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โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตการณ์ภาวะ
โลกร้อน นับเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต  โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายของมนุษย์  จากรายงาน
สถานการณค์ุณภาพสิ่งแวดล้อมและสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2561 พบว่า สถานการณ์มลพิษ
ทางอากาศภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว แต่ยังมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5, PM10) ก๊าซโอโซนและก๊าซเบนซีน
เกินค่ามาตรฐานในบางพ้ืนที่ ส่วนคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าทะเลชายฝั่งมีความเสื่อมโทรมเนื่องจากการปล่อย
น้ าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายมีการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัว
ของชุมชนเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การเพ่ิมขึ้นของประชากร การบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น  และการส่งเสริม
การท่องเที่ยว (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
ประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาเหล่านี้โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งเน้นการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสาระส าคัญส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษและการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้
ความส าคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป้าหมายที่ 12 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ก าจัดขยะและลดมลพิษ เป้าหมายที่ 13 ที่
มุ่งเน้นให้ด าเนินมาตรการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการมลพิษในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยกันลดการปล่อยมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานลดมลพิษ จึงจัดท าโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการโตโยต้าเมือง
สีเขียว มุ่งท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้และความตระหนักต่อปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงาน ที่
สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ โดยจัดในรูปแบบของการประกวดชุมชนที่สามารถลดการปล่อยมลพิษสู่การลด
ภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่ชุมชนใกล้เคียงหรือผู้สนใจเข้า
มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม   
ที่ลดการปล่อยมลพิษในพ้ืนที่ น าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะ
โลกร้อน 

2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลด
การปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนทีเ่ป็นรูปธรรม 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

 
 4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 กันยายน 2562 – กันยายน 2563 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก 
 

5.1 การประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเชิญ เว็ปไซต์ และเฟสบุ๊ค 

5.2 การคัดเลือกชุมชนลดเปลี่ยนโลก  
1) การคัดเลือกระดับภูมิภาค 
 รอบท่ี 1 อบรมภูมิภาค คณะกรรมการโครงการจะคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมภูมิภาค โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร

การคัดเลือกชุมชนลดเปลี่ยนโลก 

รอบท่ี 1: คัดเลือกชุมชนและอปท.ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมอบรมภูมิภาค 

รอบท่ี 2: คัดเลือกชุมชนและอปท. 20 แห่ง เสริมสร้างความรู้ให้แกนน า
แกนน า 

ด าเนินโครงการตามแผนงาน 

รอบท่ี 3: ประเมินตรวจเยี่ยมพ้ืนที ่คัดเลือกชุมชนและอปท. 10 แห่ง 

รอบท่ี 4: น าเสนอผลงานเพ่ือตัดสินรางวัล 

ปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
 

มอบรางวัลและกิจกรรมศึกษาดูงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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และหลักฐานต่างๆ ที่ได้ส่งมาประกอบกัน ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่น้อยกว่า 
70 คะแนน ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

หัวข้อที่ 1 นโยบายและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    10 คะแนน 
หัวข้อที่ 2 การด าเนินงานลดมลพิษและผลส าเร็จ                        80 คะแนน 
             หรือผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของชุมชน                          

- การลดมลพิษทางอากาศ (อากาศดี) 20 คะแนน 
- การลดมลพิษทางดิน (ดินอุดม) 20 คะแนน 
- การลดมลพิษทางน้ า (น้ าใสสะอาด) 20 คะแนน 
- การลดมลพิษจากขยะ ของเสีย และสารอันตราย 20 คะแนน 

(ปราศจากขยะ) 
หัวข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีทั้งในและนอกชุมชน    10 คะแนน 
หัวข้อที่ 4 ความยั่งยืนและการต่อยอดขยายผล      20 คะแนน 

                                                                             รวม    120 คะแนน 
 รอบที่ 2 เสริมสร้างความรู้ให้แกนน า คณะกรรมการโครงการจะคัดเลือกชุมชนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมภูมิภาค จ านวน 20 แห่ง 
เข้าร่วมการเสริมสร้างความรู้ให้แกนน าผ่านกิจกรรมอบรมแกนน า ศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารที่ได้มีการปรับแนวคิดหรือข้อเสนอ
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานในพ้ืนที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ งนี้  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
งบประมาณสมทบการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท 

2) การคัดเลือกระดับประเทศ 
 รอบที่  3 ประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน

ด าเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตามแผนงานที่วางไว้ 
คณะกรรมการประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเข้ารอบ จ านวน 10 แห่ง 

 รอบที่ 4 การตัดสิน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 แห่ง 
น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณา
จัดล าดับรางวัลชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่น 

หมายเหตุ: การคัดเลือกชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเริ่มประเมินผลตั้งแต่การสมัคร 
การด าเนินโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุด 

5.3 การมอบรางวัล ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีผลการด าเนินงานดีเด่น จะได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้ 
- รางวัลที่ 1: เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ 

ประเทศญี่ปุ่น 
- รางวัลที่ 2: เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
- รางวัลที่ 3: เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
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6. แนวทางการลดมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อน 
โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกมุ่งส่งเสริมการด าเนินงานที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลก

ร้อนในพ้ืนที่ โดยนิยามค าว่า มลพิษ (Pollution) ภายใต้โครงการหมายถึง ของเสีย กากตะกอน มลสารหรือ
วัตถุอันตรายต่างๆ ที่ถูกปล่อยออกมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จนท าให้
สภาวะแวดล้อมปนเปื้อน ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และสุขภาพของคน
ในชุมชน รวมทั้งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีแนวทางในการลดมลพิษ 4 แนวทาง ดังนี้ 

6.1 การลดมลพิษทางอากาศ (อากาศดี)  
มลพิษทางอากาศแบ่งได้เป็น 
1) มลพิษทางอากาศทางตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่งของภาคการเกษตร การเผาป่า และการเผา

ไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลจากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง  
2) มลพิษทางอากาศทางอ้อม ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซ

ธรรมชาติ น้ ามัน ถ่านหิน) ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  
การลดมลพิษทางอากาศสามารถท าได้โดยการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุ

อ่ืนๆ การวางแผนการเดินทางและการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก การเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวด้วยการปลูกป่านิเวศ รวมทั้งการอนุรักษพ้ื์นที่สีเขียว ซึ่งเป็นต้นไม้ดั้งเดิมหรือพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่น 

6.2 การลดมลพิษทางดิน (ดินอุดม)  
มลพิษทางดินเกิดไดจ้าก 2 สาเหตุ ได้แก่ 
1) ดินเสียเองตามธรรมชาติ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินที่มีสารกัมมันตรังสีหรือโลหะหนัก 

เป็นต้น 
2) ดินเสียจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช การใช้

ปุ๋ยเคมี การท านาเกลือ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การท าเหมืองแร่ และการใช้ดินเป็นแหล่ง
รองรับขยะและน้ าเสีย เป็นต้น  

การลดมลพิษทางดินสามารถท าได้โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช วัชพืช และ
โรคพืช ซึ่งท าให้เกิดการตกค้างและสะสมของสารเคมีหลังการใช้ ส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินและการท าเกษตรแบบอินทรีย์ การไม่ท าลายหน้าดิน การหยุดถางป่าหรือท าไร่
เลื่อนลอยหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว การไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและน้ าเสียลงสู่ดินโดยตรงโดยไม่ผ่านการก าจัดอย่างถูก
วิธี การปลูกพืชเพ่ือดูดซับสารพิษ 

6.3 การลดมลพิษทางน้ า (น้ าใสสะอาด)  
มลพิษทางน้ าอาจมีสาเหตุมาจากสภาพน้ านิ่งไม่ไหลเวียน จึงเกิดการเน่าเสียตามธรรมชาติ หรือ

เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การใช้น้ าอย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า การระบายน้ าทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานจาก
ครัวเรือน สถานประกอบการ และการเกษตรลงสู่แหล่งน้ า ส่งผลให้แหล่งน้ ามีคุณภาพเสื่อมโทรม  การลด
มลพิษทางน้ าจึงควรมีการปรับปรุงและติดตามดูแลคุณภาพน้ าก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งการ
ใช้น้ าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

6.4 การลดมลพิษจากขยะ ของเสีย และสารอันตราย (ปราศจากขยะ)  
มลพิษจากขยะ ของเสีย และสารอันตราย ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 

ทั้งจากการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว และภาคการเกษตร เช่น เศษอาหาร 
พลาสติก โฟม แก้ว โลหะ ขยะมูลฝอยต่างๆ เป็นต้น รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมเหล่านั้นด้วย 
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ซึ่งการทราบองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดการ โดยขยะแต่ละประเภทจะมีวิธีการ
จัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งขยะบนดิน ขยะในน้ า และขยะลอยฟ้า การลดมลพิษจากขยะ ของเสีย และสาร
อันตรายจึงควรมีการจัดการอย่างเหมาะสมและครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตั้งแต่การลดการใช้ 
การคัดแยกขยะ และการส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ทั้งนี้ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานลดการปล่อยมลพิษตามแนวทางที่ให้
ไว้หรือสร้างสรรค์แนวทางอ่ืนๆ โดยเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการ
ลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน  

 
7. วิธีการส่งเอกสารสมัครโครงการ  

โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ชุมชนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง อีกท้ังการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จะเป็นแรงหนุนเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี โดยโครงการ
มีการประเมินผลทั้งกระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) และความยั่งยืน
ของการด าเนินงาน 

ในการส่งเอกสารสมัครโครงการ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 1 ชุมชน ที่มี

ศักยภาพในการด าเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อน  
7.2 ดาวน์โหลดใบสมัครโดยสแกน QR Code หรือติดต่อให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งให้  
7.3 กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยการจัดพิมพ์ 
7.4 แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่สนับสนุนข้อมูลในใบสมัคร

อย่างชัดเจน  
7.5 รวบรวมใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน ส่งกลับมาให้ถึงโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก ได้แก่  
 อีเมล sgwtei@gmail.com  
 ไปรษณีย์ตามท่ีอยู่  

โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก  
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักและร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่ช่วยลด
การปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อน เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

8.2 มีชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินกิจกรรมการลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อน 
ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นหรือผู้ที่สนใจได ้

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
โทรศัพท:์ 02-503 3333 ต่อ 211, 217, 202 Email: sgwtei@gmail.com 
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