
จดหมายข่าวส่งเสริมการจดัการด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม กองกลาง   (ราย 3 เดือน )   โทร. 1121 ตุลาคม -  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

     ข่าวสารฉบบัน้ี พูดคุยกนัเช่นเดิมถึง
เร่ือง "รักษโ์ลก" เร่ืองใกลต้วัท่ีเราทุกคน

ตอ้งใหค้วามส าคญัและสนใจ  ท าไม !!
ทัว่โลกเนน้และตอกย  ้ากนับ่อย ๆ ทั้งน้ี ก็
เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ร่วมกนัรณรงคแ์ละใหค้วามส าคญัในการ
รักษโ์ลกและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ฉบบัน้ีจะ
มาแนะน า 9 วธีิง่าย ๆ ท่ีแมว้า่จะนัง่
ท างานอยูใ่นท างานแต่ก็สามารถช่วยลด
การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลืองได ้  

เพียงสนใจ และลงมือท าร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานก็มีส่วนช่วยไม่ใหภ้าวะโลกร้อนแลว้!!! มีอะไรบา้งมาดูกนั 
  1 ) พยายามลดการใชพ้ลงังาน          2) รีไซเคิลทุกอยา่งท่ีท าได ้
  3) ลดการใชภ้าชนะใชแ้ลว้ทิ้ง เปล่ียนมาใชภ้าชนะใชซ้ ้ าได ้  4) ตระหนกัถึงกระดาษท่ีเราใช ้
  5) พยายามอยา่ทิ้งอาหาร             6) ดูแลตน้ไมใ้นออฟฟิศ 
  7) แข่งกนัท าแคมเปญประหยดัพลงังานในออฟฟิศ     8) ประหยดัพลงังานดว้ยการจดัพื้นท่ีภายในออฟฟิศ 
  9) สร้างวฒันธรรมองคก์รในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม                    (ท่ีมา : องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)) 

มาแล้ว...มาแล้ว ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2566  



เจาะพฤติกรรม BABY BOOMER สายกรีนตัวแม่ เปย์หนัก รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

     ผลส ำรวจจำกวิทยำลัยกำรจดักำร มหำวิทยำลัยมหิดล หรือ CMMU 
พบว่ำกลุ่ม Baby Boomer "กรีนตัวแม่ " มีแนวโน้มเปน็สำยกรีนตัวแม่
สูงสุดจำกกลุ่มผู้บรโิภค จ ำนวน 1,252 คน พบว่ำ ผู้บริโภคจ ำนวน 
74% มีทัศนคติที่ให้ควำมส ำคัญและใส่ใจต่อกำรเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ และ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจ ำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน เช่น กำร
ใช้ผลิตภัณฑ์อีโค่แบรนด์ กำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก แก้ว หลอดโดยน ำ
ภำชนะไปที่ร้ำนอำหำรเอง  ซึ่งกลุ่ม  Baby  Boomer  มีอำยุ 55-73 ปี 
มีแนวโน้มเป็นสำยกรีนตัวแมสู่งสุด รองลงมำผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X อำยุ 
39-54 ปี Gen Y อำยุ 23-38 ปี และ Gen Z อำยุต่ ำกวำ่ 23 ปี 
ตำมล ำดับ    
      ทั้งนี ้ จำกผลกำรวิจัยสำมำรถจัดกลุ่มผูบ้ริโภคชำวไทยได้ 4 
ประเภท แบ่งเปน็ 1) สำยกรีนตัวแม่ จ ำนวน 37.6% กลุ่มนี้มีควำม
ตั้งใจท ำทุกอย่ำง   และยนิดีจำ่ยแพงขึ้นเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 2) สำย

กรีนตำมกระแส จ ำนวน 20.8% เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมตำมกระแสกำรใช้สินคำ้อีโค่ แต่ยังขำดทัศนคติในดำ้นควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยำว 3) สำยสะดวกกรีน จ ำนวน 15.7% กลุ่มนี้มีควำมเข้ำใจเรื่องควำมจ ำเปน็ในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่
ยังมีพฤติกรรมที่เคยชินกับกำรบริโภคแบบเดิม ๆ และยังไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรปรับเปลีย่น และ 4) สำยโนกรีน จ ำนวน 26.0% ยัง
ไม่พร้อมใช้จ่ำยเพื่อสิ่งแวดล้อม และยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค เพรำะมองว่ำเปน็เรื่องยุ่งยำก (ท่ีมำ : https://www.bltbangkok.com/

��เทรนด์รักษ์โลก��ผสมผสาน��Passion��สู่อาชีพสายกรีนที่พร้อมขับเคลื่อนสังคม�สู่��Net��Zero��อยา่งยั่งยืน 

    จำกกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือ COP 26 ช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ ทั้ง 200 ประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศ
ไทยด้วยที่เข้ำร่วม ได้ประกำศและท ำแผนข้อตกลงร่วมกันเพื่อลดกำรปล่อยมลพิษให้ได้ภำยในปี 2030 โดยกำรเลิกใช้ถ่ำนหิน กำรเปลี่ยนไปใช้
ยำนพำหนะไฟฟ้ำ หรือ EV CAR ถือเป็นแผนปฏิบตัิกำรลดกำรปล่อยมลพิษระดับชำติ แล้ว 4 เทรนดร์ักษ์โลกกับอำชีพ...มันยังไง อ่ำนเลยคะ 
   งานศิลปะสิ่งทอกับการรีไซเคิลที่โด่งดังไปทั่วโลก�ของคุณมุก-เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ดไีซเนอร์ Co – Founder แบรนด์ Mook V และ Art 
Decorator ใช้เทคนิคการถักทอที่ตัวเองถนัดมาสร้างผลงานศิลปะจากขยะเหลือใช้�โดยการน้าขวดน ้าพลาสติก หรือแม้แต่กระทั่งถงุน่องที่ผู้หญงิ
น ำกลับมำเปน็งำนศิลปะได้ กำรน ำผ้ำไทยจำกศูนย์ศลิปำชีพบำงไทรที่เหลือใช้ต่ำง ๆ เอำมำครีเอทให้เป็นงำนศิลปะ  
   Plant-Based� Food� อาหารเพ่ือสุขภาพที่รักษ์โลก ทำงเลือกใหม่ส ำหรับผู้คนในกำรช่วยลดโลกร้อนได้ นั่นคือ กำรเริม่หันมำรับประทำน 
Plant-Based Food  เป็นนวัตกรรมทำงอำหำรชนิดใหม่ ที่จะช่วยลดสภำวะเรือนกระจก ผลงำนของ ณัฏชนา�เตี ยมฉายพันธ์� ผู้ก่อตั ง�Trumpkin�
Cheese�จับกระแสของอาหาร�Plant-Based�Food�กับกำรบริโภคผลิตภัณฑจ์ำกพืช และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยท่ีรักษ์โลกได้อีกทำง 
   งานผ้าไทย�แฟชั่นร่วมสมยักับการรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกำรสรำ้งรำยได้ให้กับชุมชุนในแต่ละจังหวัด อีกทั้งยังช่วยลดภำวะโลกร้อน คุณแพร-
อมตา� จิตตะเสนีย์ม� หรือแพร่ีพาย� จุดเปลี่ยนท่ีท ำให้ก้ำวออกจำกวงกำรบิวตี้ และกำรเรียนรู้
เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน โดยกำรสร้ำงควำมสวยงำมของธรรมชำติ ผ่ำนทำง
เครื่องมือสื่อสำร ผ่ำนงำนศิลปะ     
   สิ่งของเหลือ� น้ามาก่อประโยชน์กลายเป็นร้านคาเฟ่� จำกแนวควำมคิดที่ต้องกำรน ำของ
เหลือใช้ ไม่ว่ำจะเป็นยำงรถยนต ์ เหล็กเหลือใช้ หรือเศษไมต้่ำง ๆ น ำมำสู่โปรเจกตร์้ำนคำเฟ่
ควินิน ในรั้ววิทยำลัยเทคนิคนคิมอุตสำหกรรมระยอง เพื่อเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่ำงชุมชนกับ
วิทยำลัยให้เกิดควำมยั่งยืน อาจารย์กิตติพงษ์�อุตตมะเวทิน�ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคม
อุตสาหกรรมระยอง� ผู้ก่อตั งร้าน� ควินินคาเฟ่� ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยให้นักศึกษำแผนก
ช่ำงไฟฟ้ำน ำพวกเศษเหล็ก ล้อจักรยำน ประดิษฐ์ท ำเป็นโคมไฟประดับในร้ำน พวกเศษไม้ พำเลตที่ไม่ใช้แล้วน ำมำท ำเป็นโต๊ะจำกวัตถุเหลือใช้จำก
ธรรมชำติ ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นกำรช่วยลดโลกร้อน 


