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หัวข้อนวตักรรมส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Innovation)

• คร้ังที่ 1: การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development)

• คร้ังที่ 2: ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Social and 

Environmental Responsibility)

• คร้ังที่ 3: นวตักรรมส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Innovation)

นกัศึกษาน าเสนอนวตักรรมส่ิงแวดลอ้มของตวัเอง



วตัถุประสงค์/ ผลลพัธ์การเรียนรู้
(Learning Outcome)

1) นกัศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบจากการพฒันาแบบทุนนิยมต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2) นกัศึกษาสามารถเลอืกเคร่ืองมือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพ่ือใชแ้กปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

3) นกัศึกษาสามารถอภปิรายว่าท าอย่างไรให้เคร่ืองมือดงักล่าวสามารถ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและขยายผลไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื



• ทุนนิยม (เร่ิม ศตวรรษท่ี 18 - ปัจจุบนั)
• การผลิตปริมาณมาก (mass production) 
• ผลิตแบบสายพาน (treadmill of production) 
• ผลก าไรสูงสุด (maximum profit)
• วดัการพฒันาท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP

• ประเทศไทยเขา้สู่ทุนนิยมเตม็รูปแบบเม่ือมีแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัแรก
ใน พ.ศ. 2504 
• พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
• เปล่ียนจากฐานเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม
• ส่งเสริมการคา้การลงทุนจากต่างชาติ

http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=933&section=37&issues=76



กจิกรรม
ดูภาพ 5 ภาพ

ตอบค าถามใน KWL Chart



ผูพ้ฒันา: อ.ดร.ชนนันา รอดสุทธิ (2560)

1. ภาพท่ีแสดงเป็นภาพ
เก่ียวกบัอะไร



PICTURE 1



• การปลกูขา้วโพดบนภเูขาท าใหพ้ื้นท่ีป่าถูก
บุกรุกมากข้ึน 

• เผาป่าเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีส่งผลใหค้วาม
หลากหลายทางชีวภาพลดลง 

• การเปิดหนา้ดินท าใหเ้กิดการชะลา้ง
พงัทลายของดินซ่ึงไหลลงแหล่งน ้าท าให้
น ้าขุ่น  

• การใชส้ารเคมีทางการเกษตรอยา่งหนกัท า
ใหดิ้นขาดความอุดมสมบูรณ์ 

• การปนเป้ือนของสารเคมีสู่แหล่งน ้าและ
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งน ้า



PICTURE 2



• สงัคมไทยมีความเหล่ือมล ้า
• คนรวยคนจนมีรายไดต่้างกนั 22 เท่า (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558)



PICTURE 3

http://factsanddetails.com/world/cat53/sub340/item2196.html

การใช้อวน
ล้อมจับปลา
ในทะเล

ประเทศชิลี



• ปลาจ านวน 37 ชนิดพนัธ์ุของโลกเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ (threatened species) และ 14 ชนิด
พนัธ์ุเกือบอยูใ่นข่ายเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ (Near Threatened species) จากการท าประมงเกิน
ขนาด (overfishing) (IUCN, 2017)

• เม่ือจ านวนปลานอ้ยลง น าไปสู่การล่มสลายของอุตสาหกรรมการประมง
• อุตสาหกรรมปลาคอ็ดของบริษทันิวฟาวนดแ์ลนด ์ประเทศแคนนาดา ตอ้งหยดุกิจการในปีพ.ศ. 2553 

ท ามีคนตกงานมากถึง 40,000 คน

• ในอนาคตขา้งหนา้ อาหารทะเลท่ีจบัตามธรรมชาติจะมีนอ้ยลง กลายเป็นอาหารท่ีมีราคาแพง
มาก ส่งผลต่อความมัน่คงทางอาหาร (food security)

http://www.greenpeace.org/seasia/ph/What-we-do/oceans/overfishing/



http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/e-waste-toxic-not-in-our-

backyard210208/

http://www.cbsnews.com/news/united-states-china-are-biggest-producers-of-e-waste/

PICTURE 4

http://www.huffingtonpost.com/mary-kay/the-dark-side-of-the-digi_b_7140120.html



• ในปี 2014 ทัว่โลกผลิตขยะอิเลค็ทรอนิคส์จ านวน 41.8 ลา้นเมตริกตนั 
• หากน าขยะอิเลค็ทรอนิคส์เหล่าน้ีมาใส่รถบรรทุก จะใส่รถบรรทุก 18 ลอ้ได ้1.15 ลา้นคนั และหากน า

จ านวนรถบรรทุกเหล่าน้ีมาเรียงกนัจะมีความยาวจากนิวยอร์คไปถึงโตเกียวและกลบัมานิวยอร์คอีก
รอบ (United Nations University, 2014) 

• ประมาณร้อยละ 80 ของขยะอิเลค็ทรอนิคส์จากอเมริกาถกูส่งมาท่ีเอเชีย 
• สารตะกัว่จากขยะอิเลค็ทรอนิคส์ส่งผลต่อระบบไหลเวยีนเลือด ระบบไต และระบบ
ประสาทส่วนกลางของมนุษย์

http://shanghaiist.com/2007/04/23/ewaste_recyclin.phphttps://planetgreenrecycle.com/fundraising/e-waste-problem



PICTURE 5



อุณหภูมิ
โลกและ
การปล่อย
ก๊าซ

คาร์บอนได
ออกไซด์
จาก

กจิกรรม
มนุษย์

ระหว่างปี
1850-2010



ผลกระทบจากการพฒันา: โลกร้อน
•หากอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงข้ึน 2 
องศาเซลเซียส
•พื้นท่ีร้อยละ 23-29 ของ
บงักลาเทศจะถูกน ้าท่วม 
(Mirza, 2003)
•ประชากรโลกร้อยละ 20 ท่ี
อยูแ่ถบลุ่มน ้าจะไม่มีท่ีอยู่
อาศยัเพราะถูกน ้าท่วม
(Kleinen and Petschel-
Held, 2007)



• ทวีปแอฟริกาเกิดความแหง้แลง้บ่อยคร้ังและรุนแรงมากข้ึน 
• พ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นทะเลสาบชาด (Lake Chad) ร้อยละ 90% หายไป
• ประชาชนในชาด ไนเจอร์ ไนจีเรีย คาเมอรูน ท่ีใชน้ ้ าในทะเลสาบไม่มี
แหล่งน ้าใช้



Food availability and quality

เกิดความแหง้แลง้ 
ไม่สามารถท าการเกษตรได ้

ส่งผลต่อความมัน่คงทางอาหาร



การอุบัตใิหม่ของโรคทีม่แีมลงเป็นพาหะ

• อุณหภูมิโลกสูงข้ึน 
ปริมาณฝนมากข้ึนและมี
ความช้ืนสูงข้ึน
• เกิดแหล่งน ้าท่ีเป็นท่ี
เพาะพนัธ์ุของยงุ
• เกิดโรคท่ีมีแมลงเป็น
พาหะ เช่น ไขเ้ลือดออก 
มาลาเรีย ซิกา้
• การระบาดของโรคเขต
ร้อนไปยงัเขตหนาว



กจิกรรม (ต่อ)

ตอบค าถามใน KWL Chart



ผูพ้ฒันา: อ.ดร.ชนนันา รอดสุทธิ (2560)

2. เรียนรู้อะไรจากภาพท่ี
แสดงน้ี (เป็นการพฒันาท่ี
ยัง่ยนืหรือไม่)



การพฒันาท่ีผา่นมาละเลย
มิติส่ิงแวดลอ้มและความ
เป็นธรรมทางสังคม เป็นการพฒันาที่ไม่ยัง่ยืน

https://www.giep.eu/giep-online-courses/



การพฒันาที่ยัง่ยนื 
(Sustainable Development)

1972 United Nations Conference on Human and 
Environment

1987 World Commission on Environment and 
Development or Brundtland Commission

- Brundtland’s Report: Our Common Future 

- “SUSTAINABLE DEVELOPMENT”



“Sustainable development is development which meets the needs 
of current generations without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”
(World Commission on Environment and Development, 1987)

“การพัฒนาท่ียัง่ยืนเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความต้องการของ
คนรุ่นปัจจุบัน   

โดยไม่ลดทอนความต้องการของคนรุ่นหลงั”



หลกัการพฒันาที่ยัง่ยนื

เศรษฐกจิ 

(economy)

ส่ิงแวดล้อม

(environment)

สังคม 

(social)



Sustainable Development Goals to be 
achieved in 2030



เคร่ืองมอืเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื 
(sustainable development tools)

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติและ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมมนุษย์เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
1) เทคโนโลยสีะอาด  
2) เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 
3) การปฏิรูปนโยบาย 
4) ขบวนการทางสงัคม 
5) การศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื



เทคโนโลยสีะอาด
(clean technology)

• ป้องกนัและลดมลพิษตั้งแต่ตน้ทาง 
• หากมีของเสีย
•น ากลบัมาใชใ้หม่ได้
• น ากลบัมาใชใ้หม่ (recycling) 
• ใชซ้ ้ า (reuse)

•น ากลบัมาใชไ้ม่ได้
• บ าบดั
• ก าจดัอยา่งถกูตอ้ง

Source: http://www.reo02.com/node/124

http://tools-article.sumipol.com/green-industry-in-thailand-towards-sustainable-growth/



https://www.slideshare.net/UXTrendspotting/future-of-food-37191410

https://www.renewableenergymagazine.com/energy_saving/carbon-trust-launches-new-energy-

systems-innovation-20170613

https://www.sparkenergy.com/en/blog/archive/solar-competitions-for-students-spur-innovation-an/

http://www.banmuang.co.th/oldweb/2014/01/%E0%B8%A1%E0%B8%8A-

%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%

A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84/



นวตักรรมพลาสติก
เพื่ออุตสาหกรรม
รถยนต์ ท าใหร้ถยนต์
มีน ้าหนกัเบา 
ประหยดัพลงังาน



เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์
(economic instrument)

• การน าค่าหรือราคาของส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปบวกไวใ้นราคาของสินคา้ในระบบ
ตลาด 

• ทางทฤษฎี  มาตรการทางเศรษฐศาสตร์จะสามารถแสดงบทบาทไดส้มบูรณ์ เม่ือ
ระบบตลาดเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสมบูรณ์

• เป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) มาตรการทีก่่อให้เกดิแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์(Economic Incentives)

• การยกเวน้ดา้นภาษี (Tax Exemptions) 
• การลดหยอ่นทางภาษี (Tax Reduction) 
• การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงิน/การลงทุน (Financial Subsidies) ดา้นเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม และการใหสิ้ทธิพิเศษดา้นการลงทุนซ่ึงใชเ้คร่ืองจกัร/โรงงานท่ีไม่ก่อไห้
เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• การวางเงินค ้าประกนัซ่ึงสามารถเรียกคืนได ้(Deposit-refund Schemes) 

https://www.pinterest.com/pin/213358101071937264/



เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์
(economic instrument)

(2) มาตรการทีล่ดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Disincentives) ส่วนมากเป็นระบบซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการผูก่้อมลพิษ
ตอ้งจ่าย (Polluter Pays Principle) เช่น
• ระบบการก าหนดภาษีส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Tax) 
• การเกบ็ค่าธรรมเนียมมลพิษ (Environmental/Pollution Tax) 
• การใชน้โยบายการก าหนดราคา (Pricing Policy) 
• ระบบการซ้ือขายสิทธิในการปล่อยมลพิษ (Transferable Policy Rights 
หรือ Marketable or Tradable Permits/Quotas) 

• การเกบ็ค่าท้ิงกากของเสียและปล่อยน ้าท้ิง (Effluent/ Discharge Fees) เป็นตน้

https://www.pinterest.com/pin/213358101071937264/



https://www.pinterest.com/pin/213358101071937264/

ภาษีสรรพามิต รถยนต์
ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เร่ิมปี 2559

ภาษีส่ิงแวดล้อม



ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพษิและของเสีย

https://www.pinterest.com/pin/213358101071937264/

https://www.slideshare.net/guest2

d0a61/waste-and-landfills-in-

georgia

https://www.qt.com.au/news/ipswich-residents-hit-increased-dump-fees/3198665/

รถท่ีผลิตก่อนปี
2005 ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมคนัละ 
10 ปอนด ์ถา้จะขบั
เขา้ไปใจกลาง
ลอนดอน เป็นค่าท่ี
ท าใหร้ถติดและ
ปล่อยมลพิษ
มากกวา่รถใหม่ 

ค่าธรรมเนียมจดัการขยะของรัฐ
ต่างๆในสหรัฐอเมริกา

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/260683



ค่าธรรมเนียมผลติภัณฑ์และระบบรับซ้ือคนื

https://www.pinterest.com/pin/213358101071937264/

http://www.mrwmd.org/

http://www.torontosun.com/2013/10/10/queens-park-

hiding-eco-fees-in-expensive-shell-game

ระบบรับซ้ือคืนขวด

Eco
fee



การให้เงนิอุดหนุน มาตรการสนับสนุน หรือสิทธิพเิศษอืน่ๆ

https://www.pinterest.com/pin/213358101071937264/

http://helloecoliving.com/is-your-business-sustainable/#.WXfrEIiGPIU

http://www.onep.go.th/eia/index.php?option=com_content&view=article&id=151:eia-
monitoring-award-2016&catid=8:2013-06-03-08-07-51

http://islamproven.com/articles/free-money-for-going-green-environmental-
subsidies-and-grants/

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/cb/f1/33/cbf133d6d60a44d86933a1aa43dd01d4-
-solar-energy-renewable-energy.jpg



การปฏิรูปนโยบาย
(political modernization)

• เปล่ียนการใชอ้  านาจของรัฐชาติ (Nation State) เพ่ือใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพและแบ่งปันการเขา้ถึงทรัพยากรอยา่งเท่าเทียมกนั  แบ่งเป็น 3 มิติ 
(บณัฑูร เศรษฐศิโรตม,์ 2557)

• มติทิี ่1: ก ากบัควบคุมการใชอ้  านาจ มีธรรมาภิบาลและมีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

https://web.facebook.com/iLawClub/photos/a.10150540436460551.646424.299528675550/10159101618360551/?type=3&theater
https://web.facebook.com/Enlawthai2001/photos/a.468799569859846.1073741825.414368681969602/1483448801728246/?type=3&theater



การปฏิรูปนโยบาย
(political modernization)

• มิตทิีส่อง: ตรวจสอบการใชอ้  านาจโดยองคก์รอิสระและภาคประชาชนเพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการใชอ้  านาจอยา่งไม่เป็นธรรม 

• มิตทิีส่าม: ใชอ้  านาจอธิปไตยทางตรงของประชาชน เช่น การร่วมตดัสินใจนโยบายสาธารณะ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การออกเสียงประชามติเก่ียวกบัโครงสร้างท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง  
และการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายของภาคประชาชน 

https://www.usnews.com/news/articles/2012/09/07/how-changeorg-is-mastering-the-science-of-micro-activism



ขบวนการทางสังคม
(social movement)

การรวมตวักนัเคล่ือนไหว เพ่ือเป้าหมาย
บางอยา่งท่ีสมาชิกของกลุ่มมีร่วมกนั เป็นการ
รวมตวัของผูท่ี้มีเป้าหมายมากกวา่ผลประโยชน์
เฉพาะของกลุ่ม โดยเน้นที่เป้าหมายของการ
ปรับเปลีย่นทางสังคมที่กว้างขวาง และสามารถ
สร้างผลกระทบต่อสาธารณชนโดยรวม (อมรา 
พงศาพิชญ,์ 2558) 

http://americanlens.com/president-trump-withdraws-paris-agreement/

http://edition.cnn.com/videos/world/2015/12/09/paris-canal-protest-cop21-sutter.cnn http://economictimes.indiatimes.com/slideshows/nation-world/global-climate-march-in-berlin-choicest-
images/slideshow/49976061.cms



การศึกษาเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื
(environmental education)

• สาเหตุหลกัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาจากการกระท าของมนุษย ์ 
• การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท าใหค้นในสงัคมมีความรู้ และค่านิยมการใชชี้วิตท่ี
สอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
• มีความเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลก
• ปลูกฝังแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
• ใชท้รัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีจ  าเป็น 

https://en-environment.tau.ac.il/Environmental_Education

https://www.indiegogo.com/projects/earth-school-envirapod-education-center#/



• แบ่งกลุ่ม 10 คน อ่านกรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ
• ระบุผลกระทบทางลบ และสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกาะหลีเป๊ะ
• โปรดเลือกเคร่ืองมือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (เทคโนโลยสีะอาด  
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
การศึกษา)  มาใชใ้นการแกปั้ญหาผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนบนเกาะ
หลีเป๊ะ
• อภิปรายรายละเอียดวา่เคร่ืองมือดงักล่าวขา้งตน้สามารถแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและขยายผลไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื
ไดอ้ยา่งไร

• น าเสนอเคร่ืองมือท่ีกลุ่มเลือกใชใ้หเ้พ่ือนในหอ้งฟัง (กลุ่มละ 5 นาที)

กจิกรรม: 
กรณีศึกษาหลเีป๊ะ (30 นาท)ี



กจิกรรม (ต่อ)

ตอบค าถามใน KWL Chart 

ผูพ้ฒันา: อ.ดร.ชนนันา รอดสุทธิ (2560)

3. ท าอยา่งไรใหเ้กิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื



TA สรุปผลการเรียนรู้



Assignment ส าหรับน าเสนอ
ในคร้ังที่ 3

นกัศึกษาจบักลุ่มโครงงาน 10-15 คนเพื่อคิดคน้
นวตักรรมส่ิงแวดล้อมมาน าเสนอในคร้ังท่ี 3 ( 1 หอ้งมี 8
กลุ่มโครงงาน)
1) นวตักรรมตอ้งน ามาแกปั้ญหาได ้ดงันั้นเร่ิมจากเลอืก

ปัญหาส่ิงแวดล้อม จะเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มระดบั
โลก ระดบัชาติ หรือระดบัชุมชนทอ้งถ่ินกไ็ด้

2) อธิบายความรุนแรงของปัญหาโดยอา้งอิงตวัเลข สถิติ 
เอกสาร หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือได ้



Assignment ส าหรับคร้ังที่ 3
• ออกแบบนวตักรรมท่ีสามารถแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้โดย

• ประดิษฐอ์อกมาในรูปแบบผลิตภณัฑ ์แผนการบริการ การท า campaign
หรือวาดเป็นภาพออกมากไ็ด ้

• นวตักรรมนั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืหรือความรับผดิชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเรียนในคร้ังต่อไป

• อธิบายวา่นวตักรรมนั้นแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร
• กลุ่มเป้าหมายของนวตักรรมน้ีเพื่อใคร
• ตั้งราคาของนวตักรรมน้ีไวท่ี้เท่าไหร่
• Week 3: Present
• โพสต์ รูปนวตักรรมของกลุ่มตวัเองใน Facebook: Environmental 

Social Science Facebook 



ส าหรับ นักศึกษา 

•นศ ท่ีท ำโครงงำน มมศท.101 และเลือกหวัข้อ 
นวตักรรม สวล 
•สำมำรถน ำเอำ ผลงำนเดิม มำตอ่ยอด โดย
พฒันำชิน้งำนตำมแนวคิด SCRAMPER   
ซึง่เป็นเงื่อนไขของหวัข้อ  นวตักรรม สวล 
•แล้วน ำมำสง่ได้ 


