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โลกของเราทุกวันนี้ สิ่งแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก
*******************************
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุ ษ ย์ท าให้ ป ริ มาณก๊ า ซเรื อนกระจก (Greenhouse
Gases) ได้แก่ คาร์ บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์
ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ่ ม มากขึ้ น เป็ นเหตุ ใ ห้เกิ ดภาวะเรื อน
กระจก (Greehouse Effect) รุ น แรงกว่ า ที่ ค วรจะเป็ นตาม
ธรรมชาติ และส่ งผลให้อุณหภู มิพ้ืนผิวโลกสู งขึ้ นที่ เรี ยกว่า
ภาวะโลกร้อน ปั จจุบนั ปั ญหาการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ ที่
เกิ ดจากกิ จกรรมของมนุ ษ ย์น้ ัน ส่ วนใหญ่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ดาเนินชี วติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตของเสี ย ได้แก่ มูลฝอย
สิ่ งปฏิ กูล น้ าเสี ย ตลอดจน การใช้สารเคมี เป็ นต้น และจาก
การพัฒ นาประเทศที่ ผ่านมามุ่งเน้นให้เกิ ดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จเป็ นหลัก ทาให้ตอ้ งเผชิ ญปั ญ หาด้านสิ่ งแวดและ
สุ ขภาพตามมา แนวทางการแก้ไขเพื่อลดปั ญหาดังกล่าวก็คือ
การร่ วมมือกัน ในการลงมือปฏิ บตั ิ และการสร้างการมีส่วน
ร่ วมให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทัว่ ไป

GREEN คือ กิจกรรมในการปฏิบัติ
G…. Garbage การจัดการมูลฝอย และการใช้
ประโยชน์จากสิ่ งปฏิกูล เช่น การจัดการมูลฝอย ด้วยหลัก
3Rs คือ การลดปริ มาณ คัดแยก และการนามูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) การใช้
ประโยชน์จากสิ่ งปฏิกูล เช่น การนาอุจจาระและปั สสาวะไป
หมักเป็ นปุ๋ ย เป็ นต้น
R….. Rest room การจัดการส้วมสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน HAS คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
E…. Energy การใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ
และชีวมวล เช่น การผลิต Biogas จากเศษอาหาร เศษผัก
ผลไม้ การหมักขยะมูลฝอยทาน้ าหมักจุลินทรี ย ์ (EM)
E…..Environment การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ช่วยลด
โลกร้อนและการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ เช่น
การจัดสถานที่ ทางานน่าอยู่ น่าทางาน การจัด
สภาพแวดล้อมบริ เวณโดยรอบอาคาร บ้านเรื อน ปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ให้เหมาะสม ปลูกต้นไม้โดยเลือกขนาดและชนิด
พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
N…..Nurtrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ
รณรงค์ผกั พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เช่น การปลูกผักตาม
ฤดูกาลเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรู พืช

CLEAN คือ กลยุทธ์หลักในการดาเนินงาน
C… Communication การสื่ อสารสาธารณะเพื่อ
สร้างความเข้าใจ
L… Leader สร้างบทบาทนา เพื่อเป็ นตัวอย่างใน
การดาเนินงาน
E… Dffectiveness ให้บงั เกิดผลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
A… Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึก
อย่างมีส่วนร่ วม
N… Networking ร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายในการ
ดาเนินงาน

โลกร้ อน คือ อะไร?
ในชั้นบรรยากาศของโลก ประกอบด้วยก๊าซ
ไนโตรเจนถึง ร้อยละ 78 ออกซิ เจนร้อยละ 21 รวมทั้งไอน้ าและ
ก๊าซชนิดอื่นๆ อีกมากมายโดยมีก๊าซกลุ่มหนึ่งที่ทาหน้าที่เสมือน
หลังคากระจกที่ห่อหุม้ โลกไว้เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ให้คงที่และอบอุ่นพอเหมาะสาหรับให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้อยู่
อาศัยและเจริ ญเติบโต
ซึ่ งหากปราศจาก๊าซเหล่านี้ กจ็ ะทาให้อุณหภูมิของ
พื้นผิวโลกเย็นลงกว่าปกติถึงประมาณ 30 องศาเซลเซี ยส เรา
เรี ยกก๊าซกลุ่มนี้วา่ “ก๊าซเรื อนกระจก” หรื อ Greenhouse Gas
ปรากฏการณ์ที่ก๊าซเรื อนกระจกทาให้โลกอุ่นขึ้นนี้เป็ นปราก
การณ์ที่ก๊าซธรรมชาติที่เรี ยกว่า “ปรากฏการณ์เรื อนกระจก”

หมุนทันโลก
ธุ รกิจแดนภารตะแปรรู ปขยะพลาสติกจานวนมาก
ในเมืองบังกาลอว์ ให้กลายเป็ นวัสดุสาหรับก่อสร้างถนน
นายอาเหม็ดและราซู ล ข่าน สองพี่นอ้ งผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เค.เค พลาสติก เวสต์ แมเนจเมนต์ รวบรวมขยะ
เราช่ วยลดปัญหาโลกร้ อนได้ !
พลาสติกนบพันตันจากถังขยะทัว่ เมืองบังกาลอร์ ศูนย์กลาง
ร่ วมมือกันประหยัดพลังงาน
ด้านเทคโนโลยี ไอทีของอินเดีย ด้วยความร่ วมมือจาก
เปิ ดไฟฟ้า อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้าเมื่อจาเป็ น คนงานเทศบาล คนเก็บขยะและพนักงานบริ ษทั จากนั้นไป
และปิ ดทันทีที่หลังเลิกใช้งาน
ผ่านกระบวนการทาให้เป็ นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย ก่อนผสมเข้ากับ
เลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ เช่น สิ นค้า ยางมะตอย เป็ นสารประกอบเรี ยกว่า Polymerized bitumen
ประหยัดไฟเบอร์ 5 หรื อหลอดประหยัดไฟ เป็ นต้น นามาปูถนนเพราะทนทานต่อสภาพอากาศในฤดูมรสุ มและ
ลดการใช้เครื่ องปรับอากาศ
การใช้งานประจาวันมากกว่าถนนทัว่ ไป อีกทั้งยังช่วยลด
เดิน ขี่จกั รยาน ขึ้นรถสาธารณะแทนการขับรถยนต์ ปั ญหาการเกิดหลุมบนผิวถนนได้อีกด้วย
และดับเครื่ องเมื่อจอด
ทั้งนี้พลาสติกย่อยสลายเองตามธรรมชาติไมได้ และ
เลือกใช้พลังงานทดแทน
จะตกค้างอยูบ่ นโลกใบนี้เป็ นเวลาหลายปี ทั้งยังส่ งผล
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุที่นากลับมา
กระทบร้ายแรงต่อปลา นกทะเล และปศุสัตว์ ซึ่งมักตายหลัง
หมุนเวียนใช้ใหม่
กลืนถุงพลาสติกเข้าไป
หลีกเลี่ยงการใช้โฟม และกระป๋ องสเปรย์ที่ใช้สาร
CFCs
ดูแลรักษาป่ า ปลูกป่ า และต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

