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ผลพวงจากสถานการณ:และมาตรการปbองกันการระบาดของไวรัสโคโรน2า 2019 (Covid-19) 

ที่มีต2อสิ่งแวดล7อมทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาในประเทศไทย 

THE IMPACT OF SITUATION AND VIGILANT MEASURES AGAINST THE SPREAD OF 

CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) ON NATUAL ENVIRONMENT : A CASE STUDY OF THAILAND 

ปSยธิดา ช*างต*อ 1 พิชชาพร รอดบุญคง 2 และ สุนี คำนวลศิลปT 3 

 

บทคัดยUอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค5เพื่อศึกษาผลพวงจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันการระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 

(Covid-19) ที่มีตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในประเทศไทย เปUนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บขHอมูลขJาวสารจากสื่อออนไลน5 

ไดHแกJ เว็บไซต5ขJาว เว็บไซต5และเพจแฟซบุÌกของหนJวยงานดHานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม ประกอบกับการสัมภาษณ5

บุคลากรของหนJวยงาน ไดHแกJ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝ�Ïง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทยานแหJงชาติ

สัตว5ป¯าและพันธุ5พืช จำนวน 4 คน ดHวยวิธีสัมภาษณ5ทางโทรศัพท5 และนำขHอมูลที่ไดHมาวิเคราะห5ตีความเนื้อหา (Content 

analysis)   

 ผลการศึกษาพบวJา ผลพวงจากสถานการณ5การแพรJระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 ตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติใน

ประเทศไทยมีทั้งดHานที่ดีและดHานที่ไมJดี ดHานที่เปUนผลดี คือ 1) สิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติไดHรับการฟ»¼นฟู คือ คุณภาพอากาศดี

ขึ้น ป¯าไมHไดHรับการฟ»¼นฟู คุณภาพน้ำดีขึ้น และทัศนียภาพบริเวณชายฝ�ÏงทะเลไดHรับการฟ»¼นฟู 2) การปรากฏตัวของสัตว5หายาก

และความชุกชุมของสัตว5มากขึ้น นั่นคือมีการปรากฏตัวและการออกมาวางไขJของสัตว5ทะเล การออกมาหากินของสัตว5ป¯า 

สำหรับผลพวงดHานที่ไมJดีพบวJา 1) เกิดมลพิษจากขยะประเภทบรรจุภัณฑ5อาหารและขยะที่เกิดจากทางการแพทย5 และ         

2) ภาวะสัตว5เครียดและปรับตัวไมJไดH 

คำสำคัญ: ผลพวง, สถานการณaและมาตรการป�องกันการระบาดไวรัสโคโรน0า 2019 (Covid-19), สิ่งแวดล3อมทางธรรมชาต ิ

 

Abstract  

The objective of this research is to study the impact of situation and vigilant measures against the 

spread of Coronavirus 2019 (Covid-19) on the natural environment in Thailand. It is a qualitative study. Data 

was collected from social media online; the news website, the website and Facebook page of the relevant 

department responsible for natural resources and environment, together with interviews 4 officers of the 

Department of Coastal Marine Resources, Pollution Control Department of Water Resources, the 

Department of National Parks Wildlife, and Plant Conservation. This was did by telephone interviewing. Data 

analysis used method of the content analysis. 
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The findings show that the impact of situation and vigilant measures against the spread of 

Coronavirus 2019 (Covid-19) on the natural environment is found into 2 aspects: the good and the bad. For 

the good side impact 1)  The natural environment has been restored, that is, the air quality is improved. 

Forests have been restored.  Improved water quality and the coastal scenery has been restored 2)  The 

presence of rare animals was found and the animal abundance increased by the presence and spawning 

of marine animals, coming out for a living of wild animals.  For the bad side impact, it was found that:  1) 

Pollution from food packaging and medical waste.  2)  Some animals are stressed and unable to adapt in 

their live. 
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1. บทนำ 

 ป�จจุบันสถานการณ5ไวรัสโคโรนJาสายพันธุ5ใหมJ 2019 (Covid-19) แพรJระบาดหนักในประเทศจีนและอีกหลาย

ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยดHวย และจากวิกฤติการณ5ของการแพรJระบาดในป�จจุบันของเชื้อไวรัสโคโรนJา 2019 สJงผล

กระทบใหHมีผูHติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยJางรวดเร็ว ทุกประเทศไดHมีมาตรการป�องกัน ควบคุมและดูแล รวมถึงใหHความสำคัญ

ในการป�องกันเพื่อหยุดการแพรJเชื้อ  ในประเทศไทยรัฐบาลไดHมีประกาศล็อคดาวน5เมือง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.

2563 ถึงวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยหHามประชาชนเดินทางเขHา-ออกนอกประเทศ และประกาศใชHพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉินหรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ ใหHประชาชนปฏิบัติตามอยJางเครJงครัด หHามประชาชนออก

นอกเคหสถานระหวJางเวลา 22.00 น. – 04.00 น. และมีมาตรการประกาศป�ดสถานประกอบการ 6 ประเภท คือ สนามมวย 

สถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร กิจการโรงมหรสพ และสถานที่ออกกำลังกายที่เปUน

พื้นที่เสี่ยง และเนHนใหHประชาชนเก็บตัวอยูJที่บHานเปUนหลัก ลดการเดินทาง หรือพบปะพูดคุยกับผูHอื่น (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

หลังรัฐบาลมีมาตรการหลายอยJางออกบังคับใชH ไมJวJาจะเปUน พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือเคอร5ฟ�วสกัดการแพรJระบาดของไวรัสโคโรนJา 

2019  ในประเทศไทย พรHอม ๆ มาตรการเยียวยาประชาชนในแตJละสาขาอาชีพ กJอนคลายล็อกผJอนปรนระยะ 1 อนุญาตใหH

ดำเนินกิจกรรม 6 กลุ Jม 6 กิจการ อาทิ ตลาด รHานขายอาหาร กิจการคHาปลีกสJง ทั ้งซุปเปอร5มาร5เกตและกิจกรรมใน

สวนสาธารณะ (Marketingoops,2563) เมื่อสถานการณ5ในประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยมา ก็มีประกาศมาตรการผJอนปรนทีละระยะ

ใหHทำกิจกรรมตJาง ๆ ไดH ตั้งแตJระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (กรมควบคุมโรค, 2563)  

 จากนโยบายและมาตรการป�องกันการแพรJระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนJาสายพันธุ5ใหมJ2019 (Covid-19) ของรัฐบาล

สJงผลใหHหลายธุรกิจตHองปรับแผนการทำงานเพื่อป�องกันการระบาดของโรคในองค5กร และลดความเสี่ยงที่พนักงานจะติดเชื้อ

จากภายนอกหลังจากมีประกาศการใชH พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ5การแพรJระบาดของไวรัสโคโรนJาสายพันธุ5ใหมJ

2019 (Covid-19) ทำใหHหลายบริษัทเห็นชอบนโยบายในการทำงานแบบ Work from Home (ทำงานที่บHานหรือนอกสถานที่

โดยไมJตHองเขHาออฟฟ�ศ) มากขึ้น และหลาย ๆ องค5กรรับนโยบายอยูJบHาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติของรัฐบาล หลายองค5กรเลือกใชH

วิธีการประชุมงานผJานวิดีโอทางไกล (VDO Conference) หรือผJานแอพพลิเคชันตJาง ๆ เพื่อใหHงานขับเคลื่อนตJอไปไดHตามปกติ 

โดยอาจมีขHอกำหนดที่แตกตJางกันไป (แตJนโยบายการ Work from Home นี้ ใชHไดHเพียงแคJบางธุรกิจเทJานั้น ธุรกิจการ

ใหHบริการที่ตHองมีการสัมผัสผูHคนคงหลีกเลี่ยงไดHยาก) และนโยบายป�องกันการระบาดที่ตHองงดกิจกรรมในที่สาธารณะ ทำใหH



 
 

การประชุมวิชาการเครือข0ายด3านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปC 2564 496 

 
 

Community Management Network for Sustainable Development  

                                                       National Conference 2021 

ธุรกิจที่เกี่ยวขHองกับการทJองเที่ยว  การจัดอีเวนต5และคอนเสิร5ตตHองหยุดชะงักลง ตามมาดHวยการป�ดหHางสรรพสินคHา รHานคHา 

รHานอาหาร เปUนตHน และยังมีนโยบายที่เกี่ยวขHองกับการกักตัว มีการกักตัวพนักงานที่เดินทางไปยังตJางประเทศเปUนเวลา 14 วัน 

และในป�จจุบันมีการขยายพื้นที่เสี่ยงจากตJางประเทศมาเปUนคนที่สัมผัสและไปในพื้นที่เสี่ยงเดียวกันกับผูHติดเชื้อโคโรนJา แตJละ

ราย รวมไปถึงการหHามเดินทางออกตJางจังหวัด จากสถานการณ5การระบาดของไวรัสโคโรนJาสายพันธุ5ใหมJ2019 (Covid-19)   

ทำใหHผูHคนไดHตระหนักถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญ และอยูJใกลHตัวเรามาโดยตลอด นั่นก็คืออินเทอร5เน็ตไดHถูกนำมาปรับใชH เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหHหลาย ๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกยังคงดำเนินตJอไปไดH ทJามกลางมาตรการจำกัดวงการแพรJ

ระบาด เชJน การงดเดินทาง และการเพิ่มระยะหJางทางสังคม หรือ Social Distancing  (Jobsdb, 2563)  

 จะเห็นไดHวJาจากสถานการณ5ไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-19) ไดHสJงผลกระทบตJอการดำเนินชีวิตของมนุษย5เปUนอยJาง

มาก และสรHางการการเปลี ่ยนแปลงในหลายดHาน เชJน ดHานเศรษฐกิจ ดHานสังคม รวมถึงดHานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลHอม เปUนตHน การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายในชJวงเวลาที่มีการแพรJระบาดของไวรัสโครนJาและการผลจาก

มาตรการป�องกันการแพรJระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-19) สJงผลใหHคนอยูJบHานมากขึ้น ก็มีผลพวงในทางที่ดีอยูJบHาง

ตJอสิ่งแวดลHอมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลHอมที่เปUนไปในทางที่ดีขึ้น มลพิษทางอากาศลดลง ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลHอมฟ»¼นฟูไปจากเดิม แตJกระนั้นก็ยังคงมีผลกระทบในดHานที่ไมJดีตามมาดHวยเชJนกัน อาทิเรื่องปริมาณขยะติดเชื้อจำพวก

หนHากากอนามัย (ภาคิน วลัยวรางกูร, 2563)  ผูHวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลพวงที่เกิดจากสถานการณ5ไวรัสโคโรนJา 2019 

(Covid-19) ที่มีตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติทั้งดHานที่เปUนผลดีและดHานที่เปUนผลเสีย เพื่อใหHทราบถึงผลกระทบที่ไดHจาก

สถานการณ5ดังกลJาว และเปUนขHอมูลที่เปUนประโยชน5ในการจัดการ ดูแล ป�องกันและแกHไขป�ญหาใหHแกJองค5กรและหนJวยงานที่

เกี่ยวขHองกับสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในประเทศไทยตJอไป 
 

2. วัตถุประสงคcของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลพวงจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันการระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-19) ที่มีตJอ

สิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในประเทศไทย 
 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวขnอง 

 ผูHวิจัยไดHศึกษาวรรณกรรมที่เกี ่ยวขHอง ไดHแกJ แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ สรุปไดHวJา สิ่งแวดลHอม

ธรรมชาติวJา เปUนสิ่งที่มีชีวิตและไมJมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย5หรือมีอยูJตาม ธรรมชาติ เชJน อากาศ ดิน หิน แรJธาตุ 

น้ำ หHวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืช พรรณ สัตว5ตJาง ๆ สิ่งแวดลHอมดังกลJาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูJเสมอ 

โดยมนุษย5เปUนตัวการสําคัญที่ทําใหHสิ่งแวดลHอมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสรHางและทําลาย  

 แนวคิดผลกระทบสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลHอมทางธรรมชาติทั้งดHานขนาด 

(magnitude) และทิศทาง (direction) จากการกระทำของมนุษย5 (โครงการพัฒนา) หรือปรากฏการณ5ธรรมชาติ ผลกระทบที่

มีตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ  ทำใหHทรัพยากรธรรมชาติอันเปUนป�จจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย5และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

ถูกทำลาย และสJงผลกระทบตJอสิ่งแวดลHอม จากนั้นศึกษาสถานการณ5และมาตรการป�องกันไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-19) 

ของประเทศไทย 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย  

 การศึกษานี้เปUนการศึกษาผลพวงทั้งดHานที่เปUนผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันการ

ระบาดไวรัสโคโรนJา (Covid-19) ที่มีตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติเฉพาะในประเทศไทย ดำเนินการเก็บรวมรวมขHอมูลตั้งแตJ

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 4.1 การเก็บรวบรวมขnอมูล  

 การเก็บรวบรวมขHอมูลทุติยภูมิ ผู Hว ิจัยเก็บรวบรวมขHอมูลขJาวสาร บทความทางวิชาการ เกี ่ยวกับผลพวงจาก

สถานการณ5และมาตรการป�องกันไวรัสโคโรนJา (Covid-19) ที่มีตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในประเทศไทย และงานวิจัยที่

เกี่ยวขHองกับผลกระทบสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ โดยสืบคHนจากหHองสมุดตJางๆ และขJาวสารจากสื่อออนไลน5 ไดHแกJ เว็บไซต5ขJาว 

เว็บไซต5และเพจแฟซบุÌกของหนJวยงานดHานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม  

 การเก็บรวบรวมขHอมูลปฐมภูมิ เปUนการเก็บขHอมูลจากหนJวยงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม ไดHแกJ 

กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝ�Ïง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทยานธรรมชาติสัตว5ป¯าและพันธุ5พืช โดย

สัมภาษณ5หัวหนHาหนJวยงานและเจHาหนHาที่ผูHที่มีหนHาที่รับผิดชอบ รวมทั้งหมด 4 คน ดHวยวิธีสัมภาษณ5ทางโทรศัพท5  

4.2 การวิเคราะหcขnอมูล   

 ผูHวิจัยรวบรวมขHอมูลขJาวสารที่เกี่ยวกับผลพวงจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันไวรัสโคโรนJา (Covid-19) และ

จากการสัมภาษณ5มาวิเคราะห5 ตีความเนื้อหา (Content analysis) ตามวัตถุประสงค5ของการศึกษา จากนั้นเรียบเรียงผล

การศึกษาและอภิปรายผล 

5. สรุปผลการวิจัย 

 สถานการณ5และมาตรการป�องกันไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-19) สJงผลใหHหลายธุรกิจตHองปรับแผนการทำงานเพื่อ

ป�องกันการระบาดของโรคในองค5กร หลังจากรัฐบาลมีประกาศการใชHพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉิน 

เพื่อควบคุมสถานการณ5การแพรJระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-19) ทำใหHหนJวยงานตJาง ๆ ใชHนโยบายในการทำงาน

แบบ Work from Home คือทำงานที่บHานหรือนอกสถานที่โดยไมJตHองเขHาออฟฟ�ศและการเพิ่มระยะหJางทางสังคม หรือ 

Social Distancing สJงผลใหHคนอยูJบHานมากขึ้น ก็มีผลพวงในทางที่ดีอยูJบHางตJอสิ่งแวดลHอมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลHอมที่เปUนไปในทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบในดHานที่ไมJดีตามมาดHวยเชJนกัน สรุปไดHดังตJอไปนี ้
 

5.1 ผลพวงในดnานที่ดีจากสถานการณcและมาตรการป¢องกันการระบาดไวรัสโคโรนUา 2019 ที่มีตUอสิ ่งแวดลnอมทาง

ธรรมชาติในประเทศไทย 

 ผลดีที่ตามมาหรือที่เกิดขึ้นจากจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันการระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-19) ตJอ

สิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ พบวJาสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติไดHรับการฟ»¼นฟู การปรากฏตัวของสัตว5หายากและความชุกชุมของ

สัตว5มีมากขึ้น สJงผลใหHเกิดการฟ»¼นสภาพของการทำประมงพื้นบHาน สรุปไดHดังนี้ 

5.1.1 สิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติไดHรับการฟ»¼นฟู 

การฟ»¼นฟูของสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ หมายถึงการคืนสภาพและซJอมแซมสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติที่ถูกทำลาย

หรือลดลงและเสื่อมโทรมลง ใหHสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติกลับมาอยูJในสภาพที่ดีขึ้น และจากสถานการณ5และมาตรการป�องกัน

ไวรัสโคโรนJา 2019 พบวJาสJงผลใหHสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติไดHรับการฟ»¼นฟู นั่นคือ คุณภาพอากาศดีขึ้น ป¯าไมHไดHรับการฟ»¼นฟู 

คุณภาพน้ำดีขึ้น และทัศนียภาพบริเวณชายฝ�ÏงทะเลไดHรับการฟ»¼นฟู  
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5.1.1.1 ดHานอากาศ  

คุณภาพอาการดีขึ้น หมายถึงอากาศที่ปราศจากสิ่งปนเป»¼อนหรือฝุ¯นละอองในอากาศ และเปUนอากาศที่คนสJวนใหญJที่

อาศัยอยูJบริเวณนั้นแลHวรูHสึกสบาย หายใจสะดวก ซึ่งในชJวงสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 พบวJา มาตรการ

การล็อคดาวน5ที่สJงผลใหHเกิดการลดกิจกรรมเศรษฐกิจและขนสJงลง รวมถึงการจำกัดการเดินทางของประชาชาชนทั่วไปและ

นักทJองเที่ยว ปริมาณการปลJอยกÌาซเรือนกระจกจึงลดลง ทำใหHคุณภาพทางอากาศดีขึ้น ดังที่ ศศิกร แสงพงศ5ชัย (สัมภาษณ5, 

2564) นักวิชาการสิ่งแวดลHอมศูนย5ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ใหHขHอมูลวJา“ในชJวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ทางศูนย5ควบคุม

มลพิษ จังหวัดระยอง ไดHตรวจพบคJาฝุ¯น pm2.5  ในจังหวัดระยอง ซึ่งคJาที่วัดไมJนJาเปUนหJวงถHาเทียบกับสถานการณ5ปกติ ถือวJา

เปUนผลที่ดีมาจากสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา2019”  

5.1.1.2 ดHานป¯าไมH 

เนื่องจากสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 กรมอุทยานแหJงชาติสัตว5ป¯าและพันธุ5พืชไดHมีการป�ดอุทยาน

ทุกแหJงในประเทศไทย สJงผลใหHไมJมีการบุกรุกพื้นที่ป¯า ป¯าจึงไมJถูกทำลายและเกิดการฟ»¼นฟูแทน จากการสัมภาษณ5เจHาหนHาที่

กรมอุทยานแหJงชาติสัตว5ป¯าและพันธุ5พืช (ธัญญารัตน5 ศาสตร5ศรี, สัมภาษณ5, 2564) ไดHขHอมูลมาวJากรมอุทยานแหJงชาติสัตว5ป¯า

และพันธุ5พืชไดHรับผลพวงที่เห็นไดHชัดคือ การสำรวจพื้นที่ป¯าไมHในเขตอุทยานทุกแหJงพบวJาตHนไมHมีความเขียวขจีกวJาเดิม        

พืชพันธุ5ตJาง ๆ ก็เจริญเติบโตงอกงามเพิ่มขึ้น อาจจะเปUนผลมาจากมาตรการป�องกันสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา

2019 ที่รัฐบาลกำหนดออกมาใหHป�ดอุทยานชั่วคราว ทำใหHชJวงที่ป�ดอุทยานทุกแหJงในประเทศไทย ป¯าไมHก็ไดHรับการฟ»¼นฟู”  

5.1.1.3 ดHานคุณภาพน้ำ 

คุณภาพน้ำที่ดีหมายถึงสภาวะของน้ำที่มีคJามาตรฐาน  น้ำใส ไมJมีสี ไมJมีกลิ่น และไมJมีสิ่งเจือปนอยูJในน้ำ สามารถ

นำไปอุปโภคหรือบริโภคไดH และในชJวงในชJวงสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 พบวJา แมJน้ำลำคลองและน้ำ

ทะเล มีคุณภาพที่ดีขึ้น จากการสัมภาษณ5เจHาหนHาที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (อินธร บรรทม, 

สัมภาษณ5, 2564)  ไดHขHอมูลวJา แหลJงน้ำในชJวงสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 แมJน้ำมีความใสสะอาดกวJาเดิม 

เนื่องจากการที่คนทำงานอยูJบHานมากขึ้น ไมJมีการทำกิจกรรมที่สJงผลกระทบตJอแมJน้ำ ลำคลอง ป�ญหาน้ำเนJาเสียตามแหลJงน้ำก็

มีนHอยลง นอกจากนี้ ผูHอำนวยการสJวนอนุรักษ5ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�งที่ 6 จังหวัดพังงา (ประจวบ โมฆรัตน5, สัมภาษณ5, 

2564) กลJาววJา น้ำทะเลในชJวงสถานสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา2019 คุณภาพน้ำทะเลดีขึ้น ในสJวนงานอนุรักษ5

ทรัพยากรทางทะและชายฝ�Ïง และศูนย5วิจัยทางทะเลและชายฝ�Ïง จังหวัดพังงา ไดHทำการสำรวจปะการัง บริเวณเกาะตJาง ๆ ใน

จังหวัดพังงา พบวJาแนวปะการังยังอยูJในสภาพปกติ ไมJเกิดการฟอกขาวเนื่องจากคุณภาพน้ำดีขึ้น และพบขยะทะเลลดลง 

5.1.1.4 ทัศนียภาพบริเวณชายฝ�Ïงทะเล 

ทัศนียภาพบริเวณชายฝ�Ïงทะเล หมายถึงสภาพความเปUนอยูJบริเวณชายฝ�Ïงที่มีความนJาดึงดูดสายตา เปUนภาพที่มีความ

สวยงามและนJามองใหHกับผูHพบเห็น ในชJวงสถานการณ5ไวรัสโคโรนJา 2019 ทะเลหาดบางแสนมีความสะอาด ขยะมูลฝอยลดลง 

เพราะไมJมีนักทJองเที่ยว สืบเนื่องจากมาตรการป�องกันการแพรJระบาดเชื้อไวรัสโคโรนJา 2019 จากคณะกรรมการโรคติดตJอ

จังหวัดชลบุรีมีคำสั่งงดจำหนJายสินคHา งดรับประทานอาหารสJงผลใหHชายหาดบางแสนเงียบสงบ 
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รูปที่ 1 : หาดบางแสนในชJวงสถานการณ5ไวรัสโคโรนJา 2019 ที่ไมJมีนักทJองเที่ยว 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/east/2016453 

 

5.1.2 การปรากฏตัวของสัตว5หายากและความชุกชุมของสัตว5มากขึ้น 

สัตว5หายากหรือสัตว5ป¯าสงวนและสัตว5คุHมครอง หมายถึง สัตว5ใกลHจะสูญพันธุ5หรืออาจจะสูญพันธุ5ไปแลHว และไดH

กำหนดตามบัญชีทHายพระราชบัญญัติสงวนและคุHมครองสัตว5ป¯า ซึ่งสัตว5ป¯าหายากเปUนสัตว5ที่หHามลJา หHามคHา หHามครอบครอง 

หHามเพาะพันธุ5 และหHามนำเขHาหรือสJงออก เวHนแตJจะไดHรับอนุญาต ผูHฝ¯าฝ»นมีทาจำคุกหรือมีการปรับตามขHอกฎหมาย สืบเนื่อง

จากสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 มีผูHคนพบเห็นสัตว5หายาก ทั้งสัตว5ทะเล สัตว5ป¯า รวมถึงการวางไขJและผสม

พันธุ5ของสัตว5นานาชนิด 

 5.1.2.1 การปรากฏตัวและการออกมาวางไขJของสัตว5ทะเล 

 สัตว5ทะเลที่พบเห็นบJอยครั้งในชJวงสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา2019 สJวนใหญJพบเตJามะเฟ»อง 

พะยูน ปลาโลมาอิรวดี ปลาฉลามหูดำ และฝูงปลาอื่น ๆ อีกมากมาย สJงผลมาจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันการแพรJ

ระบาดไวรัสโคโรนJา2019 ที่ทะเลเงียบสงบ ไมJมีนักทJองเที่ยว ไมJมีสิ่งรบกวน สัตว5ทะเลหายากจึงออกมาใชHชีวิตและปรากฏตัว

ใหHเห็นบJอยครั้ง เชJนเดียวกับบริเวณบริเวณหมูJเกาะหHอง ในเขตอุทยานแหJงชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ ไดHพบฝูงฉลามหูดำขึ้นมา

แหวกวJายตามแนวชายหาดหลายสิบตวั  

 
 

รูปที่ 2  ฝูงฉลามหูดำบริเวณหมูJเกาะหHอง ในเขตอุทยานแหJงชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่  

หลังนักทJองเที่ยวหดหายจากสถานการณ5โควิด-19 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/south/1824898 
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 ในป�จจุบันเตJามะเฟ»องเปUนสัตว5ทะเลหายาก ตกอยู JในสถานะใกลHสูญพันธุ 5สาเหตุสำคัญก็เนื ่องจาก

ผลกระทบจากการทำประมง แหลJงวางไขJถูกรบกวนจากการขยายตัวของธุรกิจทJองเที่ยว การลักลอบเก็บไขJเตJา และขยะทะเล 

แตJเมื่อเกิดสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 และมาตรการการป�องกันตJาง ๆ สJงผลใหHประเทศไทยพบเตJา

มะเฟ»องขึ้นมาวางไขJจำนวนมากสุดในรอบ 20 ป� ดังที่ ผูHอำนวยการสJวนอนุรักษ5ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�งที่ 6 จังหวัด

พังงา (ประจวบ โมฆรัตน5, สัมภาษณ5,2564) เลJาใหHฟ�งวJา ในสJวนทะเลฝ�Ïงอันดามัน สัตว5ทะเลที่ใกลHจะสูญพันธุ5หรือหายากไดH

กลับมาใชHชีวิต คือพบการวางไขJของเตJามะเฟ»องในหลายพื้นที่ และที่จังหวัดพังงาในชJวงเดือนตุลาคม ถึงสิ้นป�ป�พ.ศ.2563 นับ

ไดHวJาพบเตJามะเฟ»องวางไขJจำนวน 14 รัง เทียบกับตHนป�พ.ศ.2563 พบเพียง13รัง ซึ่งมีจำนวนการวางไขJเยอะกวJาเดิมเรียกไดHวJา

เปUนเรื่องที่ด ี

 
รูปที ่3  ไขJเตJามะเฟ»องหาดบางขวัญ จังหวัดพังงา ที่มา : เฟซบุÌกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�Ïง 

  5.1.2.2 การออกมาหากินของสัตว5ป¯า 

 ในชJวงสถานการณ5การแพรJแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 พบสัตว5ป¯าหายากหรือสัตว5ป¯าสงวนออกมาหา

กินบริเวณเขตอุทยานแหJงชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งการที่สัตว5หายากกลHาที่จะออกมาหากินและใชHชีวิตบริเวณบนทHองถนนของ

อุทยานนั้นก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ5การและมาตรการป�องกันการแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 ที่มีมีการประกาศป�ด

อุทยานแหJงชาติทั้งหมดทั่วประเทศ ดังที่เจHาหนHาที่กรมอุทยานแหJงชาติสัตว5ป¯าและพันธุ5พืช (ธัญญารัตน5 ศาสตร5ศรี, สัมภาษณ5, 

2564) ใหHขHอมูลวJา ชJวงป�ดอุทยานแหJงชาติทุกแหJงสัตว5ป¯านานาพันธุ5ไดHออกมาใชHชีวิตภายนอก จากที่พวกมันอยูJกินแตJในป¯า 

แตJเมื่อมีสถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019  สัตว5ป¯าหายาก สัตว5สงวนและสัตว5ป¯าคุHมครองที่อยูJในอุทยานก็ไดH

ออกมาใชHชีวิตเชJน เลียงผา และฝูงชHางที่ออกมาเลJนน้ำและสัตว5อื่นๆ อีกมากมาย จากที่ผูHคนไมJเคยเห็นก็ไดHเห็น ถือวJาเปUนเรื่อง

ที่ด ี

 
รูปที่ 4  จระเขHพันธุ5ไทยดั้งเดิมที่อุทยานแหJงชาติแกJงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่มา : เฟซบุÌกอุทยานแหJงชาติแกJงกระจาน 
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 ผลสืบเนื่องจากการที่มีสัตว5ออกมาวางไขJและปรากฏตัวมากขึ้น ในชJวงเวลานี้ชาวบHานไดHพบสัตว5น้ำและฝูงปลา

มากมาย โดยเฉพาะปลาทูไทย ทำใหHชาวประมงพื้นบHานที่มีอาชีพหาปลาทูขาย สามารถหาปลาทูไดHจำนวนมาก 

 5.2 ผลพวงในดnานที่ไมUดีจากสถานการณcและมาตรการป¢องกันไวรัสโคโรนUา 2019 ที่มีตUอสิ่งแวดลnอมทาง

ธรรมชาติ 

เมื่อวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 ไดHเขHามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย5และสิ่งแวดลHอมใหHตJางไปจากเดิม ไมJ

วJาจะเปUนการ Work from home หรือ Social distancing ในดHานของสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติก็ไดHรับผลพวงที่ไมJดีดHวย

เชJนกัน ไมJวJาจะเปUนป�ญหาในดHานขยะที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น สัตว5ในศูนย5สัตว5มีอาการซึมเศรHาและเครียด และสัตว5ป¯าในอุทยาน

แหJงชาติไมJสามารถปรับตัวใหHทันตJอการเปลี่ยนแปลง นำไปสูJป�ญหาการสูญเสียถิ่นที่อยูJอาศัยทางธรรมชาติและสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ ผลพวงดHานที่ไมJดีเนื่องมาจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันไวรัสโคโรนJา 2019  (Covid-19) ตJอ

สิง่แวดลHอมทางธรรมชาติในประเทศไทย พบในเรื่องของปริมาณขยะและภาวะสัตว5เครียดและปรับตัวไมJไดH ดังนี ้

5.2.1 มลพิษจากขยะ 

สืบเนื่องจากมีการประกาศการใชH พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือมาตรการล็อคดาวน5 และมีการเวHนระยะทางสังคม รวมทั้งการ

ชะลอการบริโภคเพื่อรอสถานการณ5คลี่คลาย ตลอดจนการปรับตัวทำงานที่บHาน ทำใหHประชาชนตHองอยูJบHาน และเมื่อ

ประชาชนอยูJบHานมากขึ้น ก็มีการใหHบริการธุรกิจรHานอาหารควบคูJกับการใหHบริการจัดสJงอาหารใหH ผูHบริโภค หรือที่เรียกวJาฟู�ด

เดลิเวอรี่ ที่สJงผลใหHประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอยJางตJอเนื่อง ทั้งขยะประเภทบรรจุภัณฑ5อาหารจากการสั่งเดลิเวอรี่และ

ขยะทางการแพทย5 เกิดมลพิษตJอสิ่งแวดลHอม 

 5.2.1.1 มลพิษจากขยะประเภทบรรจุภัณฑ5อาหาร 

 จากสถานการณ5ไวรัสโคโรนJา 2019 บริการการสJงอาหารหรือเดลิเวอรี่ ก็ไดHรับความนิยมเปUนอยJางมาก 

โดยแตJละรHานจะตHองมีบรรจุภัณฑ5ที่เอาไวHใสJอาหารตJาง ๆ โดยสJวนใหญJจะเปUนประเภทพลาสติก  และขยะที่พบมากที่สุดคือ 

กลJองโฟม ถุงพลาสติก ขวดน้ำ แกHวน้ำ และเศษอาหาร  

 5.2.1.2 มลพิษจากขยะทางการแพทย5 

 ขยะทางการแพทย5 หรือเรียกอีกอยJางวJาขยะติดเชื้อ จัดอยูJในหมวดของขยะอันตราย ซึ่งเปUนขยะที่มีเชื้อ

โรคหรือสิ่งสกปรกปะปนอยูJ ซึ่งอาจสJงผลกระทบตJอสุขภาพของผูHคน หนHากากอนามัยจัดเปUนขยะทางการแพทย5ประเภทหนึ่ง 

ในชJวงสถานการณ5การแพรJระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 ดร.วิจารย5  สิมาฉายา ผูHอำนวยการสถาบันสิ่งแวดลHอมไทยเป�ดเผย

วJาพบปริมาณขยะที่เกิดจากหนHากากอนามัยใชHแลHวเพิ่มสูงขึ้น เปUนขยะพิษหรือขยะติดเชื้อ โดยชJวงสถานการณ5การแพรJระบาด

ไวรัสโคโรนJา 2019 มีปริมาณการทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ (สถาบันสิ่งแวดลHอมไทย, 2564) 

 
รูปที ่5  มลพิษจากขยะทางการแพทย5 ที่มา :  https://www.bbc.com/thai/international 
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5.2.2 ภาวะสัตว5เครียดและปรับตัวไมJไดH 

เนื่องจากสัตว5ในสวนสัตว5ตHองพึ่งการดูแลจากคน เมื่อสวนสัตว5ป�ดการใหHบริการชั่วคราวสัตว5ในสวนสัตว5ก็ไดHรับพล

พวง เพราะไมJมปี�จจยัสนบัสนนุจากภายนอก และสตัว5ทีอ่าศยัอยูJในอทุยานแหJงชาตหิรอืสตัว5ปา̄ทีอ่าศยัอยูJตามธรรมชาตกิไ็ดHรบั

ผลพวงเชJนกัน เนื่องจากทางอุทยาแหJงชาติไดHทำการป�ดอุทยานชั่วคราว พวกมันจึงออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยาน 

 5.2.2.1 สัตว5ที่ไมJไดHอยูJตามธรรมชาติ 

  สัตว5ที่ไมJไดHใชHชีวิตอยูJตามธรรมชาติ ในดHานของสัตว5ที่ไมJไดHใชHชีวิตอยูJตามธรรมชาติ เชJน สัตว5ในสวนสัตว5 

หรือในศูนย5แสดงสัตว5ตJาง ๆ นั้นก็ไดHรับผลพวงจากการแพรJระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 เนื่องจากสัตว5จำพวกนี้ตHองพึ่งการ

ดูแลจากคน เมื่อสวนสัตว5ป�ดการใหHบริการชั่วคราวสัตว5ในสวนสัตว5ก็ไดHรับพลพวง เพราะไมJมีป�จจัยสนับสนุนจากภายนอก ขาด

อาหาร ทำใหHสัตว5เหลJานี้เกิดอาการเครียด ซึมเศรHา ไมJรJาเริง 

 5.2.2.2 สัตว5ที่อาศัยอยูJในเขตอุทยานแหJงชาติปรับตัวไมJไดH  

  สัตว5ที่อาศัยอยูJในอุทยาน หมายหรือสัตว5ป¯าที่อาศัยอยูJตามธรรมชาติ เกิดและใชHชีวิตอยูJในป¯า และในชJวง

สถานการณ5การแพรJระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 สัตว5ในเขตอุทยานแหJงชาติไมJสามารถปรับตัวใหHทันตJอสถานการณ5การแพรJ

ระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 การที่พบเห็นสัตว5หายากในเขตอุทยานแหJงชาติในเขตพื้นที่ตJางๆ ถือวJาเปUนสิ่งที่ดี แตJอยJางไรก็ตาม

สัตว5ในเขตอุทยานก็ไมJสามารถปรับตัวไดHทัน พวกมันยังคงออกมาหากินและนอนเลJนบนทHองถนนในเขตอุทยานแหJงชาติ ซึ่ง

สJงผลใหHพวกมันเกิดอุบัติเหต ุ

 

 
  

รูปที่ 6 :  ภาพลูกลิงถูกรถชน ชJวงเป�ดใหHเที่ยวเขาใหญJวันแรก                    

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/internationalhttps://news.thaipbs.or.th/ 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 ผลพวงจากสถานการณ5และมาตรการป�องกันการระบาดไวรัสโคโรนJา 2019 (Covid-2019) ที่มีตJอสิ่งแวดลHอมทาง

ธรรมชาติในประเทศไทย มีทั้งผลดHานที่ดีและดHานที่ไมJดี ในดHานที่ดี ไดHแกJ สิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติไดHรับการฟ»¼นฟู สืบเนื่อง

จากมาตรการป�องกันการแพรJเชื้อไวรัสโคโรนJา 2019 ไมJวJาจะเปUน มาตรการสรHางเสริมความรอบรูHดHานสุขภาพ มาตรการทาง

สาธารณสุข มาตรการดHานการแพทย5 มาตรการดHานสุขอนามัยสJวนบุคคล มาตรการบังคับป�ดกิจการและสถานที่เสี ่ยง 

มาตรการหHามออกนอกเคหะสถาน มาตรการจำกัดการเดินทาง  มาตรการเพิ่มระยะหJางทางสังคม ซึ่งมาตรการเหลJานี้สJงผลใหH

คนอยูJบHานมากขึ้น ทำงานที่บHานมากขึ้น กิจกรรมตJาง ๆ ของมนุษย5ก็หยุดชะงักลง สJงผลใหHสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติไดHพัก ไมJมี

สิ่งรบกวนหรือเกิดการทำลายสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติจึงไดHรับการฟ»¼นฟู ตHนไมHฟ»¼นฟูงอกงาม 
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คุณภาพอากาศและคุณภาพนำ้ดีขึ้น พบสัตว5หายากมากมายหลายชนิดทั้งสัตว5ป¯าและสัตว5ทะเล ทัศนียภาพบริเวณชายฝ�Ïงทะเล

ไดHรับการฟ» ¼นฟูเพราะไมJมีนักทJองเที ่ยว และอาชีพประมงพื ้นบHานก็สามารถหาปลาทูไดHมากขึ ้นเชJนกัน ในประเด็นนี้ 

ผูHอำนวยการสJวนอนุรักษ5ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ�Ïงที่ 6 จังหวัดพังงา (ประจวบ โมฆรัตน5, สัมภาษณ5, 2564) ไดHในทิศทาง

เดียวกันวJา “การมีมาตรการและนโยบายตJาง ๆ ที่รัฐออกมาในสถานการณ5ดังกลJาว ไดHชJวยใหHสิ่งแวดลHอมทางทะเลฟ»¼นฟูขึ้น

มาก ธรรมชาติไดHพัก และเกิดปรากฏการณ5ที ่ดีตJอสิ ่งแวดลHอมมากมาย” และก็สอดคลHองกับ แสงชัย วสุนธรา (2559) 

ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลHอมใตHทHองทะเลอยJางยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผล

การศึกษาพบวJา การบริหารจัดการสิ่งแวดลHอมใตHทHองทะเลอยJางยั่งยืน ของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

องค5ประกอบในการบริหารจัดการของภาครัฐ คือ มีการจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2557-2560 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมถึงผลกระทบกับสิ่งแวดลHอมในทะเลและการมีสJวนรJวมของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน 

เชJนเดียวกับการจัดการและดูแลสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในระยะนี้ ที ่ทะเลฟ»¼นฟู ปะการังงอกงาม ไมJเกิดการฟอกขาว      

เนื่องจากมีมาตรการและนโยบายของภาครัฐในการจัดการและดูแล ป�องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนJา 2019 ที่งดการ

เดินทาง งดทJองเที่ยว นักทJองเที่ยวจึงนHอยลง จึงเปUนผลใหHทะเลและสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติอื่นๆ ไดHรับการฟ»¼นฟู  

 ในขณะเดียวกันสถานการณ5และมาตรการป�องกันการระบาดของไวรัสโคโรนJา 2019 ที่กJอใหHเกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิต

ของมนุษย5และสิ่งแวดลHอมใหHตJางไปจากเดิมก็สJงผลที่ไมJดีตามมาดHวย กลJาวคือ การที่คนอยูJบHานมากขึ้นไดHเกิดการกระทำของ

มนุษย5ที่สJงผลใหHสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติไดHเปลี่ยนแปลงสภาวะ เกิดบริการการสั่งอาหารหรือเดลิเวอรี่ ที่บรรจุภัณฑ5อาหาร

เปUนพลาสติกสJงผลใหHเปUนป�ญหามลพิษจากขยะที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งขยะทางการแพทย5ที่มาจากการป�องกันและรักษา

โรคไวรัสโคโรนJา 2019 ซึ่งการที่ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเปUนผลกระทบตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในดHานมลพิษอากาศ มลพิษ

น้ำ และมลพิษดิน เปUนตHน นอกจากนี้ยังพบป�ญหาสัตว5ป¯าในอุทยานแหJงชาติก็ไมJสามารถปรับตัวใหHทันตJอการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

การกระทำของมนุษย5ดังกลJาวไดHสอดคลHองกับแนวคิดของ สามัคคี บุณยะวัฒน (2563) ที่ใหHความหมายผลกระทบสิ่งแวดลHอม

ทางธรรมชาติ ไวHวJา เปUนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลHอมทางธรรมชาติทั้งดHานขนาด (magnitude) และทิศทาง (direction) 

จากการกระทำของมนุษย5 (โครงการพัฒนา) หรือปรากฏการณ5ธรรมชาติ ผลกระทบที่มีตJอสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติ  ทำใหH

ทรัพยากรธรรมชาติอันเปUนป�จจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย5และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลถูกทำลาย  และสJงผลกระทบตJอ

สิ่งแวดลHอม 

หากสถานการณ5และมาตรการป�องกันไวรัสโคโรนJาสายพันธุ5ใหมJ 2019 หายไปหรือกลับคืนสูJสภาวะปกติ สิ่งที่จะเปUน

ผลตามมานอกจากประชาชนตHองมีการปรับตัวแลHว นั่นก็คือสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติอาจจะเกิดการบุกรุกหรือถูกทำลายจาก

มนุษย5ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งผลจากการศึกษานำมาใหHผูHคนเกิดความตระหนักตJอเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดลHอม สามารถเปUนแนวทางใน

ดHานการวางแผนหรือออกนโยบายในการจัดการ ดูแล ป�องกันสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในระยะยาวใหHกับองค5กรและหนJวยงาน

ที่เกี่ยวขHองกับสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติในประเทศไทย และสิ่งสะทHอนจากผลพวงในดHานที่ไมJดีนั้นเปUนแงJมุมสำหรับพัฒนาและ

ปรับปรุงใหHไปในทางที่ดีขึ้นไดH เชJน ในเรื่องของสัตว5ตJาง ๆ ที่อาศัยในอุทยาน เจHาหนHาที่ในอุทยานตHองคิดวิธีการรับมือตJาง ๆ ไดH

วJาหลังจากผJานสถานการณ5นั้นไปแลHวจะสามารถปรับตัวใหHกับสัตว5เหลJานั้นไดHอยJางไร และจะตHองทำอยJางไรใหHสัตว5เหลJานั้น

สามารถกลับสูJสภาวะปกติเหมือนตอนกJอนเกิดสถานการณ5นั้นไดH เปUนตHน 
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7. ขnอเสนอแนะจากการวิจัย และขnอเสนอแนะการวิจัยครั้งตUอไป 

7.1 ขnอเสนอแนะจากการวิจัย 

 7.1.1 หนJวยงานที่เกี่ยวขHองควรมีการอบรบใหHความรูHประชาชนในเรื่องการอนุรักษ5 ดูแลและฟ»¼นฟูสิ่ง แวดลHอม

ทางธรรมชาติในระยะยาว เพื่อเปUนความรูHใหHกับประชาชนในการดูแลและป�องกันไมJใหHเกิดความเสียหายตJอสิ่งแวดลHอมทาง

ธรรมชาติในประเทศไทย 

 7.1.2 หนJวยงานที่เกี่ยวขHองควรที่จะมีการรณรงค5ใหHประชาชนมีจิตสำนึกและหวงแหนสิ่งแวดลHอมทางชาติ 

เพื่อที่จะทำใหHประชาชนมีสJวนรJวมในการอนุรักษ5สิ่งแวดลHอมธรรมทางชาติมากยิ่งขึ้นแมHในสถานการณ5วิกฤตตJางๆ ที่เกิดขึ้น 

 7.2 ขnอเสนอแนะการวิจัยครั้งตUอไป 

 7.2.1 ควรศึกษาแนวทางการจัดการป�ญหาสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติที่เกิดจากสถานการณ5ไวรัสโคโรนJา 2019  

 7.2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมการมีสJวนรJวมของประชาชนในการอนุรักษ5สิ่งแวดลHอมทางธรรมชาติจากสถานการณ5

ไวรัสโคโรนJา 2019  

 7.2.3 ควรศึกษาบทบาทของเจHาหนHาที่ที่เกี่ยวขHองกับการอนุรักษ5 ดูแลและฟ»¼นฟูสิ่งแวดลHอมทางธรรมชาต ิ

8. กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธ5ฉบับนี้สำเร็จลุลJวงไปไดHดHวยดี เนื่องจากไดHรับความกรุณา การใหHความชJวยเหลือและใหHคำแนะนำจาก

อาจารย5ที่ปรึกษา ที่สละเวลาใหHคำปรึกษา ใหHกำลังใจ ชJวยเหลืออยJางเต็มที่ ในการแกHไขขHอบกพรJองดHวยความเอาใจใสJ และ 

ขอขอบคุณหัวหนHาหนJวยงานและเจHาหนHาที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝ�Ïง  กรมควบคุมมลพิษ  กรมทรัพยากรน้ำ  และกรม

อุทยานธรรมชาติสัตว5ป¯าและพันธุ5พืช ที่สละเวลาใหHขHอมูลจากการสัมภาษณ5 จนทำใหHงานวิจัยนี้สำเร็จลุลJวง 
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