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ารท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาฝุ่น 
PM2.5 เป็นวาระแห่งชาต ิ เมือ่วนัท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีผ่านมา 

เป็นการตอกย�้าถึงระดับของปัญหาท่ีกระทบ
ต่อวิถีชีวิตประชาชน โดยเฉพาะวิกฤตฝุ่นใน
ฤดูกาล ประจ�าปี 2563 ชี้ชัดได้ว่าจ�าเป็น
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ 
เนื่องจากอ�านาจและเครื่องมือการจัดการยัง
ไม่ครอบคลมุ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้ด�าริถึงการศึกษาความ
เหมาะสมเรือ่งกฎหมายอากาศสะอาด (Clean 
Air Act) เนือ่งจากแผนปฏบิตักิารขบัเคล่ือน
วาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้าน 
ฝุ่นละออง พ.ศ. 2562-2567 ท่ีมอียู่อาจจะ
ไม่เพยีงพอ

ขณะท่ี ภาคเอกชนก็ได้ผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความ
สะอาดของอากาศ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากหอการค้าท่ัวประเทศ และคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดยได้ร่วม
เข้าชือ่ 10,000 รายชือ่สนบัสนนุ เพือ่น�าเข้าสู่
การพจิารณาของสภาฯ

ตัวอย่างสาระส�าคัญของร่างกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว จะมีการบูรณาการหน่วยงาน 
9 กระทรวง 3 ส�านกั ภาคประชาชนและภาค
เอกชนในการบริหารจัดการอากาศสะอาด 

โดยจะมี “คณะกรรมการอากาศสะอาด” ท่ี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน รองนายกรฐัมนตรี 
เป็นรองประธานคนท่ีหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
เป็นรองประธานคนท่ีสอง 

กรรมการ  ประกอบด ้วย  ระดั บ
รัฐมนตรีว่าการ 9 กระทรวง คือ กระทรวง
กลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณ กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิเกี่ยวกับการป้องกันหรือแก้ไขคุณภาพ
อากาศ ไม่เกิน 8 คน ซึง่คณะรฐัมนตร ี (ครม.) 
แต่งตั้งโดยผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่ง และให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานกุาร

บทบาทส�าคัญของคณะกรรมการชุดนี้
จะท�าหน้าท่ีเสนอนโยบายและแผนการจดัการ
ให้มรีะบบสภาพแวดล้อมของชัน้บรรยากาศท่ี

ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งจะมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
อากาศของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีคณะ
กรรมการอากาศสะอาดระดบัจงัหวดั และกลุม่
จังหวัด โดยมีส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั (ทสจ.) เป็นเลขานกุาร

นอกจากนี้  ให ้มี  “คณะกรรมการ
มลภาวะทางอากาศ” โดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็น
ประธาน กรรมการ ประกอบด้วย อธิบดจีาก
กรมและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง โดยมี
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร มีหน้าท่ีก�าหนดค่าความเป็นพษิ ให้
ความเห็นต่อรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดเขตพืน้ท่ี
แหล่งมลพษิทางอากาศ 

ท่ีน่าสนใจกค็อืภายใต้กฎหมายดงักล่าว
ยังมีก�าหนดแหล่งมลพิษทางอากาศระดับ
จังหวัด หรือระดับอ�าเภอ ซึ่งแบ่งเป็นแหล่ง
มลพิษโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในท่ีโล่ง 
การก่อสร้าง ยานพาหนะ อกีท้ังก�าหนดให้จดั
ท�ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอ
คณะกรรมการอากาศสะอาดทุก 3 เดอืน ฯลฯ

ฉะนั้น หากเปิดรับฟังความคิดเห็น
อย่างรอบด้านโดยมีภาครฐัเป็นแกนหลกั เรา
สามารถปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการ
มลพิษทางอากาศที่มีรูปธรรม ครอบคลุมทุก
มิติ มีองค์กรและกลไกจัดการปัญหาตั้งแต่
ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัประเทศ 

และอนาคตท่ีไม่ไกล ประชาชนจะได้
สิทธิและความเท่าเทียมในการสูดอากาศ
บรสุิทธ์ิส�าหรบัการหายใจ 

ที่มา : www.prachachat.net/economy/
news-409852

ก า ร วั ด คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น
กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ที่
สงูตดิอนัดบัโลก รวมถงึในอกีหลาย 
จังหวัดที่อยู ่ท่ามกลางฝุ ่นควัน
อนัตรายและมผีลกระทบต่อสขุภาพ
ประชาชน

#  เกาะกระแสกรีน

ได้เวลาท�าคลอด
กฎหมายอากาศสะอาด

ก
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#  พลังขับเคลื่อน

ปัญหาฝุ่นละอองหรือฝุ ่นควันเกินค่า
มาตรฐานโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 เกิดขึ้นเป็นประจ�าใน

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล นอกจากนีย้งั
มพีืน้ท่ีภาคใต้และพืน้ท่ีจงัหวัดอืน่ๆ เช่น พืน้ท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีภาคกลาง 
เป็นต้น

พืน้ท่ี 9 จงัหวดัภาคเหนอื ฝุ่นละอองเกิน
ค่ามาตรฐานในช่วงเดอืนมกราคม – เมษายน 
ซึง่เป็นหน้าแล้งของทุกปี เนือ่งจากความแห้ง
แล้ง ประกอบกับเกษตรกรจะท�าการเผาเศษ
วสัดเุพือ่เตรยีมพืน้ท่ีเพาะปลกู สภาวะอากาศ
ท่ีแห้งและนิ่ง ภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่ง
กระทะท�าให้ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายและ
แขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศได้นาน 

ขณะท่ี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในช่วงต้นปีเช่นกัน โดย
แหล่งก�าเนิดหลักมาจากรถยนต์ดีเซล การ
เผาในท่ีโล่ง และโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่สถติ ิ
ณ เดอืนธันวาคม 2561 มีจ�านวนรถจดทะเบยีน 
สะสมมากกว่า 12 ล้านคัน นอกจากนี้มีฝุ่น
ควันจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า อาคารสูง ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเป็นปัจจัยให้เกิดมลพิษใน
อากาศเพิม่ขึน้ (1)

ด้วยสถานการณ์ PM2.5 ยังคงอยูใ่น

ขั้นวิกฤตหลายพื้นท่ี จ�าเป็นต้องแก้ไขอย่าง
เร ่งดว่นและเป็นระบบ ซึ่งท่ีประชุมคณะ
รฐัมนตร ี(ครม.) เมือ่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 มี 
มติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ 
แห ่งชาติ  “การแก ้ไขป ัญหามลพิษด ้าน 
ฝุ่นละออง” ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่

มาตรการท่ี 1 การเพิม่ประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการเชงิพืน้ท่ีในระยะเร่งด่วน ได้แก่ 
9 จงัหวดัภาคเหนอื กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
พื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง (ประสบปัญหาหมอก
ควนั) พืน้ท่ีหน้าพระลาน จงัหวดัสระบรุ ี และ
พืน้ท่ีอืน่ ๆ ท่ีมกีารเผาในท่ีโล่ง เช่น จงัหวดั
ขอนแก่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น โดย
ใช้กลไกการส่ังการแบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) ตามปรมิาณฝุน่ PM2.5 ดงันี้

ระดับท่ี 1 PM2.5 มีค่าไม่เกิน 50 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร หน่วยงานด�าเนนิ
ภารกิจตามสภาวะปกติ

สถานการณ์ฝุน่ควนัท่ีเกิดข้ึนบ่งช้ีว่า
มลพษิทางอากาศในบ้านเราอยู่ในขัน้
วิกฤตจ�าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างเร่งด่วนและอย่างเป็นระบบ 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
มลพิษท่ีต้องจัดการจากต้นทาง
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ระดบัท่ี 2 PM2.5 มค่ีาระหว่าง 51-75 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร หน่วยงานด�าเนนิ
มาตรการให้เข้มงวดข้ึน

ระดับท่ี 3  PM2.5 มีค ่าระหว่าง 
76-100 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตรให ้
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้บญัชาการเหตกุารณ์ 
โดยใช้อ�านาจควบคุมพื้นท่ี แหล่งก�าเนิดและ
กิจกรรมท่ีท�าให้เกิดมลพษิ

ระดบัท่ี 4 PM2.5 มีค่ามากกว่า 100 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ให้จดัการประชมุ
คณะกรรมการท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือเสนอต่อนายก
รฐัมนตรพิีจารณาส่ังการ

มาตรการท่ี 2 การป้องกันและลดการ
เกิดมลพิษท่ีแหล่งก�าเนดิ ท้ังในระยะส้ัน (พ.ศ. 
2562 – 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 
– 2567) ตัวอย่างมาตรการระยะส้ัน เชน่ 
ส่งเสริมการน�าน�้ามันเชื้อเพลิงมีก�ามะถันไม่
เกิน 10 ppm มาจ�าหน่ายก่อนกฎหมายบงัคบั
ใช้ บังคับใช้มาตรฐานรถยนต์ใหม่ Euro 5 
ภายในปี 2564 ควบคุมการน�าเข้ารถยนต์
และเครื่องยนต์เก่า ส่งเสริมการปลูกพืชหรือ 
ไม้ยืนต้นทดแทนพืชเชิงเดี่ยว ผลักดันการ
ก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียวในเขตเมือง ติดตั้งระบบตรวจสอบ
มลพษิทางอากาศท่ีปล่องโรงงาน สนบัสนนุการ
ใช้พลังงานสะอาดในครวัเรอืน ฯลฯ

ตวัอย่างมาตรการระยะยาว เช่น บงัคบั
ใช้มาตรฐานรถยนต์ใหม่ Euro 6 ภายใน
ปี 2565 บังคับใช้มาตรฐานน�้ามันเชื้อเพลิง
มีก�ามะถันไม ่เกิน 10 ppm ตั้งแต ่วันท่ี 
1 มกราคม 2567 ส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
ก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยผนวกมิติ
ด้านส่ิงแวดล้อม มีการก�าหนดกฎระเบียบ 
มาตรการและเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมฝุ่น
จากการก่อสร้าง มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรม มีการสนับสนุนให้ใช้
พลงังานสะอาดในครวัเรอืน ฯลฯ 

มาตรการท่ี 3 การเพิม่ประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการมลพษิ ตวัอย่างมาตรการระยะ
ส้ัน เช่น พัฒนาเครือข่ายตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในท้องถิ่น ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
โดยปรบัค่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศ
เฉลีย่รายปีตามองค์การอนามัยโลก ปรบัปรงุ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิง
แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ศึกษาความ
เหมาะสมเรือ่งกฎหมายอากาศสะอาด (Clean 
Air Act) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อลดมลพิษ 
ทางอากาศ จัดท�าบัญชีการระบายมลพิษ 
ทางอากาศจากแหล่งก�าเนิด พัฒนาระบบ 

คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น ฯลฯ
ส�าหรบั ตวัอย่างมาตรการระยะยาว เช่น 

พฒันาเครอืข่ายการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
อากาศ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อลดมลพิษทาง
อากาศ อาทิ เครือ่งมอืตรวจวดัคณุภาพอากาศ
แบบเซนเซอร์ เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้จัดตั้ง
ศูนย์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับ
จังหวัด โดยมีผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการ
จงัหวดัเป็นผู้บญัชาการในช่วงเกิดวกิฤต รวม
ถงึใช้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ เป็น
กลไกหลกัร่วมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องแก้ไข
ปัญหาให้มปีระสิทธิภาพ (2)

ภายหลัง ครม.ได้เห็นชอบมาตรการ 
ข้างต้น วนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 พลเอกประวติร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ 
ศิ ลปอาชา  รั ฐมนตรี ว ่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ลง 
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบนโยบายการ
รับมือสถานการณ์ฝุ่นภาคเหนือแก่หน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้ กระทรวง
มหาดไทย มอบให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั ตดิตาม
สถานการณ์และบรูณาการการส่ังการ ป้องกนั
และควบคุมการเผาในแต่ละจังหวัดอย่าง
เคร่งครดั (Single Command) ตัง้แต่ระดบั
จงัหวดั อ�าเภอ จนถงึระดบัต�าบล โดยเฉพาะ 
ต�าบลท่ีเส่ียงการเผาซ�า้ซาก 

กระทรวงกลาโหม ให้สนับสนุนการ
ลาดตระเวนและดบัไฟทางภาคพืน้ดนิและทาง
อากาศ หารอืกรอบความร่วมมอืคณะกรรมการ
ชายแดน เพ่ือขอความร่วมมือในการควบคุม
การเผาบรเิวณชายแดน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ลดจุดความร้อน Hotspot ใน
พืน้ท่ีป่าให้เป็นศนูย์ ระหว่างวันท่ี 15 มนีาคม ถงึ 
30 เมษายน 2563 ระดมสรรพก�าลังอปุกรณ์ 
เครื่องมือ จากนอกพื้นท่ีมาสนับสนุนการ 
ลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่า ให้ความ
ช่วยเหลือและร่วมมือกบัประเทศในอนภุมูภิาค 
ลุ่มแม่น�า้โขง แก้ไขปัญหาหมอกควนัข้ามแดน 

กระทรวงคมนาคม กวดขันไม่ให้มีการ
เผาในพืน้ท่ีรมิทางหลวงโดยเดด็ขาด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปล่ียนพืน้ท่ีเกษตรท้ังหมด
ใน 9 จังหวัดภาคเหนือไปสู่การเป็นเกษตร
ปลอดการเผาภายใน 3 ปี ก�ากบัภาคเอกชนโดย
เฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
งดการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรท่ีมา
จากการบกุรกุป่าและเตรยีมความพร้อมการท�า
ฝนหลวงในช่วงวกิฤตหมอกควนั (3) 

ถั ดมา ท่ีประชุม  ครม .  เมื่ อวั น ท่ี 
21 มกราคม 2563 มมีตเิห็นชอบการยกระดบั
มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิ
ฝุ่นละอองในช่วงวกิฤต หลังพบว่าสถานการณ์
ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานต่อเนือ่งและปรมิาณ
อยู ่ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน จึงต้องมีการจ�ากัดจ�านวนและลด
การระบายมลพิษจากแหล่งก�าเนดิ โดยเฉพาะ
เครือ่งยนต์ดเีซล โรงงานอตุสาหกรรม การเผา
ในท่ีโล่ง จงึต้องมกีารยกระดบัมาตรการให้เข้ม
งวดขึ้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
ฝุ ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยให้
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องรบัผดิชอบด�าเนนิ
การโดยเร่งด่วน (4)

นอกจากนี ้เมือ่วนัท่ี 23 มกราคม 2563 
พลเอกประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็น
ประธานการประชมุคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาต ิ เพือ่มอบหมายหน่วยงานรบัผดิชอบ
ด�าเนินการให้สถานการณ์ฝุ่นกลับสู่ภาวะปกติ
โดยเรว็ โดยเน้นย�า้ให้ทุกหน่วยงานด�าเนนิการ
ตามแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ
การแก้ไขปัญหามลพษิด้านฝุ่นละอองท่ี ครม.
ได้อนมุตัไิปแล้ว และบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมอียู่
อย่างเคร่งครดัตามแผนฯ ท่ีก�าหนดไว้ โดยให้
เจ้าหน้าท่ีเข้มงวดในการตรวจจับรถยนต์และ 
รถโดยสารท่ีปล่อยควันด�าอย่างจริงจัง รวม
ท้ังให ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมตั้งคณะท�างานและวอร์รูม (War 
Room) ตดิตามสถานการณ์ฝุน่ละออง PM2.5 
อย่างใกล้ชิด และรายงานชี้แจงข้อมูลให้
ประชาชนรบัรู้อย่างถกูต้อง เพือ่ให้เตรยีมพร้อม
รบัมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ (5)

อย่างไรก็ดี ปัญหามลพิษไม่สามารถ
แกไ้ขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หาก
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน โดยเริ่ม
ต้นจากส่ิงง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตวั เช่น การลดใช้
พลังงานเชือ้เพลิง การใช้ขนส่งสาธารณะ และ
ท่ีส�าคญั ปลูกต้นไม้เพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวภายในท่ีอยู่
อาศยัและชมุชนของตนเอง เพือ่ช่วยลดปรมิาณ
ฝุ่นละออง และปกป้องอากาศบริสุทธิ์ส�าหรับ
คณุภาพชวีติท่ีดขีองทุกคน 

ที่มา :
(1) http://www.pcd.go.th/file/Plan_for_solving_
dust_pollution_problems.pdf
(2) https://www.thaigov.go.th/news/contents/de-
tails/25960 
(3) https://www.thaigov.go.th/news/contents/de-
tails/23773
(4) http://dmsic.moph.go.th/index/detail/7989
(5) https://www.thaigov.go.th/news/contents/de-
tails/26014
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#  วิถีคนเขียว

ชุมชนเล็ก ๆ  บนพืน้ท่ีราบลุ่มตดิแม่น�า้ยม 
ต�าบลรงันก อ�าเภอสามง่าม จงัหวดัพจิติร 
คนในชุมชนมีอาชีพหลักคือ ท�านา 

พวกเขาได้ตระหนักรู ้ถึงปัญหาโลกร้อนจาก
สภาพอากาศผันผวนส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
วิถีชุมชน ท�าให้ช่วงหน้าร้อนแลง้จัด ผืนดิน 
แห้งผาก เพาะปลูกได้ล�าบาก พอเข้าฤดฝูนน�า้
ก็ท่วมหนักสร้างความเดือดร้อนตอ่การด�ารง
ชีพทางการเกษตร 

นั่นเองท�าให้คนชุมชนรังนกร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนต�าบล (อบต.) เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ได้ช่วยกันคิดหาทางลดผลกระทบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยดึงคนในชุมชน
มามีส่วนร่วมท�า “โครงการท�านาขี้เกียจ” 
เพ่ือฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติให้กลับ
คืนสู่สภาพเดิม เลิกใช้สารเคมี ได้ผลผลิตมา
เป็นธุรกิจอาหารปลอดภัย ลดขยะพลาสติก
ในชุมชนโดยสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมรวม
กลุ่ม และเพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวไว้รบัมอืปัญหาโลก
ร้อนระดับชุมชน

หนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกคือ นางวราภรณ์ 
สมบตัวิงศ์ ทสม.ดเีด่นระดบัประเทศ ปี 2562 
จากกรมส ่ง เสริมคุณภาพ ส่ิงแวดล ้อม 
ด้วยผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ท� า น าแบบ เดิ ม มี แต ่จ ะท� า ล าย 
ส่ิงแวดล้อมให้เสียหาย ไม่ว่าจะเผาตอซัง 
ฉีดพ่นยา ใช้ปุ๋ยเคมี แม้จะสะดวกสบายเร็ว

ทันใจ แต่ท�าลายธรรมชาติและระบบนิเวศ 
ดิน น�้า และอากาศ แต่หากท�านาขี้เกียจ จะ
ท�าให้สิ่งแวดล้อมกลับมาดีขึ้น ถึงเวลาแล้วที่
เราจะมาช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชน
ด้วยวิธีทางธรรมชาติ”

นางวราภรณ์ได้เริ่มเดินสายรณรงค์
ให้ชาวนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากความ
เคยชนิแบบเดมิ มาปลกูข้าวแบบใหม่ คอื เลกิ
ใช้ปุ๋ยและสารเคม ีปลกูข้าวแบบนาหว่านและ
นาโยนแทน ที่ส�าคัญคือ เลิกเผาตอซังเปลี่ยน
มาใช้วิธีก�าจัดทางธรรมชาติ ด้วยการไถกลบ
ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหว่างเตรียม
พื้นท่ีเพาะปลูก หรือหมักด้วยปุ ๋ยอินทรีย์ 
ท้ิงไวใ้ห ้ตอซังข ้าวย ่อยสลายไปเองตาม
ธรรมชาติ ถือเป็นการเพิ่มธาตุอาหารบ�ารุง
ดินโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี

แนวคิดท�านาขี้เกียจเริ่มประสบผล
ส�าเรจ็ เนือ่งจากคนในชมุชนเห็นถงึประโยชน์
ท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิตจากสารเคมีและปุ๋ย 
หันมาแปรรปูตอซงัให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ 
ประกอบกับกระแสบริโภคอาหารปลอดภัย
จึงเกิดการตั้ง “กลุ่มเกษตรกรพอเพียงต�าบล
รังนก” ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 228 
ครัวเรือน

จากแนวคิด “ท�านาขี้เกียจ” กลายเป็น 
“ชุมชนอาหารปลอดภัย” สามารถท�าให้ดิน
ในนากลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทาง
ธรรมชาต ิน�า้ในนากลบัมาใสสะอาด ชกุชมุไป
ด้วยสัตว์น�า้ ระบบนเิวศตามธรรมชาตกิลบัคนื

สู่ความอดุมสมบรูณ์ปราศจากสารพิษเจอืปน 
อากาศปลอดโปร่งไร้ควันด�าและฝุ่นละออง
ขนาดเล็กจากการเผาตอซัง

จากนั้นจึงขยับมาท�า “ธุรกิจชุมชน” 
ด้วยการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ
และรับท�าอาหารตามส่ังใช้วัตถุดิบปลอด
สารเคมี ท้ังยังมีการสอดแทรกแนวคิดลด
ขยะพลาสติกเข้าไปด้วย ซึ่งครัวเรือนก็ให้
ความร่วมมืองดใช้พลาสติกจนแทบไมม่ีขยะ
พลาสติกให้เห็นในชุมชน  

พร้อมกันนี้ได้จัดโครงการ “เพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว” ก�าหนด “ธรรมนูญต�าบล” เป็นการ
ตกลงร่วมกันท่ีจะปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในบ้านเรือนและในพื้นท่ีชุมชน มีการ
ขดุสระหรอืท�าท่ีนาเพือ่รองรบัน�า้ช่วงหน้าฝน 
เศษดินหรือเศษสวะก้นบ่อน�ามาไว้รอบขอบ
สระหรือท่ีนาเพื่อใช ้ปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารเคมี ผลผลิตท่ีได้น�าไปจ�าหน่าย 
ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีก
ทางหนึ่ง

ส�าหรับพื้นท่ีสาธารณะใช ้แนวคิด
เดียวกัน แต่เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ไม้มีค่า ไม้ผล ฯลฯ โดยคนในชุมชนสลับสับ
เปล่ียนหมุนเวียนกันมาดูแล เป็นแนวทาง
การพลิกวิกฤตโลกร้อนท่ีชุมชนได้รับผล 
กระทบจากภัยพิบัติน�้าท่วมและฝนแล้งให้
กลายเป็นโอกาสพลิกฟื้นระบบนิเวศชุมชน
ต�าบลรงันก ท�าให้ดนิ น�า้ และอากาศกลบัมา 
ดีดั่งเดิม 

ท�านาขีเ้กียจ เลิกเผา เลิกใช้สารเคมี 
ฟื้ นระบบนิเวศ สรา้งแหล่งอาหารปลอดภัย

ท� านาแบบเดิมมี แต ่จ ะท� าลาย 
สิ่งแวดล้อมให้เสียหาย ไม่ว่าจะ
เผาตอซัง ฉีดพ่นยา ใช้ปุ๋ยเคมีแม้
จะสะดวกสบายเรว็ทนัใจแต่ท�าลาย
ธรรมชาติและระบบนิเวศ ดิน น�้า 
และอากาศ
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#  เบิกโลก

เหตุการณ์ไฟป่าในออสเตรเลียท่ีพวกเขา
เรียกมันว่า Bushfires เผาผลาญป่า
และทุ่งหญ้าในบริเวณกว้าง สร้างความ

เสียหายต่อระบบนิเวศ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของมนุษย์

สาเหตุไฟป่าในออสเตรเลียส่วนใหญ่
มาจากฟ้าผ่าลงบนทุ่งหญ้าแห้ง (1) หรือไม่
ก็เกิดจากเสาไฟฟ้าล้มกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ลามติดหญ้าแห้งหรือต้นไม้แห้ง แต่ก็มีบ้าง
เหมือนกันท่ีไฟป่าเกิดจากน�้ามือของมนุษย์ 
ทั้งจงใจและจากความพลั้งเผลอ

เมื่อไฟลุกลามรุนแรงสามารถสร้าง
กระแสลมเรียกว่า ไฟหมุนวน (Fire whirls) 
มีลักษณะเหมือนพายุทอร์นาโดท่ีรุนแรงจน
พัดเอาวัตถุท่ีถูกเผาไหม้ลอยไปไกล ท�าให้
แนวไฟยิ่งลุกลามเป็นวงกว้างขึ้นไปอีก (2)  

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียโดย
ท่ัวไปร้อนแห้งและมีแนวโน้มจะเกิดภัยแล้งได้
ง่าย แนวโน้มจะเกิดไฟป่าก็จะง่ายด้วย สภาพ
อากาศของออสเตรเลียยังมีหลากหลาย เช่น 
ทางตอนใต้ของประเทศส่วนใหญ่ช่วงเวลา
อันตรายคือฤดูร ้อนและฤดูใบไม้ร ่วง ส่วน 
รัฐนิวเซาธ์เวลสแ์ละรัฐควีนส์แลนด์ตอนใต้
ความเส่ียงสูงสุดมักอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและ
ต้นฤดูร้อน ส่วนรัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ไฟป่า
ส่วนใหญ่จะเกิดในฤดหูนาวและฤดใูบไม้ผล ิ(3)

ไฟป่าครั้งท่ีเลวร้ายท่ีสุดกินพื้นท่ีนับ
ล้านเอเคอร์ เช่น ไฟป่า Black Friday 
Bushfires เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2482 
ท่ีรัฐวิกทอเรีย กินระยะเวลาตลอดช่วง 
ฤดูร้อน เผาผลาญพื้นท่ีไปถึง 4,900,000 
เอเคอร์ หรือ 12,393,497 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 
71 คน อาคารบ้านเรอืนเสียหาย 1,300  หลงั 
อาคารอื่น ๆ เสียหาย 3,700 หลัง สาเหตุ
เพราะการวางเพลิงโดยไม่ตั้งใจ (4)

ฤดูกาลไฟป่าป ี 2562 - 2563 
ถอืเป็นปีท่ีรนุแรงท่ีสุดอกีปีหนึง่ จนได้ฉายาว่า 
Black Summer ไฟเผาผลาญฟื้นท่ีไปถึง 
46,050,750 เอเคอร์ หรอื 116,475,483 ไร่ 
เริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2562 ด้วยหลาย
สาเหตุ เช่น ฟ้าผ่า การวางเพลิงโดยความ
เผลอเรอ และการวางเพลิงโดยตั้งใจ บวก

กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โลก ภัยแล้ง และอุณหภูมิท่ีร้อนจนท�าลาย
สถติสูิงสุด มอีาคารถกูท�าลายไปกว่า 9,352 
หลัง มีผู้เสียชีวิตถึง 34 คน (5)

ฤดูกาลไฟป่าปี 2562 - 2563 ท�าให้
ออสเตรเลียตกอยู่ในวิกฤตการณ์ท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ 
เลวร้ายสู่ระดับอันตราย เช่น เม่ือวันท่ี 1 
มกราคม 2563 ระดบัดชันวีดัมลพิษ AQI โดย
รอบเมืองโมแนช ชานเมืองของแคนเบอร์รา 
วัดได้ที่ 4,650 หรือมากกว่าระดับอันตราย
ถึง 23 เท่า (5)

ประมาณการณ์ว่ามีสัตว์ตายไปราว 
1,000 ล้านตัว (6) และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
บางชนิดอาจเส่ียงท่ีจะสูญพันธุ์ไปเลย เช่น 
ตัวดันนาร์ท (Dunnart) บนเกาะแคงการูท่ี
เป็นพื้นที่ไฟป่ารุนแรง และตัวแอนทีไคนัสหัว
เงิน (Silver-headed antechinus) ทาง
ตอนใต้ของรฐัควนีส์แลนด์หายไปหมดเพราะ
ไฟป่า (7)

นอกจากไฟป่าจะส่งผลต่อออสเตรเลีย
แล้ว ประเทศท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุด
จากไฟป่าออสเตรเลีย คือ นิวซีแลนด์ โดยใน
วันท่ี 1 มกราคม 2563 ควันไฟลอยมาถึง
นิวซีแลนด์และปกคลุมเกาะใต้ท้ังเกาะ (8) 
นอกจากนั้นควันไฟได้ลอยไปไกลประมาณ 
11,000 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก
ใต้ไปยังทวีปอเมริกาใต้ ต ่อมาเมื่อวันท่ี 
2 มกราคม 2563 องค์การนาซ่าประเมินว่า
ไฟป่าออสเตรเลียปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
306 ล้านตัน เทียบกับตลอดท้ังปี 2561 
ออสเตรเลียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รวม 535 ล้านตัน (5)  

ที่มา : 
1. https://www.abc.net.au/news/2020-01-11/australias-
fires-reveal-arson-not-a-major-cause/11855022
2. https://science.howstuffworks.com/nature/
natural-disasters/wildfire1.htm
3 https://www.ga.gov.au/scientific-topics/
community-safety/bushfire
4. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Fri-
day_bushfires&oldid=939494328
5 https://en.wikipedia.org/w/index.php?ti-
tle=2019%E2%80%9320_Australian_bushfire_season&ol-
did=943883143
6. https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/01/08/
australian-bushfires-more-than-one-billion-animals-impacted.
html
7. https://www.theguardian.com/environment/2020/
jan/04/ecologists-warn-silent-death-australia-bushfires-en-
dangered-
species-extinction
8. https://www.stuff.co.nz/national/118563496/just-one-
more-horror-iconic-south-island-glaciers-stained-by-aussie-
bushfires
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สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลีย 
โดยท่ัวไปร้อนแห้งและมีแนวโน้ม 
ที่จะ เกิดภัยแล ้งได ้ง ่ าย จึงมี 
แนวโน้มที่จะเกิดไฟป่าเมื่อใดก็ได้

ไฟป่าออสเตรเลีย
ฤดูกาลแห่งการท�าลายล้าง



#  เบิกโลก

จากรายงาน The Global Risks 
Report 2020 โดย World 
Economic Forum พบวา่ เศรษฐกิจ 

โลกก�าลังเผชิญกับความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น 
เหตุผลส�าคัญมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศท่ีรนุแรงและรวดเรว็กวา่คาดการณ ์
ไว้ เรื่องของส่ิงแวดล้อมและความเส่ียง
เศรษฐกิจนั้นแยกกันไม่ออก และนี่คือความ
เส่ียง 5 อันดับแรกของโลกในแง่ของความ 
น่าจะเป็นและความรุนแรงของผลกระทบ

1.เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รุนแรงและเร็วกว ่า ท่ีคาด ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติก�าลังทวีความรุนแรงและเกิดบ่อย
ครั้งขึ้น ท่ีน่าตกใจคืออุณหภูมิของโลกก�าลัง
เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียสภายใน
ช่วงปลายศตวรรษนี้ ซึ่งถ้ายังเพิ่มสูงกว่า
นี้จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ระหว่างปี 2551-2559 มีผู้คนกว่า 
20 ล้านคนต้องพลดัถิน่ท่ีอยู่อาศยั เนือ่งจาก
สภาพอากาศท่ีเลวร้ายและระดับน�้าทะเล
สูงข้ึน กลายเป็นปัญหาความม่ันคง อาจ
เกิดความขัดแย้งรุนแรงจนท�าให้ประชากร
ทั้งหมดต้องไร้ที่อยู่ สภาพอากาศสุดขั้วเกิด
บ่อยครั้งขึ้นอาจท�าให้บริการประกันภัยใช้
ไม่ได้ การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินยิ่งเป็น
ไปได้ยาก อสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความ
เสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลกระทบ
ต่อตลาดจ�านอง

2. ความล้มเหลวในการบรรเทาโลกร้อนและ
การปรับตัว

เมื่อธรรมชาติถูกท�าลายย่อมส่งผลต่อ
การท�าธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาคธุรกิจ
จึงควรค�านึงถึงความเส่ียงด้านระบบนิเวศ
และชื่อเสียงทางธุรกิจ จากการศึกษาบริษัท

ชั้นน�าในดัชนี Fortune 500 พบว่า บริษัท
ชัน้น�าของโลกให้ความส�าคญักบัการประเมนิ
ความเส่ียงจากธรรมชาตน้ิอยเกินไปเพราะค่า
ใช้จ่ายในการฟื้นฟูธรรมชาติมีอัตราสูงกว่า
ก�าไรท่ีภาคธุรกิจได้จากชมุชนถงึ 10 เท่า ภาค
ธุรกิจจึงต้องปกป้องธรรมชาติแต่เนิ่น ๆ 

3. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
และการพังทลายของระบบนิเวศ 

ความหลากหลายในระบบนิ เวศ 
ลดลงเรว็กว่าในช่วง 10 ล้านปีท่ีผ่านมา อตัรา
การสูญพันธุ์ในปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉล่ียถึง 
10-100 เท่าและก�าลังรวดเร็วขึ้น แม้ว่า
มนษุย์ 7,600 ล้านคนในโลกจะคดิเป็นเพยีง 
0.01% ของส่ิงมีชีวิตท้ังหมด แต่มนุษยชาติ
ก็ท�าให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ป่า และพืชสูญ
เสียไปถงึ 83% การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการพังทลายของระบบนิเวศ 
(บกและทางทะเล) มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
จนไม่สามารถแก้ไขได้ 

4. ภัยธรรมชาติที่ส�าคัญ 
ภัยธรรมชาติเป็นสาเหตุท�าให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพย์สินหลัก โครงสร้าง
พื้ น ฐ านและหรื อ ค ว าม เ สี ยหายด ้า น 
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการสูญเสียชีวิตของ

มนษุย์จากภัยพบิตั ิเช่น แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟ
ระเบิด ดินถล่ม สึนามิ หรือพายุแม่เหล็ก
ไฟฟ้า และมนษุย์จะเสียชวีติจากภยัธรรมชาติ
มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้หญิงและเด็กมีโอกาส
ตายมากกว่าผู ้ชายถึง 14 เท่า ผู ้สูงอายุ
และผู้ท่ีอ่อนแอมีความเส่ียงสูงเช่นกัน การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะสง่ผลต่อการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะต่อคนยากจนและคน
ท่ีอ่อนแอท่ีสุดในสังคม รวมถงึในประเทศท่ีมี
รายได้ต�่าและปานกลาง

5. ความเสียหายและภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

วกิฤตจากน�า้มอืมนษุย์ ท�าให้ประชากร
ท่ัวโลกมีความเส่ียงจากความไม่มั่นคงของ
อาหารและน�า้ วนันีเ้ดก็ ๆ  ต้องเผชญิอนัตราย
จากสภาพอากาศท่ีรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ พืชมี
คุณค่าทางโภชนาการลดน้อยลง เกิดความ
ไม่มั่นคงทางสังคม มีการประท้วงทางสังคม
ท่ีรุนแรง ส ่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การท�าลายส่ิงแวดล้อมยังท�าให้
เกิดการแพร่กระจายเชือ้โรคอย่างรวดเรว็และ
กว้างขวาง ไม่สามารถควบคุมได้และน�าไป 
สู่การเสียชีวิตอย่างมหาศาล 

ที่มา : The Global Risks Report 2020/
World Economic Forum

5 อันดับความเส่ียง
 ท่ีโลกต้องเผชิญ
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ภัยพิบั ติทางธรรมชาติก� าลั ง
ทวีความรุนแรงและเกิดบ ่อย
ครั้งขึ้น ท่ีน่าตกใจคืออุณหภูม ิ
ของโลกก�าลงัเพิม่ขึน้อย่างน้อย 3 
องศาเซลเซียส ภายในช่วงปลาย
ศตวรรษนี้



#  สุขพอเพียง

ผู้คนท่ีได้ไปเยือนยะลาตา่งก็ประทับใจ 
เมืองท่ีมีแม่น�้าโอบล้อมแห่งนี้ เต็ม
ไปด้วยสีเขียวอันชุ่มชื่น อุดมโอโซน

บรสุิทธ์ิและมีอณุหภมูเิฉลีย่ 27 – 28 องศา
เซลเซียสตลอดท้ังปี นอกจากนี้ยะลายังมี
ต้นทุนอันมีค่าคือ มีความเป็นเลิศในด้าน
ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ของบ้านเมือง

ด้วยวิสัยทัศน์อนักว้างไกลในการบรหิาร 
เมือง “นครยะลา เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม 
สร ้างสรรค ์นวัตกรรม สู ่คุณภาพชี วิต 
ท่ีดี” ตลอดระยะเวลาในการท�าหน้าท่ีของ 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี
นครยะลา ได ้มุ ่งมั่ นพัฒนาเ มืองให ้มี 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ขยายพื้นท่ีสีเขียวให้ปกคลุม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องฟอกอากาศ
บริสุทธิ์ให้กับประชาชน 

เมืองยะลาจึงติดอันดับเมืองน่าอยู ่ มี
อากาศบริ สุท ธ์ิบรรยากาศร ่มรื่ นและได ้
รับการขนานนามว่า “นครแห่งสวน” หรือ 
Garden City จนได ้รับรางวัลเทศบาล 
น่าอยู่อย่างยัง่ยนื รองชนะเลศิอนัดบั 1 ปี 2562

ในการสร้างเมืองยะลาให้เป็นนคร
แห่งสวน เริ่มต้นจากปลูกต้นไม้ให้ท่ัวทุกมุม
เมือง เพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวท้ังท่ีเป็นสวนสาธารณะ 
สวนป่า รวมท้ังขุดสระน�้าขนาดใหญ่ ปรับ 
ภูมิทัศน์โดยรอบให้ร่มรื่นสวยงาม ล่าสุด
เตรียมปรับพื้นที่ทิ้งขยะเดิม 80 ไร่ เป็นสวน
ป่าใจกลางเมอืง เพือ่ให้กลายเป็น “ปอดยกัษ์” 
ฟอกอากาศบริสุทธิ์แก่คนเมืองยะลา 

นอกจากนี้ยังคุมเข้มเรื่องการคัดแยก
ขยะ ลดปริมาณขยะ เฝ้าระวังและป้องกัน
ไม่ให้มีการปล่อยขยะหรือน�้าเสีย โดยการ
ท�างานท่ีผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานเป็นอย่างดีในการช่วยกันดูแล 

สิ่งแวดล้อมเมือง
ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการรณรงค์

และปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชนเชื่อว่า เมือง
ยะลาจะสะอาดได้ไม่ใช่หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าท่ีของ
ทุกคนต้องช่วยกนัดแูลรกัษาความสะอาดและ
ความเปน็ระเบียบเรียบร้อยบ้านของตัวเอง 

ท้ังยังมีการรณรงค์ผ่านกิจกรรม “จิตอาสา
พัฒนาส่ิงแวดล้อม” ด้วยการปลูกต้นไม้และ
ท�าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะเป็นประจ�า
อย่างสม�่าเสมอ 

โครงการ “คนืยะลาให้คนยะลา” ยงัเป็น 
กิจกรรมท่ีประสบความส�าเร็จด ้านการ
ปลุกจิตส�านึกเรื่องการจัดระเบียบทางเท้า
และท่ีสาธารณะ รถเข็น หาบเร ่ แผงลอย 
การก่อสร้างรกุล�า้ท่ีสาธารณะ การตดิตัง้ป้าย
โฆษณาต่าง ๆ 

ในทุกวนัส�าคญั ทางเทศบาลเมอืงยะลา
จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้ประชาชนพา
ครอบครัวมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ท�าให้
ทุกคนร่วมกนัเป็นเจ้าของ จะได้ช่วยดแูลต้นไม้
ให้เตบิโตเป็นร่มเงาให้กบัเมอืงยะลา โดยเน้น
ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ขนาดใหญ่ท่ีเป็นไม้มีค่า
หรอืไม้เศรษฐกิจ อาทิ พะยงู ประดู่ มะค่า ฯลฯ 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโอโซนและอากาศบริสุทธิ์

ณ วันนี้  เมืองยะลานับเป ็นเมือง
ต้นแบบในการรับมือปัญหาโลกร้อน โดยมี
ผู้น�าท่ีเข้มแข็งสามารถสร้างความตระหนักรู้
และผนกึพลงัความร่วมมอืจากภาคประชาชน
ให้มาช่วยกันสร้างและดูแลรักษา 

‘นครแห่งสวน’
ต้นแบบเมืองรม่เย็น
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การสร้างเมืองยะลาให้เป็นนคร
แห่งสวน เริ่มต้นจากปลูกต้นไม้ให้
ทัว่ทกุมุมเมือง เพิม่พ้ืนทีสี่เขยีวทัง้
ที่เป็นสวนสาธารณะ สวนป่า รวม
ทั้งขุดสระน�้าขนาดใหญ่



#  กรีนไมล์’ ตูน
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#  ผลิใบ

ปัญหาวิกฤตด้านน�้าก�าลังทวีความ
รุนแรงมากข้ึน การพัฒนารูปแบบ
การน�าน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วมา

ใช้ประโยชน์ ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้
ปัญหาการขาดแคลนน�้าได้ โดยสัดส่วนน�้า
เสียจากชมุชนท้ังน�า้อาบ น�า้ซกัล้าง และน�า้ใช้
ท่ัวไปมีปรมิาณการใช้มากถงึ 86% เทียบเท่า
อัตราการใช้น�้า 130 ลิตรต่อคนต่อวัน 

ปริมาณน�้าเสียเหล่านี้เมื่อน�ามาผ่าน
การบ�าบดัอย่างถกูวิธีจะมศีกัยภาพในการน�า
น�้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ
และมีการยอมรับในการน�ามาใช้ใหม่ เช่น 
น�ามาใช้ทดแทนการใช้น�้าในชักโครก การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักหรือต้นไม้ 
กรมส ่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล ้อม 

สนับสนุนนวัตกรรุ่นใหม่ท�าวิจัยและพัฒนา
เครื่องต้นแบบนวัตกรรมการบ�าบัดน�้าเสีย
จากการช�าระล้างทั่วไป (Greywater) เพื่อ
ลดปรมิาณการใช้น�า้และสามารถน�าน�า้ใช้แล้ว 
กลับมาใช้ใหม่ได้  

การบ�าบัดน�้าเสียท่ีว่าคือ “ถังปฏิกรณ์
ชีวภาพแบบมีเมมเบรน” หรือ ระบบ MBR 
เป็นหนึ่งในทางออกท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมสนับสนุนการแก ้ป ัญหาการ
ขาดแคลนน�้าในเขตเมืองซึ่งมีพื้นท่ีจ�ากัด
และราคาน�้าประปาแพง รวมถึงพื้นท่ีแหล่ง 
ทอ่งเท่ียวห่างไกลจากระบบจัดส่งน�้าประปา 
ส่งผลให้ประชาชนต้องซื้อน�้าจืดในราคาสูง 

ขัน้ตอนแรกของการบ�าบดัน�า้เสียระบบ 
MBR ต้องก�าจัดส่ิงสกปรก กลิ่นเหม็น และ
ย่อยสลายส่ิงปฏิกูล โดยใช้เวลาในการหมัก 
18 ชั่วโมง จากนั้นน�าไปฆ่าเชื้อโรค บ�าบัดสาร
ซกัล้าง หรอืสารยบัยัง้แบคทีเรยีซึง่เจอืปนเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดต่าง ๆ 
เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ ด้วยระบบ MBR

เทคโนโลยีผลิตน�้ าด ้วยเมมเบรน
เป็นระบบกรองน�้าด้วยเยื่อแผ่นปรับสภาพ
แยกสารละลายออกจากน�้าท่ีมีขนาดรูพรุน 
เลก็มากระดบัไมครอน เพือ่ไม่ให้เชือ้โรคผ่าน

เข้ามาได้ เมือ่น�า้สะอาดแล้วสามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ได้ แต่หากต้องการเพิม่ความมัน่ใจ
เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์เหมอืนน�า้ประปาท่ัวไป
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนอีกครั้ง

น�้าท่ีผ่านการบ�าบัดจากระบบ MBR 
สามารถน�ามาใช้ช�าระล้างในโถสุขภัณฑ์ น�า
ไปปลูกพืชในภาคเกษตรโดยเฉพาะพืชกิน
ใบที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน จากการทดลองพบว่า 
ผักสลัดพันธุ์บัตเตอร์เฮด เจริญเติบโตดีกว่า
การปลูกด้วยน�้าประปา เนื่องจากน�้าจากการ
บ�าบัดมีไนโตรเจนสูงกว่า นอกจากนี้ปลูกพืช
กินหัวหรือผล อย่างเช่น เมล่อน ให้ผลผลิตดี 
อัตราการรอดไม่แพ้การปลูกด้วยน�้าประปา

อย่างไรก็ตาม การบ�าบัดน�้าเสียด้วย

ระบบ MBR เหมาะส�าหรับการใช้น�้าร่วม
กันจ�านวนมาก เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม 
อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ จะคุ ้มค่ามากกว่า ยัง
ไม่เหมาะจะน�ามาใช้ตามบ้านเรือนท่ัวไป 
เนื่องจากยังมีต้นทุนสูง 

ส�าหรับก้าวต่อไปจะมีการวิจัยหาวัสดุ
ใหม่มาทดแทน โดยเฉพาะเครื่องกรองระบบ 
MBR ท่ียังผลิตเองไม่ได้ในประเทศ เพื่อให้
ระบบดังกล่าวสามารถบ�าบัดน�้าเสียมาใช้
ประโยชน์ท้ังในเชิงพาณิชย์และให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได ้

ที่มา :
การวิจัยและพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน โดย สุดา 
อิทธิสุภรณ์รัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ นาญการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
เปลีย่นน�้าเสียเป็นน�้าใช้แก้ไขวิกฤต
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ถงัปฏิกรณ์ชวีภาพแบบมเีมมเบรน 
หรือ ระบบ MBR เป็นหนึ่งใน
ทางออกท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แ ว ดล ้ อ มสนั บ ส นุ น ก า ร 
แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าในเขต
เมืองซึ่งมีพื้นที่จ�ากัด



#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม (ทส.) เปิดกิจกรรม “แยกขยะเท่ากบั 
ลดขยะ” โดยมนีายยทุธพล องักินนัทน์ ท่ีปรกึษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมกันนี้ 
นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหาร สายงานการส่ือสารองค์กร บริษัท 

สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) นายศักดิ์ชัย 
ดนุเดชสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ดนุเดช 
อตุสาหกรรม จ�ากดั นายรชัฎา สุรยิกลุ ณ อยธุยา 
อ ธิบดีกรมส ่ง เสริมคุณภาพ ส่ิงแวดล ้อม 
และคณะผู้บรหิารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันท่ี 
31 มกราคม 2563 ณ บรเิวณหน้าจดุช�าระเงิน 

ชัน้ 2 แมค็โคร สาขาสาทร กิจกรรมดงักล่าวนี้
เป็นการรณรงค์ให้ผู ้ประกอบการด้านบริการ 
ส�านกังาน ร้านค้าปลกี ร้านอาหาร โรงแรม และ
ธุรกิจจดัเลีย้ง ตลอดจนประชาชนท่ัวไปคดัแยก
ขยะให้ถูกวิธีเพื่อลดปัญหาขยะ โดยได้พัฒนา 
ถุงขยะแยกประเภทเพื่อจะได้น�าไปใช้อย่างถูก
ต้องและมปีระสิทธิภาพ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล ้อม โดยกรมส ่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม (สส.) จดักิจกรรมแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ระหว่างหน่วยงานปฏบิตัใินพืน้ท่ีศนูย์
การเรียนรู ้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
และชุมชนปลอดการเผา เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความร่วมมือด้านการป้องกัน 
ไฟป่า หมอกควันและการเผาในท่ีโล ่ง  

ระหว่างวันท่ี 28 - 30 มกราคม 2563 
ณ เขือ่นภมูพิล อ�าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรม 
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน 
ในพิธีเป ิด โดยมีส�านักงานส่ิงแวดล้อม 
ภาคส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ ศนูย์เรยีนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการ

เผา 29 แห่ง และชุมชนปลอดการเผา 
9 ชมุชนในพืน้ท่ี 9 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน
เข้าร่วมด้วย กิจกรรมดงักล่าวเน้นการระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ค้นหาอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเตรียม
ความพร้อมรบัมอืฤดหูมอกควนัปี 2563 และ
ศกึษางานเกษตรแบบชวีวถิเีพือ่น�าความรู้ไป
ปรบัใช้ต่อไป 

01.
ทส.ร่วมเปิดกิจกรรม 
“แยกขยะ เท่ากับลดขยะ”

02.
สส.ป ลุกพลัง ชุมชน 
พรอ้มรบัมือฤดูหมอกควัน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล ้อม โดยกรมส ่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม (สส.) ร่วมกบัส�านกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ASEAN Secretariat, Institute for 
Global Environmental Strategies 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนิน

โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner 
Cities Programme และโครงการเมือง
ต้นแบบส่ิงแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เพื่อยก
ระดับการจัดการส่ิงแวดล ้อมเมืองตาม 
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื พร้อมจัดประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร National SDGs Workshop 
ครัง้ท่ี 2 ขึน้ระหว่างวนัท่ี 3 - 5 กมุภาพนัธ์ 

2563 ณ โรงแรมกานต ์มณี  พาเลซ 
กรงุเทพมหานคร โดยม ีนายวรพล จนัทร์งาม 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เปน็ประธานพิธีเปิดเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้าน 
การจัดการส่ิงแวดลอ้มเมืองท่ีสอดคล้อง 
กบัเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิ ง แ ว ด ล ้อ ม  โ ด ย ก ร ม ส ่ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ 
ส่ิงแวดล้อม (สส.) จัดโครงการเสริมสร้าง 
เครือข ่ายเยาวชนด ้าน ส่ิงแวดล ้อมระดับ 
ประ เทศ เพื่ อพัฒนาสู ่การจัดการ เมือง 
ส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื ระหว่างวนัท่ี 3 - 6 กมุภาพันธ์ 
2553 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท 

เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเยาวชนจาก
สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง วิทยากรและ 
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมเข้า
ร่วมเพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลการด�าเนินงาน
โครงการกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจ�าปี 2562 ในรอบแรกให้คณะกรรมการฯ 

พิจารณาคัดเลือก ท้ังยังมีกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ กิจกรรมส่องสัตว์ และ
ฐานเรยีนรู้การเป็นผู้น�าเกมธรรมชาต ิ(Nature 
Game) โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดี
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน 
และมอบเกยีรตบิตัรให้กบัผู้เข้าร่วมโครงการ 

03.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
National SDGs Workshop 
ครัง้ท่ี 2

04.
สส. เสรมิสรา้งเครอืข่าย 
เยาวชนจัดการเมือง 
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ย่ั ง ยื น 

#  ร่วมไม้ร่วมมือ
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นางภาวินี  ณ สายบุรี  รองอธิบด ี
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) 
เป็นประธานเปิดอบรมผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ลดคัดแยกขยะท่ีต้นทาง (Zero Waste 
Change Agent) ซึ่งจัดข้ึนระหวา่งวันท่ี 
11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม 
ทีเค พาเลซ กรงุเทพมหานคร เพือ่ขยายผล

การจัดการขยะท่ีต้นทางให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะเป็นแบบ
อย่าง ควบคู ่กับการประยุกต์ใช้กิจกรรม 
จติอาสาตามแนวพระราชด�าร ิสร้างรปูแบบการ 
จดัการขยะในการจดักิจกรรมหรอืงานเทศกาล 
โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครอืข่ายชมุชนปลอดขยะ เครอืข่ายโรงเรยีน

ปลอดขยะ และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสรมิคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมอบรม ซึง่กิจกรรมดงักล่าว
มกีารเสวนาโมเดลความส�าเรจ็การจดัการขยะ
ด้วยจติอาสาและอาสาสมคัรจากสนามหลวง
โมเดลและงานอุ่นไอรัก การบรรยายพิเศษ
ภารกิจจิตอาสา การสร้างวินัยและจิตส�านึก
จดัการขยะตัง้แต่ต้นทาง ฯลฯ 

05.
ติวเข้มชุมชนจัดการขยะ 
ท่ีต้นทางจากโมเดลจิตอาสา

#  ร่วมไม้ร่วมมือ

#  บนความเคลื่อนไหว

ในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิก 
คร้ังท่ี 32 หรือ โตเกียว 2020 ญ่ีปุ่นต้ัง 
เป้าหมายจะท�าให้มหกรรมกีฬาแห่งมวล

มนุษยชาติน้ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด
งานใหญ่ท่ีจะเกิดขึน้ในเดอืนกรกฎาคม

ท่ีจะถึงนี้ ผู ้จัดงานตั้งเป้าจะลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 2.93 
ล้านตัน เพื่อลบสถิติ 3.3 ล้านตัน ของ
ลอนดอน 2012 ไฟฟ้าท่ีใช้ในระหว่างการ
แข่งขนัจะมาจากแหล่งพลงังานหมนุเวียน ท้ัง
พลงังานแสงอาทิตย์ ชวีมวล และพลงังานน�า้ 
ทุกจุดในงานติดตั้ ง ไฟแอลอีดี ท้ั งหมด 
รถพลังงานไฟฟ้าจะน�ามาใช้ส�าหรบัการเดนิทาง 

ภายในสนามแข ่งขัน ส ่วนการบรรทุก
เคล่ือนย้ายส่ิงของหนักจะใช้รถยกพลังงาน 
โฮโดรเจน เพือ่สร้างมลพษิให้น้อยท่ีสุด

คบเพลิงโอลิมป ิกครั้ งนี้ผลิตด ้วย 
อลูมิเนียมจากบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย
พิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ เหรียญรางวัล
เป็นโลหะซึง่ได้จากการรไีซเคลิโทรศพัท์มือถอื
เก่า จ�านวน 6.2 ล้านเครือ่ง ขณะท่ีโพเดยีมใน
พธีิมอบเหรยีญสร้างด้วยขยะจากมหาสมทุร 
รวมท้ังพลาสตกิรไีซเคลิซึง่ประชาชนบรจิาค
ให้ โดยหลังจบงานจะถูกน�าไปใช้เพื่อการ
ศกึษาหรอืน�าไปผลิตขวด

หมู่บ้านโอลิมปิกก่อสร้างจากวัสดุท่ีมี
ความยัง่ยนื โดยหน่วยงานท้องถิน่ท่ัวประเทศ
ญีปุ่่นร่วมใจส่งไม้มาให้ และหลงัการแข่งขนั

จะน�าไปหมุนเวียนใช้ท�าม้านั่งหรืออาคาร
สาธารณะ ส่วนเตยีงนอน 18,000 หลัง ท�า
จากกระดาษแข็งซึ่งสามารถน�าไปรีไซเคิล
ได ้ เตียงนี้สามารถรับน�้าหนักได้ถึง 200 
กิโลกรัม แม้แต่เครื่องแบบของเจ้าหน้าท่ีก็
ตัดเย็บด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์จากการรีไซเคิล
ขวดพลาสตกิ 

โอลมิปิกครัง้นีจ้งึไม่เพยีงมเีป้าหมายให้
เป็นการแข่งขนักฬีาอนั “ขาวสะอาด” เท่านัน้ 
แต่ยงัตัง้ใจให้เป็นมหกรรมกฬีาซึง่ “เขยีวท่ีสุด” 
อกีด้วย 

ที่มา : www.weforum.org/agenda/2020/
01/tokyo-2020-olympic-games-sustainable/

ภาพ : Tokyo 2020 Olympics

โอลิมปกิ 2020
มหกรรมกีฬาเขียวท่ีสุด
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