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บทบรรณาธิการ

สารบัญวนัเวลาไม่คอยทา่
สหประชาชาตไิด้จดักิจกรรมรณรงค์ใน

วนัส่ิงแวดล้อมโลก ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 5 มถินุายน
ของทุกปี โดยแต่ละปีมกีารก�าหนดประเดน็การ
รณรงค์แตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับการให้ความ
ส�าคญัต่อสถานการณ์ผลกระทบในปีนัน้ ๆ  

การท่ีทุกชาติท่ัวโลกเผชิญกับการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ถือเปน็การให้บทเรียน
แก่มนุษย์ครั้งส�าคัญว่าถึงเวลาสร้างสมดุลแก่
ธรรมชาต ิ โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
ใช้ขบัเคลือ่นการพฒันา มีผลต่อระดบัมลภาวะ
อย่างมาก ซึ่งการหยุดกิจกรรมในช่วงโควิด
เห็นได้ชดัว่าท้องฟ้าเหนอืเมืองต่าง ๆ กลบัมา
สดใสอกีครัง้

ฉะนั้นไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงการศึกษา
วจิยัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกนัอกี เพราะนกั
วิทยาศาสตร์จากหลายสถาบนัได้ศกึษาไว้มาก 
ขณะเดียวกันประเทศกว่า 190 ประเทศก็มี
พันธกรณีต้องท�าตามกรอบข้อตกลงปารีสใน
การแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
จงึเหลือแค่ลงมอืปฏิบตัใิห้จรงิจังและต่อเนือ่ง

วนัเวลาไม่คอยท่าและไม่อาจรอให้ไวรสั
สายพันธ์ุใหม่ ๆ มาคอยกระตุ้นเตอืนการดแูล
โลกอกีต่อไป

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
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#  เกาะกระแสกรีน

สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของ 
โคโรน่าไวรสั หรอืโควดิ-19 ส่งผลให้
คุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ท่ัวโลก

ดข้ึีนอย่างเห็นได้ชดั รวมถงึกรงุเทพมหานคร
หนึ่งในเมืองท่ีต้องฝ่าวิกฤตฝุ่น PM2.5 ใน
ช่วงต้นปี 2563 กด็ขีึน้ด้วยเช่นกนั เนือ่งจาก
คนจ�านวนหนึ่งให ้ความร่วมมือนโยบาย 
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” การใช้รถยนต์
จึงน้อยลง สถานศึกษาตลอดจนห้างสรรพ
สินค้าปิดชัว่คราว ประกอบกบัรฐับาลประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 
ต่อด้วยการประกาศเคอร์ฟิว วันท่ี 3 เมษายน 
ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ 

ลดฮวบลง และส่งผลให้คุณภาพอากาศโดย
รวมดขีึน้อย่างชดัเจน

ข ้อมูลของกองบัญชาการต� ารวจ 
นครบาล ระบุว่า ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึง
ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณการใช้
รถยนต์ในกรุงเทพฯ ลดลงเหลือ 20-30% 
ของสภาวะปกตก่ิอนการระบาดของโควดิ-19 
ขณะท่ีฝุ ่นละออง PM2.5 ใน 12 พื้นท่ี 
ของกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนมีนาคมและ 
เมษายน ลดน้อยลงกว่าในเดือนมกราคม
และกมุภาพนัธ์มาก กล่าวคอืในเดอืนมนีาคม
มีเพียง 1 วันใน 1 พื้นท่ีท่ีค่า PM2.5 เกิน
มาตรฐาน ส่วนในเดือนเมษายนไม่มีวันใดท่ี
เกินค่ามาตรฐานเลย (1)

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าโควิดเป็น
สัญญาณบ่งบอกถึงสาเหตุท่ีช่วยให้คุณภาพ
อากาศดีขึ้น (ไม่ได้หมายความว่าโควิดมีข้อดี
หรอืควรใช้โควดิเป็นเครือ่งมือในการแก้ปัญหา
มลพิษทางอากาศ) ดังนั้นหลังผ่านพ้นโควิด 
สังคมไทยโดยเฉพาะกรงุเทพฯ ควรน�านโยบาย 
work from home มาพิจารณาว่าควรน�ามา
ใช้ให้มีความต่อเนือ่งหรอืไม่ ซึง่อาจจะมท้ัีงฝ่าย
ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ขึน้อยู่กบัความพร้อม
ของแต่ละหน่วยงาน 

ท้ังนี้ กลุ ่มคนท�างานด้านมลพิษทาง
อากาศพยายามผลักดนัให้ work from home 
มาระยะหนึง่แล้ว เพือ่ช่วยลดการใช้ยานพาหนะ
ลง ซึง่จะส่งผลให้ปรมิาณฝุ่น PM2.5 ลดลง 
ตามไปด้วย เนื่องจากสาเหตุหลักของฝุ ่น
ละอองขนาดเลก็ในกรงุเทพฯ มาจากท่อไอเสีย 
รถยนต์ ทว่านโยบายดังกล่าวยังไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ (1)

แม้จะเห็นได้ชัดว่าสามารถลดคา่ใช้จ่าย
ของส�านกังาน ประหยดัเชือ้เพลิง ลดค่าเดนิทาง 
และท่ีส�าคัญคือลดการปลดปล่อยมลพิษสู ่ 
ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 รวมท้ัง
มลพิษทางอากาศประเภทอื่นอีกด้วย ดังนั้น 
ความท้าทายของนโยบาย work from home 
จึงขึ้นอยู่กับระบบบริหารจัดการขององค์กร 
วิธีการก�าหนดค่า KPI หรอืตวัชีวั้ดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท�างาน และการพิจารณา
ประเภทของงานท่ีสามารถท�าท่ีบ้านได้ เช่น 
เจา้หน้าท่ีวิเคราะห ์ การวางแผนนโยบาย 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
ของผู้บรหิารในแต่ละองค์กรเป็นหลัก (2)

work from home จึงเป ็นปกต ิ
รูปแบบใหม่ส�าหรับการลดมลพิษทางอากาศ 
เพราะช่วยลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน 
ซึ่งมีผลในการลดการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิง 
เท ่ากับส ่งผลดี ท้ังต ่อองค์กรและพนักงาน 
สามารถลดค่าใช้จ่าย ประหยดัเวลาในการเดนิ
ทาง และผลิตภาพการท�างานเพิม่ขึน้อกีด้วย (3)

ขณะเดยีวกนั นโยบายการขยายเวลาการ
ปิดอทุยานเพ่ิมข้ึน เช่น ปิดเพิม่ปีละอย่างน้อย 
2 เดอืน และการจ�ากดัจ�านวนนกัท่องเท่ียวใน
แต่ละอุทยานแห่งชาติก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ี
สามารถสร้าง new normal ส�าหรบัการรกัษา
ระบบนเิวศทางธรรมชาตท่ีิได้ผล ซึง่มหีลกัฐาน
ประจักษ์ชัดว่าในหลายอุทยานท้ังทางบกและ
ทางทะเลมสัีตว์หลายชนดิกลบัมาให้เห็นจ�านวน
มากขึน้ (4)

จะเห็นได้ว่าการท�างานปกติในรูปแบบ
ใหม่ล้วนส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมในภาพรวม
แทบทุกด้าน ท้ังคณุภาพน�า้ อากาศ ตลอดจน
สามารถฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาตใิห้
มีความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ด้วย 

ที่มา :
(1) https://www.bbc.com/thai/thailand-52757762?fb-
clid=IwAR0U4JTQ-y5-L_sxc9frEDZ3HURbDZdmqVYOEd-
ke19DJj-PpSAiJSlSa1To
(2) https://mgronline.com/daily/detail/9630000006436
(3) https://techsauce.co/pr-news/work-from-home-
covid-19-tdri
(4) https://news.thaipbs.or.th/content/292420

ในความเป็นจริง work from 
home ถือเป็น new normal 
ส�าหรับการลดมลพิษทางอากาศ 
และควรส่งเสรมิหรอืขยายเวลาการ
ท�างานที่บ้านในบางกลุ่มงานต่อไป

New Normal 
ช่วยลดมลพิษหลังโควิด
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#  พลังขับเคลื่อน

วันส่ิงแวดล้อมโลก ประจ�าปี 2563 
องค ์การสหประชาชาติ ไดก้� าหนด 
TIME FOR NATURE : find out 

what you can do เป็นประเด็นหลักใน
การรณรงค์ มีประเทศโคลอมเบียโดยความ
ร่วมมือกับเยอรมนีเป็นเจ้าภาพจัดงานภาย
ใต้ประเด็น Celebrate Biodiversity ให้
ความส�าคญัด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
โดยได้หยิบยกปัญหาท่ีมีความเชื่อมโยงกัน 
เช่น เหตุการณ์ไฟป่าในออสเตรเลีย บราซิล 
สหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ตั๊กแตนคุกคามพื้นท่ี
การเกษตรท่ัวแอฟริกาตะวันออก และโรค
ระบาดโควิด-19 ท่ีก�าลังเป็นภัยคุกคามไปท่ัว
โลกในขณะนีม้าสะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาตขิาด
ความสมดลุ 

โคลมัเบยีในฐานะเจ้าภาพเป็นเงาสะท้อน
ความสมบรูณ์ของความหลากหลายทางชวีภาพ 
โดยเฉพาะสายพนัธ์ุนกและกล้วยไม้ท่ีมมีากเป็น
อนัดบั 1 ของโลก เป็นประเทศระดบั Mega-
diverse หรืออภิมหาความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก คิดเป็น 
10% ของความหลากหลายทางชีวภาพโลก 
และเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายอันดับท่ี 
2 ของโลกรองจากบราซลิ

อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของโคลอมเบยีก�าลังตกอยู่ในความเส่ียง 
เนื่องจากมีการตัดไม้ท�าลายป่าและการท�า
ประมงมากเกินไป ส ่งผลให้พืชและสัตว ์
ประมาณ 1,200 ชนดิ อยู่ในสถานะใกล้สูญพนัธ์ุ 
อย่างยิง่ (1)

เท่ากับว่าประเทศท่ีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพอันดับต้น ๆ ของโลกก็ไม่วายถูก
คกุคาม ฉะนัน้ถงึเวลาท่ีจะต้องคนืลมหายใจให้
ธรรมชาตด้ิวยการหยดุท�าร้ายธรรมชาติ 

อีกหนึ่งในความพยายามครั้งใหญ่ท่ีสุด
ของมนุษยชาติคือโครงการก�าแพงยักษ์สีเขียว 
(The Great Green Wall ) แนวแถบพืน้ท่ี
แห้งแล้ง 2 ฝ่ังของแอฟรกิาจากประเทศเซเนกลั
ไปยงัจบิตูท่ีีจะถกูสร้างให้กลายเป็นพืน้ท่ีสีเขยีว
ขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นปราการป้องกนัการรกุราน
ของภาวะโลกร้อนและภยัแล้ง ซึง่สหประชาชาติ
และประเทศสมาชิกได้ตกลงท่ีจะฟื้นฟูพื้นท่ี 
625 ล้านไร่ ให้เสรจ็ภายในปี 2573 

ถึงเวลา...
คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ
เปลีย่นพลาสติกเป็นบุญ
(เม่ือคุณหมุนเวียน)

มี ก าร ต้ั ง จุ ด รับคื นพลาสติ ก 
(Drop point) ตามสถานที่ต่าง ๆ  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพื่อรวบรวมขยะพลาสติก และน�า
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
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โครงการก�าแพงยักษ์สีเขียวจะเป ็น
โครงการแห่งทศวรรษของสหประชาชาติเพื่อ
การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ  ระหว่างปี 2564 - 2573 
เพื่อเพิ่มความร่วมมือระดับโลกในการฟื้นฟู
ระบบนเิวศท่ีเส่ือมโทรมและท่ีถกูท�าลาย ส�าหรบั
การต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
มัน่คงด้านอาหาร และแหล่งน�า้ (2)

ส�าหรับกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลกใน
ประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล้อม ได้จัดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “TIME 
FOR NATURE : find out what you can 
do ถงึเวลา....คนืลมหายใจให้ธรรมชาต”ิ โดยมี
การเปิดตวัโครงการ “เปล่ียนพลาสตกิเป็นบญุ” 
(เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อแสดงพลังความร่วม
มอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการแก้ปัญหาขยะพลาสตกิใช้ 
ครัง้เดยีวท้ิงหรอื Single – Use Plastic ให้
เกิดผลเป็นรปูธรรมตามโรดแมปท่ีวางไว้  

โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ท�าหน้าท่ีประธานในพิธี
เพื่อเชิญชวนประชาชนปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต
เพือ่คนืสมดลุให้กบัธรรมชาต ิพร้อมท้ังได้มอบ 

แบบจ�าลองถงัขยะ Drop point หรอื Mockup แก่ 
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเข้า
ร่วม ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นโครงการ “เปล่ียน
พลาสติกเป็นบุญ” (เม่ือคุณหมุนเวียน) อย่าง
เป็นทางการ 

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กล่าวตอนหนึ่งว่า ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ 
เพือ่ชาต”ิ ประชาชนหันไปใช้บรกิารรบัส่งอาหาร 
(Food Delivery) มากขึน้ ส่งผลให้เกิดขยะ

บรรจภุณัฑ์พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวท้ิงเพิม่ขึน้
เฉลีย่ร้อยละ 15 จากปกต ิ5,500 ตนัต่อวัน เป็น 
6,300 ตนัต่อวนั หรอืใน 1 วนัเกิดขยะพลาตกิ
จากฟู๊ดเดลิเวอรีเ่ฉล่ีย 11 ชิน้ต่อคน โดยไม่มกีาร
คดัแยก ใช้ซ�า้ และรไีซเคลิ 

กระทรวงฯ จึงได้รเิริม่โครงการ “เปล่ียน
พลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพ่ือ
น�าขยะพลาสติกเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบให้ได้
มากท่ีสุด และให้หลุดรอดสู่ส่ิงแวดล้อมน้อย
ท่ีสุด โดยมีการตั้งจุดรับคืนพลาสติก (Drop 
point) ของโครงการตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ัง
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า 
ศนูย์การค้า ซเูปอร์มาเกต็ และร้านสะดวกซือ้ 
รวมถงึมหาวทิยาลยัท่ีเข้าร่วมโครงการ เพือ่เป็น
จดุรวบรวมขยะพลาสตกิ และน�าขยะท่ีรวบรวม
ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ โดยจะมอบให้กบัมลูนธิิสนบัสนนุ
เครือ่งมอือปุกรณ์ เพือ่รกัษาและช่วยชวีติสัตว์
ทะเล หรอืกลุ่มอาสาสมัคร ชมุชน วัด โรงเรยีน
ท่ีขาดแคลนอปุกรณ์ หรอืขาดแคลนทุนทรพัย์ 

วันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม น�าคณะ
ผู้บริหารจากกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก

และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) และ 
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
(TRBN) ร่วมปล่อยคาราวานรถ Drop point 
รบัคนืพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวท้ิง ซึง่เป็นความ
ร่วมมอืกนัระหว่างโครงการ “เปลีย่นพลาสตกิ
เป็นบุญ” (เม่ือคุณหมุนเวียน) และ โครงการ 
มอืวิเศษ x วน อกีด้วย

ด้าน รชัฎา สุรยิกลุ ณ อยธุยา อธิบดี
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กล่าว
ว ่า กิจกรรมเนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก 

ประจ�าปี 2563 “TIME FOR NATURE ถงึ
เวลา....คนืลมหายใจให้ธรรมชาต”ิ ท่ีปีนี ้จดัขึน้ 
ณ กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม นอกจาก
การเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็น
บญุ” (เมือ่คณุหมนุเวียน) แล้ว ยงัได้มกีารน�า
เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการ
รณรงค์ตามนโยบายงดให้ถุงพลาสติกหูห้ิว 
โดยสวนดสิุตโพล มหาวทิยาลัยสวนดสิุต อกี
ด้วย โดยส�ารวจกลุ่มประชาชนท่ัวไปและ 
ผู้ประกอบการ จากทุกภมูภิาคของประเทศไทย 
จ�านวน 2,164 คน ระหว่างวันท่ี 16 เมษายน– 
5 พฤษภาคม 2563  

ผลส�ารวจพบว่า ร้อยละ 99.68 รับรู้
ว่ามนีโยบาย “งดให้บรกิารถงุพลาสตกิหูห้ิวฯ” 
ร้อยละ 94.73 ได้มีปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมแล้ว 
เช่น ไม่รบัถงุพลาสตกิ พกแก้วน�า้ ไม่ใช้หลอด
พลาสตกิ พกกล่องข้าว ฯลฯ ร้อยละ 91.77 เห็น
ด้วยให้รัฐบาลด�าเนินการตามนโยบาย “งดให้
บรกิารถงุพลาสตกิหูห้ิวฯ” ต่อไป ขณะท่ี ร้อยละ 
76.48 เห็นด้วยกับการออกกฎหมายก�าหนด
มาตรฐานถงุพลาสตกิหูห้ิว เพ่ือช่วยลดปรมิาณ
ขยะพลาสตกิ และ ร้อยละ 69.32 ประชาชน
และผู้ประกอบการ ไม่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย “งดให้บรกิารถงุพลาสตกิหูห้ิวฯ” 

ที่มา :
(1) "Colombia to host 2020 World Environment 
Day on biodiversity". United Nations Environment 
Programme. (January 06, 2020). Retrieved June 6, 
2020, from https://www.unenvironment.org/cep/
news/editorial/colombia-host-2020-world-envi-
ronment-day-biodiversity

(2) "The World’s Biggest Ecosystem Restoration 
Project". (April 23, 2020). Retrieved June 03, 2020. 
From https://www.worldenvironmentday.global/
worlds-biggest-ecosystem-restoration-project
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เพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกรักธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในใจเด็ก ๆ กรม 
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ ริ เ ร่ิม 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนอกห้องเรียน
ในกลุ่มเด็กปฐมวัย หรือโครงการ “มหิงสา 
สายสืบปฐมวัย” 

บคุลากรซึง่มส่ีวนส�าคญัท่ีท�าให้โครงการนี้ 
บรรลุผลได้ก็คือ “ครู” อย่างเช่น เบญญาภา 
รตันวเิศษ ครพูีเ่ลีย้ง โรงเรยีนอนบุาลนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้น�ากระบวนการเรียนรู้
ของโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยปลูกฝัง
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอนุบาล 
1-2 ได้เรยีนรู้เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
ส่ิงแวดล้อม โดยประยกุต์เข้ากบัแนวคดิ “วฏัจกัร
วจิยัของนกัวิทยาศาสตร์น้อย” หลอมรวมเข้า
กับประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเคยท�าหลักสูตร 

และส่งผลงานบ่มเพาะเยาวชนรักส่ิงแวดล้อม
มากว่า 7 ปี เพื่อปั้นลูกศิษย์ตัวเล็ก ๆ ให้ 
หัดคิดแบบวิทยาศาสตร ์ระหว ่างเรียนรู ้
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

กระบวนการเรียนรู ้ 4 ข้ันตอนของ
โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยเริ่มต้นจาก 
“ค้นหา” โดยพาเด็ก ๆ ไปส�ารวจธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั โดยปล่อยให้
เดก็ ๆ เลือกพืน้ท่ีท่ีสนใจเรยีนรู้เอง จากนัน้จงึ
เข้าสู่ขัน้ตอน “ส�ารวจ” บรเิวณเป้าหมายท่ีเดก็
เลอืก เพ่ือเรยีนรู้เกีย่วกบัสัตว์ พชื แมลง หรอื
ส่ิงมีชวีติขนาดเล็ก ๆ  โดยเป็นการฝึกให้เดก็ ๆ  
รู้จกัเชือ่มโยงเชงิวทิยาศาสตร์ 

ก่อนจะมาสู่ขัน้ตอน “อนรุกัษ์” ส่งเสรมิ
ให้เด็ก ๆ ปลูกต้นไม้ท่ีปลูกและโตง่าย เพื่อ
ให้มคีวามรู้สึกผกูพนักบัธรรมชาตโิดยมต้ีนไม้
เป็นส่ือกลาง ถอืเป็นโครงการเพิม่พืน้ท่ีสีเขยีว
ในโรงเรียนไปด้วยในตัว และสุดท้าย “แบ่ง
ปัน” ให้เดก็ ๆ ได้น�าส่ิงท่ีเรยีนรู้จากธรรมชาติ
ไปบอกเล่าเรือ่งราวให้พ่อแม่ผู้ปกครอง คนใน

ครอบครวั และเพ่ือน ๆ ได้ฟัง 
หลังจากเดก็ ๆ  ผ่าน 4 ขัน้ตอนท่ีท้าทาย

ได้ส�าเร็จ จะพบว่าพฤติกรรมบางอย่างของ
เดก็ ๆ เริม่เปล่ียนไป จติใจของเดก็เหมอืนได้
ธรรมชาติมาช่วยขัดเกลา จากเมื่อก่อนท่ีเคย
จบัสัตว์หรอืแมลงเล็ก ๆ มาเป็นของเล่น เดด็
ดอกไม้ใบไม้ในสวนหย่อม กลายเป็นเด็กท่ี
จติใจอ่อนโยน จากเดมิเคยขีอ้ายขีก้ลัว เริม่กล้า
คดิกล้าท�าและกล้าแสดงออกมากขึน้

ครูเบญญาภายังได้สอดแทรกหลัก 

“เมตตาธรรม” ให้บงัเกิดในจติใจเดก็ ๆ  ให้รู้สึก
ว่ามนษุย์ไม่ควรไปรบกวนหรอืท�าลายสัตว์และ
ต้นไม้ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเรา แต่ควรปล่อยให้ส่ิงมี
ชวีติเหล่านัน้เตบิโตตามธรรมชาติ 

นอกจากสอนให้เด็กรู้จักจดบันทึกและ
วาดรปูผ่านเกมสนกุ ๆ  ครเูบญญาภายงัให้
เด็ก ๆ พกอุปกรณ์ คือ “แว่นขยาย” และ 
“ไม้บรรทัด” ตดิตวั เมือ่พบต้นไม้หรอืส่ิงมชีวีติ
ท่ีน่าสนใจให้ใช้แว่นขยายส่องดรูายละเอยีด ใช้
ไม้บรรทัดวดัขนาด พร้อมกบัจดบนัทึก

“การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างส่ิง
แวดล้อมกบัวทิยาศาสตร์ เป็นตวักระตุ้นส�าคญั
ท�าให้เด็กเข้าใจแนวคิดการอนุรักษ์ ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีเป็น ‘นามธรรม’ ให้กลายเป็น ‘รปูธรรม’ 
เด็ก ๆ รู้สึกและสัมผัสได้จากเทคนิคคิดแบบ 
นกัวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถอธิบายได้ง่ายข้ึน จงึ
ท�าให้เดก็ ๆ เข้าใจได้ว่าการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิ
และ ส่ิงมชีวีติ คอือะไร” ครเูบญญาภา กล่าว

แม ้โรงเรียนอนุบาลนางรองจะอยู ่
ใจกลางเมือง แต่ไม่ใช่ข้อจ�ากัดในการเรียนรู้
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เพราะกระถางต้นไม้ 
กระถางดอกไม้ อ่างบวัเล้ียงปลาหางนกยงู สระ
น�้าเล็ก ๆ หรือต้นไม้ในสวนหย่อม สามารถ
ดดัแปลงให้เป็น “ห้องทดลองทางธรรมชาต”ิ 
ได้ และสามารถเปล่ียนเด็ก ๆ ให้กลายเป็น
นักช่างสังเกตตัวยงท่ีมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่รอบตัว ถือเป็นการหว่านโปรย
การอนรุกัษ์ให้เข้าไปอยู่กลางใจเดก็อนบุาลได้
อย่างลงตวั 

#  วิถีคนเขียว

ครูพีเ่ลีย้งสายกรนี
สรา้งแรงบันดาลใจเด็กไทย
รกัส่ิงแวดล้อม

หลังผ่าน 4 ขั้นตอนได้ส�าเร็จ จะ
พบว่าพฤติกรรมบางอย่างของ
เดก็ ๆ  เริม่เปลีย่นไป จติใจของเด็ก
เหมือนได้ธรรมชาตมิาช่วยขดัเกลา 
กลายเป็นเด็กที่จิตใจอ่อนโยน 
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#  เท่าทัน
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#  เบิกโลก
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ถึงเวลาแล้วท่ีธรรมชาติจะกลับมาให้
เหมือนเดิมเร็วท่ีสุด ก่อนจะไม่มีโอกาส 
เพราะการเปล่ียนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศโลกท่ีย่�าแย่ลงอย่างรวดเร็ว 
หนึ่งในความพยายามครั้งใหญ่ของ

มนุษยชาติคือ การผลักดันโครงการฟื้นฟู
ระบบนเิวศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพ่ือชบุชวีติพืน้ท่ี 
สีเขียวให้เป็นปราการป้องกันการรุกรานของ
ภาวะโลกร้อนและภยัแล้ง

ก�าแพงยักษ์สีเขียว (The Great 
Green Wall ) คือ ขบวนการส่ิงแวดล้อม
ครั้งมโหฬารของชาวแอฟริกัน เริ่มต้นในปี 
2550 เพื่อท�าให้แนวแถบพื้นท่ีแห้งแล้งซึ่ง
ทอดตวัจาก 2 ฝ่ังของท้ังแอฟรกิาจากประเทศ
เซเนกลัไปยงัจบิตูกีลายเป็นพืน้ท่ีสีเขยีวขนาด
ใหญ่เหมือนกับแนวก�าแพงท่ีกั้นทะเลทราย
ออกจากผนืป่า

ในเวลานี้เป้าหมายหลักของโครงการ
ได้เปล่ียนมาเป็นวิธีท่ีบูรณาการมากขึ้น รวม
ถึงการใช้ท่ีดินอย่างยั่งยืน การสร้างคุณภาพ
ชวิีต การสร้างงาน และการสร้างสันตภิาพใน
พืน้ท่ีท่ีมคีวามเปราะบางทางการเมอืงสูง โดย
ความเส่ือมโทรมของภมูทัิศน์ การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และประชากรท่ีเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเรว็ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมามักจะเป็น 
สาเหตหุลักของความขดัแย้ง ดงันัน้ก�าแพงยกัษ์
สีเขียวนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะน�าผูค้นมาท�างาน
ร่วมกนั เพือ่ร่วมกนัฟ้ืนฟท่ีูดนิท่ีเส่ือมโทรมและ
ส่งเสรมิการพฒันาท่ียัง่ยนื มนัไม่ใช่แค่การปลูก
ต้นไม้อกีต่อไป

องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ได้ประมาณการว่า 
พืน้ท่ีหลกัของก�าแพงสีเขยีวท่ีจะกัน้ทะเลทราย 
ซาฮาราและทะเลทรายซาเฮลจะมพีืน้ท่ี 4,875 
ล้านไร่หรอืใหญ่กว่าประเทศอนิเดยีถงึ  2 เท่า 
ในพื้นท่ีนี้ 21% จะเป็นพื้นท่ีเกษตรท่ีฟื้นฟูได้
เป็นส่วนผสมของการท�ากสิกรรม-ปศุสัตว์-
พื้นท่ีป่า (Agro-silvo-pastoralism) 
สหประชาชาติและประเทศสมาชิกได้ตกลง
กนัในเดอืนกนัยายน 2562 ว่าจะฟ้ืนฟพูืน้ท่ี 
625 ล้านไร่ ภายในปี 2573

ตอนนี้พื้นท่ีการท�ากสิกรรม-ปศุสัตว์-
พื้นท่ีป่า 312,500 ไร่ใน 10 ประเทศมี
การปลูกต้นไม้ 110 สายพันธุ์พื้นเมืองท่ีมี 

ความหลากหลายและปรบัตวัได้ดี
FAO ได ้คิดค ้นรูปแบบการฟ ื้นฟู 

ขนาดใหญ่โดยน�าความรู้ด้านวิทยาการพืช
และการขยายพันธุสู์่ชุมชนชนบทเพื่อเตรียม
พร้อมให้สามารถบรรเทาและปรับตัวเข้ากับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก�าแพงยกัษ์สีเขยีวจะเป็นโครงการแถว
หน้าของทศวรรษแห่งสหประชาชาติเพื่อการ
ฟ้ืนฟูระบบนเิวศ (UN Decade on Eco-
system Restoration) ระหว่างปี 2564 - 
2573 เพือ่เพิม่ความร่วมมอืระดบัโลกในการ
ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศท่ีเส่ือมโทรมและท่ีถกูท�าลาย 
ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันความพยายามในการ
ต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
มัน่คงด้านอาหาร และแหล่งน�า้

ทิม คริสโตเฟอร์สัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบนิเวศของของโครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาต ิ (UNEP) กล่าวว่า หน่วยงาน
ของสหประชาชาติจะท�างานร่วมกับสหภาพ 
แอฟริกัน (African Union) และประเทศ
ท่ีร่วมโครงการ ในส่วนของการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจในปีต่อ ๆ ไป ทางโครงการจะช่วย
สร้างเง่ือนไขท่ีดีเพื่อรองรับการลงทุนจาก 
ภาคเอกชน แม้จะมีวิกฤตโควิด-19 แต่ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573 
และความตกลงปารสีว่าด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศยังคงเป็นโรดแมปท่ีดีท่ีสุด
ของโลกส�าหรบัสร้างอนาคต ซึง่ต้องการความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ เพือ่กระตุ้นโครงการ
ก�าแพงยกัษ์สีเขยีวให้มคีวามก้าวหน้ามากขึน้

ในโลกยคุหลงัการระบาดของโควดิ-19 
การฟ้ืนฟพูืน้ท่ีแห้งแล้งท่ีเส่ือมโทรมในแอฟรกิา
อันกว้างใหญ่ อาจจะช่วยท�าให้โลกของเรามี
ระบบนิเวศท่ีดีขึ้น และจะท�าให้โลกมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้นด้วยหลังจากถูกท�าลายอย่างไม่หยุด
หย่อน 

ที่มา :
“The World’s Biggest Ecosystem Restoration Proj-
ect”. (April 23, 2020). Retrieved June 03, 2020. 
From https://www.worldenvironmentday.global/
worlds-biggest-ecosystem-restoration-project

ฟื้ นฟูระบบนิเวศใหญ่สุดในโลก 
ต้านภัยแล้งและภาวะโลกรอ้น

ก�าแพงยกัษ์สีเขียวนีม้จีดุมุง่หมาย
ที่จะน�าผู้คนมาท�างานร่วมกัน เพื่อ
ร่วมกันฟื้นฟูที่ดินที่เสื่อมโทรมและ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
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นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานเชิงสถิติ
ท่ีบ่งช้ีว่าพายุหมุนท่ัวโลกจะทวีความ
รุนแรงข้ึนต่อเน่ือง จากปัญหาการ

เปล่ียนสภาพภูมิอากาศ
การศกึษาดงักล่าวเป็นผลงานของคณะ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐวิสคอนซิน นคร
แมดสัิน ประเทศสหรฐัอเมรกิา และองค์การ
มหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแหง่ชาติของ
สหรฐั (NOAA) ท่ีร่วมกนัส�ารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติของพายุเฮอริเคน ไต้ฝุ่นและ
ไซโคลน ซึง่จดัเกบ็ต่อเนือ่งนานมากว่า 40 ปี

ข้อมูลท่ีค้นพบสะท้อนถึงความเป็นไป
ได้ท่ีมากข้ึนของการเกิดพายุท่ีความรุนแรง
มากกว่าระดบั 3 ขึน้ไป (ความเรว็ลมมากกว่า 
177 กิโลเมตรต่อชัว่โมง) ตามมาตราเฮอรเิคน
แซฟเฟอร์-ซมิป์สัน ท่ีแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
โดยระดบั 5 เป็นระดบัรนุแรงท่ีสุด

จิม คอสซิน หัวหน้าทีมวิจัย ระบุว่า 
ความเป็นไปได้ข้างต้นเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 8 
ทุก ๆ 10 ปี กล่าวคอื พายท่ีุเกิดขึน้ท่ัวโลกใน
ทศวรรษนี้มีโอกาสท่ีจะกลายเป็นพายุความ
รนุแรงมากกว่าระดบั 3 ถงึร้อยละ 8 เม่ือเทียบ
กบัพายใุนทศวรรษท่ีผ่านมา

การศึกษาท่ีเกิดขึ้นเป็นการส�ารวจ
ต่อเนื่องมาจากงานวิจัยก่อนหน้าท่ีพบข้อ
บ่งชี้ ภาวะเรือนกระจกสง่ผลให้มหาสมุทร
ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ซึ่ง
นั่นท�าให้อุณหภูมิพื้นผิวทะเลนั้นสูงขึ้นด้วย 
อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นนี้เองท�าให้การระเหยของ

น�า้เกิดเรว็ข้ึน ส่งผลให้มีความชืน้มากข้ึนใน
ชั้นบรรยากาศ ท�าให้พายุก่อตัวได้ง่ายและ
รนุแรงขึน้

คอสซิน กล่าวว่า การสูญเสียชีวิต
จากวาตภัยส ่วนใหญ่มาจากพายุความ
รุนแรงระดับ 3-5 ดังนั้นการท่ีพายุมีความ

รุนแรงมากข้ึนก็จะส่งผลต่อความเส่ียงท่ีจะม ี
ผู้เสียชวีติเพิม่ข้ึนด้วย

เม่ือเรว็ ๆ  นีที้มวจิยัได้ท�าการศกึษาพายุ
ซเูปอร์ไซโคลน “อ�าพนั” ท่ีมีความเรว็ลมกว่า 
270 กิโลเมตรต่อชัว่โมงท�าสถติคิวามเรว็ลม
ทะลุระดับสูงสุดมาตราเฮอริเคนแซฟเฟอร์-
ซมิป์สัน ตอนเข้าถล่มอ่าวเบงกอล ตอนเหนอื
ของมหาสมทุรอนิเดยี

ศูนย์เตือนภัยพายุไต้ฝุ่นร่วมของสหรัฐ 
ระบุว ่า อ�าพัน เป็นพายุท่ีรุนแรงท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์เท่าท่ีมีการบันทึกมาของอ่าว
เบงกอล โดยพายุลูกดังกล่าวได้เคล่ือนตัว
มุ่งหน้าเข้าถล่มประเทศศรีลังกา และอินเดีย 
ท่ามกลางการประกาศเตือนสถานการณ์
วาตภยัขัน้สูงสุดในพืน้ท่ี

ขณะท่ีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ พบว่า 
อุณหภูมิน�้าทะเลในอ่าวเบงกอลขณะนี้ถือว่า
สูงกว่าปกติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 

ข้างต้น แม้คณะวิจัยจะไม่พบแนวโน้มแบบ
เดียวกันในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ แต่
สันนษิฐานว่า อาจเพราะข้อมลูไม่เพยีงพอ

ไรอัน มาวอี นักอุตุนิยมวิทยาเอกชน 
มองว่า การวจิยัแนวโน้มความรนุแรงของพายุ
ท่ัวโลกมกัประสบกบัอปุสรรคข้อมลูไม่เพยีงพอ 

เพราะต้องใช้ข้อมูลเปรยีบเทียบย้อนไปหลาย
สิบปี ขณะท่ีสมมติฐานท่ีว ่าอุณหภูมิของ 
น�้าทะเลท่ีสูงขึ้นท�าให้พายุรุนแรงข้ึนนั้นมีมา
นานแล้ว

มาวอี ระบุว่า งานวิจัยใหม่ท่ีออกมา
นี้มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับสมมติฐาน
ข้างต้นในด้านความรุนแรงของพายุท่ีเพิ่ม
ขึ้น (ไม่เกี่ยวกับความถี่การเกิดพายุ) โดย
สาเหตุน่าจะมาจากท้ังวงจรของธรรมชาติ
และฝีมือมนษุย์

ท้ังนี้  ผลการศึกษาข ้างต ้นจะช ่วย
เพิ่มความมั่นใจให้กับโมเดลจ�าลองทาง
อุตุนิยมวิทยา และโลกร้อน โดยสรุปว่าแนว
โน้มดงักล่าวจะเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ในอนาคต 
ที่มา :
Hurricanes, typhoons and cyclones are becoming 
stronger, according to a new NOAA study, CNN

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท�าให้พายุทวีความรุนแรงข้ึนทุกปี

ภาวะ เรื อนกระจกส ่ งผล ให ้
มหาสมุทรดูดซับความร้อนจาก
ดวงอาทติย์เพ่ิมขึน้ ท�าให้อุณหภมูิ
พื้นผิวทะเลสูงขึ้นด้วย ท�าให้พายุ
ก่อตัวได้ง่ายและรุนแรงขึ้น
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ด้วยปญัหาสะสมต่อเนื่องท�าให้แม่น�้า
พจิติรมสีภาพเส่ือมโทรม ตืน้เขนิ เตม็
ไปด้วยส่ิงกดีขวาง ท้ังยงัน�า้เน่าเสีย จน

ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ต่อมาเกิดแนวความคดิในการคนืชวีติให้

แม่น�า้สายนีอ้กีครัง้ เพือ่พลกิฟ้ืนให้เป็นแหล่งน�า้ 
หล่อเล้ียงชมุชนให้สามารถใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภคบริโภค รวมถึงป้องกันอุทกภัยเม่ือถึง 
ฤดฝูน โดยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนและ
การสนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาล

หนึง่ก�าลังส�าคญัของงานนีค้อื เครอืข่าย
อาสาสมคัรพทัิกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิง
แวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กลุ่มขุนศึกลูกพ่อ
ปู่กอบกู้แม่น�้าพิจิตร ต�าบลย่านยาว อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัพจิติร ซึง่เป็นการรวมใจของคน
สองฝ่ังแม่น�า้ให้หันมาร่วมกนัฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ 
ช่วยกันแก้ไขปัญหาน�้าเสียในหลากหลายวิธี 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาท�า
เกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คนใน
พื้นท่ีได้เรียนรู้เรื่องดิน น�้าป่าและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมเพือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟแูม่น�า้
พิจิตรจัดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู้และการสร้างจิตส�านึกในการดูแล
และหวงแหนแม่น�า้พจิติร โดยดงึความร่วมมือ
จากภายนอกเข้ามาร่วมท�างานเป็นเครอืข่ายซึง่ 
ได้รับความร่วมมือในทุกระดับตั้งแต่ระดับ 
ครวัเรอืน ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ วดั ฯลฯ ด้วยอดุมการณ์เดยีวกนั 
คอื การใช้น�า้จากแม่น�า้เป็นไปตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง และไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม
ด้วยเกษตรเคมี

ผลส�าเรจ็ท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากแกนน�า
ทุกคนท�างานด้วย “จติอาสา” ท�าให้สามารถ
ฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตรให้กลับมาเป็นแหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่น 
วถิไีทยพอเพยีง ณ วดัโพธ์ิประทับช้าง แหล่ง
ศกึษาประวตัศิาสตร์ชวีติรมิแม่น�า้ เป็นต้น 

โครงการส�าคัญท่ีสามารถกอบกู้แม่น�้า

พจิติรให้กลบัมามชีวีติอกีครัง้นัน่คอื “การตดั
มวลน�า้น่าน” เข้าสู่พ้ืนท่ี แก้มลิงตอนกลางของ
จงัหวดัพจิติร ท�าให้การระบายน�า้ในพืน้ท่ีลุ่มต�า่
ของอ�าเภอเมอืง อ�าเภอตะพานหิน และอ�าเภอ
บางมลูนากดีขึน้ ระบบนิเวศน์ในแม่น�า้พจิติร
และคลองข้าวตอกกลับมามีชีวิตชีวา ส่งผลดี
ต่อการระบายน�า้ของบงึสีไฟ 

การฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตรท�าให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหาร วิถีชุมชนกลับมาเหมือนใน
อดตี ช่วยให้วดั โรงเรยีน ชมุชนได้มีการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณไีทยอนัดงีามให้กลบัคนืมา 
มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เห็นความ
ส�าคญัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันา 

เพือ่ความยัง่ยนืทางเครอืข่าย ทสม. มี
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ประชุม
วางแผน จัดท�าเวทีประชาคม ฝึกอบรม 
ให้ความรู ้ เพื่อสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้การศกึษาประวตัศิาสตร์
แม่น�้าพิจิตรกับประชาชนและเยาวชนคนรุ่น
หลังอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบบ้าน วัด และ
โรงเรียน ด้วยการร่วมมือกันในกิจกรรมจิต
อาสาท่ีจะช่วยกนัเป็นหูเป็นตา ตลอดจนบงัคบั
ใช้กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจงั เพือ่
ไม่ให้มกีารท�าลายแม่น�า้พจิติรเกิดขึน้อกี 

นบัเป็นแนวทางในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
แม่น�้าพิจิตรท่ีมีความมั่นคงยั่งยืน เปน็เสน้ 
เลือดใหญ่หล่อเล้ียงชวีติชาวพจิติรตลอดไป 

ชุมชนรว่มใจ
คืนชีวิตแม่น�้าพิจิตร

การฟื ้นฟูแม่น�้าพิจิตรท�าให้เกิด
ความม่ันคงทางอาหาร วิถีชุมชน
กลับมาเหมือนในอดีต ช่วยให้วัด 
โรงเรียน ชุมชนได้มีการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม



#  กรีนไมล์’ ตูน
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#  ผลิใบ
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ปัญ ห า ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ชุ ม ช น ข อ ง
ประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง ไม่ใช่
แค่เร่ืองปริมาณขยะเท่าน้ัน แต่ยัง

รวมถึงการจัดการอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม 
ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ก่อให้
เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อ 
สุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะขยะท่ีมี
สารอันตรายตกค้างปนเป้ือน

หนึ่งในวิธีจัดการขยะชุมชนโดยเฉพาะ
ขยะท่ีย่อยสลายได้คอื วธีิหมกัแบบเตมิอากาศ 
ซึง่จะได้ปุ๋ยหมกัและวสัดปุรบัปรงุดนิ เพือ่น�าไป
แจกจ่ายให้กบัประชาชนใช้เพาะปลูกพชื 

แต ่จ ากผลการศึ กษาก ่อนหน ้า
นั้นพบว่า มีสารอันตรายตกค้างในวัสดุ 
คงเหลือจากการก�าจัดขยะชุมชน และหาก
น�าวสัดคุงเหลอืท่ีมกีารปนเป้ือนสารอนัตราย 
เหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ก็
จะเป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายสาร
อันตรายไปในวงกว้าง จึงจ�าเป็นต้องมีการ
บ�าบดัสารอนัตรายท่ีตกค้างในวัสดคุงเหลือ
เหล่านัน้ก่อนน�าไปใช้

มรีายงานการศกึษาวจิยัพบว่า ไส้เดอืนดนิ 
สามารถก�าจัดสารตกค้างประเภทสารก�าจัด
ศตัรพูชื และโลหะหนกัได้ เนือ่งจากไส้เดอืนดนิ
เป็นสัตว์ท่ีเพาะเล้ียงขยายพนัธ์ุได้ง่าย และควร
มกีารศกึษาการน�ามาประยกุต์ใช้

กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม จึงได้
ท�าวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ไส้เดือนดินใน
การบ�าบดัสารอนัตรายตกค้างในวัสดปุรบัปรงุ
ดินจากขยะชุมชน” ซึ่งจากการทดลองเลี้ยง
ไส้เดือนดินในวัสดุทดสอบท่ีมีสารอันตราย
ตกค้างปนเปื้อนพบว่า ไส้เดือนดินสายพันธุ์
ขี้ตาแร่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณสาร
อนัตราย คอื พาราควอต, ไดฟิโนโคลนาโซล 
และไดยรูอน ได้ร้อยละ 13.68, 67.57 และ 
50.00 ตามล�าดบั 

ในขณะท่ีไส้เดอืนดนิสายพนัธ์ุแอฟรกินั 
ไนท์ คลอเรอร์ มีประสิทธิภาพในการลด
ปรมิาณสารพาราควอตและไดยรูอน ได้ร้อยละ 
23.43 และ 65.96 ตามล�าดบั แต่ไม่สามารถ
ลดปริมาณสารไดฟิโนโคลนาโซลได้ และ
ไส้เดอืนท้ัง 2 สายพนัธ์ุไม่สามารถลดปรมิาณ
สารหน ูแคดเมยีม และตะกัว่ ได้

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า ควรส่งเสริม
ให้มีการน�าไส้เดือนดินไปใช้ในการบ�าบัดสาร
ตกค้างท้ังในสภาพไร่ และการเพาะเล้ียงเพือ่
ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน พร้อมท้ังมีข้อเสนอ
แนะแนวทางการลดผลกระทบจากปริมาณ
สารตกค้างในวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยหมัก
คือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับ
ประชาชนเรือ่งการตกค้างของสารอนัตรายใน
วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะ
ต้นทางตามหลัก 3 Rs คอื Reduce (คดิก่อน
ใช้) Reuse (การใช้ซ�า้) และ Recycle (น�า
กลับมาใช้ใหม่)

รวมไปถงึการปรบัปรงุกระบวนการผลติ
ปุ๋ยจากขยะชุมชนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
เช่น การให้ความชืน้ การเตมิอากาศ การเพิม่
ปริมาณจุลินทรีย์ด้วย EM เพิ่มระยะเวลา
การหมกัท่ีเหมาะสม รวมไปถงึการจดัสรรงบ
ประมาณเพื่อตรวจวัดระดับสารปนเปื้อนใน
วสัดปุรบัปรงุดนิเป็นประจ�า

นอกจากนี้ ควรก�าหนดให้มีการติด
ข้อความบนวัสดุปรับปรุงดินท่ีจะน�าไปแจก
จ่าย หรือขายให้กับ ประชาชน โดยให้ระบุ
แหล่งผลิต ข้อควรระวัง และขอ้จ�ากัดในการ
ใช้ เช่น ห้ามใช้กบัพชืท่ีน�ามาบรโิภค ห้ามใช้ใน
พืน้ท่ีสวนหย่อม พืน้ท่ีสันทนาการ เพือ่ป้องกนั
การหลุดรอด และปนเปื้อนของสารอันตราย
ไปในส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ อีกท้ัง การปรับปรุง
กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง เช่น การน�าเข้าสารเคมี
เพือ่ตดัปัญหาตัง้แต่ต้นทาง 

ที่มา :
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การประยุกต์ใช้ไส้เดือนดินในการ
บำ บัดสารอันตรายตกค้างในวัสดุปรับปรุงดินจากขยะชุมชน

ไส้เดือนดิน
ตัวช่วยบ�าบัด
สารอันตรายตกค้าง

ไส้เดอืนดินสามารถก�าจดัสารตกค้าง
ประเภทสารก�าจัดศัตรูพืช และโลหะ
หนักได้ เนื่องจากไส้เดือนดินเป็น
สัตว์ที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ง่าย



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ ร ้อ ม ด ว้ ย  น า ย จ ตุ พ ร  บุ รุ ษ พั ฒ น  ์
ปลัดกระทรวงฯ น�าคณะผู้บริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อมและ 
หน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  เนื่ องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
ณ พระบรมมหาราชวัง พร้อมกนันี ้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดพิธี
ถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดย 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
ส่ิ งแวดล ้อม  น� าคณะผู ้บ ริ ห ารกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และหน่วยงาน
ในสังกดั เข้าร่วมพธีิ ณ ห้องประชมุอารย์ีสัมพนัธ์ 
อาคารกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

01.
ลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม จัดประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาเกณฑ์สนามบินท่ีเป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อม (Green Airport) ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 9 
มถินุายน 2563 ณ ห้องประชมุอารย์ีสัมพนัธ์ อาคาร
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมและผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือพิจารณาร่างเกณฑ์สนามบินท่ีเป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อม (Green Airport) โดยมนีายรชัฎา สุรยิกลุ 
ณ อยธุยา อธิบดกีรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม เป็น
ประธานและมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ 
รฐัวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชมุ 

02.
พัฒนาหลักเกณฑ์สนามบิน
ท่ี เ ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม จัดประชมุ
การขับเคลื่อนโครงการ “เปล่ียนพลาสติกเป็น
บุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2563 ณ อาคารกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
โดยมนีางภาวนิ ีณ สายบรุ ีรองอธิบดกีรมส่งเสรมิ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน และมีผู้แทน
ภาคเอกชนจากบริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จ�ากัด และบริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วม
พิจารณาแนวทางการวางถัง Drop Point และ
การจัดเก็บพลาสติก ณ จุดรับคืนของโครงการ 
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 31 หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย 12 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 20 
บรษิทั โดยความร่วมมือของโครงการมือวเิศษ x วน 

และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขยะ
พลาสติกท่ีรวบรวมได้จะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลเปน็ผลิตภัณฑ์ใหม่และน�าไปร่วมท�าบุญ 
เช่น จีวรรีไซเคิล ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) ส� าหรับบุคลาการทางการแพทย ์
เป็นต้น 

03.
เอกชนรว่มก�าหนดแนวทาง
การวางถังรับคืนพลาสติก 

เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในจังหวัดต่าง ๆ 
ท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ยั่งยืนในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ตัวอย่างเช่น 
พืน้ท่ีภาคเหนอื ทสม. จังหวัดเชยีงราย จดักิจกรรม
ฟ้ืนฟกูารเพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวและรบัการตรวจประเมนิ

โครงการชมุชนปลอดขยะระดบัภาค ณ หนองบวัใต้ 
อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้านพื้นที่ภาคกลาง 
ทสม. กรงุเทพมหานคร ได้ร่วมแรงร่วมใจท�าความ
สะอาดปรบัภมูทัิศน์และส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังร่วม
ถวายปัจจัย ณ วัดเสาธงทอง อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ขณะท่ีพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ทสม. จังหวัดนครราชสีมา ร ่วมกัน 

ปลูกต้นไม้ ณ ป่าดงกระสัง-ล�าพญากลาง ต�าบล 
ห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
และพื้นท่ีภาคใต้ ทสม.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดั (ทสจ.) ลงพืน้ท่ีเป็นวทิยากรให้ความรู้เรือ่ง
การจัดการขยะชุมชน ท่ีต�าบลบ้านนา อ�าเภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  

04.
ทสม.ร่วมกิจกรรมฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

ระหว่างวนัท่ี 1-7 มถินุายน 2563 สมาชกิ
องค์กรเอกชนในหลายพืน้ท่ีได้ร่วมกนัท�ากิจกรรม
ด ้าน ส่ิงแวดล ้อมเพื่ อ สั งคม ตั วอย ่าง เช ่น 
มูลนิ ธิอันดามันได ้เข ้าหารือกับส� านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดตรัง

และอทุยานแห่งชาตหิาดเจ้าไหม จงัหวดัตรงั ถงึ
แนวทางการขบัเคลือ่นกิจกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ อาทิ การอนุรักษพ์ะยูน 
หญ้าทะเล และการแก้ปัญหาขยะทะเล ขณะท่ี 
เครอืข่ายวาระตะวนัออก ได้ลงพืน้ท่ีส�ารวจอ่างเกบ็น�า้ 

ได้แก่ อ่างเกบ็น�า้ประแกตและอ่างเกบ็น�า้ประแส 
เพื่อประเมินสถานการณ์น�้าภาคตะวันออก 
ด ้านชมรมอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมสารคาม ได้ร่วมกนัเพาะพนัธ์ุไม้ เพือ่
แจกจ่ายให้กบัชาวบ้านน�าไปปลูกในพืน้ท่ี  

05.
อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น ร่ ว ม ท� า 
กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
 

#  บนความเคลื่อนไหว

ด้วยการออกแบบท�าให้กล่องบรรจุภัณฑ์
สินค้าขนาดใหญ่ถูกน�าไปสร้างสรรค์
เป็นของใช้ในบ้านแทนท่ีจะถูกท้ิงให้

กลายเป็นขยะ  
ในเดือนเมษายน 2563 ซัมซุงอิเลค

ทรอนิคส์ ได้เปิดตัว “Eco-Packaging” 
ส�าหรับสินค้าในกลุ่ม “Lifestyle TV” โดย
มเีป้าหมายเพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และส่งเสรมิแนวคดิเรือ่งการท�าธุรกิจท่ียัง่ยนื

โดยปกติแล ้วผู ้ผลิ ตมัก ใช ้กล ่อง
กระดาษลูกฟูกอย่างหนาเพื่อป้องกันสินค้า

อิเลคทรอนิกส์ท่ีอยู ่ภายใน เม่ือมาถึงมือ
ลูกค้า กล่องท่ีมีขนาดใหญ่และน�้าหนักมาก
เหล่านั้นมักจะถูกทิ้ง เพราะเป็นเรื่องยากใน
การน�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ในสหรัฐอเมริกา
มีรายงานว่าทุก ๆ ปี กล่องกระดาษแข็ง
ประมาณ 90,000 ล้านกล่องถูกท้ิง หลัง
จากใช้เพียงครั้งเดียว 

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งท�าให้ซัมซุงผุด
แนวเรื่องคิดอีโค่-แพ็คเกจจิ้งขึ้น เพื่อลด
ขยะในส่วนนี้ โดยทีมออกแบบจะช่วยให้
ลูกค้าเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์โทรทัศน์ของพวก
เขาให้กลายเป็นของใช้ใหม่ในครัวเรือน
อย่างง่าย ๆ โดยได้พิมพ์ลายจุดลงบนกล่อง 
เพื่อให้ลูกค้าตัดและประกอบกลายเป็นบ้าน
สัตว์เลี้ยง ชั้นหนังสือ กล่องใส่ของ ฯลฯ ที่
สวยงามและทนทาน โดยสามารถสแกน 

ควิอาร์โค้ดข้างกล่องเข้าไปดแูบบต่าง ๆ  และ
ท�าตามได้ 

ต้นปี 2563 ท่ีผ่านมา แนวคิดอีโค่-
แพ็คเกจจ้ิงเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพนี้ได้รับรางวัล CES 
2020 Innovation Awards ซมัซงุยงัร่วม
กบันติยสารดซีนีขององักฤษจัดประกวดการ
ออกแบบกล่องบรรจุสินค้าให้เป็นเครื่องใช้
ภายในบ้านท่ีมีเอกลักษณ์และใช้ประโยชน์
ได้มากที่สุด 

ที่มา : 
https://news.samsung.com/global/samsung-to-intro-
duce-eco-packaging-for-its-lifestyle-tv-lineup
https://www.dezeen.com/2020/05/11/samsung-out-
of-the-box-competition-last-chance-to-enter/

เปลีย่นกล่องเป็นของใช้ 
การออกแบบเพ่ือความย่ังยืน
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