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ฟา้สวย น�้าใส

ปลูกต้นไม้
คืนลมหายใจ
ให้ธรรมชาติ



บทบรรณาธิการ

สารบัญปลกูปา่ (ตน้ไม)้
ชว่ยดูแลโลก

การปลูกต้นไม้หรือคิดจะปลูกป่าไม่
จ�าเป็นจะต้องมท่ีีดนินบัสิบนบัร้อยไร่ เพราะการ
ปลกูต้นไม้แค่ 1 ต้นกมี็ประโยชน์เช่นกนั 

แต่ต้องพิจารณาว่าเป็นดินประเภทใด 
เหมาะส�าหรับการปลูกต้นไม้หรือไม่ อยู่ใกล้
ไกลแหล่งน�า้มากน้อยแค่ไหน หากสภาพดนิไม่
เอื้ออ�านวยจ�าเป็นต้องพรวนดินก่อนท้ังแปลง 
และต้องปลกูช่วงหน้าฝนจะมโีอกาสรอดสูงกว่า 

จากนั้นเลือกพันธุ์ไม้ท่ีจะน�ามาปลูกว่า
เป็นไม้โตเรว็ โตปานกลางหรอืไม้โตช้า จะเว้น
ระยะห่างการปลูกแต่ละประเภทเท่าไหร่

การดแูลต้นไม้มค่ีาไม่ต้องกงัวลเรือ่งการ
ก�าจดัศตัรพูชืมากนกั เพยีงแค่ป้องกนัไฟซึง่อาจ
ลุกลามมาจากการเผานอกพื้นท่ี หรือหากมี
รั้วรอบขอบชิดจะช่วยป้องกันสัตว์เล้ียงเข้ามา
ท�าลายอกีทาง 

การปลูกต้นไม้ไม่ว่ากีต้่นหรอืปลูกแปลง
ใหญ่สามารถช่วยดแูลโลกได้ ช่วยท้ังการกกัเกบ็
คาร์บอนและช่วยลดอณุหภมูขิองโลก ขึน้อยู่กบั
ชนดิของต้นไม้นัน้ ๆ 

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
  ปลูกป่าช่วยดูแลโลก
  มีเงินใช้หลังเกษียณ

4 • พลังขับเคลื่อน 
  ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ 2.68 ล้านไร่ 
  แสดงความจงรักภักดีรัชกาลที่ 10 
  สร้างชุมชนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

6 • วิถีคนเขียว 
  ‘ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์’ ใช้ภูมิปัญญา
  สร้างฝายมีชีวิตฟื้นระบบนิเวศธรรมชาติ 

7 • เท่าทัน
  ‘ผึ้ง’ ตัวเล็ก
  แต่ใจใหญ่

8 • เบิกโลก 
  ปลาในโลกเสี่ยงไม่รอด
  หากโลกร้อนขึ้น 5 องศา 

  ปลูกป่าในเมืองช่วยลดโลกร้อน
  
10 • สุขพอเพียง 
  สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
  เติมความสุขจากบริการด้วยหัวใจสีเขียว

11 • กรีนไมล์’ ตูน 
  
12 • ผลิใบ
  ‘ปะนาเระ’ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
  พิทักษ์ท้องทะเล

13 • ร่วมไม้ร่วมมือ 
  แลกเปลี่ยนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  พื้นที่ลุ่มน�้าภาคกลาง

15 • บนความเคลื่อนไหว         
  Apple ตั้งเป้า
  ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2573



รงบันดาลใจในการปลูกป่าน่าจะมา
จาก 2 เหตผุลหลกั ๆ คอื ปลกูเพ่ือ
เอาไว้กินหลังเกษียณ อีกเหตุผล

ปลูกเพือ่ช่วยดแูลโลก เพราะต้นไม้ช่วยกกัเกบ็
คาร์บอนไดออกไซด์และช่วยลดโลกร้อน

ใครมีท่ีดินมากก็อาจจะปลูกตน้ไม้ได้
มาก ใครมน้ีอยกป็ลกูเท่าท่ีม ีขอแค่เริม่ต้นปลกู
ตัง้แต่วนันี ้ต้นไม้ท่ีควรปลูก เช่น ไม้สัก, พะยงู, 
มะค่าโมง, แดง, มะฮอกกาน,ี ยางนา, ยมหอม, 
ตะก,ู ชงิชงั, มะรดิ, กนัเกรา, ตะเคยีน, ประดู่, 

เคี่ยม, หลุมพอ, ตะแบก, กฤษณา, มะขาม
ป้อมป่า, มะหาด, พะยอม, จ�าปาป่า, กระถนิ
เทพา ฯลฯ

พนัธ์ุไม้เหล่านีม้ท้ัีงไม้โตช้า โตปานกลาง 
และไม้โตเรว็ ไม้โตเรว็จะเป็นไม้เนือ้อ่อน เช่น 
มะฮอกกาน ี ตะก ู กระถนิเทพา ฯลฯ ท่ีเหลอื
จะโตปานกลางและโตช้า 

อาภากร บตุรจนัทา นกัภูมทัิศน์ ซึง่เป็น
เกษตรกรและรบัจ้างปลูกต้นไม้ปีละครัง้ บอก
ว่า เขาใช้วิธีการปลูกตามหลักธรรมชาติ นั่น
กค็อื ถ้าต้องการป่าจะปลกูถีเ่มตรคณูเมตรไร่
ละ 1,600 ต้น มพีนัธ์ุไม้อย่างน้อย 10 ชนดิ 
ถ้าต้องการไม้พุม่กจ็ะปลูกให้ห่างกนัมากขึน้ 

ขณะท่ีตวัอย่างการปลกูป่าของ ดร.เกรกิ 
มีมุ่งกิจ เจ้าของสวนป่าขนาดเนื้อท่ีประมาณ 
50 ไร่ ท่ีอ�าเภอเขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแก้ว จะ
แบ่งท่ีดนิส่วนหนึง่ส�าหรบัท�ากิน เช่น ปลูกข้าว 
ผกัสวนครวั โดยยดึหลักว่าจะต้องไม่มีรายจ่าย
หรอืลดรายจ่ายให้ได้มากท่ีสุด

“เม่ือต้นไม้ค่อย ๆ โต ก็ตัดกิ่งก้านมา
ท�าฟืน เผาถ่านขาย ใบไม้น�ามาท�าดินหรือ 
ปุ๋ยอนิทรย์ีบรรจใุส่ถงุขาย ปัจจุบนัมีไม้มากกว่า 

470 ชนดิ ผ่านไปแค่ 8 ปี มคีนมาขอซือ้ต้นไม้
ผมยกสวน 20 ล้านบาท”

ณ วนันีพ้ืน้ท่ีสวนป่าแห่งนีก้ลายเป็นศนูย์
การฝึกปฏิบตังิานวนเกษตรเขาฉกรรจ์ จงัหวดั
สระแก้ว ซึ่งปัจจุบันมีการตัดไม้บางชนิดเพื่อ
แปรรูปขาย รวมท้ังรับสร้างบ้านน็อคดาวน์ 
ท่ัวประเทศอกีด้วย 

การปลกูป่าต้องมกิีน พ่อเลีย่ม บตุรจนัทา 
ปราชญ์แห่งบ้านนาอีสาน ต�าบลท่ากระดาน 
อ�าเภอสนามชยัเขต จงัหวัดฉะเชงิเทรา บอก
ว่า จะต้องแบ่งพืน้ท่ีปลูกพชืผกักินได้ครบ 3 มือ้ 
เพือ่ลดรายจ่าย ยกเว้นอาหารประเภทเนือ้สัตว์
ท่ีอาจต้องซือ้กินบ้างในบางครัง้ 

เ ม่ือปลูกป ่า ไประยะหนึ่ งจะมีพื ช
สมุนไพรงอกตามมาเอง หรือสามารถน�ามา
ปลูกเสริมเข้าไป พืชเหล่านี้สามารถน�ามา
ผลิตสบู่ ยาสีฟัน น�า้ยาล้างจาน ผงซกัฟอก ยา
สมนุไพรบางชนดิ ซึง่นอกจากน�ามาใช้เองแล้ว
ยงัขายสร้างรายได้อกีด้วย

ทุกวันนี้ "สวนออนซอน" ของพ่อเล่ียม
อายมุากกว่า 15 ปี ประกอบด้วย ต้นไม้ 5 พลงั
หลกั นัน่กค็อื มะค่าโมง คอืพลังชวีติ ยางนาท่ีมี
น�า้ยางให้พลงังาน ตะเคยีนทอง มีเรือ่งความเชือ่ 
จงึเรยีกว่าพลังแห่งความศรทัธา มะฮอกกาน ีน�า
ไม้ไปท�าเครื่องดนตรี คือพลังแห่งดนตรี และ
พะยงู คอืการพยงุให้ชวิีตอยู่ได้ ถ้านบัรวมกนัมี
พันธ์ุไม้อืน่ด้วยรวมแล้วกว่า 500 ชนดิ 

ชวีติหลงัเกษยีณ (แล้วแต่ว่าจะเกษียณ
เมือ่ใด) ของพ่อเล่ียมจงึมทีรพัย์สินเป็นต้นไม้ 
ถ้าสวนออนซอน 13 ไร่ ของพ่อเลีย่มมต้ีนไม้ 
5,000 ต้น ขายต้นละ 1 หมืน่บาท จะมเีงิน
ใช้ 50 ล้านบาท ถึงไม่ได้ใช้เองก็ตกทอดถึง
ลูกหลาน อาชีพปลูกต้นไม้จึงมีความมั่นคง
และยัง่ยนื (1)

ขณะเดียวกันประโยชน์การปลูกต้นไม้
ท่ีส�าคัญไม่แพ้เรื่องรายได้คือการช่วยดูแล
โลก นั่นเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูก
ปลดปล่อยสู่บรรยากาศก่อให้เกิดสภาวะเรอืน
กระจก ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น จนเป็น
ปัญหาโลกร้อน 

การปลูกป่าจึงเป ็นการสร ้างระบบ
นิเวศส�าหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์
หรือการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งเป็นกระบวน
การท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถช่วยลด
ปัญหาโลกร้อนท่ียัง่ยนื (2) 

ที่มา :
1) สัมภาษณ์ อาภากร บุตรจันทา และ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
2) http://www.fca16.com/uploaded/technical/files/
hh1.pd

#  เกาะกระแสกรีน

แ

ปลูกป่าช่วยดูแลโลก
มีเงินใช้หลังเกษียณ

การปลูกป ่ าจึง เป ็นการสร ้ าง
ระบบนิเวศส�าหรับการดักจับ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือการกัก
เก็บคาร์บอน ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 7 ปีที่ 16 เดือนสิงหาคม 2563



#  พลังขับเคลื่อน

ศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

กลาโหม ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
จัดท�า “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” 
ครอบคลมุถงึป่าต้นน�า้ ป่าชายเลน ป่าพร ุและ
ท่ีดินของรัฐประเภทอื่น ๆ และการฝึกอบรม 
“จิตอาสา” เพือ่ร่วมแสดงความจงรกัภกัดแีละ
ส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจ
นานปัการเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

โครงการนี้มีเป้าหมายปลูกป่าไม่ต�่า
กว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และ
กรงุเทพมหานคร ภายในปี 2563 – 2570 เพ่ือ
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2563 และเพ่ือสรา้งความมั่นคง
ทางทรพัยากรธรรมชาต ิ สังคม และเศรษฐกิจ 
สู ่การพัฒนาท่ียั่งยืน อีกท้ังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนท่ีอยู ่อาศัยและท�ากินใน
พืน้ท่ีป่าและพ้ืนท่ีรอบเขตป่าให้สามารถอยู่กบั
ป่าได้อย่างยัง่ยนื

ท้ังนี ้ปัจจบุนัพ้ืนท่ีลุ่มน�า้ของประเทศไทย
มจี�านวน 22 ลุ่มน�า้ ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 320 
ล้านไร่ แบ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมสีภาพป่ากว่า 101 ล้าน
ไร่ และไม่มีสภาพป่ากว่า 218 ล้านไร่ 

ขณะท่ียุทธศาสตร ์ชาติก� าหนดให ้
ประเทศไทยมพีืน้ท่ีสีเขยีวร้อยละ 55 ต่อพืน้ท่ี
ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ร ้อยละ 
35 (คิดเป็นพ้ืนท่ี 112.35 ลา้นไร่) พื้นท่ีป่า
เศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ร ้อยละ 15 
(คดิเป็นพืน้ท่ี 48.15 ล้านไร่) และพ้ืนท่ีสีเขยีว
ในเขตเมอืงและชนบท ร้อยละ 5 (คดิเป็นพ้ืนท่ี 
16.05 ล้านไร่)

อย่างไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ
ปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า” โดยน�าคณะรฐัมนตรี 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมกับ 
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อ�านวยการศูนย์
อ�านวยการใหญ่จติอาสา พร้อมด้วยข้าราชการ  
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วม 

โครงการนี้มีเป้าหมายปลูกป่าไม่
ต�่ากว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
ภายในปี 2563 – 2570 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ปลูกต้นไม้ท่ัวประเทศ 2.68 ล้านไร ่
แสดงความจงรกัภักดีรชักาลท่ี 10 
สรา้งชุมชนอยู่กับป่าอย่างย่ังยืน
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ถวายพระพร และกล่าวค�าปฏิญาณ “เราท�าความ
ดเีพือ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ” 

จากนัน้ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพือ่แสดงความ
จงรกัภักดแีละส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณยีกิจนานปัการ เพือ่ประโยชน์สุข
แก่ประชาชน อกีท้ังเพือ่เป็นการฟ้ืนฟดูนิ น�า้ ป่า 
ส่ิงแวดล้อม กลับคนืระบบนเิวศให้มีความอดุม
สมบรูณ์อย่างยัง่ยนืสืบไป 

โอกาสนี ้นายวราวุธ ศลิปอาชา รฐัมนตรี
ว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล ้อม และคณะผู ้บริหารระดับสูง 

ข ้าราชการ พนักงาน เจ ้าหน้าท่ีในสังกัด 
กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานดงักล่าว 
ณ พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกบวัตอง - น�า้พุ 
เจด็สี อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ ด้วย

ส�าหรบัโครงการนี ้มวัีตถปุระสงค์ คอื 1) 
พลกิฟ้ืนผนืป่าเพือ่สืบสาน รกัษา และต่อยอด 
แนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร (รชักาลท่ี 9) 2) สร้างความมัน่คง
ทางทรพัยากรธรรมชาต ิ สังคม และเศรษฐกิจ 
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 3) พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชมุชนท่ีอยู่อาศยัและท�ากินในพืน้ท่ีป่าและพืน้ท่ี
รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กบัป่าได้อย่างยัง่ยนื

หลักการด�าเนินงานโครงการ คือ 1) 
ประยุกต์แนวพระราชด�าริ “คนอยู่กับป่า” ใน
การบริหารจัดการพื้นท่ีป่าต้นน�้าและชุมชนให้
สอดคล้องกับภูมิสังคม 2) ฟื้นฟูดิน น�้า ป่า 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างและฟื้นคืนระบบนิเวศ

ต้นน�า้ 3) การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนเพือ่ฟ้ืน
คนืระบบนเิวศป่าต้นน�า้และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
น�้าหลาก และอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าหลักของ
ประเทศ และ 4) ส่งเสรมิสนบัสนนุและด�าเนนิ
การป้องกนัไฟป่า

นอกจากนี้มีแผนและเป้าหมายการ
ด�าเนนิงาน ดงันี ้ระยะท่ี 1 ระยะเร่งด่วน (ด�าเนนิ
การเสรจ็ภายในวันท่ี 28 ก.ค. 2563) ได้แก่

1) จังหวัดเร่งด่วน จ�านวน 6 จังหวัด 
ได้แก่ เชยีงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชยัภมิู 
และนครศรธีรรมราช ปลกูป่าไม่ต�า่กว่า 1,010 
ไร่ และท�าฝายเพิม่ความชุม่ชืน้ของระบบนเิวศ 
พืน้ท่ีละไม่ต�า่กว่า 10 แห่ง รวมจ�านวนไม่ต�า่กว่า 
70 แห่ง 2) จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัด 

เร่งด่วน จ�านวน 71 จงัหวดั (รวมกรงุเทพมหานคร) 
ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว เฉลี่ย
จงัหวัดละ 100 ไร่ รวมท้ังประเทศ 7,100 ไร่

ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 (ด�าเนินการ 
ในปี 2563-2570) 1) ปี 2563-2565 
ฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ 
เชยีงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชยัภมิู และ
นครศรธีรรมราช จ�านวนรวมกนัปีละไม่ต�า่กว่า 
11,000 ไร่ รวม 2 ปี ไม่ต�า่กว่า 22,000 ไร่ 
รวมท้ังฟ้ืนฟปู่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีวนอกเขตป่า
ใน 71 จงัหวัดท่ีเหลอื (รวมกรงุเทพมหานคร) 
เฉล่ียจงัหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จงัหวดั 
7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จ�านวน 14,200 ไร่

2) ปี 2565-2570 ก�าหนดเป้าหมาย
การเพิ่มพื้นท่ีป่าจ�านวนร้อยละ 15-20 ของ
พื้นท่ีต้นน�้า (ชั้นคุณภาพน�้า 1 และ 2) ท่ี 
เส่ือมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎร
จ�านวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่า

อนุรักษ/์ อื่น ๆ) ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชุมชนเฉลี่ย
แห่งละ 50 ไร่ จาก 11,327 แห่ง เพิม่ความ 
อุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าชายเลน จ�านวน 
0.153 ล้านไร ่ จากพ้ืนท่ีป่าชายเลนตาม
กฎหมาย จ�านวน 1.5 ล้านไร่ ฟ้ืนฟพูืน้ท่ีป่าพรุ 
จ�านวน 20,000 ไร่ รวมท้ังเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขยีวใน
จงัหวดัท่ีไม่มพีืน้ท่ีป่าตามกฎหมาย เฉลีย่จงัหวดั
ละ 100 ไร่ ต่อปี รวม 5 ปี จงัหวดัละ 500 ไร่

พร้อมกันนี้ ยังจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“จติอาสา” ตามโครงการปลกูป่า และป้องกนั
ไฟป่า ระหว่างวันท่ี 19 – 23 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงแรมเชยีงใหม่แกรนด์วิว จงัหวดั
เชียงใหม่, ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด 
รับฟังนโยบายการปลูกป่า และป้องกันไฟ
ป่า รวมท้ังรับฟังสรุปการฝึกอบรมระดับ
ปฏิบัติการ ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ
เฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จงัหวัด
เชียงใหม่ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ 
ผู ้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน เป็นประธานการประชมุ

ด้าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือจากทุก 
หน่วยงานในการด�าเนนิโครงการ ดงันี ้1) ให้ทุก 
หน่วยงานแจ้งหน่วยปฏบิตัริะดบัจงัหวดัร่วมกนั
สร้างความรบัรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน
เกีย่วกบัโครงการปลกูป่า และป้องกนัไฟป่า ซึง่
เปน็โครงการท่ีทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วนจะ
ต้องร่วมกนัขับเคล่ือนจงึจะประสบความส�าเรจ็

2) ขอเชิญชวนหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ท่ัวท้ังประเทศร่วม
โครงการปลูกป่า และป้องกนัไฟป่า เพือ่ฟ้ืนฟู
ป่าต้นน�้าท่ีเส่ือมโทรมให้กลับคืนความอุดม
สมบูรณ์รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศให้
มากยิง่ขึน้ 

3) ประชาชนหรือหน่วยงานท่ีสนใจ
ร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถ
สอบถามข้อมูลกล้าไม้ได้ท่ีส�านักส่งเสริมการ
ปลูกป่า ส่วนเพาะช�ากล้าไม้ โทร.02-561-
4292 - 3 ต่อ 5551 หรอืขอรบักล้าไม้ได้ท่ี
สถานีเพาะช�ากล้าไม้ในพื้นท่ีและส�านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดั ทุก
จงัหวัด ท่ัวประเทศ ตัง้แต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 
2563 เป็นต้นไป

และ 4) หน่วยงานรฐัหรอืเอกชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมปลกูป่า ปลกูต้นไม้ หรอืจดัท�ากิจกรรม
ฟ้ืนฟปู่า (เช่น ท�าฝาย ท�าโป่งเทียม) สามารถ
ติดต่อส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจังหวดัทุกจงัหวัด เพ่ือก�าหนดพืน้ท่ี
และขัน้ตอนการด�าเนนิงานร่วมกนั 
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ายมีชีวิต คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
บรรเทาปัญหาสารพัด ท้ังน�้าแล้ง 
น�า้ท่วม น�า้หลาก น�า้ใต้ดนิ หรอืแม้

กระท่ังปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ปัญหาความ
ชุ่มชืน้ของดนิรวมถงึปัญหาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีม ี
ตั้งแต ่สมัยโบราณกาลมาบูรณาการเข ้า
กับแนวพระราชด�าริของในหลวงรัชกาล
ท่ี 9 หลาย ๆ ด้าน กลายมาเป็นหลักคิด
ในการจัดการทรัพยากรน�้าและการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมของชุมชน

หลักการส�าคัญในการสร ้างฝายมี
ชีวิตท่ีไม่ท�าร้ายหรือท�าลายระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
1) การสร้างฝายต้องไมใ่ช้เครื่องจักรหนัก
เพื่อขุดลอก แต่ต้องปล่อยพื้นที่คงสภาพเดิม
ตามธรรมชาติมากที่สุด การขุดลอกหรือถาง
ไม้ใหญ่ออก แม้จะเป็นพื้นท่ีรกชัฏก็จะท�าให้
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ อาทิ ทิศทางน�้า
เปลี่ยน หรือสัตว์น�้าอาจสูญพันธุ์ได้ 

2) ต้องใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้าง
ฝายเท่านัน้ เช่น ไม้ไผ่สานเป็นตารางหมากรกุ 
มัดให้แน่นวางทับด้วยกระสอบทรายพาด 
จากสองฝั่งท่ีมีการปลูกต้นไทรให้มีรากเลื้อย
ข้ามกลายเป็นฝายธรรมชาติ พร้อมกับท�า 
บนัไดนเิวศให้ฝงูปลากระโจนข้ามฝ่ังไปวางไข่
ตามฤดกูาลโดยการวางกระสอบทรายเป็นขัน้
บันไดจากท้องน�้าไปจนถึงขอบฝายท้ังสอง
ด้านลักษณะลาดเอียง ปลาสามารถคอ่ย ๆ 
ว่ายและกระโดดข้ามไปอกีฝ่ังได้ และ 3) การ
มีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นท่ี คือ หัวใจ
ส�าคัญของการสร้างฝายมีชีวิต 

การสร ้างฝายท่ัวไป ๆ ท่ีท�าจาก
คอนกรีตโดยผู้รับเหมาจะใช้เวลากอ่สร้าง
เร็วและทนทานก็จริง แต่ค�าถาม คือ ท�าลาย
ระบบนิเวศหรือไม่ และใครจะเป็นเจ้าภาพ
ดแูลซ่อมแซมในระยะยาว ต่างจากฝายมชีวีติ
ที่คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีและ
ผกูพนัหวงแหนเพราะร่วมแรงกนัสร้าง พอเข้า
ฤดูฝนหรือฤดูแล้ง จะพากันมาท�านุบ�ารุงฝาย 
ฝายจึงกลายเป็นศูนย์รวมพลังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนไปโดยปริยาย 

นี่คือแนวทางในการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ผ่านแนวคดิ “ฝาย
มีชีวิต” ณ หมู่ที่ 19 ต�าบลเมืองปัก อ�าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ จ.อ.ไพโรจน์ 
กระจ่างโพธ์ิ มุ ่งม่ันท�างานจนได้รับรางวัล 
ทสม.ดาวรุง่ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน�้า ประจ�าปี 2562 

ฝายในหลายพื้ น ท่ี ท่ีสร ้างโดยบาง 
หน่วยงานอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ 
เหมาะสมแต่การสร้างฝายของ จ.อ.ไพโรจน์ 
เรียกได้ว ่าเป็นผู ้น�าในการสร้างฝายมีชีวิต
ของแท้ ก่อนเริ่มจะสร้างความเข้าใจ เปิดเวที
ประชาคมให้คนในพืน้ท่ีร่วมตดัสินใจ เน้นความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย ทสม.กับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถสร้างฝายมีชีวิต
ส�าเร็จในหลายพื้นที่ 

ตัวอย่างเช่น ฝายต�าบลล�านางแก้ว 
อ�าเภอปักธงชัย, ฝายซับน�้า พระทองค�า 
อ�าเภอพระทองค�า, ฝายโปร่งสนวน อ�าเภอ

ครบรุ,ี ฝายบ้านโนนส�าราญ คลองล�าห้วยยาง 
อ�าเภอสีดา, ฝายตะแบกบาน ณ คลองล�าลาก 
อ�าเภอครบรุ ีและฝายเขาแผงม้า อ�าเภอวงัน�า้
เขียว จังหวัดนครราชสีมา 

รวมถึงจัดทอดผ้าป ่าเพื่อระดมทุน
สร้างฝายมีชีวิตท้ังในพื้นท่ีตนเองและพ้ืนท่ี
อื่นท่ีต้องการจะสร้าง เนื่องจากฝายมีชีวิต
มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยชะลอน�้าและ 
กักเก็บน�้า ช่วยฟื้นระบบนิเวศในพ้ืนท่ีให้ 
ชุ่มชื้นตลอดเวลา และในช่วงหน้าแล้งช่วย
ระบายน�้าออกมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ 

ส่งผลให้พื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์
ในฐานะเครือข่าย ทสม. จ่าไพโรจน์

ได้ปฏิบัติตนเป็นคนกลางเชื่อมประสานการ
ด�าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือการ
ท�างานด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมกับส่ือสาร
เผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ผ่านช่องทางท่ี 
หลากหลาย และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้
และเป็นท่ีปรกึษาการสร้างฝายมชีวิีต โดยเน้น
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ด้วยการสร ้างฝายมีชีวิตท่ีสอดคล้องกับ 
ภูมินิเวศและบริบทของพื้นที่ 

นอกจากนี้ จ.อ.ไพโรจน์ ยังถ่ายทอด
และส่งต่อแนวคิดและองค์ความรู้เรื่องฝาย
มีชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดตั้ง “เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่” เพื่อให้
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนมีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืนผ่านแนวคิด “ฝายมีชีวิต” 

#  วิถีคนเขียว

ฝายในหลายพ้ืนที่ที่สร้างโดยบาง
หน่วยงานอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความเหมาะสม แต่การสร้างฝาย
ของ จ.อ.ไพโรจน์ เรียกได้ว่าเป็น
ผู้น�าในการสร้างฝายมีชีวิตของแท้ 

‘ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ’์ ใช้ภูมิปัญญา
สรา้งฝายมีชีวิตฟื้ นระบบนิเวศธรรมชาติ

ฝ
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อีกหนึง่การค้นพบท่ีน่าตกใจและกระทบ
ต่อชวีติมนษุย์โดยตรง นัน่คอืการค้นพบ
ว่าบรรดาปลาสายพนัธ์ุต่าง ๆ มคีวาม

เส่ียงสูงมากกกว่าท่ีคิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ สาเหตกุเ็พราะไข่ปลาและตวั
อ่อนของปลามคีวามอ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อน
ในมหาสมุทรมากเป็นพเิศษ

ในงานวิจัยเรื่อง “Thermal bottle-
necks in the life cycle define climate vul-
nerability of fish” (ภาวะความร้อนท่ีบบีคัน้ 
ในวัฏจักรชีวิตท�าให้ปลาต้องอยู่ในอิทธิพล 
ความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ) โดย
นักวิจัยวิเคราะห์การศึกษาทางวิทยาศาสตร ์
ก่อนหน้านีเ้กีย่วกบัความทนทานต่อความร้อน

ของสายพันธุ์ปลาน�้าจืดและปลาทะเล 694 
สายพันธ์ุ

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าในสถานการณ์ท่ี 
เลวร้ายท่ีสุดเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 5 
องศาเซลเซียสจากภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้
ชนดิพันธ์ุปลาท่ัวโลกถงึ 60% ในระยะต่าง ๆ 
ของชวีติไม่ว่าจะเป็นระยะฟักตวัหรอืโตเตม็ท่ีจะ
ไม่สามารถรบัมอืกบัอณุหภูมท่ีิเพิม่ขึน้ในพ้ืนท่ีท่ี
มนัอยูอ่าศยัได้ภายในปี 2643 (ค.ศ. 2100)

ถึงแม้ว่ามนุษยชาติจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามความตกลงปารีสที่จะพยายาม
ไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส 
แต่อุณหภูมิของโลกก็จะยังร้อนเกินไปอยู่ดี
ส�าหรบัปลา 10% ในโลก และต้องตระหนกัว่า 
เป้าหมายดังกล่าวตามความตกลงปารีส 
เป็นเรือ่งท่ีท�าได้ยาก

ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าคงมีเพียง 
5% ของสายพนัธ์ุปลาท่ีต้องตะเกยีกตะกายเอา
ชวีติรอดจากภาวะโลกร้อนหากอณุหภูมิสูงขึน้ 
5 องศาเซลเซียส แต่การประเมินก่อนหน้านี ้
ส�ารวจเฉพาะปลาโตเต็มท่ีแล้วไม่ได้รวมเอา
ปลาในระยะฟักตวัและตวัอ่อน

การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ได้มุ่งเน้นไปท่ี
ผลกระทบต่อปลาในระยะต่าง ๆ ของชวีติ แต่
ทีมวิจัยล่าสุดค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

ปลานอกระยะสืบพนัธ์ุและปลาในระยะสืบพนัธ์ุ 
รวมถงึปลาในระยะฟักไข่และตวัอ่อน จากการ
ศกึษาพบว่าช่องว่างระหว่างอณุหภูมติ�า่สุดและ
สูงสุดส�าหรบัปลาในระยะสืบพนัธ์ุและตวัอ่อนมี
แค่ 2 องศาเซลเซยีสและ 8.4 องศาเซลเซยีส 
ตามล�าดับ เทียบกับปลาโตเต็มวัยท่ี 27.5 
องศาเซลเซยีส 

 สาเหตหุลักท่ีปลารุ่นเยาว์และตวัอ่อน
ไม่สามารถทนต่อภาวะโลกร้อนในมหาสมุทร
ได้เนือ่งจากปลาในช่วงวัยนีต้้องการออกซเิจน
มาก ออกซเิจนนัน้ละลายได้ในน�า้ท่ีเยน็และจะ
ละลายได้น้อยกว่าในสภาพอากาศท่ีอบอุ่นขึน้ 
และน�้าท่ีเย็นกว่ายังมีประโยชน์ต่อตัวอ่อนใน
ทางอืน่ ๆ อกีด้วย

Hans-Otto Pörtner นกักาลวทิยา
จากสถาบนั Alfred Wegener Institute 
ในประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีม
วิจัย กล่าวว่า การจ�ากัดให้อุณภูมิสูงขึ้นแค่ 
1.5 องศาเซลเซยีสกย็งัไม่ใช่เรือ่งท่ีน่าพอใจนกั
เพราะจะมีความเปล่ียนแปลงต่อโลกติดตาม
มา แต่เราสามารถจ�ากดัความเปลีย่นแปลงให้
น้อยลงได้ด้วยการหยดุความเปลีย่นแปลงของ
สภาพอากาศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อปลา 
เพราะปลามีความส�าคัญต่อโภชนาการของ
มนุษย์ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นกรณีท่ี
ส�าคัญส�าหรับการปกป้องระบบนิเวศและ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองเรา

แต่ Pörtner กล่าวว่า เป็นเรื่องน่า
เสียดายท่ีคาดว่าทะเลจะอุ ่นเร็วเกินกว่าท่ี
ปลาจะปรับตัวให้เกิดวิวัฒนาการได้ทัน และ
ถึงแม้ว่าปลาจะสามารถอพยพย้ายถิ่นไปยัง
ภูมิภาคท่ีเย็นกว่า แต่คงไม่สามารถหาแหล่ง
วางไข่ใหม่ที่เหมาะสมได้ง่าย ๆ ดังนั้นเราจึง
ควรพยายามจ�ากัดการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมอิากาศให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ 

ที่มา :
Vaughan, Adam. “Climate change will make world
too hot for 60 per cent of fish species”. New Scientist. 
(July 2, 2020).

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อ
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 5 
องศาเซลเซียส ชนิดพันธุ์ปลาทั่ว
โลกถึง 60% ไม่สามารถรับมือ
กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ปลาในโลกเส่ียงไม่รอด
หากโลกรอ้นข้ึน 5 องศา
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ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา การปลูกป่าขนาดเล็ก 
ในเขตเมือง หรือ Miniature forests 
ซ่ึงมีต้นแบบมาจากแนวคิดของ ดร.อาคิระ 

มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัย
แห่งชาติโยโกฮาม่า ได้เร่ิมเป็นท่ีนิยมไปท่ัวโลก
และถูกน�าไปใช้ในหลายประเทศเพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพและลดภาวะโลกร้อน

โดยหลกัการของ “ป่ามยิาวากิ” จะมุ่ง
เน้นไปท่ี 1. การใช้พนัธ์ุไม้พืน้เมืองของแต่ละ
พืน้ท่ี เพ่ือเป็นการคนืธรรมชาตใิห้กบัท้องถิน่ 
และง่ายต่อการดแูลรกัษา 2. การเตรยีมและ
การปรับพ้ืนท่ีหน้าดินให้เหมาะสม โดยสร้าง
เนนิดนิเป็นแนวปลกูเพ่ือเพิม่พืน้ท่ีผวิดนิช่วยใน
การระบายน�า้และอากาศ และอดุมด้วยแร่ธาตุ 

และ 3. การจัดความหนาแน่นในการ
ปลกูท่ี 3-4 ต้นต่อตารางเมตร ด้วยการปลูก
แบบสุ่มไม่เป็นแนวตรงเนือ่งจากความต้องการ
แสงแดดจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ในด้านความสูงในระยะ 3 ปีแรก 
และท�าให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ เพื่อ
ความอยู่รอด

โดยการปลูกนั้นไม่จ�าเป็นต้องใช้พื้นท่ี
ขนาดใหญ่ สามารถปลูกได้ในเขตชมุชนเมอืง 
โดยป่าสามารถเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ตรง
กันข้ามกับหลักการปลูกป่าท่ัวไปท่ีมักจะใช้
เนื้อท่ีมหาศาลและกินเวลานานกว่าต้นไม้ท่ี
ปลกูไปจะโตเตม็ท่ี

การทดลองของ ดร.มิยาวากิ พบว่า การ
ปลูกป่าขนาดเท่าหนึง่สนามเทนนสิตามทฤษฎี
ของเขานั้นท�าให้ป่าสามารถเติบโตจนกลาย
เป็นระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ได้เร็วกว่าการปลูก
ป่าแบบอืน่ เช่น ป่าสนถงึ 10 เท่า โดยป่าท่ีใช้
พชืพรรณท้องถิน่ของเขาจะโตเตม็ท่ีได้ภายใน
ระยะเวลาเพยีง 20 ปี ขณะท่ีป่าท่ีถกูปลกูอย่าง
มแีบบแผนอืน่ ๆ อาจต้องใช้เวลาถงึ 200 ปี

มิยาวากิ อธิบายว่า ป่าขนาดเล็กของ
เขาจะท�าหน้าท่ีเปรยีบเสมือนเป็นโอเอซสิกลาง
ทะเลทรายให้กับสัตว์ท่ีท�าหน้าท่ีผสมเกษร
ในระบบนิเวศ เช่น ผึ้ง ผีเส้ือ แมลงเต่าทอง 
หอยทากและกลุ ่มสัตว ์ครึ่งบกครึ่งน�้าได ้

พกัพิงในพืน้ท่ีเขตเมอืง ซึง่สัตว์และพชืเหล่านี้ 
สามารถอยู่และขยายพนัธ์ุได้ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของพื้นท่ีนั้น ๆ ก็จะเพิ่มข้ึนโดย
อตัโนมัติ

นอกจากประโยชน์ในแง่ความหลากหลาย 
ทางทางชีวภาพแล้ว เชื่อกันว่าพื้นท่ีสีเขียว
ขนาดเล็กในเมืองเหล่านีย้งัช่วยลดมลพิษทาง
อากาศและความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่ีสะสม
อยู ่ในคอนกรีตและพื้นถนนยางมะตอยใน
เมอืงอกีด้วย

ด้วยคุณสมบัติท่ีสามารถช่วยลดภาวะ
โลกร้อนได้นีเ้อง ท�าให้โมเดลการปลูกป่าของ
มิยาวากิได้รับความนิยมจากนักส่ิงแวดล้อม
ท่ัวโลก ในประเทศอินเดียและในเขตป่า 
แอมะซอนมีการปลูกป่าในลักษณะนี้อย่าง
มากมาย ขณะท่ีในแถบยโุรป โครงการปลกูป่า 
ขนาดเล็กบนพื้นท่ีรกร้างก็เป็นท่ีนิยมท้ังใน
เบลเยีย่ม ฝรัง่เศสและเนเธอร์แลนด์

มีการประเมินกันว่าพื้นท่ีป่าขนาดเล็ก
ท่ีกระจายตวัอยู่ในเขตเมืองเหล่านีจ้ะสามารถ
ดูดซับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 50 
กิกะตัน ภายในปี 2593 และจะมีส่วนช่วย
จ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้อยู่ท่ีไม่

เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส
อกีด้วย

นักวิทยาศาสตร์หลายรายได้ออกมา 
ยืนยันตรงกันว ่าการปลูกต ้นไม ้ท ้องถิ่นท่ี
หลากหลายในพ้ืนท่ีจ� ากัดจะช ่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดกีว่าการปลกูต้นไม้ชนดิ
เดียวบนพื้นท่ีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการ 
ค้นพบว่าการเลือกพันธุ์ไม้ในการปลูกป่าให้
ถูกต้องอาจได้ผลดีกว่าการเน้นไปท่ีจ�านวน 
ต้นไม้ท่ีปลกู

องค์กรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหลายแห่ง
มองว่าการปลกูป่าแบบมยิาวากิ เป็นทางเลอืก
ท่ีดีทางหนึ่งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีทุก
ชมุชนสามารถท�าได้ง่าย ๆ  บนพืน้ท่ีรกร้างของ
ตวัเอง แม้ว่ามนัจะไม่สามารถทดแทนพ้ืนท่ีป่า
ขนาดใหญ่ซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์และพืชท่ี
หลากหลายกว่าได้กต็าม 

แต่การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยเฉพาะใน
เขตเมืองย่อมส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมไม่มาก 
กน้็อย 

ที่มา www.weforum.org

การปลูกนั้นไม่จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่
ขนาดใหญ่ สามารถปลูกได้ในเขต
ชุมชนเมือง โดยป่าสามารถเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว

ปลูกป่าในเมือง
ช่วยลดโลกรอ้น
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หน่ึงในโรงแรมระดับแนวหน้าของ
จังหวัดสุโขทัยคือ โรงแรมสุโขทัย 
เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนด้วยอาคาร 
โลว์ไรซ์ พร้อมพ้ืนท่ีเปิดโล่งอากาศถ่ายเท
สะดวก สวยงามด้วยการสอดแทรกความเป็น
เมืองเก่าสุโขทัยเข้าไป

เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2552 มี 110 
ห้อง พร้อมห้องจดัประชมุสัมมนา สปา ฯลฯ 
โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ฯ ให้บริการด้วย 
“หัวใจสีเขียว” ในฐานะสถานประกอบการซึง่
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มี
การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี จนได้รับรางวัล 
กรนีโฮเทล ระดบัดเียีย่ม (ทอง) จากกรมส่งเสรมิ 
คณุภาพส่ิงแวดล้อม ในปี 2562

ววิฒัน์ ธาราววิฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 
เล่าว่า แรกเริ่มนั้นการออกแบบโรงแรมมี 
เป้าหมายเพื่อประหยัดงบประมาณ แต่หลัง
เปิดไปได้ราว 5 ปี จงึมโีอกาสไปดงูานโรงแรมท่ี
เกาะช้าง ได้สัมผสัแนวคดิเกีย่วกบัการอนรุกัษ์
พลงังานท่ีน่าสนใจจงึน�ามาปรบัใช้ 

“โดยให้ความส�าคญักบั 3 องค์ประกอบ
คอื ความเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นมิตรกบั
ชมุชนรอบข้าง และสุขภาพของพนกังานรวม
ถงึผู้เข้ามารบับรกิาร”

โครงการในระยะแรกคือ การติดตั้ง
อปุกรณ์โซลาร์เซลล์ ปัจจบุนัโรงแรมใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์กับทุกระบบในช่วง
เวลากลางวันท้ังหมด นับเป็นระยะท่ี 1 ของ
การใช้พลงังานแสงอาทิตย์

“เราตัง้เป้าลดขยะให้เป็นศนูย์ ซึง่ตอนนี้

ท�าได้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 แล้ว โดยขยะเปียก
น�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ เรา
มีระบบบ�าบัดน�้าเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์โดย
ไม่ปล่อยน�า้เสียออกภายนอก เราใช้พลาสตกิ
ท่ีย่อยสลายได้ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรช่วย
ท�าการศกึษาให้ เราเพิง่ปรบัปรงุโรงแรม โดย
ไม่ได้ท้ิงของเก่าไป แต่น�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น 
ผ้าม่านกก็ลายมาเป็นปลอกเก้าอี ้ผ้าปโูต๊ะ หรอื
ถงุใส่ผ้าส่งซกั”

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ฯ มีพื้นท่ีราว 
200 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ท่ีใช้สอยราว 30 ไร่ ท่ี
เหลอื 100 กว่าไร่ให้ชมุชนรอบข้างเช่า บาง
ส่วนปลกูข้าวท่ีเสิร์ฟในโรงแรม มพีืน้ท่ีราว 7 ไร่
เป็นฟาร์มผลติพชืผกัออแกนกิ รวมท้ังบ่อเลีย้ง
ปลาส�าหรบัเป็นวตัถดุบิในการปรงุอาหารของ
โรงแรม เพ่ือลดการพึง่พาวตัถดุบิจากภายนอก 
ซึง่ไม่มัน่ใจถงึความปลอดภัย

นอกจากให้คนในชมุชนรอบข้างเช่าท่ีนา 
รวมท้ังสนบัสนนุปุ๋ยอนิทรย์ีและรบัซือ้ผลผลิต
แล้ว ทางโรงแรมยังส่งเสริมชุมชนด้านอื่น ๆ 
เช่น ขนมท่ีเสิร์ฟในโรงแรมเป็นผลิตภัณฑ์ 
ท้องถิน่เจ้าอร่อย ท้ังยงัมสิีนค้าชมุชนจ�าหน่าย
ในโรงแรม เป็นต้น

“ด้วยความทุ่มเทสร้างเส้นทางสู่โรงแรม 

สีเขยีวท�าให้ เราลดต้นทุนได้เยอะ เรือ่งรางวลั
ต่าง ๆ  ท่ีได้รบัถอืว่าเป็นเกยีรตขิองโรงแรมเรา 
ส่ิงท่ีตามมาคือ รายได้เพิ่มขึ้น พอหน่วยงาน
ต่าง ๆ รู้เกีย่วกบัส่ิงท่ีเราท�า เขากม็าดงูาน มา
ใช้บรกิาร ซึง่เป็นก�าลังใจให้กบัผูป้ฏบิตั ิท�าให้
เรามรีายได้เพิม่ขึน้ด้วย” ววัิฒน์กล่าว

ทุกโครงการของโรงแรมสุโขทัยฯ ท�า
แบบค่อยเป็นค่อยไป วางเป้าหมายระยะยาวให้
สามารถอยู่ได้ด้วยตวัเองและท�าได้ตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะท�าให้ขยะเป็นศูนย์ จะ
ใช้พลังงานสะอาดตลอดท้ังวัน และเป็นโลว์
คาร์บอนอย่างสมบูรณ ์ โดยทุกอย่างผลิตขึ้น
ภายในโรงแรม และไม่ออกไปสร้างผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมข้างนอก

“แต่ทุกอย่างต้องไม่ขดักบัส่ิงท่ีเราวางไว้ 
ตัง้แต่ต้นคอื ไม่ฝืนใจใคร ไม่เป็นภาระของลกูค้า 
ทุกอย่างต้องท�าให้ง่าย ไม่สร้างผลกระทบ 
ต้องรู้สึกว่ามันเป็นเรือ่งธรรมชาต ิผู้มส่ีวนได้เสีย 
(Stakeholder) ท้ังหมดต้องแฮปป้ี ซึง่ไม่ได้
หมายความถงึแค่ผู้บรหิาร พนกังาน เจ้าของ
หรอืผู้ถอืหุ้น แต่คอื สังคม ชมุชน รวมท้ังผู้รบั
บรกิารด้วย 

“ถ ้า ทุกคนแฮปป ี้ก็ตอบโจทย ์ของ
โรงแรม” 

ทุกโครงการของโรงแรมสุโขทัยฯ 
ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไปวางเป้า
หมายระยะยาวให้สามารถอยู่ได้
ด้วยตัวเองและท�าได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะท�าให้ขยะ
เป็นศูนย์

สุโขทัยเทรเชอร ์รสีอรท์ แอนด์ สปา
เติมความสุขจากบรกิารด้วยหัวใจสีเขียว



#  กรีนไมล์’ ตูน

11ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 7 ปีที่ 16 เดือนสิงหาคม 2563



#  ผลิใบ

12 ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 7 ปีที่ 16 เดือนสิงหาคม 2563

ครอืข่ายประมงพืน้บ้านปะนาเระมีการรวม
ตวักนัเหนยีวแน่น แรกเริม่มเีรอืประกอบ
อาชีพ 215 ล�า ทุกล�ามีการขึ้นทะเบียน

ท้ังเรือและเครื่องมืออุปกรณ์จับสัตว์น�้าท่ีถูก
กฎหมายทุกชิน้ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ�านวน 15 คน เป็นตวัแทนของชมุชนคอยท�า
หน้าท่ีก�ากบัดแูลและตดิตามไม่ให้คนในชมุชน
ละเมดิข้อห้ามการจบัสัตว์น�า้วยัอ่อน และการ
จบัสัตว์น�า้ในเขตห้ามล่า 

ทุกวันนี้กติกาชุมชนถูกยกระดับข้ึน
เป็นข้อก�าหนดระดบัอ�าเภอ และเครอืข่ายเรอื
ประมงพื้นบ้านทั้งอ�าเภอปะนาเระ ขยายเป็น 
600 ล�า โดยทุกล�าอยู่ภายในกฎเหล็กเดยีวกนั 

“สุไลมาน ดาราโอะ” อาสาสมคัรพทัิกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ต�าบลปะนาเระ อ�าเภอปะนาเระ จงัหวดั
ปัตตาน ี ในฐานะเป็นหนึง่ในผู้ร่วมสร้างกตกิา 
อธิบายว่า แนวทางการสร้างเครอืข่ายอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการเป้าหมายไว้ 4 
ด้าน ประกอบด้วย 1. ประมงพ้ืนบ้านต้องไม่
ท�าลายส่ิงแวดล้อม 2. ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ท้อง
ทะเลและชายฝั่ง 3. ส่งเสริมอาชีพใหม่แก่
คนในชมุชน และ 4. เพาะพนัธ์ุและอนบุาลสัตว์
น�า้กลับคนืสู่ท้องทะเล 

จาก เป ้าหมายข ้า งต ้นท� า ให ้ช าว
ประมงพื้นบ้านปะนาเระมุ ่งมั่นและตั้งใจ
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท�าลาย
จากคนในชุมชนเอง แต่ได้รวมตัวกันเป็น
เครอืข่าย ทสม. ด�าเนนิการฟ้ืนฟูและอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเน้นการ

เพาะพันธุ์ อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อนท่ีติดมากับ
อวนระหว่างออกหาปลา เช่น ป ูปลาหมกึ จะ
น�ามาฟักท่ีบ่ออนุบาลริมชายฝั่งซึ่งทางชุมชน
ตัง้ข้ึนเป็นธนาคารปมู้า ธนาคารปลาหมกึ และ
ธนาคารหอยหวาน 

ขณะเดียวกันมีการก�าหนดให้แนวเขต
ออกจากชายหาดไปสู่ทะเล 500 เมตร และ
ตลอดความยาวชายหาด 1 กิโลเมตร เป็นเขต
ห้ามล่า เพราะได้ช่วยกันสร้างแนวปะการัง
เทียม และบ้านปลาท่ีท�าจากวัสดธุรรมชาต ิไว้
เป็นเรอืนรบัรองการเพาะฟักและอนบุาลสัตว์
ทะเลให้แขง็แรงก่อนปล่อยสู่ทะเลลึก เพือ่การ
ขยายพนัธ์ุและเตบิโตตามธรรมชาติ 

อาชีพประมงเป็นอาชีพเชิงเดี่ยวท่ีไม่มี
ความมัน่คงแน่นอน เพราะต้องพึง่พาธรรมชาติ
ในการหาเลีย้งชพี ชมุชนปะนาเระจงึได้ตัง้กลุ่ม
ส่งเสรมิอาชพีให้กบัเยาวชน แม่บ้านหรอืแม้แต่
ชาวประมงท่ีออกหาปลาให้มีทักษะอาชพีใหม่จะ
ได้ไม่หวงัพึง่พาสัตว์น�า้ในทะเลเพยีงอย่างเดยีว 

เป็นท่ีมาของการฝึกทักษะอาชีพ เช่น 
ตัดผม ประดิษฐ์เรือกอและจ�าลองจ�าหน่าย
เป็นของท่ีระลึก เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวเล
ปักษ์ใต้ รวมถงึการแปรรปูอาหารทะเล เป็นต้น 
ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 30 คน 
แม่บ้าน 15 คน และชาวประมง 20 คน 
สามารถเสริมทักษะชีวิตและรายได้เสริมแก่

คนในชมุชนได้อกีทาง 
อกีภารกิจส�าคญัท่ีคนในชมุชนให้ความ

ร่วมมอือย่างแขง็ขนั คอื การจดัการขยะและ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตลอดชายหาด เริ่มจากการ
จัดการขยะในชุมชนโดยจะมีหอกระจายขา่ว
ส่งข่าวสารและขอความร่วมมอืในการคดัแยก
ขยะ ขอให้นักท่องเท่ียวท้ิงขยะให้เป็นท่ีเป็น
ทาง รวมถึงต้องเก็บขยะท่ีน�ามากลับบ้านไป
ด้วย เช่นเดียวกับชาวประมงที่ออกทะเลต้อง
เก็บขยะทะเลกลับมาด้วยเพื่อแทนคุณท้อง
ทะเลท่ีบนัดาลปลามาให้

นอกจากนีม้กีารเพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวบรเิวณ
รมิหาดปะนาเระตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร 
ซึ่งช่วยเพิ่มร่มเงาให้ชายหาดสวยงามสะอาด
ตา เป็นการส่งเสรมิแหล่งท่องเท่ียวชมุชนเชงิ
อนรุกัษ์ไปด้วยในตวั ท�าให้ชายหาดปะนาเระ
กลายเป็นหนึ่งในพื้นท่ีตัวอย่างในการดูแล
ทะเลปักษ์ใต้ 

ผลส�าเร็จจากความร่วมมือดังกล่าว
ท�าให้เครือข่าย ทสม.ปะนาเระ ได้รับรางวัล
เครือข่าย ทสม.ดาวรุ่งระดับประเทศ ดา้น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ในฐานะหนึ่งในกลไกท่ีช่วยกัน
ผลักดันให้ชาวประมงพื้นบ้านหยัดยืนได้ด้วย
ล�าแข้งตวัเอง หยดุเอาเปรยีบธรรมชาต ิ รู้จกั
ใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดลุและยัง่ยนื 

มีการก�าหนดให้แนวเขตออกจาก
ชายหาดไปสู ่ทะเล 500 เมตร 
และตลอดความยาวชายหาด 1 
กิโลเมตร เป็นเขตห้ามล่า

‘ปะนาเระ’ เครอืข่ายประมง
พ้ืนบ้านพิทักษ์ท้องทะเล

เ



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ 
ศิ ล ป อ า ช า  รั ฐ ม น ต รี ว ่า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
“เครอืข่าย ทสม. กบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีลุ่มน�า้ภาคกลาง” ซึง่กรม
ส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงาน

และเกิดการขยายผลการอนุรักษ ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดบัพืน้ท่ี
ลุ่มน�า้โดยเครอืข่ายภาคประชาชน 

ท้ังนี้  นายวราวุธได้ขอให้ ทสม. ช ่วย
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารนโยบายของกระทรวงฯ ไป
ยงัจงัหวดั เพือ่สร้างความเข้าใจในทุกระดบัตัง้แต่
ต�าบลจนถงึจังหวดัเพือ่ให้เกิดการปฏบิตั ิโดยเฉพาะ
การแก้ปัญหา PM2.5 การปลูกป่าและป้องกัน 

ไฟป่า การท�าธนาคารน�า้ใต้ดนิ โดยมคีณะผู้บรหิาร
เข้าร่วม อาทิ นายจตพุร บรุษุพัฒน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นายรัชฎา 
สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม นายชาญนะ เอีย่มแสง ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดนครปฐม เจ้าหน้าท่ีและเครอืข่าย ทสม. ใน
พืน้ท่ีลุ่มน�า้ภาคกลาง ได้แก่ จังหวดันครปฐม ราชบรุี 
และกาญจนบรุ ีจ�านวน 200 คน 

01.
แลกเปลีย่นการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติพ้ืนท่ี
ลุ่มน�้าภาคกลาง

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 นายจตุพร 
บุรษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดพื้นท่ี 
“ECOTOPIA” พร้อมร่วมชมพืน้ท่ี ECOTOPIA 

ซึง่มบีรรดา Eco Curator จ�านวน 12 คน ร่วมน�า
เสนอเรื่องราวท่ีน ่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต 
วิถีใหม่ในแนวทางรักษ์โลกในหลากหลายรูปแบบ 
โดยมนีางภาวนิ ีณ สายบรุ ีรองอธิบดกีรมส่งเสรมิ

คณุภาพส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมงาน ณ บรเิวณชัน้ 3 
ศนูย์การค้าสยามดสิคฟัเวอรี ่

02.
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ 
เปดิพ้ืนท่ี ECOTOPIA
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

นายรชัฎา สุรยิกลุ ณ อยธุยา อธิบดกีรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยนาง 
ภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริม
คณุภาพส่ิงแวดล้อม และนายวรพล จนัทร์งาม 
รองอธิบดกีรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม น�า

คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหนา้ท่ีกรม 
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ร่วมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม 2563 พร้อมร่วมลงนามถวาย
พระพร และร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์
จ�านวน 9 รูป เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

03.
สส. รว่มพิธถีวายพระพร 
ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิิต์ิ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 นางภาวินี ณ 
สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ชุมชน
บ้านดอนกลอย องค์การบรหิารส่วนต�าบลด่านขนุทด 
อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยบ้าน 
ดอนกลอยเป ็นชุมชนขนาดเล็กท่ีได ้รับรางวัล 

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ�าปี 2562 

ท้ังนี้  ได ้มี กิจกรรมด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยท่ีต้นทางในชุมชนบ้านดอนกลอย ผ่านฐาน
เรียนรู้จ�านวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานเรียนรู้ร้านค้า
ปลอดโฟมและถุงพลาสติก 2. ฐานเรียนรู้น�้าหมัก

ชีวภาพจากมูลสัตว์ 3. ฐานเรียนรู้บ่อก๊าซชีวภาพ 
4. ฐานเรียนรู้กองทุนขยะรีไซเคิล 5. ฐานเรียนรู้การ
จดัการขยะอนัตราย 6. ฐานเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง
ตามศาสตร์พระราชา 7. ฐานเรียนรู้ต้นแบบการ
บริหารจัดการขยะ 8. ฐานเรียนรู้น�้าหมักจุลินทรีย์
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และ 9. ฐานเรียนรู้จิ้งหรีด
คอนโด 

04.
บ้านดอนกลอยศูนย์เรยีนรู้
ชุมชนปลอดขยะต้นแบบ
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

เมือ่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 นางภาวนิ ีณ 
สายบรุ ีรองอธิบดกีรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู ้โรงเรียน
ต้นแบบการจดัการขยะเหลอืศนูย์ (Zero Waste 
School) โรงเรยีนหัวตะพานวทิยาคม ต�าบลหนอง
แก้ว อ�าเภอหัวตะพาน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ โดยมี
นายพิจิตร บุญกัน รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
อ�านาจเจรญิ เข้าร่วมและกล่าวต้อนรบัโดยนายสุเมธ 

หน่อแก้ว ผู้อ�านวยการโรงเรยีนหัวตะพานวทิยาคม
ส�าหรบัโรงเรยีนหัวตะพานวทิยาคม ได้รบั

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีประจ�าปี 2562 ประเภทโรงเรยีนปลอด
ขยะ ระดบัมธัยมศกึษา และได้รบัการพัฒนาเป็น
ศนูย์การเรยีนรู้โรงเรยีนปลอดขยะ โดยมีกิจกรรม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทางในโรงเรียน

หัวตะพานวทิยาคม จ�านวน 9 ฐาน ได้แก่ 1. ฐาน
การเรยีนรู้ธนาคารขยะรไีซเคลิ 2. ฐานการเรยีนรู้
บ้านวถิพีอเพยีง 3. ฐานการเรยีนรู้บ้านดนิและปุ๋ย 
4. ฐานการเรยีนรู้สวนพชืผกัสวนครวั 5. ฐานการ
เรยีนรู้บ้านพลงังาน 6. ฐานการเรยีนรู้ธนาคารน�า้
ใต้ดนิ 7. ฐานการเรยีนรู้บ้านถ่านไบโอชาร์ 8. ฐาน
การเรยีนรู้เพอร์มาคลัเจอร์ และ 9. ฐานการเรยีน
รู้สวนเศรษฐกิจพอเพยีง 

05.
เปดิศูนย์เรยีนรูโ้รงเรยีน
ต้นแบบการจัดการขยะ
เหลือศูนย์

#  บนความเคลื่อนไหว

เม่ือปัญหาส่ิงแวดล้อมกลายเป็นโจทย์ 
เร่งด่วนและท้าทาย อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ของโลกจึงออกมาแสดงความ 

รับผิดชอบในฐานะผู้สร้างผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมผ่านกระบวนการผลิตสินค้า

ส�าหรับ Apple พวกเขาเพ่ิงประกาศ 
เป้าหมายลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ให้เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral 
คอื ยงัปล่อยคาร์บอนอยู่ แต่ชดเชยหักลบจน 
ไม่เหลือการปล่อยคาร์บอน) ในปี 2573 

Apple ลดการสร้างคาร์บอนได้ถงึ 4.3 
ล้านเมตรกิตนั ด้วยการปรบัปรงุการออกแบบ
และการใช้วสัดรุไีซเคลิ โดยได้จัดตัง้โครงการ 
Impact Accelerator เน้นการลงทุนใน
ธุรกิจท่ีมชีนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของกิจการซึง่ส่ง
ผลดต่ีอซพัพลายเชน และลงทุนในชมุชนท่ีได้
รับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีเป็น
อนัตรายมากเป็นพเิศษ

ในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี ้Apple มี
เป้าหมายจะการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีปล่อย
คาร์บอนน้อยและรไีซเคลิได้ รวมถงึคดิค้นวธีิ

ใหม่ ๆ  ในการรไีซเคลิผลติภณัฑ์ และออกแบบ
ผลติภัณฑ์ให้ประหยดัพลังงาน สร้างนวตักรรม
ด้านการรไีซเคลิ เช่น หุ่นยนต์ช่วยถอดแยกชิน้
ส่วนโทรศพัท์เพือ่น�าวสัด ุ แร่ธาตโุลหะต่าง ๆ 
กลบัมาใช้ใหม่ รวมท้ังปฏบิตักิารกู้คนืชิน้ส่วน 
ลดการใช้พลังงานในอาคารและส่ิงอ�านวย
ความสะดวกในองค์กร

รวมท้ังกระตุ ้นให ้ผู ้ผลิตชิ้นส ่วนใช ้
พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต รวม
ท้ังมกีารใช้แร่ Rare Earth ท่ีผ่านการรไีซเคลิ 
100% ปรบัปรงุเทคโนโลยแีละวสัดท่ีุใช้ในสาย

การผลิต ด้วยความร่วมมือของซพัพลายเออร์ 
ลงทุนเรื่องการปลูกป่าและการแก้ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมอืน่ ๆ ท่ัวโลก เป็นต้น

Apple เป็นบริษัทท่ีหันมาสนใจเรื่อง 
ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง หนึ่งเหตุผลท่ีทาง
บรษิทัได้อธิบายไว้กค็อื เมือ่ปัญหาด้านสภาพ
อากาศหรือปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมีความ
รนุแรงมากขึน้จะส่งกระทบต่อกระบวนการผลติ
สินค้าของพวกเขา อาจท�าให้ไม่สามารถผลิต
สินค้าได้ตามก�าหนด ซึง่ส่งผลต่อยอดขายด้วย

นอกจากนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกท่ี
สนใจประเดน็ส่ิงแวดล้อม อาทิ Microsoft, 
Amazon ฯลฯ ต่างก็ประกาศจะลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลอืศนูย์ภายใน 
10-20 ปีข้างหน้าด้วย 

 
ที่มา :
https://www.bbc.com/news/technology-53485560
https://www.cnbc.com/2020/07/21/apple-supply-chain-
and-products-will-be-carbon-neutral-by-2030.html
ภาพ : apple.com

Apple ตัง้เป้าปล่อยคารบ์อนเป็นศูนย์ในป ี2573 
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