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(ตอ) New Normal ชีวิตวิถีใหมและโอกาส 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ขอเสนอ 

ปรากฏการณ New Normal ทําใหเราไดเห็นส่ิงดี ๆ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน

ภาพฉาย (Scenarios) ที่เดิมเราใชแบบจําลองสถานการณหรือตั้งสมมุติฐานตามทฤษฎีตาง ๆ ท่ีนํามาเปน

เครื่องมือในการพยากรณ ทําใหเกิดขอเสนอแนะหรือแนวทางที่ที่เราสามารถนําไปปฏิบัติและเกิดผล แตคร้ังนี้

เปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงที่เราไดมีโอกาสเรียนรูจากธรรมชาติ เพื่อสรางโอกาสใหมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังขอเสนอแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

 

1. พัฒนาตามศักยภาพการรองรับของพ้ืนที่ ( Carrying Capacity)   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดประกาศปดพื้นที่แหลงทองเที่ยวในสังกัดของ

กระทรวงฯ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติกวา 148 แหงทั่วประเทศ เขตรักษาพันธุสัตวปา 36 แหง และเขต

หามลาสัตวปาอีก 48 แหง โดยวัตถุประสงคสําคัญคือเพ่ือลดกิจกรรมการทองเท่ียวที่คนจะมารวมตัวกันเปน

จํานวนมากซ่ึงอาจเพ่ิมโอกาสในการแพรกระจายเชื้อโควิด-19  “แนวคิดปดอุทยานปละ 3 เดือนของนาย

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถือเปนปฏิบัติการของ New 

Normal หลังโควิด และอาจตองวางแผนการปฏิบัติใหรอบคอบและครบถวน โดยเฉพาะอุทยานทางทะเลที่มี 

26 แหง อยูกระจายไปทุกพื้นที่ มีทรัพยากรตางกัน มีการใชประโยชนตางกัน บางอุทยาน เชน “ลําน้ํากระบุรี” 

หลายคนอาจจะไมคุนเคย ในขณะที่อุทยานบางแหงมีช่ือเสียงระดับโลก เชน หมูเกาะพีพี เกาะเสม็ด หมูเกาะสิ

มิลัน ฯลฯ ที่มีนักทองเท่ียวจํานวนมาก นักทองเที่ยวบางแหง 95 % เปนชาวตางชาติ บางแหงมีเฉพาะ

นักทองเท่ียวไทย เปนตน อุทยานแหงชาติบางแหงไดดําเนินการปดตามฤดูอยูแลว เชน หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะ

สุรินทร ปละเกิน 3 เดือน บางแหงปดบางพ้ืนที่ในบางฤดูกาล เชน หมูเกาะลันตา ปดเกาะรอก ฤดูมรสุม แต

อุทยานยังเปดอยู เปนตน โดยอุทยานเหลานั้นเก่ียวของกับการทองเที่ยว สรางรายไดจํานวนมาก แกเมือง

ทองเที่ยวชายฝงทะเล ไดแก ภูเก็ต กระบี่ พังงา เปนตน (ธรณ นาวาธํารงสวัสดิ์) 

กรณีปดอุทยานแหงชาติ ปละ 3 เดือน อาจไมใชสิ่งจําเปนสูงสุด สิ่งสําคัญกวานั้นคือ ระบบบริหาร

จัดการ ทําอยางไรใหสามารถจัดการกับจํานวนนักทองเที่ยว มีระบบการจอง รวมทั้งการกําหนดกิจกรรมที่

เหมาะสม (เพชร มโนปวิตร, มิถุนายน 2563) และการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมฝนพื้นที่ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม

การทองเที่ยวดวย 

ดังนั้นการปดอุทยานแหงชาติ ปละ 3 เดือน จึงเปนแนวทางหนึ่ง ทั้งนี้ควรคํานึงถึงสภาพในแตละพ้ืนที่

ประกอบ การรองรับพื้นที่กับจํานวนนักทองเท่ียวรวมท้ังกิจกรรมการทองเที่ยว บางพื้นที่ที่มีนักทองเที่ยวนอย 
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สวนใหญเปนนักทองเที่ยวในประเทศ การปดในชวงเวลาสามเดือนอาจไมจําเปน เปนตน ทั้งนี้ระบบ

บริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเปนสิ่งจําเปน เชน การจองลวงหนาผานระบบออนไลน 

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ระบบการติดตามและประเมินผล การมีสวนรวมของ

ภาคสวนตาง ๆ การจัดการขยะและขยะพลาสติกในพ้ืนที่ เปนตน 

 

2. เพิ่มการใชพลังงานทดแทน  

ทบวงการพลังงานระหวางประเทศ หรือ IEA (International Energy Agency) ไดประเมินวาในปนี้

ความตองการใชพลังงานของทั้งโลกจะหดตัวถึง 6 % กลับทิศทางแนวโนมการขยายตัวของการใชพลังงานที่

ดําเนินตอเนื่องมาตลอด 5 ป และถือเปนการหดตัวที่สูงสุดในรอบ 70 ปที่ผานมา สงผลใหการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดสาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอนจะลดลงต่ําสุดทุบสถิติกวาที่เคยเกิดข้ึนในทุกวิกฤตการณที่

ผานมา ปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก และผลกระทบจากภาวะโลกรอนรวมทั้งปญหามลพาทางอากาศที่

เกิดข้ึน เปนเร่ืองสําคัญของโลกและของประเทศ ที่จะตองไดรับการดูแลและแกไขรวมกัน โดยเฉพาะการปลอย

กาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานที่มีสัดสวนสูงที่สุด การลงทุนพลังงานหมุนเวียนแหงอนาคตมากกวากับ

พลังงานฟอสซิลเปนสิ่งจําเปน  จึงมีความสนใจพลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียนมากข้ึนในชวงการพัฒนา

ระยะหลัง โดยเฉพาะ New Normal ที่พูดกันอยู บทเรียนครั้งนี้สําคัญที่รอการพิสูจนวา จะไดอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือจะเสียทั้งสองอยาง เชน กรณีเมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี ที่ประสบกับปญหาโควิด-19 อยางหนักที่สุด
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เมืองหนึ่งของอิตาลี เตรียมสรางทางเลือก ใหมีการใชจักรยาน สกูเตอร มากข้ึน รถเมล รถไฟใตดินจะให

โดยสารเพียง 30 % เพ่ือไมใหแออัด รักษาระยะหางทางสังคมได เช่ือวา หลังโควิดคนคงไมอยากเดินทางมาก

เหมือนเดิม ไมมีเงินไปเท่ียว ประหยัด อยากทํางานที่บานท่ัวโลกกําลังคิดกันวา หลังโควิดจะอยูกันอยางไร ไม

เพียงแตการออกแบบบานเรือน แตรวมไปถึงการออกแบบเมือง ผังภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่ตองคิดกันใหม เพราะ

คนในศตวรรษ 21 นี้ ไมไดเตรียมตัวรับมือกับโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 ที่สงผลกระทบมากมายในคร้ังนี้ 

 

3. ออกแบบและปรับปรุงเมืองเชิงนิเวศ  

การออกแบบและปรับปรุงเมืองเชิงนิเวศ หรือ ออกแบบผังนิเวศของเมืองไดแก การสรางตึกที่มี

แสงแดดสองถึง มีอากาศถายเท หรอืการออกแบบอาคารที่อยูอาศัยหรือที่ทําการในแนวราบ ยกตัวอยาง กรณี

มหานครนิวยอรค เมืองที่แออัดที่สุด ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเปนเมืองที่มีมลพิษมากสูงดวย คนติดและ

คนตายจากการแพรระบาดของโควิด-19 มากที่สุดของประเทศ  เมืองใหญๆ มีการปดถนนไมใหรถว่ิง เพ่ือให

คนเดินมากข้ึน และที่โอคแลนดในแคลิฟอรเนีย ปดถนนถึง 120 กิโลเมตรใหมีแตจักรยานและคนเดิน นํารอง

เมืองสีเขียว ขยายบาทวิถีใหกวางข้ึน จะมีกอกน้ําท่ัวเมืองเพ่ือใหคนลางมือ  

การเพิ่ม พ้ืนที่สี เ ขียวในเขตเมืองก็เปนสิ่ ง จํา เปน เพื่อให พ้ืนที่สี เ ขียว เปน“สวนรักษาโรค” 

(therapeutic gardens) ตามสวนสาธารณะ ปลกูตนไมในเมือง ปลกูผักปลูกพืชอาหารบนตึก อันเปนนโยบาย

ชีวิตสีเขียวในเมืองใหญหลายแหงมานานแลว หลังโควิดผานไปคนย่ิงตองเนนเรื่องนี้หนักข้ึน ในกรณีประเทศ

ไทยตามยุทธศาสตรชาติ ที่กําหนดเปาหมาย มีพ้ืนที่สีเขียว 55 % ของพื้นที่ประเทศ ประกอบดวย พ้ืนที่ปา

อนุรักษ 35 % พ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ 15 % และ พื้นที่ปาในเมือง 5 % สาํคญัที่จะขับเคลื่อนสูเปาหมายดังกลาวได

อยางไร  

 



18 
 

 

 

4. จัดการขยะและขยะพลาสติกแบบครบวงจร  

ขยะพลาสติก ที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากกิจกรมการสั่งอาหารทานที่บานหรือท่ีทํางาน (Food Delivery) 

ขยะจากการสงอาหารประกอบดวยบรรจุภัณฑหีบหอและอุปกรณ ไดกอใหเกิดขยะพลาสติกไมนอยกวา 5 ชิ้น

ตอการสั่งอาหารแตละครั้งไดแก ถุงพลาสติก กลองกระดาษใสอาหาร กลองพลาสติกใส อาหาร กลอง

พลาสติก/ซองพลาสติกแยกชนิดอาหาร ซองเครื่องปรุงรส แกวพลาสติกใสเคร่ืองดื่ม ตะเกียบไมหรือพลาสติก 

ชอนและสอมพลาสติก พรอมซองพลาสติกใสตะเกียบหรือชอน กระดาษทิชชู เปนตน ในเขตเมืองตาง ๆ มี

สัดสวนขยะพลาสติกเพิ่มข้ึนเกือบทุกเมือง เนื่องประชาชนสวนใหญกังวลเร่ืองสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 

พลาสติกเปนวัสดุที่สนองตอปญหาในชวงวิกฤติ ปริมาณจึงเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันสัดสวนการรีไซเคิลกลับ

ลดลง โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีสัดสวนขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนมากกวา 60 % การจัดการขยะในภาวะปกติ 

ประเทศไทยก็ยังไมสามารถดําเนินการไดใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีปญหาขยะตกคาง แมรัฐบาลไดประกาศเปน

วาระแหงชาติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตั้งแตป 2557 เปนตนมา จึงควรใหความสําคัญในเร่ืองนี้

ดําเนินการใหครบวงจร ในสวนพลาสติก ลดในส่ิงท่ีไมจําเปน ไดแก พลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง (Single-used 

Plastic) เชน การใชถุงพลาสติกในหางสรรพสินคา ซ่ึงไดผลระดับหน่ึงแตจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

การนําพลาสติกที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนํา

ขยะท่ีไมสามารถนํามารีไซเคิลไดก็ไปเปนเช้ือเพลิงผลิตพลังงาน (Waste to Energy) เปนตน 
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5. ฟนฟู อนุรักษ และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

โดวิด-19 ไดใหบทเรียนและความภาคภูมิใจกับความเปนประเทศไทย ท่ีเปนแหลงอาหาร หรือมีความ

มั่นคงทางอาหาร แมการปดประเทศสามารถใหเราดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเรามีอยู การพัฒนาในอนาคต ควรให

ความสําคัญการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู 

โดยอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชน และสรางภูมิคุมกันใหชุมชน การ

สรางแหลงอาหารใหชุมชนอยางย่ังยืน และชุมชนในพื้นท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนา 

 

6. ทองเที่ยวอยางย่ังยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่ทํารายไดสูงเขาประเทศ และกิจกรรมตอเนื่องท่ีสรางรายไดให

ชุมชน จากรายงานของ กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในป 2563 

พบวา สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สงผลกระทบตอจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยและ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย โดยพบวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดิน

ทางเขามาในประเทศไทยระหวางชวงเดือนมกราคมถึงเมษายนลดลงจาก 14  ลานคนในป 2562 เหลือ 6.7 

ลานคนในชวงเวลาเดียวกันในป 2563 หรือลดลงประมาณ 52 %  การสงเสริมและเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยว

ตองคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหลงทองเที่ยว และหากมีนักทองเที่ยว

จํานวนมาก (Over-tourism) ซึ่ งอาจนําไปสูปญหาการสูญเสียถ่ินที่อยูอาศัยทางธรรมชาติ (Habitat 

Destruction) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss) ปญหามลพิษส่ิงแวดลอม เปนตน 
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การทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงสุดเปนการทองเที่ยวท่ีทางธรรมชาติ จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การทองเท่ียวเชิงนิเวศหรือทองเที่ยวอยางยั่งยืน จําเปนตองสราง

ระบบที่ดี คํานึงถึงการรองรับของพ้ืนที่ การบริหารจัดการที่ดีโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การดูแล

สภาพแวดลอมไมใหเส่ือมโทรมลง โดยใหความสําคัญของการปรับเปลี่ยนการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ (Quality 

Tourism) เชน การทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly Tourism หรือ Green 

Tourism หรือ Eco-Tourism) ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่ใสใจส่ิงแวดลอม ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา เกิด

การอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ ลดมลพิษและเกิดความย่ังยืนดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย

การบูรณาการทํางานรวมกันของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 

7. การสรางเครือขายและสงเสริมการมีสวนรวมเต็มรูปแบบ 

บทเรียนการตอสูกับการแพรระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 ในหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จ 

แมกระทั่งประเทศไทยที่มีเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ที่คอยเฝาระวัง ตรวจสอบและ

รายงาน เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่ ได ทํานองเดียวกันกับไตห วัน ที่ ใช  “นวัตกรรมทางสังคม (Social 

innovation)” ในการนําขอมูลและสื่อสารขอมูลสูประชาชนในวงกวาง อยางเปดเผย ตรงไปตรงมา รับฟง

ความเห็นผานระบบดิจิตอล ทําใหประชาชนทุกวงการมีสวนในการชวยกันสรางสิ่งใหมๆ ท่ีเอ้ือตอการสงเสริม

ใหเกิดความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เชนกัน เครือขายท่ีมีอยู
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มากมาย เชน อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) และอาสาสมัครอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ทําใหเกิดเครือขายที่เขมแข็ง เชื่อมโยง และใหครอบคลุมพื้นที่ การสื่อสารผานระบบที่ทันสมัยและรวดเร็ว และ

ทํางานรวมกับเจาหนาที่ของรัฐที่มีอยูอยางจํากัด 

 

8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การแพรระบาดโควิด-19 ที่มีผลทางบวกกับส่ิงแวดลอมเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนเพียงช่ัวคราว การ

เปล่ียนแปลงในระยะยาว เปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะการสรางจิตสํานึก ความรูความเขาใน รวมทั้งการสรางความ

ตระหนักที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คงจะตองมองกันยาวๆวาเร่ืองของการ

รักษาสิ่งแวดลอม ที่ตอจากนี้จําเปนจะตองเพ่ิมความเขมขนและใสใจกับทุกพฤติกรรมท่ีจะสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมใหมากข้ึน หากมองในแงดีอีกมุมหนึ่งจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ จะเปนการเริ่มตนใหมอีกครั้งที่

ใหมนุษยเราไดมีโอกาสปรับตัวอยางจริงจังเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม  เพ่ือดุลยภาพทางดานส่ิงแวดลอม ถือโอกาส

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกันการผลิตก็ตองผลติสินคาสุขภาพที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชวยดูแลโลกรวมกันเพราะสิ่งท่ีเกิดข้ึนที่หนึ่งจะกระจายและสงผลกระทบไปท่ีอ่ืน ๆ

ดวย และเมื่อทุกคนในโลกรวมกับก็จะนําไปสูสิ่งแวดลอมดีข้ึนดวย เชน กรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ที่สงผลกระทบตอคนทั้งโลก หากทุกคนไมรวมมือกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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บทสรุป 

โดยสรุปการปรากฏตัวของสัตวปาและสัตวทะเลหายากประเภทตาง ๆ การลดลงของปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอม ไดแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีธรรมชาติตองการ และการจัดระเบียบกิจกรรมมนุษยที่เก่ียวของใหม โดย 

New Normal ชีวิตวิถีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนสิ่งที่จะใชเปนแนวทางในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริบทใหม โควิด-19 ไดใหบทเรียนของระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เมื่อธรรมชาติไดหยุดพักความอุดมสมบูรณก็จะกลับมา หรือ การพัฒนา

หรอืการบริหารจัดการท่ีใหความสําคัญตอศักยภาพการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) เพื่อใหเกิดความ

สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมควบคู กันไป ให เกิดความสมดุล  มุงสูการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ที่เช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนา

ประเทศและกรอบยุทธศาสตรชาติ   รวม ท้ัง เปาหมายการพัฒนา ท่ี ย่ัง ยืนของโลก (Sustainable 

Development Goals: SDGs)  

รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนําบทเรียนที่เกิดข้ึนมาปรับทิศทางการบริหารจัดการ เชน

ประเทศทางซีกโลกตะวันตด ในนําแนวทาง Green New Deal การพัฒนาที่ใหคุณคาดานสังคมและ

สิ่งแวดลอมควบคูกันไป นํามาปรับใชกับบริบทองประเทศไทย เพ่ือลดปญหาส่ิงแวดลอมในระยะยาว ไดแก 

การหยุดปลอยกาซเรือนกระจกอยางสมบูรณ (Net-zero greenhouse gas emission) การแกปญหา

สิ่งแวดลอมพื้นฐานอยางจริงจัง ทั้งขยะมูลฝอย น้ําเสีย อากาศพิษ การจัดการปาไม เปนตน ซึ่งประเทศไทยยัง

กาวไมขามและดําเนินการไดคอนขางชา หากสามารถการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังใหเห็นผล ก็จะถือไดวาเปน

การเปลี่ยนภาวะวิกฤตโควิด-19 เปนโอกาสในกาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของประเทศ 

เพ่ือใหตอบโจทยระยะยาวในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และมุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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