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‘มาเรียม’ แอคชั่น 

เพือ่ให้การจากไปของ “มาเรยีม” ในฐานะ
เทพธิดาแห่งอนัดามนัเป็นคณุปูการต่อวงการ
อนุรักษ์ทะเลและต่อประเทศไทย เราควร
ต้องถอดบทเรียนปรากฏการณ์พะยูนแห่ง 
เกาะลิบงท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาร่วม 4 
เดอืนให้เกิดมรรคผลต่อการปกป้องสัตว์ทะเล
หายากและการขบัเคลือ่นนโยบายการจดัการ
ขยะทะเลให้เป็นรูปธรรม 

เป็นต้นว่า ผลักดันข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะท�างานด้านการจดัการสตัว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 1 ที่ต้องการเห็นแผน
มาเรียมโปรเจกต์บรรลุผล เช่น เสนอให้วัน
ที่ 17 สิงหาคม เป็น “วันพะยูนแห่งชาติ” ซึ่ง
ตรงกับวันเสียชีวิตของน้องมาเรียม  การจัด
ตั้ง “กองทุนมาเรียม” เพ่ือต่อตา้นขยะทะเล  
แผนการเพิ่มประชากรพะยูน 50% ภายใน 
10 ปี ตลอดจนการยกระดับการดูแลรักษา
สัตว์ทะเลที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

แผนเหล่านี้ต้องปฏิบัติการทันที และต้อง
เห็นผลโดยเร็ว

กองบรรณาธิการ

ฟ้าสวยน�้าใส



#  เกาะกระแสกรีน

สามารถสรปุไดแ้นช่ดัท้ังในแง่ปรากฎ 
การณ์และทางวิชาการว่า “ขยะ
พลาสติก” คือหนึ่งในมหันตภัย

ร้ายท่ีเป็นสาเหตุให้ “มาเรียม” และสัตว์
ทะเลอื่น ๆ ต้องสังเวยชีวิตในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา 

แตท่ี่อันตรายมากกว่าและเป็นต้นเหตุ
หลักนั่นก็คือ “เครื่องมือการท�าประมง” ซึ่ง
มข้ีอมลูยนืยนัว่าร้อยละ 90 เป็นสาเหตกุาร
ตายของพะยนู รวมถงึสัตว์ทะเลอืน่ ๆ  ด้วย 

นั่นหมายความว่าภาครัฐควรจะต้อง
พิจารณาผลักดันมาตรการใดมาตรการ
หนึง่ออกมาบงัคบัใช้ โดยการยกเลกิการใช้
เครื่องมือจับปลาบางประเภทในบางพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะแหล่งอาศัยของพะยูนท่ีมีความ
หนาแนน่ ซึ่งคณะท�างานด้านการจัดการ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้น�า
เสนอเป้าหมายให้ลดลงครึง่หนึง่ หรอืเหลอื
แค่ 45% หรือมากกว่านั้น

จริงอยู่ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ เพราะยังมีชาวประมงบาง
กลุ่มบางจังหวัดคัดค้านการก�าหนดเขต
อนุรักษ์พะยูน ซึ่งเกี่ยวพันกับเส้นทางการ
เดินเรือหาปลา ฉะนั้นทางคณะท�างานฯ จึง
ได้น�าเสนอพะยูนโมเดล “พะยูนอยู่ได้ ชาว
บ้านอยู่ดี ทะเลมีความสุข” มีเป้าหมาย

ลดอัตราการตายของพะยูนจากเครื่องมือ
ประมง ซึ่งประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเล
อื่น ๆ ด้วย เนื่องจากในช่วงท่ีผ่านมามีสัตว์
ทะเล เช่น เต่า โลมา ฉลาม ฯลฯ มักได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเครื่องมือประมง
จ�านวนมากด้วยเช่นกัน

โมเดลนี้ถือเป็นการถอยคนละก้าวเพื่อ
รักษาแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของ
พะยูน แต่จะต้องหาทางออกให้กับการ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และช่วยกัน
อนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลควบคู่กนัไปด้วย 

อกีประเดน็ท่ีมคีวามส�าคญัไม่แพ้กนันัน่
ก็คือ เราจะตอ้งหันมามองแผนการบริหาร
จัดการภายในอย่างเป็นระบบมากขึ้น ท้ัง
แผนพะยูนแห่งชาติ สัตว์ทะเลหายาก และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เป้าหมายการเพิ่ม
ประชากรพะยูนเพิ่มขึ้น 50% ภายใน 10 ปี 
การท�าวจิยัเรือ่งพะยนู การรกัษาดแูลแหล่ง
หญ้าทะเล การยกระดับการดูแลรักษา 
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานฟื้นฟูสัตว์ทะเล 
ตลอดจนการเพิ่มปริมาณสัตวแพทย์ให้
เพียงพอ การเชื่อมโยงเครือข่ายนักอนุรักษ์
และอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและเป็น
มาตรฐาน ฯลฯ

ท่ามกลางกระแสการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
ท่ีติดลมบน ท้ังจากมาเรียมฟีเวอร์ และ 

ด้วยเหตุท่ีประเทศท่ัวโลกต่างมีความตื่น
ตัวและให้ความส�าคัญกับปัญหาขยะทะเล 
ไทยอาจต้องพิจารณาผลักดันมาตรการ
ท่ีมีความเข้มข้นส�าหรับการจัดการขยะ
พลาสติกเพิ่มเติมและมากกว่าการรณรงค์
สร้างจิตส�านึกดังเช่นที่ผ่าน ๆ มา

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งท่ีบางประเทศน�ามาใช้แล้ว
ประสบผลส�าเร็จ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจไม่
น้อยที่บ้านเราจะต้องท�าให้พลาสติกใช้ครั้ง
เดียวท้ิง ไม่ใช่ของฟรี การใช้ถุงพลาสติก 
แก้วน�้าพลาสติก หลอดพลาสติก จะต้อง
จ่ายเงินซื้อ ซึ่งในทางจิตวิทยาคนจะลดการ
ใช้ลง เลิกใช้ หรือใช้เท่าที่จ�าเป็น 

ฉะนั้นอาจถึงเวลาเก็บเงินค่าพลาสติก
แบบใช้แล้วท้ิง ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาท่ีต้นทาง 
เป็นการพลิกวิกฤตจากการสูญเสียเป็น
โอกาส น�าไปสู ่การขับเคล่ือนนโยบาย
ประมงยั่งยืน การท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ในท่ีสุดจะช่วยลดปริมาณขยะบกลง
สู่ทะเลตั้งแต่ต้นทางได้มากข้ึนเป็นล�าดับ 
และนโยบายการจัดการขยะโดยรวมจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ที่มาภาพ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อีกประเด็นที่มีความสำ คัญ
ไม่แพ้กันนั่นก็คือ เราจะต้องหันมา
มองแผนการบริหารจัดการภายใน
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งแผน
พะยูนแห่งชาติ สัตว์ทะเลหายาก 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

การขับเคล่ือนนโยบาย
จากบทเรียนมาเรียม
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#  เบิกโลก

งานวิจัยเก่ียวกับภาวะโลกร้อนล่าสุด
ท่ีได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature และ
วารสาร Nature Geoscience 

ได้ข้อสรุปว่าการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ
โลกในช่วงหน่ึงศตวรรษท่ีผ่านมาเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วและมีความรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยมี
เหตุการณ์ในรอบ 2,000 ปีจะเทียบเคียงได้ 

โดยทีมวิจัยเชื่อว่าการค้นพบในครั้งนี้
สามารถหักล้างข้อสงสัยของกลุ่มคนท่ีอ้าง
ว่าเรื่องภาวะโลกร้อนจากฝีมอืมนษุย์ไม่มอียู่
จริงและเป็นเพียงวงจรการเพิ่มและลดของ

อณุหภมูติามธรรมชาตเิท่านัน้
นักวิทยาศาสตร์นานาชาติผู้ท�าการวิจัย

ครัง้นีไ้ด้ท�าการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของ
อณุหภมิูโลกในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา ซึง่ใน
ระหว่างนั้นมีเหตุการณ์ท่ีภูมิอากาศผันผวน
อย่างรุนแรงรวมอยู่ด้วยหลายครั้ง ไม่ว่าจะ
เป็น “ภาวะอากาศร้อนยคุโรมัน” (Roman 
Warm Period) ระหว่างครสิต์ศกัราช 250-
400 ซึ่งท่ัวยุโรปมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ ไป
จนถงึยคุน�า้แขง็น้อย (Little Ice Age) ท่ีเกิด
ขึน้ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 14 ซึง่ท�าให้อณุหภูมิ
ในหลายพืน้ท่ีของโลกลดต�า่ลงอย่างยาวนาน
ตดิต่อกนัหลายร้อยปี

หลกัฐานท่ีบ่งชีถ้งึการเปลีย่นแปลงระดบั
อุณหภูมิในอดีตกว่า 700 ชิ้น ซึ่งรวมถึง 
วงปีของต้นไม้ แนวปะการงั และดนิตะกอน
ก้นทะเลสาบจากแหล่งต่าง ๆ ชี้ว่า ไม่มี
ปรากฏการณ์ท่ีอากาศร้อนขึน้หรอืหนาวเยน็
ลงครั้งใดจะมีความรุนแรงหรือส่งผลกระ
ทบในวงกว้างไปท่ัวท้ังโลกได้ เท่ากับภาวะ
โลกร้อนท่ีเริ่มเกิดขึ้นนับแต่ยุคการปฏิวัติ

อตุสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18-19 เป็นต้นมา
ทีมนักวิจัย ยังระบุอีกว่า ในรอบ 2 

ศตวรรษท่ีผ่านมานบัจากช่วงศตวรรษท่ี 20 
การเพิม่ขึน้ของอณุหภูมโิลกเกิดขึน้ครอบคลมุ
พื้นท่ีถึงกว่า 98% ท่ัวโลก ในขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศครัง้อืน่ ๆ 
ในรอบสองพนัปีก่อนหน้าไม่เคยส่งผลกระทบ
ถงึ 50% ของพ้ืนท่ีโลกท้ังใบ

ข้อสรปุจากงานวจิยัระบวุ่า “ปรากฎการณ์
สภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึน้ในช่วง 200 ปีท่ีผ่าน
มา เกิดขึน้ในพ้ืนท่ีกว่า 98% ท่ัวโลก ขณะท่ี
การเปล่ียนแปลงในครัง้ก่อนๆไม่เคยกินพืน้ท่ี
เกิน 50% ของโลก นีเ่ป็นหลักฐานท่ีชดัเจนว่า
สภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากมนษุย์ไม่เพียงแตก
ต่างท้ังในเชงิผลกระทบท่ีรนุแรงกว่ามาก แต่
ยงัส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางท่ัวโลก อย่าง
ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนในช่วง 2,000 ปีเท่าท่ี
มหีลักฐาน”

“ไม่น่าจะต้องมข้ีอสงสัยอะไรอกีแล้ว ว่า
สภาวะโลกร้อนในปัจจบุนัมสีาเหตมุาจากยคุ
ปฏวิตัอิตุสาหกรรม การใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ 
และการตดัไม้ท�าลายป่าเป็นหลกั อย่างท่ีได้มี
งานวจิยัจ�านวนมากแสดงให้เห็น โดยใช้หลาก
หลายวธีิการ และชดุข้อมูลท่ีแตกต่างกนั แต่
ได้ผลสรปุเหมือนกนั” 

สเตฟาน บรอนนมินัท์ หนึง่ในทีมวจิยัให้
ความเห็น

ราฟาเอล นวิคอม อกีหนึง่ในทีมผู้วจิยัจาก
มหาวทิยาลัยเบร์ินของสวติเซอร์แลนด์ เสรมิ
ว่า ความเปลีย่นแปลงของอณุหภมูใินยคุก่อน
การปฏิวัตอิตุสาหกรรม ส่วนใหญ่เกิดขึน้จาก
การระเบดิของภเูขาไฟครัง้รนุแรง ซึง่ถอืเป็น
เหตกุารณ์ท่ีอบุตัขิึน้แบบสุ่ม ไม่ใช่วฏัจกัรท่ีมี
ก�าหนดแน่นอน

นอกจากนี ้ ทีมผู้วจิยัยงัไม่พบข้อมลูท่ีชีว่้า 
ความผนัผวนของการแผ่รงัสีจากดวงอาทิตย์ใน
อดตีซึง่เป็นวงจรตามธรรมชาต ิได้ส่งผลกระทบ 
ต่ออณุหภูมิเฉล่ียของโลกแต่อย่างใดด้วย

“ดังนั้นความเห็นของบางฝ่ายท่ีระบุ
ว่า ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นเพียงวงจร
ตามธรรมชาติท่ีเราไม่ควรต้องไปวิตกกังวล 
จึงถือเป็นข้ออ้างเลื่อนลอยท่ีไม่มีเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์มารองรับอย่างเพียงพอ” 
นวิคอม กล่าว 

ไม่นา่จะต้องมขีอ้สงสยัอะไรอกีแลว้ 
ว่าสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมีสาเหตุ
มาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การ
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการตัดไม้
ทำ ลายป่าเป็นหลัก

งานวิจัยช้ีชัดโลกร้อน
เกิดจากน้ำ มือมนุษย์
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#  เท่าทัน



#  พลังขับเคลื่อน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม น้อมน�าแนวทางตาม 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด�าเนิน
งานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร ์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยให้เครือ
ข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน หรอืเครอืข่าย ทสม. 
เป็นกลไกขับเคล่ือนการท�างานในระดบัพืน้ท่ี
ให้สามารถบูรณาการการท�างานเข้ากับงาน
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพ่ือสนอง 

พระราโชบายในหลวงรชักาลท่ี 10 ขยายผล
สู่การเป็นเครอืข่าย ทสม. จติอาสา น้อมน�า
ศาสตร์พระราชามาเปน็หลักในการท�างาน
จติอาสาพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ได้มอบนโยบายว่าเครอืข่าย ทสม. ท่ีมสีมาชกิ
อยู่ท่ัวประเทศกว่า 226,898 คน ในฐานะ
โซ่ข้อกลางเชื่อมประสานการท�างานด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนจะท�างานในฐานะ 
จติอาสาพระราชทานฯ ด้วยอกีวาระหนึง่ เพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายภาคประชาชนด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชน ให้มีบทบาทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในระดบัชมุชน 

อย่างไรกต็าม เม่ือเรว็ ๆ นี ้ กระทรวงฯ 
ไดจ้ัดกิจกรรม “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” 
จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม บริเวณวัด
และโรงเรียน ณ วัดช่องลม ต.ไผ่กองดิน 
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อสนอง 

พระราโชบายของในหลวงรชักาลท่ี 10 ด้าน
งานจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการ
ส่งเสรมิเครอืข่ายภาคส่วนต่าง ๆ  ท�ากิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และรกัษาส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่างเช่น การก�าจัดวัชพืชในแหล่ง
น�า้ การปรบัภูมทัิศน์สวนสาธารณะ การทาสี
อาคารเอนกประสงค์ การปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว เป็นต้น โดยมีเครือข่าย ทสม. 
ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นท่ี
จากลุ่มน�้าภาคกลาง 12 จังหวัด (นครปฐม 
กาญจนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี 
สมทุรปราการ นนทบรุ ีและกรงุเทพมหานคร) 
เข้าร่วมกว่า 1,000 คน 

ท้ังนี ้ปัจจบุนัได้มีการขยายเครอืข่าย ทสม. 
ไปสู ่การเป ็นเครือข ่าย ทสม. จิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. แล้ว จ�านวน 
85,594 คน ดงันัน้ในการจัดกิจกรรม “เรา
ท�าความด ี ด้วยหัวใจ” จงึเป็นจดุเริม่ต้นการ
ขยายเครือข่าย ทสม. ไปสู่เครือข่าย ทสม. 
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให ้
ครอบคลุมท่ัวประเทศมากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นการ
แสดงถึงความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละ และ
เดนิตามรอยในหลวงรชักาลท่ี 9 พระผู้เป็น 
“พระบดิาแห่งการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล ้อม” ตลอดจนเพื่อสนอง 
พระราโชบาย โครงการจติอาสาพระราชทาน 
904 วปร. น้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดลุและยัง่ยนื 

เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศกว่า 
226,898 คน จะเชื่อมการทำ งาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน ทำ งานในฐานะจิตอาสา
พระราชทานฯ ด้วย

ขยายเครือข่าย ทสม.
จิตอาสาพระราชทาน
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นายรชัฎา สุรยิกลุ ณ อยธุยา 
อ ธิ บดี ก รมส ่ง เ ส ริ ม คุณภาพ 
ส่ิงแวดล ้อม เป ็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
ส่งเสรมิการบรกิารภัตตาคารท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล ้อม (Green 
Restaurant) ปี 2562 ครั้งท่ี 
3/2562 เม่ือท่ี 9 สิงหาคม 

2562 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อรับรองผลการ
ตรวจประเมิน ครั้งท่ี 1 โดยมี
ภตัตาคารเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 
16 ร้าน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 
ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ 1) 
ข้ันตอนการผลิตอาหารท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 2) การให้บริการ

และส่วนสนับสนุนท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม  3) การจดัการพลงังาน
และการจัดการส่ิงแวดล้อม  และ 4) 
การบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับ
ชมุชนท้องถิน่ และมรีะดบัการผ่าน
เกณฑ์ 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัทอง 
ระดบัเงิน และระดบัทองแดง 

#  ร่วมไม้ร่วมมือ

2

1

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และ ส่ิงแวดล ้อม โดยกรม 
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกบักรมการพัฒนาชมุชน จดั
กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการ
ผลติ การบรกิาร และการบรโิภค
ท่ี เป ็นมิ ต รกั บ ส่ิ ง แ วดล ้อม 
(GREEN OTOP) ภายใต้งาน

ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP 
ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562 
“ภมิูปัญญา คู่แผ่นดนิ หัตถศลิป์
แห่งแพรพรรณ” ระหว่างวันท่ี 
10 - 18 สิงหาคม 2562 
ณ ศนูย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี เพ่ือสร้างกลไกและ

เพิ่มช่องทางในการผลิตและ 
ส่งเสริมการตลาดสินค้าส�าหรับ
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีกระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และส่งเสริมให้เกิดการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมผู ้บริโภคใน
การเลอืกซือ้สินค้าท่ีเป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมภัตตาคาร
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

ทส. ส่งเสริม OTOP 
วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
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3

4

#  ร่วมไม้ร่วมมือ

นายวิจารย ์ สิมาฉายา 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน 
ในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “นโยบายการบรหิารจดัการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
ส่ิ ง แ วดล ้อม สู ่ค ว ามยั่ ง ยื น ” 
ในงานเสวนา “การปรับตัวเพื่อ
ร อ ง รั บ วิ ก ฤต ส่ิ ง แ วดล ้อม ” 
ซึ่ งจัดโดยนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
ส่ิงแวดลอ้ม ส�าหรับนักบริหาร
ระดบัสูง รุน่ท่ี 7 (ปธส.7) เมือ่วนั
ท่ี 17 สิงหาคม 2562  โดยมี
วิทยากรเข้าร่วม ประกอบด้วย 
ดร.รอยล จติรดอน กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ ศ.ดร.สุชชัวร์ี 
สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง ศ.กิตติคุณ 
ดร.ธงชยั พรรณสวสัดิ ์นกัวิชาการ
อสิระ และนายเฉลิมพล ปณุโณทก 
ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารและ 
ผู้ก่อตัง้ บรษิทั ซทีี เอเชยี โรโบตกิส์ 
จ� ากั ด  โดยภายในงานได ้มี 
การน�า เสนอผลงานวิชาการ 
“หัวใจสีเขียวในวิถีของน ่าน” 
ณ ห้องประชมุอารย์ีสัมพนัธ์ กรม
ส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากร 
ธ ร รมชาติ และ ส่ิ ง แวดล ้อม 
รบัข้อเสนอ จ�านวน 9 ข้อ จากการ
ประชุมร่วมกับสมัชชาเครือข่าย
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองส่ิง
แวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิซึง่กรมส่งเสรมิคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม จัดข้ึน ณ โรงแรม
ไมด้า ดอนเมอืง แอร์พอร์ต เมือ่
วัน ท่ี  21 สิงหาคม 2562 

ประกอบด้วย ดงันี้
1. แก้ปัญหาขยะบกและขยะ

ทะเล 2. ขับเคล่ือนสังคมไทยสู่
สังคมคาร์บอนต�่า 3. แก้ปัญหา
หมอกควนัและฝุ่นพษิ 4. แผนงาน
และมาตรการคุ้มครองพืน้ท่ีชุ่มน�า้
และแม่น�า้ 5. แก้ชมุชนและคนอยู่
กับป่า โดยการปรับปรุง พ.ร.บ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.ป่าชมุชน 

พ.ศ. 2562 ฯลฯ 6. ให้พฒันา
มาตรการรับรองสิทธิชุมชนใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง 7. แก้ปัญหาการ
อยู่ร่วมกนัระหว่างคนกบัช้าง และ
แผนพะยนู  8. การทบทวนและ
ก�าหนดแหล่งหินอตุสาหกรรมให้
สอดคล้องกับกฎหมายแร่ และ  
9. ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม
เพ่ือขบัเคลือ่นการท�างานให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

เสวนาปรับตัวเพ่ือ
รองรับวิกฤต
ส่ิงแวดล้อม

ทส.รับ 9 ข้อเสนอ
สมัชชาเครือข่าย
องค์กรเอกชน
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#  บนความเคลื่อนไหว

นายรชัฎา สุรยิกลุ ณ อยธุยา 
อ ธิบดี ก รมส ่ง เ ส ริ มคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม เป็นประธานงาน
ประกาศรางวลัโครงการกบจูเนยีร์ 
The Green : Zero Waste เดก็
ยุคใหม่สร ้างสังคมไทยไร ้ขยะ 
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 
ณ ห ้องประชุมอารีย ์สัมพันธ ์ 

กรมสง่เสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการ 
เรียนรู ้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชน 
ในการสร ้างสรรค ์ผลงานผ ่าน
สารคดีเพื่อถ ่ายทอดเรื่องราว 
ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมให้กบัผู้อืน่ โดยเฉพาะ

เรื่องการจัดการขยะ ซึ่งมีผลงาน 
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจ�านวน 20 
ผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัล
ส่ือสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ได้แก ่
ผลงานเรื่อง “Eco to Zero 
เปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนเแปรง” 
จากโรงเรียนอิสลามสันติชน 
กรงุเทพมหานคร 

กบจูเนียร์ The Green : 
Zero Waste เด็กยุคใหม่
สร้างสังคมไทยไร้ขยะ

มหกรรมกฬีาโอลิมปิก และพาราลิมปิก 
ครั้งท่ี 32 ท่ีจะเริ่มข้ึนระหว่างวันท่ี 
24 กรกฎาคม ถงึ 9 สิงหาคม 2020 

ณ กรุงโตเกียว ท่ีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ 
ได้เผยโฉมเหรียญรางวัลออกมาอย่างเป็น
ทางการแล้ว โดยเหรียญทุกเหรียญมาจาก 
“ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หลากหลายชนิดท่ีชาว
ดินแดนอาทิตย์อุทัยได้ช่วยกันบริจาค จนได ้
น�า้หนกัวตัถดุบิรวมกนัมากถงึ 78,895 ตนั ซึง่
ในจ�านวนนีเ้ป็นสมาร์ทโฟนถงึ 6.21 ล้านเครือ่ง 

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการรีไซเคิล
สามารถสกดัขยะ ซึง่มาจากอปุกรณ์ไม่ใช้แล้ว 
ท้ังโทรศพัท์มอืถอื กล้องดจิทัิล แล็ปท็อป รวม
ถงึเกมพกพา ได้ทองค�ามากถงึ 32 กิโลกรมั 
เงิน 3,500 กิโลกรมั และทองแดง 2,200 
กิโลกรมั เมือ่ผ่านกระบวนการผลติขัน้สุดท้าย
แล้วได้เหรียญทองมีน�้าหนัก 556 กรัม 
เหรยีญเงินมีน�า้หนกั 550 กรมั และเหรยีญ
ทองแดงมนี�า้หนกั 450 กรมั

คณะผู้จดังานมหกรรม Tokyo 2020 
ร่วมกับหน่วยงานรัฐท้องถิ่นโตเกียว เริ่ม

รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการผลิต
เหรียญมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 และ 
จนูจิ ิ คาวานชิ ิผู้ออกแบบเหรยีญรางวลักไ็ม่
ท�าให้ผดิหวงั เม่ือสัญลักษณ์แห่งชยัชนะออก
มาดูเรียบง่าย แต่ตอบโจทย์คณะกรรมการ 
โดยท่ีส่วนโค้งทุกมมุสามารถมองเห็นเป็น 3 
มติ ิและมีความแวววาวในทุกทิศทาง

นับเป็นความก้าวหน้าของวงการกีฬา

ระดับโลกท่ีเล็งเห็นความส�าคัญในการก�าจัด 
“ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งในปี 2016 เป็นปี
แรกท่ีรเิริม่น�าขยะอเิลก็ทรอนกิส์มาผลิตเป็น
เหรยีญรางวลัในมหกรรมโอลมิปิก และพารา
ลิมปิก Rio 2016 ท่ีประเทศบราซลิ โดยใน
ครัง้นัน้ใช้วตัถดุบิจากขยะอเิล็กทรอนกิส์เพยีง 
30% ส�าหรบัใช้ผลิตเหรยีญ  

ที่มา : BBC , The Guardian  ที่มาภาพ : Tokyo 2020

รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเหรียญรางวัล Tokyo 2020
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า” คอื ฐานทรพัยากรธรรมชาติ
ท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีมนุษย์ต้องช่วย
กนัดแูลรกัษา ซึง่ชาวสุพรรณบรุี

รู้ซึง้ด ี เพราะพวกเขาเคยผ่านความทุกข์ยาก
จากปัญหาแย่งชิงน�้ามาแล้ว เมื่อพืชสวน 
ไร่นาต้องยืนต้นตายจากผลพวงคนในชุมชน
ไม่รู้จักคุณค่าของน�้า และเมื่อเผชิญปัญหา
ก็ขาดความสมัครสมานสามัคคีท่ีจะฟันฝ่า
อปุสรรค สุดท้ายชมุชนเกอืบล่มสลาย 

นั่นคือปัญหาในอดีตเมื่อปี 2550 ท่ี 
“เกษมชยั แสงสว่าง” แกนน�าชมุชน ต.หนองโพธ์ิ 
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เล่าถึงท่ีมา

ของการรวมกลุ่ม “เครอืข่าย ทสม.ชมุชนบ้าน
หนองกระโดนมน” 

ปัจจุบันเครือข่าย ทสม.ชุมชนบ้านหนอง
กระโดนมน จับมือกันอนุรักษ ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรน�า้ข้ึนมา โดยน้อมน�า “ศาสตร์พระ
ราชา” มาบริหารจัดการน�้า ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ ขุดสระแก้มลิงในเรือกสวน 
ไร่นา พร้อมน�าภมูปัิญญาท้องถิน่ขดุบ่อบาดาล 
แบบง่าย 10 - 12 เมตร ส�ารองน�า้ไว้ใช้ ควบคู่
กบัการสร้างความตระหนกัรู้ถงึคณุค่าของน�า้ 

หลักการท�างาน คือ ร่วมคิด และร่วม
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้า เพราะทุก
ฝ่ายท้ังโรงงานอตุสาหกรรม เกษตรกร หรอื
ภาคธุรกิจต่างต้องการใช้น�า้ จงึตัง้กตกิาและ
ข้อตกลงร่วมกนั เพราะ “น�า้” เป็นของส่วน
รวมท่ีธรรมชาติให้มา จึงต้องร่วมกันรักษา
และใช้อย่างรู้บญุคณุ

เกษมชัย เล่าถึงวิธีการจัดการว่า เริ่มต้น
ด้วยการให้ความรู้ในการรักษาแหล่งน�้า เฝ้า
ระวังคุณภาพน�้า บริหารจัดการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการประชุมร่วม
กันระหว่างตัวแทนภาครัฐและประชาชน ยิ่ง

สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจากปัญหาโลกร้อน 
จึงต้องตดิตามสถานการณ์น�า้อย่างใกล้ชดิ เพ่ือ
รับมือปัญหาแล้งซ�้าซาก โดยมีการขยายแนว
ร่วม “จิตอาสา” กลุ่มผู้ใช้น�้าของ “โครงการ
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว” หรือ “เข่ือน 
กระเสียว” จากทุกภาคส่วนมาร่วมกันวางกฎ
กตกิาในการแบ่งปันน�า้อย่างเป็นธรรมและท่ัวถงึ 

เครือข่าย ทสม. คือ ฟันเฟืองส�าคัญใน
การดูแลเขื่อนกระเสียวท่ีเป็นเส้นเลือดใหญ่
หล่อเล้ียงคนสุพรรณบุรีให้ได้มีน�้ากินน�้าใช้
อย่างเพียงพอ เพราะเข่ือนกระเสียวยงัมเีส้น
ทางน�า้ย่อย ๆ ส�าคญัอกี 9 คลอง และ 278 
คู กระจายน�้าไปสู่บา้นเรือนและท่ีนาของพี่
น้องเกษตรกร จึงมีการตั้งคณะกรรมการ
หลายระดบัเพือ่มาดแูลทุกเส้นทางของสายน�า้ 
ตัง้แต่ระดบัค ูคลอง หรอืระดบัแปลงนา 

อีกท้ังมีการแบ่งหน้าท่ีในการขับเคล่ือน
งาน เช่น เปิด – ปิดน�า้ตามปรมิาณการใช้จรงิ
เพื่อลดความสูญเสียน�้าโดยเปล่าประโยชน์ 
หรอืยตุกิารท�านาปรงั เพือ่เกบ็น�า้ไว้บรโิภค  

นอกจากนี ้ เครอืข่าย ทสม. ยดึ บ้าน วดั 
และโรงเรียนหรือท่ีเรียกกันว่า “บวร” เป็น
ศนูย์กลางในการสร้างสัมพันธ์ ความรกัความ
สามคัค ีหรอืการเรยีนรู้แลกเปลีย่นองค์ความรู้
การใช้น�า้อย่างรู้คณุค่า ท่ีไม่ใช่แค่การประหยดั 
แตต่้องค�านึงในมิติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวโยงกับ
ทรพัยากรน�า้ อาทิ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 
ยาปราบศตัรพืูช หรอืหันมาท�าเกษตรอนิทรย์ี 
ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ผลของความ
ส�าเร็จและความร่วมมือ จึงได้รับการยกย่อง
จนได้รบัรางวลัระดบัประเทศ และระดบัโลก 

แบบอย่างของเครอืข่าย ทสม.บ้านหนอง
กระโดนมน ได้รบัการยกย่องให้เป็นต้นแบบ
การบริหารจัดการน�้าระดับลุ่มน�้าภาคกลาง 
และเครอืข่าย ทสม. ดเีด่น ระดบัประเทศ ปี 
2561  ด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากร
น�้า จากการน�าศาสตร์พระราชามาประยุกต์
ใช้ ยตุสิงครามแย่งชงิน�า้ และร่วมกนัพลกิฟ้ืน
ผนืดนิสุพรรณบรุใีห้กลับมาเขียวขจ ีเป็นฐาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสร้างความมัน่คงทาง
อาหารแก่คนสุพรรณบรุไีด้มนี�า้ใช้ไม่ขาด แม้
จะเจอวิกฤตภัยแล้งซ�า้ซากเพยีงใด แต่ชมุชน
บ้านหนองระโดนมนสามารถฝ่าฟันวิกฤตไป
ได้เสมอ 

ทุกฝ่ายทั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกร หรือภาคธุรกิจต่าง
ต้องการใช้น้ำ  จึงตั้งกติกาและข้อ
ตกลงร่วมกัน เพราะ “น้ำ ” เป็นของ
ส่วนรวมที่ธรรมชาติให้มา

‘บ้านหนองกระโดนมน’
ต้นแบบคนรักษ์น้ำ แห่งสุพรรณบุรี

“นํ้
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#  สุขพอเพียง

การเป็น “เมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน” หรือ 
Green City ต้องเร่ิมขับเคล่ือนท่ี 
“คนรุ่นใหม่” โดยเฉพาะในระดับ

อุดมศึกษาต้องเป็นต้นแบบท่ีดี และสามารถ
ขยายแนวคิดไปสู่ชุมชนโดยรอบ

จงึเป็นท่ีมาของโครงการ Green Youth 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยกระดับไปสู่
มหาวทิยาลยัสีเขยีว หรอื Green University 
โดยกรมส ่ง เสริมคุณภาพส่ิงแวดล ้อม 
สนบัสนนุการประกวดรางวลัเพ่ือเป็นก�าลงัใจ
แก่มหาวิทยาลัยท่ีรักและหวงแหนธรรมชาต ิ
จนเกิดความตระหนักรู ้ ผ่านชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
มหาวทิยาลยั 

หนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศท่ีอยู ่
ในเครือข่าย Green Youth และได้รับ
รางวลัระดบัทอง (ดเียีย่ม) คอื มหาวทิยาลยั 
แม่โจ้-ชมุพร เป็นตวัอย่างท่ีดด้ีานการจดัการ
ของเสีย และควรน�าไปขยายผล หรอืเผยแพร่
สู่สาธารณชน

ผศ.อ�านาจ รักษาพล แกนน�าส�าคัญใน
การชักน�านักศึกษามาร่วมท�ากิจกรรม เล่า
ว่า เริม่ด�าเนนินโยบาย Green University 
มา 4-5 ปี เพื่อดูแลส่ิงแวดล้อมในทุกมิติ 
โดยมีแนวคิดว่าจะท�าอย่างไรให้การอนุรักษ์
ธรรมชาตสิามารถจบัต้องได้ จงึตัง้กลุ่ม “กอง
ก�าลงัเพ่ือรบัใช้สังคม” จากนกัศกึษา เพ่ือจดุ
ประกายและกระตุ้นการดูแลธรรมชาติและ
ใส่ใจส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และ 
30 ชมุชนโดยรอบ 

กิจกรรมส�าคญัท่ีท�ามา ประกอบด้วย
1.เดนิส�ารวจคณุภาพน�า้ในจดุต่าง ๆ  ของ

มหาวทิยาลยัและชมุชนรอบนอก

2.การจดัเกบ็ขยะมลูฝอยในพืน้ท่ี และคดั
แยกขยะน�าไปรไีซเคลิ

3.การจดัเกบ็ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรณรงค์ลดการใช้
พลงังาน หรอืใช้อย่างคุม้ค่า และ

4.การจดัการขยะอนิทรย์ี เหลือศนูย์ ด้วย
การแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เล้ียงไส้เดือนดิน 
ท�าน�้าจุลินทรีย์ สร้างเตาเผาเพื่อท�าน�้าส้ม
ควันไม้ หรือน�าไปเป็นปุ๋ยบ�ารุงดินของคณะ
พชืเกษตรเพ่ือปลูกป่า 

เช่น ป่ากระท้อน ผักผลไม้ประจ�าถิ่น 
ฯลฯ ซึง่ความสมบรูณ์ของป่าน�ามาสู่แนวคดิ 
Home Stay พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชงินเิวศ สามารถขยายผลเป็นศนูย์การเรยีน
รู้ให้คนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้า
มาศกึษาดงูาน

“การเริ่มต้นกิจกรรม Green Youth 
ต้องท�าให้นกัศกึษาคดิว่าแม้มหาวทิยาลัยไม่มี
งบสนับสนุน แต่สามารถท�ากิจกรรมดูแลส่ิง
แวดล้อมได้แม้มต้ีนทุนน้อย ด้วยการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างง่าย ๆ จากนัน้ค่อย ๆ ขยบั
ไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูอื่น ๆ ท่ีส�าคัญ
มากขึน้ เช่น ปลกูป่าชายเลน เกบ็ขยะทะเล 

เป็นต้น” ผศ.อ�านาจ ระบุ
อีกมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีได้รับรางวัล

ระดบัทอง (ดเียีย่ม) คอื มหาวทิยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี 
อาจารย ์มนทิพย ์ จันทร ์แก ้ว หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หัวหอกขับเคลื่อน
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา โดยเริ่มรณรงค์คัด
แยกขยะภายในมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ 
น�าไปรไีซเคลิ น�าขวดพลาสตกิประยกุต์เป็นแพ
กั้นขวางผักตบชวาไม่ให้เจริญเติบโต เพราะ
เป็นต้นเหตใุห้น�า้ในสระของมหาวทิยาลยัเน่าเสีย 

ผลส�าเร็จของการคัดแยกขยะได้น�ามา
แปลงเป็นกิจกรรม “เกม” และ “ละครส้ัน” 
สนุกสนานเป็นส่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ใหก้ับโรงเรียนรอบ
มหาวิทยาลัย 7 แห่ง ตั้งแต่ระดับประถม
ศกึษาปีท่ี 1 - 6 ได้เรยีนรู้การจดัการขยะผ่าน
ชัว่โมงเรยีน “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลาเล่น” โดย
มนีกัศกึษาฝึกสอนท�าหน้าท่ีฝึกทักษะวชิาชพี
ครูให้ความรู้เรื่องขยะ ผสมกับความรู้วิชา
ท่ัวไป เป็นการสร้าง Green Youth ตัง้แต่
เนิ่น ๆ ก่อนที่เยาวชนเหล่านี้จะก้าวเข้าสู่รั้ว
มหาวทิยาลัย 

การเริ่มต้นกิจกรรม Green 
Youth ต้องทำ ให้นิสิต นักศึกษา คิด
อยู่บนพื้นฐานที่ว่าแม้มหาวิทยาลัย
ไม่มีงบสนับสนุน แต่สามารถทำ 
กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมไดด้้วย
ต้นทุนที่มีอยู่น้อย

Green Youth
เพ่ือสร้าง

Green University
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