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บทบรรณาธิการ

สารบัญโลกเราก�าลงัแยล่ง
ปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรง

มากขึน้ และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมาก
ขึน้อย่างมีนยัส�าคญั โดยเฉพาะภยัพบิตัต่ิาง ๆ 
ไม่ว่าภยัแล้ง อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ทุกปีและทวคีวาม
รนุแรงมากข้ึน

ภัยเหล่านี้ล ้วนเป็นผลพวงจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศท้ังส้ิน จึงต้องหา
ทางแก้ไขให้เป็นรปูธรรม ซึง่สามารถด�าเนนิการ
ได้ตัง้แต่ระดบัชมุชน ท้องถิน่ ตลอดจนภาครฐั 
และภาคเอกชน 

เป็นตน้ว่าการปลูกป่าจะช่วยลดผล 
กระทบจากภาวะโลกร้อนได้ทางหนึง่ ทว่ามนั
ไม่ได้แก้ได้อย่างทันท่วงทีการลดการปลอ่ย
มลพิษก็ส�าคัญ ซึ่งทุกวันท่ี 21 กันยายนของ
ทุกปี ถกูก�าหนดให้เป็น “วนัปลอดมลพษิโลก” 
(Zero Emissions Day) หรอืเรยีกย่อ ๆว่า 
“ZeDay” ซึ่งทุกคนสามารถลดการปล่อย
มลพิษได้ในทุก ๆ วัน

การรณรงค์อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ 
ต้องเกิดความตระหนักและลงมือท�าทันที 
เพราะโลกเราแย่ลงทุกวัน หากไม่ควบคุม
การปล่อยมลภาวะ ขณะท่ีอุณหภูมิโลกยังคง 
เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเนื่อง เราจะเผชิญกับหายนะ 
อนัใหญ่หลวงในไม่ช้า

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
  ให้วันหยุดประจำ ปี
  กับโลกหนึ่งวัน

4 • พลังขับเคลื่อน 
  ศูนย์เรียนรู้แห่งความสำเร็จ 
  2 โรงเรียนปลอดขยะ
  3 ชุมชนขยะเป็นศูนย์

6 • วิถีคนเขียว 
  ‘ระตะนะ ศรีวรกุล’ ดึงหนุ่มสาวคืนถิ่น
  ปลุกเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความยั่งยืน 

7 • เท่าทัน
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

8 • เบิกโลก 
  พัฒนาระบบ AI ติดตาม
  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก 

  ผักผลไม้ปนเปื้อน
  ไมโครพลาสติกผ่านราก
  
10 • สุขพอเพียง 
  ‘วัดนาควิชัย’ วัดสวนครัวรั้วกินได้
  ปอดฟอกอากาศแห่งเมืองมหาสารคาม

11 • กรีนไมล์’ ตูน 
  
12 • ผลิใบ
  ชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ 
  ปลูกฝังการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

13 • ร่วมไม้ร่วมมือ 
  ขยายเครือข่าย ทสม.
  กรุงเทพมหานครครบทุกเขต

15 • บนความเคลื่อนไหว
  Lego ผลิตตัวต่อจากวัสดุ
  ชีวภาพ ลดขยะลงทะเล



วันปล่อยมลพษิเป็นศนูย์ (Zero Emis-
sions Day) หรอืเรยีกส้ัน ๆ  เป็นภาษาพดู 
ว่า ‘Ze Day’ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให ้

ท่ัวโลกหยุดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ชัว่คราวเป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง

วันปล่อยมลพิษเริ่มต ้นข้ึนในเมือง 
แฮลแิฟกซ์ รฐัโนวาสโกเชยี ประเทศแคนาดา 
จากการเปิดตัวเว็บไซต์ในวันท่ี 21 มีนาคม 
2551 ได้เรยีกร้องให้ระงับการเผาไหม้เชือ้เพลงิ 
ฟอสซิลพร้อมกันในวันท่ี 21 กันยายน ด้วย
สโลแกน “ให้วนัหยดุประจ�าปีกบัโลกหนึง่วนั” 
ข้อความท่ีเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนั้น ไดร้ับการ
แปลกว่า 12 ภาษาเพือ่ช่วยกนัส่ือสาร

แนวคดิเบือ้งหลัง Ze Day คอืการหยดุ
เตมิพลงังาน (ฟอสซลิ) และเรยีกร้องให้มีการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเราในแต่ละวนั เพือ่
เพิ่มความตระหนักรู้ถึงทรัพยากรท่ีจ�ากัดและ
เพือ่รกัษาโลกใบนีเ้อาไว้ 

ไฟฟ้าส ่วนใหญ่ท่ีเราใช ้ได ้มากจาก 
เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดใน
การปล่อยมลพิษ และการปล่อยมลพิษเหล่านี้ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศกก็ลายเป็นตวัแปรส�าคญัท่ีจะก่อให้
เกิดภยัพิบตัต่ิาง ๆ  เช่น ไฟป่า ภยัแล้ง น�า้ท่วม 
และโรคระบาด เป็นต้น 

สังคมสมัยใหม ่มีการใช ้พลั งงาน
ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องด้วยอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีเราใช้ในชวีติประจ�าวันจ�าเป็น

ต้องได้รับการชาร์จและขับเคลื่อนผ่านกระแส
ไฟฟ้าจ�านวนมาก ซึง่มาจากเชือ้เพลิงฟอสซลิ 
มเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีมาจากแหล่งพลงังาน
หมนุเวียน 

ในทางปฏิบตัหิลายคนไม่เคยมส่ีวนร่วม 
หรือนึกไม่ถึงว ่าการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
สามารถช่วยโลกเราได้ แต่อย่างน้อยยังมี
หนึ่งวันท่ีเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราทุกคน
สามารถท�าได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม เช่น 
ถอดปลั๊กทุกอย่างท่ีไม่จ�าเป็น แทนท่ีจะดูทีวี 
เล่นคอมพิวเตอร์หรือท�ากิจกรรมอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หันไป
สังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงและใช้
เวลาอยู่กับธรรมชาติ เพราะความพยายาม
ของแต่ละคนใน Zero Emissions Day คอื 
ส่ิงท่ีมค่ีาส�าหรบัโลก (1)

ในบ้านเราให้ความส�าคัญกับการลด
การใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาล
ก็สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอน
ต�่า อีกท้ังไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซ
เรอืนกระจกตามเจตจ�านงท่ีแสดงต่ออนสัุญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ในการลดก ๊าซ 
เรอืนกระจก 20-25% ภายในปี 2573 โดย
ในปี 2562 ไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ได้ 10-15% สูงกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 7% จาก
ปัจจบุนัไทยเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
เป็นอันดับท่ี 21 ของโลก มีสัดส่วน 0.9% 
และเป็นท่ี 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย 
ภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดของ
ไทยคือภาคพลังงาน ซึ่งรวมถึงการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์ 
และโรงไฟฟ้าท่ีมีสัดส่วน 70% ท่ีเหลือเป็นภาค
อตุสาหกรรม 10% และภาคการเกษตร 10% (2)

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การลดการใช้
พลังงานฟอสซิลลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกคน
ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังท้ังในแง่ปัจเจก 
ชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม และหันไป
พึ่งพาการใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากข้ึน 
มีการน�าเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยลดระดับ
คาร์บอนในส่ิงแวดล้อม ไมว่ ่าจะเป็นการ 
ดักจับและกักเก็บคาร์บอน หรือการดักจับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงจากอากาศ 
หรือจะตอ้งใช้ทุกวิธีท่ีกลา่วมานี้ร่วมกัน เพื่อ
รองรบัความต้องการพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้จากการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจท่ัวโลก 

ที่มา :  
1) www.zeroemissionsday.org, www.ecomena.org/
zero-emissions-day/
2) http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/post/
TGO200100048

#  เกาะกระแสกรีน

ให้วันหยุดประจ�ำปี
กับโลกหน่ึงวัน

ไฟฟ้าส่วนใหญ่ท่ีเราใช้ได้มากจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่สุดในการปล่อยมลพิษ 
และการปล่อยมลพิษเหล่านี้ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ
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#  พลังขับเคลื่อน

กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อมได้จัด
ท�าโครงการชมุชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) ขึน้ภายใต้แนวคดิ
การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) 
ตามหลัก 3Rs ซึง่ด�าเนนิการมาจนถงึปัจจบุนั 

ในปี 2562 มีชุมชนสมัครเข้าร่วม
โครงการชมุชนปลอดขยะ 189 ชมุชน คดัเลอืก
ผ่านเข้ารอบท่ี 1 จ�านวน 51 ชมุชน ผ่านเข้า
รอบระดบัประเทศ 15 ชมุชน และตดัสินชมุชน
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 3 ชมุชน ได้แก่ กลุ่ม S 
ชมุชนขนาดเลก็ ชมุชนบ้านดอนกลอย องค์การ
บรหิารส่งต�าบลด่านขนุทด จังหวดันครราชสีมา

กลุ่ม M ชมุชนขนาดกลาง ชมุชนบ้าน
โนนกล้วยหอม หมู่ท่ี 6 เทศบาลต�าบลบ้านแฮด  
จังหวัดขอนแก่น กลุ ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ 
ชุมชนบ้านรางพลับ หมู่ท่ี 1 เทศบาลต�าบล
กรบัใหญ่ จงัหวัดราชบรุ ี โดยชมุชนท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ สามารถคดัแยกขยะน�ากลบัมาใช้
ประโยชน์ 35.69 ตนัต่อวนั

ชมุชนบ้านดอนกลอย เป็นชมุชนขนาดเลก็ 
ในต�าบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
มรีาษฎรเพยีง 500 คน แต่ปรมิาณขยะมมีาก 
และใช้วิธีการเผาบ้าง ฝังกลบบ้าง หรือไม่ก็
น�าไปเทกองซึ่งก่อมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของคนในชมุชน

เม่ือ อบต.ด่านขุนทดไม่มีนโยบายซื้อ
รถขยะและถังขยะ จึงร่วมกับชาวบ้านด�าเนิน
โครงการ “ชมุชนปลอดขยะ” ตัง้แต่ปี 2555 
เป็นต้นมา โดยมุ่งให้ความรู้การคัดแยกขยะ
และการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมท้ังศึกษา
ดูงานชุมชนต้นแบบ โดยมี อบต.ด่านขุนทด
สนบัสนนุด้านบคุลากรและงบประมาณ 

ต่อมาได้ออกกฎระเบยีบชมุชนปลอดขยะ 
บ้านดอนกลอยท่ีถอืปฏิบตัร่ิวมกนั มกีารแต่ง
ตั้งผู ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในรูปแบบของคณะ

เทศบาลแจกอุปกรณ์คัดแยกขยะ
ในครัวเรือนเป็น Gift Set ขยะ 
โดย 1 ครวัเรือน 1 ชดุ ส�าหรบับ้าน
ที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งสามารถลดขยะ
ส่งไปฝังกลบลงมากกว่า 65% 
 

ศูนย์เรยีนรูแ้ห่งควำมส�ำเรจ็ 
2 โรงเรยีนปลอดขยะ
3 ชุมชนขยะเป็นศูนย์
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กรรมการบรหิาร เช่น คณะกรรมการกองทุน
ขยะชุมชนโดยตั้งเป้าลดปริมาณขยะในปี 
2562 ให้เหลือวนัละ 3 กิโลกรมัต่อวนั จาก
เดมิในปี 2555 มขียะถงึ 45 กิโลกรมัต่อวนั 
รวมท้ังสามารถจดัการขยะอนิทรย์ี รไีซเคลิขยะ 
ขยะท่ัวไป และขยะอนัตรายด้วย 

ชุมชนต่อมา บ้านโนนกล้วยหอม หมู่
ท่ี 6 ต�าบลบ้านแฮด อ�าเภอบ้านแฮด จงัหวดั
ขอนแก่น เริม่จากเทศบาลเข้ามาจดัประชาคม 
และท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการบริหาร
จัดการขยะ โดยทางเทศบาลแจกอุปกรณ ์
คดัแยกขยะในครวัเรอืนเป็น Gift Set ขยะ 
โดย 1 ครวัเรอืน 1 ชดุ ซึง่ลดขยะส่งไปฝังกลบ
ลงมากกว่า 65% ลดค่าจดัเกบ็ขยะได้ถงึปีละ
สองแสนบาท 

ในช่วงเริ่มต้นนี้ได ้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น เพื่อด�าเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่าง

ครบวงจร จนปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้
การจดัการขยะอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 
8 ฐานแหล่งเรยีนรู้ อาทิ  ธนาคารขยะรไีซเคลิ 
การจัดการขยะอินทรีย์ ร ้านค้าเส่ียงทาย 
ผกัสวนครวัรัว้กินได้ เป็นต้น ซึง่ผลการด�าเนนิ
งานต่อเนื่อง 5-6 ปี ขยะลดลงจาก 642 
กิโลกรมัต่อวนั เหลอืเพยีง 205.5 กิโลกรมัต่อ
วนั และเหลอืฝังกลบเพียง 38 กิโลกรมัต่อวนั 
คดิเป็นร้อยละ 67.38 

ชมุชนสุดท้าย คอื ชมุชนบ้านรางพลบั 
ต�าบลกรบัใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรุี 
ชมุชนแห่งนีม้ชีาวบ้านอาศยัอยู่ 300 ครวัเรอืน 
แต่มถีงัขยะแค่ 200 กว่าใบ เมือ่เทศบาลกรบั
ใหญ่จัดหาถังขยะมาให้ไม่นานถังขยะก็ส่ง 
กล่ินเหมน็คลุ้ง กลายเป็นความขดัแย้ง ในท่ีสุด
ต้องเกบ็ถงัขยะออกจากชมุชน 

จากนัน้ช่วงปี 2557-2558 ผู้ใหญ่บ้าน 
และลูกบ ้านร ่วมกันคัดแยกขยะเพื่อลด

แหล่งเพาะเชื้อยุงลาย ซึ่งสามารถแก้ปัญหา 
ไข้เลอืดออกในชมุชนได้ ถดัมาจดั “ประกวด
บ้าน ประกวดซอย” จากการท�างานมา 4 ปี 
สามารถลดขยะได้ถงึ 10 เท่า ทุกวนันีม้คีนเข้า
มาศกึษาดงูานอย่างต่อเนือ่ง ในปี 2559-2561 
ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะรองชนะเลิศ 
อนัดบัท่ี 2 ประเภทชมุชนขนาดใหญ่ และในปี 
2562 ได้รบัรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ 

ส�าหรับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ปี 2562 มโีรงเรยีน
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 1,229 โรงเรียน 
คดัเลอืกผ่านเข้ารอบท่ี 1 จ�านวน 34 โรงเรยีน 
ผ่านเข้ารอบระดบัประเทศ 10 โรงเรยีน และ
ตดัสินโรงเรยีนได้รบัรางวลัชนะเลศิ 2 โรงเรยีน 
ได้แก่ กลุ่ม A โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนเทศบาลบ้าน 
ศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม B โรงเรียน
ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนหัวตะพานวทิยาคม 

จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ สามารถคดัแยกขยะน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ 6.15 ตนัต่อวัน

โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีฐาน จังหวัด
ขอนแก่น ด�าเนินโครงการโดยใช้ “ศรีฐาน 
Zero Waste โมเดล” โดยเริ่มตั้งธนาคาร
ขยะในโรงเรียนเมื่อปี 2554 เพื่อให้เด็กน�า
ขยะมาขาย ต่อมาปี 2557 ส่งครูไปอบรม
ภายนอก หรอืไม่กเ็ชญิวทิยากรเข้ามาอบรมใน
โรงเรยีน จากนัน้เริม่สร้างจติส�านกึเดก็และสอน
เรื่อง ‘ขยะเป็นศูนย์’ สอดแทรกเข้าไป ขณะ
เดยีวกนัได้ส่งเดก็ 10 คน ซึง่เป็นแกนน�าของ
โรงเรยีนไปอบรม “นกัรบส่ิงแวดล้อม” กบัทาง
เทศบาล และกลบัมาถ่ายทอดความรู้และสร้าง
แรงบนัดาลใจให้กบัรุ่นน้องท่ีสนใจ

ส�าหรบั “ศรฐีาน Zero Waste โมเดล” 
ประกอบด้วยนโยบาย 5 ส 6 กระบวนการ 8 
ฐานการเรยีนรู้ และ 7 ปัจจยัความส�าเรจ็ ซึง่

ในปี 2558 ได้ขยายเครอืข่ายสู่ชมุชน โดยพา
เด็กรณรงค์คัดแยกขยะ มีการประกวดบ้าน 
คดัแยกขยะ กระท่ังปี 2559 กเ็ริม่มหีน่วยงาน
อืน่เข้ามาศกึษาดงูาน ปี 2561 ได้รบัรางวลั
โรงเรยีนปลอดขยะรองชนะเลศิอนัดบั 1 และได้
รบัรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ เมือ่ปี 2562

สถานศึกษาระดับมัธยม โรงเรียน
หัวตะพานวทิยาคม จงัหวัดอ�านาจเจรญิ ซึง่มี
อตัลกัษณ์ “ร่มรืน่เขยีวขจ ี สร้างคนดสู่ีสังคม” 
จงึไม่ต้องการให้โรงเรยีนมีขยะ โดยในปี 2558 
เริม่ท�าโครงการ “การบรหิารจดัการขยะ น�าพา
สู่เศรษฐกิจพอเพยีง เคยีงคู่ชมุชน” ก�าหนดการ
ท�างาน 6 ขัน้ตอน 

ขั้นตอนแรก “การรวมพลังเอาชนะ
ปัญหาขยะ” เชิญชวนนักเรียนเข้าค่ายปรับ
แนวคิดและเรียนรู้วิธีการจัดการขยะ พร้อม
กบัคณะครดู้วย ขัน้ตอนท่ีสอง เตมิความรู้การ
จดัการขยะ การคดัแยกขยะ และวธีิการท้ิงขยะ
ท่ีถกูต้อง โดยการจดัค่ายส�าหรบันกัเรยีนทุกคน 

ข้ันตอนท่ีสาม ร่วมพัฒนาเขตพื้นท่ี
ซึ่งแบ่งออกสองส่วน คือ ห้องเรียน หอ้ง
ครูท่ีปรึกษา และเขตพื้นท่ีท่ัวไป จะมีครูท่ี
ปรกึษาและคณะกรรมการร่วมประเมนิผล โดย
นกัเรยีนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
80% ถงึจะผ่านภาคเรยีนนีไ้ด้

ขั้นตอนท่ีส่ี เปลี่ยนขยะเป็นเงินตรา 
นักเรียนจะคัดแยกขยะขายเป็นขยะรีไซเคิล
ท่ีธนาคารขยะของโรงเรียน ข้ันตอนท่ีห้า 
น้อมน�าปรชัญา “เศรษฐกิจพอเพยีง” ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 มาด�าเนินการ จึงเกิดฐานการ 
เรียนรู ้ 9 บ ้าน คือ บ ้านธนาคารขยะ 
บ้านดนิและปุ๋ย บ้านถ่านไบโอชาร์ บ้านพลงังาน 
บ้านธนาคารน�้าใต้ดิน บ้านเพอร์มาคัลเจอร์ 
บ้านวถิพีอเพยีง บ้านพชืผกัสวนครวั และศนูย์
การเรยีนรู้สังคมออนไลน์

ขั้นตอนท่ีหก เคียงคู ่กับชุมชน เป็น 
ขั้นตอนสุดท้ายท่ีนักเรียนจะกลับไปคัดแยก
ขยะท่ีบ้าน และครูจะไปเยี่ยมบ้านทุกปี และ
มอบเกยีรตบิตัรเป็นแรงจงูใจ จากการรวมพลัง 
ท้ังโรงเรียนและชุมชนส ่งผลให ้ตั้ งแต ่ป  ี
2560 – 2562 ปรมิาณขยะทุกประเภทลด
ลงอย่างต่อเนือ่ง

ท้ังนี้ การด�าเนินงานของชุมชนและ
โรงเรยีนท่ีได้รบัรางวลัชนะเลิศประจ�าปี 2562 
นั้นได้รับการพัฒนาเป็นศูนยเ์รียนรู ้ชุมชน
ปลอดขยะและศนูย์เรยีนรู้โรงเรยีนปลอดขยะ
ในปี 2563 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา
ดูงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
โรงเรยีนต่าง ๆ ในการด�าเนนิงานจดัการขยะ
มลูฝอยแบบครบวงจร 

5ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 8 ปีที่ 16 เดือนกันยายน 2563



สินค้าออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์
ก�าลงัเป็นท่ีต้องการของตลาดภายใน
ประเทศและต่างประเทศ หากชมุชนใด 

สามารถยกระดับตัวเองให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานก็จะท�าให้การส่งผลผลิตจ�าหน่าย
มีความต่อเนื่อง เช่น การเป็นภาคีเครือข่าย
จ�าหน่ายผักผลไม้หรือพืชสมุนไพรให้กับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ท่ีไม่
เพียงแค่ได้ราคาดีเท่านั้น แต่ยังการันตีถึง
คณุภาพและมาตรฐานความปลอดภยัในระดบั 
พรเีมีย่มอกีด้วย 

ผลพวงท่ีจะตามมาก็คือชื่อเสียงและ
ลูกค้าท่ีจะหลั่งไหลตามมา เพราะมาตรฐาน 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร คอืการตดิ
ยีห้่อความปลอดภยัจากสารเคมนีัน่เอง 

เครอืข่ายเกษตรอนิทรย์ี “สหกรณ์เกษตร
อนิทรย์ีปราจนีบรุ ีจ�ากดั” ท่ีม ี“ระตะนะ ศรวีรกลุ” 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทสม.ดาวรุ่งระดบั 
ประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เป็นหนึง่ในแกนน�า
ถือเป็นต้นแบบชุมชนสร้างแหล่งผลิตอาหาร 
ออร์แกนกิท่ีประสบความส�าเรจ็

“ระตะนะ” น�าชมุชนต�าบลนนทร ีอ�าเภอ
กบนิทร์บรุ ี จงัหวดัปราจีนบรุ ี เข้าไปเป็นหนึง่
ในเครือข่ายป้อนพืชสมุนไพรแก่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภูเบศร ท�าให้ผลผลติของชมุชน
เป็นส่วนประกอบเวชภณัฑ์ เครือ่งส�าอาง และ
การประกอบอาหารสุขภาพดแูลผู้ป่วย แพทย์
และพยาบาลนบัร้อยชวีติ  

ด ้วยมีประสบการณ์จากครอบครัว
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมคีวามรู้ด้านสุขภาพ 
เพราะเคยท�างานพยาบาลวิชาชีพ ประจ�า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 
แกนน�าชมุชนรายนีจ้งึมอีงค์ความรู้ด้านสรรพคณุ
สมนุไพรส�าหรบัการรกัษาโรคแทบทุกชนดิ 

การมีภูมิปญัญาท่ีรอบรู้ท้ังการเกษตร
และการแพทยพ์ืชสมุนไพรเป ็นอย ่างดี 
ประกอบกบัชมุชนเข้มแข็งจงึได้รบัคดัเลอืกจาก
ทางโรงพยาบาล ซึ่งยากมากท่ีจะฝ่าด่านเข้า 
เป็นเครือข่ายมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
เพราะมีการตรวจสอบตั้งแต่ดิน น�้า ท่ีต้อง
ปลอดปุ ๋ยและสารเคมี  สภาพพื้น ท่ีและ
บรรยากาศโดยรอบต้องสมดลุตามธรรมชาติ 

ทว่า “ระตะนะ” กต้็องใช้เวลากว่า 20 ปี 
ถงึจะประสบความส�าเรจ็ เริม่จากเปลีย่นท่ีนา
รกร้างให้มาเป็นแปลงปลกูพชืผกัสมนุไพร ต้อง
ให้ความรู้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะบทบาท 
“หมอดินอาสา” ท่ีใช้ความพยายามอยู่หลาย
ปีกว่าจะรวบรวมสมาชกิได้ 200 กว่าคน และ
กระท่ังเกิดเป็นกลุ่มเกษตรอนิทรย์ี จ�านวน 12 
กลุ่ม ซึง่ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมท้ังจงัหวดั
ประมาณ 4,000 กว่าไร่ 

การสร้างกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ผู้น�ากลุ่มต้อง
พิสูจน์ตัวเองให้คนในชุมชนเห็น ซึ่งเป็นท่ีมา
ของการท�าเกษตรอินทรีย์บนท่ีนาของตัวเอง
ก่อน พร้อมกับน�าความรู้การแพทย์แผนไทย

กับเกษตรมาผสมผสานกัน น�าร่องเปิดตลาด
จ�าหน่ายผลผลิตบริเวณหน้าโรงพยาบาล 
รพ.สต. ซึ่งไม่นานผักปลอดสารเคมีของ 
“ระตะนะ” กเ็ริม่เป็นท่ีรู้จกั และในท่ีสุดได้รบั
เลือกไปจ�าหน่ายบนห้างดงัหลายแห่ง ซึง่ท�าให้
คนในชมุชนอยากจะมรีายได้แบบเธอบ้าง

“ระตะนะ” คดิว่าการท�าเกษตรอนิทรย์ี 
ไม่ใช่แค่มกิีนมใีช้เท่านัน้ แต่ต้องมสุีขภาพท่ีดี
ด้วย จึงเริ่มท�าโครงการ “ธนาคารน�้าใต้ดิน” 
ด้วยการขดุสระลกึไปจนถงึ “ตาน�า้” 6 – 7 เมตร 
เพื่อช่วยเติมน�้าลงใต้ดิน หน้าน�้าหลากและ
สามารถดงึน�า้ใต้ดนิช่วงหน้าแล้ง 

ปัจจุบันชาวปราจีนบุรีหันมาท�าเกษตร
อินทรีย์กันมากขึ้น เพราะประจักษ์ชัดแล้ว
ว่า การท้ิงเรือกสวนไร่นาไปฝากชีวิตไวก้ับ
โรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีความม่ันคงอีกต่อ
ไป โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
แทนท่ีแรงงาน คนจะกลายเป็นเศษซากเก่า ๆ 
ไม่แตกต่างจากเครือ่งจกัรท่ีหมดอาย ุ และรอ
วนัโละท้ิง 

ด้วยเหตุนี้ท�าให้คนหนุ่มสาวในหลาย
ชมุชนในปราจนีบรุเีริม่ทยอยกลบัคนืถิน่ โดยท่ี
เขาและเธอรู้ตัวดีแล้วว่าอาชีพเกษตรกรรม 
และผนืดนิท่ีบรรพบรุษุท้ิงไว้ให้มค่ีาเพยีงใด 

#  วิถีคนเขียว

การสร้างกลุม่ทีเ่ข้มแขง็ ผู้น�ากลุ่ม
ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนในชุมชน
เหน็ ซึง่เป็นทีม่าของการท�าเกษตร
อินทรียบ์นที่นาของตัวเองก่อน

‘ระตะนะ ศรวีรกุล’ ดึงหนุ่มสำวคืนถ่ิน
ปลุกเกษตรอินทรย์ีวิถีแห่งควำมย่ังยืน
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ความรุนแรงและผลกระทบของภาวะ
เรือนกระจกท่ีมีต่อโลกในช่วงหลาย
ปีท่ีผ่านมา ท�าให้หลายคนอาจเข้าใจ

ว่ามีการติดตามข้อมูลและจัดเก็บสถิติอย่าง
ใกล้ชดิ แต่มันกลบัตรงกนัข้าม ข้อมลูส่วนใหญ่ 
ท่ีถูกเปิดเผยไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์และ 
ส ่วนหนึ่ งยั งมาจากการสันนิษฐานของ 
นกัวทิยาศาสตร์เอง

เพื่อขจัดข้อครหาเรื่องความไม่แม่นย�า
และไม่ทันตอ่เหตุการณ์ของชุดข้อมูล กลุ่ม
นกัวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมได้จบัมอืกบับรษิทั
เทคโนโลยีและอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ 
อลั กอร์ (Al Gore) ในฐานะนกัเคล่ือนไหว
เรื่องภาวะโลกร้อน พัฒนาแพลตฟอร์มชื่อ 
“Climate TRACE” เพ่ือตดิตามการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลกแบบเรียลไทม์ ผ่าน
การประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ข ้อมูลภาพจากดาวเทียมและเทคโนโลย ี
ทันสมัยอืน่ ๆ 

กอร์และทีมผู้พัฒนาได้อธิบายว่า ตัว
แพลตฟอร์ม Climate TRACE จะตดิตาม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลากหลาย
แหล่งท่ีมา เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานอตุสาหกรรม
ท่ัวไป ภาคการขนส่งท้ังทางบก ทะเลและ
อากาศ รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรและ
ปศสัุตว์

กอร ์ ยังระบุในบล็อก Medium 
ท่ีเขาร่วมกันเขียนกับ กาวิน แมคคอมิค 
(Gavin Mccormick) ผู้อ�านวยการบรหิาร
ของ WattTime ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีของ 
Climate TRACE ว่า แพลตฟอร์มใหม่นีจ้ะมี 
รายละเอียดแม้กระท่ังว่ากา๊ซเรือนกระจก 

เหล่านี ้“มาจากไหน” “ปล่อยออกมาเมือ่ไหร่” 
และ “ใครเป็นคนปล่อย”

ท่ีผ่านมา ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับก๊าซต่าง ๆ 
มักเก็บโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ จึงอาจ
มปัีญหาเรือ่งความแม่นย�า และแต่ละประเทศ
อาจปล่อยข้อมลูก๊าซท่ีแตกต่างกนัออกไป การ
สร้างแพลตฟอร์มทางการท่ีให้คนเข้าถงึข้อมลู
ท่ีแม่นย�าและน่าเชื่อถือได้ในท่ีเดียวจึงจะช่วย
แก้ปัญหาความแม่นย�าของข้อมลู และรฐับาล
ต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจดุมากขึน้

ทีม Climate TRACE เปิดเผยอีก
ว่า ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บด้วยเทคโนโลย ี
ท่ีหลากหลาย เช่น การส�ารวจระยะไกล 
(Remote Sensing), ระบบ AI, ภาพถ่าย
ดาวเทียมและการเรียนรู ้ของเครื่องกล 
(Machine Learning) 

โดยคาดว่าจะปล่อยเวอร์ชั่นแรกของ
แพลตฟอร์มนี้ให้พร้อมใช้ภายในฤดูร้อนของ
ปี 2564 และจะน�าไปเสนอในการประชุม
ภาคีตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ 
COP26 ท่ีสหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี 
1-12 พฤศจกิายน 2564 ณ เมอืงกลาสโกว์ 
ประเทศสกอตแลนด์ รวมถึงหวังจะเปิด
ให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้ในช่วงเวลา 
ดงักล่าวเช่นกนั

“วิสัยทัศน์ของพวกเราคือติดอาวุธให้
บริษัท นักวางแผนนโยบาย และผู้น�าทุกคน
มีเครื่องมือท่ีจ�าเป็น ในการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยนื” 
กอร์ กล่าวผ่านแถลงการณ์ของกลุ่ม

ขณะท่ี แมคคอมคิ ได้ย�า้ว่า โลกเหมอืน
คนไข้คนหนึ่งท่ีก�าลังป่วยด้วยโรคท่ีชื่อว ่า 
‘สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง’ การรักษาด้วย
ข้อมลูท่ีคนไข้บอกและจากงานวจิยัท่ีไม่อพัเดท
หรอืล่าช้าไป 1 ปี กเ็หมอืนการให้หมอรกัษา

โรคร้ายแรงท่ีไม่มข้ีอมลู ยกเว้นอาการต่าง ๆ 
ท่ีเคยเกบ็จากคนไข้เมือ่ปีก่อนๆ 

“ถ้าอยากจะหยุดโรคร้ายอย่างสภาพ
อากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ถึงเวลาแล้วท่ีต้อง
ให้หมอเข้าถงึอปุกรณ์ท่ีเหมือนกบัอปุกรณ์ใน 
โรงพยาบาลจรงิ” เขากล่าวเสรมิ 

ศาสตราจารย์ เคลล่ี ซมิส์ กลัลาเกอร์ 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านนโยบายส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน จากมหาวิทยาลัยทัฟท ์ (Tufts 
University) กล่าวสนับสนุนความเห็นของ 
แมคคอมิค โดยระบวุ่า การมีข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกท่ีแม่นย�านัน้จ�าเป็นมาก เพราะ
ไม่เช่นนั้นจะเรียงล�าดับความส�าคัญส่ิงท่ีควร
แก้ไขเพือ่ต่อสู้กบัวกิฤตการณ์โลกร้อนผดิ  

ที่มา : www.greenmatters.com

เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการผลักดัน ให ้การปล ่อย
คาร์บอนของโลกในอนาคตเป็น
ศูนย์ เราจ�าเป็นต้องมีชุดข้อมูลที่
ครอบคลุมว่ามลพิษมาจากไหน

พัฒนำระบบ AI ติดตำม
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกท่ัวโลก
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จากการศึกษาท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
Environmental Research โดย
มหาวิทยาลัย Catania ในประเทศ

อิตาลี และมหาวิทยาลัย Sousse และ
มหาวิทยาลัย Monastir ในตูนิเซีย นักวิจัยได้
ท�าการส�ารวจผักและผลไม้ท่ีซ้ือจากร้านค้า 6 แห่ง 
ในเมืองลาคาตาเนีย บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี 
พบว่ามีไมโครพลาสติกปนเป้ือนอยู่

นกัวทิยาศาสตร์ได้น�าผลไม้หรอืผกัอย่าง
ละ 6 ชิ้นมาท�าความสะอาดและปอกเปลือก 
(ยกเว้นบรอกโคลีและผักกาดหอม) แล้วน�าไป
ใส่เครื่องปั่นและผสมเข้าดว้ยกันเพื่อจะสร้าง
กลุม่ตวัอย่างเดยีว จากนัน้ส่วนผสมจะถกูท�าให้
แห้งและท�าการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนเพื่อคน้หาว่ามีไมโครพลาสติก
หรอืไม่

จากการวิเคราะห์พบวา่แอปเปิ้ลเป็น 
ผลไม้ท่ีปนเป้ือนไมโครพลาสตกิมากท่ีสุด รอง
ลงมาคือแครอท ส่วนไมโครพลาสติกท่ีใหญ่
ท่ีสุด มขีนาด 2.52 μm พบในผกักาด ขนาด
ท่ีเลก็ท่ีสุดคอื1.51 μm พบในแครอท (μm คอื
ไมโครเมตร มค่ีาเท่ากบั 1 ใน 1,000,000 เมตร)

สรปุผลการศกึษา มีดงันี้
1. แอปเป้ิล (พนัธ์ุ M. domestica). 

พบอนภุาคไมโครพลาสตกิและนาโนพลาสตกิ
มากถงึ 195,500 ชิน้

2. ลูกแพร์ (พันธุ์ P. communis). 
พบอนภุาค ไมโครพลาสตกิและนาโนพลาสตกิ 
189,550 ชิน้

3. บรอกโคลี (พันธุ์ B. oleracea 
italica) พบอนภุาคไมโครพลาสตกิและนาโน
พลาสตกิ 126,150 ชิน้

4. แครอท (พันธุ ์ D. carota). 
พบอนภุาคไมโครพลาสตกิและนาโนพลาสตกิ 
101,950 ชิน้

5. ผักกาดหอม (พันธุ์ L. sativa) 
พบอนภุาคไมโครพลาสตกิและนาโนพลาสตกิ 
50,550 ชิน้

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง 

ตพีมิพ์ในวารสาร Nature Sustainability 
โดยนกัวทิยาศาสตร์จากจนีและสหรฐัอเมรกิา 
ได้ศึกษาผักกาดหอมและธัญพืชเพื่อชี้ให้
เห็นวา่พลาสติกขนาดเล็กเข้าสู่พืชได้อย่างไร 
ซึ่งนักวิจัยชี้ว ่ามันเข ้าสู ่พืชโดยการดูดซึม 
ด้วยน�้าเข้าสู่รากผ่านช่องทางการดูดซึมสาร
อาหารของพชื

นัก วิจัยกล ่าวว ่า ไมโครพลาสติก 
ส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาโดยตรงหรือผ่าน
การแตกย่อยของพลาสติกเป็นชิ้นเล็กเข้าสู่ 
สภาพแวดล้อมบนบกและสะสมในดินจ�านวน
มาก หลังจากเข้าสู่พืชแล้ว อนุภาคพลาสติก
จะถกูล�าเลยีงจากรากไปยงัยอดในเวลาต่อมา 
ยิ่งมีอัตราการคายน�้าสูงขึ้นจะยิ่งช่วยเพิ่มการ
ดดูซบัอนภุาคพลาสตกิมากขึน้ 

Baoshan Xing นกัวทิยาศาสตร์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์
แอมเฮิร์สต์ กล่าวว่ากระบวนการแทรกซึม
ของนาโนพลาสติกเกิดข้ึนตั้งแต่ระดับราก
จนถงึปลายยอดของพชื และนาโนพลาสตกิลด 
มวลชวีภาพท้ังหมดของพืชตวัอย่าง ท�าให้พชื 
มีขนาดเล็กกว่าปกติและรากส้ันกว่ามาก ซึ่ง
จะส่งผลท่ีไม่ดต่ีอพชื ท�าให้ผลผลติลดลงและ
คณุค่าทางโภชนาการอาจลดลง

นักวิจัยเตือนว่า การท่ีไมโครพลาสติก

สะสมในดินจ�านวนมากแสดงถึงภัยคุกคามท่ี
อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศบนบก “เราทราบ
มาหลายปีแล้วว ่าพลาสติกอยู ่ในอากาศ, 
มหาสมุทรและดิน ในท่ีสุดเราก็มีข้อพิสูจน์
แล้วว ่าพลาสติกอยู ่ในผักผลไม้” ไซแอน 
ซัทเทอร์แลนด์ผู ้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรณรงค์ด้าน 
ส่ิงแวดล้อม A Plastic Planet กล่าวกบั Daily 
Mail ส่ือขององักฤษ 

ซัทเทอร์แลนด์ยังเรียกร้องให้มีการ
ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่าสารพษิเหล่านีส่้งผล
อะไรกับสุขภาพ และควรฟังนักวิทยาศาสตร์
มากกว ่าคล ้อยตามกลุ ่มผลประโยชน ์ท่ี
เกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ 

มาเรีย เวสเทอร์บอส ผู ้ก ่อตั้งกลุ ่ม 
ส่ิงแวดล้อม Plastic Soup Foundation 
กล่าวว่า ถ้าไมโครพลาสตกิแทรกซมึเข้าไปใน
ผกัได้กแ็สดงว่ามันแทรกซมึเข้าไปในทุกส่ิงทุก
อย่างท่ีกินผกัเป็นอาหารเช่นกนั ไม่ว่าเนือ้สัตว์
และผลิตภัณฑ์นม จึงต้องหาค�าตอบให้ได้ว่า
พลาสตกิท�าให้เราป่วยหรอืไม่ 

ที่มา :
Andrews, Luke. “Microplastics are contaminating the 
fruit and vegetables we eat including apples and let-
tuces”. Daily Mail  (25 June 2020). Retrieved 18 August 
2020 from https://rb.gy/5zbmab

ไมโครพลาสตกิส่วนใหญ่ถกูปล่อย
ออกมาโดยตรงหรือผ่านการแตก
ย่อยของพลาสติกเป็นช้ินเล็กเข้า
สู่สภาพแวดล้อมบนบกและสะสม
ในดินจ�านวนมาก 

ผักผลไม้ปนเปื้ อน
ไมโครพลำสติกผ่ำนรำก
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การพัฒนาวัดวาอารามท่ีต้ังอยู่ใจกลาง
เมืองส่วนใหญ่มักเน้นส่ิงปลูกสร้างท่ี
สวยงาม แตกต่างจากภาพท่ีเห็นหลัง

ก�าแพง “วัดนาควิชัย” อ�าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ท่ีพ้ืนท่ีเกือบสิบไร่ปกคลุมไปด้วย
ต้นไม้ให้ร่มเงาและแปลงผักสวนครัวนานาชนิด 

แม้วัดจะโอบลอ้มวัดไปด้วยถนนใหญ่
แหล่งก�าเนดิฝุ่นควนัและส่งเสียงรบกวน ท้ังยงั
อยู่ตดิมชีมุชนแออดั แต่บรรยากาศภายในวดั
กลบักลมกลืนไปกบัธรรมชาต ิซึง่ “เจ้าอาวาส

พระครวิูชยับญุพิศษิฐ์” และพระลกูวดัอกี 10 
รปู ช่วยปลกูต้นไม้มาตัง้แต่ปี 2552 ในช่วงท่ี 
“พระครวิูชยั” เริม่เข้ามารบัต�าแหน่งใหม่ ๆ 

ช่วงแรกได้ชักชวนชาวบ้านช่วยปรับ
สภาพพื้นท่ีจากป่าช้าท่ีปกคลุมไปด้วยหญ้า
และวชัพชืท่วมสูง จนสามารถพลกิฟ้ืนให้เป็น
พื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูกป่าและท�าเกษตร
อนิทรย์ี โดยเน้นไม้ยนืต้นรบัประทานผล รวม
ถงึผกัสวนครวั 

ชาวบ้านได้บริจาคเมล็ดพันธุ์และต้น
กล้า เพราะเห็นถงึความตัง้ใจดขีอง “พระครู
วชิยั” และเณรในวดัท่ีอตุส่าห์ตรากตร�าขุดดนิ 
ถางหญ้าปลูกต ้นไม ้ท ่ามกลางแดดร ้อน 
ซึ่งเดิมทีชาวบ้านเรียกวัดแหง่นี้ว่า “วัดกลาง
ทุ่ง” แต่เมือ่ปลูกต้นไม้ท�าให้วดัร่มรืน่มากขึน้ 

เริ่มจากปลูกกล้วย มะละกอ มะม่วง 
และไมใ้หญ่นานาชนิดทุกพื้นท่ีว่าง รวมถึง 
ยกร่องปลกูผกัสวนครวั เช่น แตงกวา ถัว่ฝักยาว 
ต�าลงึ ดอกแค มะระ ฯลฯ และเปิดเป็นโรงทาน
ให้ชาวบ้านเกบ็ผลผลติไปรบัประทาน เพราะ
ถอืเป็นน�า้พักน�า้แรงจากชาวบ้านท่ีร่วมบรจิาค
และช่วยกันปลูก ซึ่งปัจจบุนัชาวบ้านระแวกนี้
เรยีกวดัว่า “วัดสวนครวัรัว้กินได้” จนตดิปาก 

วดันาควชิยัมีแม่ครวัปรงุอาหารประจ�า
ทุกวัน โดยน�าผักสวนครัวท่ีปลูกแบบเกษตร
อนิทรย์ีมาประกอบอาหารให้กบัพระและเณร
ในวัดได้ฉัน หรือบางครั้งมีงานบุญ งานบวช 
งานศพ ฯลฯ ชาวบ้านจะมาร่วมวงประกอบ
อาหารโดยน�าพืชผักผลไม้ท่ีปลูกในวัดน�ามา
เป็นวัตถุดิบ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแก่
ญาติโยมท่ีเป็นเจ้าภาพ แถมได้สุขภาพดีจาก
การบริโภคผักผลไม้ปลอดสารพิษ ดังนั้น
พระเณรในวัดแทบไม่ต้องออกบิณฑบาตก็มี
อาหารฉนั

นอกจากนี ้  ในการบวชเรยีน “พระครู
วิชัย” ได้ย�้าเสมอว่า วัดนาควิชัยต้องการ 
“พระกรรมกร” ไม่ได้สร้าง “พระเจ้าคุณ” 
พระสงฆ์ต้องเรียนหนังสือ ต้องช่วยท�าความ
สะอาดวดั ช่วยดแูลสภาพแวดล้อมภายในวดั
ตัง้แต่การกวาดลานวดั  พรวนดนิรดน�า้ต้นไม้ 
ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ และท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
รวมท้ังน�าเศษอาหารเหลือท้ิงมาท�าปุ๋ยอนิทรย์ี 
อกีท้ังต้องคดัแยกขยะตามหลัก 3Rs  เพือ่ใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์อกีด้วย

ภ า ย ใ น วั ด น า ค วิ ชั ย ก ล า ง เ มื อ ง
มหาสารคามจงึสะอาดสะอ้านและร่มรืน่ เป็น
เสมือนสวนสาธารณะให้คนในชุมชนได้มา 
สูดอากาศบรสุิทธ์ิ เกบ็พืชผกัผลไม้น�ากลบัไป
รบัประทานท่ีบ้าน และยงัเป็นแหล่งเรยีนรู้การ
ท�าเกษตรอนิทรย์ีอกีด้วย  

อีกอยา่งท่ีเจ้าอาวาสพระครูวิชัยบุญ
พศิษิฐ์ ให้ความส�าคญัท่ีสุด คอื การให้ความ
รู้เรื่องพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลท่ี 9 เกี่ยวกับการ
ท�าการเกษตรและการปลกูป่ามาอบรมส่ังสอน 
พระสงฆ์ในวัดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
วดัและตวัเอง 

ล่าสุดวัดนาควิชัย เป็นวัดท่ีผ่านเกณฑ์
การจัดการส่ิงแวดล้อม ปี 62 ระดับดีเยี่ยม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
เป ็นวัดต ้นแบบท่ีวัดชานเมืองในจังหวัด
มหาสารคามได้น�าไปเป็นแบบอย่างการพฒันา
วดั และสามารถน�าพาชมุชนมาร่วมกนัอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม โดยมวีดั
เป็นศูนย์กลางการสร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นใน
ชมุชนได้อย่างน่าชืน่ชม 

“พระครูวิชัย” ได้ย�้าเสมอว่า วัด
นาควิชัยต้องการ “พระกรรมกร” 
ไม่ได้สร้าง “พระเจ้าคุณ” พระ
ลูกวัดทุกคนต้องเรียนหนังสือ 
ต้องช่วยกันท�าความสะอาดวัด 
ต้องช่วยดูแลสภาพแวดล้อม
ภายในวัด

‘วัดนำควิชัย’ วัดสวนครวัรัว้กินได้
ปอดฟอกอำกำศแห่งเมืองมหำสำรคำม



#  กรีนไมล์’ ตูน

11ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 8 ปีที่ 16 เดือนกันยายน 2563



#  ผลิใบ

12 ฟา้สวย น�้าใส ฉบับที่ 8 ปีที่ 16 เดือนกันยายน 2563

ปัญหาขยะในทะเลไทยนับเป็นปัญหา
ใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาและอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน นับตั้งแต่

ต้นทางด้วยการจัดการขยะอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ ท่ีส�าคัญยิ่งกวา่คือ การปลูก
ฝังจิตส�านึกรักทะเลและส่ิงแวดล้อมให้กับ
เยาวชน ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาท่ี
ต้นเหตอุย่างยัง่ยนื

ส� า ห รั บ  “ ช ม ร ม พิ ทั ก ษ ์ท ะ เ ล ” 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ�าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้ด�าเนินกิจกรรม

ภายใต้โครงการต่าง ๆ เพื่อปลูกฝงัจิตส�านึก
ให้กบัสมาชกิชมรม รวมท้ัง “โครงการหอพัก
สีเขยีว” ซึง่ท�ามาต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 5 แล้ว โดย
ในปี 2562 ยังได้เข้าร่วมในโครงการการ
ด�าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลยั (Green Youth) ของ
กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม และมีผลการ
ด�าเนนิโครงการท่ีดเียีย่ม ได้รบัการประเมนิอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานระดบัทอง

อาจารย์ภสิูต ห่อเพชร อาจารย์ท่ีปรกึษา
ชมรมฯ เล่าว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมการ
อนุรักษ์และเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก
ด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะท่ีเกีย่วข้องกบัการ
จัดการปญัหาขยะและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมภายในเขตมหาวิทยาลัย ท้ัง
ยงัเชือ่มโยงไปสู่ชมุชนรอบมหาวทิยาลัย เพือ่
การจดัการปัญหาขยะทะเลตัง้แต่ต้นทาง โดย
ยดึหลกั 3Rs คอื Reduce (ลดใช้), Reuse 
(ใช้ซ�า้), และ Recycle (น�ากลับมาใช้ใหม่)

กิจกรรมของชมรมท�าให ้นักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้รูถ้ึง 
ผลกระทบของขยะทะเลท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต 

และส่ิงแวดล้อมทางทะเล ซึ่งรวมถึงการ 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในหอพัก การ
เพิม่มูลค่าและการใช้ประโยชน์จากขยะ อย่าง
เช่น กิจกรรม Plastic Bag Wash Station 
เพื่อถ่ายทอดความรู้การเพิ่มมูลค่าของขยะ
ถุงพลาสติก รวมไปถึงการรณรงค์ให้เกิด
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การใช้ 
แก้วน�า้ส่วนตวั การใช้ถงุผ้า ฯลฯ เพือ่ลดการ
ใช้พลาสตกิใช้ครัง้เดยีวท้ิง

ในแต่ละปีมีนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมชมรมเพิ่มมาก
ขึน้ โดยสมาชกิหลายคนเริม่ปฏบิตัติวัเป็นมติร
กบัส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นธรรมชาต ิโดยเฉพาะ
สมาชิกใหม่ของชมรมท่ีคิดว่าการจะรณรงค์
ให้คนอืน่ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมจะต้องเริม่ต้น
ท่ีตวัเองก่อน ถงึจะไปพดูหรอืแนะน�าให้คนอืน่
ท�าตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะท่ีชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
กไ็ด้เชญิชวนชมรมเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกีย่วกบั
ปัญหาขยะทะเล เพราะรับทราบถึงกิจกรรม 
ท่ีชมรมท�า นักศึกษาจึงได้มีโอกาสไปเรียนรู้ 
และฝึกฝนทักษะการท�างานร่วมกับชุมชน 
รวมถึงเรียนรู้กระบวนการการเก็บขยะทะเล 
เป็นต้น 

“นักศึกษาได้ท�างานนอกห้องเรียนได้
รับประสบการณ์ บางปีงานชมรมก็หนักและ
เหนื่อยมาก อยา่งเช่น การไปเก็บขยะใน 
ป่าชายเลน ซึง่มเียอะมาก เกบ็เท่าไหร่กไ็ม่หมด 
เขาเหนือ่ย แต่กมี็ความภาคภูมใิจ แล้วส่ิงท่ีท�า 
ก็เริ่มเข ้ามาในตัวเขาท่ีจะน�าไปถ่ายทอด 
เผยแพร่ให้กบัคนท่ัวไปในชวีติประจ�าวนั”

อย่างไรกต็าม โครงการของชมรมพทัิกษ์
ทะเลเป็นการส่งต่องานจากรุ่นพ่ีไปสู่รุ่นน้อง 
โดยไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รบัรางวลัใด ๆ  เพราะ
หลายกิจกรรมมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง 
ซึง่เป็นการฝึกทักษะท่ีจะน�าไปใช้ในการท�างาน
จรงิ ๆ ในอนาคตได้

รวมท้ังได้รับการปลูกฝังให้เป ็นคน 
รุ่นใหม่ท่ีผลิบานผลใิบไปเป็นผู้ใหญ่ ซึง่พร้อม
จะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับส่ิงแวดล้อมและ
โลกต่อไป 

แต่ละปีมีนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมเพิ่มมากขึ้น โดยสมาชิก
หลายคนเริม่ปฏบิตัติวัเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมชาติ

ชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ 
ปลูกฝังกำรจัดกำรขยะตัง้แต่ต้นทำง



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรม 
ส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม เป็นประธานการประชมุ 
คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 1/2563 เมือ่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ 
อาคารกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วย
นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม และผู้แทนจากกรมควบคุม
มลพิษ กรมเจ้าท่า ส�านกัส่ิงแวดล้อม ส�านกัอนามยั 
กรมประชาสัมพันธ์ สถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย สถาบนั

ลูกโลกสีเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนเครือข่าย 
ทสม. เข้าร่วม 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมได้มีข้อเสนอแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมการด�าเนินงานของเครือข่าย 
ทสม.กรงุเทพมหานคร (กทม.) ดงันี ้1. ส่งเสรมิและ
ขยายเครอืข่าย ทสม. กรงุเทพมหานคร ให้มจี�านวน
มากขึน้ กระจายตวัและครอบคลมุทุกชมุชนและเขต 
และควรมุ่งเน้นการเข้าถงึกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2. 
การพฒันางานเครอืข่าย ทสม. ต้องเข้าใจ และเข้าถงึ

การท�างานตามบรบิทพืน้ท่ี กทม. ซึง่เป็นชมุชนเมือง 
รวมท้ังปรบัวธีิคดิ วธีิการปฏบิตั ิ พฒันาคนเพือ่น�า
ไปสู่การพฒันางาน โดยบรูณาการความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาคใีนระดบัพืน้ท่ี  3. เครอืข่าย ทสม. 
กรงุเทพมหานคร ควรมุ่งเน้นการท�างานท่ีสอดคล้อง
ในเชิงยุทธศาสตร์/นโยบายควบคู ่ไปด้วย และ 
4. ควรพัฒนาและสร้างพื้นท่ีการท�างานร่วมของ 
เครอืข่าย ทสม. กบัหน่วยงานภาคใีนระดบัพืน้ท่ีให้เป็น 
“พืน้ท่ีต้นแบบ” ในระดบักลุ่ม หรอืเขตของ กทม. 

01.
ขยำยเครอืข่ำย ทสม. 
กรุงเทพมหำนครครบทุกเขต

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม ร่วมกบัมลูนธิิ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ จัดประชุมพัฒนา
ความรู้กฎหมายส่ิงแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ระหว่างวันท่ี 
26-27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมฟรูาม่า เชยีงใหม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยนางภาวนิ ีณ สายบรุ ีรองอธิบดี

กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิด 
มีเครือข่ายป่าชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน นกัวิชาการ 
และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมกว่า 170 คน

การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปล่ียนความ
เขา้ใจนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้-ท่ีดิน 
รวมถงึความคบืหน้าของอนบุญัญตัเิพือ่การวางแผน

จัดการและพัฒนาการท�างานของเครือข่ายภาค
ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องป่าชุมชนท่ีต้องการจัด
ท�าแผนการจัดการและการใช้ประโยชน์ภายใต้ 
พระราชบญัญตัป่ิาชมุชน พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ช่วยให้เครอืข่ายเห็นความก้าวหน้า 
และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีชัดเจน
มากขึน้ 

02.
เรง่ท�ำควำมเข้ำใจนโยบำย
และกฎหมำยป่ำชุมชน
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

นายวรพล จนัทร์งาม รองอธิบดกีรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานในพิธีปิด
พร้อมมอบรางวัลในโครงการห้องสมุดและสถานี
การเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเคลื่อนท่ี ณ โรงเรียนวัด
บ้านหมี่ อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ม ีนางสุภาวด ีมิสุนา รองผู้อ�านวยการเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาเขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ 

พร้อมคณะคร ูและนกัเรยีนจาก 8 โรงเรยีนในพืน้ท่ี
เข้าร่วมกว่า 250 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 
โรงเรยีนวดัโพธ์ิศร ีโรงเรยีนวดัลานคา โรงเรยีนวดั
แก้ว โรงเรียนวัดสวนแดง โรงเรียนวัดสวนหงส์ 
โรงเรียนกฤษณา และโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 2

โครงการดงักล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และส�านัก

หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และให้
บรกิารองค์ความรู้ สร้างความตระหนกัการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมแก่ชมุชน โดย
เฉพาะกลุ่มโรงเรียน และเยาวชน ซึ่งภายในงานมี
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องส่ิงแวดล้อม การคัดแยก
ขยะ การจดัการขยะ และการใช้บรกิารห้องสมดุ 

03.
สส. มอบรำงวัลโครงกำร
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) 
ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ศูนย์เรียนรู ้หมู ่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและ
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในพื้นท่ีภาคเหนือ 
ในช่วงวันท่ี 22 - 28 สิงหาคม 2563 ได้แก่ 
ศูนย์การเรียนรู ้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
บ้านทุ่งศรี ต�าบลทุ่งศรี อ�าเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร ่ ศูนย ์การเรียนรู ้หมู ่บ ้านต ้นแบบปลอด 
การเผาบ้านต้นต้อง ต�าบลพิชัย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 

บ ้านท ่าปุยตก ต�าบลย ่านรี  อ�าเภอสามเงา 
ศนูย์เรยีนรู้ต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่กึด๊หลวง 
ต�าบลแม่ภาษา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ท้ังนี้ เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้ในปีท่ีผ่านมาและรับฟังความคิดเห็น 
ถึ งป ัญหาอุ ปสรรคและการ เตรี ยมรั บ มือ
สถานการณ์ปัญหาการเผาในท่ีโล่งและมลพิษ
หมอกควันในปีถัดไป โดยมี องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงนายอ�าเภอ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้ 
ในพ้ืนท่ีแต่ละจังหวัดเข้าร่วม โดยกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อมได้สนับสนุนการด�าเนินงาน
และการขยายผลการสร้างเครือข่าย รวมท้ังการ
ส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด 
ดังนี้  จังหวัดแพร่ มีการขยายเครือข่ายแล้ว 
กว่า 30 ชุมชน จังหวัดล�าปาง 32 ชุมชน และ
จังหวัดตาก 24 ชุมชน โดยมีเป้าหมายการขยาย
เครือข่ายไปยังชุมชนข้างเคียงให้ครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
การ เผาใน ท่ี โล ง่และลดผลกระทบมลพิษ 
หมอกควันต่อไป 

04.
ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
หมู่บ้ำนปลอดกำรเผำ 3 
จังหวัดภำคเหนือ
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#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) จดั
ประชมุเชงิปฏบิตักิารแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
ลุ่มน�า้ขนาดเลก็ “บทเรยีนลุม่น�า้ฝ่ังอ่าวไทย สู่การ
เรียนรู้การจัดการลุ่มน�้าฝั่งอันดามัน” ระหว่าง 
วนัท่ี 21-23 สิงหาคม 2563 ณ ศนูย์เครอืข่าย
ด้านการประมง บ้านท่าคลอง ต�าบลเกาะกลาง 

อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่โดยมีวัตถปุระสงค์
เพือ่ขยายบทเรยีนการจดัการพืน้ท่ีลุ่มน�า้ขนาดเลก็
ของพื้นท่ีต้นน�้าปากพนัง สู่พื้นท่ีลุ่มน�้าในจังหวัด
กระบี่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติ
การร่วมกนัในประเดน็ต่าง ๆ รวมท้ังสานสัมพันธ์ 
เครื อข ่ายคนรั กษ ์ต ้นน�้ า สายน�้ าปากพนั ง 

สมาคมคนรกัเลกระบี ่อปท. เครอืข่ายประมงพืน้
บ้านจังหวัดกระบี ่และเครอืข่ายเยาวชน ผ่านการ
เก็บขยะทะเล การท�าฝายต้นน�้า การท�าแนว 
เขตอนุรักษ์หอยท้ายเภา ตลอดจนการเสวนา 
การจัดการป่าต้นน�้าและการจัดการพื้นท่ีชายฝั่ง
ร่วมกนั 

05.
แลกเปลีย่นบทเรยีน
จัดกำรลุ่มน�้ำฝ่ังอ่ำวไทย
สู่ฝ่ังอันดำมัน

#  บนความเคลื่อนไหว

ด้วยหลกัฐานท่ีถกูค้นพบหลงัการส�ารวจ
ขยะพลาสติกในมหาสมุทร ท�าให้ 
Lego ต้องกลบัมาทบทวนตวัเองและ

โจทย์ในการท�างานกถ็กูท้าทาย เม่ือตวัต่อชิน้
เล็ก ๆ จ�านวนมากไปมจุีดจบท่ีท้องมหาสมทุร 
และชิน้ส่วนพลาสตกิเหล่านัน้อาจใช้เวลานาน
ถงึ 1,000 ปีกว่าจะย่อยสลาย

ด้วยเป้าหมายในการด�าเนนิธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน เจ้าของ Lego ลงทุนหลายพันล้าน
เหรียญสหรัฐในโครงการนี้ เริ่มจากการท�า
วจิยัเพือ่ผลติตวัต่อ Lego แบบยัง่ยนื ตัง้แต่
ปี 2561 เป็นต้นมามีชิ้นส่วนตัวต่อท่ีผลิต 
จากวสัดชุวีภาพมาสู่ตลาด 

Lego รุ่นใหม่เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน
จากต้นอ้อย ซ่ึงทนทาน  ยืดหยุ่น และสามารถ
ย่อยสลายได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือ
ความปลอดภัย คุณสมบัติทางกายภาพน้ัน
เหมือนตัวต่อรุ่นเก่า ๆ จนแทบสังเกตไม่เห็น
หรือแยกไม่ออก ท้ังน้ีทาง Lego ได้ท�างาน
ร่วมกับพันธมิตร WWF เพ่ือไม่ให้กระทบ 
ต่อความม่ันคงทางอาหาร รวมท้ังจัดหาวัตถุดิบ

อย่างรับผิดชอบ
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Lego ร้อยละ 2 ใน

ตลาดท่ีท�าจากวัสดุท่ีย่ังยืน แต่บริษัทมีเป้าหมาย 
ท่ีย่ิงใหญ่อยู่ข้างหน้า โดยได้ประกาศว่า พวก
เขาจะผลิตของเล่นช้ินเล็ก ๆ ท้ังหมดเหล่าน้ี
ด้วยวัสดุท่ีย่ังยืนเพ่ือทดแทนพลาสติกแบบ 
เดิม ๆ  ซ่ึงใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ภายในปี 2573

นอกจาก Lego แล้ว ยังมีบริษัท
เดนมาร์กรายอืน่ ๆ อกีหลายแห่งได้ประกาศ
โครงการท่ีจะสร้างความยัง่ยนืมากข้ึน ภายใน

ปี 2573 ด้วยเช่นกนั 
ส�าหรับ Lego ของเล่นซึ่งได้รับความ

นยิมมานานกว่า 80 ปี เป็นของตระกลู Kirk 
หนึง่ในครอบครวัท่ีร�า่รวยท่ีสุดของเดนมาร์ก 

ที่มา : 
www.telegraph.co.uk/news/2020/02/04/lego-turn-bricks-
green-2030-companys-develops-sugar-cane-wood/
www.thelocal.dk/20200203/lego-to-turn-all-its-bricks-
green-by-2030-denmark
ภาพ: lego.com

Lego ผลิตตัวต่อจำกวัสดุชีวภำพ ลดขยะลงทะเล
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