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ฟา้สวย น�้าใส



บทบรรณาธิการ

สารบัญกลบัมาพกแก้ว
พกถุงผา้ใหเ้ป็นนิสัย

สถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลายไปมาก
แล้ว จนกล่าวได้ว่าประชาชนสามารถใช้ชวีติได้
ตามปกตแิบบใหม่ แค่การ์ดอย่าตก ฉะนัน้สาย
รักษ์โลกต้องไม่ลืมกลับมาพกแก้วน�้าส่วนตัว 
พร้อมหลอดดดู และพกถงุผ้าตดิตวัส�าหรบัการ
จับจ่ายซื้อของให้เป็นนิสัยเหมือนท่ีเคยปฏิบัติ
มาก่อนหน้านี้ 

ใครท่ีไม่เคยท�าก็ลองมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หันมาเดินเส้นทางสายรักษ์โลก
ดูบ้าง แค่หนึ่งคนช่วยกันลดก็สามารถช่วย 
สัตว์ทะเลให้รอดตายจากขยะพลาสตกิได้มาก

นโยบายลดการใช้ขยะพลาสติกใช้ 
ครั้งเดียวท้ิงซึ่งภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนงด
แจกถุงพลาสติกหูห้ิว ประสบความส�าเร็จ 
ในระดบัท่ีน่าพอใจ ประชาชนให้ความร่วมมอื
ด้วยดี ดังนั้นทุกคนต้องการ์ดไม่ตก นอกจาก
ลด ละ เลิกใช้พลาสติกลงให้มากท่ีสุดแล้ว 
หมัน่คอยเตอืนตวัเองอย่างสม�า่เสมอ อย่าลมื
พกแก้ว พกถงุผ้า เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ
ดแูลโลกให้ดข้ึีน

กองบรรณาธิการ
ฟ้าสวยน�้าใส 

จัดทําโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2298 5630
www.deqp.go.th

www.facebook.com/deqpth

กระดาษรีไซเคิล 100%
ใช้หมึกพิมพ์จากหมึกถั่วเหลือง

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

RECYCLED
PAPER100%

3 • เกาะกระแสกรีน
  ยึดหลัก 3Rs...ช่วยโลกลดขยะ
  ใช้น้อย ใช้ซ้ำ  นำ กลับมาใช้ใหม่

4 • พลังขับเคลื่อน 
  เร่งขับเคลื่อน 
  ลดขยะลงสู่ทะเล

6 • วิถีคนเขียว 
  ‘โบ.ลาน’ ร้านอาหารออร์แกนิก
  จัดการขยะจากต้นทางเหลือศูนย์ 

7 • เท่าทัน
  ซักผ้าอย่างไร
  ช่วยลดมลพิษ

8 • เบิกโลก 
  ญี่ปุ่นจับมือ UNEP แก้ปัญหา
  มลพิษพลาสติกในแม่น้ำ โขง 

  นวัตกรรมหยุดขยะพลาสติก
  ครั้งแรกของโลก
  
10 • สุขพอเพียง 
  รู้จักชีวิตพอเพียง
  ที่ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม

11 • กรีนไมล์’ ตูน 
  
12 • ผลิใบ
  จมูกอัจฉริยะคัดกรอง
  มะเร็งปอดเบื้องต้น

13 • ร่วมไม้ร่วมมือ 
  สส. ผนึกกำลัง อบก. และ UNDP 
  ปลุกเยาวชนขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต�่า

15 • บนความเคลื่อนไหว         
  บรรจุภัณฑ์ทางเลือกย่อยสลายได้



#  เกาะกระแสกรีน

การจัดการขยะมูลฝอยให้ได้ผลโดยเฉพาะ
ขยะจากพลาสติกซึ่งใช้เวลาย่อยสลาย
นาน ต้องใช้หลายวิธีการไปพร้อม ๆ 

กัน โดยต้องเริ่มจากลดการใช้ลง รู้จักคัดแยกขยะ 
และน�าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
หลัก 3Rs 

R แรกคือ Reduce ใช้น้อยหรือลดการใช้ 
การลดปริมาณการใช้ลง ใช้เท่าที่จ�าเป็น หลีกเลี่ยง
การใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก
และโฟมท่ีก�าจัดยาก วิธีการลดง่าย ๆ ด้วยการ
สร้างนิสัยการใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าในการซื้อของ ใช้
แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียวท้ิง ทานข้าว
ให้หมดจาน พกกล่องใส่อาหาร หรือเลือกซื้อบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Reuse ใชซ้�้า การน�าบรรจุภัณฑ์หรือ
วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีกโดยไม่ผ่านกระบวนการ
แปรรูป เช่น การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตใหม่ได้ 
การน�าเส้ือผ้าเก่าไปบริจาคหรือท�าไม้ถูพ้ืน การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์และส่ิงของต่าง ๆ การใช้สินค้า
มือสอง กระดาษสองหน้า 

Recycle การคัดแยกขยะท่ีสามารถน�า
มารีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้วพลาสติก โลหะ/
อะลูมิเนียม เพื่อน�ามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เช่น การน�าขวดพลาสติกใส (PET) มาแปรรูปเป็น
เส้ือ น�ากระป๋องอะลูมิเนียมมาหลอมเป็นขาเทียม 
น�ากล่องนมยูเอสทีมาแปรรูปเป็นหลังคา (1)

กระบวนการ ท้ังหมดนี้ จะ เ กิดขึ้ น ได ้ก ็
ต่อเมื่อมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคให้
ได้เสยีก่อน เมือ่สามารถปรบัพฤติกรรมให้รกัษ์โลก
ได้ จะน�าไปสู่การจัดการขยะเหลือให้ศูนย์ (Zero 

Waste) มากขึ้น นั่นหมายถึงการรีไซเคิลจะเข้ามา
อยู่ในชีวิตประจ�าวัน 

อย่างไรก็ดี การตระหนักและความซื่อสัตย์
ต่อตวัเองในการจับจ่ายซือ้สินค้าให้สามารถลดขยะ
หรอืลดพลาสตกิใช้ครัง้เดยีวท้ิงได้จะต้องเข้มงวดใน
การปฏิบัติตนจนกลายเป็นนิสัย 

นอกจากแนวทาง 3Rs ที่กล่าวมาแล้ว ยังมี 
R ตวัอืน่ ๆ  ท่ีหลายคนอาจจะพอคุ้นหูกนัอยู่บ้าง ซึง่
เป็นการขยายความจาก 3Rs ข้างต้น นัน่คอื Refill 
การเติม, Repair การซ่อมแซมและ Replace 
การแทนที่ ซึ่งจะท�าให้การใช้ชีวิตประจ�าวันของเรา
มีความเข้มงวดในการรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น 

หากสามารถท�าได้โดยไม่ฝืนตัวเองหรือ
สร้างภาระต่อการด�ารงชีวิต ตัวเราก็จะเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งในวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยอัตโนมัติ จนแทบจะเรียกได้
ว่าใช้ชีวิตโดยมีขยะเหลือไปยังหลุมฝังกลบน้อย
ท่ีสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการขยะ
ให้เหลือศูนย์ 

ตัวอย่างการ Refill คือน�าภาชนะไปเติม 
ทดแทนการซื้อใหม่ แค่น�าภาชนะประเภทขวดไป
เติมก็จะช่วยลดขยะภายในครัวเรือน อาทิ การเติม
น�้ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่เหลว รวมถึงข้าวสาร 

ธัญพืช เครื่องปรุงรส ฯลฯ 
Repair การซ่อมแซม เพ่ือลดการซื้อใหม่ 

แม้การซื้อสินค้าใหม่จะสะดวกกว่าการซอ่ม ทว่า
การซ่อมแซมของใช้เองอาจท�าให้เรามีความสุข
มากกว่าการออกไปซื้อของใหม่ เนื่องจากสามารถ
เข้าเว็บไซต์หาวิธีท�าได้ง่าย ๆ 

Replace การแทนที่ หมายถึง การเลือก
ใช้บรรจุภัณฑ์แทนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ใช้
แปรงสีฟันด้ามไม้ไผ่แทนแปรงสีฟันด้ามพลาสติก 
ใช้ไหมขัดฟันจากไหมธรรมชาติ หรือแม้แต่การ
เลือกสินค้าท่ีใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เช่น ใบบัว/
ใบตองห่ออาหาร จานกาบหมาก เป็นต้น แม้จะยัง
ก่อให้เกิดขยะอยู่บ้าง แต่กด็กีว่าการใช้พลาสตกิครัง้
เดียวทิ้งเพราะย่อยสลายได้ (2)

หากทุกคนปฏิบัติตัวเข้มงวดต่อหลัก 3Rs 
จะช่วยลดขยะพลาสตกิบนโลกลงได้จ�านวนมหาศาล 
และใครท�าได้มากกว่านั้นก็จะยิ่งช่วยดูแลโลกมาก
ยิ่งขึ้น 

ที่มา :
1) https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_
group_code=10&media_type_id=7&media_id=2448
2) https://www.greenpeace.org/thailand/sto-
ry/16588/plastic-7r-to-manage-single-use-plastic-
problem/

การตระหนักและความซื่อสัตย์ต่อ
ตัวเองในการจับจ่ายซื้อสินค้าให้
สามารถลดขยะหรือลดพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้จะต้องเข้มงวด
ในการปฏิบัตติน

ยึดหลัก 3Rs...ช่วยโลกลดขยะ
ใช้น้อย ใช้ซ�้ำ น�ำกลับมำใช้ใหม่
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#  พลังขับเคลื่อน

ผลกระทบจากขยะพลาสติกได้กลาย
เปน็วิกฤตระดบัโลกท่ีทุกประเทศตา่ง
ให้ความส�าคัญ รวมท้ังประเทศไทย

ด้วย เนื่องด้วยคุณสมบัติของพลาสติกท่ีมี
ความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลายรูปแบบ ท�าให้ในช่วง 10 ปี ที่
ผ่านมา ไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ
ร้อยละ 12 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน 

ขยะพลาสติกเหล่านี้ถูกน�ากลับมาใช้
ประโยชน์เพียงประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน 
ส่วนท่ีเหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่จะเป็น
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง อาทิ ถุงร้อน 
ถงุเยน็ ถงุหูห้ิว แก้วพลาสตกิ หลอดพลาสตกิ 
กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยไม่มีการน�าสู่
ระบบเพื่อหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประกอบกับป ัจจุบัน ท่ี ท่ัวโลกต ้อง
ประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) 
เป็นเหตุให้ประเทศไทยมีมาตรการอยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การรักษาระยะห่างทาง
สังคม ตลอดจนการท�างานที่บ้าน

จากการส�ารวจของกรมควบคุมมลพิษ

ใช้ช ่วงท่ีผ่านมาพบ
ว่า ขยะพลาสติกโดย
เฉพาะบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 จาก
ปริมาณปกติ 5,500 ตันต่อวัน เป็น 
6,300 ตันต่อวัน  หรือ ใน 1 วัน ก่อ
ให้เกิดขยะพลาสติกจาก Food Delivery 
เฉล่ีย 11 ชิน้ต่อคนต่อวนั โดยไม่มกีารคดัแยก 
ใช้ซ�้า หรือน�าไปรีไซเคิล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เห็นถงึความส�าคญัในการจดัการ
ขยะพลาสติกท่ีควรจะต้องด�าเนินการอย่าง
เรง่ด่วน และยกระดับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 
จึงจัดท�าโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” 
(เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยร่วมกับโครงการมือ
วิเศษ x วน และโครงการส่งพลาสติกกลับ
บ้าน 

โครงการนี้เป ็นการใช้กลไกประชา
รัฐบูรณาการระหว ่างหน ่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน 
ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นรปูธรรม  

อย่างไรก็ตาม โครงการ “เปลี่ยน
พลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ได้รับ
ความร่วมมอืจากหน่วยงานราชการท้ังภายใน
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
และอีก 19 กระทรวง รวมถึงเครือข่าย 
ภาคเอกชนหลายองค์กร น�าโดยกลุ่มความ
ร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 

เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน 
หรือกลุ่ม PPP Plastics และเครือข่ายเพื่อ
ความยัง่ยนืแห่งประเทศไทย (TRBN) ซึง่เป็น
องค์กรและบริษัทท่ีอยู่ในห่วงโซ่พลาสติกท่ี
สามารถช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

โดยจะน�าขยะพลาสติกกลับเข ้าสู ่
กระบวนการรีไซเคิล หรืออัพไซคล่ิง เพ่ือ
แปรรูปน�ากลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหผู้้บริโภค
ใช้อีกครั้ง 

ขณะนี้ ได ้ติดตั้ งจุดรับคืน (drop 
point) ขยะพลาสติกแบบใช ้ครั้งเดียว 
(Single-use plastics) ให้ประชาชนน�ามา
ท้ิงได้กว่า 300 จดุท่ัวประเทศ อาทิ หน่วยงาน 
ภาครัฐท้ัง 20 กระทรวง มหาวิทยาลัย 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาเก็ต 
และร้านสะดวกซือ้ท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมถงึ
หน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

โครงการดังกล่าวนี้จะช่วยลดปริมาณ
การใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไม่ให้

ประชาชนที่จะน�าขยะพลาสติกใช้
ครัง้เดยีวทิง้มาใส่ถงั ณ จุดรับคนื
จะต้องท�าให้ขยะสะอาด และแห้ง 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
พลาสติกยืด และพลาสติกแข็ง

เรง่ขับเคล่ือน 
ลดขยะลงสู่ทะเล
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หลุดลอดสู่ส่ิงแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ
การคัดแยกขยะ การน�าขยะพลาสติกกลับ
เข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นการ 
ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
จัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร

อกีท้ังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง 
และส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้าง
ความตระหนกัแก่ประชาชน และคนืประโยชน์
กลับสู่สังคมไทย

ขณะนี้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็น
บุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ได้เปิดตัวอย่าง
เป็นทางการไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
ตรงกับวันส่ิงแวดล้อมโลก ณ กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้เริ่มตั้งจุด
รบัคนืพลาสตกิในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
และปริมณฑล ไปตั้งแต ่วันท่ี 
1 มิถุนายน 2563 

ประชาชนท่ีประสงค์จะน�าขยะพลาสตกิ
ใช้ครั้งเดียวมาคืน ณ จุดรับคืนจะต้องท�าให้
ขยะสะอาดและแห้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คอื พลาสตกิยืดและพลาสตกิ
แข็ง พลาสติกยืด เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงช็อปปิ้ง 
ฟิล ์มหุ ้มแพ็คขวดน�้า ฟิล ์มห่อสินคา้ 
ฟ ิล ์มหุ ้มแพ็คกล ่องนม ถุงน�้ าแข็ง 
ซองไปรษณีย ์พลาสติก พลาสติก
กันกระแทก ถุงซิปล็อค/ซองยา 
ถุงขนมปัง ถุงน�้าตาลทราย ถุงผัก
ผลไม้ สว่นพลาสติกแข็ง เช่น 
กล่องพลาสติกใส่อาหาร 
แก้วกาแฟ หลอดพลาสติก 
ชุดช ้อนส ้อม และขวด
พลาสติก 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 
ก ร กฎ าคม  2563 
มีปริมาณพลาสติก 
ณ จุดรับคืน แบ่งเป็น
พลาสติกยืด 44.05 

กิโลกรมั และพลาสตกิแข็ง 
86.46 กิโลกรัม หลังจากมีการ

รวบรวมจากจุดรับคืนจะน�าขยะท้ังหมด
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และอัพไซคลิ่ง

เพื่อน�าไปเป็นส่วนผสมการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

เช่น รไีซเคลิเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ (ถงุหูห้ิว 
ไม้เทียม) การอัพไซเคิลเป็น “จีวรรีไซเคิล” 
ซึ่งบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื GC ได้ร่วมกบัวดัจากแดง รเิริม่
ขึ้น รวมทั้งชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ และผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอื่น ๆ มอบให้
กบัมลูนธิิสนบัสนนุเครือ่งมอือปุกรณ์เพ่ือรกัษา
และช่วยชีวิตสัตว์ทะเล หรือกลุ่มอาสาสมัคร 
ชุมชน วัด หรือโรงเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์
ในการด�ารงชีวิตหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ขณะเดียวกัน จะมีการวางแผนขยาย
เครือข่ายและยกระดับการด�าเนินงานการ
จัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น การ
คมนาคมขนส ่งของประเทศ โครงข ่าย
อินเตอร์เน็ต และโทรคมนาคมต่าง ๆ 
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ดวงพร ทรงวิศวะ หรือ “เชฟโบ” ตั้ง
ปณิธานตั้งแต่วันแรกท่ีผันตัวเข้าสู่
ธุรกิจร้านอาหารว่าจะต้องให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง 
ตัง้แตก่ารคดัแยกขยะจากตน้ทางดว้ยแนวคดิ 
Zero Food Waste และ Upcycling 
เปลี่ยนของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ ท�าให้
ขยะหมดไปโดยไมต่อ้งรอรถขยะมาเกบ็ทุกวนั 

ตั้งแต่เปิดร้าน โบ.ลาน  เชฟโบจึงเริ่ม
ต้นปลูกกล้าจิตส�านึกแนวคิด Zero Food 
Waste และ Upcycling ให้กับพนักงาน
ทุกคน จนวันนี้ร้านอาหารของเธอติดระดับ 
5 ดาว กลุ ่มร้านอาหารมิชลินสตาร์ ด้วย
เพราะข้ึนชื่อเป็นรา้นอาหารท่ีใส่ใจสุขภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส่ิงเหล่านี้เป็นจริงขึ้นได้เพราะเธอเกิด
ค�าถามข้ึนในใจเสมอมาว่า ขยะแต่ละวัน 
ผ ่านการคัดแยกถูกตอ้งหรือไปกองเป ็น 
ภูเขาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกท่ีใช้เวลา
ย่อยสลายหลายร้อยปี แม้แต่ขยะอนิทรย์ีจาก
เศษอาหารหากคัดแยกไมถู่กต้องก็จะกลาย
เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 

ความใส่ใจเรื่องส่ิงแวดล้อมจึงเป็น
ความโดดเด่นของร้านโบ.ลาน ซึ่งรวมถึงการ
คดัสรรวตัถดุบิท่ีต้องออร์แกนกิแท้ ๆ  เนือ้สัตว์ 
ไก่ หมู เนื้อ ต้องเลี้ยงด้วยระบบออร์แกนิก 
อาหารทะเลจะรับซื้อเฉพาะชาวประมง
พื้นบ้านนอกจากนี้ซัพพลายเออร์ต ้องใช้ 
ตระกร้าพลาสตกิท่ีสามารถใช้ซ�า้ในการขนส่ง

วัตถุดิบ แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือใช้
พลาสติกแรป 

รวมถงึยกเลกิขวดน�า้ดืม่พลาสตกิแบบ
ใช้ครั้งเดียวท้ิงมาใช้วิธีกรองน�้าใส่ขวดแก้ว
แทน เพือ่ลดปรมิาณขยะพลาสตกิและยงัช่วย
ลดการใช้เชื้อเพลิงการขนส่งน�้าดื่มมายังร้าน 

เธอดูละเอียดไปถึงก้นครัวโดยก�าชับ
ผ่านเชฟ ผู ้ช ่วยเชฟ และพนักงานทุกคน 
ช่วยกนัเกบ็เศษวตัถดุบิท่ีเหลอืจากปรงุอาหาร
ไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เปลือกไข่น�าไปบด
ละเอียดเป็นปุ๋ยบ�ารุงดิน เปลือกผลไม้ เช่น 
สับปะรด มังคุด เงาะ แตงโม น�าไปท�า EM 
Ball ก�าจัดน�้าเสีย หรือปุ ๋ยอินทรีย์ ส่วน
เปลือกส้ม มะนาว มะกรูด จะน�าไปสกัดเป็น
น�้ามันผสมเป็นน�้ายาช�าระล้างในครัว โดย
เฉพาะเศษข้าวท่ีมกัเหลอืในปรมิาณมากท่ีสุด 
เธอแบ่งปันให้ทีมงานได้รับประทาน น�าไป
ตากแห้ง หรอือบด้วยลมร้อนน�าไปคัว่เป็นเมนู
ข้าวตู แต่ข้าวและเปลือกกุ้งที่เหลือจากลูกค้า
รับประทานจะบริจาคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 

ร้าน โบ.ลาน ยังติดตั้งโซล่าเซลล์บน
หลงัคา ใช้ความสว่างด้วยหลอดแอลอดี ีเพือ่

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการน�าน�้าที่ใช้ล้าง
ผกัผลไม้ หรอืน�า้ซกัล้างท่ีไม่สกปรกมากไปรด
แปลงผักที่ทางร้านปลูกเอง 

ความส�าเร็จในธุรกิจร้านอาหารในมุม
มองของเชฟโบ ไม่ได้อยู่ท่ีรสชาติต้องอร่อย
ที่สุด หรือการสร้างความโด่งดังให้ลูกค้าเดิน
เข้าร้าน แต่เป้าหมายสูงสุดของเธอ คือ การ
ปรุงอาหารไทยท่ีใส่ใจสุขภาพของลูกค้าด้วย
การใช้วัตถุดิบออร์แกนิกท่ีผลิตโดยชุมชน
ท้องถิ่น

ก�าไรท่ีเกิดจากร้านโบ.ลาน ต้องส่งผลดี 
ต ่อท้ังเกษตรกรรายย่อย ผู ้บริโภค และ 
ส่ิงแวดล้อม จากแหล่งผลิตจนถึงโต๊ะอาหาร
ตอ้งไม่มีขยะเหลือท้ิงระหว่างทางแม้แต่ชิ้น
เดียว ด้วยแนวคิด Zero Food Waste 
และ Upcycling ซึ่งเธอยึดมั่นส�าหรับการ
ท�าธุรกิจร้านอาหาร

นี่คือปัจจัยท่ีช่วยท�าให้ร้านอาหารไทย
แห่งนี้ได้รับรางวัล Green restaurant 
ระดับ G สีทอง ประเภทภัตตาคารและร้าน
อาหาร ประจ�าปี 2562 จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

#  วิถีคนเขียว

ก�าไรที่เกิดจากร้านโบ.ลาน ต้อง
ส่งผลดีต่อท้ังเกษตรกรรายย่อย 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จาก
แหล่งผลิตจนถึงโต๊ะอาหารต้อง
ไม่มขียะเหลอืท้ิงระหว่างทางแม้แต่
ชิ้นเดียว 

‘โบ.ลำน’ รำ้นอำหำรออรแ์กนิก
จัดกำรขยะจำกต้นทำงเหลือศูนย์ 
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#  เท่าทัน
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#  เบิกโลก
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ญี่ปุ ่นและโครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาต ิ (UNEP) ได้ประกาศ
ความร ่วมมือใหม่เพ่ือจัดการกับ

ปัญหามลพษิพลาสตกิท่ัวเอเชยีและสนบัสนนุ
การฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อมหลังความขัดแย้งในอริกั
และซูดานใต้ โดยญี่ปุ ่นจะบริจาคเงิน 6.9 
ล้านดอลลาร์สหรฐัให้กบัโครงการของ UNEP 
จ�านวน 4 โครงการ

ส่วนหนึ่งของเงินทุนจ�านวนมหาศาลนี้

จะถูกแบ่งไปสนับสนุนโครงการ Counter-
MEASURE ของ UNEP ในระยะท่ี 2 ซึง่เป็น
โครงการท่ีมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ
พลาสติกในแม่น�้าสายส�าคัญของทวีปเอเชีย
ผ่านความร่วมมอืกบัพนัธมติรท้องถิน่ในแต่ละ
ประเทศ โดยในระยะแรกของโครงการได้มกีาร
ทดลองใช้เทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ ๆ  เพือ่
ตดิตามมลพิษพลาสตกิในแม่น�า้โขงและแม่น�า้
คงคาไปยังแหล่งก�าเนิด จนท�าให้โครงการ
สามารถเสนอแนะนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมต่อ
รัฐบาลเพื่อช่วยลดปริมาณมลภาวะพลาสติก
ท่ีรัว่ไหลลงสู่แม่น�า้ท้ังสองแห่งได้

ส�าหรบัโครงการ CounterMEASURE 
ในระยะท่ีสองจะเป็นการต่อยอดการท�างาน
ในเขตลุ่มแม่น�้าโขงและแม่น�้าคงคาจากระยะ
ท่ีหนึง่ ขณะเดยีวกนัจะขยายพืน้ท่ีการท�างาน
ไปยังประเทศศรีลังกาด้วย โดยนอกจากการ
ศึกษาต้นก�าเนิดของขยะพลาสติกในแม่น�้า
แล้ว ทางโครงการจะท�าการศกึษาเพิม่เตมิไป
ถงึผลกระทบของมลพษิพลาสตกิท่ีมีต่อสัตว์ป่า

โดยเฉพาะสายพนัธ์ุท่ีมกีารอพยพถิน่ฐานด้วย
เงินทุนก้อนท่ีสองภายใต้ความร่วมมอืนี้ 

จะถกูแบ่งไปสนบัสนนุการวจิยัเกีย่วกบัวธีิการ
จดัการและบ�าบดัขยะพลาสตกิท่ัวเอเชยี โดย
ศูนย์เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
ของ UNEP จะเป็นผู้น�าในการท�างานเพ่ือมอง
หาวธีิปรบัใช้แพลตฟอร์มดจิทัิลเพือ่สนบัสนนุ
การจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม

“การระบาดของโควิด-19 ท่ัวโลกและ
ปริมาณขยะพลาสติกท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างตอ่
เนือ่งจะท�าให้ความเร่งด่วนในการค้นหาวธีิการ 
แก้ปัญหาวิกฤตของมลพิษพลาสติกเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย การสนบัสนนุและความเชีย่วชาญ
ของญีปุ่่นในการจดัการขยะมคีวามส�าคญัอย่าง
ยิ่งต่อการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ญี่ปุ่น
เป็นพนัธมติรท่ีมคีวามมุ่งมัน่และเชือ่ถอืได้มา
นานของ UNEP และเรายนิดท่ีีจะกระชบัความ
ร่วมมอืนีใ้ห้ลึกซึง้ยิง่ขึน้” องิเกอร์ แอนเดอสัน 
ผู้อ�านวย UNEP ระบุ

เงินช่วยเหลือของญี่ปุ ่นอีกส่วนหนึ่ง
ภายใต้ความร่วมมือนี้จะถูกใช้เพื่อส่งเสริม
โครงการ MARINE ของญีปุ่่นเอง เพือ่ให้บรรล ุ
วสัิยทัศน์โอซาก้า Blue Ocean ท่ีมเีป้าหมาย 
ลดมลภาวะพลาสติกทางทะเลให้เป็นศูนย์
ภายในปี 2593 ซึง่ได้ประกาศในการประชมุ 
สุดยอด G20 ท่ีโอซาก้า เมือ่ปี 2562

ส�าหรบัเงินทุนภายใต้ความร่วมมอืก้อน
สุดท้ายจะน�าไปช่วยท�าความสะอาดท่ีอยู่อาศยั
และรไีซเคลิขยะตามบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ี
ได้รบัผลกระทบจากความขดัแย้งในอริกั โดย
โครงการนี้จะมุ่งช่วยเหลือผู้ท่ีกลับมาในเขต
คอร์คกุ 

นอกจากนั้นจะแบง่เงินทุนไปช่วยเหลือ
เกษตรกร คนเลี้ยงแกะและผู้พลัดถิ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิ
อากาศในซดูานใต้ด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเงินทุน
จ�านวน 6.9 ล้านดอลลาร์สหรฐันี ้ในปี 2562 
ญ่ีปุ่นยังให้การสนับสนุนกองทุนส่ิงแวดล้อม 
(Environment Fund) ซึง่เป็นกองทุนหลกั
ของ UNEP เป็นจ�านวน 1.94 ล้านดอลลาร์
สหรฐั โดยกองทุนส่ิงแวดล้อมนีจ้ะเป็นเครือ่งมือ 
ท่ีช่วยให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาต ิ
ที่มา :
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/
press-release/japan-unep-deepen-cooperation-plas-
tic-pollution-and-post-conflict

โควิด -19 และปริมาณขยะ
พลาสตกิทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
จะท�าให้ความเร่งด่วนในการค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาวิกฤตของมลพษิ
พลาสติกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ญีปุ่่นจับมือ UNEP
แก้ปัญหำมลพิษพลำสติก
ในแม่น�้ำโขง
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พันธมิตรเพื่อยุติขยะพลาสติก (Alli-
ance to End Plastic Waste) 
เป ็นองค ์กรไมแ่สวงหาผลก�าไร 

ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2562 เพื่อช่วย 
แก้ปัญหาของขยะพลาสตกิ 8 ล้านตนั ท่ีหลดุ
ลงสู่มหาสมทุรทุกปีและท�าลายระบบนเิวศทาง
ทะเลและฆ่าสัตว์น�า้จ�านวนมาก

พวกเขาไม่ใช่เอน็จโีอท่ีเน้นลยุเดีย่ว แต่
ได้ผนกึก�าลงักบัภาคอตุสาหกรรมท่ีเป็นต้นตอ
ปัญหา โดยเป็นพนัธมติรกบับรษิทัท่ีมีบทบาท
เกีย่วกบัการผลติพลาสตกิเกอืบ 50 แห่ง และ
บรษิทัเหล่านีจ้ะลงทุนให้ 1,500 ล้านดอลลาร์
สหรฐัเพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของพลาสตกิ การ
กู้คนืพลาสตกิและสร้างมลูค่าจากขยะพลาสตกิ

แนวคดิของกลุ่มนีก้ค็อื No one can 
do it alone (ไม่มใีครท�างานคนเดยีวได้) และ
ภาคธุรกิจมบีทบาทส�าคญัท่ีจะละเลยหรอืมอง
เป็นศตัรไูม่ได้ 

พั นธมิตร เพื่ อยุ ติ ขยะพลาสติ กมี
โครงการน่าท่ึงหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น 
The End Plastic Waste Innovation 
Platform (แพลตฟอร์มนวัตกรรมหยุดขยะ
พลาสติก) ซึ่งจัดร่วมกับ Plug and Play 
ผู้ลงทุนสตาร์ทอพัและแพลตฟอร์มนวัตกรรม 
รายใหญ่จากสหรฐัอเมรกิา โครงการนีมุ้่งเน้น
การให้เงินลงทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพใหม่ ๆ 
ท่ัวโลกให้คดิค้นนวตักรรมเกีย่วกบัพืน้ท่ีจัดการ
ขยะพลาสติก ลดของเสีย ท�าให้การรีไซเคิล
และกู้คนืพลาสตกิได้ง่ายขึน้ รวมท้ังสร้างมูลค่า
ให้กบัพลาสตกิท่ีใช้แล้ว

สาเหตุท่ีเน้นการรีไซเคิลและการสร้าง
มลูค่าให้ขยะ เพราะในทุกปีเราจะสูญเสียเงิน
ไปฟร ีๆ  ถงึ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
เนื่องจากหีบห่อสินค้าไม่เข้าสู่กระบวนการ
รไีซเคลิครบถ้วน จาก 100% ของบรรจภุณัฑ์
พลาสติกมีเพียง 14% เท่านั้นท่ีจะถูกน�ามา
รีไซเคิล และยังเกิดการสูญหายระหว่างการ
แยกขยะอีก ท�าให้เหลือวัตถุดิบเพียง 5% 

เท่านัน้ ขณะท่ีพลาสตกิประเภทอืน่ ๆ มอีตัรา
การรไีซเคลิต�า่กว่าอกีหรอืแค่ประมาณ 2% 

นีค่อืการระดมทุนเพือ่สร้างแพลตฟอร์ม
นวัตกรรมหยุดขยะพลาสติกครั้งแรกของโลก 
โดยโครงการนี้ตั้งศูนย์สนับสนุนสตาร์ทอัพ
อยู่ 3 แห่ง นัน่คอื ซลิิคอนวลัเลย์, ปารสี และ
สิงคโปร์ เบื้องต้นได้คัดสตาร์ทอัพมาได้แล้ว
บางส่วน แต่เกิดโควิด-19 ข้ึนจึงต้องท�างาน
ผ่านระบบออนไลน์และขยายเวลาคิดค้น
นวัตกรรมและท�าการตลาด จากเดิมให้เวลา
แค่ 90 วนัมาเป็น 180 วนั

อกีโครงการมชีือ่ว่า Renew Oceans 
(คนืชวิีตให้มหาสมทุร) จะช่วยประสานงานใน
การท�าความสะอาดแม่น�า้ 10  สายท่ีสกปรก
ท่ีสุดในโลก เริม่ต้นด้วยแม่น�า้คงคาในอนิเดยี 
(และสาขาของคงคา) ซึง่หล่อเล้ียงผู้คน 400 
ล้านคน แต่ปล่อยขยะสู่มหาสมุทรถึง 90% 
ของขยะพลาสติกจากแผ่นดินท้ังหมด มีขยะ
พลาสตกิสะสมประมาณ 544,000 ตนัต่อปี  

กลุ ่มพันธมิตรจะใช้เทคโนโลยีจาก
นวัตกรรมเพื่อใช้ขยะจากแม่น�้าคงคาเป็นตัว
ขบัเคลือ่นโดยในปี 2562 มีการรวบรวมขยะ
พลาสตกิจากแม่น�า้คงคาได้ประมาณ 50 ตนั 
และในปี 2563 ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็นสองเท่า 
ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็น 
น�า้มนัดเีซล

ขณะท่ีในอินโดนี เซีย มีการริ เริ่ม
โครงการ Project Stop 3 (Jembrana) ใน
เขตเจมบรานา บนเกาะบาหลี ซึง่ขยะพลาสตกิ
บนเกาะประมาณ 33,000 ตนั ถกูปล่อยลง
สู่แหล่งน�า้และไหลลงมหาสมทุร และท่ีส�าคญั 
แม่น�้าอิโจ กาดิง ในเขตเจมบรานามีขยะ
พลาสติกลงสู่ทะเลมากท่ีสุดของเกาะบาหลี 
คดิเป็น 12% ของท้ังจงัหวัด

Zero Plastic Waste Cities (เมอืง
ขยะพลาสติกเป็นศูนย)์ เป็นโครงการของ 
Grameen Creative Lab ท่ีเป็นการรเิริม่
ของทางพนัธมิตรฯ กบัโมฮัมหมัด ยนูสุ เจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้ริเริ่มธนาคาร
ของคนจนและติดอาวุธด้านการเงินให้ผู  ้
ด้อยโอกาส โครงการนี้มุ ่งสร้างระบบการ
จดัการขยะโดยใช้เงินทุนน้อยและเลีย้งตวัเอง
ได้ โดยไม่ให้เหลือของเสียหรอืเหลอืน้อยท่ีสุด

นีค่อืตวัอย่างโครงการของพนัธมิตรเพือ่
ยตุขิยะพลาสตกิซึง่ใช้นวตักรรมน�าการแก้ปัญหา 
เป็นโครงการท่ีสร้างมลูค่าได้ มตีลาดรองรบั และ
เป็นมติรกบัการลงทุน ท่ีส�าคญัเป็นการแก้ปัญหา
ท่ีสอดคล้องกบัวถิชีวิีตแบบปกต ิ

ที่มา :
Alliance to End Plastic Waste. “Ongoing Project High-
lights” Retrieved July 07, 2020. from https://endplas-
ticwaste.org/projects/

การรีไซเคิลและการสร้างมูลค่าให้
ขยะ เพราะในทุกปีเราจะสูญเสีย
เงินไปฟรี ๆ  ถึง 120,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากหีบห่อ
สินค้าไม่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ครบถ้วน

นวัตกรรมหยุดขยะพลำสติก
ครัง้แรกของโลก
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าชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต�าบลน�้าเลา 
อ�าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ มคีวาม
อดุมสมบรูณ์อนัดบัต้น ๆ  ของจงัหวดั

แพร่ ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดบิ มีพนัธ์ุไม้และสัตว์
ป่าหลากหลายชนดิ มลี�าน�า้ไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม
เป็นหลัก 

แต่กว่าท่ีป่าจะอุดมสมบูรณเ์ช่นในทุก
วนันี ้บ้านบญุแจ่มเคยแห้งแล้งมาก่อน เพราะ
การบกุรกุท�าลายป่าท�าการเกษตร ในท่ีสุดเม่ือ
ความอดอยากเข้าประชดิตวั คนชมุชนจงึลกุขึน้ 

ปกป้องป่าต้นน�้าบนพื้นท่ี 4,000 กวา่ไร่ 
โดยมเีครอืข่าย ทสม.ต�าบลน�า้เลา และชาวบ้าน 
รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีได้ช่วย
กันสรา้งกระบวนการจัดการปัญหาในแต่ละ
ด้านขึน้ 

เป็นท่ีมาของการสร้างฝายชะลอน�้ากึ่ง
ถาวรท่ีล�าน�้าห้วยแม่ค�าปอง เพื่อแก้ปัญหา 
ภยัแล้ง ซึง่ปัจจบุนัมีการสร้างฝายชะลอน�า้และ
ฝายดกัตะกอนดนิขึน้ไม่ต�า่กว่า 100 จดุ 

เมื่อมีน�้าป่าก็เริ่มฟื้นตัว ชาวบ้านจึงได้
ปลูกป่าเสริมเป็นระยะ ๆ เช่น ไม้สัก ประดู่ 
มะค่าโมง พยอม รงั ยางนา เป็นต้น ส่งผลให้
ป่าชมุชนบ้านบญุแจ่มกลบัมาอดุมสมบรูณ์ใน
อนัดบัต้น ๆ ของจงัหวัดแพร่ 

การบริหารจัดการน�้าท่ีดีนี่เอง ท�าให ้
อ่างเก็บน�้าแม่ค�าปองเป็นเสมือนเส้นเลือด
ใหญ่หล่อเลีย้งชมุชนบ้านบญุแจ่ม ท้ังการปลูก 
พชืผกั และเป็นแหล่งเล้ียงปลาตามธรรมชาตท่ีิ
มีกตกิาห้ามจบัสัตว์น�า้ในฤดวูางไข่โดยเดด็ขาด 

ความส�าเรจ็เหล่านีม้าจาก ทสม. ต�าบลน�า้
เลา ใช้วธีิการประชมุคณะกรรมการเครอืข่าย 
ทสม. และประชมุประชาคมในพืน้ท่ี เพือ่สร้าง
ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม โดยน้อมน�า

พระราชด�ารสัของในหลวงรชักาลท่ี 9 เกีย่วกบั 
“การปลูกต้นไม้ในใจคน” และ “การปลกูป่า 3 
อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” มาเป็นแนวทาง ซึง่
ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2556 ใช้
เวลา 6 ปี จนได้ป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ 

อีกท้ังมีโครงการเพาะเห็ดในป่าชุมชน 
มกีารจัดตัง้ “ศนูย์เรยีนรู้เห็ดป่าชมุชนต้นแบบ
บ้านบุญแจ่ม ต�าบลน�้าเลา อ�าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่” เพื่อสร้างผลผลิตอินทรีย์แบบ
ธรรมชาต ิสร้างอาชพี สร้างรายได้ให้ชมุชน 

โดยได้รบัการสนบัสนนุจากสถาบนัวจิยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับการ 
เพาะเห็ดแบบครบวงจร 

ผลจากการประชุมร่วมกัน เครือข่าย 
ทสม.ต�าบลน�า้เลา จงึได้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ี
ด้านต่าง ๆ ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี้

1 . ชุดลาดตระเวน ท�าหน้าท่ีออก 
ลาดตระเวนป่าชุมชน ในรูปแบบเครือข่าย
ป้องกันรักษาป่าชุมชน เฝ้าระวังไฟป่า หรือ
หากลุ่มเส่ียงท่ีจะท�าให้เกิดไฟป่า การลกัลอบ
ตัดไม้ท�าลายป่า โดยใช้วิธีการเดิน และใช้ 
รถจกัรยานยนต์ หรอืรถยนต์

2. ชดุดบัไฟป่ากรณเีกิดไฟป่า จะมกีาร
อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร และจดัอปุกรณ์ดบั
ไฟป่าให้พร้อมปฏิบตังิาน เพราะมคีวามเส่ียง

3. ชุดท�าแนวป้องกันไฟป่า เช่น ใน 
ท้องท่ีหมู่ 1 บ้านบญุแจ่ม มกีารท�าแนวกนัไฟ
ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร 
อกีท้ังแจ้งเตอืนให้ชาวบ้านรบัทราบผลเสียการ
เผาป่าและประกาศเสียงตามสายเพื่อปลูก 
จติส�านกึให้กบัคนในชมุชนด้วย

4. ชดุคดักรองคนเข้าป่าหรอืหาของป่า 
ทสม. ต�าบลน�า้เลา ได้ตัง้จดุตรวจคดักรองการ
หาของป่าโดยผู้ท่ีจะเข้าไปหาของป่าจะต้อง
ลงชือ่เข้าออกทุกครัง้

ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านบุญแจ่มได้เปดิ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติจากความ
หลากหลายทางชวีภาพ เข้าชมพันธ์ุไม้หายาก
ในท้องถิ่น กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้าง
รายได้อกีทาง 

ปัจจัยความส�าเร็จในการฟื้นฟูป่าและ
แหล่งน�้าของชุมชนบ้านบุญแจ่มไม่ได้เกิดขึ้น
ด้วยบคุคลใดบคุคลหนึง่ แต่เป็นเพราะชมุชน
มีความเข้มแข็ง และเป็นท่ีมาของรางวัล 
เครอืข่าย ทสม. ดเีด่นระดบัประเทศ ด้านการ
พิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ซึ่งท�าให้ชุมชนอยู่ได ้
ท ่ามกลางธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ์และ
สามารถใช้ชวิีตได้อย่างพอเพียง 

การบริหารจัดการน�้าที่ดีนี่ เอง 
ท�าให ้อ ่างเก็บน�้าแม่ค�าปองเป็น
เสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยง
ชุมชนบ้านบุญแจ่ม ทั้งการปลูก
พืชผัก และเป็นแหล่งเลี้ยงปลา
ตามธรรมชาติ

รูจั้กชีวิตพอเพียง
ท่ีป่ำชุมชนบ้ำนบุญแจ่ม

ป่



#  กรีนไมล์’ ตูน
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#  ผลิใบ
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กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 
(ศวฝ.) ได้น�าผลงาน “อุปกรณ์คัด

กรองมะเร็งปอดด้วยลมหายใจและปัญญา
ประดิษฐ์” ส่งเข้าประกวดในโครงการพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประจ�าปี 2563 ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

และผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
“ส่ิงประดษิฐ์ IoT และวทิยาการข้อมลู (Data 
Science)” ประเภทท่ี 3 บคุคลท่ัวไป 

งานวจิยัดงักล่าวเป็นผลงาน ดร.วรรณา 
เลาวกุล นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช�านาญการ
พเิศษ กลุ่มอากาศ เสียงและความส่ันสะเทือน 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ร่วมกับ ดร.ทศพร 
เฟื่องรอด และ ผศ.นพ.วิสุทธ์ิ ล�้าเลิศธน 
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วทิยาลยั
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ ้าฟ้าจุฬาภรณ ์
ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ 

ท่ีมาของการคิดค้นอุปกรณ์ในครั้งนี้ 

เนื่องจากคนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของ
ประชากร ข้อมลูกระทรวงสาธารณสุข ระบวุ่า
คนไทยเสียชวีติจากโรคมะเรง็ปอดเฉลีย่วนัละ 
38 คน ส่วนใหญ่เข้ารบัการรกัษาช้าในระยะ
ท่ี 3 – 4 โอกาสรอดชวิีตจงึต�า่ ท้ังท่ีควรตรวจ
พบในระยะเริ่มต้น ขณะที่ระบบการคัดกรอง
โรคมะเร็งปอดปัจจุบันใช้ CT Scan  หรือ 
Computerized Tomography Scan ซึง่
มีค่าใช้จ่ายสูงและเส่ียงกับการสัมผัสรังสี จึง
เป็นท่ีมาของการคดิค้นวธีิคดักรองมะเรง็ปอด
ในเบือ้งต้น (Pre-screening) 

ประกอบกับข้อมูลทางการแพทย์พบว่า 
ในร่างกายมนุษย์มีสารเมตาบอลิซึมอยู ่ใน
ร่างกาย ตัวสารก่อมะเร็งสามารถสร้างสารท่ี
มีกลิ่นเฉพาะตัวขึ้นมา สมมุติฐานดังกล่าว คือ 
ลมหายใจของคนท่ีเป็นโรคมะเรง็ปอดกบัคนปกติ 
ลมหายใจท่ีปล่อยออกมามีสารเคมีบางอย่าง 
ท่ีแตกต่างกัน หากมีอุปกรณ์ตรวจจับสาร 
จากลมหายใจ เพื่อน�าไปวิเคราะห์และจ�าแนก 
ผู้ป่วยมะเร็งปอด และคนปกติได้จะช่วยค้นหา 
โรคมะเรง็ตัง้แต่ระยะเริม่แรก จะเพิม่โอกาสการ
รกัษาให้หายขาดและมโีอกาสรอดชวีติได้มากข้ึน

ขณะเดียวกันทางกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล ้อมได ้เคยศึกษาวิ จั ย เกี่ ยวกับ
มลพิษทางอากาศจากการจราจร เขตนิคม
อุตสาหกรรม การเผาขยะ การเผาซากวัสดุ
การเกษตร พบว่าเป็นแหล่งก�าเนดิของปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรอื 
PM2.5 และสารก่อมะเร็งหลายชนิดหาก 
สูดดมเข้าไปอาจมโีอกาสเป็นโรคมะเรง็ปอด จึงได้
บรูณาการวจิยัร่วมกนักบัราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ “จมูกอิเล็กทรอนิกส์” 

กับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelli-
gence) โดยศกึษาสารประกอบอนิทรย์ีระเหย 
หรือ วีโอซี (Volatile Organic  Com-
pounds) จากผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด พัฒนา
เครื่องต้นแบบ หรือ Prototype จ�าแนกผู้
ป่วยและต่อยอดผลิตเป็นอปุกรณ์ใช้งานจรงิท่ี
มต้ีนทุนต�า่และเข้าถงึง่าย 

ระบบการท�างานของอปุกรณ์ คอื การ
วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหย หรือ 
วโีอซ ีหาความเชือ่มโยงด้วยเซนเซอร์ 10 ตวั 
เพื่อตรวจเปรียบเทียบสารประกอบอินทรีย์
ระเหย 66 ตวั จากลมหายใจของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยเซนเซอร์จะเลือกตรวจจับเฉพาะสารท่ี
ไวต่อกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดเท่านั้น ด้วยวิธี 
Feature Selection โดยใช้อัลกอริทึม 
(Algorithm) เป็นตวัช่วยคดัเลือก 

โครงสร้างการท�างานตวัเครือ่งแบ่งได้ 4 ขัน้ 
ชัน้บนสุด คอื Air flow management การ
บรหิารจดัการลมหายใจไปสู่เซนเซอร์ ขัน้ต่อมา
เป็นเซนเซอร์มี 2 ชดุ คอื Gas sensors และ 
Monitor sensors โดยจะปล่อยสัญญาณ
อนาล็อกผ่านตัวแปลงไปเป็นสัญญาณดิจิทัล 
ส่งข้อมูลมาท่ี Controller จากนั้นปัญญา
ประดิษฐ ์ท่ี เป ็นแพลตฟอร ์มขนาดเล็กมี 
อัลกอริทึมเป็นตัวช่วยจะประมวลผลการ
วิเคราะห์ส่งไปยังสมาร์ทโฟน หรือหน้าจอ
คอมพิวเตอร ์ ผลการทดลองกลุ่มตัวอย่างท่ี
เป็นมะเรง็ปอด 32 คน กบั คนปกต ิ70 คน 
พบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว 
มีความแม่นย�าสูงกว่า 75%

อุปกรณ์ท่ีคิดค้นข้ึนนี้ใช้งานง่าย เพียง
เป่าลมหายใจเข้าไปในเครื่อง และใช้เวลา
ประมวลผลเพียง 20 วินาทีก็จะรู้ผลออกมา
เป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามีแนวโน้มควรเข้ารับการ
รกัษาโรคมะเรง็ปอดหรอืไม่ 

อย่างไรก็ตาม ดร.วรรณา จากกรม 
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ระบุว่า ในก้าว 
ต่อไปของการพัฒนาและตอ่ยอดนวัตกรรมท่ี
เป็นเครื่องต้นแบบ ล่าสุดได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
น�าไปเก็บตัวอย่างลมหายใจจากอาสาสมัคร
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
จฬุาภรณ์มากขึน้ เพือ่น�ามาสอนระบบปัญญา
ประดษิฐ์ให้มคีวามแม่นย�ามากยิง่ขึน้ และน�าไป
ใช้คดักรองผู้ป่วยโรคมะเรง็ปอดในโรงพยาบาล 
รวมท้ังพัฒนาส�าหรับคัดกรองมะเร็งชนิดอื่น
ต่อไป และจะพฒันาให้มขีนาดเลก็ลงสามารถ
พกพาได้สะดวก รวมถงึสามารถแสดงผลผ่าน
สมาร์ทโฟนได้ 

จมูกอัจฉรยิะคัดกรอง
มะเรง็ปอดเบ้ืองต้น

อปุกรณ์คดักรองมะเรง็ปอดด้วย
ลมหายใจและปัญญาประดิษฐ์ท่ี
คิดค้นขึ้นนี้มีวิธีการใช้งานง่าย 
เพียงเป่าลมหายใจเข้าไปในเคร่ือง 
และใช้เวลาประมวลผลเพียง 20 
วินาทีก็จะรู้ผล



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 กรม 
ส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม จดัพิธีลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการเสริมศักยภาพและ
การขับเคลื่อนเครือข ่ายเยาวชนพลเมือง
คาร์บอนต�า่และการจดักิจกรรม ACE Youth 
Camp 2020 ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม (สส.) กับองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. 
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
ส่ิงแวดล้อมโลก (GEF) ผ่านโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต ิ (UNDP) เพือ่เตมิเตม็ศกัยภาพ
ผู้น�าเยาวชนในการร่วมขบัเคลือ่น ขยายเครอืข่าย 
ดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
พลเมอืงคาร์บอนต�า่สู่การเป็นเมอืงคาร์บอนต�า่

อย่างเป็นรปูธรรม
นายรชัฎา สุรยิกลุ ณ อยธุยา อธิบดกีรม 

ส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า ความร่วมมอื 
ดังกล่าวนี้จะมีส่วนผลักดันนโยบายให้ไทยเป็น
สังคมคาร์บอนต�า่ ตามท่ีได้เสนอเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจกลงใหไ้ด้ ร้อยละ 20-25 
ภายในปี 2573 

01.
สส. ผนึกก�ำลัง อบก.
และ UNDP ปลุกเยำวชน 
ขับเคล่ือนเมืองคำรบ์อนต�่ำ

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) 
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักประจ�า 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
ขยะเหลือศูนย์ 5 แห่ง ระหว่างวันท่ี 9 - 11 
กรกฎาคม 2563 ณ จงัหวดัสมทุรสงคราม เพือ่
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจหลักการบรหิารจดัการศนูย์
เรียนรู ้ท้ังระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู ้และ

ถ่ายทอดกระบวนการด�าเนินงานให้หน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ  น�าไปประยกุต์ 
ใช้ภายใต้แนวคดิ Zero Waste โดยใช้หลัก 3Rs 

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรม 
ส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า ทางกรมฯ 
ได้ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร จัดการขยะท่ีต้นทาง โดยใช้หลัก 

3Rs มาอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ Reduce ใช้น้อย 
ลดปรมิาณขยะให้เกิดขึน้น้อยท่ีสุด Reuse ใช้ซ�า้ 
หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนท้ิง และ Recycle น�าไป
แปรรปูเพือ่มาใช้ใหม่ โดยสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste) ตัง้แต่ปี 2552 
และขยายไปสู่โรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ในปี 2556 

02.
ติวเข้มบุคลำกรศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ Zero Waste
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม รว่มกับ
บรษิทั บรรจภัุณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) 
ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืส่งเสรมิการใช้
ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ 
“กินอยู่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรณรงค์
ให ้ผู ้ประกอบการร ้านอาหารและประชาชน

ตระหนกัและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด�าเนนิชวีติ
ให้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งการจัดการขยะ
ท่ีต้นทาง ลดการสร้างขยะพลาสติก รวมถึงการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดี
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า 
โครงการนี้จะด�าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 

– ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 6 เดือน โดยทาง 
กรมฯ จะส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน รวมท้ังผู้ประกอบการร้านอาหารให้เกิด
ความตระหนักรู้ถึงบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีปลอดภัย
ต่อสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต
ประจ�าวันท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

03.
ร่ ว ม มื อ เ อ ก ช น ส่ ง เ ส ริ ม 
กำรใช้ภำชนะเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม

เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 นายวัฒน์ 
ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทน นายรัชฎา สุริยกุล 
ณ อยธุยา อธิบดกีรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
(สส.) เข้ารบัรางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้ท่ี 9 

(NACC Integrity Awards) ประจ�าปี 2562 
โดยมี พลต�ารวจเอกวัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้มอบโล่รางวัล และ 
พลเอกบุณยวัจน์  เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. 

ประธานอนกุรรมการด�าเนนิงานและพจิารณา เป็น
ผู้มอบเกยีรตบิตัร  ณ ส�านกังาน ป.ป.ช. สนามบนิน�า้ 
จั งหวั ดนนทบุ รี  ซึ่ ง กรมส ่ง เสริ มคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลดังกล่าวมาต่อเนื่อง 3 ปี
ซ้อน ตั้งแต่ปี 2560   

04.
สส. รบัรำงวัลชมเชยองค์กร 
โปรง่ใส 3 ปซ้ีอน
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม จดัประชมุ
การจัดท�าข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครฐั (Data Governance Framework) 
และข้อมลูเปิดภาครฐั (Open Government 
Data) ระหว่างวนัท่ี 30 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 
2563 ณ ห้องประชมุ กรรณกิาร์-ราชาวด ีโดย 
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล ้อม ผู ้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ�ากรมฯ เป็น
ประธานในพิธีเปิด

ท้ังนี้  มีผู ้แทนส�านัก/ศูนย ์/กองจาก 
หน่วยงานภายในกรมฯ เข้าร่วมรับฟังแนวทาง
การจดัการท�าข้อมลูตามกรอบธรรมาภบิาลข้อมลู
ภาครัฐท่ีด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติการ

บรหิารงาน และการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบ
ดจิทัิล พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูล 
ภาครัฐ โดยมีวิทยากรจากส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยาย 
พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดท�า Data Dictionary 
และ Metadata 

05.
ฝึกปฏิบั ติกำรตำมกรอบ 
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครฐั 

#  บนความเคลื่อนไหว

อนาคตท่ีไร้ขยะพลาสตกิมภีาพชดัเจน 
ยิ่ ง ข้ึ นพร ้อมกับการมาถึ งของ 
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ ซึ่งท�าจาก

สาหร่ายทะเลและสารสกัดจากพืช ใช้บรรจุ
น�้า เครื่องดื่ม และของเหลวอื่น ๆ ทดแทน
การใช้ถุง ถ้วย ขวด หรือกล่องพลาสติก 
โดยสามารถย่อยสลายเองได้ภายใน 4-6 
สัปดาห์

ผลงานของ น็อตพลา (Notpla) 
สตาร์ทอพัอังกฤษ ภายใต้ชื่อบรษิัทซึง่ย่อมา
จาก “ไม่ใชพ่ลาสติก” พวกเขาท�างานนี้มา
นานราว 7 ปีแล้ว และเมื่อปี 2562 ก็เปิด
ตวัใหญ่ด้วยการน�า Ooho น�า้ในบรรจภัุณฑ์ 
ของพวกเขาไปแจกท่ีงานลอนดอนมาราธอน 
ซึ่ ง ในแต ่ละป ีมีแก ้วและขวดพลาสติก
จ�านวนนับแสน ๆ ชิ้นท่ีตอ้งจัดการหลัง
งานว่ิง แต่ปีท่ีผ่านมาก็ลดไปได้จ�านวนหนึ่ง 
เพราะ Ooho โดยนกัวิง่สามารถน�าเข้าปาก
ท้ังชิ้นแล้วกัดให้แตกเพื่อดื่มหรือจะกัดมุม

ถุงแล้วค่อย ๆ จิบน�้าในนั้นก็ได้ แล้วชิ้นส่วน 
ท่ีเหลือก็ท้ิงให้ย่อยสลายเองเหมือนใบไม้
หรือผลไม้ธรรมชาติ 

น็อตพลายังร่วมกับพันธมิตรใช้วัสดุ
แบบเดียวกันมาท�าเป็นซองบรรจุซอส สร้าง

ฟิล ์มเคลือบปดิบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารซึ่ง
กันน�้าและน�้ามันได้ พัฒนาต่อเป็นกล่องใส่
อาหารแบบรีไซเคิลได้ โดยท่ีท้ังหมดยังคง
คุณลักษณะย่อยสลายได้เอง หากงานของ
นอ็ตพลาประสบความส�าเรจ็กน่็าจะสามารถ
ช่วยลดการใช้พลาสติกได้มาก เพราะใน
แต่ละปีเฉพาะท่ีอังกฤษมีการใช้กล่องบรรจุ
อาหารในอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่มากถึง 
500 ล้านชิ้น

ด้วยเห็นถงึความเป็นไปได้ท่ีจะช่วยลด
ขยะพลาสตกิ นอ็ตพลาจึงได้รบัเงินสนบัสนนุ
จากรัฐบาลอังกฤษในปีที่ผ่านมา 
ที่มา : 
https://www.fastcompany.com/90464501/this-edi-
ble-blob-filled-with-water-means-you-dont-need-a-
plastic-bottle
https://www.packagingnews.co.uk/news/environ-
ment/biodegradable-compostable/just-eat-notp-
la-develop-takeaway-sectors-first-seaweed-lined-
box-25-02-2020

บรรจุภัณฑ์ทำงเลือกย่อยสลำยได้
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