
    แบบรายงานความก้าวหน้าในการดาํเนินโครงการ  

รายงานความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า  

ชื�อเทศบาล/ชุมชน/โรงเรียน…………………..…เทศบาลนครนนทบรีุ/ชมุชนเรวดีโซน �………………………. 

ชื�อโครงการ…………………………เรวดีโซน �…เขียวสด…ลดมลพิษ…พิชิตพลงังาน.............................…….. 
 
สถานะความก้าวหน้าโครงการ  

กิจกรรม 

(ชื"อ รายละเอียดกิจกรรม และวนัเวลา) 
ผลการดาํเนินกิจกรรม 

(แนบข้อมลูเกี"ยวข้อง ถ้ามี *) 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
งบประมาณ 
ดาํเนินงาน ** 

1) ประชมุแกนนํา เพื"อจดัตั 0ง
คณะกรรมการดาํเนินโครงการฯ วนัที" 
3-56 กนัยายน �778 

แกนนําทราบบทบาทและ
หน้าที" ขอบเขตการดาํเนินงาน 

 คณะกรรมการ
ชมุชน 

              

                766 บาท 
เงินจาก TEI  

2) กิจกรรมเคาะประตบู้านสร้างความ
เข้าใจ จดัเก็บข้อมลู รณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการให้
สมาชิกในชมุชนทราบ แจก
แบบสอบถามข้อมลู 

สมาชิกในชมุชน  

5,666 บาท 
เงินจาก TEI  

3)จดักิจกรรม “รวมพลคนนนท์ ลดโลก
ร้อน” วนัที" �8 ตลุาคม �778 

ชี 0แจงการดําเนินโครงการฯ ให้
ความรู้แกช่มุชนในการใช้
พลงังาน อบรมการทําปุ๋ ย 
สร้างเครือขา่ย 

สมาชิกในชมุชน �6,666 บาท  งบโครงการฯ บ.ยมั
มิกซ์,บ.เอแอนเอ รุ่งโอฬาร,หจก.
บางกอกเกาลนู คณะ สท.ในพื 0นที 
เอื 0อเฟื0อนํ 0าดืม 

4)กิจกรรมลดเมืองร้อน เพิ"มพื 0นที"สี
เขียว กิจกรรมปลกูพืชผกัสวนครัว ผกั
ปลอดสารพิษ,สวนสมนุไพร 

เพาะชํากล้าไม้ ,สาธิตวธีิการ
ขยายพนัธ์ุ นําไปปลกูในชมุชน 
สาํรวจพนัธ์ุไม้ในชมุชน 

สมาชิกในชมุชน  
�,666 บาท 

เงินจาก TEI 

7)กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยการลด
ขยะ กิจกรรมการทําปุ๋ ยหมกัอินทรีย์,
การทําปุ๋ ยนํ 0าจลุนิทรีย์ชีวภาพ ,ปุ๋ ยจาก
เศษอาหารในครัวเรือนหลกัการทาคา
ครูะ 

ทํากิจกรรมทําปุ๋ ยหมกัใน
ครัวเรือน ประมาณ 76-566 
ครัวเรือน,ทําปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ใน
ชมุชน ประมาณ 766 กก.ตอ่
เดือน 

สมาชิกในชมุชน   

5,766 บาท 
เงินจาก TEI,เทศบาล จดัหา
อปุกรณ์ทําปุ๋ ยหมกัและวสัดุ
อปุกรณ์บางสว่น 

8)กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยการ
เดินทางที"ยั"งยืน กิจกรรมชมุชน
จกัรยาน,กิจกรรมสองขาลดโลกร้อน 

จดัตั 0งชมรมจกัรยานเริ"มต้น
ประมาณ N6 คน และจะเพิ"ม
สมาชิกตอ่ไปในอนาคต 

สมาชิกในชมุชน   

5,666 บาท 
เงินจาก TEI 

O)กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยการลดใช้
พลงังาน กิจกรรมอบรมให้ความรู้การ
ใช้พลงังานในชมุชนอยา่งคุ้มคา่,
กิจกรรมรณรงค์การใช้หลอดประหยดั
พลงังาน,การปิดไฟดวงที"ไมใ่ช้,การใช้
อปุกรณ์ประหยดัพลงังานเบอร์ 7 , 

สมาชิกมีการปรับเปลี"ยน
พฤติกรรมการใช้พลงังานใน
บ้าน, มีการเปลี"ยนหลอดไฟ
ประหยดัพลงังาน เป็นต้น 

สมาชิกในชมุชน  

5,666 บาท 
เงินจาก TEI 
 

Q)เก็บข้อมลูการดาํเนินกิจกรรม สมาชิกในชมุชนรวมกลุม่
รวบรวมข้อมลู ทกุเดือน 

สมาชิกในชมุชน �,666 บาท 
เงินจาก TEI 
 

 
 



 

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน        
 ………ชมุชนเรวดีโซน �…เป็นชมุชนเมืองสมาชิกภายในชมุชนต้องประกอบอาชีพนอกพื 0นที"ชมุชนทําให้การ
ร่วมมือทํากิจกรรมลดโลกร้อนไมส่ามรารถทําได้ครบทกุครัวเรือน………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ไข 

…………………รณรงค์การลดใช้พลงังานและชี 0ให้เห็นถงึประโยชน์ที"ประชาชนในพื 0นที"จะได้รับ…แตต้่องใช้ระยะเวลา
และความตอ่เนื"องในการทํากิจกรรมโครงการนี 0ถึงจะยั"งยืนและเห็นผล………………………………………………….. 

ข้อคดิเห็นอื�นๆ 

……………………..ระยะเวลาดาํเนินโครงการอยา่งน้อยควรจะ 5 ปี จึงจะสามารถทํากิจกรรมได้อยา่งตอ่เนื"องมากกวา่
นี 0………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
       

              

ชมุชนเรวดโีซน2
จาํนวนประชากร 3,418 คน      

ม ี625 ครวัเรอืน

 
 
                

   โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที� . 
 

เทศบาลนครนนทบรีุ ได้สง่ชมุชนเรวดีโซน � สมคัรเข้าร่วมในโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที" 3 

โดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัสิ"งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั ซึ"งทางโครงการฯ 

ได้คดัเลือกให้ ชมุชนเรวดีโซน � ผา่นการพิจารณาเข้ารอบ �6 แหง่สดุท้าย โดยทางโครงการฯได้เชิญนายกเทศมนตรี
พร้อมทั 0งคณะทํางานจากเทศบาล ชมุชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และสมัมนาแกนนํา “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”     

ปีที" 3 ระหวา่งวนัที" N-7 กนัยายน �778 ณ โรงแรมเซ็นทราศนูย์ราชการและคอนแวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ กรุงเทพมหานคร 

              
 



 
 

รปูที ่1-2 พิธีเปดโครงการฯ นายกเทศมนตรนีครนนทบุรรีวมลงนามในขอตกลง
การเขารวมดําเนินโครงการ                 และรับมอบธงสัญลักษณการเขารวม

โครงการพรอมเงินสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมจํานวน 10,000 บาท 

 
 

 
 

รปูที ่3-6 การสัมมนาแกนนํา, รับมอบประกาศนียบัตร 
 

กิจกรรมศึกษาดูงาน Low Carbon City โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที� ๙ 

สถาบนัสิ"งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั  ได้เชิญผู้แทนจากเทศบาล และ

ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดงูานด้านพลงังานและการจดัการสิ"งแวดล้อม ในวนัที" �-N ตลุาคม �778                     

ณ ชมุชนเกตไุพเราะ N-7 สํานกังานเขตพระโขนง กรุงเทพฯ และเทศบาลตําบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง                 
 

          
 

 
 

รปูที ่7-10  ศึกษาดูงานชุมชนเกตุไพเราะ ๓-๕ สํานักงานเขตพระโขนง 



   

             
         
 

รปูที ่11-14 ศึกษาดูงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวดัระยอง 

 
 

ความก้าวหน้าโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที� . 
 

                             
 

         
 

รูปที� 57-5Q   ประชมุชี 0แจง/หาแนวทางร่วมกนัปฏิบตัิงาน จดัตั 0งคณะทํางาน 
 



    
 

                รูปที� 53-��  กิจกรรมเคาะประตบู้านสร้างความเข้าใจ จดัเก็บข้อมลู รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
 
 
   
       

จัดกิจกรรม “รวมพลคนนนท์ ลดโลกร้อน” วันที� BC ตุลาคม BEEC 
 

                      
   
  รูปที� �N-�V เอกสารประชาสมัพนัธ์กิจกรรม และสติกเกอร์แจกบ้านที"เข้าร่วมโครงการ 
 

             
 
                      
 

รูปที� �7-N6 กิจกรรม “รวมพลคนนนท์ ลดโลกร้อน” ชี 0แจงการดําเนินโครงการฯ 
 
 

 

 

 
 

 



 

 
การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชุมชนเรวดีโซน B ( IJE ครัวเรือน ที� ร่วมโครงการ) 
 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  =  จาํนวนลติรของเชื Mอเพลงิ X  CO�emission ตามชนิดของเชื Mอเพลิง 

ชนิดของเชื Mอเพลงิ CO2emission /ชนิดของเชื Mอเพลิง (Kg CO2e/ลิตร) 

นํ 0ามนัเบนซิน 2.22 

นํ 0ามนัดเีซล 2.68 

LPG 1.65 
 
 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที�ปล่อย (Kg CO2e/ปี) 

การเดินทาง - รถจกัรยานยนต์,รถยนต์เบนซนิ  =  (    11,68V ลติร /เดอืน ) X 12 เดือน  X 2.22 

                                                     =   294,OV7  (Kg CO2e/ปี) 
- รถยนต์ดีเซล                                =  (  4,N35  ลติร /เดือน ) X 12 เดือน  X 2.68 

                                                    =   141,�57  (Kg CO2e/ปี) 
- รถยนต์ LPG ,NGV                     =  (  1,OVV  ลติร /เดอืน ) X 12 เดือน X 1.65 

                                                    =     34,7N5  (Kg CO2e/ปี) 

 รวม  294,OV7 + 141,�57  + 34,7N5       =      470,W.I  (Kg CO2e/ปี) 
 

ขยะ        58,NQ�   ก.ก / เดือน  X 5� เดือน X  0.8421       =  16E,EWW 

ไฟฟา้         O3,O3N  KWh/เดือน X 12 เดือน X 0.5610        =   537,ICC 

ก๊าซหงุต้ม         �,Q5O   ก.ก / เดือน  X 5� เดอืน X  0.27           =     .,IB\  
รวม      470,W.I + 16E,EWW + 537,ICC +  .,IB\     =  1,IJB,]BJ   (Kg CO2e/ปี) 

 
 
 

              
 
 

                                 รูปที� N5-N� สมาชิกในชมุชนรวบรวมข้อมลู 
 
 

      
 



 
I.กิจกรรมลดโลกร้อน ด้วยการเพิ�มพื Mนที�สีเขียว “เรวดีโซน B เขียวสด” 
   5.5 กิจกรรม “ผักสวนครัวรัMวกินได้” รณรงค์ให้ทกุครัวเรือนปลกูผกัสวนครัว,ผกัปลอดสารพิษ, 

สวนสมนุไพร เป็นต้น 

 

   
 

รูปที� NN-N8 สมาชิกปลกูฝักสวนครัว พืชสมนุไพรในครัวเรือน 
 

1.2 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้การขยายพันธ์ุพืช” ประสานผู้ เชี"ยวชาญมาสาธิตการปลกูต้นไม้ 

และการขยายพนัธุ์พืชอยา่งถกูวิธี เพื"อให้สมาชิกได้นําไปปฏิบตัใินครัวเรือน 
 

                     
 

รูปที� NO-NQ   ผู้ เชี"ยวชาญสาธิตแนะนําการขยายพนัธ์ุพืช 

 

 

 

     

 

 

 



         
 

รูปที� N3-V6  สมาชิกขยายพนัธ์ุพืชตามที"ได้รับการอบรม 
 

                                

                     
 

รูปที ��-�
  การนําต้นไม้จากแปลงเพาะชํา มาปลกูตามจดุตา่งๆในชมุชน 
  

5.N กิจกรรม “การอนุรักษ์ต้นไม้” มีการจดบนัทึกชนิด จํานวน ต้นไม้ยืนต้นในพื 0นที" จดัทําทะเบียน
ต้นไม้ เพื"อคํานวณคา่การดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

วิธีการเก็บข้อมูล และการคาํนวณ           
 ข้อมลูที"จําเป็น          
 - ชนิดของต้นไม้ (ระบไุด้ว่าเป็น ไม้เนื 0อออ่นหรือไม้เนื 0อแข็ง และไม้โตเร็วหรือโตช้า)  
 - อายขุองต้นไม้ที"นํามาปลกู        
  
ตารางบันทึกข้อมูลกิจกรรมสาํรวจต้นไม้   

 
พนัธ์ุไม้ 

   จํานวน 
(ต้น) 

 
อาย ุ

เนื 0อไม้ การเติบโต 
เนื 0อแข็ง เนื 0อออ่น เร็ว ปาน

กลาง 
ช้า 

มะมว่ง �QN 7-�6 �     
ขนนุ V5 N-56      

กระท้อน V N-56      
ต้นคนู � �-7      

ต้นสะเดา 7 �-7      
ต้นก้ามป ู � 7-56      
วาสนา �6 7-56      



ต้นแก้ว �6 �-7      
หมากแดง O �-7      
ต้นมะเดื"อ � 7-56      
ต้นมะขาม N6 7-57      

ต้นโมก �3 �-7      
ต้นพิกลุ N N-7      
ต้นโพธิk 1 �6      

ต้นมะพร้าว 7 7-56      
ต้นมะรุม �7 �-7      

ต้นมะเฟือง �3 7-56      
ต้นราชพฤกษ์ V �-7      

ต้นจนัผา 5V 7-56      
ต้นชมพู ่ V7 N-56      
ต้นไทร � 56-�6      

ต้นทเุรียน � 7-57      
ต้นขี 0เหลก็ O 7-56      

ต้นมะปราง � 7-56      
ต้นจําปี 5Q �-7      

ต้นมะดนั 58 �-7      
ต้นน้อยหนา่ V �-7      

ต้นเงาะ � 7-56      
รวม 624  548 76 49 185 314 

   

 
กิจกรรม “การอนุรักษ์ต้นไม้” มีการจดบนัทึกชนิด จํานวน ต้นไม้ยืนต้นในพื 0นที"   

 คา่การดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์  1,]Ic.JW  Kg CO�e 

 

 

5.V กิจกรรม “เรวดีเขียวสด ” มีการปลกูต้นไม้เพิ"มเติมในชมุชน ทั 0งไม้ยืนต้น พืชล้มลกุ พืชสวนครัว 
โดยนํากล้าไม้ที"ได้เพาะในชมุชนปลกูในจดุตา่งๆ จํานวน �66 ต้น ได้แก่ มะม่วง 566 ต้น ต้นโมก 76 ต้น และต้น
ขนนุ 76 ต้น เพื"อคํานวณคา่การดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ 

 
       

 
          



เพราะฉะนั 0นกิจกรรม “ปลกูต้นไม้ชมุชนเรวดีเขียวสด” สามารถดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ทั 0งสิ 0น   E\].E]   Kg CO�e 

 

1

2

การอนุรักษ์ต้นไม้

จํานวน 200 ต้น 

จํานวน247 ต้น

จํานวน 624 ต้น

การปลูกต้นไม้เพิ�ม

ส่งเสริมปลูกต้นไม้
ในครัวเรือน

รวมไม้ใหญ่ทั'งสิ'น  1,071 ต้น 

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้  1,884 กิโลกรัมต่อป/ 

ผลการดําเนินการเรวดีโซน2 เขียวสด

 

        
B. กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยการลดขยะ “ชุมชนเรวดีโซน B ลดมลพษิ”   
  �.5กิจกรรม “การทําปุ๋ ยทาคาครูะ” ปุ๋ ยอินทรีย์ผลิตได้ในครัวเรือน นําเศษอาหาร เศษผกั 
มาทําปุ๋ ยหมกัหลกัการทาคาครูะ เป็นการกําจดัขยะก่อนที"จะบดูเนา่ การเกิดกลิ"นเหม็นและแมลงจะน้อยลง 

สะอาดและถกูหลกัอนามยั 
 

                 
 
 



                     
 

รูปที� VQ-75 สมาชิกชมุชนชว่ยกนัทําอปุกรณ์ทําปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยที"ได้นําไปปลกูต้นไม้ตอ่ไป 

 
   
ตารางเก็บข้อมูล ของการทาํปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนหลักการทาคาคูระ 

 

เดือน นํ 0าหนกัเศษอาหาร (กิโลกรัม) 

กนัยายน �778  5,�77  

ตลุาคม �778  N,886  

พฤศจิกายน �778  7,V7V  

ธนัวาคม �778  N,Q�6  

มกราคม �77O  N,557  

รวม  5O,N6V  
 

การคาํนวณ 
 คํานวณโดยโปรแกรม Voiuntary Report โดย US Dept. of Energy เลอืกไปที" Composted และใสนํ่ 0าหนกัของเศษ
อาหารที"ลดได้ในหนว่ย short ton (โดยนํานํ 0าหนกัของเศษอาหารหารด้วย 36O เพราะ 5 short ton = 907 กิโลกรัม) ลงไปใน
ช่อง Food Scraps เพื"อหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที"ลดได้ 
 ปริมาณขยะที"ไปทําปุ๋ ยหมกั  5O,N6V หารด้วย 36O เทา่กบั 53.6Q short ton 

 สรุปกิจกรรมการทําปุ๋ ยหมกัหลกัการทาคาครูะ ใน 5 ปี สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ I\\  Kg COBe
และลดปริมาณมเีทน ได้  ]] Kg CHWe         

 
2.2 กิจกรรม “ย่อยไม้ลดโลกร้อน” การทําปุ๋ ยอินทรีย์ จากเศษกิ"งไม้ไม้ ใบไม้ เศษผกั ผลไม้ ทํานํ 0า

จลุินทรีย์ชีวภาพ เป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที"เกิดขึ 0น โดยภายในชมุชนจะมีเครื"องยอ่ยกิ"งไม้ ที"ตดัตาม
บ้านเรือนและนํากลบัมาใช้ทําปุ๋ ยโดยปุ๋ ยที"ได้นําไปปลกูต้นไม้ ตอ่ไป 

 

                       



 

 

        
 

รูปที� 7�-7O การยอ่ยกิ"งไม้ตามบ้านสมาชิก เพื"อนําไปทําปุ๋ ยอินทรีย์ และการทํานํ 0าจลุนิทรีย์ชีวภาพในชมุชน 
 

 
ตารางการเกบ็ข้อมูลของการทาํปุ๋ยอนิทรีย์ นํ Mาจุลินทรีย์ชีวภาพ 

 

เดือน นํ Mาหนักขยะอนิทรีย์ (กิโลกรัม) 

กนัยายน �778  V�7  
ตลุาคม �778  876  

พฤศจิกายน �778  OQ8  
ธนัวาคม �778  Q�7  
มกราคม �77O  O86  

รวม  3,VV8  
 
 
การคาํนวณ 
 คํานวณโดยโปรแกรม Voiuntary Report โดย US Dept. of Energy เลอืกไปที" Composted และใสนํ่ 0าหนกัของขยะ
อินทรีย์ ที"ลดได้ในหนว่ย short ton (โดยนํานํ 0าหนกัของขยะอินทรีย์ หารด้วย 36O เพราะ 5 short ton = 907 กิโลกรัม) ลงไป
ในช่อง Leaves/brush เพื"อหาปริมาณก๊าซมเีทนลดลง       
 ปริมาณขยะที"ไปทําปุ๋ ยอินทรีย์  N,VV8 หารด้วย 36O เทา่กบั N.Q6 short ton 

 สรุปกิจกรรมการทําปุ๋ ยหมกัอินทรีย์  ลดปริมาณมีเทน  c.cc]  ton COBe   
 

     

2.3 กิจกรรมการ “คัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน” คณะกรรมการชมุชนประชาสมัพนัธ์ในชมุชน
เรวดี โซน � ชว่ยการคดัแยกขยะรีไซเคลิ เพื"อสร้างจิตสํานกึในการคดัแยกขยะให้กบัประชาชนในชมุชน     
ซึ"งเป็นการชว่ยลดปริมาณขยะอีกทางหนึ"ง โดยทางคณะกรรมการชมุชนได้แจกแบบสํารวจการซื 0อขายขยะ     
รีไซเคลิให้กบัสมาชิกในโครงการฯ เพื"อจะได้ทราบปริมาณขยะรีไซเคลิในชมุชน 

 



              
 

รูปที� 7Q-73 สมาชิกคดัแยกขยะรีไซเคิลเพื"อจําหนา่ย และขยะมีพิษ คดัแยกให้เทศบาลนําไปกําจดัตอ่ไป 
 
ตารางการเกบ็ข้อมูลการรีไซเคิลขยะในชุมชน 

 
 
 

เดือน 

ประเภทขยะ (กโิลกรัม) 
กระดาษ  

เหล็ก 
 

อะลูมิเนียม 
 

กระป๋อง
เหล็ก 

 
กระป๋อง

อลูมิเนียม 

 
ขวดแก้ว 

พลาสตกิ 
  ลัง A4 นสพ. ขวดขุ่น 

(HDPE) 
PET แก้ว 

(PP) 
ถุงพลาสติก 

(LDPE) 

ก.ย 56 5N5.7 75 N36 8N N�.7 �7 7Q.8 536.7 NN.7 5QN.7 56 55 

ต.ค 56 QN.7 86.7 53�.7 8� 3.7 58 NN.7 5Q8.7 �5 5�7 O N 

พ.ย 78 33.7 NN 5QN.7 86 58.7 �N O7.7 �6O �8 5V3.5 Q V.7 

ธ.ค.78  556.7  QN  ��V.7  VN.7  5O  �Q.7  85.7  �V7  N3.7  577.7  5�  7  

ม.ค.7O  5�Q  OV.7  �N6.7  O7  �8.7  NN.7  Q�.7  �77.7  V5.7  5V3  57  V  
รวม EE]  ]cB  I,BBI  ]c].E  IcB  IBC  ]II.C  I,cJW.E  ICI.E  \CB.I  EB  B\.E  

Short ton 0.61  0.33  1.35  0.33  0.11  0.14  0.34  1.20  0.18  0.84  0.06  0.03  

 
การคาํนวณ 
 คํานวณโดยโปรแกรม Voiuntary Report โดย US Dept. of Energy เลอืกไปที" Recycled และกรอกข้อมลูทีละประเภท
ขยะโดยใสนํ่ 0าหนกัขยะในหนว่ย short ton (โดยนํานํ 0าหนกัขยะหารด้วย 36O เพราะ 5 short ton = 907 กิโลกรัม) ลงไปในช่อง
ของประเภทนั 0นๆ เพื"อหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที"ลดได้ 
  

 

สรุปกิจกรรมการรีไซเคลิขยะในชมุชน ในปีแรกสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9,JWE Kg COBe

ลดปริมาณมีเทน ได้ 24 Kg CHWe และลดปริมาณเพอร์ฟลอูอโรมีเทนได้ 0.12 Kg CFWe   
 
 
    
�.V กิจกรรม “ขยะย่อยสลายได้”ลดปริมาณการก่อขยะตั 0งแตแ่หลง่กําเนิด    ใช้วสัดทีุ"สามารถ

ยอ่ยสลายได้ง่าย ,การทานอาหารให้หมด  



 
 

รูปที� 86-85 การใช้วสัดทีุ"ยอ่ยสลายได้งา่ยในการจดักิจกรรม และในครัวเรือน 
 

�.7 กิจกรรม “ถุงผ้าลดโลกร้อน” รณรงค์ให้สมาชิกใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสติก  โดยการ
ปฏิเสธถงุพลาสตกิ และโฟม ลดปริมาณขยะที"เกิดขึ 0นในชมุชนได้อีกทาง 

 

 
 

รูปที� 8�-8N การใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสติก 

                      
www.themegallery.com

ผลจากการดําเนินการชุมชนลดขยะ

1.ตั�งแต่ร่วมโครงการชุมชุน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ป�ที� 9 

   ระหว่างเดือนกนัยายน 2556 – มกราคม 2557 
คัดแยกขยะรีไซเคิลได้  5,006.70 Kg 
คัดแยกขยะอินทรีย ์ได้      20,750 Kg
   

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10,022 kg CO2e

 
 
 
 

 



].กิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยการเดนิทางอย่างยั�งยืน “เรวดีโซน B พชิิตพลังงาน” 
3.1 กิจกรรม“จักรยานลดโลกร้อน”โดยมีการประชาสมัพนัธ์ให้เดนิหรือใช้จกัรยานในระยะทาง

ใกล้ๆ จดัตั 0งชมรมจกัรยาน โดยขอคําแนะนําจาก ชมรมจกัรยานเพื"อสขุภาพแหง่ประเทศไทย 
 

  
 

รูปที� 8�-87 ชมรมจกัรยานเพื"อสขุภาพแหง่ประเทศไทย ให้คาํแนะนําในการตั 0งชมรมจกัรยาน ภายในชมุชน 
 

กิจกรรม “จักรยานลดโลกร้อน” รณรงค์การใช้จกัรยานในพื 0นที" โดยมีสมาชิกในชมุชนที"เปลี"ยน
รูปแบบการเดนิทางจากจกัรยานยนต์มาใช้จกัรยาน �7 คน และมีวนัที"เริ"มกิจกรรม 36 วนั ตอ่ปี  
คํานวณข้อมลูปริมาณนํ 0ามนัที"ลดลง ภายหลงัการดําเนินกิจกรรม 

 
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที�ลดลง  Kg CO�e= ระยะทาง (กม.) X  ค่าการปล่อย ( emission factor)X ตามชนิดของเชื Mอเพลิง 

ประเภทรถ-เชื Mอเพลงิ Co2emission /ระยะทาง (Kg CO2e/km) 

มอเตอร์ไซด์ (ไมเ่กิน 5�7 ซีซ)ี 6.6Q7 

รถยนต์ใช้นํ 0ามนัดเีซล 6.�O 

รถยนต์ใช้นํ 0ามนัเบนซิน (ขนาดไมเ่กิน  �666 ซีซ)ี 0.12 

รถยนต์ใช้นํ 0ามนัเบนซิน (ขนาดมากกวา่  �666 ซีซ)ี 0.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเกบ็ข้อมูล “กิจกรรมจักรยานลดโลกร้อน” 

 
 
 

ชื"อผู้ ร่วม   กิจกรรม 

 

       วิธีการเดนิทาง 
 
 
ชนิดเชื 0อเพลิง 

ระยะทาง
เฉลี"ยตอ่วนั 
  (กม./วนั) 

(1) 

จํานวนวนัที"
ใช้ตอ่ปี 

(�) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก CO2 
ที"ลดได้ 

Kg CO2e/ปี 

(5)x(2)x CO2emission 

ก่อน
ดําเนิน
กิจกรรม 

หลงัดาํเนิน
กิจกรรม 

5.นายประพฒัน์ พฤฒพิิบลูธรรม รถยนต์ เดิน,ปั"น เบนซิน 
ดีเซล 

� 
2 

V7 
15 

56.Q6 
8.10 

�.นายบญุช ูชนะมาร รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน N 55 19.80 

N.นายประจวบ กรรนิการ์ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน � 60 28.00 

V.นายโอภาส โพธิkกลาง รถยนต์ เดิน เบนซิน 5 35 4.20 

7.นายแส  ตากิ"มนอก                                                                                                      รถยนต์ เดิน ดีเซล 5 40 56.Q6 

8.นายประยทุธ องัคณุานวุตัิ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน 
ดีเซล 

�.7 
5 

65 
25 

53.76 
3.50 

O.นางนธุรรม วายามานนท์ รถยนต์ เดิน ดีเซล 6.7 60 8.10 

Q.นายจิรโรจน์ ศริิเลิศ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน,LPG 5 65 9.10 

3.นายอนชุา ขาวอากาศ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน 2 45 10.80 

56.นางวภิาวรรณ  สกลุประเสริฐ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน ดีเซล 1 30 8.10 

55.นางอาภา ฉอสวสัดิk รถยนต์ ปั"นจกัรยาน ดีเซล � 87 35.10 

5�.นางวาสนา กลุวชิราวรรณ์ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน 5 V7 6.30 

5N.นายวลัลภ สายเปา้ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน ดีเซล � 57 8.10 

5V.นางฐิตพิร จบศรี รถยนต์ เดิน ดีเซล 6.7 V6 5.40 

57.นายส ูก่อวงศ์พานิชย์ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน � 76 12.00 

58.นางสาวรสิตา องัคณุานวุตัิ รถยนต์ เดิน ดีเซล 6.N V7 3.65 

5O.นางสาวจิตรสินี เครือเกี 0ยว รถยนต์ เดิน ดีเซล 6.7 N7 4.73 

5Q.นางอมรรัตน์ วนิชสนุทร รถยนต์ เดิน ดีเซล 6.N �7 2.03 

53.นายสรายทุธ์ คําเจริญ รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน,LPG � N7 9.80 

�6.นายพรชยั ตนัตอินกุลุบตุร รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน 5 58 1.92 

�5.นายชลูะออก ถนอมนาม รถยนต์ เดิน ดีเซล 6.7 �7 3.38 

��.นางศริิวงศ์ วฒันพร รถยนต์ ปั"นจกัรยาน ดีเซล 5 �7 6.75 

�N.นางวนัทนา มายะพิศษิฐ์ รถยนต์ เดิน เบนซิน 6.7 57 0.90 

�V.นายสริุนทร์ ก่อกลู รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน 5 N7 4.20 

�7.นายดํารัส วงศ์สวา่ง รถยนต์ ปั"นจกัรยาน เบนซิน � �6 4.80 

รวม 249.86 
 
      

ดงันั 0น กิจกรรมจกัรยานลดโลกร้อน ของชมุชนเรวดีโซน � ชว่งเวลา เดือน กนัยายน – พฤศจิกายน �778 

เมื"อมีการใช้จกัรยานแทนรถจกัรยานยนต์ ชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้     249.86 Kg CO�e 
 
 
 



 สําหรับชมุชนเรวดีโซน � ซึ"งเป็นชมุชนเมือง การเดนิทางยงัคงต้องใช้พาหนะที"ต้องใช้เชื 0อเพลิง เพราะโดย
สว่นใหญ่ต้องเดนิทางไปทํางานซึ"งอยูไ่กลออกไปจากชมุชน การลดโลกร้อนโดยการเดนิทางที"ยั"งยืน คงทําได้ใน
สว่นการรณรงค์การใช้จกัรยานแทนจกัรยานยนต์หรือรถยนต์ ในระยะทางใกล้ๆ การรณรงค์ทางเดียวกนัไป
ด้วยกนั เป็นต้น 
 

ผลการดําเนินการเรวดีโซน 2 พิชิตพลังงาน 
     ด้วยการเดนิทางที�ยั�งยนื

ผลที�ได้รับ

� สมาชิกในชุมชน หันมาใช้จกัรยาน     25   คัน
� สมาชิกชุมชน 50 คน ใช้จักรยานเป9นวิถีชีวติ

ลดการเกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
 249.86 Kg CO2e 

 
 

4.กิจกรรมลดโลกร้อน ด้วยการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 

  การใช้พลังงานไฟฟ้าชุมชนเรวดีโซน B ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ E]\,ICC Kg CO�e  
ทางชมุชนได้จดักิจกรรมเพื"อลดการใช้พลงังานไฟฟ้าดงันี 0 
 
 V.5 กิจกรรม “รู้ใช้พลังงานในชุมชน” ทางเทศบาลได้เชิญวิทยากรจาก กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  มาให้ความรู้แก่สมาชิกในชมุชนในการใช้พลงังานให้ถกูต้อง และคุ้มคา่ 
 
 

                
 



 

                            
 
 

รูปที� 88-83 วิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้พลงังานในชมุชน และแสดงอปุกรณ์ประหยดัพลงังานภายในงาน  
 

 

V.� กิจกรรมรณรงค์ “ลดพลังงาน ลดโลกร้อน” มีการติดปา้ยประชาสมัพนัธ์ ให้ชมุชนลดการใช้

พลงังาน เชน่ 

    - การเลือกใช้อปุกรณ์ที"มีสญัลกัษณ์ประหยดัพลงังาน ฉลากเบอร์ 7 หรือฉลากเขียว         

 - การตั 0งอณุหภมูิเครื"องปรับอากาศไว้ที" �7 องศาเซลเซียส - ถอดอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุครั 0งเมื"อเลิกใช้งาน
 - การเปลี"ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ ลดจํานวนหลอดไฟตามบ้านเป็นต้น 

 

              

ติดป�ายประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนลดการใช้พลังงาน 

 
 

รูปที� O6-O5 สติกเกอร์รณรงค์ใช้ไฟฟา้อยา่งประหยดั 
 



                   

 การเปลีย่นอปุกรณประหยดัพลงังาน

 
 

     -25- 
 

V.N กิจกรรมประหยดัพลงังานเปลี"ยนหลอดไฟประหยดัพลงังาน  โดยชมุชนเรวดีโซน �                  
 

เปลี"ยนหลอดไส้ V6 วตัต์ เป็นหลอดตะเกียบ Q วตัต์ จํานวน Q ครัวเรือน                             
เปลี"ยนหลอดไส้ 86 วตัต์ เป็นหลอดไฟคอมแพคฟลอูอเรสเซ็นต์ ขนาด �6 วตัต์ จํานวน 5O ครัวเรือน 

 

 
 

ชื"อผู้ ร่วม   กิจกรรม 

 

       วิธีการใช้พลงังาน 
 
หมายเลข
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
จํานวนวตัต์
ที"ประหยดั 

    (5)–(�) 

 
จํานวนดวง 

(N) 

 
จํานวนวตัต์ที"
ประหยดัได้ 

 (5)–(�) x 3=(V) 

 
จํานวน

ชั"วโมงที"ใช้
ใน 5 วนั 

(7) 

 
จํานวน Kwh   
ที"ใช้ใน 5 วนั 
(V)x(7) /5666 

ก่อนดําเนิน
กิจกรรม 

(5) 

หลงัดําเนินกิจกรรม                
(�) 

5.นายประพฒัน์ พฤฒพิิบลูธรรม หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� � 64 V 0.26 

�.นายดํารัส วงศ์สวา่ง หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� 5 32 7 0.16 

N.นางวไิลลกัษณา อินทร์ไทยวงษ์ หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� � 64 8 0.38 

V.นายโอภาส โพธิkกลาง หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� 5 32 O 0.22 

7.นางจินตนา ชิตางกรู                                                                                                    หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� � 64 8 0.38 

8.นายฉตัรชยั ขนุณรงค์ หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� 5 32 7 0.16 

O.นางนธุรรม วายามานนท์ หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� � 64 7 0.32 

Q.นางยรรยง คณุเลิศอาภรณ์ หลอดไส้ V6 วตัต์ หลอดตะเกียบ Q วตัต์  N� 5 32 8 0.19 

3.นางอาภา ฉอสวสัดิk หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 � 80 Q 0.84 

56.นางวภิาวรรณ  สกลุประเสริฐ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 N 120 7 0.60 

55.นางสมพาน ศีศสกลุ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 8 0.24 

5�.นางวาสนา กลุวชิราวรรณ์ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 � 80 8 0.48 

5N.นายชชัพล ชะนามจัฉา หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 N 120 O 0.84 

5V.นางฐิตพิร จบศรี หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 � 80 Q 0.64 

57.นายวรฤทธิk บวัทอง หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 8 0.24 

58.นายประจวบ กรรณิการ์ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 7 0.20 



 

 

V.N กิจกรรมประหยดัพลงังานเปลี"ยนหลอดไฟประหยดัพลงังาน  โดยชมุชนเรวดีโซน �                 
เปลี"ยนหลอดไส้ 86 วตัต์ เป็นหลอดตะเกียบ 5N วตัต์ จํานวน �N ครัวเรือน                                                       

 

 
 

ชื"อผู้ ร่วม   กิจกรรม 

 

       วิธีการใช้พลงังาน 
 
หมายเลข
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
จํานวนวตัต์
ที"ประหยดั 

    (5)–(�) 

 
จํานวนดวง 

(N) 

 
จํานวนวตัต์ที"
ประหยดัได้    

(5)–(�) x(3) =(V) 

 
จํานวนชั"วโมง
ที"ใช้ใน 5 วนั 

(7) 

 
จํานวน Kwh
ที"ใช้ใน 5 วนั 
(V)x(7) /5666 

ก่อนดําเนิน
กิจกรรม 

(5) 

หลงัดําเนินกิจกรรม                
(�) 

5.นางสาวอไุร ชยัดี หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 8 6.78 

�.นายพลวริช ทองเกต ุ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO N 141 Q 5.5N 

N.นางสาวพิกลุ แก้วเตา่ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 7 0.47 

V.นางสาวศริินนัท์ ศรีสาร หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO 5 47 8 0.28 

7.นายศริิชยั  จิตรนิยม                                                                                    หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 8 0.56 

8.นายอภิบาล โพธิkกลาง หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 O 0.66 

O.นางสาววภิาวี กลุวชิราวรณ์ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 Q 0.75 

Q.นายสวงิ  พุ่มชยั หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO N 141 7 0.71 

3.นายอนชุา ขาวอากาศ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 7 0.47 

56.นางวภิาวรรณ  สกลุประเสริฐ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO 5 47 8 0.28 

55.นางอาภา ฉอสวสัดิk หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 7 0.47 

5�.นางมณัฑนา แช่เช็ง หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 Q 0.75 

5N.นายวลัลภ สายเปา้ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 Q 0.75 

5V.นางฐิตพิร จบศรี หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 7 0.47 

57.นายส ูก่อวงศ์พานิชย์ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO N 141 V 0.56 

58.นางสาวรสิตา องัคณุานวุตัิ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 7 6.VO 

5O.นางสาวจิตรสินี เครือเกี 0ยว หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO 5 47 8 6.�Q 

5Q.นางวาสนา กลุวชิราวรรณ์ หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 O 6.88 

53.นางศริิวงศ์ วฒันพร หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 8 6.78 

�6.นายยทุธชยั วาทยาะกร หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 7 6.VO 

�5.นายชลูะออก ถนอมนาม หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO N 141 7 6.O5 

��.นางสาวลําไย  บญุรัก หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO � 94 8 6.78 

�N.นางพชันีย์ พ่อพิลา หลอดไส้ 86 วตัต์ หลอดตะเกียบ 5N วตัต์  VO 5 47 Q 6.NQ 

รวม   12.96 

5O.นางวนัทนา มายะพิศษิฐ์ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 � 80 7 0.40 

5Q.นางอมรรัตน์ วนิชสนุทร หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 � 80 8 0.48 

53.นายสรายทุธ์ คําเจริญ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 N 120 Q 0.96 

�6.นายพรชยั ตนัตอินกุลุบตุร หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 7 0.20 

�5.นายชลูะออก ถนอมนาม หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 8 0.24 

��.นางศริิวงศ์ วฒันพร หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 8 0.24 

�N.นางวนัทนา มายะพิศษิฐ์ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 7 0.20 

�V.นางศริิวงศ์ วฒันพร หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 8 0.24 

�7.นายสวุฒัน์ ภรานสขุ หลอดไส้ 86 วตัต์ ฟลอูอเรสเซ็นต์ �6 วตัต์  V6 5 40 7 0.20 

รวม   9.31 



 

สรุป กิจกรรมเปลี"ยนหลอดไฟ จํานวน VQ ครัวเรือน ลดการใช้พลงังานไฟฟา้ได้   3.N5+5�.38   =   ��.�O kWh  
                                           จํานวนกิโลวตัต์ที"ใช้ใน 5 ปี   =    ��.�O kWh x N87 วนั/ปี  
                    =   8,5�Q.77 kWh/ปี  

( emission factor ของการไฟฟา้ เทา่กบั 6.7856 Kg CO�e/หนว่ย ) 

 ดงันั 0น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที"ลดลง  =   8,5�Q.77 x 0.5610  
       =  4,ECc.IB  Kg CO�e /ปี 
 

www.themegallery.com

ผลจากการดําเนินการชุมชนลดใช้พลังงาน

    

   ระหว่างเดือนกันยายน 2556 – มกราคม 2557 
 กิจกรรมปรับเปลี�ยนหลอดไฟ จํานวน 48 ครัวเรือน 

   
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

            4,560.12 kg CO2e

 
 

 

ตั'งแต่ ก.ย.56 - ม.ค.  57 ( 5 เดือน)

ชุมชนปล่อย CO2 1,182,328 KgCO2

สามารถลดการปล่อย CO2 16,715.98 KgCO2

 
  

 



 

 
                                     

- เป็นต้นแบบ/แหล่งศึกษาดงูานทั Mงในอาํเภอ จังหวัด และ  
ต่างจังหวัด 

-  ประชาสัมพนัธ์ทางสื�อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน แผ่นพบั และ  
นําเสนอผลการดาํเนินงานในที�ประชุมประจาํเดือน 

 

                                       

- มีการต่อยอดการดาํเนินงาน โดยการสร้างจติสาํนึก 
       โดยเฉพาะเยาวชน  สร้างขวัญกาํลังใจอย่างต่อเนื�อง 
    -  มีการจัดเวทแีลกเปลี�ยนเรียนรู้ในชุมชน  
    -  พฒันาให้เกดิแหล่งเรียนรู้และขยายไปพื Mนที�ใกล้เคียง 
    - มีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง  

การสรางเครอืขาย

ในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อ่ืนๆ

กลุ่ม อสม.  
คณะกรรมการชุมชน.

กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเด็กและเยาวชน.

1.เทศบาลนครนนทบุรี
2.การไฟฟ�านครหลวงนนทบุรี

3.การไฟฟ�าฝ<ายผลิต
แห่งประเทศไทย

1.บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
แห่งประเทศไทย จํากัด

2.มูลนิธิสถาบันสิงแวดลอ้มไทย
3.ชมรมจักรยานเพือสุขภาพ

แห่งประเทศไทย
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน

1.ชุมชนเรวดีโซน 1
2.โรงเรียนอนุบาล
พิทักษ์นครานสุรณ์

3.โรงเรียนในเขต

เทศบาลนครนนทบุรี

-เฝ�าดูแลและรักษา
สิงแวดลอ้มในชุมชน
-ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม

ให้การสนับสนนุการ
ดําเนินงานของชุมชน

ให้การสนับสนนุ
ส่งเสริม,อบรมให้
ความรู้ด้านสิงแวดล้อม

ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้
สนับสนนุในการจัด
กิจกรรมโดยใช้พืHนที
ชุมชนเรวดีโซน 2 เปIน
แหล่งเรียนรู้

 
 
      


