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บทบรรณาธิการ

สารบัญ
การปลกูต้นไม้
ดีต่อกายและใจ

การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านเป็นการ 
ใช ้เวลาว ่างให ้เกิดประโยชน์ แถมยังได ้ 
ออกก�าลังกายอีกด้วย เพราะได้ขยับอวัยวะ 
ของร่างกายจนเหง่ือชุ่ม 

ท่ีส�าคัญยังดีต ่อใจ เพราะการปลูก
ต้นไม้ต้องหมั่นใสปุ่ ๋ย รดน�้าและพรวนดิน
อย่างสม�า่เสมอต้นไม้ถงึจะเจรญิเตบิโต ใครท่ี
ลงมือปลูกในลักษณะจัดสวน ยิ่งต้องให้เวลา
กับกิจกรรมเหล่านี้วันละชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่ง
ท�าแล้วจะช่วยให้จิตใจปลอดโปร่ง ลดความ
ตงึเครยีดจากการงานในแต่ละวนัได้

คนเรามักเข้าใจผิดว่าการปลูกต้นไม้
จะต้องไปปลูกในสวน ต้องมีพื้นท่ีกว้างขวาง 
แต ่ในความเป ็นจริงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
นั้นสามารถลงมือท�าได้ในบ้านของเราเอง 
ไม้ดอกให้ความสวยงาม ไม้ใหญ่ได้ร่มเงา แถม
ยังช่วยปรับสภาพแวดล้อมของบ้านให้น่าอยู่ 
ช่วยให้อุณหภูมิของบ้านเย็นลง อีกทั้งช่วยให้
คนภายในบา้นมีจิตใจสงบและรู้สึกผ่อนคลาย
อกีด้วย

กองบรรณาธิการ
ฟ้าสวยน�้าใส
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3 • เกาะกระแสกรีน
  ถอดบทเรียนไฟป่า
  และหมอกควัน

4 • พลังขับเคลื่อน 
  เพิ่มพื้นที่สีเขียว
  เติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี

6 • วิถีคนเขียว 
  “คมสัน เที่ยงดี”
  นำ ชุมชนอยู่กับป่า ยึดแนวคิด 
  ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
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  เก็บรักษาถูกวิธี
  ช่วยลดขยะเศษอาหาร

8 • เบิกโลก 
  พบเอนไซม์กลายพันธุ์
  ช่วยย่อยสลายขวดพลาสติกได้ 

  โอโซนไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์
  ตัวดูดซับรังสียูวีสำ คัญสำ หรับมนุษย์     
  
10 • สุขพอเพียง 
  เครือข่าย ทสม.สว่างแดนดิน
  ความสำ เร็จ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

11 • กรีนไมล์’ ตูน 
  
12 • ผลิใบ
  กักเก็บคาร์บอนของต้นไม้และป่านิเวศ
  เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน

13 • ร่วมไม้ร่วมมือ 
  ประชาชนจิตอาสาภาคเหนือ
  ช่วยกันดับไฟป่า 

15 • บนความเคลื่อนไหว         
  ถ้วยบะหมี่กึ่งสำ เร็จรูป
  กินสบายใจไร้ขยะพลาสติก 



#  เกาะกระแสกรีน

สถานการณ์ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นช่วงต้นป ี
2563 ท่ีผ่านมาถือว่ารุนแรงมาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับปีกอ่น ๆ โดยมี

ปัจจัยเร่งจากภัยแล้งท่ีมารวดเร็ว และแล้ง 
จดัมาก ดงันัน้พืน้ท่ีไหนมเีชือ้เพลงิสะสมจ�านวน
มากกย็ิง่ท�าให้สถานการณ์ไฟป่ามีความรนุแรง
มากยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีไม่เกิดไฟไหม้มาหลายปี 
ซึง่ส่วนหนึง่มาจากการเตรยีมการป้องกนัท่ีดท้ัีง
โดยรฐัและชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในเขตป่า แต่ผล

ท่ีตามมาในบางพืน้ท่ีเมือ่เกิดไฟขึน้แล้วลุกลาม
รวดเร็วและเข้าไปยังป่าลึก บางพื้นท่ีต้องใช้
เวลาดบัถงึ 10 ครัง้ เช่น กรณอีทุยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปยุ สามารถป้องกนัมาได้หลายปี 
แต่ปีนีแ้ล้งหนกั ไฟป่าจงึหนกัหน่วง เกิดในป่า
ลกึ มท้ัีงไฟบนดนิไฟใต้ดนิและไหม้ในจดุท่ีไม่
เคยเกิดขึ้น ท�าให้ยากต่อการควบคุมและใช้
เวลาในการดบันานกว่าปกติ 

ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อระดับของ
ปัญหาในปีนี้มีความรุนแรงจากสาเหตุหลาย
ปัจจัยจ�าเป็นท่ีจะต้องเร่งเตรียมการรับมือ
ตั้งแต่เนิ่น ๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ 
แก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควนัต้องเพิม่ศกัยภาพ
และสร้างกระบวนการการแก้ปัญหาให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันและมองเห็นภาพใหญ่
เดียวกันเพ่ือให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างทันท่วงที

นอกจากนี ้จ�าเป็นต้องสร้างความสมดลุ
ระหว่างค�าว่า Zero burning และ Fire 
management ให้ลงตวัหรอืพบกนัครึง่ทาง 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจประเดน็การจดัการ
ไฟระหว่างคนในชนบทและคนในเมอืง เพราะ
ฝุ่นควนัมาจากหลายสาเหต ุท้ังการเผาชวีมวล 
เผาฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงจากการขนส่ง ซึ่ง

นโยบายห้ามเผาท่ีมุ่งควบคมุการท�าเกษตรบน
พื้นท่ีสูงด้านเดียวมีความเปราะบางท่ีอาจก่อ
ให้เกิดความขดัแย้ง และลดทอนกระบวนการ
สร้างความร่วมมอืในการแก้ปัญหา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ปฏเิสธไม่ได้ว่าชมุชน
ต้นแบบจ�านวนมากมีความเข้มแข็งในการ
จัดการไฟ ซึ่งสามารถเปิดพื้นท่ีเพื่อร่วมผนึก
ก�าลังช่วยแก้ปัญหาในอนาคต  

ปัญหาใหญ่ในเชิงนโยบายจะต้องลด
การปลกูพชืเชงิเดีย่วและปรบัเปลีย่นไปเป็นพชื
ยัง่ยนื ซึง่ในปัจจบุนัมฐีานข้อมลูวชิาการเกีย่วกบั 
กลุ่มชนเผ่าเกษตรบนท่ีสูงท้ังในแง่ประชากร 
และพืน้ท่ีเพาะปลกู เช่น กลุ่มม้ง มกีารปลกูพชื
เมอืงหนาว ดอกไม้เมอืงหนาว ไม่เคลือ่นย้ายท่ี
ท�ากิน กลุ่มปกาเกอะญอ หรอืชาวกะเหรีย่ง ท�า
ไร่หมนุเวียนเป็นวถิแีละจติวิญญาณท่ีสืบทอด
กันมายาวนาน หากบริหารจัดการท่ีดีโดยใช้
ไฟเท่าท่ีจ�าเป็นกจ็ะเกิดประโยชน์ 

ข้อถกเถยีงเรือ่งการท�าไร่หมุนเวยีนอาจ
จะคลี่คลายและเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าไม่
ได้เป็นต้นเหตุการสร้างฝุ่นควันเสมอไป หาก
มีการบรหิารจดัการท่ีดแีละเป็นระบบ เพราะ
ไร่หมุนเวยีนจะเริม่เผาไร่ประมาณกลางเดอืน
เมษายนหรือช่วงก่อนหน้าฝน ขณะท่ีไฟป่า
เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีหรือตั้งแต่เดือนมกราคม
เป็นต้นไป 

นั่นหมายความว่าฝุ ่นควันจากไฟป่า
ไม่ได้มาจากไร่หมุนเวียนเป็นหลัก แต่มาจาก
การเกษตรรูปแบบอื่นท่ีปลูกกันท้ังปีหรือทุก
ฤดกูาล โดยเฉพาะข้าวโพด กะหล�า่ปลี การเผา
ไร่อ้อย ฯลฯ รวมถงึสาเหตจุากความกดอากาศ
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีกดลงแอ่ง 
ตัวเมืองท�าให ้อากาศยกตัวได ้แค ่ 2-3 
กิโลเมตร และเมือ่เข้าช่วงกลางเดอืนเมษายน 
จะเริม่ยกตวัขึน้ประมาณ 10 กิโลเมตร 

หากน�างานวิจัยมาสนับสนุนท้ังการ
จดัการพืน้ท่ีเพาะปลูก สภาพภมูอิากาศ และ
ทบทวนนโยบายการเผาใหม่มีการสนับสนุน
ชมุชนปลอดการเผาในการรบัซือ้ผลผลติ ตลอด
จนลดช่องว่างด้านกฎหมายให้เกิดการส่งเสรมิ
และสนับสนุนการเกษตรยั่งยืน อาทิ ระบบ
สาธารณปูโภค เชือ่ว่าจะวนิวนิกนัทุกฝ่าย 

นอกจากนั้นจะต้องประสานความร่วม
มือการแก้ฝุน่ควันข้ามพรมแดนท่ีจะต้องมี
ความจรงิจงัเชือ่ว่าปัญหาจะค่อย ๆ คลีค่ลาย
ลง และสามารถฟื้นภาคเหนือให้เป็นจังหวัด
ปลอดไฟป่าและฝุ่นควนัได้ในอนาคตอนัใกล้ 

ที่มา : ข้อมูลจาก ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ สภาลมหายใจเชียงใหม่, 
เดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาพ : โดรนอาสา

ถอดบทเรยีนไฟป่า
และหมอกควัน
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ต้องสร้างความสมดุลระหว่าง 
ค�าว ่า Zero burning และ 
Fire management ให้ลงตัว
หรือพบกันครึ่งทาง ตลอดจน
สร้างความเข ้าใจประเด็นการ
จัดการไฟระหว่างคนในชนบทและ 
คนในเมือง



#  พลังขับเคลื่อน

าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความ
ส�าคญัอย่างยิง่ต่อส่ิงมชีวิีต นอกจาก
มปีระโยชน์ในแง่ปัจจยัส่ีแล้วยงัช่วย

รกัษาสมดลุของระบบนเิวศ ถ้าป่าไม้ถกูท�าลาย
ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ 
เกีย่วข้อง เช่น สัตว์ป่า ดนิ น�า้ อากาศ ฯลฯ เมือ่ป่าไม้ 
ถกูท�าลาย จะส่งผลไปถงึดนิและแหล่งน�า้ด้วย 

เพราะเมื่อเผาหรือถางป่า พื้นดินจะโล่งขาด
พชืปกคลมุ เม่ือฝนตกลงมากจ็ะชะล้างหน้าดนิ
และความอดุมสมบรูณ์ของดนิไป 

ระบบนิเวศจึงมีต้นไม้ ไว้ช่วยให้น�้าฝน
ท่ีตกลงมาค่อย ๆ  ซมึซบัลงในดนิ กลายเป็น
น�้าใต้ดินซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเล้ียงให้แม่น�้า  
ล�าธารมีน�้าอยู่ตลอดปี หากไม่มีต้นไม้หรือ
ป่าไม้ น�้าจะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และพื้นท่ี 

ราบลุ่มในฤดนู�า้หลาก พอถงึฤดแูล้ง ท�าให้ไม่มี
น�า้ใต้ดนิไว้หล่อเลีย้ง แม้น�า้ล�าธารกจ็ะแห้งขอด 
หรือมีน�้าน้อย ส่งผลกระทบตอ่การท�าการ
เกษตร การอปุโภคบรโิภคและการรกัษาระบบ
นเิวศนัน่เอง 

ท้ังป่าและพื้นท่ีสีเขียวท่ีธรรมชาติให้
มาและมนุษย์สร้างขึ้น จึงมีความส�าคัญและ
จ�าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
เติมเต็มคุณภาพชีวิตท่ีดี
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ทั้งป่าและพื้นท่ีสีเขียวที่ธรรมชาติ
ให้มาและมนุษย์สร้างขึน้ จึงมคีวาม
ส�าคญัและจ�าเป็นต้องอนรุกัษ์ไว้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์



การเพิม่พืน้ท่ีสีเขียวนอกจากจะช่วยแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปัจจัยท่ีเอื้อ
ต่อคณุภาพชวีติท่ีดี 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากองค์การบริหาร
จัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ระบุด้วยว่า ต้นไม้ 1 ต้นช่วยลดอุณหภูมิใน 
บ้านเรือนได้ 2-4 องศาเซลเซียส และการ 
ปลูกป ่าจะช ่วยเพิ่มการกักเก็บคาร ์บอน 
ลดภาวะก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญั
ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก

รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญใน
การฟื้นฟูป่าและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวของประเทศ 
ดังนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2532 ก�าหนดให้ “วันวสิาขบชูา” 
ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ” 
เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ของชาติ 

ท้ังนี ้ เนือ่งในวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาติ 
ประจ�าปี 2563 ตรงกบัวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2563 ท่ีผ่านมา พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จึงมอบต้นตะเคียนทองให้
นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ณ ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 เพือ่น�าต้นไม้ไปปลกูและขยายผลการ
ฟ้ืนฟปู่าท่ัวประเทศ

รฐับาลยงัได้ประกาศเชญิชวนประชาชน
ทุกคนท่ัวประเทศร่วมกนัปลกูต้นไม้ในบรเิวณ
ท่ีพกัอาศยั โรงเรยีน ศาสนสถาน หน่วยงาน
ราชการ และสถานท่ีสาธารณะ เพือ่เพิม่พืน้ท่ี
สีเขยีว และฟ้ืนฟพูืน้ท่ีป่าท่ีได้รบัความเสียหาย
จากเหตุไฟป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์
ดงัเดมิ 

อีกท้ังจะขยายผลการฟื้นฟูพื้นท่ีป ่า 
ท่ัวประเทศภายใต้โครงการปลูกต้นไม้และ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย 
ปลูกต ้นไม ้ เพื่อแผ ่นดิน” จากปี 2562 
ท่ีมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมปลกูต้นไม้ 
เกินกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 10 ล้านต้น 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีประชาชน
สนใจเข้าร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม จึง
ขยายระยะเวลาโครงการภายใต้ชือ่ “รวมใจไทย 
ปลกูต้นไม้ เพือ่แผ่นดนิ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
ภายในปี 2565 และในปี 2563 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัด
เตรยีมกล้าไม้ไว้ จ�านวน 152 ล้านกล้า 

ท้ังนี ้เมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้
ก�าหนดดีเดย์การปลูกฟื้นฟูสภาพป่าท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ไฟป่า ซึง่เปิดโอกาส
ให้ทุกหน่วยงาน ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และ
ประชาชนเข้าร่วม โดยมี พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ีมาเป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้พรอ้มกัน 
ท้ัง 25 อ�าเภอในจงัหวดัเชยีงใหม่  

กิจกรรมการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้ความ
ส�าคัญของภาครัฐในการผลักดันนโยบายการ
ดแูลทรพัยากรธรรมชาต ิ เพือ่ความยัง่ยนืของ
ประเทศด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม และเพื่อ
อนาคตท่ีดขีองลูกหลานในวันข้างหน้า 
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#  วิถีคนเขียว

เม่ือกว่า 20 ปีก่อน ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 
หรือโคกหินลาด ต�าบลเขวาไร่ อ�าเภอ 
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม บ้านเกิดของ 

“คมสัน เท่ียงดี” เกิดข้อพิพาทจนน�าไปสู่ความ 
ขัดแย้งบนพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ 1,200 กว่าไร่ 
ซ่ึงเป็น “พ้ืนท่ีรอยต่อ” ระหว่างท่ีท�าการเกษตร 
ของชาวบ้านกับป่าสงวน ซ่ึงมีปัญหาการ
บุกรุกเพ่ือปลูกเชิงเด่ียวจนไม่เหลือสภาพป่า 
แต่กลายเป็นแปลงปลูกอ้อย มันส�าปะหลัง 
และข้าวโพด 

กระท่ังปี 2545 คมสันเข้ามารบัหน้าท่ี
ผู้ใหญ่บ้าน หวังจะสร้างความปรองดองข้ึน
ในชุมชนจึงเดินสายท�าความเข้าใจกับชาว
บ้านท่ีอาศยัตดิกบัพืน้ท่ีพิพาท โดยใช้ท้ังหลกั
นิติศาสตรแ์ละรัฐศาสตร์โนม้น้าวให้
ทุกคนร่วมมือหยุดบุกรุกป่าและ
เข้าใจถึงผลกระทบจากการท�าลาย
ป่า อาทิ ขาดแคลนน�า้ 

ฝนไม่ตกตามฤดกูาล 
ระหว ่า งนี้ ยั ง ได ้หารื อกั บภาครั ฐ

ถึงแนวทางท�าให้คนอยู ่รว่มกับป่า เพื่อดึง
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟปู่าร่วมกนั เพราะการบงัคบัใช้กฎหมาย
ท่ีเข้มงวดนัน้ยากจะประสบผลส�าเรจ็

ขณะเดียวกันคมสันได้น�าพระราชด�ารัส 
“ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางให้
คนในชมุชนอยู่ร่วมกบัป่าบนพืน้ท่ีแปลงสาธิต 
50 ไร่ ผลการปลูกพืชกินได้และพันธุ์ไม้เชิง
เศรษฐกิจ เช่น ตะเคยีน ประดู่ ยางนา สัก พะยงู 
เป็นต้น พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน 
รับรูถ้ึงประโยชน์ของป่าชุมชนท่ีเสมือนเป็น
แหล่งอาหารท่ีใช้ร่วมกนัได้ อาทิ หาของป่า หรอื 
น�าสัตว์เลีย้งเข้าไปแทะเล็มหญ้า 

การท�างานท่ีเข้มแข็งระหว่างผู้น�าชมุชน 
วดั โรงเรยีน คร ูผูป้กครองและเดก็นกัเรยีนใน
การท�าปลกูจติส�านกึอนรุกัษ์ป่า ท�าให้ชาวบ้าน
ท่ีเคยต่อต้านกลับใจเข้ามาเป็นแนวร่วม 

ต่อมา คมสันถูกเลือกเป็นประธาน 
เครอืข่ายป่าชมุชนจงัหวดัมหาสารคามและท�า
หน้าท่ีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ไปด้วย ขณะ
ท่ีชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงการเคารพในวิถี
ธรรมชาต ิ โดยท่ีชมุชนต้องพึง่ป่า และป่าต้อง
พึง่ชมุชน อกีท้ังยนิยอมให้หน่วยงานราชการ
ลงพื้นท่ีรังวัด และคืนท่ีดินท่ีเคยบุกรุกป่าให้
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์เพือ่น�าไปปลกูป่า 

เป็นท่ีมาของโครงการป่าชมุชนร่วมกบั
กรมป่าไม้ มีการจดัตัง้คณะกรรมการป่าชมุชน
บรหิารพืน้ท่ีรอยต่อ 3 พืน้ท่ีอย่างชดัเจน คอื 
บ้านหินลาด พืน้ท่ี 554 ไร่, บ้านน�า้เกล้ียง 448 
ไร่ ซึง่เคยถกูบกุรกุหนกัมกีารปลกูป่าทดแทน 
100 กว่าไร่ และบ้านหอฝาย ท่ีสภาพป่า 
ยงัอดุมสมบรูณ์กจ็ะปลูกป่าอย่างต่อเนือ่ง 

หลังป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 
ความขดัแย้งในชมุชนกห็ายไป ท้ังยงัยกระดบั
เป็นศนูย์เรยีนรู้ป่าชมุชนตวัอย่างระดบัประเทศ 
เพราะมีกฎระเบียบการใช้ป่าชุมชนท่ีชัดเจน 
และได้รบัรางวลัต่าง ๆ มากมาย   

ในวนันี ้คมสันในฐานะก�านนัต�าบลเขวาไร่ 
ยงัคงมุ่งมัน่ท�างานร่วมกบัชาวบ้านอย่างใกล้ชดิ 
โดยยึดการปฏิบัติจริงให้ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รบั และยงัได้รบัรางวลั ทสม. 
ดเีด่นระดบัประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟ้ืนฟู

ป่าไม้ ปี 2562 จากกรมส่งเสรมิคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยเขาสามารถสร้างการ
มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ป่าให้เกิดขึน้

ในหัวใจชาวบ้านได้ส�าเร็จจนกลาย
เป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์

ตัวอยา่งท่ีมีความยั่งยืนเป็นท่ี
ประจกัษ์ 

“คมสัน เท่ียงดี” น�าชุมชนอยู่กับป่า
ยึดแนวคิดป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
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จดุเปลีย่นจากการร่วมแรงร่วมใจ
ปลูกป่าท�าให้ชาวบ้านยินยอมให้
หน่วยงานราชการลงพื้นที่รังวัด 
และคืนที่ดินที่เคยบุกรุกป่าให้เป็น
พื้นที่สาธารณะประโยชน์



#  เท่าทัน
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#  เบิกโลก
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ใ
นแต่ละปีมีขวดพลาสติก ท่ีผ ลิตด้วย 
โพลีอีทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene 
terephthalate หรือ PET) ถูกท้ิงกว่า 

70 ล้านตันท่ัวโลก และในจ�านวนน้ีมีเพียงแค่ 
30% หรือราว 20 ล้านตันเท่าน้ันท่ีสามารถ
น�าเอากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนท่ีเหลืออีก 50 
ล้านตันท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกท้ิงทับถม
กันเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดมลภาวะทาง
ส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง

เพื่ อ แ ก ้ป ัญห าดั ง ก ล ่า ว  ที มนั ก
วิทยาศาสตร์ท่ัวโลกได้พยายามคิดค้นวิธีการ
รีไซเคิลพลาสติกท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
หนึ่งในนั้นคือการใชเ้อนไซม์ท่ีมีคุณสมบัต ิ

ช ่วยย ่อยสลายพลาสติกให ้ก ลับไปเป ็น
สารประกอบดัง้เดมิของมนั เพือ่ให้น�ากลับมา
ใช้ผลติซ�า้ได้

ในปี 2555 ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
โอซาก้าในญีปุ่่น ได้ค้นพบเอนไซม์ชนดิหนึง่จาก
แบคทีเรียท่ีพบในการย่อยสลายใบไม้กิ่งไม้ท่ี
เรยีกว่า leaf-branch compost cutinase 
(เอนไซม์คิวติเนสจากการเน่าเปือ่ยของใบไม ้
กิง่ไม้) หรอื แอลแอลซ ี ซึง่จะพบอยู่ท่ัวไปใน
กองปุ๋ยหมกัท�าจากใบไม้หรอืพชื

โ ดย เ อน ไ ซม ์เ อ ล เ อลซี ท่ี ไ ด ้จ า ก
ธรรมชาติชนิดนี้จะช่วยให้พลาสติกแตกตัว
เป็นสารประกอบชนิดต่าง ๆ ท่ีอุณหภูม ิ
65 องศาเซลเซยีส อย่างไรกด็ ี กระบวนการ
ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ชนิดนี้ก็ยังต้องใช้เวลา
นานหลายวัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลาย
พลาสติก ทีมวิจัยจากบริษัท คาร์ไบออส
และมหาวิทยาลัยตูลูสในฝรั่งเศสได้ทดลอง 
ตัดแต ่งและดัดแปลงเอนไซม ์แอลแอลซี 
โดยเริ่มจากการท�าความเข้าใจโครงสร้าง 
และกรดอะมิโนท่ีมันใช้ในการย่อยสลาย
พลาสติ ก  จ ากนั้ น ก็ พัฒนา เอน ไซม ์ท่ี 
กลายพันธุ์ข้ึนมาหลายชนิด ก่อนจะน�ามา 

เปรียบเทียบกันว่าชนิดใดมีประสิทธิภาพ 
ในการย่อยสลายพลาสตกิดท่ีีสุด

ห ลั ง จ ากทดลองท� า แบบนี้ ซ�้ า ไ ป 
ซ�า้มา เมือ่เรว็ ๆ นี ้ ทีมวจิยักค้็นพบเอนไซม์
กลายพันธุ์ชนิดหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติย่อยสลาย
พลาสติกได้ดีกว่าเอนไซม์แอลแอลซีดั้งเดิม
ถึง 10,000 เท่า นอกจากนี้เอนไซม์ตัวนี้ยัง
สามารถย่อยสลายพลาสติกได้ท่ีอุณหภูม ิ
72 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นจดุท่ีพลาสตกิจะเริม่
อ่อนตวัและหลอมละลายพอดี

ทีมวิจัยได้ทดสอบเอนไซมช์นิดนี้อย่าง
ละเอียดในห้องควบคุม ก่อนจะพบว่ามัน 
สามารถย่อยสลายพลาสติก PET ขนาด 
200 กรมัได้ถงึ 90% ในเวลา 10 ชัว่โมง โดยท่ี
สารเทเรฟทาเลตและอีเทอรีนท่ีแตกตัวออก
มาจากการย่อยสลายสามารถน�าไปใช้ผลิต
เป็นขวดพลาสติกใหม่ท่ีมีความใส แข็งแรง
และทนทานเช่นเดียวกับพลาสติกท่ีผลิตจาก 
โพลีเมอร์ท่ีสกดัจากปิโตรเลียมอกีด้วย

“การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นก้าวส�าคัญ
ของวงการวิทยาศาสตร ์ในการพลิกโฉม
อตุสาหกรรมรไีซเคลิพลาสตกิ” ศาสตราจารย์
จอห์น แมคกฮีาน แห่งศนูย์นวตักรรมเอนไซม์ 
มหาวทิยาลัยปอร์ทสมธั ระบุ

แมคกีฮาน กล่าวว่า ขวดพลาสติก 
ส่วนใหญ่ท่ีรีไซเคิลแล้วในปัจจุบันจะแปลง
สภาพกลับไปเป็นเส้นใยทึบแสงหรือขุ ่นมัว 
ท่ีใช้ท�าเส้ือผ้าหรือพรมได้เท่านั้น แต่เอนไซม์
ชนดิใหม่นีส้ามารถย่อยสลายและแตกตวักลบั
ไปเป็นสารตั้งต้นส�าหรับการท�าขวดใสได้ซึ่ง 
ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน

“มันน่าตืน่เต้นมาก เพราะนีห่มายความ
ว่าความต้องการพลาสตกิใหม่ในโลกจะลดลง
อย่างมีนัยเมื่อเทคโนโลยีนี้ถูกน�าไปใช้อย่าง
แพร่หลายและในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ท่ี
เราอาจปรบัแต่งเอนไซม์ย่อยสลายพลาสตกิให้
มปีระสิทธิภาพสูงขึน้ไปอกี เพราะวทิยาศาสตร์
ไม่เคยหยดุนิง่” แมคกฮีานกล่าว

ท้ังนี้ บริษัทคาร์ไบออส ได้เปิดเผยว่า 
ขณะนี้พวกเขาอยู่ระหว่างการสร้างโรงงาน
ต้นแบบท่ีสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้
หลายร้อยล้านตนัต่อปี นอกจากนีย้งัก�าลงัร่วม
มอืกบับรษิทัขนาดใหญ่ เช่น เป๊ปซีแ่ละลอรอีลั 
เพ่ือน�าพลาสตกิท่ีรไีซเคลิแล้วกลับไปผลติเป็น
บรรจภัุณฑ์ให้กบับรษิทัเหล่านี ้

ที่มา : ‘A huge step forward.’ Mutant enzyme could 
vastly improve recycling of plastic bottles. Science-
Mag.Tournier, V., Topham, C.M., Gilles, A. et al. An engi-
neered PET depolymerase to break down and recycle 
plastic bottles. Nature 580, 216–219 (2020).

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ทีมวิจัยค ้นพบ
เอนไซม์กลายพันธุ ์ชนิดหนึ่งที่มี
คุณสมบัติย่อยสลายพลาสติก 
ได้ดีกว่าเอนไซม์แอลแอลซีดั้งเดิม
ถึง 10,000 เท่า

พบเอนไซม์กลายพันธุ์
ช่วยย่อยสลายขวดพลาสติกได้



#  เบิกโลก

9ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 4 ปีที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2563

โอโซนถูกใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม 
เช่น เป็นสารต้ังต้นผลิตเคมีภัณฑ์ ถูกพบ
มากในแถบนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีท่ี

มีมลพิษสูง เป็นก๊าซออกซิเจน 3 อะตอม (O3) 
สีฟ้าซีดมีกล่ินฉุนและเป็นก๊าซพิษ ท่ีอันตราย
ต่อระบบทางเดินหายใจ ใครท่ีพูดว่า “จะไป
สูดโอโซน” จึงเป็นความเข้าใจผิดว่าโอโซน
คืออากาศบริสุทธ์ิ ท้ังท่ีไม่ใช่ แต่ทว่ามีความ
ส�าคัญกับมนุษย์ 

โอโซนมี 2 ประเภทคือระดับชั้น
บรรยากาศและระดบัต�า่  

1. โอโซนท่ีพบบนผืนโลกเรียกว่า 
โอโซนระดับต�่า หรือโอโซนในชั้นโทรโพ
สเฟียร์ (Tropospheric ozone) เกิด
จากปฏิกริยาของสารประกอบอินทรีย์
ระเหยง ่าย (VOCs) จากผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม (เช่น สารระเหย การเผาขยะ) 
กบัไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ท่ีเกิดจากการ
เผาไหม้น�า้มนัและแก๊ส 

ท้ัง VOCs และ NOx เป็นสารพิษ
ท่ีท�าให้เกิดชั้นของสารพิษในชั้นบรรยากาศ
ระดบัต�า่ท่ีปกคลมุเมืองใหญ่ ส่งผลต่อสุขภาพ 
และหนึ่งในตัวการเกิดภาวะโลกร้อนข้ึน (1) 
เพราะโอโซนระดับต�่ามีพลังดูดซับความร้อน
จากดวงอาทิตย์มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์
ถึง 1,000 เท่า แต่โอโซนระดับต�่ามีอายุขัย
ส้ันกว่าคาร์บอนไดออกไซด์และแม้มันจะดูด
ซับความร้อนได้สูงกว่ามาก แต่จะส่งผลเป็น
พื้น่ทีไ่ป

2. โอโซนท่ีห่อหุ้มชั้นบรรยากาศโลก
ไว้หรอืท่ีเรยีกว่า ชัน้โอโซน (Ozone layer) 
กระจุกตัวอยู่ท่ีชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ 
(Stratosphere) ท่ีระดบัความสูง 15 - 35 
กิโลเมตรเหนอืผวิโลก มหีน้าท่ีช่วยดดูซบัรงัสี
อลัตราไวโอเลต็ (UV) จากดวงอาทิตย์ไม่ให้
สาดลงมาบนโลกมากเกินไปโดยจะดดูซบัรงัสี 
UV ในอตัราส่วนถงึ  97 - 99% (2) 

การดดูซบัรงัสี UV ส�าคญัต่อส่ิงมชีวีติ
บนโลกมากถึงมากท่ีสุด เพราะหากรังสี UV  
เล็ดรอดมายังผืนโลกมากเกินไปมันจะเผา
ผิวหนังมนุษย์จนไหม้หรือเป็นมะเร็งผิวหนัง
กันมากขึ้น และยังท�าลายดีเอ็นเอในเนื้อเยื่อ
ของสัตว์และพชื 

ในป ี 2519 การวิจัยในชั้นบรรยากาศ
พบว ่าชั้นโอโซนก�าลังลดลงจากสารเคมี
อุตสาหกรรมในอัตรา 4% ต่อทศวรรษ และ
ในปี 2528โอโซนท่ีพบในช่วงฤดใูบไม้ผลเิหนอื
ทวีปแอนตาร์กตกิาลดลงมากถงึ 70% (3)

การลดลงของโอโซนขั้วโลกใต้ท�าให้
เกิดหลุมโอโซน (Ozone hole) ขนาดใหญ่
ข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตในซีกโลกใต้
ใกล้ทวปีแอนตาร์กตกิา เช่น ออสเตรเลีย ชลีิ 
แอฟริกาใต้ บางครั้งหลุมโอโซนขยายตัวกิน
พืน้ท่ีไปในประเทศเหล่านีด้้วย ท�าให้ส่ิงมชีวีติ
และมนษุย์เส่ียงกบัรงัสี UV ท่ีรนุแรง

แต่สถานการณ์เลวร้ายกว่านัน้ ในเดอืน
ตุลาคม 2551 องค์การอวกาศเอกวาดอร์ 
(EXA) ตีพิมพ์รายงานจากข้อมูลภาคพื้นดิน
ในเอกวาดอร์ พบว่าดัชนีรังสียูวีในกรุงกีโต
สูงถึง 24 จุด สูงกว่าค่าสูงสุดขององค์การ 
อนามยัโลกท่ีก�าหนด 11 จดุ ถอืว่ารนุแรงท่ีสุด
และเส่ียงต่อสุขภาพอย่างมาก (4)

หลังจากเกิดหลุมโอโซนท่ีขั้วโลกใต้
มากกว่า 40 ปี ในปี 2563 ก็เกิดหลุม

โอโซนท่ีขัว้โลกเหนอืเปิดเป็นครัง้แรกในปลาย
เดอืนมนีาคม 2563 ตามแถลงขององค์การ
อวกาศยโุรป (ESA) หลังจากเกิดบรเิวณความ 
กดอากาศต�่าท่ีมีสภาพผิดปกติในอากาศ 
ขัว้โลกเหนอืหลายสัปดาห์ตดิต่อกนั ท�าให้เกิด
เมฆท่ีระดับความสูงและปะปนกับสารมลพิษ
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เชน่ คลอรีนและโบรมีน 
ซึ่งกัดกินชั้นโอโซนจนเกิดหลุมขนาดใหญ่
ประมาณสามเท่าของกรนีแลนด์ (5)

นกัวจิยัของ ESA กล่าวว่าตามปกตหิลมุ
โอโซนขนาดใหญ่จะเปิดทุก ๆ ฤดูใบไม้ร่วง 
ท่ีขั้วโลกใต ้ แต ่มักจะเกิดได ้ยากกว ่าใน 
ขัว้โลกเหนอื การท่ีหลุมโอโซนอาร์กตกิเปิดใน
ปีนีก้เ็พราะอากาศเยน็เข้มข้นในพ้ืนท่ียาวนาน
กว่าปกติ 

นกัวทิยาศาสตร์คาดว่าหลมุท่ีขัว้โลกใต้
อาจก�าลังจะปิด เพราะองค์การอตุนุยิมวทิยา
โลกพบว่าหลมุโอโซนในขัว้โลกใต้หดตวัลง
ประมาณ 1-3% ต่อทศวรรษตัง้แต่ปี 2543 
ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากพธีิสารมอนทรอีอลท่ี
ห้ามใช้สารพษิท�าลายโอโซนตัง้แต่ปี 2530 

ส่วนหลมุท่ีเกิดขึน้ในขัว้โลกเหนอืเป็น
ปรากฎการณ์ชั่วคราว พอถึงเดือนเมษายน 

2563 ศูนย์บริการตรวจสอบชั้นบรรยากาศ 
คอเปอร์นคิสั (CAMS) กป็ระกาศว่าหลุมโอโซน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยเกิดขึน้บรเิวณขัว้โลกเหนอื
ได้ปิดตวัลงโดยในทวิตเตอร์ CAMS อธิบายว่า 
โควิด-19 และการปิดเมืองอาจไม่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้ มันถูกขับเคลื่อนด้วยบริเวณความ
กดอากาศต�่าแถบขั้วโลก (Polar vortex) 
ท่ีแข็งแกร่งและยาวนานผิดปกติ รวมท้ังไม่
เกี่ยวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงของคุณภาพ
อากาศด้วย (6) 
ที่มา : 
1. “Nasa Ozone Watch: Ozone facts”. NASA. 
2. “Ozone layer”. NASA. 
3. “Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer”. 
Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010. World Meteo-
rological Organization. 
4. “The HIPERION Report”. Ecuadorian Civilian Space Agency.  
5. “North Pole’s largest-ever ozone hole finally closes”. Live 
Science. 
6. @CopernicusECMWF. “The unprecedented 2020 northern 
hemisphere #OzoneHole has come to an end.” Twitter, Apr 23, 
2020. 5:42 PM.

ภาพ : NASA Ozone Watch

โอโซนไม่ใช่อากาศบรสุิทธิ์
ตัวดูดซับรงัสียูวีส�าคัญส�าหรบัมนุษย์การดูดซับรังสี UV ส�าคัญต่อ

สิ่งมีชีวิตบนโลกมากถึงมากที่สุด 
เพราะหากรังสี UV เล็ดรอด
มายังผืนโลกมากเกินไปมันจะเผา
ผิวหนังมนุษย์จนไหม้หรือเป็น
มะเร็งผิวหนัง



#  สุขพอเพียง

เครือข่าย ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร จัดต้ัง "เครือข่ายคนมีใจกสิกรรม
ธรรมชาติ" เพ่ือหวังลดผลกระทบจากการ

ใช้สารเคมีปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียวท่ีท�ามาอย่าง
ยาวนาน และเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องเผชิญ
ความเส่ียงรอบด้านจากรายได้ท่ีไม่ม่ันคง

การท�าเกษตรเชิงเดี่ยวเปน็สาเหตุหลัก
ของการบุกรุกพื้นท่ีป่า จนป่าไม้ของอ�าเภอ
สว่างแดนดินลดลงอย่างมาก และวิถีชีวิต
ชมุชนจากท่ีเคยพออยู่พอกิน มกีารพึง่พาอาศยั
ระหว่างคนกบัป่า กลบัเป็นหนีเ้ป็นสิน

ผลพวงจากการส่งเสริมนโยบายปลูก
ยางพารา เป็นอกีปัจจยัท่ีส่งผลให้เกษตรกรใน
ภาคอีสานหันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น มี
การบกุรกุป่าให้แหล่งอาหารจากป่า เช่น ผกั
สมุนไพร สัตว์ป่า ลดลงอย่างมาก และเกิด

สารเคมีสะสมในดนิและแหล่งน�า้ ระบบนเิวศ
โดยรวมถกูท�าลาย

ในปี 2557 จงึเริม่ต้นปรบัปรงุคณุภาพดนิ 
น�า้ ป่า อย่างเป็นระบบ โดยน้อมน�าพระราชด�ารสั 
เรือ่ง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ี โดยการปลูกป่าแซม
สวนยางพารา พร้อมกับตั้งเป้าหมายฟื้นฟู 
ป่าไม้ให้กลับมาสมบรูณ์อกีครัง้ 

เวลานัน้ได้จ�าแนกป่าออก 3 อย่าง คอื
1. ป่าไม้ใช้สอย คอื ไม้โตเรว็ ส�าหรบัใช้

ในครวัเรอืน เช่น สะเดา ไม้ไผ่
2. ป่าไม้กินได้ คอื ไม้ผล เช่น มะม่วง 

และผกักินใบต่าง ๆ
3. ป่าไม้เศรษฐกิจ คอื ไม้ท่ีปลูกไว้ขาย 

หรอืไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก 
ประโยชน์ 4 อย่าง คอื 
1. ป่าไม้ใช้สอย น�ามาสร้างบ้าน ท�าเล้าเป็ด 

เล้าไก่ ด้ามจอบ เสียม ท�าหัตถกรรม และเชือ้
เพลงิ (ฟืน) ในการหุงต้ม

2. ป่าไม้กินได้ น�ามาเป็นอาหาร ท้ังพืช
กินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมนุไพร

3. ป่าไม้เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้ของ
ครวัเรอืน โดยปลูกพืชหลากหลายชนดิเพือ่ลด
ความเส่ียงเรือ่งราคาตกต�า่

4. ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดิน
และการปลกูพืชท่ีหลากหลายช่วยสร้างสมดลุ
ของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ 
ชุ่มชืน้ ดดูซบัน�า้ฝน 

การ “ปลูกป่า ปลูกต้นไม้แซมสวนยาง” 
ในปีแรก กลุ ่มเครือข ่าย ทสม. อ�าเภอ
สว่างแดนดนิได้รบัการสนบัสนนุการจดัท�าเรอืน
เพาะช�าเพาะกล้าไม้ จ�านวน 200,000 กล้า 
และแจกจ่ายให้ประชาชนท่ีสมัครเป็นสมาชิก
ใน 2 พื้นท่ี คือ ต�าบลค้อใต้ และต�าบล 
ค�าสะอาด ท�าให้สมาชกิหันมาปลกูป่าเพิม่ข้ึน
อกี 100 ครวัเรอืน 

กระท่ังปัจจบุนัมสีมาชกิ ทสม. กว่า 300 
ครวัเรอืน โดยเครอืข่าย ทสม. ก�าหนดเป้าหมาย 
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า ป่า พัฒนาคน 
เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวให้กับชุมชนครอบคลุมท้ัง
อ�าเภอ มสีมาชกิ ทสม. ต้นแบบกระจายไปท้ัง 
14 ต�าบล มุ่งเน้นการดแูลป่าไม้ของตนเอง เช่น 
ป่าหัวไร่ปลายนา ป่าปลูกแซมยางพารา ป่า
ชมุชน และพืน้ท่ีสาธารณะต่าง ๆ 

นอกจากนี้จากท�าโครงการเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวปลูกป่าให้กับพื้นท่ีต่าง ๆ ในอ�าเภอ
มาตั้งแต่ปี 2557 – 2561 อาทิ ไม้พะยูง 
ไม้ยางนา ไม้ตะเคยีน ไม้แดง ไม้สัก เป็นต้น 
รวม 14 โครงการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 
พฤษภาคม 2562) ปลูกต้นไม้ได้ 110,900 ต้น 
เพิม่พืน้ท่ีป่าสีเขยีวได้ 518 ไร่ 

การวดัความส�าเรจ็ด้วย “จ�านวนต้นไม้” 
ยงัไม่สะท้อนความเป็นจรงิ เมือ่พจิารณาจาก 
“ผล” ท่ีเกษตรกรได้รับท้ังทางตรงและทาง
อ้อมจากการปลูกต้นไม้ พบว่า เกษตรกรมี
ชวีติความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้ มอีาหารจากป่า อาทิ 
จกัจัน่ แมลงแคง ไข่มดแดง เห็ด และอาหาร
อืน่ ๆ ช่วยลดค่าครองชพี และยงัเพิม่รายได้
ให้กบัครอบครวั 

ท่ีมากกว่านัน้ยงัได้จดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้ “คน
มีใจ” เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชกิเครอืข่าย ทสม. 
เช่น ฝึกอบรมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม และการลงมือปฏบิตัจิรงิ อกีท้ังมี
การจดัฝึกอบรมเพือ่การพฒันาพืน้ท่ีตามศาสตร์ 
“โคก หนอง นา โมเดล” ซึง่ทางเครอืข่ายฯ ได้วาง
เป้าหมายปลกูป่าเพ่ิมให้ได้อกี 200,000 ต้น 
ภายใน 5 ปี ตัง้แต่ปี 2561 – 2565 อกีด้วย

จากความส�าเรจ็ดงักล่าวท�าให้เครอืข่าย 
ทสม. อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ได้รับการคัดเลือกเป็น เครือข ่าย ทสม. 
ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ประจ�าปี 
2562 จากกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

เครอืข่าย ทสม.สว่างแดนดิน
ความส�าเรจ็ “ป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง”
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ผลที่เกษตรกรได้รับทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการปลูกต้นไม ้
พบว่า เกษตรกรมีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น



#  กรีนไมล์’ ตูน
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#  ผลิใบ

กรมส ่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล ้อม
ได ้รับมอบหมายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ให้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก 
ภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการเพิ่ม
พื้นท่ีป่าและพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง รวมท้ัง
ศกึษาวจิยัพฒันากลไกและวิธีการต่าง ๆ เป็น
แนวทางในการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวและเข้าใจถึง
พลวัตและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนของพ้ืนท่ี 
สีเขยีว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในป่านเิวศ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม จึงได้
ด�าเนนิการพฒันาวธีิการค�านวณและประมวลผล 
การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้และป่านิเวศ 
ด้วยวธีิการประมาณค่าจากสมการแอลโลเมตร ี
หรือสมการความสัมพันธ์ระหว่างความโต 
และความสูงกับมวลชีวภาพของต ้นไม ้ 
รวมถึงศึกษาเบื้องต้นถึงตัวแปรเกี่ยวกับ

กระบวนการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์
ของดนิในพ้ืนท่ีป่านเิวศ และเปรยีบเทียบข้อมูล
อตุนุยิมวทิยาต่าง ๆ  ท่ีตรวจวัดในพืน้ท่ีป่านเิวศ
และพืน้ท่ีโล่ง 

ผลการศึกษาวิจัย “การพัฒนาวิธีการ
ประเมนิการกกัเกบ็และกระบวนการแลกเปล่ียน
คาร์บอน” ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ 
และวธีิการประเมินกกัเกบ็และกระบวนการแลก
เปล่ียนคารบ์อน สามารถน�าไปเป็นเครื่องมือ 
และวิธีการช่วยสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สามารถประมาณการกกัเกบ็คาร์บอน
ของต้นไม้ได้ด้วยตนเอง อกีท้ังช่วยสร้างความ
เข้าใจต่อประเด็นพลวัตคาร์บอนในพื้นท่ีป่า 
ในเมอืงเพิม่ข้ึน 

จากการรวบรวมสมการแอลโลเมตรี
และค่าสัมประสิทธ์ิของปา่ และพันธุ์ไม้ชนิด
ต่าง ๆ เพ่ือน�ามาพัฒนาเป็นเครื่องมือการ
ค�านวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้อยา่ง
ง่าย โดยใช้เพียงข้อมูลความสูงและขนาด
เสน้ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเป็นข้อมูล ซึ่งได้
น�าไปทดลองใช้ค�านวณการกักเก็บคาร์บอน
ของต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีศูนย์วิจัยและฝึก
อบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ผลการค�านวณต้นตะเคียนทอง 
จ�านวน 57 ต้น พบว่า มกีารกกัเกบ็คาร์บอน
รวมท้ังส้ิน 73,130.95 กิโลกรมั 

ผลการตรวจวัดตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ

กระบวนการแลกเปล่ียนคาร์บอนในบริเวณ
ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า 
อัตราการแลกเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์
สุทธิ (Net Carbon Dioxide Exchange 
rate หรอื NCER) ของป่านเิวศปลูกใหม่มค่ีา 
สูงกว่าป่านเิวศดัง้เดมิมากกว่า 5 เท่า เนือ่งจาก
ดนิและสารอนิทรย์ีท่ีใช้เตรยีมแปลงในป่านเิวศ
ปลูกใหม่ยังมีการย่อยสลายของสารอินทรีย์
อย่างต่อเนือ่ง ในขณะท่ีกระบวนการย่อยสลาย
ของสารอินทรีย์ในดินพื้นท่ีป่านิเวศดั้งเดิมอยู่
ในสภาวะท่ีค่อนข้างสมดลุ 

นอกจากนี้  อัตราการแลกเปล่ียน
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของป่านเิวศปลกูใหม่
มีค่าใกล้เคยีงกบัผลการตรวจวัดท่ีพทุธมณฑล 
และคณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ส�าหรบัผลการเปรยีบเทียบตวัแปรทาง
อุตุนิยมวิทยาระหว่างพื้นท่ีป่านิเวศดั้งเดิม
และสนามหญ้าพบว่า ป่านิเวศช่วยลดความ
รุนแรงและความแปรปรวนของฝนได้อย่างมี
นยัส�าคญั อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาไม่บ่งชี้
ถงึความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติขิอง
อณุหภมู ิและความชืน้สัมพทัธ์ระหว่างป่านเิวศ
ดัง้เดมิและสนามหญ้า 

การค�านวณหาปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนในป่าท�าได้ท้ังทางตรงด้วยวิธีสุ ่ม 
ตัดต้นไม้ วัดขนาด ชั่ง อบแห้งส่วนต่าง ๆ 
ชั่งค่าน�้าหนักแห้งจากส่วนต่าง ๆ แล้วน�ามา
พัฒนาสมการแอลโลเมตรีหรือสมการความ
สัมพันธ์ระหว่างความโตและความสูงกับมวล
ชวีภาพของต้นไม้ ส่วนทางอ้อมอาศยัสมการ
แอลโลเมตรีท่ีมีอยู่แล้วและเป็นท่ียอมรับมา
ใช้ค�านวณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 
ซึง่สะดวกมากกว่าทางตรง และใช้ต้นทุนต�า่ 

จากการศกึษาสมการการประมาณการ
กกัเกบ็คาร์บอนโดยใช้สมการแอลโลเมตรท่ีีมี
อยู่แล้ว และเป็นท่ียอมรบันัน้ พบว่าป่าแต่ละ
ชนิดมีค่าแตกต่างกันโดยป่าดงดิบจะมีค่าการ
กักเก็บมากกว่าป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง 
ตามล�าดบั ดงันัน้การเลือกสมการให้เหมาะสม
จะต้องทราบลักษณะป่า และพันธ์ุไม้ท่ีพบหรอื
ส�ารวจได้ จึงจะบ่งชี้ได้ว่าเป็นป่าชนิดใดและ
ต้องเลอืกสมการแอลโลเมตรใีดจงึจะเหมาะสม
กบัพืน้ท่ี หรอืใช้ค่าดชันคีวามส�าคญั 

กักเก็บคารบ์อนของต้นไม้และป่านิเวศ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดภาวะโลกรอ้น
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กระบวนการแลกเปลี่ยนคาร์บอน 
สามารถน�าไปเป็นเครือ่งมอืและวธิี 
การช่วยสนับสนนุให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และชุมชนปลอดการเผาใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยคณะกรรมการป่าชุมชน กรรมการ
ชุ ม ชน  ร ่ว มกั บ เ จ ้า หน ้า ท่ี จ ากกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) และ
ประชาชนจิตอาสาของแต่ละจังหวัดร่วมกันแก้

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั อาทิ การลาดตระเวน
พื้นท่ี ท�าแนวกันไฟ และท�าฝายชะลอน�้าในช่วง
เดอืนเมษายน 2563 ท่ีผ่านมา

ตวัอย่างเช่น จงัหวดัน่าน คณะกรรมการป่า
ชมุชนและกรรมการชมุชนบ้านป่าเป้า ร่วมกบัเจ้า
หน้าท่ีอทุยานแห่งชาตขินุสถาน หน่วยควบคมุไฟป่า 

และหน่วยพฒันาป่าไม้ ลงพืน้ท่ีลาดตระเวนและท�า
แนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนบ้านป่าเป้า ระยะทาง
กว่า 10 กิโลเมตร ในพืน้ท่ี 1,200 ไร่ เช่นเดยีวกบั
ชมุชนในจงัหวดัอืน่ ๆ  ได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย แพร่ 
ล�าปาง ล�าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก ท่ีช่วย
ป้องกนัและดบัไฟป่า 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหมู ่บ ้าน (ทสม.) ใน 9 จังหวัด 
ภาคเหนือ ได้ท�ากิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีใน
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เช่น ทสม. จังหวัด
เชียงราย และประชาชนในพื้นท่ีได ้เข ้าร ่วม
โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป ่า เ พิ่ ม พื้ น ท่ี สี เ ขี ย ว ฟ ื้น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ท่ีอ�าเภอเชียงรุ้ง และ
สนับสนุนต ้นกล ้าหญ้าแฝกและต ้นไม ้ให ้กับ
เทศบาลต�าบลครึ่ง อ�าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ด้วย 

ด้าน ทสม. จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียม
เมล็ดพันธุ์พืชสานสัมพันธ์สองฝั่งดอย ฟื้นฟูป่า
หลังจากวิกฤตไฟป่าในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองและ

อ�าเภอหางดง ขณะท่ีเครือข่ายส่ิงแวดล้อมม้ง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนไดแ้จกจ่ายพืชผลทางการ
เกษตรแก่ประชาชนในชว่งการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  นอกจากนี้ ทสม. 
ในหลายจังหวัดภาคเหนือยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
ในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ  รวมทั้ง
การสร้างฝายชะลอน�้า และท�าแนวกันไฟ 

01.
ประชาชนจิตอาสาภาคเหนือ 
ช่วยกันดับไฟป่า 

02.
ทสม.ภาคเหนือปลูกป่า 
วันต้นไม้แห่งชาติ  
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

เครอืข่ายชมุชนท้องถิน่ได้ร่วมกนัท�ากิจกรรม
ฟ้ืนฟทูรพัยากรน�า้ในพืน้ท่ีต่าง ๆ อาทิ เครอืข่าย
ชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีชุ่มน�้าแก่งละว้า 
อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่ ร่วมกับภาค ี
เครือข่ายจัดท�าข้อมูลการจัดการน�้าในแก่งละว้า 
เพือ่แก้ปัญหาภยัแล้งและรกัษาระบบนเิวศ พร้อม
เสนอข้อมลูชมุชนต่อหน่วยงานราชการเพือ่พลกิฟ้ืน 
แก่งละว้า ขณะท่ีเครอืข่ายองค์กรชาวบ้านป่าต้นน�า้

อ�าเภอชะอวด จงัหวดั นครศรธีรรมราช ได้ร่วมกบั
ภาคเีครอืข่ายสร้างฝายต้นน�า้เพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ
พื้นท่ีลุ่มน�้าปากพนังจนแล้วเสร็จไปกว่า 70 ตัว 
และมแีผนจะสร้างเพิม่อกีในอนาคต 

ด้านทรัพยากรทางทะเล เครือข่ายชุมชน
ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้ร่วมกนัฟ้ืนฟคูวามสมบรูณ์ของ
ทะเลไทย ตัง้แต่การปล่อยสัตว์น�า้ การศกึษาฐาน
ข้อมูลทรัพยากรในพื้นท่ี รวมท้ังหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาการจัดการขยะทะเล เช่น เครอืข่าย
อนุรักษ์ประมงทะเลสิชล ภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ร่วมกันปล่อยคืนลูกพันธุ์ปูม้าสู่ทะเล จ�านวน 
2,500 ตวั ท่ีต�าบลทุ่งปรงั อ�าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ขณะท่ีกลุ่มวสิาหกิจคลองลาวน 
จงัหวดัระยอง ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายล่องเรอืส�ารวจ
พื้นท่ีคลองลาวนและพันธุไ์ม้ป่าชายเลน เพื่อ
พฒันาเป็นศนูย์เรยีนรู้ชมุชนในอนาคต 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม น�าคณะ 
ผู ้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด ร่วมถวาย
พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว เนือ่งในวนัฉตัรมงคล วนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคาร 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พร้อมกันนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ปลูกต้นกนัเกรา เพือ่เป็นการเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ และเนือ่งในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ 
ณ บรเิวณสนามหญ้า กรมประชาสัมพนัธ์ ตรงข้าม
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม  

03.
เ ค รือ ข่ าย ชุมชนร่ ว ม กัน 
อนุรกัษ์ ฟื้ นฟูทรพัยากรน�้า และ 
ทรพัยากรทางทะเล 

04.
ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ชั ย ม ง ค ล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในวันฉัตรมงคล
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้
จดักิจกรรมวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาต ิพ.ศ. 2563 
ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2563 ณ บรเิวณศนูย์วจิยั
และฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบด ี

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม นางภาวินี ณ 
สายบุรี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล้อม และนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดี
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจ�าปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุก
ปี โดยเลือกปลูกพันธุ์ไม้ผลท่ีเป็นแหล่งอาหาร 
รวมท้ังพันธุไ์ม้ท่ีรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความสมดลุของธรรมชาตใิห้มีความยัง่ยนืต่อไป 

05.
สส.ร่วมปลูก ต้นไ ม้ ใน 
วันต้นไม้ประจ�าปีแห่งชาติ 
 

#  บนความเคลื่อนไหว

ทุก ๆ การรบัประทานบะหม่ีกึง่ส�าเรจ็รปู 
1 ถว้ย หมายความว่า คุณสร้างขยะ
พลาสตกิให้กบัโลก 2-4 ชิน้ แถมด้วย

ความรู้สึกไม่สบายใจท่ีอาหารร้อน ๆ ของคณุ 
อยู่ในถ้วยพลาสติก! แต่ด้วยการออกแบบ 
บรรจภุณัฑ์ใหม่นีค้นกินบะหมีจ่ะสบายใจขึน้ 

จากการศกึษาแสดงพบว่า ในปี 2561 
ท่ัวโลกบริโภคบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูป 1,030 
ล้านชดุ และความต้องการท่ัวโลกยงัเพ่ิมสูง
ขึน้เรือ่ย ๆ ด้วยความท่ีเป็นอาหารประหยดั
เวลาและเป็นมิตรกบังบประมาณในกระเป๋า 
ท�าให้เป็นท่ีนิยมอย่างมากในหมู ่คนหนุม่
สาว หลังจากบริโภคแล้วแพ็คเก็ตและถ้วย
จ�านวน 1,030 ล้านชดุ นัน้ไปอยูไ่หน อนันีสิ้ 
น่าเป็นห่วง 

นักออกแบบชาวออสเตรเลีย Emily 
Enrica กไ็ด้การออกแบบบรรจภุณัฑ์บะหม่ี
กึ่งส�าเร็จรูปจากกระดาษ 100% ออกมา 
โดยใช้เยื่อกระดาษซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 

100% น�าไปรไีซเคลิได้ ใส่ไมโครเวฟได้ และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผ่านการทดสอบ
ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(Food and Drug Administration: FDA) 
ในการออกแบบกล่องยงัค�านงึถงึการจบัถอืใช้
งาน มาพร้อมกับช้อนท่ีท�าจากเยื่อกระดาษ 
ซึง่กช่็วยลดขยะได้อกี 

บะหมี่กล่องนี้นอกจากจะท�าให้อิ่มท้อง
แล้ว ยงัอิม่ใจด้วย 

ที่มา : www.yankodesign.com/2020/03/11/cup-noo-
dles-made-eco-friendly-with-this-100-paper-packag-
ing-design/

ถ้วยบะหม่ีก่ึงส�าเรจ็รูป
กินสบายใจไรข้ยะพลาสติก
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