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“วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา กับ วิกฤตสภาพภูมิอากาศ มีความเกี่ยวข้อง
กันหรือไม่?” คุณเยบ ซาโน ผู้อำานวยการบริหารกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอบคำาถามต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดโควิด ดังนี้ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Covid-19 มีผลกระทบต่อผู้คน เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

Covid-19 ส่งผลกระทบต่อคนและชุมชนในหลายระดับ เป็นเรื่องยากที่ทุกคน
จะเลี้ยงชีพได้เมื่อต้องอยู่บ้าน ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ หรือกินอาหารที่เราพอใจทุกมื้อในทุก ๆ วันแบบปกติ แม้ว่ามาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดทำาให้เกิดผลในเชิงบวก เช่น การหยุดลงชั่วคราวของ
การเจริญเติบโต (ทางเศรษฐกิจ) ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็ส่งผลเชิงลบอย่างรุนแรง
ต่อผู้คนและฐานเศรษฐกิจที่ผู้คนต้องดำารงชีพ ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เรียกได้
ว่าธรรมชาติอยู่ในช่วง “พักหายใจ” เนื่องจากการผลิตอุตสาหกรรมต้องชะลอ
หรือหยุดชะงักไป แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ใช้ใน
ทางการแพทย์ จะเห็นได้ว่า เราอยู่ในโลกที่แตกต่างกันอย่างยิ่ง แต่ก็ยังคงเป็น
โลกเดียวกันที่ซึ่งวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตสิ่งแวดล้อมยังคงดำารงอยู่

นัยยะที่เกี่ยวข้องกับงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซเป็นอย่างไร?

โรคระบาดขนาดใหญ่ครั้งนี้ทำาให้เราคิดทบทวนถึงโลกของเรา ทำาให้เราเห็น
ข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาร้ายแรงในระบบ ดังนั้นความพยายามในการต่อกรกับ
ความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ และวิกฤตทางนิเวศวิทยาจึงมีความ
สำาคัญยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเปิดโอกาสให้เราทำางานประเด็นว่าด้วยเมืองที่น่าอยู่
ผลักดันแบบจำาลองทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า ยั่งยืนและเป็นธรรม สนับสนุนการ
เกษตรที่ยั่งยืนและความมั่นคงของระบบอาหาร วิกฤตโลกระบาดครั้งนี้ยังแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อมีการเดิมพันสูง รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรในระดับที่ไม่เคยมี
มาก่อนและดำาเนินการได้เร็วขึ้น ถือเป็นโอกาสของเราที่จะผลักดันรัฐบาลให้
ลงมือปฏิบัติการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยเจตจำานงทางการเมืองที่มากขึ้น

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซที่มุ่งไปสู่อนาคต
ที่น่าอยู่ ยั่งยืน และเป็นธรรมคืออะไร และผู้สนับสนุนกรีนพีซมีบทบาทอย่างไร?

กรีนพีซจะต้องวิวัตน์เข้าไปสู่ชุมชนที่ยึดหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของมิติทางสิ่งแวดล้อมและ
มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ เราจะเดินหน้ารณรงค์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ความท้าทายที่สุดในยุคของเรา ขณะเดียวกัน มีการนำาเสนอและกระตุ้น
ให้เกิดทางออกและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยผู้สนับสนุนกรีนพีซ
คือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และมีบทบาทสำาคัญที่จะทำาให้ภารกิจ
ของเราลุล่วง กรีนพีซขอยกย่องทุก ๆ การกระทำาที่กล้าหาญและ
เอื้ออาทรต่อกัน

วาระครบรอบ 20 ปีของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับการสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลทางบวกต่อผู้คนและโลกใบนี้
วสัิยทัศน์ของเรายังเหมือนเดิม คือ อนาคตท่ีน่าอยู่ ย่ังยืนและเป็นธรรม
เพื่อคนรุ่นต่อไป

การเดินทางของเรามีทั้งความสำาเร็จและความล้มเหลว แต่เรา
เดินหน้าต่อไป ด้วยแรงพลังจากผู้สนับสนุนของกรีนพีซที่กล้าหาญ
ทำาให้งานรณรงค์ของเรามีความหมายและประสบผลสำาเร็จ

ในขณะท่ีเรามุ่งสู่อนาคตและสร้างวิถีใหม่ท่ีย่ังยืน เราเชิญชวนให้ทุกคน
มารำาลึกอดีตและค้นหาแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทำาร่วมกัน

บทบรรณาธิการ

BETTER NORMAL
ร่วมการเดินทางไปกับกรีนพีซ

EDITORIAL: REGION:

“ ปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ Covid-19 แสดงให้เห็นถึง
สิ่งที่เป็นไปได้ ถ้าหากรัฐบาลและเราทุกคนตระหนักว่าทุกสิ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (Everything
Is Connected to Everything Else) และเมื่อเรารับรู้ร่วมกันต่อสภาวะที่เร่งด่วนร้อนรน
ไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของโรค มลพิษทางอากาศหรือภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ
สิ่งที่สำาคัญ คือ ภาวะผู้นำาในการกำาหนดทิศทางที่ชัดเจนต่อสาธารณะ การลงมือปฏิบัติการ
ทุกอย่างอย่างมีเป้าหมาย และมีความเห็นอกเห็นใจ และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อสังคมที่
ยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับนโยบายสาธารณะที่สร้างความเข้มแข็ง
และภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและฉับพลัน ทบทวนยกเลิกนโยบายที่เอื้อต่อกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่นำาไปสู่การทำาลายสิ่งแวดล้อม ”

ธารา บัวคำาศรี
ผู้อำานวยการ กรีนพีซ ประเทศไทย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม่ังค่ังไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคมีมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช่วงคริสตทศวรรษ 80

จากการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การเติบโตน้ี
นำามาซ่ึงวิกฤตส่ิงแวดล้อม เช่น การทำาลายป่าไม้, มลพิษทางอากาศและน้ำา,

การประมงท่ีผิดกฎหมาย และขยะพลาสติก

ช่วงปี พ.ศ. 2543-2561 เรือ Rainbow Warrior,
Esperanza และ Arctic Sunrise ของกรีนพีซ เดินทางมายังภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นประจักษ์พยานต่อการทำาลายส่ิงแวดล้อม

เรือของกรีนพีซเปรียบเสมือนฐานการทำางานรณรงค์ภาคสนามของกรีนพีซ
เปิดโอกาสแก่ผู้บริจาค ผู้สนับสนุน อาสาสมัครและเครือข่ายของเรา
เรียนรู้เพิ่มเติมถึงงานรณรงค์และบทบาทที่พวกเขาสามารถทำาได้

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำาหรับสิ่งแวดล้อม

การเป็นประจักษ์พยาน
ในท่ีเกิดเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับความสำาเร็จและงานรณรงค์ของกรีนพีซ
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://www.greenpeace.org/thailand/victories/



กฎหมายอากาศสะอาด
พ.ศ. 2542

ร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน

ปกป้องผืนป่า

หยุดมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามพรหมแดน

สิทธิมนุษยชนและการทำาประมง
อย่างยั่งยืน

ประกาศยุติการนำาเข้าขยะพลาสติก

หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน

อาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ

ยุติถ่านหิน

ป่าไม้คือบ้านของเรา

ความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

ปกป้องดินแดนสวรรค์

1999 2008 2011 2016 2017 2019
2002 2009 2016 2017 2019 2019

กรีนพีซประสบความสำาเร็จในการเป็นผู้นำา
การรณรงค์เพ่ือผลักดันข้อกฎหมายแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้อท่ี 8749 หรือท่ีรู้จัก
กันในนาม “กฎหมายเพ่ืออากาศสะอาดแห่ง
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2542”

หลังจากกรีนพีซรณรงค์ต่อเน่ือง
มานาน 2 ปี ในฟิลิปปินส์ เพ่ือเรียกร้อง
“การปฏิวัติพลังงาน” สมาชิกวุฒิสภา
ฟิลิปปินส์ ได้ผ่าน “ร่างกฎหมายพลังงาน
หมุนเวียน” ในวันท่ี 29 กันยายน 2551
ร่างกฎหมายน้ีจะนำาไปสู่การใช้พลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์
ปริมาณมหาศาล เพ่ือสร้างความม่ันคง
ทางพลังงาน และเพ่ือต่อสู้กับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี พ.ศ. 2554 ประธานาธิบดี Yudhoyono
ให้สัญญาท่ีจะปกป้องผืนป่าของอินโดนีเซีย
ด้วยการประกาศยุติแผนการดำาเนินงาน
ใหม่ท้ังหมดในเขตป่าพรุและในพ้ืนท่ีกักเก็บ
คาร์บอน

ในปี พ.ศ. 2559 ประชาชนกว่า 300,000 คน
ร่วมลงช่ือเรียกร้อง ให้ Industrial Oxygen
Inc (IOI) บริษัทยักษ์ใหญ่ในมาเลเซีย
หยุดการทำาลายป่าท่ีสร้างความเสียหาย
และส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึน
รวมท้ังยังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน
โดยอาสาสมัครกรีนพีซและตัวแทนจาก
กลุ่มส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ย่ืนเสนอคำาร้อง
แต่กลุ่มบริษัท IOI ปฏิเสธท่ีจะรับข้อเรียกร้อง
โดยป้ายมีข้อความว่า “มลพิษจากหมอกควัน
เร่ิมต้นท่ีน่ี”

การทำางานรณรงค์เคียงบ่าเคียงไหล่
ร่วมกับชุมชนบ้านกรูด (อ.บางสะพาน)
บ่อนอก (อ.กุยบุรี) และ อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือยุติยุคถ่านหิน
ในท่ีสุด ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทย
ตัดสินใจยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินขนาด 1,400 เมกะวัตต์ท่ี
บ้านกรูด 700 เมกะวัตต์ท่ีบ่อนอก
และ 2,100 เมกะวัตต์ท่ีทับสะแก

ในปี พ.ศ. 2552 กินเนส เวิร์ลด์ เรคคอร์ด
ออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกข้าวมากท่ีสุด
ในโลก ประกาศนียบัตรน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ี
กรีนพีซใช้เพ่ือจุดประกายความภูมิใจใน
ข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วม
ปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลง
พันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เราจัดกิจกรรม
ปลูกต้นกล้าข้าวอินทรีย์บนผืนนา ซ่ึง
กลายเป็น “ศิลปะบนนาข้าว” ท่ีนำาเสนอ
ภาพชาวนาเก่ียวข้าว ซ่ึงเป็นพืชอาหาร
ท่ีสำาคัญท่ีสุดของโลก

ในปี พ.ศ. 2559 เวียดนามยกเลิกแผนการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ 70 แห่ง 
หลังนายเหงียน ตัน ดุ่ง นายกรัฐมนตรี
ของเวียดนามประกาศว่าจะยุติโครงการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ท้ังหมด โดยจะ
มุ่งสู่การลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียน
ท่ีสะอาด

ในปี พ.ศ. 2560 หลังจากต่อสู้มานาน
เกือบสิบปีเพ่ือปกป้องผืนป่าท่ีเป็นท่ีอยู่
อาศัยของชาว Kampung Manggro-
holo และ Sira ซ่ึงอยู่ทางปาปัวตะวันตก 
อินโดนีเซีย ในท่ีสุดพวกเขาได้รับอนุญาต
ให้จัดการหมู่บ้านในพ้ืนท่ีป่าแห่งน้ีได้

ในเดือนธันวาคม 2562 หลังจาก 4 ปีของ
การสืบสวนและการไต่สวนสาธารณะ 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ฟิลิปปินส์ (CHR) ประกาศว่าบริษัทท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกท่ีก่อมลพิษสามารถรับผิด
ชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและภัย
คุกคามท่ีเกิดจากผลกระทบทางสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็นคร้ังแรกท่ีหน่วย
งานด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่า บริษัทด้าน
พลังงานฟอสซิลสามารถก่อต้ังได้อย่างถูก
กฎหมายและมีจริยธรรมต่อความเสียหาย
ท่ีนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี พ.ศ. 2562 นักกิจกรรมกรีนพีซ
อินโดนีเซียปีนขึ้นรูปปั้น Dirgantara
แลนมาร์กสำาคัญที่โดดเด่นในกรุง
จาการ์ตา และแขวนป้าย “ต่อต้าน
ผู้ทำาลายป่า” เพื่อท้าทาย Joko
Widodo ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ให้จัดการกับการทำาลายป่าครั้งใหญ่
ที่เกิดขึ้นภายใต้การสังเกตการณ์
ของเขา อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศ

ในปี 2560 บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน) ให้คำาม่ันต่อมาตรการท่ีจะขจัด
การประมงผิดกฎหมายและการประมงเกิน
ขนาด รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
แรงงานชาวประมง ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน
อาหารทะเลของบริษัท ข้อตกลงใหม่ของ
ไทยยูเน่ียนเป็นการดำาเนินการต่อยอดจาก
กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน SeaChange 
รวมถึงความพยายามในการสนับสนุน
แนวปฏิบัติด้านการประมงท่ีดีท่ีสุด (best 
practice fisheries) และนำาผลิตภัณฑ์ปลา
ทูน่าท่ีมาจากการทำาประมงท่ีมีความรับผิด
ชอบออกสู่ตลาดหลักของโลก

ตัวแทนชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ร่วม
กับนักกิจกรรม อาสาสมัครจากมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ และกรีนพีซ รวมตัวกันพร้อม
ป้ายข้อความ “อาเซียนไม่ใช่ถังขยะโลก”
เพ่ือย่ืนจดหมายเปิดผนึกต่อรัฐบาลไทย
ในฐานะประธานอาเซียนเพ่ือเรียกร้องให้
บรรดาผู้นำาประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ
ท่ีเดินทางมาประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน
คร้ังท่ี 34 ในปี พ.ศ. 2562 ท่ีกรุงเทพฯ
ประกาศยุติการนำาเข้าขยะพลาสติกและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีข้อแม้
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ท่ามกลางการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในไทยและโลก
กรีนพีซจัดกิจกรรมออนไลน์ “Workshop From Home : หน้ากากผ้า
ทำามือ ใช้ซำ้า ทำาเอง” เพื่อให้ทุกคนมีอุปกรณ์ไว้ป้องกันตนเองจากภาวะ
โรคระบาดในสถาณการณ์ที่หน้ากากขาดแคลน และรวมพลังกลุ่มคนเข้า
ร่วมโครงการ “อาสาเย็บหน้ากากผ้ากับกรีนพีซ” เพื่อกระจายหน้ากากผ้า
ใช้ซำ้าให้กลุ่มคนเปราะบางทางสังคมที่ยังไม่สามารถซื้อหาหน้ากากผ้ามาใช้
อย่างทั่วถึง

เราประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลแสงอาทิตย์ที่เคย
ร่วมงานกัน 6 แห่ง และหน่วยงานเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ท่าสองยาง จ.ตาก, โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, โรงพยาบาลพระ
ปกเกล้า จ.จันทบุรี, โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร, โรงพยาบาลอุ้มผาง
จ.ตาก และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย พบว่ายังมีชุมชนอีกมากมายที่ยัง
ต้องการหน้ากากผ้าแต่เข้าไม่ถึง เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน ชาวปกาเกอะญอ
กลุ่มคนชายขอบที่อาศัยอยู่แนวชายแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
และคนไข้ที่มาใช้บริการ และกลุ่มจิตอาสาที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม
เป็นต้น โดยทางโรงพยาบาลและมูลนิธิได้ช่วยประสานกับชุมชนต่าง ๆ
เพ่ือแจกจ่ายหน้ากากผ้าท่ีเป็นผลงานจัดส่งมาจากเหล่าอาสาเย็บหน้ากากผ้า
ทั่วทุกภูมิภาค ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลน

นอกจากนี้ กรีนพีซยังได้จัดส่งอุปกรณ์สำาหรับเย็บหน้ากากผ้าไปให้เครือข่าย
ความร่วมมือของเรา เพื่อให้แต่ละเครือข่ายนำาไปขับเคลื่อน รวมพลังกลุ่ม
ภายใต้การดำาเนินการของแต่ละกลุ่มด้วย เช่น กลุ่ม TAM : DA
กลุ่มจิตอาสาสังขละบุรี กลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
มูลนิธิบ้านเด็กป่า โดยแต่ละเครือข่ายได้ไปกระจายวงเหมือนวงนำ้า
ที่ขยายวงกระเพื่อมไปเรื่อย ๆ เป็นกระแสสายธารนำ้าใจไทย

สำาหรับวัสดุที่ใช้ในการเย็บหน้ากาก กรีนพีซใช้แนวคิด “ขยะเหลือศูนย์”
(Zero Waste) คือ นำาม้วนผ้าเหลือใช้ของร้านขายผ้ามาตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยม
เพื่อใช้ผ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เหลือเศษผ้าให้ต้องทิ้ง ในขณะเดียวกัน
เราได้ยึดหลักความอนามัย ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะนำา
เช่น ใช้ผ้ามัสลิน เพราะมีประสิทธิภาพกันละอองน้ำา เส้นใยผ้าสามารถกัน
อนุภาคขนาดเล็กได้ดีและซักใช้งานได้หลายครั้ง

ด้วยความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมของทุกคน ทำาให้โครงการนี้
เต็มไปด้วยความสุขของการแบ่งปันทั้งผู้ให้และผู้รับ พลังเล็ก ๆ ของทุกคนใน
ชุมชนเป็นสิ่งสำาคัญในการรับมือกับวิกฤตทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบการหยิบยื่นน้ำาใจ รวมไปถึงการรวมตัวเพื่อปกป้องสิทธิของชุมชน
และการปกป้องทรัพยากรเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

LOCAL ARTICLE:

กรีนพีซรวมพลังอาสา
เย็บหน้ากากผ้าใช้ซำ้า สู้โควิด-19

“เราดีใจที่ได้ช่วย อย่างน้อยการเย็บผ้า
เป็นงานที่เราทำาได้ ไม่ยากมากสำาหรับเรา
คุณแม่วัย 85 ปี เห็นเราเย็บ ท่านก็อาสา

มาช่วยอีกแรง รู้สึกยินดีมากที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ค่ะ”

คุณสุนี วิวัฒน์ศิริพงศ์ (ผู้บริจาคกรีนพีซ) และคุณแม่ 
เย็บหน้ากากผ้าส่งให้โรงพยาบาลหลังสวน

คุณหิรัญญา พะวันรัมย์ (ผู้บริจาคกรีนพีซ) เย็บหน้ากากผ้าส่งให้ รพ.ทุ่งศรีอุดม

เจ้าหน้าที่รพ. ภูสิงห์ ได้รับหน้ากากผ้าพร้อมใช้จาก ”อาสาเย็บหน้ากากผ้ากับกรีนพีซ”
และนำาส่งต่อให้กับคนไข้และกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างทั่วถึง

GREENPEACE    AUGUST
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CAMPAIGN UPDATE:

สิ่งแวดล้อมโลกหลังโควิด
#BetterNormal
#GreenAndJustRecovery

เมื่อโลกทั้งใบสั่นสะเทือนจากผลกระทบโรคระบาด Covid-19
ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เราเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
ที่สังเกตเห็นได้ เช่น หลังจากการระบาดไม่กี่เดือน เกิดภาวะช็อก
ครั้งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมพลังงานโลก มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างไม่สามารถหา
เหตุการณ์ใด ๆ มาเทียบได้ในรอบศตวรรษ การเดินทางที่ลดลง
และ Lockdown ก็ส่งผลให้มลพิษทางอากาศลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด รวมถึงการฟื้นตัวของธรรมชาติเกือบทุกแห่งทั่วโลก
แต่ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดเพียงช่วงสั้น ๆ ระหว่างมาตรการ
ป้องกันโรคระบาดเท่านั้น แม้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั่วโลกจะลดลงร้อยละ 17 แต่ความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศ
ยังอยู่ในอัตราเพิ่ม อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่เพิ่มขึ้นยังเร่งเร้า
ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศให้ทวีขึ้น มลพิษทางอากาศ
ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกำาลังกลับมาหลังจากปลดล็อค
มาตรการ Lockdown อย่างไรก็ตาม การระบาดของ Covid-19
เป็นช่องว่างที่นำาไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การทำาลาย
ระบบนิเวศป่าฝนแอมะซอน การล่าสัตว์ป่าในแอฟริกา อีกทั้ง
ยังมีการชะลอเวทีเจรจาต่อรองด้านสิ่งแวดล้อม และอาจลดการ
ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด การเปลี่ยนแปลง
แบบแผนการบริโภค โดยพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองที่พึ่งพา
“ธุรกิจบริการส่งอาหาร” ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
ปริมาณขยะพลาสติกซึ่งเดิมอยู่ราว 2 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
เราจะเห็นได้ว่าวิกฤติโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ส่งผลให้คนในสังคมไทย
ปรับเปลี่ยนวิถีชิวิตแทบจะในชั่วข้ามคืน นอกจากจะส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง ผู้คนจำานวนมาก
ได้คิดหาแนวทางรับมือกับความท้าทายและแก้ปัญหาหลัก
ของสังคม และสิ่งนี้เป็นศักยภาพมหาศาลที่นำาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงชุดความคิดเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาร่วมกัน

กรีนพีซยังคงเดินหน้ารณรงค์เพื่อปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพื่ออนาคตที่น่าอยู่ ควบคู่ไปกับข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนและเป็นธรรม รับรองสิทธิที่จะให้ทุก ๆ คนเข้าถึง
อากาศสะอาด อาหารที่ดีปลอดภัย ปลอดสารพิษ
และมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

มลพิษทางอากาศลดลงและธรรมชาติได้ฟื้นตัว ในช่วง lockdown ระหว่างสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

ให้ความสำาคัญกับนโยบายสาธารณะที่สร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีศักยภาพในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ทบทวน
ยกเลิกนโยบายที่เอื้อต่อกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่นำาไปสู่การทำาลายสิ่งแวดล้อม อนาคตของ
ประเทศไทยต่อจากนี้ไปต้องอยู่บนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนอย่างจริงจังโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ระแวดระวังมิให้เกิดการฉวยโอกาสใช้วิกฤตเพื่ออัดฉีดเม็ดเงิน
จำานวนมหาศาลเข้าในระบบเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก
Covid-19 โดยที่กฎกติกาถูกกำาหนดโดยคนกลุ่มเล็ก ๆ

ระบบและโครงสร้างพื้นฐานของการบริการสุขภาพและทาง
การแพทย์ที่เราเห็นอยู่และสำาคัญยิ่งยวดในการต่อกรกับ Covid-19
สามารถนำามาต่อยอดเป็นยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาผลกระทบ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ วิกฤตโลกร้อน และเหตุการณ์
สภาพอากาศสุดขั้วจะสร้างแรงกดดันต่อโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนี้
เราจำาเป็นต้องเสริมสร้างระบบการบริการสุขภาพและทางการแพทย์
ให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมลพิษทางอากาศที่รุนแรงขึ้น
และวิกฤตโลกร้อนที่สุดขั้วมากขึ้น

ป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่สร้างเงื่อนไขที่จะ
ทำาลายโลกและสุขภาพของทุกชีวิต การที่จุดพลิกผันด้านสภาพ
ภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2573 กำาลังใกล้เข้ามาในทุกขณะ การลงทุน
ต่าง ๆ ต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิตและโลกของเรา
ทุนสาธารณะจำานวนมหาศาลซึ่งเคยขาดแคลนนั้น จะต้องถูกใช้เพื่อ
การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น เป็นอนาคตที่ผู้คน
และโลกอยู่ด้วยกันได้อย่างสมานฉันท์์

ปฏิเสธ new normal ที่ยังคงทิ้งให้กลุ่มคนที่เปราะบางไว้ข้างหลัง
และมุ่งมั่นเปลี่ยนกรอบแนวคิดและสร้าง #BetterNormal เพื่อรับรอง
ว่าคุณค่าทางด้านมนุษยธรรมจะอยู่เหนือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

เราต้องสนับสนุนการลงทุนเพื่ออนาคต แทนที่จะหันไปมองอดีต
เพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน เราควรมองอนาคตเพื่อให้เห็น
สิ่งที่ควรทำา นั่นคือ อนาคตที่เปิดกว้าง เกิดความร่วมมือ มีสันติ
สมดุลกับธรรมชาติ และถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ

วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเพื่อการฟื้นฟูสังคมไทยหลังวิกฤต
Covid-19 ที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
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งานรณรงค์ของกรีนพีซทั่วโลก
หลายประเทศและเมืองใหญ่ทั่วโลกถูกควบคุมภายใต้
มาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
กรีนพีซในฐานะเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
ได้รับผลกระทบอย่างมาก เราใช้สัปดาห์แรกของการระบาดใหญ่
เพื่อทบทวนและคิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการก้าวไปข้างหน้า
ในที่สุดเราปรับตัวและเอาชนะวิกฤตนี้ เราไม่ปล่อยให้
การระบาดใหญ่ครั้งนี้ หยุดเราจากสิ่งที่เราต้องทำา

กรีนพีซยังคงยืนหยัดเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและ
การปกป้องสิ่งแวดล้อมท่ามกลางโรคระบาด โดยใช้สันติวิธี
ที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น เราเดินหน้า
ต่อกรกับวิกฤตโลกและเปลี่ยนให้เป็นโอกาสและความหวัง
ด้วยการทำางานเคียงข้างไปกับองค์กรไม่แสวงหากำาไรต่าง ๆ
และนักกิจกรรมทั่วโลก

งานรณรงค์กรีนพีซจากทั่วโลกเหล่านี้พิสูจน์ว่า เรายังสามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก แม้จะอยู่ในช่วงเว้นระยะห่างทางกายภาพ
ตอนนี้โลกยิ่งต้องการพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของทุกคนมากกว่าเดิม
ณ จุดนี้การกลับไปสู่ภาวะปกติจะเป็นวิกฤต เพราะความปกติที่ผ่านมา
ยังคงก่อปัญหาอย่างมากมาย เราต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
ทางสังคมและสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราหวังว่าตัวอย่างงานรณรงค์นี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน
ร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าที่เป็นอยู่และน่าอยู่ยิ่งขึ้น

กิจกรรมงานรณรงค์จำานวนมากเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์

ในเดือนเมษายน ผู้คนหลายพันคนทั่วโลกรวมถึง
ผู้สนับสนุนกรีนพีซ ร่วมกิจกรรม “Fridays For Future”
ทางดิจิตอล แม้จะถูกกักตัวอยู่ในบ้าน แต่พวกเขา
เคลื่อนไหวโดยใช้อินเทอร์เน็ตและช่องทางโซเชียลมีเดีย
ภายใต้แฮชแท็ก #DigitalStrike มีใจความว่า
“วิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่สามารถกักกันได้
และต้องการความตั้งใจและดำาเนินการแก้ปัญหานี้
อย่างเร่งด่วนในทันที”

การส่งข้อความยังคงใช้งานได้อยู่

เนื่องจากการทำากิจกรรมบนท้องถนนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในนอร์เวย์
กรีนพีซจึงคว้าโอกาสในการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อเข้าถึง
ผู้ถือหุ้น 40,000 ราย ของ Equinor บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของ
นอร์เวย์ ผ่านการส่งข้อความทาง SMS ก่อนการประชุมสามัญประจำาปี
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมสนับสนุนข้อเสนอเพื่อหยุดการสำารวจน้ำามันในพื้นที่
เสี่ยงที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท Equinor ข้อความดังกล่าวมีลิงก์
ไปยังบทความในหน้าเว็บของกรีนพีซที่อธิบายว่าทำาไมเราจึงส่งข้อเสนอไป
ทำาไมข้อเสนอนี้ถึงสำาคัญ และทำาอย่างไรถึงจะเป็นการสนับสนุนข้อเสนอ
การใช้วิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์นี้ ส่งผลให้เกิดการสนทนาออนไลน์
กับผู้ถือหุ้น Equinor บนแพลตฟอร์มของเราเอง

เยาวชนทั่วโลกร่วมรณรงค์ออนไลน์ พร้อมข้อความบอกถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จำาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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เทคโนโลยีเป็นพันธมิตรกับเรา

ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคระบาดในกรุงบรัสเซลส์ ที่มีการ
จำากัดการชุมนุมและการประท้วงในที่สาธารณะ กรีนพีซเบลเยียม
นำาโฮโลแกรมมาใช้เป็นครั้งแรกที่ด้านหน้าอาคารสภาสหภาพยุโรป
เพื่อเรียกร้องให้สภาเปลี่ยนแปลงระบบอย่างเต็มรูปแบบ นั่นคือ 
มีการดำาเนินการที่เป็นรูปธรรมและครบวงจรที่จะจัดการกับวิกฤตการณ์
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเกิดจากไวรัส ความไม่เท่าเทียม ภัยพิบัติทาง
สภาพภูมิอากาศ หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

นักกิจกรรมกรีนพีซ แขวนป้าย “BAN NEW OIL” บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำามัน
ของบริษัท Equinor ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์

นักกิจกรรมกรีนพีซ ใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมซึ่งเป็นเสมือนการเดินขบวนรณรงค์
บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารสภาสหภาพยุโรป ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

เพื่อเรียกร้องให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบ และจัดการกับวิกฤตการณ์ทุกระดับ
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3-4 สิงหาคม 2562 กรีนพีซจัดกิจกรรม “มือปลูก เชียงดาว”
ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
เพื่อฟื้นฟูผืนป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า
“ความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศ” เป็นสิ่งสำาคัญที่เราได้เรียนรู้
และเข้าใจยิ่งขึ้นว่า ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ แต่คือการเชื่อมโยง
ทั้งระบบที่มีความสัมพันธ์กันของ ต้นไม้ พื้นดิน แสงแดด น้ำา
และสิ่งมีชีวิตในผืนป่า ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน

ในปีน้ี ผืนป่าเชียงดาวยังคงได้รับความเสียหายอย่างมากจากไฟป่า
รวมถึงการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ซ่ึงเป็นอีกปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้
เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือมลพิษทางอากาศ
ท่ีมีสาเหตุนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม และ
ภาคการผลิตไฟฟ้า เราจึงต้องเรียกร้องเพ่ือให้เราทุกคนได้รับ
สิทธิท่ีจะได้รับอากาศบริสุทธ์ิคืนมา ก่อนท่ีมันจะเป็นเร่ืองธรรมดา
ท่ีเรายอมรับว่ามันเกิดข้ึนอยู่เป็นปกติในทุก ๆ ปี

ปีที่แล้ว ภาคอีสานเราเผชิญปัญหาอย่างหนักจาก
พายุและน้ำาท่วม ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและ
ความมั่นคงทางอาหาร กรีนพีซ อาสาสมัครและ
ผู้บริจาค จึงได้ร่วมกันส่งเมล็ดพันธุ์อินทรีย์จาก
เครือข่ายทั้งภาคเหนือและภาคใต้ เพื่อความอยู่รอด
และสร้างรายได้ อีกทั้งยังเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อ
ในฤดูกาลถัดไปโดยไม่ติดปัญหาการผูกขาดจาก
บริษัทเจ้าของเมล็ดพันธุ์ที ่ซื ้อตามตลาดเมล็ดพันธุ์
การเริ่มต้นนี้เป็นการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผัก
แทนการผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่เป็น
หนึ่งตัวแปรสำาคัญในการก่อวิกฤตโลกร้อน

มาปีนี้ เราถูกท้าทายมากยิ่งขึ้น จากวิกฤตโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา Covid-19 ทำาให้เราต้องเว้นระยะห่าง
ทางสังคม กรีนพีซจึงจัดกิจกรรมออนไลน์
“We Grow : ปรุงดิน ปลูกผัก” และส่งต่อเมล็ดพันธุ์
อินทรีย์ให้กับผู้บริจาคที่ต้องการปลูกผักกินเอง
เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ภายใน “รั้วบ้าน”

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่องานรณรงค์ “ยุติมลพิษพลาสติก”
ที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ลด ละ เลิก การบริโภคที่มากเกิน เปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ได้ใช้ไอเดียมาดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้ได้นานขึ้น
แทนที่จะกลายเป็นขยะ รวมถึงนำาเสนอทางเลือก
ที่พึ่งพาพลาสติกให้น้อยลง และหันมาใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

มือปลูกเชียงดาว

กิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

“MAKE SMTHNG ซื้อน้อย ใช้ซ้ำา ทำาเอง”

E-Newsletter Survey
ร่วมตอบแบบสอบถามลดใช้กระดาษ ที่นี่

กิจกรรมเวิร์กชอปออนไลน์ “We Grow : ปรุงดิน ปลูกผัก” กับคุณปริ้นซ์ เจ้าชายผัก
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

1 ผู้บริจาคกรีนพีซเข้าร่วมกิจกรรม “เย็บผ้าอนามัยใช้เอง โดย SunnyCotton” 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2  ผู้บริจาค อาสาสมัคร และบุคคลทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่าเชียงดาว
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DONOR ENGAGEMENT:

กิจกรรมของกรีนพีซร่วมกับผู้บริจาค



หลักการ 5Rs เพื่อหลีกเลี่ยง
มลพิษพลาสติกหลังวิกฤตโควิด-19

GREEN TIPS:

REDUCE : การลดใช�

REFILL : นําภาชนะไปเติม 

REPLACE : การแทนที่

REUSE : การใช�ซ้ํา

RETURN : การส�งคืน
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5Rs เป็นเครื่องมือช่วยเตือนให้เราตระหนักรู้เท่าทันพฤติกรรมการบริโภค
ของตนเอง และมองหาทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่ทุกครั้ง
ซึ่งสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ตามคำานิยามของสหประชาชาติ นั่นคือ การลดขยะให้มากที่สุด และใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนมีขยะไปสู่หลุมฝังกลบน้อยที่สุด

การลดใช้พลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวท้ิงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทำาได้
ถือเป็นวิธีท่ีช่วยลดมลพิษพลาสติกได้มากท่ีสุด เช่น ปฎิเสธการรับ
ช้อน ส้อม แก้ว หลอด และถุงพลาสติกจากร้านค้าหรือร้านอาหาร
หากเราใช้บริการ food delivery เลือกร้านท่ีใช้ภาชนะกล่องอาหาร
ใช้ซ้ำาได้ หรือลดใช้ไมโครบีดส์ ซ่ึงเป็นไมโครพลาสติกชนิดหน่ึงใน
รูปแบบเม็ดสครับ โดยใช้สครับจากธรรมชาติมาขัดผิว เช่น ขม้ิน
มะขาม น้ำามันมะพร้าว

การรีฟิล เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ได้
เป็นอย่างดี เพราะเมื่อซื้อสินค้า เช่น แชมพู ครีมอาบน้ำา
นอกจากสินค้าที่เราได้รับแล้ว เรายังได้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ซึ่งต่อมากลายเป็นขยะอีกด้วย ดังนั้น การนำาภาชนะใช้ซ้ำา
ที่เรามีอยู่ไป “เติม” จึงดีกว่าการ “ซื้อใหม่” ร้านค้าที่มี
Refill Station จึงเป็นทางเลือกที่เราควรมองหาในปัจจุบัน

การแทนที่ คือ การนำาทางเลือกอื่นมาใช้แทนพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น แปรงสีฟันด้ามไม้ไผ่แทนแปรงสีฟัน
ด้ามพลาสติก ไหมขัดฟันจากไหมธรรมชาติแทนไหมขัดฟัน
แบบพลาสติก นอกจากนี้ เราควรหันมาเลือกใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทนการใช้พลาสติก
เช่น ใบบัว ใบตอง หรือ ผ้าไขผึ้งห่ออาหาร

Source: Pichmol Rugrod / Greenpeace Thailand Plastic Project Leader, 
https://www.greenpeace.org/thailand/story/16588/plastic-7r-to-manage-single-use-plastic-problem/ 

การใช้ซ้ำาถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยนำาสิ่งที่มี
มาใช้ซ้ำาอยู่เสมอจนมันหมดอายุการใช้งาน เช่น กล่องพัสดุ
จากการชอปปิงออนไลน์ หรือจะใช้วิธีการ upcycling ซึ่งเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของใช้ เช่น นำาเสื้อยืดตัวเก่ามาปักเป็นลาย
ให้สวยงาม นำากระดาษหน้าเดียวมาเย็บเป็นสมุดจดงาน

การส่งคืน คือ การนำาบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิต เพื่อนำาไปผ่าน
กระบวนการทำาความสะอาด ฆ่าเชื้อแล้วหมุนเวียนมาใช้ต่อได้
เมื่อเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถคืนบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ผลิต
เราควรจัดการแยกขยะให้ถูกประเภท เช่น ขวดแก้วไม่ปะปน
กับขวดพลาสติก
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