
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา  

จดังานนิทรรศการ “ลดเมอืงรอ้น ดว้ยมอืเรา 

ปีที่ 13” เพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน 

ลดภาวะโลกร้อน และมอบถ้วยรางวัล

พ ร ะ ร า ช ท า น สม เ ด็ จพ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ โรงเรียน 

ชุมชนและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที่เขา้

รว่มโครงการลดเมอืงรอ้น ดว้ยมือเรา ปีที ่13 

เม่ือวันที่ 9 และ 10 มีนาคม 2562 บริษัท  

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ร่วมกับสถาบัน

ส่ิงแวดล้อมไทยจัดงานนิทรรศการ “ลดเมืองร้อน  

ด้วยมือเรา ปี่ที่ 13” เพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน

ลดภาวะโลกร้อนและมอบรางวัลให้กับโรงเรียน  

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล ้า

โ ป ร ด ก ร ะ ห ม ่ อ ม ใ ห ้  

นายอ�าพน กิตติอ�าพน 

องคมนตรี เป็นผู ้แทน

พระองค์ ไปยงัศนูย์การค้า 

ไอคอน สยาม ในการมอบ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

และโล่ประกาศเกียรตคิณุ

แก่ผูช้นะเลศิการประกวด

โครงการลดเมืองร ้อน 

ด ้ วยมื อ เรา  ป ี ท่ี  13 

ป ร ะ เ ภ ท ชุ ม ช น แ ล ะ

ประเภทโรงเรยีน โดยเปิด

โอกาสให้โรงเรียน ชุมชน

และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจากทั่วประเทศ 

จัดท�าโครงการลดภาวะ

โลกร ้อนภายในโรงเรียนและชุมชนของตนส ่ง 

เข้าประกวด ภายใต้แนวทางการด�าเนินงาน 3 ด้าน 

ได้แก่ การจัดการพลังงานและส่งเสริมพลังงาน 

ทางเลือก การจัดการขยะอย ่างครบวงจรและ 

เหมาะสม และการจดัการพ้ืนท่ีสเีขียว เพือ่เป็นต้นแบบ

ในการด�าเนนิกจิกรรมลดภาวะโลกร้อนทีเ่ป็นรปูธรรม 

ส�าหรับการประกวดครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

ประเภทโรงเรียน

•	 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 

อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการ

ด�าเนินโครงการ “ท่าปลาที่รัก : Reduce 

Waste Save Energy Greeny Place for 

Thapla” โดดเด่นด้านบูรณาการการจัดการ

พลังงานและการจัดการขยะจากโรงเรียน 

สู่ชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้สู ่แหล่งเรียนรู ้

ในโรงเรียน

•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนสตรี 

ศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จาก

การด�าเนินโครงการ “รักษ์โลกอย่างยั่งยืน” 

โดดเด่นด้านการจัดการขยะและพลังงาน

ไฟฟ้า ก�าหนดเป็นนโยบาย ขยายผลสู่ชุมชน

และโรงเรียนเครือข่าย 

•	 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง วทิยาลยัการอาชพี

อู่ทอง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จาก

การด�าเนนิโครงการ “การอาชีพอูท่องรวมพลัง

เพื่อโลกเขียว ฟ้าสวย น�้าใส ร่วมใจรักษ ์

สิ่งแวดล้อม” โดดเด่นด้านการบูรณาการ 

การเรียนการสอนเรื่องพลังงานทางเลือก

ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและต่อยอดสู่ชุมชน



ประเภทชุมชน

•	 รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านโนนดินแดง  

หมู่ที่ 4 เทศบาลต�าบลโนนดินแดง อ�าเภอ 

โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการด�าเนิน

โครงการ “โนนดินแดง หมู่ 4 สู่วิถีบ้าน วัด 

โรงเรียน ลดเมอืงร้อน ด้วยมอืเรา ตามปรชัญา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดดเด่นด้าน 

การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน 

วัด โรงเรียน และร้านค้า เชื่อมโยงไปสู่การ

จัดการพื้นที่สีเขียว

•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชุมชนบ้าน

หนองขีเ้หล็ก เทศบาลต�าบลวงัหนิ อ�าเภอโนน

แดง จังหวัดนครราชสีมา จากการด�าเนิน

โครงการ “ชมุชนบ้านหนองขีเ้หลก็ ร่วมใจลด

โลกร้อน ตามรอยศาสตร์พระราชา” โดดเด่น

เรื่องการบูรณาการด้านอาชีพสู ่การลดใช้

พลังงาน เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 

•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชุมชนบ้าน

หนองแดง เทศบาลต�าบลหนองแดง อ�าเภอ

แม่จริม จังหวัดน่าน จากการด�าเนินโครงการ 

“หมู่บ้านต้นคิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม บ้าน

หนองแดง” โดดเด่นเรื่องการจัดการขยะ 

เชื่อมโยงไปสู่การรักษาป่า ดิน และน�้า

ทั้งนี้ ภายในงานมี

การจัดแสดงผลงานจาก 

10 โรงเรยีน และ 10 ชมุชน 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม

ถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ความรู ้ และถ ่ ายทอด

ประสบการณ์ด้านการลด

ภาวะโลกร ้อนสู ่สังคม  

อีกท้ังยังแสดงถึงแนวคิด

และการด�าเนินกิจกรรม

ด ้ านสิ่ งแวดล ้อมของ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�ากัด เช่น โรงงานแห่งความยั่งยืน  

โตโยต้าบ้านโพธิ ์และศนูย์การเรยีนรูค้วามหลากหลาย

ทางชีวภาพ “ชีวพนาเวศ” 

และทีส่�าคญัการจดังานนทิรรศการในครัง้นีย้งัได้

รับการรับรอง Carbon Neutral Event จากองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)  

ในฐานะการจดังานท่ีมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ

เท่ากับศูนย์ และได้รับการรับรอง Care the Bear: 

Change the Climate Change by Eco Event จาก

การด�าเนินกิจกรรมลดคาร์บอนฟุตปร้ินท์ท่ีเกิดขึ้น

ภายในงาน โดยต้องมีการวางแผนการจัดท�าตั้งแต่เริ่ม

ด�าเนนิงานตลอดจนผูเ้ข้าร่วมจดัแสดงผลงานด้วย 


