่น้อย ไฟป่าที่เกิดขึ้นในป่าเบญจพรรณ จะ
สามารถหมุนเวียนป่าไม้เป็นป่าแดง ป่าโคก ป่าแพะ
หรือป่าเต็งรัง ซึ่งมีเมล็ดพืชบางชนิด ต้องอาศัยไฟป่า
นี้ ช่ ว ยกะเทาะเปลื อกเมล็ ดออกเพื่ องอกงามและ
เจริญเติบโตต่อไป การเกิดไฟป่าโดยธรรมชาติแล้ว ไฟ
จะลุกลามในเวลากลางวัน และจะมอดดับเองในเวลา
กลางคืน ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ เป็นผู้
ควบคุมกลไกไว้ทั้งหมด หากแต่มนุษย์ที่มีส่วนทาให้
เกิดไฟป่าขึ้นเอง ก็จะเป็นการทาลายระบบนิเวศน์ของ
สิ่งแวดล้อมนั้นโดยสิ้นเชิง
6. ทรั พยากรป่ าไม้ และพื ชพรรณ (Forest
and Vegetation Resources) จั ด เป็ น ทรั พ ยากร
ธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ในสิ่งแวดล้อมนั้น
ได้เป็นอย่างดี เมื่อธาตุดิน น้า ลม ไฟ มีความสมดุล
ทาให้เกิดการหมุนเวียนของฤดูกาล พรรณพืชและป่า
ไม้ก็งอกงามเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ เป็นแหล่งอาหารที่
จ าเป็ นต่ อการด ารงชี พของสิ่ งมี ชี วิ ตทั้ งหลายทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากจะสามารถเป็นอาหาร
ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยังจัดได้ว่าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญในการผลิตโอโซน
เพื่ อปกป้ องสรรพชี วิ ตทั้ งมวล การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และพรรณพืชต่าง ๆ เช่น
การตัดไม้ทาลายป่า การทิ้งสารพิษปนเปื้อนในแหล่ง
ดิน น้า อากาศ เป็นต้น จึงเป็นการทาลายความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ ย่อมมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อ
สิ่ งมี ชี วิ ตทุกชนิ ดบนโลก เมื่ อโลกมี การปรั บสมดุ ล
ขึ้นมาใหม่ ก็จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งความ
แห้ ง แล้ ง หนาวเย็ น ฝนตก น้ าท่ ว ม ลมพายุ
แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบ ภูเขาถล่มทะลาย คลื่นยักษ์ซู
นามิ ภูเขาไฟระเบิด ปรากฏการณ์เรือนกระจก และ
เชื้อโรคที่กลายพันธุ์ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทาให้
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย
7. ทรั พยากรสั ตว์ ป่ า(Wildlife Resources)
จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์คู่กับ
ปีที่....10....ฉบับที่....1...เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 84

ป่าไม้และพรรณพืช สถานที่ใดที่มีความสมบูรณ์ของ
ป่าไม้ ก็จะมีความสมบูรณ์ของสัตว์ป่า ย่อมแสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและยารักษาโรค
ความส าคั ญของทรั พยากรสั ตว์ป่ าจะช่วยเกื้อหนุ น
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเป็นประโยชน์ทางอ้อม
มากกว่าประโยชน์ทางตรง รวมถึงวัฏจักรของสัตว์ป่ามี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ เช่น เนื้อเป็น
อาหาร กระดูกเป็นยารักษาโรค มูลเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้
จึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ สัตว์ใหญ่กิน
สัตว์เล็ก สัตว์ที่แข็งแรงกว่ากินสัตว์ที่อ่อนแอกว่า สัตว์
ที่ฉลาดกว่ากินสัตว์ทีโง่กว่า เป็นวัฏจักรในหลากหลาย
รูปแบบในระบบนิเวศทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อม ดั งนั้ นแนวทางการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า คือ การป้องกันและปราบปราม มิ
ให้มีการล่าสัตว์ป่าตามกฎหมาย การอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่
และจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ การสร้าง
ความเข้าใจและให้มีความตระหนักให้กับชุมชนในการ
น าสั ต ว์ ม าใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักคุณค่าของการอยู่ร่วมกันเพื่อ
ความสมดุลในระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อม
8. ทรัพยากรหิน (Stone Resources) จัดว่า
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของ
เปลือกโลกที่มีความแข็งแกร่ง เนื่องจากประกอบด้วย
แร่ ตั้ ง แต่ 1 ชนิ ด ขึ้ น ไป เมื่ อ หิ น สลายตั ว โดย
กระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทางเคมี ก็
จะกลายเป็ น ดิ น ในทางธรณี วิ ทยาจั ดหิ น ให้ เป็ น
โครงสร้างและเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการกาเนิด
โลกและผืนแผ่นดิน หินจะประกอบไปด้วยแร่ต่างๆ ที่
มนุษย์พยายามสกัดออกมาใช้ประโยชน์ในในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะของหินแต่ละชนิด โดยใช้
สร้างเป็นที่อยู่อาศัย สร้างถนนหนทางและเครื่องมือ
เครื่ องใช้ ในชี วิ ตประจ าวั นต่ าง ๆ มากมาย ดั งนั้ น
มนุษย์จึงได้ทาการแสวงหาโดยการขุดภูเขาหรือเจาะ
ภูเขาหรื อระเบิ ดภูเขาเพื่ อเอาหิ นมาใช้ จึ งเป็ นการ
ทาลายโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งของผลกระทบแบบลูกโซ่ของการเสียความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อโลก
มีการปรั บตั วเข้ าสู่ สมดุ ลใหม่ ก็ จะมีผลกระทบต่ อ

สิ่งมีชีวิตหลากหลายตามมาอย่างรุนแรง เช่น แผ่นดิน
สไลด์ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบ การเป็น
ทะเลทราย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น
9. ทรั พยากรแร่ (Mineral Resources) จั ด
ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มาจากหิน เนื่องจากหิน
จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป
ทรัพยากรแร่จะเกิดขึ้นโดpกระบวนการทางธรณีวิทยา
ทั้งภายในโลกและพื้ นผิ วโลก จะปรากฏอยู่ ภายใต้
พื้นผิวโลกเป็นแห่ง ๆ ในพื้นที่จากัด ประกอบด้วยแร่
โลหะ แร่อโลหะ และแร่พลังงาน จัดเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างของเปลื อกโลก จากความเจริญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทาให้ทรัพยากรแร่ธาตุ
กลายเป็นทรัพยากรที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์มากขึ้น มนุษย์ได้ทาการสกัดแร่ต่าง ๆ ออกมา
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ทาให้ทรัพยากรแร่ต่าง
ๆ ที่สกัดออกมามีมูลค่าและคุณค่ามากมายมหาศาล
แร่ได้ถูกใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในทางอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ ยารักษาโรค พลังงาน และประโยชน์อื่น
ๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้แร่ธาตุหลายชนิดถูกสารวจ
และขุดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างมาก จึงเป็นสาเหตุ
ท าให้ ป ริ ม าณแร่ ธ าตุ ล ดน้ อ ยลงไปทุ ก วั น และมี
แนวโน้มที่จะเกิดภาวะขาดแคลนจากการหมดไป การ
แสวงหาแหล่ งทรั พยากรแร่ ธาตุ ต่าง ๆ จึ งเป็ นการ
ทาลายโครงสร้างทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเสีย
ความสมดุล เมื่อโลกมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ ก็จะ
มี ผลกระทบต่ อสิ่ งมี ชี วิ ตหลากหลายตามมาอย่ าง
รุนแรง เช่น แผ่นดินสไลด์ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว
แผ่นดินยุบ การเป็นทะเลทราย อุทกภัย และวาตภัย
เป็นต้น
ผู้ เ ขี ย นขอน าเสนอแนวทางการจั ด การ
สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อรองรั บประเทศไทย 5.0 ประเด็ น
สาคัญอยู่ที่การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในข้อเท็จ จริง
ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมแก่ ชุ มชน เพื่ อสร้ างจิ ตส านึ ก
ความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ เ น้ น ถึ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภ าพในด้ านการอนุ รั กษ์ และการจั ดการ
สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อที่ จะสร้ างความสมดุ ลและความ
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เหมาะสมให้เกิดขึ้นในแต่ละแหล่ งชุมชน การสร้ าง
แรงจูงใจโดยการให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติ จะต้องมีการสื่อสาร
ที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงและข้อมูล

เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้ จึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่งยวดในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมเพื่อรองรับประเทศไทย 5.0 ได้
อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 8 แสดงถึงแผนภาพทรัพยากรธรรมชาติ ที่จัดให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของสิ่งแวดล้อม ที่หมายถึง
มนุ ษ ย์ เ ป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ ค่ า มากที่ สุ ด โดยมี อ งค์ ป ระกอบของแหล่ ง ทรั พ ยากร
ธรรมชาติที่สาคัญอีก 8 แหล่งที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
แนวทางการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเพื่ อ รองรั บ
ประเทศไทยยุค 5.0
การพัฒนาเข้าสู่ยุค 5.0 จะเป็นการก้าว
ข้ า มไปสู่ ยุ ค เครื่ อ งจั ก รกลอั จ ฉริ ย ะอั ต โนมั ติ
(Smart Machine Automation) ที่ ไ ด้ ด า เ นิ น
การโดยเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence Technology) ดั ง นั้ น การใช้ พ ลั ง
งานระบบสาธารณู ป โภคทุ ก ระบบล้ ว นต้ อ งใช้
พลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งมหาศาลเพื่ อ เป็ น ก าลั ง
ขับเคลื่อนระบบให้ทางาน หมายถึง สถานภาพ
ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศต้องมีเสถียรภาพ
สูงสุด ( Maximum Stable) เพราะในยุค 5.0 จะ
เป็นยุคปฏิวัติการสื่อสาร มีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่ ง ข้อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) มาวางแผน
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ท างด้ า น
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การเดินทาง สภาพลม
ฟ้ า อากาศ สภาพการจราจร ที่ พั ก อาหาร
เครื่ อ งดื่ ม สุ ขภาพ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ การตลาด
การผลิ ต การลงทุน การดู แลสิ่ งแวดล้ อม การ
สร้ างผลผลิ ตทางการเกษตร การแจ้ งเตื อนภั ย

พิ บั ติ รวมถึ ง ประวั ติ ส่ ว นตั ว เป็ น ต้ น จะอยู่ ใ น
รูปแบบของการประมวลผลเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(Smart Technology) ด าเนิ น การโดยระบบ
ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ( Artificial Intelligence
System) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ต้องใช้แหล่ง
พลังงานจานวนมหาศาลโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า
ที่จะเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปั จ จุ บั น จึ ง ได้ มี ก ารเน้ น การประหยั ด
พลังงาน โดยมีดัชนีชี้วัดคือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พ ลั งงานไฟฟ้า ของประเทศ โดยกาหนด
ภายใน 20 ปี ต้องลดค่าความต้องการพลังงานให้
ได้ 90,000 ล้ า นหน่ ว ย เที ย บเท่ า กั บ โรงไฟฟ้ า
ขนาดใหญ่ 10 โรง ซึ่ ง อาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า ง
โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม และการสร้างความสมดุลใหม่
ส าหรั บ การเลื อ กใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า ลดการพึ่ งพาเชื้ อเพลิ ง สิ้ น เปลื อ ง
ก๊าซธรรมชาติให้ต่ากว่า 50 % และเพิ่มสัดส่วน
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนอย่างจริงจัง เช่น โรงผลิ ตกระแสไฟฟ้า

ปีที่....10....ฉบับที่....1...เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 86

พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชัน (Nuclear Fusion
Plant) โรงผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทน
แบบผสมบนแท่น (Hybrid Alternative Energy
Platform Plant) เป็ น ต้น รวมถึ งการสนับสนุ น
และส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง เป็ น การ
กระจายอ านาจจากการควบคุม ศู น ย์ แ บบส่ ว น
กลาง จากการไฟฟ้าลงมาเป็น ระดับ ชุมชนหรือ
ระดับเมืองโดยผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Gird Network) จะทาให้ ป ระเทศไทยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานที่ ดี และมี แ หล่ ง
พลั ง งานชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง พลั ง งานส ารองจาก
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมากขึ้น
(Green network, 2018)
การกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด การพลั ง งานต่ า ง ๆ ให้ กั บ ภาคเอกชน เพื่ อ
กระตุ้นจิตใต้สานึกของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
อนุ รั กษ์และการจั ดการพลังงานในแต่ล ะชุมชน
ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนในการอนุรักษ์
พลังงานจึงไม่ใช่สิ่งที่ทาได้ทันที ต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนิ น การอย่ างเป็ น ระบบและต่อ เนื่อ ง
กว่าจะถึงยุค 5.0 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ชุมชนก็จะมีความพร้อมในการ
ท างานร่ ว มกั บ เครื่ อ งจั ก รกลอั จ ฉริ ย ะอย่ า งไม่
ติดขัด ดังนั้น การเปิดประตูไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของประชาชน รัฐบาลต้องเปิดช่องทางกฎหมาย
ที่ ให้ ชุ มชนและเอกชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ยนรู้
นวั ตกรรมพลั งงานที่ เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมเต็ ม
รู ปแบบ โดยมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาเทคโนโลยี
อัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์สมองกล มาบูรณาการกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื่องจักรกล
ท าให้ เ ครื่ อ งจั ก รกลสามารถท างานได้ เ องโดย

อัตโนมั ติ ข้ อมู ลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมเป็นข้อมู ล
ขนาดใหญ่ จะได้รับการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่จะมีการจัดการจ่าย
พลังงานไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยา จะ
ท าให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการจั ดการด้ าน
พลั งงานไปสู่ ชุ มชนอย่ างมี คุ ณภาพ (Coleman,
และกนกพันธรน์, 2018)
ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ผู้ เ ขี ย นขอเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับประเทศไทยยุค
5.0 อยู่ที่ การสร้ างจิ ตส านึก ความตระหนั ก และ
ความรับผิดชอบในการใช้พลังงานอย่างมีเหตุผลและ
มีความเหมาะสม จะเป็นหัวใจสาคัญในการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในยุค 5.0
ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและการนา
ข้ อ มู ล ออกมาใช้ โ ดยกระบวนการทางปั ญ ญา
ประดิษฐ์ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย
ที่ถูกกาหนดโดยความตระหนัก ความรับผิ ดชอบ
และความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนภายใต้การจัดการ
พลั งงานในรู ปแบบของกระบวนการเทคโนโลยี
ส ะ อ า ด (Clean Technology Process) แ ล ะ
กระบวนการเทคโนโลยีสีเขียว (Green
Technology Process) เพื่อที่จะสร้างความสมดุล
และความเหมาะสมให้เกิดขึ้นในแต่ละแหล่งชุมชน
การสร้างแรงจูงใจโดยการให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติ จะต้องมี
การสื่ อ สารที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจใน
ข้ อเท็ จจริ งและข้ อ มู ล เพื่ อการบริ ห ารจั ดการที่
ถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึงจะเป็นแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับประเทศไทยใน
ยุค 5.0 ได้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงพลังงาน, 2551)
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ภาพที่ 9 แสดงถึงยุ ค 5.0 จะมีการใช้พลังงานเพื่อการประมวลผลข้อมูล ทุกระบบพร้อมกันทั่วโลกโดย
กระบวนการของปัญญาประดิษฐ์ (Real-time analytics big-data by Artificial Intelligence
processing for Smart Machine Automation networks.)
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