
                     รวมพลังสรางโลกสีเขียว  
                        (Towards Future Green)                                โดย...ภราดา ดร.บัญชา  แสงหิรัญ 

  

“พลังของทุกคนเมื่อรวมกัน สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญได 

อยามองขาม...อยารอเวลาวันพรุงน้ี เพราะพรุงน้ี...อาจสายเกนิไป” 
 
ณ วันนี้ คําวา “โลกสีเขียว” นอกจากจะจุด

กระแสความต่ืนตัวตอสาธารณชนแลว ยังปรากฏแพรหลาย
ในองคกรสื่อแทบทุกแขนงของนานาประเทศท่ัวโลก ทําให
เกิดโครงการและกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือรณรงค
และปลูกจิตสํานึกใหทุกคนรวมกันรักษโลกใบน้ีใหนาอยู
ตอไป รูปแบบหรือวิธีการอาจจะแตกตางกันไป ตามบริบท
ของประเทศน้ันๆ  หากแต เปนการเช่ือมโยงจากผลกระทบ
ของ “ภาวะโลกรอน” ที่มีตอการดําเนินชีวิตของมวลมนุษย
ในโลกน้ี     
 เราตางรูดีวามนุษยชาติมีความสัมพันธกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะทุกชีวิตตองอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยในการดําเนิน
ชีวิต รวมถึงพืชและสัตว ทุกชีวิตจําเปนตองพ่ึงพา
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว รวมถึงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และ
หากพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรของมนุษยจํากัดอยูเพียง
เพ่ือดํารงชีวิต ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันคงจะไมเกิดขึ้น 
แตดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางจํากัดประกอบกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศตางๆ ทั่วโลกตางมุงเนนไปท่ีการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรมากขึ้น จนนําไปสูการเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่ง
ปญหาดังกลาวไดสงผลสะทอนกลับมาคุกคามการดํารงชีวิต
ของมนุษยเองในรูปของวิกฤตการณสิ่งแวดลอมอยาง
หลีกเล่ียงไมได         
 
 
 
 
 
ท่ีมา: 
http://www.adeq.or.th/web/news/news_green_detail.php?id=26&cat
eid=tb&name=สิ่งแวดลอมศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือเพราะมัวหลงอยูกับวิวัฒนาการ...จนมา

พบกับวิกฤติในวันนี ้

             
 เรื่องของการเปล่ียนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศ 
(Climate  Change) น้ี ไมใชเรื่องต่ืนตูมของนักวิทยาศาสตร
อยางที่ใครหลายคนเคยคิด เพราะวันน้ี...หลายทานคงจะ
ตระหนักไดวา...มันเกิดขึ้นแลวจริงๆ    และภัยคุกคาม
เหลาน้ันนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสังเกตไดจาก
สภาวการณรอบๆ บานเรา  ที่ไดเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ขึ้น ไมวาจะเปนประเทศพมา จีน หมูเกาะสุมาตรา หรือ
แมกระทั่งในเฮติและประเทศชิลี และภาพความเดือดรอน
ของผูคนที่ประสบภัยพิบัติในประเทศตางๆ ที่ไดกลาวมาน้ัน 
ชางสาหัสสากรรจเหลือเกิน จะเห็นไดวา เหตุการณเหลาน้ัน
ลวนเกิดจาก “ภาวะโลกรอน” ที่อาจกลาวไดวา เปนปญหาที่
เช่ือมโยงของนานาประเทศท่ัวโลก เพราะมีผลกระทบตอ
มวลมนุษยรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถา
สาเหตุของภาวะโลกรอนเกิดจากสภาวะทางธรรมชาติ โลก
อาจกลับสูสมดุลไดในชวงเวลาไมนานนัก   
 
 
 



ที่มา: http://myfreezer.word 
         press.com/2008/09/12/quitcoal-2/  

หากแตปญหาจากภาวะโลกรอนที่เผชิญในขณะน้ี  
เกิดจากฝมือของมนุษยกันเอง ตามที่ปรากฏในรายงานของ 
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) ซึ่งมีนักวิทยาศาสตรและผูเช่ียวชาญดาน
ภูมิอากาศหลายรอยคนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยมี
หนาที่หลักคือการทบทวนขอมูลและผลการศึกษาจาก
งานวิจัยทั่วโลกในเรื่องที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย แลวจัดทําเปน
รายงานออกมา ซึ่งไดมาตรฐานและมีความนาเช่ือถือ และ
รายงานของ IPCC ทุกฉบับก็ไดสรางกระแสความต่ืนตัวตอ

ประชาคมโลกเปนอยางมาก วันนี้...เราจะนิ่งเฉยตอไป
ไมไดอีกแลว...คงตองชวยกันหาทางแกไข...เพื่อ
ประคับประคองโลกใบนี้ไว...ใหตราบนานเทานาน
จนถึงรุนลูกรุนหลานของเราในอนาคต ซ่ึงอาจจะมี
ใครบางคนคดิวามันสายเกินไปหรือเปลา ? 

 
  
 
 
 

 
ที่มา: http://www.zazzle.com/international+kids+posters 

 
หลายปมานีค้งตองยอมรับกันวา ประชาคม

โลกบอบช้ําเหลือเกินกับภาวะวิกฤตตางๆ ท่ีรุมเราเขา
มา ไมวาจะเปน วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการณ
การเมือง วิกฤตการณดานสาธารณสุข รวมถึง
วิกฤตการณส่ิงแวดลอม อันเปนมูลเหตุของวิกฤต
ตางๆ 

 
ภาวะโลกรอน เปนตนเหตุของปญหาตางๆ  ได

สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนทางดาน  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความมั่นคง รวมถึงสุขภาวะ
ของการดําเนินชีวิตของมวลมนุษย ตัวอยางของผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจคอนขางชัดเจน ก็คือ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่ตองประสบกับการสูญเสียคาใชจายดานการเกษตรกรรม 
อันเน่ืองจากมลพิษในอากาศไมนอยกวา 10,000 ลานบาท / 
ป นอกจากน้ัน ยังเกิดการสูญเสียจากการสึกกรอนของ
เครื่องจักรกลโรงงาน อาคารและสิ่งปลูกสราง ฯลฯ สวน
ทางดานความมั่นคงนั้น หากไดรับผลกระทบท่ีรุนแรงจาก
ปญหาดังกลาวมากยิ่งขึ้น  อาจจะนําไปสูความขัดแยง...จน
กลายเปนสงครามได ในที่สุด! อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิด
จากภาวะโลกรอนหากไมไดรับการแกไข ความเสียหายอาจ
ประเมินคามิได 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://apecthai.org/apec/en/environment.php?year=2008&id=22 
หลายสิบปที่ผาน เราจะไดยินช่ือ กลุมกรีนพีซ ลุก

ขึ้นมาตอตานกิจกรรมตางๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การรณรงคน้ันไดใชวิธีการเผชิญหนาอยางสันติวิธี ปจจุบัน 
กรีนพีซมีสํานักงานประจําประเทศและภูมิภาค อยูใน 41 
ประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยดวย โดยทุกสํานักงาน
จะทํางานรวมกับ      กรีนพีซสากล (Greenpeace 
International) ที่กรุงอมัสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด 
สําหรับประเทศไทยช่ือที่ใชดําเนินงานคือ มูลนิธิเพ่ือ
สันติภาพเขียว แตวันน้ี...กลุมกรีนพีซคงรับมือกับสิ่งที่โลก
กําลังเผชิญไมไหว โลกกําลังรอความชวยเหลือจากเราทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/ 

home/media/2009/04/10/images/news_img_33047_1.jpg 



             เราจะปรับตัวและบรรเทา 
              ประเด็นปญหาน้ีไดอยางไร ? 
  
 จะเห็นไดวา...ความหวงใยตอสาเหตุของการเกิด
ปญหาจากภาวะโลกรอน ไดเกิดขึ้นอยางจริงจังแลว... 
องคกรตางๆ ทั้งภาคธุรกิจและการเมืองทุกภาคสวนของ
นานาประเทศท่ัวโลก ไดจัดใหมีการอภิปรายเพื่อระดม
สรรพปญญาและการรณรงคใหเห็นถึง แนวโนมความเสี่ยง
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนปลูก
จิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษและหวงแหน
ธรรมชาติ เพ่ือผดุงโลกใบน้ีไว อันนําไปสูกิจกรรมและ
โครงการตางๆ ที่ปรากฏอยูมากมาย  และเปนที่มาของการ  

รวมพลังสรางโลกสีเขียว ของเรา 

The World Wants a Real Deal เปน
แคมเปญที่จัดขึ้นเพ่ือเรียกรองใหผูนําของแตละประเทศชวย
หาทางแกไขปญหาที่เกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ทางสภาวะภูมิอากาศอยางจริงจัง จึงไดจัดกิจกรรมชักชวน
คนที่คิดเห็นตรงกัน มารวมตัวกัน 2,723 แหง ใน 136 
ประเทศ  สําหรับประเทศไทย โดยมูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอมและเครือขายชาว
กรุงเทพฯ ผูหวงใยภาวะโลกรอนไดเขารวมจัดกิจกรรม
ดังกลาวดวยเชนกัน 

 
ที่มา: http://www.flickr.com/photos/realdeal09/with/4178510607/  

  
ความกังวลของมนุษยโลกคงไมมากพอ ท่ีจะหยุดยั้ง
ปญหาท่ีกําลังขยายตัวไปตามพลวัตของกาลเวลาท่ี
ไมยอมหยุดนิง่ 

 
เพ่ือหามาตรการที่จะโนมนาวผูคนใหปรับเปล่ียน

ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากร  รวมถึงการ
ดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีการเสนอให

สถาบันการศึกษาทุกระดับช้ันบรรจุหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่ปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนของชาติ พึงตะหนัก
ถึงปญหานี้ และปรับเปล่ียนทัศนคติที่เก่ียวกับการบริโภค
ทรัพยากรของตนเปนหลัก เพ่ือเตรียมรับมือกับสภาวการณที่
อาจจะเกิดขึ้นกับโลกนับต้ังแตวันน้ี ในขณะที่องคกรธุรกิจ
เองก็กําลังหันมาใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น ดวยการกําหนดนโยบายดาน CSR - Corporate 

Social Responsibility จนกลายเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญตอ
ภาพลักษณขององคกรในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม บาง
คนอาจจะคิดวา  ปญหาเหลาน้ียังไกลตัว   แตทวาโลกใบน้ี
มิไดเปนเพียงของผูหน่ึงผูใดเทาน้ัน หากแตเราทุกคน  เปน
เจาของรวมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดังน้ัน ปฏิกิริยาของประเทศตางๆ ที่มีตอการตอบ
รับการสรางโลกใหกลับมามีสีเขียวยอมแตกตางกันไป  
ขึ้นอยูกับบริบทของประเทศน้ันๆ แตคนสวนใหญมักจะให
ความสําคัญกับปญหาทางการเมืองและเรื่องของปากทอง
มากกวา  ดังน้ัน ภาครัฐและองคกรธุรกิจสําคัญๆ คงตอง
รวมมือกัน เพ่ือกําหนดนโยบายวางมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมใหเปนรูปธรรมตามระบบมาตรฐานสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              โลกเราไดเขาสูศตวรรษท่ี 21  มาไดหน่ึง

ทศวรรษแลว   ซึ่งถือไดวา เปน  “ยุคสังคมแหง
ฐานความรู”ทุกองคกรตางก็เรงสรางสรรคองคความรูเพ่ือ
เปนแนวทางที่จะบรรเทาปญหาตางๆ ใหเบาบางลง  มิใช

เพียงสรางภาพลักษณสูสังคมภายนอกเทาน้ัน แตเพ่ือปลูก
จิตสํานึกรักษโลกและส่ิงแวดลอมใหแข็งแกรงและ
ม่ันคงยิ่งขึน้ คงตองเริ่มตนจากภายในองคกรกอน แลวจึง

จะขยายผลสูสังคมโดยรวม  การหาทางแกไขปญหาของแต
ละประเทศหรือแตละสังคมยอมขึ้นอยูกับอัตลักษณของ
สังคมน้ันๆ    แตยิ่งสรางองคความรูมากขึ้นเทาไร  ก็ใชวา
ปญหาเหลาน้ันจะหมดไปหรือเพียงแคคล่ีคลายลงได 

 
         Yale University ไดนําเสนอตัวบงช้ีที่เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนงานดานสิ่งแวดลอมจนเปนที่ยอมรับของ
บรรดานานาประเทศ ไวดังน้ี 

 ก.  ดานการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
   ข.  ดานทรัพยากรนํ้า 
 ค.  ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 
         (Biodiversity) และที่อยูอาศัย 
 ง.  ผลผลิตทรัพยากรทางธรรมชาติ  

 ในที่น้ี การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดู
เหมือนจะเปนนโยบายหลักที่สําคัญที่สุด สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และทั้ง 4 ประการที่นําเสนอมาน้ันลวนอยู
ในแนวทางเดียวกันกับ ที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตนก็คือ 

“นโยบายสรางโลกสีเขียว” 
 
 
 
 
 
  

 
 

ที่มา:http://www.oknation.net/blog/loongjame/2010/06/28/
entry-1    

 
 
 

นโยบายสรางโลกเขียว จึงยอมตองมีการวิเคราะห 
วิจัยและนําไปสูการบริหารจัดการที่ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ภายใตแนวคิดเดียวกัน น่ันก็คือ 
 1.  ภาคการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมถือ
เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ อันนํามาซึ่ง
รายไดที่มหาศาล   ยิ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น การ
เพ่ิมกําลังผลผลิต และพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรจะ
ติดตามมา ดังน้ัน บรรดาผูประกอบการจึงควรตระหนักถึง
สภาพสังคมสิ่งแวดลอมภายใตจริยธรรมที่ดีงาม   อันไม
สงผลเสียตอคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
ไมวาจะเปนระบบการบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะที่เปนกาก
ของเสียจากการผลิต และการควบคุมมลภาวะใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรวมดวย หรืออาจจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชพลังงาน
ทดแทน เชนพลังงานลม (Wind) ทดแทนเปนพลังงาน
ไฟฟาโดยใชกังหันลม (Windmill) หรือพลังงานนํ้า เชน
การสรางฝายนํ้าลน หรือเขื่อนขนาดเล็กก็สามารถผลิตพลัง
ไฟฟาไดเชนกัน   
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา: Energy Saving, 2(2), หนา 21. 

นอกจากพลังงาน 2 ชนิดน้ีอาจยังตองอาศัย
พลังงานแสงอาทิตย (Solar)  มวลชีวภาพ (Biomass) และ
แมแตพลังงานความรอนจากพื้นโลก  (Geothermal 

Power) การเลือกใชพลังงานทดแทนเหลาน้ี จะทําใหเรามี
พลังงานเหลือใชเพียงพอไปในอนาคต ถามีการจัดการระบบ
การผลิตน้ันใหสอดคลองกับนโยบายรักษโลก 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/38596 



 
 
 
 
 
 2.  การสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรกลับสิ่งแวดลอม  
หรือเรียกวา Eco Design เชนการนําพลาสติกที่สามารถ
ยอยสลายได มาดีไซนเปนช้ินสวนอุปกรณตางๆ ที่สามารถ
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรา ใชงานไดจริง 
เหมือนพลาสติกทั่วไปและสามารถยอยสลายไดงาย ซึ่ง 
นอกจากจะชวยลดตนทุนในการผลิต ลดพลังงานการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก และ กาซคารบอนไดออกไซดที่
เกิดจากการยอยสลาย กากของการยอยสลายเหลาน้ันก็ไม 
เปนอันตรายตอพืชและสัตวอีกดวย สําหรับประเทศไทยเรา
น้ัน สินคาฉลากเขียวมีมานานแลว รวมถึงสินคาที่มี
สัญลักษณประหยัดไฟเบอร 5 และสินคาที่มีตราสัญลักษณ
คารบอนฟุตพริ้นท มาถึงวันน้ีหลายคนอาจจะเริ่มคุนเคยกับ
ตราสัญลักษณตัว G ซึ่งเปนอีกมาตรฐานหน่ึงที่เปนเครื่อง 
การันตีสินคาวามาจากกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ในขณะที่ผูประกอบการไดหันมาสราง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลว ประชากรโลกที่
เปนผูบริโภคก็ตองปรับพฤติกรรมหันมาเลือกซื้อเลือกใช
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือสินคาสีเขียว
กันมากขึ้น   เพราะฉะน้ัน อยาลืมมองหาสัญลักษณดังกลาว
กอนตัดสินใจซื้อแตละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  การอนุรักษธรรมชาติที่ใกลชิดกับการดําเนิน
ชีวิตในสังคมเมือง วิธีอนุรักษธรรมชาติที่ทาทายแนวคิดทาง
จิตวิทยาและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันไดอยางกลมกลืน 
คือ การนําวัสดุชีวภาพมาติดต้ังบนอาคารสิ่งกอสรางที่เปน
หลังคาซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับทุกๆ สถานที่  โดยมี
วัตถุประสงคตรงกัน น่ันคือ   การใชหลังคาเขียว      บาง
ทานอาจจะเคยพบเห็นกับคําวา  หลังคาเขียว  มาบางแลว ซึ่ง
การต่ืนตัวรณรงคเพ่ือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ัน ผูคนใน
สังคมเมืองตางก็ใหความสําคัญมากขึ้น เห็นไดจากการนิยม
ใชหลังคาเขียวกันอยางแพรหลายในนานาประเทศท่ัวโลก 
รวมถึงไทยเราดวย หลังคาเขียว (Green Roof)  คือหลังคา
อาคารท่ีปดทับดวยดินและพืชพรรณตางๆ อาจรวมถึงระบบ
ระบายนํ้า และรดน้ําตนไม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.psfk.com/2008/01/green-roof-for-
nanyang-technological-university-in-sigapore.html  

นอกจากน้ีความหมายของหลังคาเขียวยังรวมถึง
อาคารท่ีใชเทคโนโลยี “เขียว” ในรูปแบบของแผงพลังงาน
แสงอาทิตย หรือรูปแบบอื่นๆ ก็ได หากแตมีวัตถุประสงค
เดียวกันคือ เพ่ือบรรเทาปรากฏการณโลกรอน หรือชวยลด
ปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง (Urban Heat Island 

Effect ) ชวยกรองมลพิษคารบอนไดออกไซด  การตอสูกับ
ปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองเปนเหตุผลสําคัญที่ทํา
ให หลังคาเขียวเปนที่ยอมรับ โดยจากการศึกษาและวิจัยทํา
ใหสามารถประมาณการไดวาอาคารที่ประกอบดวยหลังคา
เขียวในเมืองใหญๆ น้ัน หากในวันใดมีอากาศรอนจัด
อุณหภูมิในเมืองน้ันจะลดลงไดถึง 7 องศา นอกจากน้ี ผลใน
ทางออมก็คือหลังคาเขียวยังกลายเปนที่อยูอาศัยของสัตว
ประเภทนก และแมลงตางๆ รวมถึงพันธุพืชอีกมากมาย
หลายชนิด  อันเปนการเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://chulagreenroof.com/p.html 
ตัวอยางเชน หลังคาเขียวที่พิพิธภัณฑใหมใน

ประเทศฝรั่งเศส  สวนหลังคาแบบปาในแมนฮัตตัน หลังคา
เขียวของโรงงานบําบัดนํ้าเสียในสวิตเซอรแลนด ที่กลับ
กลายเปนที่พักพิงของกลวยไมพ้ืนเมือง ที่เกือบจะสูญพันธุ 
ไปแลว ถึง 9 ชนิด และแมแต อาคารชุดสุดหรูที่พัทยาของ
ไทยเราก็นํามาใชเชนกัน  
 เมื่อกลาวถึงประเทศไทย โครงการหลังคาเขียวก็
ไดรับความสนใจเชนกัน   โครงการท่ีไดรับความสนใจอยู
ในขณะนี้ คงหนีไมพนโครงการ 
“หลังคาเขียว เพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือน
พ่ึง (ภา) ยามยาก”  
ซึ่งเปนโครงการปลูกจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชน
ทางสังคมอยางตอเน่ือง โดยมีแนวคิดในการนํากลอง
เครื่องด่ืมที่บริโภคแลวกลับมารีไซเคิล ทําเปนแผนหลังคา 
นําไปติดต้ังในฐานการเรียนรูของโครงการตนแบบฟนฟูผู

ประสบอุทกภัยฯ ซึ่งต้ังอยูในจังหวัดตางๆ เพ่ือใหประชาชน
ในทุกๆ ทองถ่ินทั่วประเทศไดเห็นตัวอยาง ที่เปนรูปธรรม 
อันเปนการมองไกลไปในอนาคต ที่เราสามารถนําเอา
นวัตกรรมใหมๆ มาใชในการหมุนเวียนทรัพยากรทางอีก
ทางหน่ึง  
               แนวทางการบรรเทาปญหา ดานสิ่งแวดลอม
เชิงอนุรักษธรรมชาติน้ี สามารถทําไดมากมายหลาย
โครงการ ภายใตจิตสํานึกของผูที่ต้ังใจปฏิบัติอยางแทจริง 
ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ทั้งน้ี ควรคํานึงถึง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ไมวา
จะเปนปญหาดานการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย  การสูญเสีย
พ้ืนที่ปา และปาชายเลน การขาดแคลนนํ้าในยามแลง ปญหา
นํ้าทวม การระบาดของโรคชนิดใหมๆ ลวนเปนหนาที่ของ
เราทุกคนที่ตองเฝาดูแล และประการสําคัญ คือ หากสมาชิก
ในแตละองคกรและในทุกๆ ภาคสวน รวมพลังกันสราง
จิตสํานึกหวงแหนธรรมชาติ และชวยกันผลักดันโครงการ
ดานอนุรักษโลกใบน้ี ดวยการจัดกิจกรรมตางๆใหบรรลุ
เปาหมาย โลกใบน้ีก็จะคงความสวยงามและยั่งยืนตราบช่ัว

ลูกช่ัวหลาน เราทุกคนคงจะมีความสุข...ไมมากก็นอย
ท่ีไดทําอะไรเพื่อตอบแทนใหกับสังคมสิ่งแวดลอม
ของเราบาง 
 

 

 
      การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีตอสิ่งแวดลอมจําเปนตองอาศัยกระบวนการในการพัฒนา 
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