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นอกเหนือจากนั้นแล้ว การแสดงไมตรี
ต่อกันในสถานการณ์ยามยากจะช่วยให้สงัคม
ไทยฝ่าวิกฤตร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้นว่า 
ไม่แตกตื่นกักตุนอาหารไว้จ�านวนมาก ลด
ปริมาณการกินการใช้ให้น้อยลงจากช่วงปกติ 
มเีหลอืกร็ู้จกัแบ่งปันเพ่ือนฝงูหรอืเพือ่นบ้าน

ความพอเพยีงพอประมาณและเอือ้เฟ้ือ
ต่อกนัจะช่วยให้สังคมพ้นจากวกิฤต การมนี�า้ใจ
และมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นจะช่วยให้ทุก
คนรอดไปด้วยกนัได้ ซึง่ถอืเป็นอารยะอนัสูงส่ง
ของมนษุยชาติ
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#  เกาะกระแสกรีน

ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทใน
บ้านเราเพิม่สูงข้ึนต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
ปี 2563 ท่ีเกิดการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควิด-19 โอกาสท่ีขยะจะเพิม่มากขึน้กว่า
ช่วงเวลาปรกต ิ เนือ่งจากประชาชนต้องกกัตวั
อยู่กบับ้านจากมาตรการ Work from Home 
รวมท้ังจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การปิด
ห้างสรรพสินคา้และร้านสะดวกซื้อเร็วกว่า
ก�าหนด ฯลฯ

โดยเฉพาะการห้ามร้านอาหารเปิด
บริการแบบนั่งรับประทาน ยกเว้นให้ซื้อกลับ
บ้าน มาตรการดังกล่าวหากไม่ซื้อก็ต้องท�า
อาหารรบัประทานเอง หรอืไม่กต้็องส่ังเดลเิวอรี ่
ซึ่งแนวโน้มการส่ังอาหารเดลิเวอรี่มีความ
ต้องการสูงข้ึนต่อเนื่องอยู่แล้ว เพราะมีความ
สะดวกและรวดเรว็ เมือ่สถานการณ์โรคระบาด
บังคับให้คนต้องอยู่กับบ้านมากข้ึน การส่ัง 
อาหารเดลเิวอรีก่จ็ะยิง่โตตามไปด้วย 

ขณะท่ีร้านอาหารท่ัว ๆ ไปได้ปรับ
กลยทุธ์มาให้บรกิารเดลเิวอรีเ่ช่นกนั โดยท่ีบาง
ร้านมโีปรโมชัน่ซือ้ 1 แถม 1 อกีด้วย ในกรณนีีม้ี
สถติติวัอย่างจากประเทศจนี บรษิทั เหมยเถยีน 
ซึง่ให้บรหิารอาหารเดลเิวอรีย่กัษ์ใหญ่ของจนี
ได้ส�ารวจพบว่า ช่วงก่อนเกิดการระบาดของ
ไวรัสโคโรน่าคนจีนมีการส่ังอาหารส�าหรับ 
รับประทานคนเดียวอยู ่ท่ีร ้อยละ 62 แต่ 
หลังจากโควิดระบาดและต้องกักตัวอยู ่กับ
บ้านการส่ังอาหารส�าหรบัรบัประทานมากกว่า 
2 คนข้ึนไปอยู่ท่ีร้อยละ 31 และการส่ังส�าหรบั
รบัประทาน 5 คนขึน้ไปสูงถงึร้อยละ 70 (1)

แม้จะน�ากรณีจีนมาเทียบเคียงกับบ้าน
เราไม่ได้ในแง่จ�านวนประชากร แต่ในแง่
พฤตกิรรมโอกาสการส่ังอาหารมารบัประทาน
ท่ีบ้านจะสูงมากขึ้น เพราะนอกจากมีความ
สะดวกแล้วยงัไม่ต้องลงมือท�าอาหารกินเองทุก
มือ้ อกีท้ังยงัสามารถเปลีย่นเมนแูละรสชาตไิม่
ให้ซ�า้กนัในแต่ละมือ้ได้ด้วย 

ข้อดท่ีีประชาชนอยู่กบับ้านกนัมากข้ึนจะ
ช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรสัลงได้ ซึง่เป็น

ไปตามค�าร้องขอของรฐับาล แต่ในทางกลบักนั
กป็ฏเิสธไม่ได้ว่า การซือ้วัตถดุบิมาปรงุอาหาร
เองทุกมื้อทุกวัน แถมยังส่ังเดลิเวอรี่กันบ่อย
ครัง้ จะยิง่ท�าให้ปรมิาณขยะเพิม่มากขึน้ตามไป
ด้วย โดยเฉพาะขยะจากถงุพลาสตกิ เนือ่งจาก
แต่ละครอบครัวจ�าเป็นต้องซื้อข้าวของเครื่อง
ใช้ในปรมิาณท่ีเพยีงพอต่อการอยู่บ้านนาน ๆ 
เพือ่จะได้ไม่ต้องออกจากบ้านบ่อย 

ข ้อ มู ล จ า ก ส� า นั ก ส่ิ ง แ ว ด ล ้อ ม
กรงุเทพมหานคร (กทม.) พบว่า ในปี 2562  
กทม.มปีรมิาณขยะรวมกนัจากทุกเขตท้ังปีอยู่
ท่ี 10,564 ตัน ในจ�านวนนี้เป็นถุงพลาสติก
ปนเปื้อนไม่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ จ�านวน 
1,570 ตนัต่อวนั หรอืประมาณร้อยละ 14-15 
ซึง่โดยเฉลีย่คน กทม. ใช้ถงุพลาสตกิกนัมากถงึ 
8 ใบต่อคนต่อวัน (2) 

ดงันัน้ ช่วง Work from Home ท่ีตดิ
เคอร์ฟิวและรัฐบาลได้เล่ือนเปิดเทอมออกไป
เป็นเดอืนกรกฎาคม 2563 การส�ารองอาหาร
กจ็ะมากขึน้ รวมท้ังจะเกิดแรงขบัให้มกีารส่ังซือ้
อาหารเดลเิวอรีเ่พิม่สูงขึน้กว่าช่วงสถานการณ์
ปกตอิกีด้วย  

ฉะนั้น พฤติกรรมการบริโภคในช่วง
วิกฤตโควิดจึงมีส่วนต่อการเพิ่มขึ้นของขยะ 

ประกอบกับแบบอย่างท่ีดีจากพฤติกรรม 
พกแก้วซือ้เครือ่งดืม่ไม่สามารถท�าได้ เนือ่งจาก
ร้านค้าออกกฎห้ามลูกค้าน�าภาชนะมาเอง 
เพือ่ป้องกนัการแพร่เชือ้ ดงันัน้ คนท่ีเคยรกัษ์
โลกด้วยการงดใชแ้กว้พลาสติก ลดการใช้ถุง
พลาสตกิจงึต้องกลับไปมีพฤตกิรรมแบบเดมิ 

แต่อย่างไรกด็ ีท่ามกลางวกิฤตไม่ได้มแีต่
ด้านลบ หรอืกลายเป็นเง่ือนไขให้ทุกคนสร้าง
มลภาวะต่อโลกมากขึน้เสมอไป เพราะในความ
เป็นจรงิทุกบ้านสามารถน�าวธีิการคดัแยกขยะ
มาปฏิบัติให้จริงจังได้ แม้ปริมาณขยะจะเพิ่ม
ขึ้นก็จริง แต่หากลงมือคัดแยกอย่างถูกวิธีจะ
ช่วยลดขัน้ตอนการจดัเกบ็และการคดัแยกขยะ
ซ�า้ของพนกังานจดัเกบ็ได้ 

นั่นหมายถึงแตล่ะบา้นจะน�าขยะเศษ
อาหารไปท�าปุ๋ยหมกั ขยะรไีซเคลิจะมปีรมิาณ
เพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกันสามารถช่วยลดงบ
ประมาณในการก�าจดัขยะในแต่ละปีลงอกีทาง
หนึง่ด้วย  

ที่มา : (1) https://www.businessinsider.com/coronavi-
rus-changing-food-consumption-in-china-2020-2
 (2) https://news.thaipbs.or.th/content/290811?f-
bclid=IwAR2clWCoUVTdl8OO8NhYd00rkvfYoH-
Si4qOWhnxANnvdfex9uPulgaTP778

เราไม่จ�าเป็นต้องหยุด
รกัษ์โลกช่ัวคราว
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การซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเอง
ทุกมื้อทุกวัน แถมยังสั่งเดลิเวอรี่
กันบ่อยคร้ัง จะยิ่งท�าให้ปริมาณ
ขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย



#  พลังขับเคลื่อน

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ท�าให้
ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพ่ิม

สูงข้ึน ผลท่ีตามมาก็คือ ปริมาณขยะหน้ากาก
อนามัยท่ีใช้คร้ังเดียวท้ิงมีจ�านวนมากตามไป
ด้วย 

หน้ากากอนามัยจัดว่าเป็นขยะติดเชื้อ 
เนือ่งจากปนเป้ือนด้วยเสมหะ น�า้ลาย น�า้มูก
ของผู้ใช้ และอาจปนเป้ือนเชือ้โรคจากผู้ท่ีป่วย
หรอืผู้เป็นพาหะน�าโรค อกีท้ังยงัมอีงค์ประกอบ

ท่ีท�าจากวัสดุซึ่งย่อยสลายยาก อย่างเช่น 
พอลโิพรไพลีน (Polypropylene : PP) ซึง่
เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งท่ีน�ามาขึ้นรูปให้เป็น
เส้นใยสังเคราะห์ แล้วทอให้เป็นแผ่น รวมไป
ถงึลวดส�าหรบัปรบัให้เข้ากบัโครงจมกูกท็�ามา
จากแผ่นพลาสติกขนาดเล็ก หรือลวดโลหะ 
อลมูเินยีม หากจดัการไม่ถกูต้องจะส่งผลกระทบ 
ต่อระบบนเิวศและส่ิงแวดล้อม 

กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม จงึได้
มีการส่ือสารให้ความรู้ท่ีถกูต้องในการจดัการ

ขยะจากหน้ากากอนามัย และวธีิป้องกนัดแูล
ตวัเองในช่วงวกิฤตและกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยท่ีสุด โดยการท้ิงหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
อย่างถกูวธีิ ควรถอดหน้ากากออกโดยไม่สัมผสั
ด้านในของหน้ากาก 

จากนัน้พบัหน้ากากโดยเกบ็ส่วนท่ีสัมผสั
กับหน้าให้อยู่ด้านใน แล้วม้วนสายรัดหรือ
สายท่ีคล้องหูพนัรอบหน้ากาก ก่อนแยกใส่ถงุ
เฉพาะและควรแปะป้ายค�าว่า “ขยะหน้ากาก
อนามัย” ไว้ด้วย ก่อนน�าไปท้ิงลงในถังขยะ 

ข้ามพ้นวิกฤตโควิด
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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มีค�าแนะน�าให้ประชาชนซึ่งไม่ได้มี
ปัญหาสุขภาพหันมาใช้หน้ากาก
ชนิดผ้า แทนหน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์ เนื่องจากสามารถ
น�ากลับมาใช้ซ�้า



ตดิเชือ้หรอืถงัขยะเฉพาะท่ีมฝีาปิดอย่างมดิชดิ 
เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค 

นอกจากนี ้ ควรระมดัระวงัระหว่างการ
ขนย้ายไปก�าจัดอย่างถูกวิธีให้เป็นไปตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2545 เช่น การเผาก�าจัดด้วยเตาเผาท่ี
ถกูต้องตามหลกัวชิาการ เป็นต้น

อย่างไรกต็าม หลงัโควดิ-19 แพร่ระบาด
ยาวนานวันข้ึน ท�าให้เกิดปัญหาขาดแคลน
หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่มแพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ป่วย รวม
ท้ังประชาชนท่ัวไป จงึมคี�าแนะน�าให้ประชาชน
ซึ่งไม่ได้มีปัญหาสุขภาพหันมาใช้หน้ากาก
ชนิดผ้า แทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
เนื่องจากหน้ากากผ้านี้สามารถน�ากลับมาใช้
ซ�้าได้ นอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
แล้ว ยงัช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปรมิาณ
ขยะตกค้างในส่ิงแวดล้อมได้อกีทางหนึง่ด้วย 

ผ้าท่ีเหมาะส�าหรบัใช้ท�าหน้ากากคอื ผ้า
มสัลนิ ซึง่เป็นใยผ้าท่ีผลติจากฝ้าย 100% เป็นผ้า
ท่ีมักใช้ในอตุสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่ม โดยเฉพาะ
เส้ือผ้าเด็ก เส้นใยผ้ามีเนื้อละเอียด ระบาย

อากาศด ีแห้งเรว็ น�า้หนกัเบา ไม่ระคายเคอืง 
ต่อผิวหนัง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ทดสอบประสิทธิภาพแล้วพบว่า ผ้ามัสลิน
มีประสิทธิภาพในการกันละอองน�้าได้ดีท่ีสุด 
เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคขนาดเล็กได้ดี
กว่าผ้าชนดิอืน่ 

ท่ีส�าคัญคือ ผ ้ามัสลินมีคุณสมบัติ
สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ในระยะ
เวลาเพยีง 1-5 เดอืน

หน้ากากอนามัยท่ีท�าจากผ้ามัสลิน
สามารถซกัท�าความสะอาดด้วยน�า้สบู่อ่อน ๆ 
หรอืน�า้ยาซกัผ้าเดก็ แต่ควรหลกีเลีย่งการซกั
ด้วยน�า้ยาขจดัคราบหรอืน�า้ยาฟอกขาว แต่ใช้
น�า้ยาฆ่าเชือ้ผสมน�า้ซกัได้ เพยีงแต่ไม่ควรแช่
ท้ิงไว้นาน เมือ่ซกัเสรจ็ให้ผึง่แห้งไว้ในบรเิวณ
ท่ีมอีากาศถ่ายเท หลีกเล่ียงการตากแดดจดั ๆ  
เป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้เส้นใยผ้าและ
ยางยืดคล้องหูเส่ือมสภาพ รวมถึงไม่ควรใช้
เตารีดรีดโดยตรง แต่ควรใช้ผ้าสะอาดรอง
หนึง่ชัน้ก่อนรดี

นอกจากการใช้หน้ากากอนามยัส�าหรบั
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสแล้ว อีกวิธีคือ การ
ล้างมือด้วยน�้าและสบู่ ถ้าหากไม่สะดวกก็
สามารถใช้เจลล้างมือหรอืแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้
ทดแทน กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมได้
จดัท�าสูตรเจลล้างมือ Green Gel ซึง่ผลิต

โดยค�านงึถงึผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ข้ึนน้อยท่ีสุด ด้วยการใช้สารเคมีเท่าท่ีจ�าเป็น 
ไม่แต่งกล่ิน ไม่เพิม่ความหนดื แต่สามารถฆ่า
เชือ้โรคได้ผล

การท�ากรีนเจลไม่ยาก โดยผูท่ี้สนใจ
สามารถน�าไปลองท�าเองได้ แค่เทน�้าสะอาด 
เช่น น�า้กลัน่ 259 มลิลลิติร ลงไปในภาชนะ
ผสม แล้วโปรยผงคาร์โบเมอร์ อลัเทรส (Car-
bomer Ultrez) 5 กรมั ลงไปละลายจนเป็น
เนือ้เดยีวกนั ผงคาร์โบเมอร์ อลัเทรสนีจ้ะท�า
หน้าท่ีเป็นตัวขึ้นเนื้อเจล หรือขึ้นเนื้อให้กับ
ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  มคีณุสมบตัเิปียกน�า้ได้ดด้ีวย
ตวัเอง จงึง่ายต่อการใช้งาน สามารถกระจาย
ตวัและบวมน�า้ได้เรว็โดยไม่ต้องใช้แรงป่ัน 

จากนัน้จงึเตมิเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl 
Alcohol) 95% จ�านวน 740 มลิลลิิตร ลงไป 
คนเบา ๆ ตามด้วยกลีเซอรนี (Glycerin) อกี 
1 มลิลิลิตร คนเบาๆ จนเป็นเนือ้เดยีวกนั จะได้
กรนีเจล ปรมิาณ 1 ลิตร ท่ีมคีวามเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% สามารถใช้ล้าง
มอืในเวลาท่ีไม่มีสบู่และน�า้ได้

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-
19 ท่ียังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะยุติลงเมื่อไร 
การป้องตัวเองและดูแลคนรอบข้างจึงเป็นส่ิง
จ�าเป็น แต่ท้ังนีทุ้กคนไม่ควรละเลยผลกระทบ
ท่ีอาจมต่ีอส่ิงแวดล้อมด้วย 
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#  วิถีคนเขียว

ากชุมชนริมคลองท่ี เ ส่ือมโทรม
ทับถมด้วยปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง 
น�า้เสีย และน�า้เคม็หนนุสูงจนเกษตรกร 

ริมสองฝั่งคลองเดือดร้อนกันท่ัวหน้า แต่เม่ือ
ไม่กีปี่ท่ีผ่านมาปัญหาท่ีว่าในชมุชนบ้านศาลา
ดนิและคลองมหาสวสัดิ ์ กลับเปลีย่นแปลงไป
ราวหน้ามือกบัหลังมอื เมือ่คนในท้องถิน่ร่วม
มือร่วมใจลุกข้ึนมาพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชมุชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร 

โดย เฉพาะการ ได ้แ รงสนับสนุ น
จาก วันชัย สวัสดิ์แดง อาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ดเีด่นระดบัประเทศ ประจ�าปี 2562 
ด้านการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรน�้า ใน
ฐานะผู ้ท�าประโยชน ์ต ่อสังคมและต�าบล 
มหาสวสัดิ ์อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ย้อนกลับไปในช่วงแรกท่ีวนัชยั เข้าร่วม
ท�างานด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรน�า้
ของชุมชนบ้านศาลาดินและคลองมหาสวัสดิ์ 
ปัญหาใหญ่ในเวลานั้น คือ คลองมหาสวัสดิ์
เตม็ไปด้วยผกัตบชวาและขยะขวางการสัญจร
ทางน�า้ซึง่เป็นต้นเหตขุองปัญหาน�า้ท่วม 

พอเข้าหน้าแล้งขยะท่ีคนในชุมชนริม
คลองท้ิงลงไปก็อุดตันทางน�้า ส่งกล่ินเน่า
เหม็น คลองซอยท่ีล�าเลียงน�้าไปหล่อเลี้ยง

ชุมชนเกษตรก็แห้งขอด ซ�้าเติมวิกฤตด้วย
น�้าทะเลหนุนสูง น�้าเค็มทะลักเข้าท�าลาย 

พชืผลจนยนืต้นตาย เป็นปัญหาซ�า้ซากมา
นานนบัสิบปี

วันชัย เดินสายเพื่อขอความช่วย
เหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  แต่งบประมาณ 
ท่ีได้มายังไม่เพียงพอท่ีจะน�ามาแก้
ปัญหาในชุมชนได้ เขาจึงตัดสินใจ 
สวมเ ส้ือ ทสม. ด ้วยหวังจะใช ้ 
องค์ความรู้และฐานข้อมูลพัฒนา
และฟ้ืนฟคูลองมหาสวสัดิใ์ห้เป็นจรงิ

ในช่วงเริ่มต้นแม้คนในพ้ืนท่ีเองก็ยังไม่
เข้าใจ กระท่ังปี 2550 เป็นต้นมาจงึได้น้อมน�า
ปรัชญา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของ
ในหลวงรชักาลท่ี 9 รวมท้ังแนวทาง 4 ป. คอื 
ประสาน ปฏิบตั ิประชาสัมพนัธ์ และประเมนิ 
มาปรับใช้จนเกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
ชมุชนและภาครฐั เพือ่ฟ้ืนฟแูละบ�าบดัน�า้คลอง 
มหาสวสัดิจ์นมสีภาพดข้ึีน การจัดการผกัตบชวา 
ยังได้น�าแนวทาง “ขยะ คือ ทองค�า” มาหา
วธีิแปรรปูให้มมีลูค่า ไม่เป็นต้องส้ินเปลืองงบ
ประมาณในการขดุลอกคลอง

ต่อมาได้จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการ
น�้า รณรงค์ให้ทุกบ้านไม่ท้ิงขยะลงแม่น�้า น�า 
องค์ความรู้จากโครงการศกึษาวิจยัและพฒันา

ส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริมาปรับใช้ โดยติดตั้งบ่อดักจับไขมัน
จากครัวเรือนต้นเหตุน�้าเน่าเสียไม่ให้ไหลปน
ลงไปกบัน�า้ท้ิง

เมือ่สุขภาพน�า้ในคลองมหาสวสัดิเ์ริม่ดี
ขึ้น จึงน�ามาสู่การพัฒนาเปน็แหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เช่น ตลาดน�้า การล่องเรือชมวิถี
ชวีติรมิคลอง ชมิและชอ็ปสินค้าชมุชน เป็นต้น 
โดยในการพัฒนาชุมชนได้ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพยายามเชื่อมแนวคิด
การพฒันาไปสู่พืน้ท่ีใกล้เคยีง โดยท�าโครงการ 
“เชื่อมคลอง คล้องใจ” จาก “มหาสวัสดิ์สู ่
ลดัมะยม” สืบสานงานพฒันาและอนรุกัษ์แม่น�า้
ล�าคลองท่ีไม่ได้หยดุแค่คลองมหาสวสัดิเ์ท่านัน้

การท�างานของวนัชยั และชมุชนสะท้อน
ให้เห็นบทบาทและความส�าคญัของประชาชน
จิตอาสา หลังรับรางวัล ทสม.ดีเด่นระดับ
ประเทศ งานของเขาและชุมชนบ้านศาลาดิน
ยังไม่จบ เพราะวันชัยยังมีเป้าหมายใหญ่รอ
อยู่ โดยตัง้ความหวงัจะพฒันาคลองมหาสวสัดิ์
ให้กลายเป็น “เวนิสเมืองแห่งสายน�้า” ท่ีนัก 
ท่องเท่ียวท่ัวโลกวาดฝันอยากมาเยือน ด้วย
เสน่ห์ท่ีเป็นเมืองล้อมรอบด้วยแม่น�้าล�าคลอง
และธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ 

‘วันชัย สวัสด์ิแดง’
รวมใจชุมชน
ป้ันคลองมหาสวัสด์ิเป็นเวนิส
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เมื่อสุขภาพน�้าในคลองมหาสวัสดิ์
เริ่มดีขึ้น จึงน�ามาสู่การพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น 
ตลาดน�้า การล่องเรือชมวิถีชีวิต
ริมคลอง ชิมและช็อปสินค้าชุมชน

จ
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#  เบิกโลก
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งานวิจัยของ เกรกอรี เอส. คูเปอร์ ศูนย์
เพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและนโยบาย 
(CeDEP) ร่วมด้วยสถาบันบูรพาศึกษา

และแอฟริกาศึกษา, มหาวิทยาลัยลอนดอน 
และไซมอน วิลล์ค็อก แห่งคณะวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบังกอร์ ระบุว่า ระบบ
นิเวศขนาดใหญ่ เช่น ป่าฝนแอมะซอนซ่ึงมี

ความส�าคัญในฐานะ “ปอดของโลก” อาจล่ม
สลายในเวลาไม่ก่ีทศวรรษ

งานวิจยัชือ่ Regime shifts occur 
disproportionately faster in larger 
ecosystems (การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เกิดข้ึนเร็วอย่างไม่สมมาตรในระบบนิเวศท่ี
ใหญ่กว่า) ได้อธิบายว่า ระบบนเิวศซึง่มลี�าดบั
ชั้นหลากหลายจะมีความยืดหยุ่นต่อการล่ม
สลายซึ่งจะเกิดขึ้นแบบสุ่มหรือการท�าลาย
ระบบท่ีเกิดขึ้นเป็นจุด ๆ ไม่ซ�้ากัน แต่ระบบ
แบบนี้จะมีความเส่ียงต่อการโจมตีท่ีเล็งเป้า
หมายชดัเจนและจะเกิดการล่มสลายของแกน
หลักท่ีรองรับระบบไว้ท้ังหมด เม่ือแกนหลัก
ท่ีรองรับไวล้่มสลาย ท้ังระบบก็จะพังพินาศ
อย่างรวดเรว็

จากรูปแบบการค�านวณของทีมวิจัย 
บ่งชี้ว่า ระบบนิเวศขนาดใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงช้ากว่าระบบนิเวศขนาดเล็ก แต่

ถ้าวัดต่อหน่วยพื้นท่ีจะเกิดรวดเร็วกว่า จึง 
คาดการณ์ได้ว่าการล่มสลายของระบบนิเวศ
ขนาดใหญ่ท่ีมีความเส่ียง เช่น ป่าฝนขนาด
เท่ากบัป่าแอมะซอน (ประมาณ 5.5 ล้านตาราง
กิโลเมตร) จะเปลี่ยนแปลงไปในเวลา 49 ปี 
หรอืช่วงความเชือ่ร้อยละ 95 คาดว่าจะเกดิขึน้
ระหว่าง 10 - 260 ปี สอดคล้องกบัช่วงเวลา
ท่ีคาดการณ์ไว้โดยผู้เชีย่วชาญอืน่ ๆ  

ในงานวิจัยยังอ้างอิงถึงการศึกษาของ 
ทิโมธี เอ็ม. เลนตัน แห่งคณะวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียและ
ศูนย์วิจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทินดอลล์ ในเมอืงนอรชิ สหราชอาณาจกัรในบท
วจิยัชือ่ Tipping elements in the Earth's 
climate system ระบุว่า ป่าแอมะซอน 
จะเกิดการลม่สลาย (Forest dieback) 
เมือ่อณุหภูมโิลกร้อนขึน้ 3-4 องศาเซลเซยีส 
เนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญท�าใหพ้ื้นท่ี
จ�านวนมากของลุ่มน�า้แอมะซอนแห้งแล้ง

ข้อมูลท่ี เกรกอร ีเอส. คเูปอร์ ได้มาพบว่า 
อตัราการกกัเกบ็คาร์บอนของป่าฝนแอมะซอน
ลดลง และมหีลักฐานท่ีเพิม่ข้ึนบ่งชีว่้า การตดั
ไม้ท�าลายป่าต่อเนือ่งและความเส่ือมโทรมของ
ระบบการถ่ายทอดความชืน้กบัการปกคลุมของ
พืชอาจน�าไปสู่จุดเปลี่ยนให้ท่ัวท้ังระบบอย่าง
เรว็ท่ีสุดในปี 2564

เมื่อถึงจุดเปล่ียนท่ีไม่สามารถกอบกู ้
สถานการณ์กลับคืนมาได ้แล ้วป ่าดงดิบ 
แอมะซอนอาจจะเปล่ียนสภาพเป็นระบบนเิวศ
สะวันนาท่ีมีต้นไม้และหญ้าผสมกันแทนท่ีจะ
เป็นป่าดงดบิท่ีชุ่มชืน้

นอกจากป่าแอมะซอนแล้ว ทีมวิจัยยัง
พบด้วยว่า ระบบนิเวศท่ีมีขนาดเท่ากับแนว
ปะการังในทะเลแคริบเบียน (พื้นท่ีประมาณ 
20,000 ตารางกิโลเมตร) จะล่มสลายในเวลา
ไม่นาน จากแบบจ�าลองเชงิประจกัษ์ประมาณ
ระยะเวลา 15 ปี ท่ีระบบจะล่มสลายหลังเกิด
จุดเปลี่ยน (หรือช่วงความเชื่อร้อยละ 95 
คาดว่าจะเกิดขึน้ระหว่าง  5–50 ปี)

การประเมินนี้มีความสอดคล้องกับข้อ
สังเกตท่ีระบุว่า ปะการังซึ่งปกคลุมท่ัวแถบ
แครบิเบยีนลดลงร้อยละ 80 ระหว่างปี 2520 
ถึงปี 2554 และอาจหายไปโดยส้ินเชิงในปี 
2578 โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัอย่างเช่น อตัราการ
ท�าประมงมากเกินไป การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และความเป็นกรดของมหาสมทุร  

ที่มา : เรียบเรียงจาก Cooper, G.S., Willcock, S. & Dearing, 
J.A. Regime shifts occur disproportionately faster 
in larger ecosystems. Nat Commun 11, 1175 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-15029-x

ป่าแอมะซอนจะเกิดการล่มสลาย 
เมื่ออุณหภูมิโลกร้อนขึ้น 3-4 
อ งศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ์เอลนีโญท�าให้พ้ืนท่ี
จ�านวนมากของลุ่มน�้าแอมะซอน
แห้งแล้ง

ป่าฝนแอมะซอน
อาจล่มสลายใน 50 ปี
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อุณหภูมิมหาสมุทรท่ัวโลกในปี 2562 
เพิ่มขึ้นสูงสุดเทา่ท่ีเคยมีการบันทึกสถิติ
ไว้ สาเหตุจากระดับความร้อนในชั้น

บรรยากาศสูงขึน้ ท�าให้ความร้อนส่วนเกินถกู
ดดูซบัลงไปในทะเล

งานวิจัยล่าสุดได้ประเมินว่า ปริมาณ
ความร้อนท่ีเพิม่ขึน้ในมหาสมทุรเทียบเท่ากบั
ทุก ๆ คนบนโลกเปิดใช้เตาไมโครเวฟ 100 
เครื่อง ตลอดท้ังวันท้ังคืน อุณหภูมิของ
มหาสมุทรในช่วง 5 ปี และ 10 ปีท่ีผ่านมา
ร้อนท่ีสุดเท่าท่ีเคยบนัทึกด้วยเครือ่งมอืยคุใหม่

“ความร้อนในชั้นบรรยากาศกว่าร้อย
ละ 90 ถูกดูดซับโดยมหาสมุทร ดังนั้นมวล
ความร้อนในมหาสมทุรจงึเป็นตวัสะท้อนภาวะ 
โลกร้อนบนโลกไดด้ีว่าเกิดขึ้นรวดเร็วและ
รุนแรงเพียงใด” จอห์น อับราฮัม อาจารย์
ประจ�ามหาวทิยาลยั เซนต์ โทมสั สหรฐัอเมรกิา 
หนึง่ในทีมวจิยักล่าว

เมื่อมหาสมุทรร้อนขึ้นท�าให้ระดับน�้า
ทะเลจากการละลายของน�้าแข็งขั้วโลกเพิ่ม
ขึ้น ท้ังยังส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติท้ังพายุ 
น�้าท่วม ภัยแล้ง และไฟป่าท่ัวโลกทวีความ
รนุแรงขึน้ด้วย

“เมื่อน�้าทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น วงจร
การระเหยข้ึนสู่อากาศและตกลงมาเป็นฝนจะ
เปลี่ยนไป พื้นท่ีแห้งแล้งจะยิ่งแล้งหนักกว่า
เดมิ ส่วนพืน้ท่ีฝนตกกจ็ะต้องเผชญิกบัปรมิาณ
น�้าฝนและอุทกภัยท่ีเพิ่มขึ้น” ไมเคิล แมน 
หนึง่ในทีมนกัวจิยัยงัระบ ุและว่า อณุหภมิูท่ีสูง
ขึน้ท�าให้น�า้แขง็ข้ัวโลกละลายเรว็กว่าเดมิและ
ระดบัน�า้ทะเลท่ีเพิม่ข้ึนทุก 1 เมตร จะท�าให้คน 
150 ล้านคนท่ัวโลกต้องไร้ท่ีอยู่อาศยั

ทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลและวัดอุณหภูมิ
น�้าทะเลจากทุ่นลอยน�้า จ�านวน 3,800 ชิ้น 
ท่ีหย่อนลงไปในทะเลท่ัวโลกท่ีระดับความลึก 
2,000 เมตร ซึง่ได้ท�ามาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่
ปี 2530

สถิติแสดงให้ว่า นับตั้งแต่ปี 2530-
2562 ผวิน�า้ของมหาสมุทรท่ัวโลกมีอณุหภูมิ
สูงข้ึนราว 1 องศาฟาเรนไฮต์ การเปลีย่นแปลง

ของระดบัอณุหภูมท่ีิเกิดขึน้เป็นไปอย่างรวดเรว็
กว่าช่วงปี 2498-2529 มากถงึ 4.5 เท่า 

แม้จะดูเหมือนว่าระดับอุณหภูมิเฉล่ีย
ของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่หาก
ค�านงึถงึข้อเท็จจรงิท่ีว่า มหาสมทุรกว้างใหญ่
และมีปริมาณน�้าอยู่มหาศาล การท่ีอุณหภูมิ
ของมหาสมุทรเพิ่มข้ึนแมเ้พียงเล็กน้อยก็ยัง
ต้องใช้พลังงานความรอ้นสูงมากในระดับ
ท่ีเหลือเชื่อ เช่นในกรณีล่าสุดนี้ ทีมผู ้วิจัย 
ประมาณการว่าต้องใช้พลังงานถึง 228 
เซกซ์ทิลเลยีนจลู จึงจะท�าให้อณุหภมูเิฉลีย่ของ
น�า้ทะเลเพ่ิมขึน้ตามระดบัท่ีรายงานได้

“แน่ชัดว่า อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
อย่างมีนัยนี้ เกิดจากฝีมือของมนุษยผ์่านการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ 
ในปัจจบุนัมหาสมทุรต่าง ๆ ดดูซบัความร้อน
จากชัน้บรรยากาศไว้เกอืบเตม็พกิดัแล้ว และ
จะไม่เย็นตัวลงง่าย ๆ แม้มนุษย์จะสามารถ
หยดุยัง้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงได้ในทันที
กต็าม” ไมเคลิ แมน กล่าว

แดน สเมิล นักชีววิทยาทางทะเลจาก
สหราชอาณาจักร ให้ข ้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกันว่า อุณหภูมิของพื้นผิวมหาสมุทรใน
ระดบัความลกึไม่เกิน 300 เมตร ก�าลงัเพิม่
สูงข้ึนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่งจากการดดูซมึความร้อนจากชัน้
บรรยากาศของโลก 

“ระบบนิเวศในทะเลท่ีระดับความลึก 
300 เมตร มคีวามส�าคญัมากเพราะเป็นแหล่ง
ซึง่ส่ิงมีชวีติอาศยัอยู่มากท่ีสุด อณุหภมูท่ีิสูงขึน้
ย่อมส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อห่วงโซ่
เหล่านี”้ สเมลิกล่าว

นอกจากการวิจัยเรื่องอุณหภูมิของน�้า
ทะเลแล้ว คณะวิจัยยังก�าลังศึกษาผลกระทบ
ด้านอืน่ของภาวะโลกร้อนท่ีมต่ีอมหาสมทุร เช่น 
การพยงุตวัของน�า้ ซึง่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การกระจายแร่ธาตใุนทะเลอกีด้วย 

ที่มา : https://www.theguardian.com/environ-
ment/2020/jan/13/ocean-temperatures-hit-record-
high-as-rate-of-heating-accelerates

อุณหภูมิมหาสมุทร
รอ้นทุบสถิติโลก

เมือ่น�า้ทะเลมอีณุหภมูสิงูขึน้ วงจร
การระเหยขึน้สู่อากาศและตกลงมา
เป็นฝนจะเปลี่ยนไป พ้ืนที่แห้งแล้ง
จะยิ่งแล้งหนักกว่าเดิม
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ไม่เพียงสานต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
สร้างสรรค์ผลงานงดงามโดดเด่นมี
เอกลักษณ์จนมีช่ือเสียงระดับโลก 

แต่ด้วยทุกข้ันตอนการผลิตผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ท�าให้ “กลุ่ม
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน” 
ต�าบลตะเคียนปม อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ล�าพูน เป็นวิสาหกิจชุมชนสามารถคว้ารางวัล 
ตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับทอง ประจ�าปี 
2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในฐานะผู้สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม

นอกจากทอผ้าย้อมสีโดยไม่ใช้สารเคมี
แล้ว ทางกลุ่มยงัมแีนวคดิท่ีก้าวหน้าเรือ่ง “การ
จัดระบบนิเวศ” เริ่มจากสถานท่ีตั้งโรงย้อม 
ซึ่งเปดิโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่สร้าง
ความเดอืดร้อนแก่คนในชมุชน วตัถดุบิ คอื 
ฝ้าย ปลูกโดยคนท้องถิ่น ปราศจากการ
ใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ ๋ยเคมี เชื้อเพลิงท่ีใช ้
ย้อมผ้า เลือกใช้ฟืนวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร อย่างเช่น กิ่งก้านต้นล�าไยแทนการ 
ใช้พลังงานฟอสซลิ 

น�า้เสียท่ีเกิดจากกระบวนการย้อมน�าเข้า
สู่ระบบบ�าบัดแล้วน�ากลับมาใช้ซ�้าด้วยการน�า
ไปรดต้นไม้ ส่วนสีย้อมผ้าจากธรรมชาตนิัน้ได้
มาจากการน�าส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก 
แก่น เปลอืก ต้น ผล ดอก เมล็ด ใบ ฯลฯ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นวัตถุดิบท่ีหาได้
ง่ายภายในท้องถิน่

เส้นทางกว่าจะได้รบัรางวลั G – Green 
ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตบ้ิานไม้ตะเคยีน
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทว่าล้มลุกคลุก
คลานมาไม่น้อย รตันา หล้าค�า เหรญัญิกและ
หนึง่ในแกนน�ายคุบกุเบกิของต�าบลตะเคยีนปม 
เล่าว่า กลุ่มเริม่ต้นจากการรวมตวัของบรรดาผู้

เฒ่าผู้แก่ในชมุชนรบัจ้างท�าผ้าตนีจกทอมอื พอ
มรีายได้เล้ียงชพี 

ต่อมามูลนิธิรักษ์ไทยได้เห็นถึงความ
ตั้งใจในการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและหา
รายได้เสรมิ จงึสนบัสนนุให้ยกระดบัด้วยการ
ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตจิากพชื อย่างมะเกลอื
และห้อม เมือ่ทางกลุ่มได้มโีอกาสไปดงูานของ
มืออาชีพด้านการทอและย้อมสีธรรมชาติท่ี
จงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัแพร่ จึงได้น�าความ
รู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้

หลังจากได้ความรู้และเทคนิควิธีการ
ย้อมสีธรรมชาตแิล้ว ยงัได้เข้าร่วม “โครงการ
ฝ้ายแกมไหม” ท�าให้มือสมัครเล่นของกลุ่ม
มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น หนุนเสริม
ด ้วยแผนการตลาดท่ีเน ้นกลุ ่มลูกค ้าซึ่งมี 
“หัวใจอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม” และเน้นผลติแบบ 
พรอีอเดอร์ (Pre-Order) เป็นหลกั 

ต่อมามีการแนะน�าและชักชวนชาว
บ้านในชุมชนปลูกฝ้ายโดยไม่ใช ้สารเคมี 

เพือ่ป้อนให้กบักลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตบ้ิาน
ไม้ตะเคยีนน�ามาใช้เป็นวตัถดุบิ

ความมุ่งมัน่ตัง้ใจของชาวชมุชนตะเคยีน
ปมท่ีสร้างผลงานจนมเีอกลกัษณ์โดดเด่นและ
เปี่ยมด้วยเสน่ห์ท�าให้พวกเขาสามารถสร้าง
ชือ่เสียงในระดบัโลก เม่ือได้รบัความไว้วางใจ
จากกลุ่มบรษัิท คงิ เพาเวอร์ ให้ย้อมสีเส้ือผ้า
ของทีมเลสเตอร์ ซติี ้ สโมสรฟตุบอลพรเีมยีร์
ลกีจากองักฤษ ซึง่วางจ�าหน่ายท่ัวโลก 

ท�าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยได้การ
ยอมรับและค�าชื่นชม แม้ว่ากลุ่มทอผ้าย้อม
สีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียนจะเป็นเพียง
วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก แต่สามารถก้าว
กระโดดไปโลดแล่นบนเวทีแฟชัน่โลกได้อย่าง
ภาคภูมิ 

จากการทุ่มเทสร้างผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมติร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
นอกจากจะเป็นผลดต่ีอชมุชนและส่ิงแวดล้อม
โดยรวมท้ังทางตรงและทางอ้อมแล้ว ยังส่ง
ผลต่อคณุภาพชวีติและความเป็นอยู่ระยะยาว
ท่ียั่งยืนให้กับกลุ่มทอผ้าเล็ก ๆ แห่งบ้านไม้
ตะเคียน ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบท่ีมีผลงาน
และรางวลัเป็นเครือ่งการนัต ี

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน 
ภูมิปัญญาไทยโลดแล่นบนเวทีโลก

ความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวชุมชน
ตะเคียนปม ท่ีสร ้างผลงานจน 
มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเปี ่ยม
ด้วยเสน่ห์ท�าให้พวกเขาสามารถ
สร้างชื่อเสียงในระดับโลก



#  กรีนไมล์’ ตูน
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าและแหล่งน�า้มคีวามจ�าเป็นต่อการ 
ด�ารงชีวิตของมนุษย์และส่ิงมีชีวิต 

หากน�้าเน่าเสียหรือปนเปื้อนมลพิษจะก่อให้
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมท้ังการใช้
ประโยชน์ของแหล่งน�า้นัน้ ๆ ด้วย หน้าท่ีหนึง่
ของกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมคอื การ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน�า้ เพ่ือหาแนวทาง
ในการวางแผนจดัการคณุภาพน�า้ รวมถงึแก้ไข

และป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้
ท่ีผ่านมา ปัญหาในการติดตามตรวจ

สอบคุณภาพน�้าอย่างหนึ่งคือ กระบวนการ
ขัน้ตอนการทดสอบน�า้มีความยุ่งยาก ซบัซ้อน 
หลายขัน้ตอน ใช้เวลานาน ต้นทุนสูง ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ท�าให้เกิดความ
ล่าช้า ไม่ทันสถานการณ์

ทางกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
จึงได้จัดท�าโครงการวิจัย “พัฒนาชุดทดสอบ
คณุภาพน�า้อย่างง่าย” เพือ่ท�าให้กระบวนการ
ท�างานสะดวกรวดเร็ว สามารถน�าไปใช้เพื่อ
การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าในสิ่งแวดล้อมได้จริง 
ท้ังในสภาวะฉกุเฉนิและสภาวะปกติ

หลักการท�างานของชุดทดสอบอย่าง
ง่าย ส่วนใหญ่อาศยัการเกิดปฏิกิรยิาระหว่าง
สารเป้าหมายกับสารทดสอบท่ีมีความไวและ
จ�าเพาะต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารเป้าหมาย 
โดยสารทดสอบมักถูกเคลือบหรือตรึงอยู่บน

แผ่นทดสอบท่ีเป็นวัสดุรองรับหรืออาจอยู่ใน
รปูสารละลายกไ็ด้ 

เมื่อสารท่ีใช้ทดสอบท�าปฏิกิริยากับ
สารเป้าหมาย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น สีเปลี่ยนไปจาก
เดิม หรือการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางแสง 
เช่น เกิดการเรอืงแสง หรอืเกิดสารประกอบ
ตัวใหม่หลังเกิดปฏิกิริยาเคมี หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงค่าทางไฟฟ้า

ยกตัวอย่างการใช้ชุดทดสอบคุณภาพ
น�้าอย่างง่ายส�าหรับทดสอบปริมาณโลหะ
หนกั เช่น โครเมียม Cr ในน�า้และน�า้เสีย ไม่
ว่าจะเป็นน�า้ผวิดนิ น�า้บาดาล น�า้จากโรงงาน
อตุสาหกรรม น�า้ชะขยะจากการฝังกลบ น�า้ชะ
ขยะอเิล็กทรอนกิส์ ฯลฯ 

ในชุดทดสอบ ประกอบด้วย สารเคมี
โครเมียม หลอดฉดียา ขวดใส่ตวัอย่าง คู่มอื
และแถบสีมาตรฐาน ผู้ทดสอบสามารถท�าตาม
คู่มอื โดยเริม่ต้นท่ีการดดูตวัอย่างน�า้ด้วยหลอด
ฉดียาใส่ในขวด จากนัน้หยดสารเคมีโครเมียม
ลงไป แล้วรอปฏิกิรยิาเกิดสมบรูณ์ ราว 1-2 
นาที ก่อนจะเปรยีบเทียบสีท่ีเกิดขึน้กบัแถบสี
มาตรฐาน ยิง่สีเข้มแสดงว่าปรมิาณโครเมียม 
Cr ในน�า้ยิง่มมีาก

ชุดทดสอบคุณภาพน�้ าอย ่างง ่าย
สามารถช่วยกลัน่กรองตวัอย่างน�า้ ก่อนน�าไป
ทดสอบอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือในห้อง
ปฏบิตักิาร ข้อดขีองชดุทดสอบอย่างง่าย คอื 
ท�าได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน และผู้ทดสอบไม่
จ�าเป็นต้องมีความรู้จ�าเพาะทางดา้นเทคนิค
มากนัก ท่ีส�าคัญคือ ต้นทุนต�่าและผลการ
ทดสอบเชือ่ถอืได้ 

การพฒันาชดุทดสอบคณุภาพน�า้อย่าง
ง่ายนี้เป็นหนทางหนึ่งซึ่งสามารถช่วยแก้ไข
และป้องกนัการปนเป้ือนโลหะหนกัในแหล่งน�า้ 
ท้ังน�้าผิวดิน น�้าบาดาล น�้าท้ิงอุตสาหกรรม 
และน�้ าชะขยะจากขยะฝ ังกลบหรือขยะ
จากอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญต่อ 
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงมชีวิีตและมนษุย์ได้

นอกจากชุดทดสอบคุณภาพน�้าอย่าง
ง่ายซึ่งสามารถวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม
เฮกซะวาเลนต์และเหลก็ท่ีมอียู่แล้ว ในอนาคต
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมยังมี
เป้าหมายจะพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพน�้าให้
สามารถทดสอบหาปริมาณโลหะหนักหลาย
ชนิดมากขึ้น รวมท้ังพัฒนาให้ประชาชน
สามารถใช้เครือ่งมอืทดสอบคณุภาพน�า้อย่าง
ง่ายได้ด้วยตวัเอง

*นกัวจัิย อญัชลี  แท่นนลิ นกัวิชาการ 
ส่ิงแวดล้อมช�านาญการ 

ชุดทดสอบคุณภาพน�้า
งา่ย รวดเรว็และแม่นย�า

การพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพ
น�้าอย่างง่ายเป็นหนทางหนึ่งซึ่ง
สามารถช่วยแก้ไขและป้องกนัการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน�้า

น ํ้



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (ทส.) 
เป็นประธานการประชมุผู้บรหิารระดบัสูงหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม นอกสถานท่ีครัง้ท่ี 1/2563 เมือ่วนัท่ี 
1 มีนาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

จังหวัดเลย พร้อมติดตามการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันบนพื้นท่ีอุทยานแห่ง
ชาติภูกระดึง อีกท้ังร่วมกิจกรรมท�าแนวกันไฟกับ
เจ้าหน้าท่ี โดยมีนางภาวนิ ีณ สายบรุ ี รองอธิบดี 
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมการประชมุ
และร่วมกิจกรรมในครัง้นีด้้วย

นอกจากนี ้ ยงัได้รณรงค์ให้นกัท่องเท่ียวลด
การใช้ถงุพลาสตกิชนดิหูห้ิวในเขตอทุยานแห่งชาติ 
และเชญิชวนให้ร่วมกิจกรรมขยะคนืถิน่ โดยนกัท่อง
เท่ียวจะได้รับถุงตาข่ายใสข่ยะกลับลงไปคัดแยก
และจดัการด้านล่าง พร้อมท้ังคนืตาข่ายใส่ขยะเพือ่
ให้นกัท่องเท่ียวอืน่ ๆ  ได้ร่วมกนัลดขยะพลาสตกิ 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ควรล้างมือบ่อย ๆ ให้สะอาดด้วยน�า้และสบู่ แต่
หากไม่มีน�้าและสบู่ให้ล้าง ให้ใช้เจลล้างมือหรือ
แอลกอฮอล ์ฆ ่า เชื้ อ  กรมส ่ง เสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม จึงได้จดัท�าสูตรเจลล้างมอื Green Gel 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมขึ้น โดยมีนายรัชฎา 
สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม น�าทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมท�ากิจกรรมการท�าเจลล้างมือ 
เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

Green Gel  เป็นเจลล้างมือ สูตรท่ี
ค�านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด ด้วยการใช้สารเคมีเท่าที่จ�าเป็น ไม่แต่งกลิ่น 

ไม่เพิ่มความหนืด แต่ได้ผลในการฆ่าเชื้อโรคเช่น
เดยีวกนั เพือ่ใช้ในการป้องกนัการ ตดิเชือ้โรคไวรสั 
โคโรน่า-2019 (COVID-19) การแพร่กระจาย
ของเชื้อดังกล่าวในหน่วยงาน รวมถึงจากการ 
จัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
และในระยะต่อไปจะมีการเผยแพร่ และสาธิต 
การท�า Green Gel  ให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

01.
ทส.แก้ปัญหาไฟป่าภูกระดึง
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 
หูห้ิว

02.
สส. จัดท�า GREEN GEL 
ล้างมือป้องกันการติดเช้ือ
ไวรสั
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

ภายหลงัเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสั
โควิด-19 ขึน้ในประเทศไทย นายวราวุธ ศลิปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม (ทส.) เป็นห่วงสุขภาพของประชาชน
และเจ้าหน้าท่ี เมือ่วนัท่ี 25 มนีาคม 2563 จงึได้
ก�าชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ด�าเนินตาม
มาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 
อย่างเข้มงวด โดยส่ังการให้กรมป่าไม้ กรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝ่ัง และหน่วยงานในสังกดัในพืน้ท่ี
ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ปิดการท่องเท่ียวและงดการเข้า
พื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งให้จัดเตรียมรถบริการ
การพยาบาลฉุกเฉินประจ�าอุทยานแห ่งชาติ 
ท่ัวประเทศ เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ท่ี

ขณะเดยีวกนัได้จดัตัง้ศนูย์โควดิ-19 ประจ�า 
ทส. ขึ้นเพื่อประสานงานศูนย์อ�านวยการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 (ศอฉ.-โควิด-19) 
ท่ีมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน ท้ังยังก�าชับทุกหน่วยงานในสังกัด
ด�าเนินงานตามมาตรการควบคุมการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยให้ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหนา้ท่ี พกบัตรประจ�าตัวตลอดเวลา 
และอนญุาตให้ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน 
ท่ีบ้านได้ ขณะเดียวกันในภารกิจซึ่งมีความส�าคัญ
และเร่งด่วนให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ ภายใต ้ พ.ร.ก.บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรมเปิดตัว 
“ธนาคารขยะรีไซเคิลโฉมใหม่” โดยไดป้รับปรุง 
ภมูทัิศน์ของธนาคารขยะรไีซเคลิ รวมท้ังเปลีย่นแปลง
วันเวลาท�าการ จากเดิมท่ีเปิดทุกวันศุกร์มาเปิด 

ทุกวันพุธ เพื่อรณรงค์และสร้างวินัยในการลดและ 
คดัแยกขยะในส�านกังาน

ท้ังนี ้ นายวรพล จนัทร์งาม รองอธิบดกีรมส่ง
เสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้น�าทีมผู้บริหารเขา้ร่วม
กิจกรรม โดยน�าขยะรีไซเคิลมาฝากธนาคาร พร้อม

มอบของรางวลัให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รวม
ท้ังยังให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่มาร่วม
ศกึษาดงูาน ณ ธนาคารขยะรไีซเคลิ บรเิวณชัน้ 1 อาคาร
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

03.
ทส. ส่ังปดิอุทยานท่ัวประเทศ 
ป้องกันโควิด-19 

04.
เผยโฉมใหม่ธนาคารขยะ 
รไีซเคิล รณรงค์ลดและคัดแยก 
ขยะในส�านักงาน
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

วันท่ี 4 เมษายนของทุกปีถือเป็นวันครบ
รอบวนัสถาปนากรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งในปี 2563 นี้ครบรอบปีท่ี 28 ท่ีผ่านมา 
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมได้พฒันา ปรบัปรงุ 
และสร้างการเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมา
อย ่างต ่อเนื่อง โดยได ้เสริมสร ้างจิตส�านึก 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ 

และส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส ่วนรว่มในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ให้มีความยั่งยืน ผ่านการด�าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมยงัคงจะมุง่มัน่ด�าเนนิงานตามภารกิจ

ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ขับเคล่ือนงานการฟื้นฟู ป้องกัน อนุรักษ์และ
รกัษาสร้างความยัง่ยนืให้กบัทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึง
ความส�าคญัของส่ิงแวดล้อม สร้างการมส่ีวนร่วม 
เพือ่น�าพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมท่ีเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

05.
ครบรอบ 28 ป ีสส. สรา้ง 
สั งคม ไทย เ ป็น มิตร กับ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

#  บนความเคลื่อนไหว

วันคุ้มครองโลก หรอื Earth Day ตรง
กบัวนัท่ี 22 เมษายนของทุกปี ในปีนี้ 
“Climate Action” ถกูประกาศให้เป็น

แนวคดิของวนัคุ้มครองโลก 2020 
ในวาระครบรอบ 50 ปีของวนัคุ้มครองโลก 

ผู ้จัดงานตั้งใจให้เป ็นปีแห ่งการปฏิรูปและ 
ต่อยอดโครงการในเชงิรกุ แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ปรับ
เปลีย่นรปูแบบงานให้เป็น “ดจิทัิล เอร์ิธ เดย์” 
ครัง้แรก 

หนึ่งในกิจกรรมวันคุ ้มครองโลกคือ 
แคมเปญ Vote Earth เพ่ือรณรงค ์ 
ให ้ประชาชนได ้พิจารณานโยบายด ้าน 
ส่ิงแวดล้อมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับ 
ต่าง ๆ และส่งข้อความถึงบรรดานักการเมือง 
ให้หันมาสนใจเรือ่งส่ิงแวดล้อม ส่วนแคมเปญ 
Earth Challenge 2020 เปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลสุขภาพ 
ส่ิงแวดล้อม ผ่านทางแอปพลิเคชันของ
โครงการ เพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับ

สุขภาพของโลก 
รวมท้ังกระตุ้นให้รฐัปรบัเปลีย่นนโยบาย 

และท�าใหป้ระชาชนได้รับข้อเท็จจริงท่ีน่า
เชือ่ถอืมากข้ึน และแคมเปญ Strike With 
Us เปน็การท�างานร่วมกับ 9 องค์กรด้าน 
ส่ิงแวดล้อม ระดมพลเคลือ่นไหวออนไลน์ เพือ่
หยดุยัง้ภาวะฉกุเฉนิทางสภาพอากาศ

สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
เว็บไซต์ earthday.org และโซเชียลมีเดีย 
@earthdaynetwork พร้อมโพสต์หรอืแชร์
และติดแฮชแท็ค #EarthDay2020 และ 
#EARTHRISE เพื่อแสดงให้เห็นว่า แม้ทุก
คนจะอยู่บ้านกส็ามารถเปล่ียนแปลงโลกได้ 
ที่มา : https://www.earthday.org/earth-day-2020/

เอิรธ์เดย์ “ออนไลน์” ครัง้แรกในโลก

15ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 3 ปีที่ 16 เดือนเมษายน 2563




