




ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

Decoupling 
 ....คืืออะไร?

	 Decoupling	เป็น็แนวคิิดในการพัฒันาเพั่�อมุ่่�งสู่่�คิวามุ่ยัั่�งย่ั่น	ที่่�เกิดข้ึ้�นได้โดยั่พิัจารณา

แยั่กการเติิบโติที่างเศรษฐกิจและการจัดการผลกระที่บด้านที่รพััยั่ากรธรรมุ่ชาติิและ 

สู่ิ�งแวดล้อมุ่ออกจากกัน หรือือีกนััยหน่ั�งก็คืือ การืลดผลกรืะทบสิ่่�งแวดล้อมจะต้้องถููกนัำา

มาพ่ิจารืณาในัการืวางแผนัการืดำาเน่ันัการืใด ๆ พิรือ้มกับการืขัับเคืลื�อนัเศรืษฐก่จ ซึ่่�งจะ 

แต้กต่้างจากการืดำาเน่ันังานัในัปัจัจบุนััที�โดยสิ่ว่นัใหญ่จ่ะเปัน็ัการืจำากัดผลกรืะทบสิ่่�งแวดล้อม

ที�เก่ดขั่�นัจากการืดำาเน่ันัการืเพิียงเท่านัั�นั แต่้มักจะไม่ได้ถููกหย่บยกขั่�นัมาเปั็นัปัรืะเด็นัที�ม ี
คืวามสิ่ำาคัืญ่เทียบเท่ากับการืเต่้บโต้ทางเศรืษฐก่จ
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สารนิพินิธ์์กลุ่่�มเขาใหญ�
การจัดการที่รพััยั่ากรนำาในพั่�นที่่�ล่�มุ่แมุ่�นำาโขึ้งเพั่�อผลิติพัลังงานไฟฟา้	:	

กรณ่ศ้กษาเขึ้่�อนไซยั่ะบ่ร่

สารนิพินิธ์์กลุ่่�มแก�งกระจานิ
Carbon	Decoupling	และแนวที่างบรหิารจัดการที่่�เป็น็มิุ่ติรกับสู่ิ�งแวดล้อมุ่

ในภาคิการขึ้นสู่�ง	:	กรณ่ศ้กษา	สู่ถาน่ขึ้นสู่�งผ่้โดยั่สู่ารกร่งเที่พั

สารนิพินิธ์์กลุ่่�มหว้ยขาแข้ง
การติ�อยั่อดด้านการติลาดการที่ำานาแบบฟ้� นฟ่โดยั่ใช้	Storytelling	

ที่่�มุ่่ป็ระสู่ิที่ธภิาพัไป็สู่่�การแขึ้�งขึ้ันระดับโลก	:	กรณ่ศ้กษาขึ้้าวสู่ิรไิที่

 

O1

O5

15

11



ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

โมเดลุ่ ปธ์ส.9
โมุ่เดลสู่ร่ป็ภาพัรวมุ่ขึ้องสู่ารนิพันธ	์ป็ธสู่.9

รายชื่ื�อกลุ่่�มสารนิพินิธ์์
รายั่ช่�อสู่มุ่าชิกนักศ้กษาป็ระจำากล่�มุ่สู่ารนิพันธ	์

สารนิพินิธ์์กลุ่่�มป่าหนิิงาม
การถอดบที่เรย่ั่นการป็ระย่ั่กต์ิใช้	BCG	Economy	Model	ในอ่ติสู่าหกรรมุ่

เพั่�อมุ่่�งสู่่�คิวามุ่เป็็นกลางที่างคิารบ์อน	 :	 กรณ่ศ้กษา	 อ่ติสู่าหกรรมุ่โรงงาน

ผลิติกะที่ิ

สารนิพินิธ์์กลุ่่�มอินิทนินิท์
การพััฒนาพั่�นที่่�สู่่เขึ้่ยั่วแนวเขึ้ติกันชนเป็็นศ่นยั่์เรย่ั่นร่เ้กษติรที่ฤษฎ่ีใหมุ่�	:	

กรณ่ศ้กษาพั่�นที่่�โรงไฟฟา้หนองแซง	จังหวัดสู่ระบ่ร่

 

สารนิพินิธ์์กลุ่่�มสิมลัิุ่นิ
การขึ้ับเคิล่�อนการที่�องเที่่�ยั่วแบบป็ล�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจกเป็็นศ่นยั่์	:

กรณ่ศ้กษา	เกาะหมุ่าก	จังหวัดติราด

สารนิพินิธ์์กลุ่่�มสาลุ่ะวินิ
การจัดการขึ้ยั่ะช่มุ่ชนเพั่�อมุ่่�งสู่่�เมุ่่องคิารบ์อนติำาอยั่�างยั่ั�งยั่่น	:	

กรณ่ศ้กษา	เที่ศบาลเมุ่่องยั่โสู่ธร	จังหวัดยั่โสู่ธร

41

47

21

31

27

35



Decoupling

1



ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

 Decoupling หรือืการืขัับเคืลื�อนัการืเต่้บโต้ทางเศรืษฐก่จที�สิ่วนัทางกับผลกรืะทบ 

สิ่่�งแวดล้อมที�ลดลง สู่ามุ่ารถแบ�งออกได้เป็็น	 3	 ร่ป็แบบ ต้ามแนัวทางในัการืลดผลกรืะทบ 

สิ่่�งแวดล้อม ได้แก่

Relative
decoupling 

Absolute
decoupling 

Sufficient 
absolute 

decoupling 

การืพิัฒนัาที�ก่อให้เก่ดการเติิบโติ 
ที่าง เศรษฐ กิจที่่� สู่่ ง ขึ้้� น กว� า 
ผลกระที่บสู่ิ�งแวดล้อมุ่ที่่�เกิดข้ึ้�น 
อาจกล่าวได้ว่าเปั็นัการืเต่้บโต้ที� 
เปัน็ัมต่้รืกับสิ่่�งแวดล้อมมากขั่�นักว่า
การืดำาเน่ันังานัปักต่้

การขึ้ับเคิล่�อนท่ี่�ที่ำาให้เศรษฐกิจ 
เ กิดการเ ติิบโติไป็พัร้อมุ่ กับ 
ผลกระที่บสู่ิ�งแวดล้อมุ่ที่่�ลดลง 
หรืือเรืียกว่าการืเต่้บโต้ที� เปั็นั 
ม่ต้รืกับสิ่่�งแวดล้อม

การสู่รา้งการเติิบโติที่างเศรษฐกิจ 
พัร้อมุ่ กับการลดผลกระที่บ 
สิู่� ง แวด ล้ อมุ่  โ ดยั่คิำา น้ ง ถ้ ง 
ขึ้้อจำากัดในการใช้ที่รัพัยั่ากรที� 
สิ่อดคืล้องกับขัีดคืวามสิ่ามารืถู 
ในัการืรืองรืบัขัองโลก (Planetary  
boundaries) หรืืออีกนััยหน่ั�ง 
ก็ คืือการืเ ต่้บโต้ที� เปั็นัม่ต้รืกับ 
สิ่่�งแวดล้อมที�มีการืใช้้ทรืัพิยากรื 
ธรืรืมช้าต่้เท่าที�จำาเปั็นั

Greener Growth Green Growth Green Enough Growth



 เมื�อพิ่จารืณา Decoupling ทั�ง 3 

ปัรืะเภท อาจกล่าวได้ว่า Decoupling 

แต่้ละปัรืะเภทนัั�นัจะเกี�ยวขั้องกับแต่้ละ

องค์ืปัรืะกอบในักระบวนการเชิงระบบ	 

(Input-Process-Output	 หร่อ	 IPO) 

โดยการืขัับเคืลื�อนัไปัสู่ิ่ Greener	Growth	

นัั�นัสิ่ามารืถูทำาได้โดยการืบรื่หารืจัดการื

ทรืพัิยากรืที�ต้้องใช้อ้ยา่งมปีัรืะสิ่ท่ธภ่าพิ หรือื

การจัดการ	 Input	 แต่้หากต้้องการืไปัสิู่่

รืะดับ Green	Growth จำาเปัน็ัที�จะต้้องคืำาน่ัง

กรืะบวนัการืในัการดำาเนินงาน	(Process)	

คืวบคืู่ไปักับการืจัดสิ่รืรืทรืพัิยากรื 

สิ่่วนัรืะดับสิุ่ดท้าย คืือ Green	 Enough	

Growth นัั�นั จะสิ่ามารืถูบรืรืลุได้ก็ต่้อเมื�อ 
พิจ่ารืณาก่จกรืรืมตั้�งแต่้ต้้นัทาง กรืะบวนัการื

ที� ใช้้ ไปัจนัถู่งการจัดการที่่�ป็ลายั่ที่าง	 

(Output)	ทั�งในัแง่ขัองการืจัดการืผลผล่ต้

ที� เปั็นัเปั้าหมายในัการืดำาเน่ันังานั และ 

การืจัดการืผลกรืะทบสิ่่�งแวดล้อมที�เก่ดขั่�นัไปั

พิรือ้มกันัด้วย
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คืวามเขั้าใจถู่งแนัวค่ืด Decoupling จ่ง

เปั็นัอีกหน่ั�งส่ิ่วนัสิ่ำาคัืญ่ในัการืขัับเคืลื�อนั 

การืพิัฒนัาอย่างยั�งยืนัขัองปัรืะเทศต้าม

แนัวทางที�ทกุปัรืะเทศทั�วโลกกำาลังมุง่หน้ัาไปั 
ต้ลอดจนัรืับมือกับคืวามท้าทายใหม่ ๆ ที�

เก่ดขั่�นั โดยเฉพิาะอย่างย่�งคืวามท้าทายในั 

ด้านัส่ิ่�งแวดล้อมอันัเปั็นัผลมาจากการื 

เปัลี�ยนัแปัลงสิ่ภาพิภูม่อากาศ ซึ่่�งสิ่ามารืถู 

แบ่งกว้าง ๆ ออกเปั็นั 6 ด้านั ได้แก่ 

(1)	การจัดการนำา	

(2)	ที่รพััยั่ากรธรรมุ่ชาติิ	

(3)	การตัิ�งถิ�นฐาน	

(4)	ระบบสู่าธารณสู่่ขึ้	

(5)	เกษติรกรรมุ่	

(6)	การที่�องเที่่�ยั่ว	

ดังนัั�นั หัวขั้อสิ่ารืน่ัพินัธ์ขัองผู้เขั้ารืับการื

ศ่กษาอบรืมในัหลักสูิ่ต้รืปัรืะกาศนีัยบัต้รื 

ธรืรืมาภ่บาลสิ่่�งแวดล้อมสิ่ำาหรืบันัักบรืห่ารื

รืะดับสูิ่ง รุืน่ัที� 9 หรือื ปัธสิ่.9 จ่งมีปัรืะเด็นั 

การืศ่กษาที�สิ่อดคืล้องกับคืวามท้าทายที�

กล่าวถู่งขัา้งต้้นั 5 ด้านั ได้แก่ (1)	การจัดการ

นำา	:	นำา	พัลังงาน	(2)	ที่รพััยั่ากรธรรมุ่ชาติิ	:	

พั่�นที่่�สู่่เขึ้่ยั่ว	(3)	การตัิ�งถิ�นฐาน	:	การขึ้นสู่�ง	

การจัดการขึ้ยั่ะ	(4)	เกษติรกรรมุ่	:	เกษติร

อาหาร	อ่ติสู่าหกรรมุ่	และ	(5)	การที่�องเที่่�ยั่ว 

:	การที่�องเที่่�ยั่ว

ป็ระเด็นที่้าที่ายั่? ป็ระเด็นสู่ารนิพันธ์



สารนิิพนิธ์์
กลุ่่�มเขาใหญ่�

“Safe Water Model”“Safe Water Model”  
การบรหิารจััดการนิำาอย่�างเป็็นิระบบ 

ใส�ใจัต่�อระบบนิิเวศ นิำาไป็ส่�การพัฒนิาท่ี่�ยั่�งยื่นิ
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การจัดการทรพัยากรนิำาในิพื�นิท่�ลุ่่�มแม�นิำาโขง
เพื�อผลิุ่ตพลัุ่งงานิไฟฟา้ : กรณี่ศึึกษาเขื�อนิไซยะบ่ัร่

 การืศก่ษาเรืื�อง การืจัดการืทรืพัิยากรืนัำา 

ในัพิื�นัที�ลุ่มแมน่ัำาโขังเพิื�อผล่ต้พิลังงานัไฟฟา้ : 

กรืณีศ่กษาเขัื�อนัไซึ่ยะบุรื ีมีวัต้ถูุปัรืะสิ่งค์ืเพั่�อ

ศก้ษาและวิเคิราะห์ถ้งแนวที่างการบรหิาร

จัดการที่รพััยั่ากรนำาในพั่�นท่ี่�ล่�มุ่แมุ่�นำาโขึ้ง

เพั่�อการผลิติกระแสู่ไฟฟ้า	 ป็ัญหาและ 

ผลกระที่บด้านสู่ิ�งแวดล้อมุ่ที่่�เกิดขึ้้�น	 และ

เพั่�อนำาเสู่นอแนวที่างด้านนโยั่บายั่ใน

ป็ระเด็นด้านสู่ิ�งแวดล้อมุ่สู่ำาหรบัการบรหิาร

จัดการที่รพััยั่ากรนำาในพั่�นท่ี่�ล่�มุ่แมุ่�นำาโขึ้ง

เพั่�อการผลิติกระแสู่ไฟฟา้ 

โดยทำาการืศก่ษาด้วยการืศก่ษาเอกสิ่ารืและ 

บทคืวามว่จัยเกี�ยวกับการืก่อสิ่รื้างเขืั�อนั 

ในัพืิ�นัที�ลุ่มแม่นัำาโขังเพิื�อการืผล่ต้กรืะแสิ่ 

ไฟฟ้า แบ่งเปั็นัการืศ่กษาการืสิ่รื้างเขัื�อนั 

ในัพิื�นัที�ปัรืะเทศจีนัซึ่่�งเปั็นัปัรืะเทศต้้นันัำาขัอง 

แม่นัำาโขังและการืสิ่รื้างเขัื�อนัในัพิื�นัที�ลุ่ม 

แม่นัำาโขังต้อนัล่าง 

ที�ม
ารื
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โดยยกตั้วอย่างกรืณีศ่กษาเขัื�อนัไซึ่ยะบุรื ี 

ซึ่่�งสิ่รื้างอยู่ในัปัรืะเทศลาวเนืั�องจากเปั็นั 

เขืั�อนัเพิื�อการืผล่ต้กรืะแสิ่ไฟฟ้าขันัาดใหญ่่ 

บนัแม่นัำา โขังเขัื� อนัแรืกที� สิ่รื้างอ ยู่นัอก

ปัรืะเทศจีนั การืศ่กษาปััญ่หาและผลกรืะทบ 

ด้านัสิ่่�งแวดล้อมที�เก่ดจากการืสิ่รื้างเขัื�อนั

ทั�งในัพืิ�นัที�ปัรืะเทศจีนัและพิื�นัที�ลุ่มแม่นัำา

โขังต้อนัล่าง และการืดำาเน่ันังานัขัองคืณะ

กรืรืมาธ่การืแม่นัำาโขัง (Mekong River 

Commission หรืือ MRC) ที� เกี�ยวขั้อง

กับการืบรื่หารืจัดการืนัำาเพิื�อผล่ต้กรืะแสิ่

ไฟฟ้า ต้ลอดจนัการืลงพิื�นัที�สิ่ำารืวจขั้อมูล 

เช้ง่ปัรืะจักษ์ขัองโรืงไฟฟ้าที�ใช้แ้ก๊สิ่ธรืรืมช้าต่้

เปั็นัเช้ื�อเพิล่ง ณ บรืษั่ท ผล่ต้ไฟฟ้ารืาช้บุรื ี

จำากัด (มหาช้นั) เพิื�อเปัรืียบเทียบรืะหว่าง 

การืผล่ต้ไฟฟ้าพิลังแก๊สิ่ธรืรืมช้าต่้กับการื 

ผล่ต้กรืะแสิ่ไฟฟ้าพิลังนัำา  และว่ธีการื

สิ่ัมภาษณ์เช้่งล่กกับผู้มีสิ่่วนัเกี�ยวขั้องกับ 

โรืงไฟฟ้าที�ใช้้แก๊สิ่ธรืรืมช้าต่้เปั็นัเช้ื�อเพิล่ง

และการืผล่ต้ไฟฟ้าด้วยพิลังงานันัำาขัอง 

เขัื�อนัไซึ่ยะบุรืี

ผลการืศ่กษาพิบว่า จีนัเรื่�มก่อสิ่รืา้งเขืั�อนัในั 

พืิ�นัที�ลุ่มแม่นัำาโขังต้อนับนัเนืั�องจากเรื่�มใช้ ้

นัโยบายเปิัดปัรืะเทศและต้้องการืพิัฒนัา

พืิ�นัที�มณฑลภาคืต้ะวันัต้กเฉียงใต้้ให้พิ้นั

จากคืวามล้าหลัง ปััจจุบันัจีนัสิ่รื้างเขัื�อนั 

บนัแม่นัำาโขังต้อนับนัไปัแล้วทั�งส่ิ่�นั 11 เขืั�อนั 
และอยูร่ืะหว่างการืก่อสิ่รืา้งอีก 1 เขัื�อนั โดยที� 

ธนัาคืารืพัิฒนัาเอเช้ยี (ADB) ให้การืสิ่นัับสิ่นุันั 

เง่นัทุนัในัการืก่อสิ่รื้างรืะบบสิ่ายสิ่่งไฟฟ้า 

แก่มณฑลยูนัานั นัอกจากนีั� ธนัาคืารืพิฒันัา 

เอเช้ียยังจะได้จัดตั้�งโคืรืงการืสิ่นัับสิ่นุันั 
เง่นัทุนัเพิื�อการืพัิฒนัาพิื�นัที�ลุ่มแม่นัำาโขัง 

โดยพืิ�นัที�ดำาเน่ันัการืโคืรืงการืปัรืะกอบด้วย 

มณฑลภาคืต้ะวันัต้กเฉียงใต้้ขัองจีนั กัมพิูช้า 

ลาว เมียนัมา ไทย และเวียดนัาม โดย 

วตั้ถุูปัรืะสิ่งค์ืขัองโคืรืงการืมุง่เน้ันัการืพัิฒนัา 

โคืรืงสิ่รื้างสิ่าธารืณูปัโภคืขัั�นัพืิ�นัฐานัการื 
สิ่รื้างต้ลาดไรื้พิรืมแดนั และการือนุัรืักษ์ 

สิ่่�งแวดล้อมและสิ่ังคืม สิ่ำาหรืบัเขัื�อนัไซึ่ยะบุรื ี

เปั็นัเขัื�อนัช้น่ัด Run of River ที�ผล่ต้ไฟฟ้า 

สิ่่วนัใหญ่่ขัายให้กับการืไฟฟ้าฝ่่ายผล่ต้ 

แห่งปัรืะเทศไทย และการืให้ขั้อค่ืดเห็นัเช้่ง

นัโยบายเพืิ�อสิ่รืา้งต้ลาดซึ่ื�อขัายไฟฟ้ารืวมในั

พิื�นัที�ลุ่มแม่นัำาโขัง
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling



คืณะกรืรืมาธ่การืแม่นัำาโขัง (MRC) ได้ม ี

บทบาทในัการืกำาหนัดรืะเบียบว่ธีปัฏ่ิบัต่้ 

เพิื�อจัดการืทรืัพิยากรืนัำาขัองแม่นัำาโขังในั 

เรืื�องการืแจ้งการืปัรืก่ษาหารือืล่วงหน้ัาและ 

ขั้อต้กลงซ่ึ่�งรืะเบียบปัฏ่ิบัต่้มีจุดปัรืะสิ่งค์ื 

เพิื�อบรืรืลุการืบรื่หารืจัดการืทรืัพิยากรืนัำา 

อย่างคืุ้ ม ค่ืาและบรืรืเทาผลกรืะทบต่้อ 

สิ่่�งแวดล้อมและชุ้มช้นัทั�งต้้นันัำาและปัลาย

นัำา โดยเขัื�อนัไซึ่ยบุรืีเปั็นัเขัื�อนัแห่งแรืก 

ที�ดำาเน่ันัการืต้ามรืะเบียบดังกล่าว แม้ว่าจะ 

มีขั้อโต้้แย้งจากปัรืะเทศปัลายนัำาแต่้เขัื�อนั 

ก็ยังก่อสิ่รืา้งจนัแล้วเสิ่รืจ็ และเมื�อเขืั�อนัเรื่�ม 

ดำาเน่ันังานัเช้่งพิาณ่ช้ย์ก็ทำาให้เก่ดผลกรืะทบ 

ต่้อสิ่่�งแวดล้อมและชุ้มช้นัต้ามมา ทั�งการื 
บังคัืบอพิยพิปัรืะช้าช้นัในัพิื�นัที� ก่อสิ่รื้าง 

เขัื�อนัและพิื�นัที� กักเก็บนัำา การืขัวางกั�นั 
วงจรืช้ีว่ต้ขัองสิ่ัต้ว์นัำาจนัทำาให้เสิ่ี�ยงต่้อ 

การืสิู่ญ่พิันัธุ์  และการืเปัลี�ยนัแปัลงขัอง 

รืะดับนัำาในัพืิ�นัที�ลุ่มแม่นัำาโขังต้อนัล่างที� 

ไม่เปั็นัไปัต้ามธรืรืมช้าต่้และสิ่่งผลกรืะทบ 

ต่้อปัรืะช้าช้นัที�อาศัยอยู่ในัพืิ�นัที�ใกล้เคีืยง 

แม่นัำา ซึ่่�งผลกรืะทบนีั�มีลักษณะเดียวกันั 

กับปััญ่หาที�เก่ดขั่�นัจากเขัื�อนัในัปัรืะเทศจีนั 

นัอกจากนีั�  คืณะกรืรืมาธ่การืแม่นัำาโขัง
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

ไม่สิ่ามารืถูปัรืะสิ่านังานักับจีนัได้อย่างมี 

ปัรืะสิ่่ทธ่ภาพิ เนืั�องจากจีนัไม่ได้เปั็นัสิ่มาช้่ก 

คืณะกรืรืมาธก่ารื และจากการืลงพิื�นัที�ศก่ษา 

ขั้อมูลเกี�ยวกับโรืงไฟฟ้าแก๊สิ่ธรืรืมช้าต่้และ 

การืสิ่ัมภาษณ์ ผู้มีสิ่่วนัเกี�ยวขั้องกับโรืงไฟฟ้า 

พิลังแก๊สิ่ธรืรืมช้าต่้และเขืั�อนัไซึ่ยะบุรืีแล้ว 

พิบว่าโรืงไฟฟ้าพิลังนัำาสิ่รืา้งคืวามเสิ่ียหาย 

ต่้อธรืรืมช้าต่้อย่างมากในัขัั�นัต้อนัการื 
ก่อสิ่รืา้งในัส่ิ่วนัขัองโรืงไฟฟ้าแก๊สิ่ธรืรืมช้าต่้ 

นัั�นั จัดเปั็นัโรืงไฟฟ้าฐานัที�สิ่ามารืถูผล่ต้ 
ไฟฟ้าเพืิ�อรืองรืับคืวามต้้องการืไฟฟ้าได้ 

อย่างต่้อเนืั�อง แต่้ปััจจุบันัมีปััญ่หาก๊าซึ่ 

ธรืรืมช้าต่้มีรืาคืาสิู่งขั่�นั เนืั�องจากต้้องนัำาเขั้า 

จากเมียนัมา นัอกจากนีั� ในับางคืรืั�งต้้อง 
ใช้้นัำามันั เพิื� อผ ล่ต้ไฟฟ้าแทนัในักรืณีที� 

การืจ่ายก๊าซึ่ธรืรืมช้าต่้เก่ดปััญ่หา ทำาให้เก่ด 

คืวามเสิ่ี�ยงในัด้านัต้้นัทุนัการืผล่ต้ไฟฟ้าและ 

คืณะผู้ศ่กษาจ่งได้เสิ่นัอแนัวทางการืแก้ไขั

ปััญ่หาด้านัการืบรื่หารืจัดการืนัำาเพิื�อการื

ผล่ต้กรืะแสิ่ไฟฟ้าในัพิื�นัที�ลุ่ มแม่นัำาโขัง 

“SAFE	 WATER”	 model  ซึ่่�งเปั็นัการ

แสู่วงหาคิวามุ่ร�วมุ่มุ่่อกันระหว�างป็ระเที่ศ

พั่�นที่่�ล่�มุ่แมุ่�นำาโขึ้งในการบริหารจัดการ

นำาอยั่�างเป็็นระบบ	 เพืิ�อเสิ่รื่มสิ่รื้างคืวาม

ปั ล อ ด ภั ย ให้ กั บ ปั รื ะ ช้ า ช้ นั ที� อ า ศั ย อ ยู่ 

ใกล้เ คีืยงแม่นัำาโขัง การืพิัฒนัาพิื�นัที�ที� 

ใสิ่่ ใจ ต่้อรืะบบน่ั เวศว่ทยาในัลุ่ มแ ม่นัำา  

จะต้้องมีการืบังคัืบใช้้รืะเบียปัฏ่ิบัต่้รื่วมกันั 

อย่างแขั็งขัันัเพืิ�อสิ่รื้างการืยอมรืับจาก 

ทุกฝ่่าย รืว่มมือกันัแก้ไขัปััญ่หาสิ่่�งแวดล้อม 

ที�เก่ดขั่�นัโดยอาศัยกลไกสิ่นัับสิ่นุันัต่้าง ๆ 

นัอกจากนีั�  ยัง ต้้องสิ่รื้างคืวามรื่วมมือ 

รืะหว่างคืณะกรืรืมาธ่การืแม่นัำาโขังกับ 

ปัรืะเทศจีนัผ่านักรือบคืวามรืว่มมือล้านัช้้าง 

-แมโ่ขัง (Lancang-Mekong Cooperation) 

เพิื�อให้การืบรื่หารืจัดการืนัำาในัพิื�นัที�ลุ่ม

แม่นัำาโขังมีคืวามสิ่อดปัรืะสิ่านักันัมากย่�งขั่�นั 

ซ่ึ่�งจะนัำาไปัสู่ิ่การืพิัฒนัาที�ยั�งยืนัในัพิื�นัที�ลุ่ม

แม่นัำาโขังต่้อไปั



สารนิิพนิธ์์
กลุ่่�มหว้ย่ขาแข้ง

“Green Product Storytelling”“Green Product Storytelling”  
การสรา้งสรรค์์เรื�องราวเพื�อส�งเสรมิการผลิุ่ต่ 

แลุ่ะการบรโิภค์ท่ี่�เป็็นิมิต่รต่�อสิ�งแวดลุ้่อม ค์วบค์่�กับ
การพัฒนิาสังค์มแลุ่ะเศรษฐกิจัอย่�างยั่�งยื่นิ
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

การต�อยอดด้านิการตลุ่าดการทำานิาแบับัฟ้� นิฟูโดยใชื่ ้
Storytelling ท่�มป่ระสิทธิ์ภาพไปสู�การแข�งขันิระดับัโลุ่ก 
: กรณี่ศึึกษาข้าวสิรไิท

 การืศ่กษาเรืื�อง การืต่้อยอดด้านัการื

ต้ลาดการืทำานัาแบบฟ้�นัฟโูดยใช้ ้Storytelling  

ที�มีปัรืะสิ่่ทธ่ภาพิไปัสู่ิ่การืแขั่งขัันัรืะดับโลก 

: กรืณีศ่กษาข้ัาวสิ่่รื่ไท มาจากการืใสิ่่ใจ 

ด้านัผล่ต้ผลทางการืเกษต้รืที�เกี�ยวขั้องกับ 

สิ่่�งแวดล้อม โดยมองเห็นัถู่งปัญั่หาด้านัรืาคืา 

และมูลค่ืาขัองขั้าวไทยที�กำาลังลดลง ทั�งนีั�  
ขั้าวเปั็นัสิ่่นัค้ืาทางการืเกษต้รือันัดับต้้นั ๆ  

ขัองปัรืะเทศไทยที�มีคืวามสิ่ำาคัืญ่ต่้อรืะบบ 

เศรืษฐก่จและมีคืวามจำาเปั็นัต่้อการืบรืโ่ภคื 

ขัองปัรืะช้ากรืทั�งในัและต่้างปัรืะเทศ การืเรืง่ 
ปั รื่ม า ณ ผ ล ผ ล่ ต้ เพืิ� อ เพิ่� ม ผ ล กำา ไรื จ า ก 

การืค้ืาขัา้วขัองกลุ่มเกษต้รืกรืและผูป้ัรืะกอบ 

ก่จการืด้านัขั้าวทำาให้เก่ดการืใช้้ทรืพัิยากรื 

ธรืรืมช้าต่้ที�สิู่งข่ั�นั และในัทางกลับกันัคืือ 

คืุณภาพิที�ลดลงขัองขั้าว 



การืศก่ษานีั� จ่งพิจ่ารืณาการืจัดทำาและพิฒันัา 

Storytelling เพิื�อใช้้เปั็นัเคืรืื�องมือทางการื 

ต้ลาดสิ่ำาหรืบัการืส่ิ่งเสิ่รืม่การืขัยายต้ลาดและ 

เพิ่�มโอกาสิ่ในัการืเขั้าถู่งผู้บรืโ่ภคืให้กับข้ัาว 

โดยมีวัต้ถูุปัรืะสิ่งค์ืคืือ	 (1)	 เพั่�อศ้กษาและ

วิเคิราะห์ผลลัพัธ์ขึ้อง	 Storytelling	 

ที่่�มุ่่ติ�อผ่้บริโภคิ	 และ	 (2)	 เพั่�อพััฒนา	 

Storytelling	 สู่ำาหรับเป็็นเคิร่�องมุ่่อใน 

การติ�อยั่อดด้านการติลาดการที่ำานาแบบ

ฟ้� นฟท่ี่ั�งในและติ�างป็ระเที่ศ	ภายใต้้ขัอบเขัต้

การืศ่กษาคุืณค่ืาและเอกลักษณ์ขัองข้ัาว

จากกรืะบวนัการืผล่ต้ บรืบ่ทขัองชุ้มช้นั และ

ลักษณะเฉพิาะขัองพิันัธุข์ั้าว ผ่านัว่ธกีารืเก็บ

ขัอ้มลูจากการืสัิ่มภาษณ์เช้ง่ล่กจากเกษต้รืกรื

ผู้เพิาะปัลูกขั้าว ผู้เช้ี�ยวช้าญ่ที�เกี�ยวขั้องกับ

อุต้สิ่าหกรืรืมขัา้วอยา่งคืรืบวงจรื และตั้วแทนั

ผู้บรื่โภคืจากสิ่ายอาชี้พิต่้าง ๆ ปัรืะกอบ

กับขั้อมูลปัฐมภูม่และทุ ต่้ยภูม่ที� ไ ด้จาก 

การืสิ่ำารืวจพิื�นัที�จรืง่

จากผลการืศ่กษาพิบว่า Storytelling มี

สิ่่วนัสิ่ำาคัืญ่ต่้อการืเพิ่�มมูลค่ืาให้กับข้ัาว ซึ่่�ง

องค์ืปัรืะกอบและปััจจัยที�สิ่ำาคัืญ่ภายในั 

Storytelling ที�จะช้่วยเพิ่�มปัรืะสิ่่ทธ่ภาพิในั

การืใช้้เปั็นัเคืรืื�องมือทางการืต้ลาดปัรืะกอบ

ด้วย เนืั�อหาที�น่ัาเช้ื�อถืูอและมีคืวามถููกต้้อง

ทางว่ช้าการื การือธ่บายลักษณะเด่นัขัอง

ผล่ต้ภัณฑ์ตั้�งแต่้กรืะบวนัการืผล่ต้ไปัจนัถู่ง

การืบรื่โภคื และว่ธีการืเล่าเรืื�องที�เขั้าใจ

และเขั้าถู่งได้ง่าย โดยผลจากการือ่านั  

Storytelling	 ที่ำาให้กล่�มุ่ตัิวอยั่�างเกิด

คิวามุ่ติระหนักถ้งคิวามุ่สู่ำาคัิญในการที่ำา

เกษติรกรรมุ่ที่่� เป็็นมิุ่ติรติ�อสู่ิ�งแวดล้อมุ่	

13



ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

และเขึ้้าใจเอกลักษณ์และคิ่ณคิ�าขึ้อง

ขึ้้าวที่่�เป็็นผลผลิติมุ่ากยั่ิ�งขึ้้�น	 นอกจากน่�	 

กล่�มุ่ตัิวอยั่�างท่ี่กคินมุ่องว�าขึ้้าวท่ี่�ได้จาก 

การที่ำานาแบบฟ้� นฟ่คิวรมุ่่มุ่่ลคิ�าเพัิ�มุ่ข้ึ้�น  

เมื�อ เปัรืียบเทียบกับรืาคืาขั้าวในัรืะดับ

มาต้รืฐานั อย่างไรืก็ต้าม ปััจจัยเรืื�องคืู่แขั่ง

ทางการืต้ลาด บรืรืจุภัณฑ์ที� เปั็นัม่ต้รืต่้อ 

สิ่่�งแวดล้อม ปัรืะโยช้น์ัจากการืทำาเกษต้รืกรืรืม 

แบบฟ้� นัฟูในัเช้่งคืวามมั�นัคืงทางด้านัสัิ่งคืม

และคืวามเหมาะสิ่มต้ามหลักการืทาง

เศรืษฐศาสิ่ต้รื ์รืวมทั�งลักษณะคืวามต้้องการื

และบรื่บททางสิ่ังคืมและวัฒนัธรืรืมขัอง 

กลุ่มต้ลาดเปั้าหมาย คืวรืได้รืับการืศ่กษา 

เพิ่�มเต่้มเพิื�อให้เก่ดการืพิัฒนัา Storytelling 

ที�มีปัรืะสิ่่ทธภ่าพิ บนัพิื�นัฐานัขัองผล่ต้ภัณฑ์ที�

เปั็นัม่ต้รืต่้อสิ่่�งแวดล้อม คืวบคืู่กับการืพิัฒนัา

สิ่ังคืมและเศรืษฐก่จอย่างยั�งยืนั
ที�ม

ารื
ปั:

 h
tt

ps
:/

/r
ea

dt
he

cl
ou

d.
co

/h
om

do
kh

un
g-

ric
e/



สารนิิพนิธ์์
กลุ่่�มแก�งกระจัานิ

“GREEN Transport Decoupling Model” “GREEN Transport Decoupling Model” 
การบรหิารจััดการแลุ่ะบรกิารด้วย่ Smart + Green 
+ Low Carbon เพื�อขับเค์ลืุ่�อนิการขนิส�งอย่�างยั่�งยื่นิ
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

Carbon Decoupling แลุ่ะแนิวทางบัรหิารจัดการท่�เป็นิ
มิตรกับัสิ�งแวดลุ้่อมในิภาคืการขนิส�ง : กรณี่ศึึกษา 
สถานิข่นิส�งผูโ้ดยสารกรง่เทพ

 การืศ่กษาเรืื�อง Carbon Decoupling 

และแนัวทางบรื่หารืจัดการืที�เปั็นัม่ต้รืกับ 

สิ่่�งแวดล้อมในัภาคืการืขันัสิ่่ง มาจากแนัวค่ืด

ว่าสิ่ถูานีัขันัสิ่่งผู้โดยสิ่ารืเปั็นัสิ่ถูานัที�สิ่ำาหรืบั

การืขันัส่ิ่งผู้โดยสิ่ารื และให้บรื่การืต่้าง ๆ 

เกี�ยวกับการืขันัส่ิ่ง มีการืใช้้พิื�นัที�กว้าง และ

มีก่จกรืรืมหลากหลายที�มีการืใช้้ทรืพัิยากรื 

การืใช้พ้ิลังงานั ทั�งไฟฟา้ เช้ื�อเพิล่ง นัำาปัรืะปัา 

และอื�นั ๆ เปั็นัอย่างมาก รืวมทั�งยังเปั็นัพิื�นัที�

ที�ก่อให้เก่ดมลพิ่ษทางอากาศ นัำาเสิ่ีย และ

ขัยะ ที�เปั็นัสิ่าเหตุ้ปัล่อยก๊าซึ่เรืือนักรืะจก

ออกสิู่่สิ่ภาพิแวดล้อม โดยหลักการืแนัวค่ืด

ขัอง Decoupling เปั็นัการืมองแยกส่ิ่วนัในั

สิ่ถูานัะที�เก่ดขั่�นั เมื�ออัต้รืาการืเต่้บโต้ขัอง 

การืปัล่อยมลพิ่ษคืงที�หรือืต้ำากว่าอัต้รืาการื

เต่้บโต้ขัองเศรืษฐก่จ 



ดังนัั�นั Carbon Decoupling สิ่ำาหรืับ 
การืศ่กษานีั� จ่งพิ่จารืณาถู่งแนัวทางที�การื 

ดำาเน่ันังานัขัองสิ่ถูานีัขันัส่ิ่งยังคืงดำาเน่ันังานั 

อยา่งมคีืณุภาพิ ในัขัณะที�แนัวทางดังกล่าวนัั�นั 
จะทำาให้การืปัล่อยก๊าซึ่คืารืบ์อนัลดลง

ในัการืศ่กษานีั�ได้ใช้้สิ่ถูานีัขันัส่ิ่งผู้โดยสิ่ารื

กรุืงเทพิ (จตุ้จักรื) เปั็นัพิื�นัที�กรืณีศ่กษา 

เพิื�อ เปั็นัต้้นัแบบขัยายไปัในัพิื�นัที� อื� นั  ๆ  

โดยวัต้ถูุปัรืะสิ่งค์ืปัรืะกอบด้วย (1)	 ศ้กษา

สู่ภาพัการบรหิารจัดการขึ้องสู่ถาน่ขึ้นสู่�ง	

เพั่�อระบ่สู่ถานการณ์การใช้ที่รัพัยั่ากร	 

การใช้พัลังงาน	 และการก�อมุ่ลพัิษ	 (2)	

ศ้กษาและวิเคิราะห์เพั่�อบ�งช่�แหล�งกำาเนิด

และกิจกรรมุ่ที่่�มุ่่ศักยั่ภาพัในการป็ล�อยั่ 

ก๊าซคิารบ์อนไดออกไซด์	 และ	 (3)	 เสู่นอ

แนวที่างบริหารจัดการที่่� เป็็นมิุ่ติรกับ 

สู่ิ�งแวดล้อมุ่	 ซ้�งเป็็นสู่�วนหน้�งขึ้องแนวคิิด	 

Carbon Decoupling 

โดยการืศ่กษานีั�  ใช้้กรืะบวนัการืศ่กษา 

เช้่งคุืณภาพิ (Qualitative Studies) ด้วย

กรืะบวนัการืค้ืนัคืว้าและรืวบรืวมข้ัอมูล

ทุต่้ยภูม่จากแหล่งข้ัอมูลต่้าง ๆ มาปัรืะกอบ

การืสิ่ำารืวจคืวามค่ืดเห็นัขัองผู้บรื่หารืและ 

พินัักงานั ผู้ปัรืะกอบการื ผู้ ใช้้บรื่การื 

กรืะบวนัการืว่เคืรืาะห์ทางว่ช้าการื และ 

นัำาไปัสิู่่ขั้อเสิ่นัอจากการืศ่กษา

ผลการืศ่กษาที�สิ่ำาคัืญ่ พิบว่า สิ่ถูานีัขันัส่ิ่ง 

ผูโ้ดยสิ่ารืมกีารืปัล่อยก๊าซึ่คืารืบ์อนัไดออกไซึ่ด์ 

มากที�สิุ่ดจากการืใช้้นัำามันัเช้ื�อเพิล่งในัการื 

ขันัส่ิ่ง และการืใช้้ไฟฟ้าในัสิ่ถูานีั โดยสิ่รุืปั 

ขัอ้เสิ่นัอที�ได้จากการืศก่ษา ปัรืะกอบด้วย (1)	

ขึ้้อเสู่นอในการพััฒนาและป็รบัป็ร่งสู่ถาน่ 

ขึ้นสู่�งใหมุ้่ร่่ป็แบบที่่�เป็น็มุ่ติิรกับสู่ิ�งแวดล้อมุ่ 

โดยั่ติิดตัิ�งระบบ	 Solar	 Rooftop	 ระบบ 
Smart	 Building	 และระบบ	 Smart	

Charging	 โดยปัรืะเม่นัว่าจะสิ่ามารืถูลด 

การืปัล่อยก๊าซึ่เรืือนักรืะจกได้รืวม 860 

ตั้นัคืารื์บอนัไดออกไซึ่ด์เทียบเท่าต่้อปีั (2) 

นำาเสู่นอขึ้้อเสู่นอ	 (ร�าง)	 Green	 Station 

Standard	ซึ่่�งมีเกณฑ์และตั้วช้ี�วัด 4 หมวด 
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

ปัรืะกอบด้วย หมวดที�  1  นัโยบายด้านั 

การืบรืห่ารืจัดการืที�เปั็นัม่ต้รืกับสิ่่�งแวดล้อม 

และการืลดการืปัล่อยก๊าซึ่เรืือนักรืะจก  

หมวดที� 2 การืจัดการืสิ่่�งแวดล้อม หมวดที� 3 

การืจัดการืพิลังงานัและอนุัรืกัษ์พิลังงานัและ 

หมวดที� 4 การืมีสิ่่วนัรืว่มกับผู้มีสิ่่วนัได้สิ่่วนั

เสิ่ียและคืวามรืับผ่ดช้อบต่้อสิ่ังคืม และ  

(3)	 เสู่นอขึ้้อเสู่นอเชิงนโยั่บายั่	 Green 

Transport	 Policy	 Paper	 ปัรืะกอบ 

ด้วย 5 ด้านั คืือ นัโยบายการืพัิฒนัา 

และปัรืับเปัลี�ยนัรืถูโดยสิ่ารืที�เปั็นัม่ต้รืกับ 

สิ่่�งแวดล้อม นัโยบายการืพัิฒนัารูืปัแบบ

ขัองสิ่ถูานีัขันัส่ิ่งที�มีการืจัดการืพิลังงานัที�ม ี

ปัรืะสิ่่ทธ่ภาพิ นัโยบายสิ่นัับสิ่นุันัพิฤต่้กรืรืม

การืขัับขัี�ที� ใช้้พิลังงานัในัภาคืขันัสิ่่งที�มี 

ปัรืะสิ่่ทธ่ภาพินัโยบายการืพิัฒนัาสิู่่คืารืบ์อนั 

เคืรืด่ต้ภาคืการืขันัสิ่่ง และนัโยบายการื 

ขัับเคืลื�อนัเกณฑ์มาต้รืฐานัสิ่ถูานีัขันัส่ิ่งที� 

เปั็นัม่ต้รืกับสิ่่�งแวดล้อม Green Station 

Standard นัำาไปัสิู่่การืขัับเคืลื�อนัการืขันัสิ่่งสิู่่ 

Green Transport 



19



ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

จากผลการืศ่กษานีั� มีขั้อเสิ่นัอในัการืนัำาไปั 

ปัรืะกอบการืศ่กษาในัรืะยะต่้อไปั คืือ (1) ผล

การืศ่กษานีั�มีขั้อเสิ่นัอเช้่งนัโยบายที�มีคืวาม

เปั็นัไปัได้ในัการืนัำาไปัสู่ิ่การืปัฏ่ิบัต่้ เนืั�องจาก

มีคืวามสิ่อดคืล้องกับนัโยบายปัรืะเทศและ 

มีกฎหมายสิ่นัับสิ่นุันัรืองรืบั (2) คืวรืมีการื 

ต่้อยอดการืศก่ษา โดยจำาแนักกลุม่รืถูโดยสิ่ารื 

แต่้ละปัรืะเภท แต่้ละมาต้รืฐานัว่ามีอัต้รืา 

การืปัล่อยก๊าซึ่คืารืบ์อนัไดออกไซึ่ด์ปัรืม่าณ 

เท่าใด มีผลกรืะทบอย่างไรื และต้้องกำาหนัด

มาต้รืการืที� เปั็นัมาต้รืฐานัอย่างไรื (3)  

กรืะทรืวงทรืพัิยากธรืรืมช้าต่้และสิ่่�งแวดล้อม 

และกรืะทรืวงคืมนัาคืม คืวรืมีการืต่้อยอด 

รื่วมกันัใช้้สิ่ัญ่ลักษณ์ G GREEN เพิื�อ

รืบัรืองมาต้รืฐานัและสิ่รืา้งคืวามเช้ื�อมั�นัในั 
การืจัดการืที�เปั็นัม่ต้รืกับสิ่่�งแวดล้อม ทั�งนีั�  
หากนัำาไปัสิู่่การืปัฏ่ิบัต่้ต้ามที�ผลการืศ่กษานีั�  

จะเปั็นัสิ่่วนัเสิ่รื่มให้ภาพิลักษณ์การืบรื่การื

ขัองสิ่ถูานีัขันัสิ่ง่ผูโ้ดยสิ่ารืเปัน็ัการืใช้แ้นัวทาง 

บรื่หารืจัดการืที�เปั็นัม่ต้รืกับสิ่่�งแวดล้อม 

ซึ่่�งเปั็นัสิ่่วนัหน่ั�งในัการืขัับเคืลื�อนัการืลด 

การืปัล่อยก๊าซึ่เรือืนักรืะจกในัภาคืการืขันัส่ิ่ง 

ลงได้ และทำาให้การืจัดการืสิ่ถูานีัขันัส่ิ่ง 

ผู้โดยสิ่ารืสิ่ามารืถูดำาเน่ันังานัต้ามแนัวทาง

ขัอง Carbon Decoupling ซึ่่�งเปั็นัแนัวทาง 

การืแยกสิ่่วนัการืจัดการืรืะหว่างการืเน้ันั 

การืบรื่การืที� ดีและมีคืุณภาพิ ในัขัณะที� 

มีการืดำาเน่ันัการืเพืิ�อลดการืปัล่อยก๊าซึ่

คืารืบ์อนัไดออกไซึ่ด์ให้น้ัอยที�สิุ่ดด้วย



สารนิิพนิธ์์
กลุ่่�มป่็าหนิิงาม

“BCG Economy to Green Model” “BCG Economy to Green Model” 
การขับเค์ลืุ่�อนิ BCG ในิภาค์อ่ต่สาหกรรมเกษต่ร 
ร�วมพัฒนิาป็ระเที่ศส่�เส้นิที่างเศรษฐกิจัส่เข่ย่ว 

(Green Economy)
21



ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

การถอดบัทเรย่นิการประย่กต์ใชื่ ้BCG Economy Model 
ในิอ่ตสาหกรรมเพื�อม่�งสู�คืวามเป็นิกลุ่างทางคืารบ์ัอนิ : 
กรณี่ศึึกษา อ่ตสาหกรรมโรงงานิผลิุ่ตกะทิ

 สิ่ารืน่ัพินัธ์ฉบับนีั�มีจุดปัรืะสิ่งค์ืเพั่�อ 

การวิ เคิราะห์การป็ระย่ั่กต์ิใช้แนวคิิด

เศรษฐกิจช่วภาพั	 เศรษฐกิจหมุ่่นเว่ยั่น	

และเศรษฐกิจสู่เ่ขึ้ย่ั่ว	หรอ่	BCG	Economy 

Model	 ในอ่ติสู่าหกรรมุ่	และถอดบที่เรย่ั่น 

ป็ัจจัยั่คิวามุ่สู่ำาเร็จ	 ปั็ญหาอ่ป็สู่รรคิใน

การดำาเนินการติามุ่	 BCG	 Economy 

Model	 เพั่�อพััฒนาเป็็นกรอบแนวคิิด 

สู่ำาหรับอ่ติสู่าหกรรมุ่เกษติรอ่�น	 ๆ	 ใน 

การนำาไป็ป็ระย่ั่กต์ิใช ้โดยใช้ก้รืณีศก่ษาขัอง

อุต้สิ่าหกรืรืมผล่ต้กะท่ บรืษั่ท เทพิผดุงพิรื

มะพิรืา้ว จำากัด และใช้้ผล่ต้ภัณฑ์ตั้วอย่างคืือ 

กะท่กรืะปั๋อง 



โดยว่ธีการืศ่กษาแบ่งเปั็นั 5 ขัั�นัต้อนั ได้แก่  
(1)  สิ่ำารืวจกรืะบวนัการืผล่ต้ในัโรืงงานั 

การืผล่ต้ และจัดทำาแผนัผังการืผล่ต้ (2)  

ว่เคืรืาะห์การืใช้้วัต้ถุูด่บ พิลังงานั และการื

เก่ดขัองเสีิ่ย (3) ว่เคืรืาะห์การืปัรืะยุกต์้ใช้้ 

BCG Economy Model ในักรืะบวนัการืผล่ต้  

(4) คืำานัวณการืลดลงขัองก๊าซึ่เรือืนักรืะจก

และการืเพิ่�มขั่�นัขัองมูลค่ืาทางเศรืษฐก่จจาก

การืปัรืะยุกต์้ใช้้ BCG Economy Model 

และ (5) ถูอดบทเรืยีนัปัจัจัยคืวามสิ่ำาเรืจ็ และ

พิัฒนัากรือบแนัวค่ืดการืปัรืะยุกต์้ใช้้ BCG 

Economy Model ในัอุต้สิ่าหกรืรืมเกษต้รื

ผลการืศ่กษาพิบว่า การืดำาเน่ันัการืต้าม

แนัวทาง BCG Economy Model ขัองบรืษั่ท 

เทพิผดุงพิรืมะพิรืา้ว จำากัด ที่ำาให้เกิดการ 

ลดลงขึ้องผลกระที่บสู่ิ�งแวดล้อมุ่	และเพิั�มุ่

มุ่ล่คิ�าที่างเศรษฐกิจ	โดยั่ในสู่�วนขึ้องเศรษฐกิจ

ช่วภาพั	 (Bio	 Economy) บรื่ษัทได้เน้ันั 

การืใช้้ทรืัพิยากรืช้ีวภาพิได้อย่างคืุ้มค่ืา  

มีการืสิ่่งเสิ่รืม่อาช้ีพิในัคืรืวัเรือืนั เสิ่รืม่สิ่รืา้ง

รืะบบเศรืษฐก่จขัองชุ้มช้นัตั้�งแต่้การืปัลูก

และใช้้ปัรืะโยช้น์ัจากมะพิรืา้ว ตั้�งแต่้เสิ่้นัใย

มะพิรืา้ว จนัถู่งการืรืบัซึ่ื�อเนืั�อมะพิรืา้วขัาวจาก

ช้าวสิ่วนั และมุ่ก่ารดำาเนินการติามุ่แนวที่าง

เศรษฐกิจหมุ่น่เวย่ั่น	(Circular	Economy)	

ได้อยั่�างโดดเด�น	 โดยสิ่ามารืถูใช้้ปัรืะโยช้น์ั

จากมะพิรื้าวได้เกือบทั�งหมด ทั�งเปัลือก
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มะพิรืา้ว ใยมะพิรืา้ว นัำามะพิรืา้ว เนืั�อมะพิรืา้ว

ทั�งที�ได้คืุณภาพิและที�ไม่ผ่านัมาต้รืฐานั  
และผ่วมะพิรืา้ว โดยตั้วอย่างการืดำาเน่ันัการื

ต้ามแนัวทางเศรืษฐก่จหมนุัเวยีนั เช้น่ั การืนัำา

มะพิรืา้วเน่ัาเสีิ่ย เปัลือกผ่วดำา กากมะพิรืา้ว

ที�คัื�นักะท่แล้ว ไปัอบเพิื�อสิ่กัดเปั็นันัำามันัด่บ

สิ่ามารืถูลดก๊าซึ่เรือืนักรืะจกลงได้ 485 ตั้นั

คืารืบ์อนัไดออกไซึ่ด์เทยีบเทา่ต่้อเดือนั และได้

รืายได้เพิ่�มเต่้มปัรืะมาณ 10 ล้านับาทต่้อเดือนั 

สิ่ว่นัการดำาเนินการติามุ่แนวที่างเศรษฐกิจ 

สู่่เขึ้่ยั่ว	(Green	Economy) มีตั้วอย่างอาท่

เช้น่ั การติิดตัิ�งแผงไฟฟา้พัลังงานแสู่งอาที่ติิยั่ ์

บนัหลังคืาโรืงงานัซึ่่�งช้่วยลดการืใช้้ไฟฟ้า

จากภายนัอกได้รือ้ยละ 8 สิ่ามารืถูลดก๊าซึ่ 

เรือืนักรืะจกลงได้ 21 ตั้นัคืารืบ์อนัไดออกไซึ่ด์ 

ต่้อเดือนั และลดรืายจ่ายลงปัรืะมาณ 

450,000 บาทต่้อเดือนั 



ปััจจัยคืวามสิ่ำาเรื็จที�สิ่ำาคัืญ่ขัองการืดำาเน่ันั

การืต้าม BCG Economy Model ในั

อุต้สิ่าหกรืรืมเกษต้รื จากการืถูอดบทเรืยีนั

ขัองบรืษั่ท เทพิผดุงพิรืมะพิรืา้ว จำากัด พิบว่า 

คิวามุ่เป็น็ผ่น้ำา	และคิวามุ่มุ่่�งมุ่ั�นขึ้องเจ้าขึ้อง

กิจการ	 ซ้�งจะนำาไป็สู่่�นโยั่บายั่ที่่�ชัดเจน

ในการดำาเนินงานที่างสู่ิ�งแวดล้อมุ่ โดยมี 

เปั้าหมายมุ่งเน้ันัการืใช้้ปัรืะโยช้น์ัสิู่งสิุ่ด 

จากทรืัพิยากรื/วัต้ถูุด่บทางการืเกษต้รื  

นัอกจากนัั�นั คืือการมุ่่สู่�วนร�วมุ่ขึ้องผ่้มุ่ ่

สู่�วนได้สู่�วนเสู่่ยั่	โดยเฉพิาะเกษต้รืกรื ชุ้มช้นั 

พินัักงานั คืู่ค้ืา และผู้บรืโ่ภคื ตั้�งแต่้ต้้นัทาง

การืผล่ต้ ถู่งปัลายทาง รืวมถู่งการพััฒนา

องค์ิคิวามุ่ร่	้นวัติกรรมุ่การจัดการและการ 

พััฒนาบ่คิลากรขึ้องบรษัิที่อยั่�างติ�อเน่�อง 

ล้วนัเปั็นัปััจจัยสิ่ำาคัืญ่ต่้อการืขัับเคืลื�อนั 

การืดำาเน่ันัการืต้าม BCG Economy Model 

ในัอุต้สิ่าหกรืรืมเกษต้รื
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สารนิิพนิธ์์
กลุ่่�มสิมิลัุ่นิ

“Carbon Neutral Tourism”“Carbon Neutral Tourism”  
การบรหิารจััดการการที่�องเท่ี่�ย่ว 

ท่ี่�ป็ลุ่�อย่ค์ารบ์อนิส่ที่ธิ์เป็็นิศ่นิย์่
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

การขับัเคืลืุ่�อนิการท�องเท่�ยวแบับัปลุ่�อยก๊าซเรือนิ
กระจกเป็นิศูึนิย ์: กรณี่ศึึกษา เกาะหมาก จังหวัดตราด

 การืเจรื่ญ่เต่้บโต้ด้านัการืท่องเที�ยว

ได้สิ่่งผลกรืะทบต่้อทรืพัิยากรืธรืรืมช้าต่้และ 

สิ่่�งแวดล้อมเปั็นัอย่างมาก และปัล่อยก๊าซึ่

เรือืนักรืะจกปัรืม่าณสิ่งู กอรืปักับปัรืะเทศไทย

จะบรืรืลุเปัา้หมายการืปัล่อยก๊าซึ่เรือืนักรืะจก

สิุ่ทธ่เปั็นัศูนัย์ในัปัี คื.ศ. 2065 จ่งจำาเปั็นั 

อย่างย่�งที�ภาคือุต้สิ่าหกรืรืมการืท่องเที�ยว

ไทยต้้องปัรืบัตั้วหันัมาส่ิ่งเสิ่รืม่การืท่องเที�ยว

แบบปัล่อยก๊าซึ่เรือืนักรืะจกเปัน็ัศูนัย ์การืวจั่ย 

คืรืั�งนีั�ใช้้รืะเบียบว่ธีว่จัยเช้่งคืุณภาพิ โดยมี

วัต้ถูุปัรืะสิ่งค์ื 4 ขั้อ ได้แก่	(1)	เพั่�อศก้ษาและ 

วิเคิราะห์ป็ระเด็นป็ัญหาด้านสู่ิ�งแวดล้อมุ่ 

ขึ้องธ่รกิจการที่�องเที่่�ยั่วแบบป็ล�อยั่ก๊าซ

เร่อนกระจกเป็็นศ่นยั่์ 	 (2)	 เพั่�อศ้กษา 

การขึ้ับเคิล่�อนการที่�องเที่่�ยั่วแบบป็ล�อยั่ 

ก๊าซเรอ่นกระจกเป็็นศ่นยั่์	 (3)	 เพั่�อเสู่นอ

แนะแนวที่างการดำาเนินการที่�องเที่่�ยั่วแบบ

ป็ล�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจกเป็็นศ่นยั่์	 และ	 (4)	

เพั่�อนำาเสู่นอแนวที่างการจัดการปััญ่หา

ขัยะด้วยกรืะบวนัการืค่ืดเช้่งออกแบบ ในั 

การืท่องเที�ยวแบบปัล่อยก๊าซึ่เรืือนักรืะจก 

เปั็นัศูนัย์ ขัองเกาะหมาก จังหวัดต้รืาด 



โ ด ย มี ก า รื คัื ด เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ตั้ ว อ ย่ า ง ขั อ ง 

แหล่งข้ัอมูลในังานัว่จัยนีั�  ได้แก่ ภาคืรืัฐ 

ผู้ปัรืะกอบการื ผู้นัำาชุ้มช้นั และปัรืะช้าช้นั 

ที�อาศัยในัพืิ�นัที�กรืณีศ่กษา เกาะหมาก 

จังหวัดต้รืาด รืวมทั�งผู้มีสิ่่วนัเกี�ยวข้ัองกับ

การืจัดการืขัยะ เคืรืื�องมือที�ใช้้ในัการืว่จัย 

คืือการืสิ่ัมภาษณ์เช้่งล่กจากคืำาถูามที�ได้ 

จากการืทบทวนัวรืรืณกรืรืม และมีการื 

ว่เคืรืาะห์ขั้อมูลโดยการืว่เคืรืาะห์เนืั�อหา ผลการืวจั่ยพิบวา่ ปัรืะเด็นัปัญั่หาการืจัดการื 

ด้านัสิ่่�งแวดล้อมขัองการืท่องเที�ยวแบบ 

ปัล่อยก๊าซึ่เรืือนักรืะจกเปั็นั ศูนัย์  ขัอง 

เกาะหมาก จังหวัดต้รืาด มีปััญ่หาด้านัการื 

ขัาดงบปัรืะมาณในัการืจัดการืขัยะ และ 

งบปัรืะมาณในัการืปัลูกหญ้่าทะเลเพิื�อ 

ดูดซึ่ับคืารืบ์อนั ขัาดแหล่งนัำาจืด ไม่มีรืะบบ 

บำาบัดนัำาเสิ่ีย ขัาดนัวัต้กรืรืมหรืือการืนัำา 

แนัวค่ืดเช้่งออกแบบมาใช้้ ในัการืแก้ไขั 

ปััญ่หา และขัาดการืปัรืะช้าสัิ่มพัินัธ์ที�เขั้าถู่ง 

กลุ่มเปั้าหมาย  
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แนัวทางการืดำาเน่ันัการืสิู่่การืปัฏ่ิบัต่้นัั�นั  
เรื่�มต้้นัโดยการืศ่กษาสิ่ภาพิแวดล้อมภายในั

และภายนัอก และใช้้เคืรืื�องมือเช้่งกลยุทธ์

ว่เคืรืาะห์เพิื�อสิ่รื้างกลยุทธ์ขั่�นัมาใหม่ โดย

มีแนัวทางที�น่ัาสิ่นัใจ คืือ กลย่ั่ที่ธ์เชิงร่กที่่� 

เสู่นอแนะ ได้แก�	การสู่�งเสู่รมิุ่การที่�องเที่่�ยั่ว 

แบบป็ล�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกเป็็นศ่นย์ั่	 

การออกแบบป็ฏิิที่ินกิจกรรมุ่ที่�องเที่่�ยั่ว 

ติามุ่ฤด่กาลผ�านสู่่�อดิจิที่ัล	 กลย่ั่ที่ธ์เชิง 

แก้ไขึ้ที่่�เสู่นอแนะ	ได้แก�	การจัดการป็ญัหา 

ขึ้ยั่ะขึ้วดแก้วด้วยั่นวัติกรรมุ่หร่อแนวคิิด 

เชิงออกแบบ	 โดยั่การใช้เคิร่�องร่ไซเคิิล 

ขึ้วดแก้วเป็น็ที่รายั่ละเอ่ยั่ด	

กลย่ั่ที่ธ์เชิงป็้องกันที่่� เสู่นอแนะ	 ได้แก�	 

การพััฒนาแอป็พัลิเคิชันสู่ำาหรบัคัิดกรอง 

นักที่�องเท่ี่�ยั่วร่ป็แบบป็ล�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจก

เป็็นศ่นยั่์	 และกลย่ั่ที่ธ์เชิงรับที่่�เสู่นอแนะ	

ได้แก�	 การเติร่ยั่มุ่แผนรับมุ่่อเหติ่ฉุ่กเฉิุน 

การจัดการภัยั่ที่างธรรมุ่ชาติิและโรคิระบาด		
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สารนิิพนิธ์์
กลุ่่�มอินิที่นินิท์ี่

“Miracle Model”“Miracle Model”  
สรา้งสรรค์์ Green Area ในิมิติ่เชื่ื�อมโย่ง  

Bio-Circular-Green Economy
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การพัฒนิาพื�นิท่�ส่เข่ยวแนิวเขตกันิชื่นิเป็นิศูึนิย์เรย่นิรู้
เกษตรทฤษฎ่ีใหม� : กรณีศึ่ึกษาพื�นิท่�โรงไฟฟา้หนิองแซง 
จังหวัดสระบ่ัร่

 การืสิ่รื้างการืเต่้บโต้อย่างยั�งยืนับนั

สิ่ังคืมเศรืษฐก่จสิ่ีเขัียว และการืพิัฒนัาสิ่ังคืม

เศรืษฐก่จให้มกีารืเต่้บโต้ภายใต้้ธรืรืมาภ่บาล

สิ่่�งแวดล้อมเปั็นัปัรืะเด็นัที�มีคืวามท้าทาย ซ่ึ่�ง 

ปัจัจบุนััการืเต่้บโต้ขัองภาคือุต้สิ่าหกรืรืมต่้าง ๆ  

มักถููกมองว่าทำาให้พิื�นัที�สิ่ีเขัียวลดลงและ 

สิ่่งผลกรืะทบต่้อชุ้มช้นัที�อยู่โดยรือบ การื 

ศก่ษานีั�จ่งมเีปัา้หมายเพั่�อหาแนวที่างในการ 

เพัิ�มุ่พ่ั�นที่่�สู่่เขึ้่ยั่วรอบโรงงานอ่ติสู่าหกรรมุ่ 

อยั่�างมุ่่สู่�วนร�วมุ่	คืณะผู้ว่จัยได้เลือกพิื�นัที� 

สิ่ีเขัียวแนัวเขัต้กันัช้นัในัรูืปัแบบศูนัย์เรืยีนัรูื ้

เกษต้รืทฤษฎีใหม่  โรืงไฟฟ้าหนัองแซึ่ง  

จังหวัดสิ่รืะบุรืี เปั็นัพิื�นัที�ศ่กษาเนืั�องจาก 

มีก่จกรืรืมต่้าง ๆ รื่วมกับชุ้มช้นั โดยมี

วัต้ถูุปัรืะสิ่งค์ืเพั่�อถอดบที่เรย่ั่นคิวามุ่สู่ำาเรจ็

ขึ้องศ่นย์ั่เร่ยั่นร่้ฯ	 และนำาเสู่นอแนวที่าง 

ในการพัฒันาพั่�นที่่�สู่เ่ขึ้ย่ั่วรอบโรงงานไฟฟา้	



ในัการืศ่กษานีั�ทำาโดยการืรืวบรืวมข้ัอมูล 

ทุต่้ยภูม่จากแหล่งต่้าง ๆ การืสัิ่มภาษณ์ 

ผู้มีสิ่่วนัเกี�ยวขั้องโดยใช้้แบบสิ่อบถูาม และ

ปัรืะชุ้มกลุม่ยอ่ย จากนัั�นันัำาข้ัอมลูมาวเ่คืรืาะห์

ปััจจัยที� ส่ิ่งผลต่้อคืวามสิ่ำาเรื็จต้ามหลัก

การื 4Ms (Man  Money  Material และ 

Management) และใช้้หลักการืว่เคืรืาะห์ 

จดุอ่อนั-จุดแขัง็-โอกาสิ่-คืวามเสิ่ี�ยง (SWOT) 

เพิื�อเสิ่นัอแนัวทางในัการืเพิ่�มพิื�นัที�สิ่ีเขัียว

รือบโรืงงานัอุต้สิ่าหกรืรืมอย่างมีส่ิ่วนัรื่วม  

ผลการืศ่กษาพิบว่าศูนัย์เรืียนัรูื้มีก่จกรืรืม 

ต่้าง ๆ หลากหลาย คืรือบคืลุมม่ต่้ Bio- 

Circular-Green Economy และคืรือบคืลุม 

ทรืพัิยากรืธรืรืมช้าต่้และส่ิ่�งแวดล้อมรูืปัแบบ 

ต่้าง ๆ ผู้เขั้ารืว่มโคืรืงการืมีคืวามพิ่งพิอใจในั 

ก่จกรืรืมต่้าง ๆ ขัองศูนัย์เรืยีนัรูืฯ้ 
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ปััจจัยที�สิ่่งผลต่้อคืวามสิ่ำาเรื็จ ได้แก่ การ 

สู่นับสู่น่นขึ้องผ้่บรหิาร	การมุ่่เจ้าหน้าที่่�ที่่�มุ่ ่

ที่ักษะด้านการเกษติร	 การจัดกิจกรรมุ่ที่่� 

คิำาน้งถ้งวถ่ิชวิ่ติ	ภมิุ่่ป็ญัญาและวัฒนธรรมุ่ 

การสู่ร้างกลไกสู่นับสู่น่นการมุ่่สู่�วนร�วมุ่ 

และการรับฟังคิวามุ่ต้ิองการขึ้องช่มุ่ชน	 

การลงมุ่่อป็ฏิิบัติิและการที่บที่วนแก้ไขึ้	 

อยา่งไรืก็ดี จากผลการืวเ่คืรืาะห์ SWOT พิบว่า 

การืดำาเน่ันัการืยงัมขีัอ้จำากัดบางปัรืะการื เช้น่ั 

การืขัาดการืสิ่ง่เสิ่รืม่ให้เกษต้รืกรืเขัา้ใจกลไก

การืต้ลาด การืขัยายผลการืดำาเน่ันัการืยังมี 

น้ัอยกว่าที�คืวรืจะเปั็นัเนืั�องจากเกษต้รืกรื 

ขัาดเง่นัทุนัในัการืปัรืบัเปัลี�ยนัรูืปัแบบการืทำา 

การืเกษต้รื จากผลการืศก่ษาทางคืณะผู้วจั่ย 

ได้นัำาเสิ่นัอ “MIRACLE	Model”	เพั่�อพััฒนา 

พ่ั�นที่่�สู่่เขึ้่ยั่วแนวเขึ้ติกันชนรอบโรงงาน 

อ่ติสู่าหกรรมุ่ ซ่ึ่�งคืาดว่าจะเปั็นัปัรืะโยช้น์ั 

ต่้อโคืรืงการืพิัฒนัาอื�นั ๆ ที�จะเก่ดขั่�นัในั

อนัาคืต้



สารนิิพนิธ์์
กลุ่่�มสาลุ่ะวินิ

“Yasothon Model”“Yasothon Model”  
ต้่นิแบบการจััดการขย่ะช่ื่มชื่นิ

ด้วย่แนิวคิ์ด Absolute Decoupling
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การจัดการขยะช่ื่มชื่นิเพื�อม่�งสู�เมืองคืารบ์ัอนิตำาอย�าง
ยั�งยนืิ : กรณ่ีศึึกษา เทศึบัาลุ่เมอืงยโสธ์ร จังหวัดยโสธ์ร

 การืศ่กษาค้ืนัคืว้าอ่สิ่รืะคืรืั�งนีั� เปั็นั 
การืศ่กษาเช้่งปัรื่มาณ (Quantitative  

Research) และเช้่งคุืณภาพิ (Qualitative 

Research) โดยศ่กษาข้ัอมูลจากเอกสิ่ารื

ขัอ้มูลการืจัดการืขัยะ และงานัวจั่ยที�เกี�ยวข้ัอง 

(Secondary Data) รืว่มกับการืสิ่นัทนัากลุ่ม 

(Focus group) โดยมีวัต้ถูุปัรืะสิ่งค์ื ได้แก่ 

(1)	 เพั่�อถอดบที่เร่ยั่นป็ัจจัยั่คิวามุ่สู่ำาเร็จ 

การบรหิารจัดการขึ้ยั่ะช่มุ่ชนขึ้องเที่ศบาล 

เมุ่อ่งยั่โสู่ธรสู่่�การสู่รา้งรายั่ได้จากการขึ้ายั่ 

คิาร์บอนเคิรดิติและเป็็นต้ินแบบในการ 

ดำาเนินงานบริหารจัดการขึ้ยั่ะอยั่�างยัั่�งยั่่น	 

และ	 (2)	 เพั่�อนำาขึ้้อมุ่่ลการคัิดแยั่กขึ้ยั่ะ 

อินที่รย์่ั่จากคิรวัเรอ่นในช่มุ่ชน	 ไป็คิำานวณ

ป็ริมุ่าณการป็ล�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกและ

พััฒนาเคิร่�องมุ่่อในการบันที่้กข้ึ้อมุ่่ลเพั่�อ

ติ�อยั่อดสู่่�การขึ้ายั่คิาร์บอนเคิรดิติสู่ร้าง 

รายั่ได้ให้กับช่มุ่ชน	



กลุ่มตั้วอย่างการืศ่กษาเช้่งปัรื่มาณ ได้แก่  

คืรืวัเรือืนัในัเขัต้เทศบาลเมืองยโสิ่ธรื จำานัวนั 

875 คืรืวัเรือืนั ได้มาโดยว่ธีการืสุ่ิ่มตั้วอย่าง 

อย่างง่าย กลุ่มตั้วอย่างในัการืสิ่นัทนัากลุ่ม 

(Focus group) ปัรืะกอบด้วย ผู้แทนัฝ่่าย

นัโยบาย ผู้แทนัฝ่่ายปัฏ่ิบัต่้การื ผู้นัำาชุ้มช้นั 

และปัรืะช้าช้นั โดยว่ธีการืสิุ่่มตั้วอย่าง ด้วย

การืเลือกแบบเฉพิาะเจาะจง ว่ธีการืเก็บ

รืวบรืวมขั้อมูลและเคืรืื�องมือที�ใช้้ โดยใช้้แบบ

สิ่ัมภาษณ์และแบบรืายงานัการืช้ั�งนัำาหนััก

ขัยะเปัียกคืรืวัเรือืนั เก็บข้ัอมูลรืะหว่างวันัที� 

1-30 ม่ถูุนัายนั 2565 ว่เคืรืาะห์ขั้อมูลโดยใช้้

สิ่ถู่ต่้เช้่งพิรืรืณนัา และใช้้ว่ธีการืคืำานัวณหา

ค่ืาการืปัล่อยก๊าซึ่เรือืนักรืะจกต้ามมาต้รืฐานั

ขัององค์ืการืบรืห่ารืจัดการืก๊าซึ่เรือืนักรืะจก 

(องค์ืการืมหาช้นั) (T-VER-WASTE-01,  

Version 03)

จากการืศ่กษาพิบว่า เทศบาลเมืองยโสิ่ธรืม ี

การืบรืห่ารืจัดการืขัยะช้มุช้นัคืรืบทกุปัรืะเภท

ตั้�งแต่้ต้้นัทาง กลางทางและปัลายทาง 
อย่างเปั็นัรูืปัธรืรืม มีปัรืะสิ่่ทธ่ภาพิ สิ่รื้าง 

คืวามรื่วมมือในัการืทำางานัรืะหว่างชุ้มช้นั  

ภาคืรืฐัและทกุภาคืสิ่ว่นั ได้รืบัการืขั่�นัทะเบยีนั

และรืับรืองปัรื่มาณก๊าซึ่เรืือนักรืะจกในั

โคืรืงการืลดก๊าซึ่เรือืนักรืะจกภาคืสิ่มัคืรืใจ

ต้ามมาต้รืฐานัขัองปัรืะเทศไทย (Thailand 

Voluntary Emission Reduction Program: 

T-VER) สิ่ามารืถูสิ่รืา้งรืายได้จากการืขัาย 

คืารืบ์อนัเคืรืด่ต้ ปัรืะมาณ 1  ล้านับาทภายในั  

2 ปั ี ได้รืบัการืยกยอ่งจากกรืะทรืวงมหาดไทย 

ให้เปั็นัองค์ืกรืปักคืรืองส่ิ่วนัท้องถู่�นัต้้นัแบบ

ในัการืจัดการืขัยะเพืิ�อมุ่งสิู่่เมืองคืารืบ์อนัต้ำา 

อย่างยั�งยืนัขัองปัรืะเทศไทย โดยมีปััจจัย

คืวามสิ่ำาเรืจ็ 8 ปััจจัย ปัรืะกอบด้วย ภาวะ 

ผ่น้ำา	(Leadership)	นโยั่บายั่	(Policy)	การมุ่่ 

สู่�วนร�วมุ่และที่่มุ่งาน	 (Participation	 &	

Teamwork)	เคิรอ่ขึ้�ายั่การที่ำางาน	(Network) 

การบ่รณาการการที่ำางาน	 (Integration) 

งบป็ระมุ่าณ	(Budget)	แรงจง่ใจ	(Motivation) 

และคิวามุ่รับผิดชอบในงานขึ้องบ่คิคิล	 

(Responsible	person)	

37



ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

การืทำาปุั๋ยหมักจากขัยะอ่นัทรืยี์



อีกทั�งยังมีการืพัิฒนัาเคืรืื�องมือจัดเก็บข้ัอมูล

นัำาหนัักขัยะอ่นัทรืีย์ที�คัืดแยกได้ก่อนันัำาไปั 

เทลงถัูงขัยะเศษอาหารืคืรืวัเรือืนั และคืำานัวณ 

เพิื�อคืาดการืณ์ปัรื่มาณการืลดการืปัล่อย 

ก๊าซึ่เรือืนักรืะจก ต่้อยอดสู่ิ่การืขัายคืารืบ์อนั 

เคืรืด่ต้สิ่รื้างรืายได้ให้กับชุ้มช้นัต่้อไปัในั

อนัาคืต้ โดยปัรื่มาณขัยะอ่นัทรืีย์หรืือขัยะ 

เศษอาหารืคืรืัวเรืือนัในัเขัต้เทศบาลเมือง

ยโสิ่ธรืเท่ากับ 933.20 ก่โลกรืมัต่้อวันัหรือื 

28,930 ก่โลกรืัมต่้อเดือนั อัต้รืาการืเก่ด

ขัยะอ่นัทรืีย์คืรืัวเรืือนัในัเขัต้เทศบาลเมือง

ยโสิ่ธรืเฉลี�ย เท่ากับ 0.33 ก่โลกรืมัต่้อคืนั

ต่้อวันั โดยคืาดการืณ์แนัวโน้ัม 1 ปัี จะมี

อัต้รืาการืก่อให้เก่ดขัยะอ่นัทรืีย์คืรืัวเรืือนั

ในัเขัต้เทศบาลทั�งหมด 2,442 ตั้นั/ปัี และ

หากนัำาขัยะอ่นัทรืีย์เหล่านีั�ไปัจัดการืและ 

ใช้้ปัรืะโยช้น์ัเปั็นัปุ๋ัยอ่นัทรืีย์จะสิ่ามารืถูลด 

การืปัล่อยก๊าซึ่เรือืนักรืะจกได้เท่ากับ 1,258 

ตั้นัคืารืบ์อนัไดออกไซึ่ด์เทียบเท่าต่้อปัี

ผลปัรืะโยช้น์ัรืว่ม (Co-benefits) ที�ได้การื

จัดการืขัยะชุ้มช้นั 3 ด้านั ปัรืะกอบด้วย  

(1)	ด้านสู่ิ�งแวดล้อมุ่และที่รพััยั่ากรธรรมุ่ชาติิ		

ช�วยั่ลดป็รมิุ่าณการป็ล�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจก	

ยั่่ดอาย่ั่การใช้งานขึ้องบ�อฝัังกลบขึ้ยั่ะ	 

(2)	 ด้านเศรษฐกิจ	 เที่ศบาลมุ่่รายั่ได้จาก 
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การขึ้ายั่คิารบ์อนเคิรดิติและขึ้ยั่ะรไ่ซเคิิล	 

ลดคิ�าใช้จ�ายั่ในการจ้างบ่คิลากรและคิ�า 

ป่็�ยั่เคิมุ่่	 มุ่่งบป็ระมุ่าณไป็พััฒนาด้านอ่�น	

ช่มุ่ชนมุ่อ่าชพ่ัเสู่รมิุ่	เพัิ�มุ่รายั่ได้จากการขึ้ายั่ 

ขึ้ยั่ะรไ่ซเคิิล	และ	(3)	ด้านสู่งัคิมุ่		มุ่ก่ารสู่รา้ง 

งานสู่ร้างอาช่พัให้คินในช่มุ่ชน	 ช�วยั่ลด

ป็ัญหาคิรอบคิรวั	 ลดป็ัญหาข้ึ้อรอ้งเรย่ั่น 

ติ�าง	ๆ 	ซึ่่�งสิ่อดคืล้องกับแนัวค่ืด Sustainable 

Decoupling : Absolute Decoupling of 

Resources รืะดับการืเจรื่ญ่เต่้บโต้ขัอง

เศรืษฐก่จที�สิู่งขั่�นั ในัขัณะที�ผลกรืะทบทาง 

สิ่่�งแวดล้อมลดลง 

จากการืศ่กษามีขั้อเสิ่นัอแนัะ ได้แก่ คืวรืมี

การืพิัฒนัาหลักสูิ่ต้รืต้้นัแบบการืจัดการืขัยะ

ชุ้มช้นั (ยโสิ่ธรืโมเดล) รืว่มกับสิ่ถูาบันัการื

ศ่กษาเพิื�อนัำาองค์ืคืวามรูืท้ี�มีอยู่มาถู่ายทอด 

อย่างเปั็นัมืออาช้ีพิและเปั็นัรูืปัธรืรืมนัำาไปัสิู่่

การืปัฏ่ิบัต่้ได้จรืง่ เพืิ�อรืองรืบันัโยบายขัอง

กรืมส่ิ่งเสิ่รื่มการืปักคืรืองส่ิ่วนัท้องถู่�นัและ

หน่ัวยงานัที�เกี�ยวขั้อง มีการืเก็บขั้อมูลโดย

การืชั้�งนัำาหนัักขัยะอ่นัทรืีย์อย่างต่้อเนืั�อง 

พิรื้อมทั�งจัดแคืมเปัญ่รืณรืงค์ืให้เยาวช้นั 
คืนัรุื่นัใหม่ในัพิื�นัที�หันัมาใสิ่่ใจสิ่่�งแวดล้อม 

เรืียนัรูื้และรืับผ่ดช้อบการืบรื่หารืจัดการื 

ขัยะชุ้มช้นัต่้อจากรุื่นัสูิ่งวัยสิู่่ รุื ่นัเยาวช้นั 

เพืิ�อคืวามต่้อเนืั�องและสิ่รืา้งคืวามยั�งยืนัในั 
การืบรืห่ารืจัดการืขัยะชุ้มช้นัต่้อไปั



โมเดลุ่ ปธ์ส.9
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 โมเดล ปัธสิ่.9 เก่ดจากการืรือ้ยเรืยีงปัรืะเด็นัการืศ่กษาขัองสิ่ารืน่ัพินัธ์ขัองผู้เขั้าศ่กษา

อบรืมในัหลักสิู่ต้รืปัรืะกาศนีัยบัต้รืธรืรืมาภ่บาลสิ่่�งแวดล้อมสิ่ำาหรืบันัักบรืห่ารืรืะดับสิู่ง รุืน่ัที� 9 

(ปัธสิ่.9) ทั�ง 7 เรืื�อง เพั่�อมุ่่�งสู่่�การเติิบโติที่างเศรษฐกิจที่่�สู่วนที่างกับผลกระที่บสู่ิ�งแวดล้อมุ่ 

ที่่�ลดลงอยั่�างยั่ั�งยั่่น	หรอ่	Sustainable	Absolute	Decoupling	ที่่�สู่อดคิล้องกับที่ิศที่าง 
การพััฒนาขึ้องท่ี่กป็ระเที่ศทัี่�วโลก	 และเป็้าหมุ่ายั่การพััฒนาภายั่ใต้ิย่ั่ที่ธศาสู่ติรช์าติิ 
ที่่�มุ่่�งเน้นให้เกิดการเติิบโติท่ี่�มุ่่คิวามุ่สู่มุ่ด่ลระหว�างการใช้ป็ระโยั่ชน์และอน่รกัษ์ที่รพััยั่ากร 

ธรรมุ่ชาติิและสู่ิ�งแวดล้อมุ่เพั่�อสู่รา้งคิวามุ่ยั่ั�งยั่่นขึ้องป็ระเที่ศ



การืพัิฒนัาเพืิ�อมุง่สิู่ ่Sustainable Absolute 

Decoupling ด้วยก่จกรืรืมในัภาคืสิ่ว่นัต่้าง ๆ  

นัั�นั จะต้ิองเริ�มุ่จากการเขึ้า้ใจอัติลักษณ์ขึ้อง

พั่�นที่่�พััฒนาอยั่�างถ�องแที่้	ที่ั�งในด้านสู่ังคิมุ่	

วฒันธรรมุ่	และภมิุ่่ป็ญัญา	ติลอดจนเขึ้า้ถ้ง 

วิถ่ช่วิติขึ้องผ่้คินในพั่�นท่ี่�	 เพิื�อดำาเน่ันัการื

พิัฒนัาต้ามว่ธีการืแห่งศาสิ่ต้รื์พิรืะรืาช้า 

เพิื�อการืพิัฒนัาที�ยั�งยืนั บนัหลักปัรืัช้ญ่า

เศรษฐกิจพัอเพั่ยั่ง	ร�วมุ่กับการป็ระย่ั่กต์ิใช้

โมุ่เดลเศรษฐกิจใหมุ่�	หรอ่	BCG	Economy 

Model เพืิ�อขัับเคืลื�อนัให้เก่ดการืเต่้บโต้ 

ทางเศรืษฐก่จผ่านัก่จกรืรืมต่้าง ๆ และ 

การืบรืห่ารืจัดการืทรืพัิยากรืธรืรืมช้าต่้และ

สิ่่�งแวดล้อมอย่างมีปัรืะสิ่่ทธภ่าพิ

จากผลการืศ่กษาในัสิ่ารืน่ัพินัธข์ัองหลักสูิ่ต้รื 

ปัธสิ่.9 มีแนัวทางสิ่ำาคัืญ่ในัแต่้ละภาคืส่ิ่วนัที�

ช้่วยขัับเคืลื�อนัการืพัิฒนัาเพืิ�อมุ่งสิู่่เปั้าหมาย 

Sustainable Absolute Decoupling ได้แก่
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

ทรืพัิยากรืพิื�นัฐานัสิ่ำาคัืญ่ในัการืพัิฒนัา

เศรืษฐก่จและยกรืะดับคุืณภาพิช้ีว่ต้

ขัองมนุัษย์ การืจัดการืทรืพัิยากรืทั�ง 

3 ปัรืะเภทนีั�ยังเปั็นัปัรืะเด็นัสิ่ำาคัืญ่ที�

หลายปัรืะเทศทั�วโลกให้คืวามสิ่ำาคัืญ่

ในัการืสิ่รื้างคืวามเขั้าใจถู่งคืวาม

สิ่ัมพิันัธ์ขัองทรืัพิยากรืนัำา พิลังงานั 

และอาหารื (Water-Energy-Food 

Nexus) สิ่ำาหรืับการืบรื่หารืจัดการื

อย่างมีปัรืะสิ่่ทธ่ภาพิ โดยมีปัรืะเด็นั

สิ่ำาคัืญ่จากการืศ่กษา ดังนีั�

การจัดการทรพัยากร 
นิำา พลัุ่งงานิแลุ่ะอาหาร

การืจัดการืทรืัพิยากรืนัำาเพิื�อการืผล่ต้

พิลังงานัและการืใช้้ปัรืะโยช้น์ัในัด้านัอื�นั ๆ 

จะต้้องอาศัยคืวามเขัา้ใจในัด้านัการืบรืห่ารื

จัดการืทรืพัิยากรืนัำา โดยเฉพิาะม่ต่้รืะบบ

น่ัเวศและการืใช้้ปัรืะโยช้น์ัทรืัพิยากรืนัำา 

ต้ลอดจนัการืสิ่รืา้งคืวามเขั้าใจและการืมี

สิ่่วนัรื่วมกับทุกฝ่่ายที�มีสิ่่วนัเกี�ยวขั้องกับ

การืบรืห่ารืจัดการืนัำาทั�งรืะบบ

การืมุ่งเน้ันัการืผลักดันัเกษต้รืกรืรืมที�เปั็นั

ม่ต้รืกับรืะบบน่ัเวศ และการืเพิ่�มมูลค่ืาขัอง

ผลผล่ต้ทางการืเกษต้รืจากการืเพิาะปัลูก

ด้วยคืวามเขั้าใจ สิ่อดคืล้องกับภูม่ปััญ่ญ่า

และว่ถีูช้ีว่ต้ขัองปัรืะช้าช้นั และเปั็นัม่ต้รืกับ

สิ่่�งแวดล้อมในัพิื�นัที�

นิำาแลุ่ะพลัุ่งงานิ

เกษตร อาหาร 

1

2



การืสิ่รื้างการืเต่้บโต้ทางเศรืษฐก่จ 

ปัรืะกอบด้วย 3 ภาคืส่ิ่วนัที�สิ่ำาคัืญ่  

คืื อ  ก า รื คื ม นั า คื ม ขั นั ส่ิ่ ง ที� เปั็ นั 

ก่จกรืรืมพืิ�นัฐานัสิ่ำาคัืญ่ในัการืขัับ

เคืลื�อนัเศรืษฐก่จ ภาคืการืผล่ต้ในัฝ่ั� ง

อุต้สิ่าหกรืรืมและภาคืการืท่องเที�ยว

ที�สิ่รื้างมูลค่ืาทางเศรืษฐก่จบนัการื

ใช้้ปัรืะโยช้น์ัทรืพัิยากรืธรืรืมช้าต่้และ 

สิ่่�งแวดล้อม โดยมีปัรืะเด็นัสิ่ำาคัืญ่ที�ได้

รืบัจากการืศ่กษา คืือ

การสรา้งการเติบัโต 
ทางเศึรษฐกิจ 

การืมุ่งเน้ันัการืปัรืะยุกต์้ใช้้เทคืโนัโลยีและ

นัวตั้กรืรืมเพิื�อสิ่ง่เสิ่รืม่ปัรืะสิ่ท่ธภ่าพิในัการื

บรืห่ารืจัดการืการืคืมนัาคืม การืปัรืะยุกต์้

ใช้พ้ิลังงานัสิ่ะอาดเพิื�อลดมลพ่ิษ และการืใช้้

มาต้รืการืต่้าง ๆ ให้เก่ดการืมีสิ่่วนัรืว่มและ

สิ่รืา้งพิฤต่้กรืรืมที�เปั็นัม่ต้รืต่้อสิ่่�งแวดล้อม

ในัสิ่ถูานีัขันัสิ่่ง

การืบรืห่ารืจัดการืการืท่องเที�ยวที�สิ่อดคืล้อง

กับอัต้ลักษณ์ขัองพิื�นัที�โดยคืำาน่ังถู่งคืวาม 

สิ่ามารืถูในัการืรืองรืับขัองรืะบบน่ัเวศ  

สิ่่งเสิ่รืม่การืท่องเที�ยวต้ามฤดูกาล และใช้้

ปัรืะโยช้น์ัเทคืโนัโลยใีนัการืจัดการืขัยะที�เก่ด

จากก่จกรืรืมการืท่องเที�ยว

การืพิัฒนัากรืะบวนัการือุต้สิ่าหกรืรืมต้าม

โมเดลเศรืษฐก่จ BCG เพิื�อเพิ่�มมูลค่ืาให้กับ

ผลผล่ต้ทางการืเกษต้รืและจัดการืขัองเสีิ่ย

อยา่งเหมาะสิ่ม เพิ่�มปัรืะสิ่ท่ธภ่าพิในัการืใช้้

ทรืพัิยากรืให้เก่ดปัรืะโยช้น์ัสิู่งสิุ่ด และการื

ลดผลกรืะทบส่ิ่�งแวดล้อมด้วยเทคืโนัโลยี

สิ่ะอาดคืวบคืู่ไปักับการืพัิฒนัาองค์ืคืวามรูื้

และทักษะขัองผู้ปัฏ่ิบัต่้งานั

การคืมนิาคืมขนิส�ง

การท�องเท่�ยว 

อ่ตสาหกรรม 

1

3

2
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ปธส.9 Driving towards Absolute Decoupling

การจัดการ
ทรพัยากรธ์รรมชื่าติ 

แลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม

การืมุ่งเน้ันัการืจัดการืพิื�นัที�สิ่ีเขัียวอย่างมี

สิ่่วนัรืว่มรืะหว่างอุต้สิ่าหกรืรืมและชุ้มช้นั

โดยรือบเพิื�อใช้้ปัรืะโยช้น์ัรื่วมกันั โดย 

ดำาเน่ันัการืให้มีคืวามสิ่อดคืล้องกับว่ถีูช้ีว่ต้

และภูม่ปััญ่ญ่าที�สิ่ั�งสิ่มมาในัพืิ�นัที�  และ 

ต่้อยอดให้เก่ดมูลค่ืาทางเศรืษฐก่จจาก

ก่จกรืรืมในัพิื�นัที�สิ่ีเขัียว

การืมุ่งเน้ันัการืผลักดันัเกษต้รืกรืรืมที�เปั็นั

ม่ต้รืกับรืะบบน่ัเวศ และการืเพิ่�มมูลค่ืาขัอง

ผลผล่ต้ทางการืเกษต้รืจากการืเพิาะปัลูก

ด้วยคืวามเขั้าใจ สิ่อดคืล้องกับภูม่ปััญ่ญ่า

และว่ถีูช้ีว่ต้ขัองปัรืะช้าช้นั และเปั็นัม่ต้รืกับ

สิ่่�งแวดล้อมในัพิื�นัที�

การจัดการพื�นิท่�ส่เขย่ว 

การจัดการของเส่ย 

1

2
จากผลการืศ่กษาที� ไ ด้รืับในัสิ่ารืน่ัพินัธ์

หลักสิู่ต้รื ปัธสิ่.9 ทุกเรืื�อง สิ่ามารืถูสิ่รุืปัปััจจัย 

3 ปัรืะการืที�มสีิ่ว่นัสิ่ำาคัืญ่ คืือ	(1)	คิวามุ่ชัดเจน

ขึ้องผ่้นำาและทิี่ศที่างการพััฒนา ที�ทำาให้

เก่ดคืวามเขั้าใจรื่วมกันัขัองทุกภาคืสิ่่วนัที�

เกี�ยวขั้อง จ่งสิ่ามารืถูขัับเคืลื�อนัการืดำาเน่ันั

งานัไปัสิู่่เปั้าหมายได้อย่างมีปัรืะส่ิ่ทธ่ภาพิ 

(2)	 การสู่รา้งการมุ่่สู่�วนร�วมุ่	ที�ช้่วยให้เก่ด

การืยอมรืบัจากทุกภาคืส่ิ่วนัที�เกี�ยวขั้องและ

รืว่มกันัพิัฒนัาเพิื�อปัรืะโยช้น์ัรืว่มกันั และ	(3)	

เที่คิโนโลยั่่และนวัติกรรมุ่	ที�ต้อบสิ่นัองต่้อ

ปััญ่หาหรือืคืวามต้้องการืในัการืพัิฒนัาในั

แต่้ละด้านั 

ทั�งหมดนีั�คืือองค์ืปัรืะกอบที�สิ่ำาคัืญ่ในัการื

ขัับเคืลื�อนัปัรืะเทศภายใต้้คืวามท้าทาย 

ในัสิ่ถูานัการืณ์ด้านัทรืพัิยากรืธรืรืมช้าต่้และ

สิ่่�งแวดล้อม และโอกาสิ่ในัการืพัิฒนัาด้านั 

เศรืษฐก่จ เพิื�อมุ่งสิู่่การืเต่้บโต้ทางเศรืษฐก่จ

ที�สิ่วนัทางกับผลกรืะทบสิ่่�งแวดล้อมที�ลดลง

อย่างยั�งยืนั หรือื Sustainable Absolute 

Decoupling อย่างแท้จรืง่



รายชื่ื�อกลุ่่�มสารนิพินิธ์์

กลุ่่�มเขาใหญ่�
1. นัายจมุพิล ต้รืรืกการืพิาณ่ช้ย์
2. นัายน่ัต่้พิงศ ์บุญ่สิ่ง่  
3. นัางสิ่าวเบญ่จา แสิ่งจันัทรื ์
4. พัินัต้ำารืวจเอก ดรื. พิรืช้ยั แก่นัเพิช้รื 
5. นัางภัสิ่รืา เต้ช้ะณรืงค์ื 
6. นัางวรืวรืรืณ ปัรืะช้าเกษม 
7. นัางสิ่าววร่ืกานัต์้ ช้ยัสิ่ร่ืส่ิ่วุรืรืณ 
8. นัายวรีืพิงษ์ เอี�ยมเจรืญ่่ชั้ย 
9. นัายสิ่ธุต่้ศกัด่� ธนัโช้ต่้ปัรืมตั้ถ์ู

อาจารืยท์ี�ปัรืก่ษา   
ผศ. ดรื.พิงษ์ศกัด่� สิ่ทุธน่ันัท์ 
ดรื.ณัฐวญ่่ญ่ ์ช้วเล่ศพิรืศย่า

กลุ่่�มแก�งกระจาน
1. นัายก่ต้ต่้วุฒ ่ ศุภพิฤกษ์สิ่กลุ
2. นัายเจรืญ่่  จันัทวล่าศ
3. นัายณัฐวฒัน์ั  พิอใช้ไ้ด้
4. ดรื.พิเ่ศษ  เสิ่นัาวงษ์
5. นัางสิ่าวลภัสิ่รืดา  รืตั้นัโรืจนัากรื
6. นัายวชั้รืเดช้  เกียรืต่้ช้านันั
7. นัางสิ่าววล่าวณัย ์ สุิ่วรืรืณะโสิ่ภณ
8. นัาวาเอกพิเ่ศษหญ่ง่ สิ่รืญั่ญ่า 
     อรืรืถูไพิศาลศรุืดี (บุษกรืเรือืงรืตั้น์ั)
9. นัายสิ่รุืน่ัทรื ์วรืก่จธำารืง

อาจารืยท์ี�ปัรืก่ษา   
ผศ. ดรื.พิงษ์ธนัา วณ่ช้ย์กอบจ่นัดา 
 ดรื.พิชั้รืยีา รุืง่ก่จวฒันัานุักลู

กลุ่่�มป่า่หินงาม
1. นัายเกียรืต่้ศกัด่� เทพิผดงุพิรื
2. นัางสิ่าวทศันีัย ์โสิ่ธรืช้ยั
3. นัางสิ่าวนัรืศ่รืา รืวมศร่ืวั่ฒนักุล
4. นัายพิรีืวฒุ ่โสิ่มนัะพินััธุ์
5. นัางสิ่าววรืาภรืณ์ กุลสิ่วสัิ่ด่�ภักดี
6. ผศ. ดรื.วารืท่ เจาะจ่ต้ต์้
7. พิลต้ำารืวจโท สิ่มพิงษ์ ช้ง่ดวง
8. พิลเรือืเอก สุิ่ธพีิงศ ์แก้วทบั
9. นัายนัรืน่ัทรื ์ปัรืะทวนัชั้ย

อาจารืยท์ี�ปัรืก่ษา   
ผศ. ดรื.อรือนังค์ื ลาภปัรืส่ิ่ทุธ่
ผศ. ดรื.อรืศ่รืา เจียมสิ่งวนัวงศ์

กลุ่่�มห้วยขาแขง้
1. นัางสิ่าวเขัม็อัปัสิ่รื สิ่ร่ืส่ิ่ขุัะ
2. นัางธน่ัดา เจรืญ่่มต่้รื
3. ดรื.นัล่นีั สิ่รุืด่นัทรืก์รูื
4. ผศ. ดรื.ภัทรืฐ์ต่้า ทมุเก่ด
5. นัางวไลรืตั้น์ั ยุทธศล่ปั์
6. พิลเรือืโท วศน่ั บุญ่เนืัอง
7. รืศ. พิญ่. วว่รืรืณ ศันัสิ่นัยุทธ
8. นัางสิ่ร่ืม่ณี ชุ้มเรืยีง
9. นัายเอก ปัรืะทมุรืตั้น์ั

อาจารืย์ที�ปัรืก่ษา   
ดรื.วช่้ยุต้ม ์ทพัิวงษ์ 
ดรื.ภวส่ิ่รื ช้ื�นัชุ้ม่

กลุ่่�มสิมิิลัุ่น
1. นัางกานัต์้สิ่นี่ั ฉัต้รืวร่ืย่านันัท์
2. นัายจ่รืยุทธ ทรืงนัวล
3. นัายญ่าณกรื อภ่รืาช้กมล
4. นัายพ่ิช้ญุุต้ม ์กฤต้ย์รืตั้นัะโช้ต่้
5. นัางสิ่าวเยาวลักษณ์ อรืา่มทวทีอง
6. นัางลดาวัลย ์ดำาเน่ันัช้าญ่วน่ัช้ย์
7. นัายวรืรืณชั้ย อ่ทธม่ณีสิ่ร่ื่
8. ดรื.สิ่าธต่้ อุไรืเวโรืจนัากรื
9. พินััต้ำารืวจเอก สุิ่นัทรื อรุืณนัารืา

อาจารืย์ที�ปัรืก่ษา   
รืศ.ดรื.นัรืะเกณฑ์ พิุม่ชู้ศรืี
รืศ.ดรื.ณัฏิฐ ์ลีละวฒัน์ั

กลุ่่�มอิินทนนท์ 
1. นัางจงรืกัษ์ ฐน่ัะกุล
2. นัางช้นัาทพ่ิย์ วีรืะสิ่บืพิงศ์
3. นัายชั้ช้วาล เอื�อสิ่วุรืรืณ
4. นัายพิรืพิล สุิ่วรืรืณมาศ
5. รือ้ยต้ำารืวจโท มนััสิ่ โนันุัช้
6. นัายมานัพิ คีืรืภีวูดล
7. นัางรืตั้นัา ช้น่ับุต้รืานันัท์
8. นัางอรุืณลักษณ์ ปัตั้ต้าล
9. นัายอุดม ไกรืวัต้นุัสิ่สิ่รืณ์

อาจารืย์ที�ปัรืก่ษา   
ผศ. ปัารืณ ช้าต้กุล
ผศ. ดรื.พิงษ์ช้ยั ดำารืงโรืจน์ัวฒันัา

กลุ่่�มสิาลุ่ะวิน
1. นัายเจรืญ่่ จุนัพิ่�งพิรืะเกียรืต่้�
2. พิลต้ำารืวจต้รื ีช้รืธ่ อาจอาสิ่า
3. นัางสิ่าวชุ้ลีกรื ทองเผือก
4. นัางสิ่าวปัญั่จรืศัม ์กนักพิรืธนััญ่ชั้ย
5. นัางพิรืทพ่ิย์ โสิ่ววฒันักุล
6. นัางสิ่าวรืชั้นีัวรืรืณ บุญ่คืรือง
7. ดรื.สิ่ร่ืลั่กษณ์ พิรืโช้คืช้ยั
8. ดรื.อัญ่ช้ลี ชุ้มนุัม

อาจารืย์ที�ปัรืก่ษา   
รืศ. ดรื.ปัฏ่ิภาณ ปัญั่ญ่าพิลกลุ
ผศ. ดรื.ดาว สุิ่วรืรืณแสิ่ง จั�นัเจรืญ่่
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กลุ่่�มสิมิลัิุ่น
1. นัางกานัต์้สิ่นี่ั ฉัต้รืวร่ืย่านันัท์
2. นัายจ่รืยุทธ ทรืงนัวล
3. นัายญ่าณกรื อภ่รืาช้กมล
4. นัายพิช่้ญุุต้ม ์กฤต้ยร์ืตั้นัะโช้ต่้
5. นัางสิ่าวเยาวลักษณ์ อรืา่มทวทีอง
6. นัางลดาวัลย ์ดำาเน่ันัช้าญ่วน่ัช้ย์
7. นัายวรืรืณช้ยั อ่ทธม่ณีสิ่ร่ื่
8. ดรื.สิ่าธต่้ อุไรืเวโรืจนัากรื
9. พินััต้ำารืวจเอก สุิ่นัทรื อรุืณนัารืา

อาจารืยท์ี�ปัรืก่ษา   
รืศ.ดรื.นัรืะเกณฑ์ พิุม่ชู้ศรืี
รืศ.ดรื.ณัฏิฐ ์ลีละวฒัน์ั

กลุ่่�มอิินทนนท์ 
1. นัางจงรืกัษ์ ฐน่ัะกลุ
2. นัางช้นัาทพ่ิย ์วรีืะสิ่บืพิงศ์
3. นัายช้ชั้วาล เอื�อสิ่วุรืรืณ
4. นัายพิรืพิล สิ่วุรืรืณมาศ
5. รือ้ยต้ำารืวจโท มนััสิ่ โนันุัช้
6. นัายมานัพิ คีืรืภีวูดล
7. นัางรืตั้นัา ช้น่ับุต้รืานันัท์
8. นัางอรุืณลักษณ์ ปัตั้ต้าล
9. นัายอุดม ไกรืวัต้นุัสิ่สิ่รืณ์

อาจารืยท์ี�ปัรืก่ษา   
ผศ. ปัารืณ ช้าต้กลุ
ผศ. ดรื.พิงษ์ช้ยั ดำารืงโรืจน์ัวฒันัา

กลุ่่�มสิาลุ่ะวนิ
1. นัายเจรืญ่่ จุนัพิ่�งพิรืะเกียรืต่้�
2. พิลต้ำารืวจต้รื ีช้รืธ่ อาจอาสิ่า
3. นัางสิ่าวชุ้ลีกรื ทองเผอืก
4. นัางสิ่าวปัญั่จรืศัม ์กนักพิรืธนััญ่ช้ยั
5. นัางพิรืทพ่ิย ์โสิ่ววฒันักลุ
6. นัางสิ่าวรืชั้นีัวรืรืณ บุญ่คืรือง
7. ดรื.สิ่ร่ืลั่กษณ์ พิรืโช้คืช้ยั
8. ดรื.อัญ่ช้ลี ชุ้มนุัม

อาจารืยท์ี�ปัรืก่ษา   
รืศ. ดรื.ปัฏ่ิภาณ ปัญั่ญ่าพิลกลุ
ผศ. ดรื.ดาว สิ่วุรืรืณแสิ่ง จั�นัเจรืญ่่
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