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ขยะพลาสติกลดได้ 
แค่ร่วมใจกัน
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บทบรรณาธิการ

สารบัญ
ส่งเสริมภาชนะ
ทดแทนพลาสตกิ

การด�าเนินนโยบายลดการใช้พลาสติก
ใช้ครัง้เดยีวท้ิง ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้มา ได้รับความร่วมมือจากห้างร้าน 
เข้าร่วมโครงการกว่า 90 แห่ง ขณะท่ีประชาชน
ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอบรับ
ด้วยการพกพาถุงผ้าหรือภาชนะส�าหรับการ
จบัจ่ายซือ้สินค้า 

ในระหว่างท่ีรฐับาลเตรยีมการขยายผล
นโยบายการเลิกใช้พลาสตกิใช้ครัง้เดยีวท้ิงไป
ยังตลาดสดท่ัวประเทศ ภาครัฐควรใช้กระแส
ตอบรบัท่ีดดีงักล่าวเป็นโอกาสในการสนบัสนนุ
การผลิตบรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกขึ้นใน
ชุมชนท่ีมีศักยภาพท่ัวประเทศ ตัวอย่างเช่น 
ภาชนะกาบหมาก กาบจาก ใบตาล หลอดไม้ไผ่ 
และวตัถดุบิจากพืชชนดิอืน่ ๆ ฯลฯ

ตลอดจนส่งเสริมให้สังคมไทยมีการใช้ 
“ภาชนะรกัษ์โลก” จนกลายเป็นกระแสท่ีมคีวาม
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้แก่
ชุมชนแล้วยังช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ปลอดการใช้พลาสติกของประเทศบรรลุตาม
โรดแมปท่ีวางไว้อกีด้วย 

กองบรรณาธิการ
ฟ้าสวยน�้าใส

จัดทําโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2298 5630
www.deqp.go.th

www.facebook.com/deqpth

กระดาษรีไซเคิล 100%
ใช้หมึกพิมพ์จากหมึกถั่วเหลือง

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

RECYCLED
PAPER100%

3 • เกาะกระแสกรีน
  ทำ ตัวกรีนๆ ล้อกระแส
  เซย์โนพลาสติก

4 • พลังขับเคลื่อน 
  พลังความร่วมมือ
  แก้ปัญหาขยะพลาสติก

6 • วิถีคนเขียว 
  ‘ธีรวัฒน์’ ผู้นำ แนวคิดใหม่ 
  หมู่บ้านปลอดสารเคมีและไร้ขยะ

7 • เท่าทัน         
  การควบคุมการใช้
  ถุงพลาสติกทั่วโลก

8 • เบิกโลก 
  แคลิฟอร์เนียออกกฎ
  ห้ามโรงแรมแจกแชมพู

  ‘ภารกิจพิชิต 1.5  ํC’
  เกมส์ออนไลน์รับมือ
  ภาวะโลกร้อน     
  
10 • สุขพอเพียง 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
  ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ

11 • กรีนไมล์’ ตูน 
  
12 • ผลิใบ
  บนเส้นทางสำ นักงานสีเขียว
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13 • ร่วมไม้ร่วมมือ 
  ถอดบทเรียน 19 ปี น้ำ พุ
  กับการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อม

15 • บนความเคลื่อนไหว         
  พลาสติกรีไซเคิลกับรถหรู
  การเดินทางสู่ความยั่งยืน



แม้สังคมไทยจะเกิดกระแสรักษ์โลกมาพัก
ใหญ่แล้ว และประชาชนจ�านวนหน่ึงหัน
มาพกพาถุงผ้าใช้ในชีวิตประจ�าวัน แต่

ก็ยังเป็นสังคมส่วนน้อย เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่ยังมีความเคยชินและมักมีทัศนคติผิด ๆ 
ว่าตัวเองไม่ได้มีหน้าท่ีแก้ปัญหา ท�าให้ขยะ
พลาสติก รวมถึงขยะประเภทอ่ืน ๆ มีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึนทุกปี และสร้างผลกระทบรุนแรง
มากข้ึน จนพิษภัยจากขยะพลาสติกกลายเป็น
วาระระดับโลก

ยกตัวอย่างในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10 
ล้านคน หากลดการใช้ถุงพลาสติกลงคนละ 
1 ชิน้ต่อวัน ขยะพลาสตกิกจ็ะลดลงเฉลีย่ 10 
ล้านชิ้น เมื่อรวมท้ังปีขยะใน กทม.จะหายไป
เท่ากบัจ�านวนท่ีลดการใช้ลง 

อย่างไรก็ดี เราสามารถลดการใช ้ 
ถงุพลาสตกิหรอืบรรจุภณัฑ์ท่ีท�าจากพลาสตกิ
ลงได้ หากทุกคนมีจิตส�านึกและเข้าใจถึงผล 
กระทบท่ีตามมา โดยเริ่มต้นจากท่ีบ้านของ
แต่ละคน จรงิอยู่วถิกีารใช้ชวีติของกลุ่มคนใน
แตล่ะสาขาอาชีพมีความแตกต่างกันและม ี
ข้อจ�ากดัสูง ทว่าหากไม่เริม่จากตวัเรา ปัญหา
ของส่วนรวมกจ็ะไม่ได้รบัการแก้ไข

แต่กระนัน้เพ่ือไม่ให้ชวีติดเูคร่งครดัมาก
จนเกินไป ต้องท�าใจเปิดทางไว้เสมอว่า เรา
ไม่อาจรักษ์โลกเสมือนการถือศีลห้า เราไม่
อาจปฏิเสธพลาสติกอย่างส้ินเชิง แต่สามารถ
ออกแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องความเป็น
จรงิได้ เพยีงแค่วางกฎกตกิาส�าหรบัตวัเองว่าจะ 
ลดการใช้พลาสตกิลงให้มากท่ีสุด

เมือ่ปวารณาตวัเป็นคนรกัษ์โลกกจ็�าเป็น
ต้องรูจ้กัวิถชีวิีตประจ�าวันตวัเองให้ถ่องแท้ เช่น 
พนกังานออฟฟิศท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีท�างาน 
ควรแยกขยะท้ิงให้ถูกถัง พกพาแก้วน�้าและ
หลอดดูดน�้าส่วนตัวจนเป็นนิสัย พกถุงผ้า มี
กล่องส�าหรับใส่อาหาร มีตะกร้าใส่ของติดตัว
หรือติดรถไว้อย่างสม�่าเสมอ  เมื่อต้องไปจับ

จ่ายซือ้ของตามห้างร้านกไ็ม่ละเลยท่ีจะปฏเิสธ
การรบัถงุพลาสตกิ เป็นต้น 

การปรบัเปล่ียนตวัเองไม่ง่ายส�าหรบัทุก
คน แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งท่ียากเกินไป  จากวธีิการลด
การเกิดขยะพลาสตกิง่ายๆ โดยไม่เพิม่ขยะให้
เป็นมลพษิต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ได้มแีค่คนท่ัวไป
ท่ีให้ความสนใจ ยงัมเีหล่าดาราศลิปินของไทย
หลายคนท่ีริเริ่มการเปล่ียนพฤติกรรมตัวเอง
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้คนในสังคม ยกตวัอย่าง 

คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ เกิดไอเดีย 
ท�าหลอดยาง ท่ีสามารถใช้ล้างและเก็บได้ซึ่ง
เป็นการช่วยลดขยะหลอดพลาสตกิ โดยเขายงั
กล่าวต่ออกีว่า “หากทุกคนมีจติส�านกึ คดิก่อน
ท้ิง ไม่มักง่าย ก็จะมีส่วนช่วยในการลดขยะ
พลาสตกิ ท่ีสร้างมลพษิต่อส่ิงแวดล้อม”

เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร กล่าวว่า 
“พยายามไมใ่ช้หลอดท่ีท�าจากพลาสติก และ
ไม่ใช้ถุงพลาสติก เวลาท่ีเราซื้อของตามห้าง 
สรรพสินค้า ถ้าเราซือ้ชิน้สองชิน้ ไม่เอาถงุ ถอื
เอาดีกว่า หรือว่าใช้กระเป๋าผ้า อันละเล็กอัน

ละน้อยๆ ท่ีท�าได้ให้โลกของเราน่าอยู่กท็�าครบั 
เห็นแฟนๆได้ท�าตาม กร็ู้สึกชืน่ใจดคีรบั”

เจมส์ จริาย ุ ตัง้ศรสุีข  กมี็แนวคดิการ
ลดขยะพลาสตกิด้วยวธีิง่าย ๆ คอืการ น�าถงุ
พลาสตกิ แก้วน�า้ มาใช้ซ�า้ให้คุ้มค่า

โป๊ป ธนวรรธน ์ วรรธนะภูติ กล่าวว่า 
“ของบางอย่างท่ีเรารู้สึกถือเองได้ผมไม่เคย 
ขอถงุพลาสตกิเขา กถ็อืเองเลย ไม่กใ็ส่กระเป๋า
ท่ีใส่สตางค์ ก็ท�ามาตลอด ก็คิดว่าการท่ีเรา
ไม่ใช้ถงุเยอะ ๆ อาจจะท�าให้ธรรมชาตสิภาพ
แวดล้อมของเราดข้ึีน” และยงัมองว่า การท่ีให้
คนหันมาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม อาจเป็นเรือ่ง
ยาก ต้องใช้เวลา หากทุกคนสามารถปรับตัว
ได้ กจ็ะเป็นเรือ่งท่ีดี

จะเห็นได้ว่าทุกคนกส็ามารถท�าตวักรนี ๆ  
ไปพร้อม ๆ  กนัได้ เพือ่ให้โลกถกูท�าร้ายน้อยลง 
และน่าอยู่มากข้ึน 

ที่มา :
www.voicetv.co.th/read/yNMO3WKHq

#  เกาะกระแสกรีน

ท�ำตัวกรนีๆ ล้อกระแส
เซย์โนพลำสติกวิธีทําตัวกรีนๆง่าย ๆ ที่สามารถ

ลงมือท�าไดด้้วยตัวเอง ต้องเริ่มต้น
จากความตั้งใจที่มุ่งมั่น พูดง่าย ๆ 
ก็คือต่อไปน้ีเราจะท�าตัวเป ็นคน 
รักษ์โลก
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#  พลังขับเคลื่อน

จากช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทย
มีการด�าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่าง
จริงจังในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล 

และขยะพลาสติก จนเกิดเป็นมาตรการความ
ร่วมมือของภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมกันงด
การใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวในประเทศไทย ต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซ่ึงถือ
เป็นก้าวส�าคัญของประเทศท่ีแสดงถึงพลัง
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ซ่ึงคาดว่า 
กิจกรรม “Everyday Say No To Plastic 
Bags” จะสามารถลดปริมาณขยะจากถุง
พลาสติกหูห้ิวได้ถึงประมาณ 13,500 ล้านใบ  

เมือ่วนัท่ี 12 พฤศจกิายน 2562 คณะ
รฐัมนตร ีได้มมีตเิห็นชอบกลไกการขับเคล่ือน
การงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า 
ซเูปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซือ้ ตัง้แต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึง่เป็นนโยบาย
ความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในการ

พลังควำมรว่มมือ
แก้ปัญหำขยะพลำสติก

การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยมีความก้าวหน้า 
ไปมากเป็นลําดบั สามารถลดต้นทนุในการบรหิารจดัการขยะ และทีสํ่าคัญสามารถ
ลดปริมาณขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่ทะเลได้เป็นจํานวนมาก เป็นผลมาจาก 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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ด�าเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบ
ครัง้เดยีวท้ิง (Single - Use Plastic) 

และเม่ือวันส่ิงแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 
2562 ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนักบัภาคี
เครอืข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า และร้าน
สะดวกซือ้ มากกว่า 70 บรษิทั งดให้บรกิาร 
ถุงพลาสติกหูห้ิว ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2563  รวมท้ังร่วมกนัรณรงค์สร้างการรบัรู้ให้
ประชาชนเตรยีมความพร้อมในเรือ่งดงักล่าว

อีกท้ังกระทรวงฯ ได ้มีแผนด�าเนิน
กิจกรรมรณรงค์ “ท�าความดด้ีวยหัวใจ ลดรบั 
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ในทุกจังหวัดอย่าง 
ต ่อ เนื่ อ ง  ด ้วยความร ่วมมือกั นระหว ่า ง 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ส�านักงาน 
ส่ิงแวดล้อมภาค ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) มุ่งสู่การบรรลโุรดแมป (Roadmap) 
การจดัการขยะพลาสตกิ พ.ศ. 2561 - 2573 
ท่ีมีเป้าหมาย คอื การลดการใช้พลาสตกิแบบ
ใช้ครัง้เดยีวท้ิง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วสัดุ
ทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

อย่างไรกต็าม ท่ีผ่านมาทุกภาคส่วนท่ีได้
ให้ความร่วมมอื จนเกิดกระแสตอบรบัท่ีดจีาก
ประชาชน ถึงแม้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ลดความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใช้สอยของ
ตวัเองลง ดงัเห็นได้จากผลส�ารวจดสิุตโพล ท่ี
พบว่า ประชาชนถึงร้อยละ 90 เห็นด้วยกับ
นโยบายงดแจกถุงฯ และมีการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมตนเองกนับ้างแล้ว 

ปัจจุบันสามารถลดปริมาณการใช้ถุง
พลาสติกหูห้ิวท้ังในตลาดสดเทศบาลและ
เอกชน รวมท้ังห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อได้แล้ว 
กว่า 4,600 ล้านใบ (21 กรกฎาคม 2561 – 
เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563) และมีห้างสรรพสินค้า 
ศนูย์การค้า ซเูปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซือ้
กว่า 90 บรษิทั ท่ีร่วมกนัขบัเคล่ือนนโยบาย 
ถึงแม้อาจท�าให้เกิดความไม่สะดวกสบายแก่
ลูกค้า หรือเกิดปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่
ทุกบรษิทัยนิดใีห้ความร่วมมอืกบัภาครฐั และ 

ร่วมกนัหาทางออกท่ีดใีห้กบัลูกค้า
และในปีนีก้รมฯ มีเป้าหมายขยายความ

ร่วมมอืไปยงัตลาดสดท่ัวประเทศ เนือ่งจากข้อมูล
ของสถาบนัพลาสตกิ พบว่า มปีรมิาณการใช้ถงุ
พลาสตกิหูห้ิวในประเทศไทย จ�านวน 45,000 
ล้านใบ/ปี โดยร้อยละ 40 หรือประมาณ 
18,000 ล้านใบ มาจากตลาดสดเทศบาลและ
เอกชน/ แผงลอย/ อืน่ๆ จงึจ�าเป็นต้องสร้างความ
ร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน โดยจะขยายความร่วมมอื 
ตลอดจนรณรงค์สร้างการรบัรู้ เชญิชวนคนไทย
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างต่อเนือ่ง 

จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยมีความ
ก้าวหน้าไปมากเป็นล�าดับ สามารถลดต้นทุน
ในการบรหิารจดัการขยะ และท่ีส�าคญัสามารถ
ลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีหลุดรอดลงสู่ทะเล
ได้เป็นจ�านวนมาก เป็นผลมาจากความร่วม
มอืของทุกภาคส่วน และท่ีส�าคญัประชาชนให้
ความร่วมมอืปรบัตวักนัมาอย่างต่อเนือ่ง ด้วย
การน�าถงุผ้า ตะกร้า ปิ่นโต หรอืรถเข็น เพือ่
ไปซื้อของท่ีตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้าน
ค้าต่างๆ จนเกิดความเคยชนิและตดิเป็นนสัิย 
พร้อมบอกต่อคนใกล้ตัวให้ปฏิบัติตาม ถึงแม้
บางคนจะยังไม่คุ้นเคยกับการพกถุงผ้า แต่มี
ความพยายามท่ีจะปฏบิตัติาม เพราะเข้าใจถงึ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศไทย และโลกของ
เราก�าลงัประสบอยู่ ขอเพยีงร่วมมอืร่วมใจกนั
อย่างจรงิจงั 
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#  วิถีคนเขียว

ทุกครัว เรือนต ้องคัดแยกขยะ 
ที่บ้านตัวเอง พร้อมประกาศตัวเป็น
หมูบ้่านทีไ่ม่ “ส่งเงนิค่าเกบ็ขยะ” และ 
“คืนถังขยะ” ให้กับเทศบาล
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สิบกว่าปีก่อนหมูบ่ ้านทุ่งศรี อ�าเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นสังคม
เกษตรแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่ท�านา 

ปลูกข้าวโพด และใบยาสูบ ตลอดท้ังปีไม่มี
การหยุดพักบ�ารุงรักษาสภาพดิน พ่นยา 
ฆ่าแมลงทุกฤดูกาล สุขภาพเกษตรกรจึง
พลอยได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ชายใน
ฐานะหัวหน้าครอบครัวต้องจากไปด้วยโรค
ภัยไข้เจ็บก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นผลพวงจาก 
ยาฆ่าแมลงและมลพิษจากการเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร หมู ่บ ้านทุ ่งศรีในอดีตจึง 
ถกูเรยีกขานว่า “หมู่บ้านแม่ม่าย” 

ในปี 2548 นายธีรวฒัน์ ต๊ะวกิา วิศวกร
หนุ ่มตัดสินใจลาออกจากงานประจ�าและ 
มุ่งหน้าสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อน�าความรู้

วศิวกรรมด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มาสมคัรเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ของบ้านทุ่งศร ี
หวังฟื้นฟูปัญหาสภาพส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
โดยเริ่มจากรวมกลุ่มสูงอายุท่ีปลดระวางจาก
การท�าเกษตรเชงิเดีย่วกลุ่มเลก็ ๆ มาช่วยกนั
สร้างวิถเีกษตรยัง่ยนื

ช่วงเริ่มต้นผู ้ใหญ่ธีรวัฒน์มุ ่งมั่นขยัน
เขยีนโครงการส่งไปตามหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่
ขอรับการสนับสนุนความรู ้ทางวิชาการด้าน
เกษตรทฤษฎใีหม่ เมือ่เวลาผ่านไป 3 - 4 ปี 
จงึได้น�าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รชักาลท่ี 9 เป็นแนวทาง
พฒันาชมุชน และแก้ไขปัญหาปากท้อง เปล่ียน
จากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรยั่งยืนโดยไม่
ท�าลายส่ิงแวดล้อม มุ่งส่งเสรมิการเกษตรแบบ 
ผสมผสาน

เมือ่ปัญหาปากท้องเริม่คลีค่ลายและเห็น
แสงสว่างปลายอโุมงค์ ชาวบ้านจึงเริม่เปิดรบั
แนวคดิด้านส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ   โดยในปี 2553 
จงึเกิดกระบวนการจดัการขยะอย่างเป็นระบบ 
ทุกครัวเรือนต้องคัดแยกขยะท่ีบ้านตัวเอง 
พร้อมประกาศตวัเป็นหมู่บ้านท่ีไม่ “ส่งเงินค่า
เกบ็ขยะ” และ “คนืถงัขยะ” ให้กบัเทศบาลไป

ให้หมด จากนัน้จงึตัง้ “กองทุนถงุด�า” จัดเกบ็
ขยะมารวมกนัเพือ่คดัแยกขยะออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ  ก่อนน�าไปขาย แปรรปูหรอืใช้ประโยชน์ซ�า้ 

วธีิการจดัการขยะของบ้านทุ่งศรเีริม่จาก 
1.ขยะประเภทท่ีสามารถแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
รไีซเคลิสร้างรายได้แก่ชมุชน เช่น หมวก แจกนั 
พวงกญุแจ ของช�าร่วย หรอืของท่ีระลกึต่าง ๆ  
ซึ่งเกิดเป็นอาชีพหลังพาชาวบ้านไปฝึกอบรม  
2.ขยะประเภทน�ากลบัมาใช้ใหม่ท่ีสามารถขาย
ให้กับเทศบาลหรือพอ่ค้ารับซื้อของเก่าท่ัวไป  
อาทิ พลาสตกิ กระดาษ หรอืขยะอนัตรายให้
น�าไปท้ิง ณ จดุท่ีก�าหนดไว้ 

3.ขยะประเภทเศษอาหารน�าไปท�าปุ๋ย
หมัก น�้าหมัก หรือน�าไปเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์
แอฟริกาไนท์ เพ่ือน�าดินมูลไส้เดือนมาปลูกเม
ล่อน องุ่น มะเขือเทศ ฯลฯ และ 4.ขยะประเภท
กระดูกและเศษเนื้อน�าไปให้สุนัขกิน รวมถึง
ขยะประเภทเศษเปลอืกผลไม้หรอืผกัน�าไปเป็น
อาหารแม่พันธุ์โค และเม่ือได้มูลโคจะน�าไป
ท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
ท�าให้ทุกวนันีใ้นแต่ละบ้านแทบไม่เหลอืขยะให้
จดัเกบ็

บ้านทุ ่งศรี ท่ีล ่มสลายสามารถพลิก
ฟื้นกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพของลูกบ้านดีขึ้น มีคนนอกหมู่บ้าน
มาดูงาน กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดการ 
ท่องเท่ียวโฮมสเตย์ 

ผู้ใหญ่ธีรวฒัน์ ในฐานะผู้น�าแนวคดิใหม่
มาพฒันาหมู่บ้าน โดยยดึหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเป็นเขม็ทิศท�างาน และน�าพาให้ชมุชน 
“อยู่พอดี มีพอใช้ ใจเป็นสุข” จึงท�าให้ได้รับ
รางวัลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มหมู่บ้าน (ทสม.) ดีเด่นระดับ
ประเทศ ด้านการจดัการขยะมลูฝอย ประจ�าปี 
2562 

‘ธรีวัฒน์’ ผู้น�ำแนวคิดใหม่ 
หมู่บ้ำนปลอดสำรเคมีและไรข้ยะ
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#  เบิกโลก

กฎหมายยังระบุโทษกรณีท่ีโรงแรม
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเอาไว้ด้วย โดย
เจ้าของและผู ้ดําเนินกิจการจะถูก
ปรับเงิน จ�านวน 500 ดอลลาร์
สหรัฐต่อวัน จนกว่าจะมีการแก้ไข
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ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า บรรดาแขกท่ีเข้า
พักโรงแรมในรัฐแคลิฟอร์เ นียของ
สหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เห็นแชมพู ครีมนวด 

และโลช่ันขวดจ๋ิวเล็กกระทัดรัดอันคุ้นชินถูก 
จัดวางไว้ในห้องพักของพวกเขาอีกต่อไป 

เรื่องนี้มีเหตุมาจากการท่ีเม่ือเร็ว ๆ นี้ 
เกวิน นิวซั่ม (Gavin Newsom) ผู้ว่าการ

รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ลงนามค�าส่ังห้ามโรงแรม
ท้ังหมดในรฐัฯ จดัเตรยีมแชมพู ครมีนวดและ
โลชัน่ท่ีบรรจใุนขวดพลาสตกิท่ีมขีนาดเล็กกว่า 
12 ออนซ์ ในกบัแขกท่ีเข้าพกั โดยมเีป้าหมาย
เพื่อลดจ�านวนขวดพลาสติกประเภทใช้ครั้ง
เดยีวท้ิง (Single-Use Plastic) ซึง่ในแต่ละ
ปีสร้างขยะท่ีก่อมลพษิอย่างมหาศาล

กฎหมายใหม่นีจ้ะเริม่มีผลบงัคบัใช้ในปี 
2566 (ค.ศ. 2023) ส�าหรับกลุ่มโรงแรมท่ี
มจี�านวนห้องพกัมากกว่า 50 ห้อง และในปี 
2567 ส�าหรบักลุ่มโรงแรมท่ีมจี�านวนห้องพกั
น้อยกว่า 50 ห้อง อย่างไรกด็ ีข้อบงัคบัใหม่นี้
จะไมค่รอบคลุมถึงกลุ่มโรงพยาบาล สถานท่ี
ดแูลผูป่้วย บ้านพกัคนชรา เรอืนจ�าและสถาน
พกัพิงส�าหรบัคนไร้บ้าน

นอกจากนี้กฎหมายยังระบุโทษกรณี
ท่ีโรงแรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเอาไว้ด้วย โดย
เจ้าของและผู ้ด�าเนินกิจการจะถูกปรับเงิน 
จ�านวน 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันจนกว่าจะ

มกีารแก้ไข พร้อมหนงัสือค�าเตอืนส�าหรบัการ 
กระท�าผดิครัง้แรก หากยงัมกีารกระท�าผดิเป็น
ครัง้ท่ีสองและครัง้ต่อ ๆ  ไป จ�านวนเงินค่าปรบั
จะเพิม่ขึน้เป็น 2,000 ดอลลาร์ต่อวัน

แอช คาลลา ผู้ร่วมร่างกฎหมายฉบบันี้ 
เชือ่ว่า กฎหมายฉบบันีจ้ะช่วยลดปรมิาณขยะ
พลาสตกิ โดยเฉพาะพลาสตกิประเภทใช้ครัง้
เดยีวท้ิงในรฐัแคลิฟอร์เนยีได้

การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการ
ใช้พลาสติกของธุรกิจโรงแรมฉบับนี้เกิดขึ้น
พร้อม ๆ กับความพยายามจัดการปัญหา
ขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิงของเมืองอื่น ๆ 
และบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทยอย
ออกมาตรการต่าง ๆ มาแล้วก่อนหน้านี ้ เช่น 
การห้ามใช้ขวดน�า้พลาสตกิในสนามบนิ การ
รณรงค์ไม่ใช้หลอดพลาสติกและถุงพลาสติก
ในร้านสะดวกซือ้

แคลิฟอร์เนียจัดเป็นรัฐท่ีมีความตื่นตัว
เรื่องปัญหาขยะพลาสติกมากท่ีสุดและเป็น
รัฐแรกในสหรัฐท่ีส่ังแบนถุงพลาสติกในร้าน
สะดวกซื้อย้อนกลับไปเมื่อปี 2557 ซึ่งใน
ปีท่ีผ่านมารัฐนิวยอร์กก็ได้ด�าเนินรอยตาม
แบนถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อไปแล้วเช่น
กันและก�าลังอยู่ระหวา่งพิจารณาแบนการใช้
ขวดพลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดยีวท้ิงในธุรกิจ
โรงแรมเช่นเดียวกับแคลิฟอร์เนียอีกด้วย

“การจ�ากัดการใช้พลาสติกทีละเล็ก 
ทีละน้อยจะส่งผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมในโลก
ของเรา การห้ามโรงแรมใช้พลาสติกครั้ง
เดียวท้ิงกับลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก 
ในการปกป้องส่ิงแวดล้อม ลดขยะพลาสตกิ
และขยะในท่อระบายน�้าท่ีกีดขวางทาง
เดินของน�้า” ทอดด์ คามินสกี้ วุฒิสมาชิก 
รฐันวิยอร์กกล่าวกบัส่ือ

นอกจากความพยายามของภาครฐัแล้ว 
เจ้าของธุรกิจโรงแรมท่ีมเีครอืข่ายท่ัวโลกอย่าง
กลุ่มแมรอิอทกไ็ด้ออกมาประกาศว่าโรงแรมใน
เครอืของตวัเองจะยกเลิกการใช้ขวดพลาสตกิ
ขนาดจิ๋วเพื่อบรรจุแชมพูและครีมนวดให้กับ
ผู้เข้าพักในเดือนเมษายนนี้ โดยจะหันมาใช้
ภาชนะประเภทอืน่ท่ีมขีนาดใหญ่กว่าเพือ่บรรจุ
ของเหลวเหล่านีแ้ทน 

โดยจะเริ่มต้นจากโรงแรมในเครือแถบ
ภมูภิาคอเมรกิาเหนอื จ�านวน 1,500 โรงแรม
ก่อน และคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถลด
ปรมิาณขยะท่ีเกิดจากขวดพลาสตกิขนาดเลก็ได้
ถงึ 10.4 ล้านขวด หรอื 50,000 กิโลกรมัต่อปี 

ที่มา : https://edition.cnn.com/travel/article/shampoo-
plastic-bottles-ban-trnd/index.html

แคลิฟอรเ์นียออกกฎ
ห้ำมโรงแรมแจกแชมพู



#  เบิกโลก

ในเกมส์นี้ผู้เล่นจะต้อง ตอบค�าถาม 
เกี่ ยวกับวิธี แก ้ ไขป ัญหา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจสีเขียว 
การคมนาคมขนส่ง การอนุรักษ์ป่า
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ทศวรรษท่ีผ่านมาเป็นช่วงท่ีโลกเรามี
สถติใิหม่ ๆ  เกิดข้ึนมากมาย ท้ังเรือ่ง
คลืน่ความร้อน ไฟป่า อณุหภมิูพืน้

ดนิและมหาสมทุรท่ีสูงขึน้ น�า้แขง็ขัว้โลกก�าลงั
ละลายและสภาพอากาศเริ่มไม่แน่นอนและ
เป็นอันตรายถึงชีวิต  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้
อณุหภมูโิลกใกล้ถงึจดุการเพ่ิมข้ึน 1.5 องศา
เซลเซยีสเรว็ขึน้กว่าท่ีคาดการณ์ไว้

ส� า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ห ่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ร ่วมตอบสนอง
วกิฤตการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ด้วยการสร้างเกมส์ออนไลน์ “ภารกิจพิชิต 
1.5  �C” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนกว่า 
20 ล้านคนท่ัวโลกได้มีโอกาสพูดถึงวิธีการ
จัดการและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีพวกเขาต้องการเพื่อให้
ประชาชนเหล่านี้ได้ตระหนักถึงปัญหาโลก
ร้อน และใช้เป็นประเดน็ส่ือสารไปยงัรฐับาลว่า 
พวกเขาต้องการอยากจะเห็นจากรฐับาล

เกมส์ภารกิจพิชิต 1.5 �C ได้รับการ
ออกแบบให้สามารถเล่นได้ท้ังในคอมพวิเตอร์
และโทรศัพท์มือถือมีพื้นฐานการออกแบบ
มาจากเกมมือถือท่ีให้ผูเ้ล่นสวมบทบาทเป็น
ผู้น�าในการวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศท่ี
พวกเขาเลอืก

ในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องตอบค�าถามเกี่ยว
กับวิธีแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศในด้านต่าง ๆ เช่นเศรษฐกิจสีเขยีว 
การคมนาคมขนส่ง การอนุรักษ์ปา่ ความ 
รบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมขององค์กร เป็นต้น 

ค�าถามมีสามตัวเลือก หนึ่งในสาม
นั้นจะเป็นค�าตอบท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุดว่าเป็น
ปฏิบัติการท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการลด
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
มากกว่าอกีสองตวัเลือกท่ีเหลอื และค�าตอบท่ี 
เหมาะสมท่ีสุดจะได้รบั 1,000 คะแนน ในขณะท่ี 
อกีสองตวัเลือกจะได้เพยีง 700 คะแนน

หลังจากจบเกมผู ้เล ่นจะถูกขอให ้

เลอืกปฏบิตักิารในแต่ละแผนการ ท่ีพวกเขา
ต้องการเห็นจากรัฐบาล คะแนนและข้อมูล
ต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดย 
นกัวจิยัท่ีมหาวทิยาลัยออกซ์ฟอร์ด ก่อนส่งมอบ 
ให้กับรัฐบาลและผู ้ก�าหนดนโยบายสภาพ 
ภมูอิากาศของประเทศนัน้ ๆ 

ผลลพัธ์จะถกูรวบรวมและน�าเสนอตาม
เพศ อายุ และประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ว่าประชาชนในแต่ละประเทศอยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรในประเทศของตัวเอง 
และด้วยวธีินี ้“ภารกิจพชิติ 1.5 �C” จะช่วยให้
ผู้ก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมได้รบัข้อมลู
เชงิลกึท่ีส�าคญัและมีความจ�าเป็นต่อการแก้ไข
ปัญหาวกิฤตสภาพภูมอิากาศ

เกมออนไลน์ดังกล่าวถูกพัฒนาข้ึน 
6 ภาษาหลักขององค์การสหประชาชาต ิ(UN) 
ได้แก่ องักฤษ ฝรัง่เศส สเปน จีน อารบกิ และ
ภาษารสัเซยี ท้ังนี ้จะมกีารพฒันาภาษาอืน่ ๆ 
เพิม่เตมิเพือ่ให้เข้าถงึประชาชนท่ีหลากหลาย
ได้มากขึน้

ในขณะท่ีโลกเข้าสู่ทศวรรษแห่งการ
ลงมือท�า นี่คือการผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืในปี 2573 และช่วย
ให้แต่ละประเทศปฏบิตัติามพนัธกรณท่ีีวางไว้
ตามข้อตกลงปารสี ปี 2558

ส� า นั ก ง าน โ ค ร งก า ร พัฒนาแห ่ง
สหประชาชาต ิ หวงัว่าการรณรงค์ในครัง้นีจ้ะ
ไม่ใช่เพียงการสร้างความตระหนักถึงพันธกิจ 
การควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ 
ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และช่วยให้ผู้คน
จ�านวนมากเข้าใจสถานการณ์วิกฤตการณ์
สภาพภูมิอากาศมากขึ้นเท่านั้น แต่ต้องการ
กระตุ้นผู้น�าแต่ละประเทศให้ด�าเนินการอย่าง
จรงิจงั เพราะยงัมเีวลาท่ีจะปรบัเปลีย่นวกิฤต
โลกร้อนได้ทัน หากลงมอืท�าในตอนนี้

ร่วมเข้าเล่นเกมส์ได้ท่ี https://mis-
sion1point5.org/ 

ที่มา : www.undp.org/content/undp/en/
home/stories/mission-1-5--a-game-changer.html

เกมส์ออนไลน์รบัมือ
ภำวะโลกรอ้น

‘ภำรกิจพิชิต 1.5  �C’



#  สุขพอเพียง

โ ร ง เ รี ย น ส า ม า ร ถลด ใ ช ้ ถุ ง
พลาสติกได้ 12,000 กิโลกรัม 
ลดใช้แก้วพลาสติกได้ 1 แสนใบ 
และลดใชข้วดพลาสติก 4 แสนใบ 
ทาํให้ผูป้กครองประหยดัค่าใช้จ่าย
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ท่ามกลางอาคาร บ้านเรือน และตึก
สูงใจกลางเมืองขอนแก่น โรงเรียน
เทศบาลบ้านศรีฐาน ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี 

15 ไร่ ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีบรรยากาศ
ร่มร่ืนและภายในรอบร้ัวโรงเรียนไม่มีขยะให้
เห็น เพราะมีการคัดแยกและจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู ้
ด้านส่ิงแวดล้อมโดยได้ปลูกฝังและให้ก�าเนิด
นกัอนรุกัษ์ตวัจิว๋จากรุ่นสู่รุ่น สมกบัเป็นเจ้าของ
รางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ในกลุ่มโรงเรยีนระดบั
ประถมศกึษาและโรงเรยีนขยายโอกาส ประจ�า
ปี 2562 จากกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม

ส่ิงท่ีเป็นอยู่ในวันนี้คือ ผลพวงมาจาก
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
ตั้งแต่อดีต ซึ่งได้เริ่มจุดประกายความคิด
จากเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัวให้นักเรียน ครู และ 
ผู้ปกครอง หันมาสนใจปัญหาส่ิงแวดล้อม ท่ีนี่
อาจจะเป็นโรงเรยีนแรก ๆ ท่ี “ห้ามน�าดอกไม้
มาไหว้คร”ู ให้ไหว้ด้วยหัวใจกเ็พยีงพอ ท้ังยงัได้
ตัง้ “ธนาคารขยะ” โดยน�าแนวคดิ 3 R มาปรบั
ใช้ คอื Reduce ลดการสร้างขยะโดยไม่ใช่
ผลติภณัฑ์พลาสตกิ Reuse ลดขยะด้วยวธีิใช้
ซ�า้หลาย ๆ ครัง้ ท้ัง จาน ชาม ช้อน หรอืแก้ว 
และ Recycle น�าขยะไปผา่นกระบวนการ
ผลติออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ขยะส่วนใหญ่ของโรงเรียนเกิดจาก
การบริโภคของครูและนักเรียน ต้นทางผลิต
ขยะคอื โรงอาหาร จงึประกาศห้ามร้านค้าใช้
กล่องโฟม ถงุ หลอด และแก้วพลาสตกิ แต่ให้
เลอืกใช้ภาชนะท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
รา้นค้าไม่จ�าหน่ายน�้าดื่มหรือน�้าอัดลมบรรจุ
ขวดพลาสติก เชิญชวนให้ทุกคนพกขวดหรือ
แก้วมาจากบ้าน เพือ่กดน�า้ดืม่จากตู้ท่ีจัดไว้ให้ 

ขนมกรุบกรอบก็เป ็นของต้องห้าม
ในโรงเรียนเช่นกัน อาหารหรือของว่างท่ี
จ�าหน่ายได้จะเป็นอาหารท่ีดต่ีอสุขภาพเท่านัน้ 
ทุก ๆ  เช้าก่อนเคารพธงชาตจิะมกีารตรวจตรา 

อย่างละเอียด ห้ามไม่ให้นักเรียนน�าขยะจาก
ภายนอกเข้ามาในโรงเรยีน ซึง่นโยบายดงักล่าว
ได้รบัความร่วมมอือย่างดจีากผูป้กครอง

หลังด�าเนินโครงการมา ในช่วงปี 
2557 - 2561 โรงเรียนสามารถลดใช้ 
ถงุพลาสตกิได้ 12,000 กิโลกรมั ลดใช้แก้ว
พลาสตกิได้ 1 แสนใบ และลดใช้ขวดพลาสตกิ 
4 แสนใบ ท�าให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้
จ่ายท่ีต้องให้เงินบุตรหลานมาซื้อน�้าขวดดื่ม 
ในโรงเรยีนได้ 3.2 ล้านบาท

การปลูกจิตส�านึกด้านส่ิงแวดล้อมของ
โรงเรียน เน้นเรื่องการ “สร้างประสบการณ์
จรงิ” เพือ่ให้เดก็ ๆ  เข้าใจถงึปัญหาส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนยังปลูกจิตส�านึกเรื่องการท้ิงขยะลง
แม่น�า้ล�าคลอง ซึง่เป็นต้นเหตใุห้น�า้ท่วมขงั โดย
พานกัเรยีนไปทัศนศกึษาต้นตอของปัญหา ท้ัง
ยงัได้ขยายแนวคดิเรือ่งส่ิงแวดล้อมออกไปยงั
ชมุชนรอบข้าง เพือ่ให้มกีารเรยีนรู้ อย่างเช่น 
การจดัการขยะอนิทรย์ี จากเดมิท่ีก�าจดัใบไม้
ด้วยการเผาจนกลายเป็นมลพษิทางอากาศ ก็
เปลี่ยนมาท�าเป็นปุ๋ย รวมถึงลงพื้นท่ีรณรงค์
เชิญชวนร้านค้ารอบชุมชนให้ร่วมใจกันลดใช้
โฟมและถงุพลาสตกิ เป็นต้น

แนวทางการปลกูจติส�านกึของโรงเรยีน
เทศบาลบ้านศรีฐานได้ผลดี โดยน�านโยบาย 
5 ส. คือ ส.ส�านึกดี ส.สะอาด ส.สุขภาพ 
ส.สีเขียว และ ส.สู่ชุมชน มาปรับใช้ด้วย 
แม้จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ีแวดล้อมไปด้วย
มลพษิสารพดั แต่โรงเรยีนเทศบาลแห่งนีก้ลับ
เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีสามารถท�าให้เยาวชน
มีคุณภาพชีวิตและจิตส�านึกด้านอนุรักษ์
ธรรมชาตไิด้อย่างดเียีย่ม 

โรงเรยีนเทศบำลบ้ำนศรฐีำน
ต้นแบบโรงเรยีนปลอดขยะ



#  กรีนไมล์’ ตูน
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#  ผลิใบ

เป้าหมายของส�านกังานสเีขยีวคอื 
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
โดยมุง่เน้นส่งเสรมิการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมในสํานักงาน ลดการใช้
พลงังาน เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
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ด้วยค�านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
และตระหนักถึงผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ
ท่ีให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ธุรกจิ 
อุตสาหกรรม และหน่วยงานของรัฐ จึงได้
เข้าร่วมโครงการส�านักงานสีเขียว (Green 
Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

เป ้าหมายของส�านักงานสีเขียวคือ 
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมุ่งเน้น

ส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในส�านกังาน 
ลดการใช้พลังงาน เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เช่น ลดปริมาณขยะ การลดและเลิกใช้สาร
เคมีอันตราย รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า 
ท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

หลังได้ประกาศนโยบายส�านักงาน 
สีเขียว เพื่อเป็นแนวทางทางและก�าหนด
ทิศทางในระดับองค์กรไปแล้ว เมื่อวันท่ี 28 
มกราคม 2663 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้
ปรบัปรงุนโยบายให้สอดคล้องและครอบคลุม 
เพื่อส่งเสริมให้ส�านักงานใช้ทรัพยากรและ
พลงังานอย่างคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ มกีาร
จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
และเตรยีมความพร้อมสู่มาตรฐานส่ิงแวดล้อม
ในระดบัสากล

ท่ีผ่านมาโครงการส�านกังานสีเขยีวของ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคประสบความส�าเรจ็อย่าง
ดี สามารถผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม 
และยังคงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมสร้าง
ความตระหนกัผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิ

การเปล่ียนแปลงในระดบัพฤตกิรรมเพือ่สร้าง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการปรับปรุง
พัฒนาและจัดการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี
การทบทวนประเมนิผลอย่างเป็นระบบ

โครงการส�านกังานสีเขยีวเริม่ต้นน�าร่อง
ในส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีความ
พร้อมและสมัครใจก่อน อปุสรรคปัญหาท่ีพบ
ในช่วงเริ่มต้นโครงการเกิดจากผู้บริหารและ
พนักงานยังไม่เข้าใจแนวทางการด�าเนินงาน
และประโยชน์ท่ีจะได้รับ ท้ังยังรู้สึกเป็นภาระ
นอกเหนอืการปฏิบตังิานตามปกต ิแต่หลงัจาก
มกีารจดัอบรมให้ความรู้และมกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู ้ระหว่างส�านักงานการไฟฟ้าด้วยกัน 
ท�าให้เกิดความเข้าใจและได้รับความร่วมมือ 
มากขึ้น มีส�านักงานสมัครเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าแผนงานท่ีวางไว้อย่างต่อเนือ่งทุกปี 

การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคเริ่มทดลอง
โครงการส�านักงานสีเขียวเมื่อปี 2557 ใน
ส่วนการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรท้ังดา้น
ไฟฟ้า น�า้มนัรถยนต์ น�า้ประปา และกระดาษ
ในส�านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยม ี
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดับรุรีมัย์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาย่อยต�าบล สวนแตง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และคลังพัสดุ อ�าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ผ่านการประเมิน
ในระดับดีเยี่ยม จึงได้จัดท�าเป็นแผนส่งเสริม
สนับสนุนให้ส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
น�าเกณฑ์ส�านกังานสีเขียวมาใช้เพิม่ขึน้

ระหว่างปี 2557 – 2562 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินโครงการส�านักงาน 
สีเขียวใน 74 จังหวดั มีส�านกังานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคเข้าร่วม จ�านวน 148 แห่ง 
ด ้วยความมุ ่งมั่นและต ่อเนื่องท�าให ้ได ้
รับการรับรองส�านักงานสีเขียวจากกรม 
ส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมในระดบัดเียีย่ม 
(G ทอง) 144 แห่ง และระดบัดมีาก (G เงิน) 
4 แห่ง โครงการส�านกังานสีเขยีวของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ถงึ 4,990.89 tCO2e (ส่ีพนัเก้า
ร้อยเก้าสิบจดุแปดเก้าตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

ก้าวต่อไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในปี 2563 คือ การจัดท�าแผนการด�าเนิน
โครงการเพือ่ส่งอาคาร LED เข้ารบัการรบัรอง
ส�านักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังยังมีเป้าหมายส่งเสริมการ
ด�าเนนิโครงการส�านกังานสีเขียวให้ครอบคลมุ
ส�านักงานในส่วนภูมิภาคท้ังหมด 210 แห่ง 
ภายในปี 2564 

บนเส้นทำงส�ำนักงำนสีเขียว
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
(สส.) ร่วมกบักลุ่มคนรกัษ์ต้นน�า้ จงัหวัดราชบรุี 
มูลนิธิบูรณะนิเวศ องค์การบริหารส่วนต�าบล 
น�้าพุ และภาคีความร่วมมือจัด “ประชุมเชิง
ปฏิบตักิารพฒันาบทบาทเครอืข่ายองค์กรเอกชน 
และองค์กรชมุชนด้านส่ิงแวดล้อม : “19 ปี น�า้พุ 

บทเรยีน และเส้นทางท่ีต้องเดนิต่อ” ระหว่างวนั
ท่ี 21 - 22 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ ป่าชมุชนเขา
ล้อมรัว้ ต�าบลน�า้พ ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุี 
มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน เป็นกิจกรรมหนุน 
เสรมิการท�างาน แลกเปลีย่นเรยีนรู้ จดัท�าแนวทาง 
การพฒันาและจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม โดยมี นายวรพล จันทร์งาม 

รองอธิบดีกรมสง่เสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เป็นประธานในพิธี ซึ่งท�าให้เห็นความชัดเจน 
ในบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานและความ
ก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน ท้ังยงัได้ยืน่ข้อเสนอ 
ทิศทางการแก้ไขปัญหามลพษิล�าห้วยน�า้พุท่ีมี 
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
กลางการประสานงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดล้อม โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
(สส.) ร่วมกับอ�าเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอนิทนนท์ หน่วยจดัการต้นน�า้แม่กลาง สถานี
ควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ เทศบาลต�าบล 
บ้านหลวง เครอืข่ายลุ่มน�า้แม่กลาง และส�านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า” 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ดอยผาตัง้ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ�าเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมในครัง้นีเ้พือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุ
ให้ประชาชนเข้ามาเป็นกลไกการเฝ้าระวัง 
ไฟป่า ลดหมอกควนั รวมท้ังส่ือสารองค์ความรู้ 
ภูมิป ัญญาของชุมชนให้สังคมภายนอก
ไดร้ับรู ้ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา 

รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วย นายเกรยีงศกัดิ ์ถนอมพนัธ์ 
ผู้อ�านวยการส�านกัพ้ืนท่ีอนรุกัษ์ท่ี 16 (เชยีงใหม่) 
นางสาวอุมา ศรี สุข ผู ้อ�านวยการกอง 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ี
เข้าร่วม 

01.
ถอดบทเรยีน 19 ป ีน�้ำพุ
กับกำรพัฒนำเครอืข่ำย
องค์กรส่ิงแวดล้อม

02.
“สำปแ ช่งคน เผำ ป่ ำ” 
ภูมิปัญญำชุมชนจัดกำร
ไฟป่ำลดหมอกควัน

13ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 2 ปีที่ 16 เดือนมีนาคม 2563



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดล้อม โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
(สส.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริม
ศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล 
ระหว่างวันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธาน ี

มีเป ้าหมายเพื่อให ้ผู ้เข ้าร ่วมอบรมมีความรู ้ 
ความเข ้าใจเกี่ ยวกับแนวคิดและหลักการ 
ส่ิงแวดล้อมศกึษา รวมถงึกระบวนการจดัการเรยีน
รู้ตามหลักการของโรงเรียนอีโคสคูล ผู้เข้าร่วม
อบรมในครัง้นี ้ประกอบด้วย ผู้บรหิารสถานศกึษา
และครูผู ้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนอีโคสคูล 

ประจ�าปี 2563 จ�านวน 100 คน และได้จดัให้มี
พิธีปิดการอบรมในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยม ีนางภาวนิ ีณ สายบรุ ีรองอธิบดกีรมส่งเสรมิ
คณุภาพส่ิงแวดล้อม เป็นประธานปิดพิธีการอบรม 
พร้อมท้ังมอบวุฒิบัตรโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม 
ในครัง้นี ้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็น
ประธานในพิธีมอบพันธ์ุกล้าไม้ ภายใต้โครงการเพิม่
พืน้ท่ีสีเขยีวเพือ่ลดมลพษิจากฝุ่นละออง 101,010 ต้น 
นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณ 
หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ 
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร 

บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม

โครงการเพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวเพือ่ลดมลพษิ
จากฝุ่นละอองในครั้งนี้เกิดมาจากรัฐบาลให้
ความส�าคญักบัการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง 
โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้ได้ร้อยละ 
55 ของพ้ืนท่ีประเทศ จงัหวัดนนทบรุซีึง่ได้รบั

ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็ หรอื 
PM 2.5 ได้ออกมาตรการตรวจควันด�าจาก
ยานพาหนะ  ตรวจสอบโรงงานอตุสาหกรรม 
ห้ามการเผาในท่ีโล่งแจ้ง ควบคมุการก่อสร้าง 
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ ่น
ละออง โดยมีเป ้าหมายปลูกต ้นไม้ให ้ได ้ 
101,010 ต้น ภายในเดอืนธันวาคม 2563 นี ้

03.
สส. อบรมส่ิงแวดล้อมศึกษำ
พัฒนำเสริมศักยภำพ 
อีโคสคูล

04.
สรำ้งพ้ืนท่ีสีเขียวเมืองนนท์ 
ลดฝุ่น PM2.5
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดย นางภาวิน ีณ สายบรุ ีรองอธิบดกีรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม น�าคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่
บ้านต้นต้อง ต�าบลพิชัย อ�าเภอเมือง จังหวัด 
ล�าปาง เพือ่เยีย่มชมและท�าข่าวการจดัการไฟป่า
และหมอกควัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

โดยมี นายมานิตย์ อุ ่นเครือ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลพิชัย และประธานอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดล�าปาง พร้อมผู้แทนชุมชน เป็นวิทยากร
ให้ข ้อมูลการจัดการไฟป่า พร้อมท้ังน�าชม 
การสาธิตท�าแนวกันไฟป่าของหมู่บ้าน

ส� าหรับบ ้านต ้นต ้องมีการจัดตั้ ง 

ป่าชมุชน เพ่ือให้ประชาชนร่วมกนัดแูลฟ้ืนฟู
ป่าเส่ือมโทรมให้เป็นป่าเขยีวขจ ี รวมถงึการ
ป้องกนัไฟป่าและหมอกควนัท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ และยังเป็นเป็นศูนยเ์รียนรู ้
หมู่บ้านปลอดการเผา ตัง้แต่ปี 2558 

05.
สส.น�ำส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ี 
ห มู่ บ้ ำ นปลอดกำร เผ ำ 

#  บนความเคลื่อนไหว

ผู้ผลิตยานยนต์ ต้ังเป้าหมายน�าพลาสติก
รีไซเคิลมาใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน

ป ัจจุ บั นรถยนต ์หลายรุ ่น ใช ้
พลาสติกรีไซเคิลมาเป็นชิ้นส่วนประกอบ 
อย่างเช่น รถยนต์วอลโว่ หลายรุ่นมส่ีวนประกอบ 
ของพลาสติกรีไซเคิลอยู่แล้วประมาณร้อยละ 
5 และตัง้แต่ปี 2568 เป็นต้นไป มเีป้าหมาย
ท่ีจะเพิม่ชิน้ส่วนซึง่ท�ามาจากพลาสตกิรไีซเคลิ
มากถงึร้อยละ 25

อย่าง รถยนต์วอลโว่ XC60 T8 ถ้าดู
จากภายนอกแล้วก็คล้ายกับรถอเนกประสงค ์
(SUV) ท่ัวไป แต่ในรายละเอยีดมาพร้อมกบั
เทคโนโลยี Plug-in Hybrid นอกจากจะ
ปล่อยมลพษิต�า่แล้ว ยงัม ี170 ชิน้ส่วนท�าจาก
พลาสตกิรไีซเคลิ อย่างเช่น เบาะนัง่และพรม
ปพูืน้ท่ีมเีส้นใยขวดพลาสตกิเป็นองค์ประกอบ 
ส่วนวัสดุดูดซับเสียงใต้ฝากระโปรงท�ามาจาก
เบาะรถยนต์เก่า คอนโซลผลติโดยการน�าขยะ

จากท้องทะเล อย่างเช่น อปุกรณ์ประมง อวน 
เชือก ฯลฯ มาใช้ โดยชิ้นส่วนจากพลาสติก
รไีซเคลิเหล่านัน้จะไม่ส่งผลต่อความปลอดภยั
หรือคุณภาพของรถ และมีเป้าหมายจะผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบออกมาอีก โดยวาง
เปา้ขายจ�านวนครึ่งหนึ่งของจ�านวนยอดขาย
ท่ัวโลกภายในปี 2568 

ความพยายามในการแสวงหาหนทาง
ใหม่ ๆ เพือ่ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตยานยนต์ ยังรวมถึง
ความร่วมมอืกบัโครงการ Clean Seas ของ
องค์การสหประชาชาต ิ ด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่มี
เป้าหมายเพือ่ช่วยลดขยะพลาสตกิอนัเป็นหนึง่
ในภัยคกุคามหลักของทะเลและมหาสมุทร  

ที่มา : 
https://www.reuters.com/article/us-volvo-plastics/volvo-sets-goal-
of-25-percent-recycled-plastics-in-cars-from-2025-idUSKBN1JE07I
https://group.volvocars.com/news/sustainability/2018/volvo-aims-
for-25-per-cent-recycled-plastics-in-cars-from-2025

ภาพ : volvocars.com

พลำสติกรไีซเคิลกับรถหรู
กำรเดินทำงสู่ควำมย่ังยืน

15ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 2 ปีที่ 16 เดือนมีนาคม 2563




