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Hej สวสัดีชาวสมอลส!์

หน้ารอ้นกลับมาอีกครัง้ 
และเราหวงัวา่ทกุคนจะเตรยีมรบัความสนุกกันอยา่งทัว่ถึง!

ในฉบบันี้ เราจะเล่าเรื่องน่ารูท่ี้น่าต่ืนเต้นเก่ียวกับความยัง่ยนื 
และก้าวเล็กๆ ท่ีเราทกุคนสามารถทําได้เพื่อชว่ยดแูลโลกของเรา 

นอกจากนี้ เราจะแบง่ปันหลักปฏิบติัเพื่อความยัง่ยนืโดยอิเกีย 
เพื่อใหท้กุคนสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้

พลิกอ่านเลย … แล้วลองทําตามท่ีบา้นด ู
รกัษ์โลก ต้องชว่ยกันดแูล

ด้วยรกั
จากพีอั่งนาและพีอั่นยา่
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ความยัง่ยนื
คืออะไร

ทกุชวีติบนโลกพึ่งพาอาศัยสิง่แวดล้อม แหล่งทรพัยากรธรรมชาติก็มาจาก
สิง่แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยอาหาร นํ้า ต้นไม ้และแรธ่าต ุ 

สว่นความยัง่ยนืน่ะหรอ คือแนวคิดท่ีมนุษยจ์ะต้องปฏิบติัต่อสิง่แวดล้อม
ด้วยวธิท่ีีทําใหแ้น่ใจวา่จะมทีรพัยากรเพยีงพอสาํหรบัคนรุน่ต่อๆ ไป 

แหล่งขอ้มูล: https://kids.britannica.com/kids/article/sustainability 
4

อาหาร

แรธ่าตุ

ต้นไม้

 นํ้า



5แหล่งขอ้มูล:
https://www.futurelearn.com/info/courses/sustainable-business/0/steps/78337  

ความยัง่ยนืม ี4 เสาหลัก ดังนี้

ผู้คน
เสาหลักนี้มจุีดมุง่หมาย
เพื่อรกัษาและพฒันา
ชวีติของผูค้นในสงัคม

สงัคม
การระบุและจดัการผลกระทบทัง้
เชงิบวกและลบของระบบ 
กระบวนการ องค์กร และกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับผูค้นและชวีติในสงัคม

เศรษฐศาสตร์
หลักปฏิบติัท่ีสง่เสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวโดยไมส่ง่ผลกระทบในเชงิลบต่อแง่มุมทาง
สงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมของชุมชน

สิง่แวดล้อม
ความรบัผดิชอบในการอนุรกัษ์
แหล่งทรพัยากรธรรมชาติและ
ปกปอ้งระบบนิเวศของโลกเพื่อสขุภาพ
และความเป็นอยูท่ี่ดี ทัง้ในปัจจุบนั
และอนาคต

เสาหลัก
ด้านความยัง่ยนื



ความยัง่ยนืเป็นกญุแจสาํคัญสูอ่นาคตท่ีดียิง่ขึ้น มนุษยอ์าศัย
ทรพัยากรธรรมชาติเพื่อความอยูร่อด ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในชวีติ 
รวมถึงธุรกิจ

การปฏิบติัเพื่อความยัง่ยนืจะชว่ยสรา้งความเปล่ียนแปลงอยา่งแท้จรงิ
ในสงัคม ความมุง่มัน่ท่ีจะใชช้วีติอยา่งยัง่ยนืจะชว่ยลดรอยเท้าคารบ์อน
ของตัวเอง และปรมิาณสารพษิท่ีปล่อยออกมาสูส่ิง่แวดล้อม 
ซึ่งชว่ยใหโ้ลกปลอดภัยยิง่ขึ้น และเมื่อเรายดึความยัง่ยนืเป็นท่ีตัง้แล้ว 
พวกเราก็จะได้รบัผลกระทบเชงิบวก และได้อาศัยอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ท่ีดีต่อสขุภาพและสะอาดยิง่ขึ้น
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ทําไมความยัง่ยนื
ถึงเปน็สิง่สาํคัญ

แหล่งขอ้มูล:
https://bluglacier.com/why-is-sustainability important/#:~:text=Sustainable
%20actions%20 help%20make%20a,clean%2C%20more%20healthy%20
living%20conditions.  



เคยสงสยัไหมวา่ประเทศต่างๆ  ในโลกนี้มแีนวปฏิบติัด้านความยัง่ยนื
อยา่งไรบา้ง ถ้าสงสยัล่ะก็ ตามมาด ู6 ประเทศผูน้ําด้านความยัง่ยนื
กันเลย
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ประเทศผู้นํา
ในด้านความยัง่ยนื

แหล่งขอ้มูล: https://cleanriver.com/blogleading-countries-in-sustainability/

คอสตารกิา –  99% ของพลังงาน
ไฟฟา้ในประเทศคอสตารกิามาจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวยีน อยา่งเชน่ 
พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงาน
ความรอ้นใต้พภิพ พลังงานลม 
และพลังงานนํ้า
นอกจากน้ี พวกเขากําลังจะเปน็
ประเทศท่ีมคีวามเปน็กลางทาง
คารบ์อน (Carbon Neutral) 
แรกของโลกอีกด้วย

เดนมารก์ - ในปัจจุบนั 40% ของพลังงานในประเทศเกิดจากกังหนัลม 
วฒันธรรมการป่ันจกัรยานเป็นเรื่องปกติของผูค้นในประเทศ โดยเฉพาะใน
เมอืงโคเปนเฮเกน ท่ีมทีางป่ันจกัรยานถึง 400 กม. ซึ่งออกแบบอยา่งใสใ่จ
ทัว่เมอืง

ฝรัง่เศส - ประเทศผูน้ําในการจดัการขยะอาหาร และขึ้นชื่อ
วา่เป็นประเทศท่ีมคีวามยัง่ยนืด้านอาหารท่ีสดุในโลก โดยในปัจจุบนั 
30% ของพลังงานในประเทศมาจากแหล่งหมุนเวยีน นอกจากน้ีแล้ว 
พวกเขายงัมแีผนยกเลิกการใชร้ถยนต์ดีเซลเพื่อลดมลพษิจาก
ฝุ่นละออง



ไอซแ์ลนด์ - หนึ่งในประเทศท่ีมคีวามยัง่ยนืท่ีสดุ
ในโลก เนื่องจากนํ้าคณุภาพสงู ในขณะท่ีมลพษิทาง
อากาศต่ํา รวมถึงนโยบายด้านความเปล่ียนแปลง
ทางสภาพภมูอิากาศท่ีมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากน้ีพวกเขายงัใชพ้ลังงานหมุนเวยีน
ถึง 99% 

สวเีดน - นักประดิษฐช์าวสวเีดนได้พฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  
โดยมเีปา้หมายท่ีจะใชพ้ลังงานหมุนเวยีนและแหล่งทรพัยากร
จากรไีซเคิล 100%

สวติเซอรแ์ลนด์ - พลังงานสว่นใหญ่
ผลิตจากพลังงานนํ้า ซึ่งชว่ยลด
รอยเท้าคารบ์อนโดยรวมของประเทศ
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เพื่อปกปอ้งแหล่งอาหารทะเลสาํหรบัอนาคต อาหารทะเลอิเกีย
ผา่นกระบวนสรรหาด้วยความใสใ่จ และจดัจาํหน่ายโดยได้รบั
การรบัรองวา่รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม มัน่ใจได้วา่เรา
จาํหน่ายอาหารทะเลท่ีผา่นกระบวนการผลิตอยา่งมี
ความรบัผดิชอบ ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคกวา่ 680 ล้านราย 
ใน 52 ประเทศ

กาแฟอาราบก้ิาคณุภาพ PÅTÅR/พวัทัวร ์100% 
ผลิตจากฟารม์ท่ีรบัผดิชอบต่อโลก และ
กระบวนการทําฟารม์ท่ียัง่ยนื ซึ่งดีต่อผูค้น
และโลกยิง่ขึ้น 

หลักปฏิบติัด้านความยัง่ยนื
ของอิเกีย 
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มาดกัูนสวิา่อิเกียมหีลักปฏิบติัเพื่อมุง่สูค่วามยัง่ยนื
ในทกุๆ วนัอยา่งไรบา้ง ด้วยวสิยัทัศน์ของเราท่ีต้องการ
สรรค์สรา้งชวีติท่ีดีกวา่เพื่อคนทัว่ไปในทกุๆ วนั เราเชื่อวา่
ชวีติของเราจะดียิง่ขึ้นอยา่งแท้จรงิเมื่อเราใชช้วีติโดยยดึ
ความยัง่ยนืเป็นหลัก

เพื่อไมใ่หเ้สยีเวลา ตามเรามาดวูธิท่ีีอิเกียใชเ้พื่อมุง่สู่
ความยัง่ยนืกันเลย

กินอยา่งไรให้ยัง่ยนื และลดรอยเท้าคารบ์อน 



ถงุซปิล็อกใสอ่าหารสารพดัประโยชน์
ISTAD/อีสสตัด ทําจากวสัดหุมุนเวยีน
สว่นใหญ่ (85%) จากอุตสาหกรรม
อ้อย ซึ่งคาดวา่จะชว่ยประหยดันํ้ามนั
ประมาณ 75,000 บารเ์รล/ต่อปี 
ชว่ยใหเ้ราลดรอยเท้าคารบ์อนได้

การลดการใชพ้ลาสติกและขยะท่ีเกิดจาก
การผลิต คือวถีิใหม่

ขอแนะนําบานตู้ KUNGSBACKA 
คงุสบ์คัก้า ผลิตจากไมร้ไีซเคิล 
และขวด PET (Polyethylene 
terephthalate) รไีซเคิล การทํา
เชน่นี้จะชว่ยลดการใชง้านแบบ
ครัง้เดียว ซึ่งสง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม

ประหยดัเพิม่เมื่อเปิดใชน้ํ้า 

หวัฝักบวัและฝักบวัมอืของอิเกียทกุชิน้เป็นแบบประหยดันํ้า
และพลังงาน โดยมวีาล์วควบคมุอัตราการไหล 
ชว่ยลดการจา่ยนํ้า
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ฝ้ายทัง้หมดของอิเกียผา่นการรไีซเคิลหรอืปลกู
โดยใชน้ํ้าและสารฆา่แมลงน้อยลง แต่ใหผ้ลกําไร
แก่ชาวไรฝ้่ายมากขึ้น การเลือกฝ้ายท่ีปลกูอยา่ง
ยัง่ยนืนัน้ หมายถึงคณุกําลังรว่มทีมกับเรา
สรา้งคณุภาพชวีติท่ีดีขึ้นสาํหรบัครอบครวั
ของเกษตรกร

เนื่องจากไมม้คีวามสาํคัญต่ออิเกีย เราทํางานรว่มกับ FSC 
(องค์การจดัการด้านปา่ไม:้ Forest Stewardship Council) 
เพื่อดแูลปา่ไมข้องโลกผา่นทางการบรหิารจดัการปา่ เพื่อใหแ้น่ใจวา่
เรามปีา่สาํหรบัทกุคนตลอดไป แหล่งขอ้มูล: 

https://www.ikea.com/my/en/this-is-ikea/
sustainable-everyday/
https://www.theguardian.com/business/2018/
jun/07/ikea-commits-to-phase-outsingle-use-
plastic-products-by-2020

มุง่มัน่ใชฝ้้าย
จากแหล่งท่ียัง่ยนื 100%

ไม ้วสัดมุากคณุสมบติัและยัง่ยนื ต้องการดแูรงบนัดาลใจ
รกัษ์โลกเพิม่เติมใชไ่หม
สแกน QR Code เลย
*ใหผู้ป้กครองชว่ยสแกน QR code 
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มาชว่ยกันเปรยีบเทียบสองภาพนี้ แล้ววงกลมรอบจุดท่ีต่างกันทัง้ 20 จุด
ตาดีตาไว
มรีางวลั



สง่คําตอบ พรอ้มชื่อ อายุ หมายเลขพาสปอรต์สมอลส ์และเบอรติ์ดต่อ มาไดท่ี้  
angna@smalesthailand.com หรอือาณาจกัรสมอลแลนด ์เลขท่ี 38 หมู ่6 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 8 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ภายในวนัท่ี 20 สงิหาคม 2565 
นอ้งๆ ตาไวผูโ้ชคดี 5 คน จะไดร้บักล่องพรอ้มฝาปิด สเีหลือง/นํา้เงิน รุน่ GLIS/กลีส



มนัออกนา่จะเศรา้ท่ีไดเ้รยีนรูว้า่ถ้าเรา
ไมใ่ชช้วีติอยา่งยัง่ยนืแล้วโลกของเรา
ในอนาคตจะเปน็อยา่งไร การท่ีเราใชช้วีติ
อยา่งยัง่ยนืจะชว่ยลดผลกระทบต่อ
การใชช้วีติของเราบนโลกใบนี้ 

มาดกัูนวา่มวีธิเีล็กๆ นอ้ยๆ ใดบา้งท่ี
เราทําไดใ้นชวีติประจาํวนั เพื่อชว่ยโลก
ของเราในหนา้ถัดไป 

หลมุฝังกลบขยะจะมเีพิม่มากขึ้นในทกุๆ ท่ีท่ีเราอยู่
สตัวห์ลากหลายสายพนัธ์มุคีวามเสีย่งสญูพนัธ์มุากขึ้นจาก
การตัดไมทํ้าลายปา่และมลพษิ
ผูค้นจะเปน็โรคระบบทางเดนิหายใจเพิม่ขึ้น
สภาพอากาศจะสดุขัว้รนุแรงขึ้น (เชน่ ฤดรูอ้นอากาศจะรอ้นและแหง้ขึ้น
ฤดหูนาวอากาศจะหนาวเยน็ขึ้น จะมพีายุโซนรอ้นเกิดบอ่ยขึ้น ฯลฯ)
ระดบันํ้าทะเลเพิม่สงูขึ้น
พื้นท่ีสเีขยีวสาํหรบัพกัผอ่นหรอืสดูอากาศบรสิทุธิใ์นเมอืงต่างๆ 
ทัว่โลกจะลดนอ้ยลง

ขอบคุณข้อมูลจาก: 
https://www.inspirecleanenergy.com/blog/sustainable-living/what-is-sustainability

จะเกิดอะไรขึน้บา้ง
ถ้าเราไมใ่ชช้วีติ
อยา่งยัง่ยนื
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ขอบคณุขอ้มูลจาก:
https://www.naturespath.com/en-us/blog/20-activities-kids-learn-sustainability/
https://www.constellation.com/energy-101/energy-choice/energy-activities-for-kids.html 

วธิกีารง่ายๆ ใน
การใชช้วีติอยา่ง
ยัง่ยนืในทกุๆ วนั

จาํกัดเวลาอาบน้ํา
ท่ี 10 นาที

ถอดปลัก๊เครือ่งใชไ้ฟฟา้
ออกเมื่อไม่ใ่ชง้าน

ปดิไฟทกุครัง้เมื่อออกจาก
หอ้งหรอืไมไ่ดใ้ชง้าน

OFF

ฝึกฝน
การรไีซเคิล
ขยะท่ีบา้น

เขา้รว่ม
โครงการ
รไีซเคิลขยะ

ปลกูผกัสวนครวั
หรอืต้นไมกั้บ
ครอบครวั

ออกมาเล่นหรอื
ทํากิจกรรม
นอกบา้นเพื่อสดู
อากาศบรสิทุธิ์

ลองทํากระดาษ
ใชเ้อง
*พลิกไปหนา้ 16 
เพื่อดวูธิทํีาไดเ้ลย

เก็บนํ้าฝนไว้
รดนํ้าต้นไม ้

ทําความรูจ้กัและ
เรยีนรูว้ธิดีแูล
โลกใบนีเ้พิม่เติม

15

แยกขยะในบา้นเพื่อ
ใหแ้นใ่จวา่นอ้งๆ ท้ิงขยะ
ไดอ้ยา่งถกูต้อง



ขอบคณุขอ้มูลจาก: https://www.pbs.org/parents/
crafts-and-experiments/make-your-own-paper 16

วธิทํีา: 

ฉีกหรอืตัดกระดาษใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ และใสไ่วใ้นชาม 

เทนํ้าเปล่าลงในชามจนค่อยๆ ท่วมกระดาษทัง้หมด แชก่ระดาษท้ิงไว ้
2-3 ชัง่โมงหรอืขา้มคืน

บบีนํ้าสว่นเกินออกจากกระดาษด้วยมอื จากนัน้ นํากระดาษใสเ่ครื่องป่ันเพื่อป่ัน
กระดาษใหก้ลายเป็นเยื่อกระดาษละเอียด

ดัดลวดไมแ้ขวนเสื้อใหก้ลายเป็นรูปสีเ่หล่ียมผนืผา้หรอืวงร ีและแปะเทปกาวเพื่อ
เชื่อมปลายทัง้สองด้านเขา้ด้วยกันเพื่อสรา้งโครงแมพ่มิพ ์ดึงถงุเท้าใหตึ้งใหค้ลมุ
โครงแมพ่มิพเ์พื่อสรา้งเป็นตะแกรง วางตะแกรงไวบ้นผา้ขนหนูหรอืถาดอบขนม 
(ซึ่งสว่นนี้จะเปียก)

ตักเยื่อกระดาษละเอียดออกจากเครื่องป่ันและเกล่ียลงบนตะแกรง

กําจดันํ้าสว่นเกินจากเยื่อกระดาษใหห้มดด้วยการกดผา้ขนหนูเพื่อรดีนํ้าออกมา

เมื่อกระดาษ “แผน่ใหม”่ แหง้ ลอกกระดาษออกจากแมพ่มิพแ์ละวางบนพื้นราบ 
คลมุด้วยผา้ขนหนูและรดีด้วยเตารดีด้วยความรอ้นต่ํา ปล่อยใหก้ระดาษแหง้
ขา้มคืน เพยีงเท่านี้ น้องๆ ก็จะได้กระดาษแผน่ใหมท่ี่ทําด้วยตัวเองแล้ว

1

2

3

4

5

6

7

With your parents supervision

มาทํากระดาษใชเ้องกันเถอะ
งานประดิษฐ์รับซัมเมอร์ รูห้รอืไมว่า่การนํา “ขยะ” กลับมาใชใ้หมทํ่าได้ง่ายแค่ไหน  การทํากระดาษใชเ้องเป็นหนึ่งในตัวอยา่งท่ีทําได้จรงิ และเป็นวธิท่ีีเราชว่ยลดการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ลดการตัดต้นไม ้1 ต้นต่อครัง้เลยทีเดียว

อุปกรณ์ท่ีต้องใช้

กระดาษรไีซเคิล เชน่ 
กระดาษ A4 ท่ีใชแ้ล้วหรอืกระดาษวาดรูประบายสท่ีีใชแ้ล้วนํ้าเปล่า

ชาม
เครื่องป่ัน
ไมแ้ขวนเสื้อลวด
เทปกาว
ถงุเท้า
เตารดี

ขอใหน้อ้งๆ สนกุกับการทํากระดาษใชเ้อง แต่ขอใหอ้ยูใ่นความดแูลของผูป้กครองเพื่อความปลอดภัยนะจะ๊



ขอบคณุขอ้มูลจาก: https://www.theworldcounts.com/stories/recycle-facts-for-kids
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1,000  กก. ของกระดาษรไีซเคิล 100% 
เท่ากับชว่ยประหยดัพลังงานไฟฟา้ 4,100 
kWh ประหยดันํ้าถึง 2,650 ลิตร ลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 27.2 กก. และพื้นท่ี
บอ่ฝงักลบขยะ 3 ลกูบาศก์หลา

95 – 190 ลิตร

การอาบนํ้าเปน็เวลา 15 นาที ใชน้ํ้า

(ลองตรวจสอบวา่ในบา้นของนอ้งๆ ไมม่ก๊ีอกนํ้ารัว่ซมึ)

นํ้า

การรไีซเคิลกระปอ๋งอะลมูเินียม 1 กระปอ๋ง 
เท่ากับนอ้งๆ ได้ชว่ยประหยดัพลังงานไฟฟา้
ท่ีใชกั้บหลอดไฟ 100 วตัต์ได้ถึง 20 ชัว่โมง 
และพลังงานไฟฟา้ท่ีใชกั้บโทรทัศนไ์ด้ถึง 2 ชัว่โมง 

พลังงาน

ก๊อกนํ้าท่ีรัว่ “เพยีงแค่” 1 หยดต่อวนิาที
จะทําให้เสยีนํ้าไปถึง 12,000 ลิตรต่อปเีลยทีเดียว

1.8 กิโลกรมัต่อวนั

1,360 กิโลกรมัต่อป ี
สาํหรบัขยะมูลฝอย 

โดยเฉล่ียคน 1 คน 
จะท้ิงขยะ

ขยะ

เรื่องนา่รูเ้ก่ียวกับ
ความยัง่ยนื



ชว่ยพีอั่งนาและอันยา่ เติมคําศัพท์ในชอ่งวา่งและจบัคูกั่บรูปภาพด้านล่างที



ตอบปญัหาสนกุ  ๆ  เรือ่งความยัง่ยนื

พลังงานสว่นใหญท่ี่เราใชบ้นโลก
ในทกุวนัน้ีมาจากแหล่งไหน 

A. ดวงอาทิตย ์  B. มหาสมุทร
C. ดิน                D. อากาศ

ถ้านอ้งๆ รไีซเคิลกระดาษ 1,000 กก. 
จะลดการตัดต้นไมไ้ด้ก่ีต้น

A. 12 ต้น 
B. 17 ต้น
C. 23 ต้น
D. 28 ต้น

แหล่งพลังงานใดจดัอยูใ่น
ประเภทพลังงานสเีขยีว

A. ปั๊ มนํ้ามนัเชื้อเพลิง
B. การเผาไหมถ่้านหิน
C. กังหันลม
D. สายไฟฟา้

ขอ้ใดท่ีชว่ยนอ้งๆ ประหยดันํ้าได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

A. เปิดนํ้าท้ิงไวร้ะหวา่งแปรงฟนั 
B. กดชกัโครก 3 ครัง้ต่อการชาํระล้าง
C. ใชก๊้อกนํ้ารัว่ซมึ
D. ลดเวลาอาบนํ้าฝักบวัให้เหลือ 1 นาที

วธิกีารเดินทางแบบไหน
ท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม
มากท่ีสดุ

A. จกัรยาน
B. รถยนต์
C. รถบสั
D. รถแทรกเตอร์

การกระทําในขอ้ใดท่ีไมช่ว่ย
ประหยดัพลังงานภายในบา้น

เปิดโหมดประหยดัพลังงานของ
เครื่องใชไ้ฟฟา้ท้ังหมดเมื่อไมใ่ชง้าน
ปิดและถอดปลัก๊เครื่องใชไ้ฟฟา้
ท้ังหมดเมื่อไมใ่ชง้าน 

A. 

B. 

C. 

D. 

ปิดไฟทกุดวงเมื่อออกจากห้อง
เปิดไฟท้ิงไวใ้นห้องต่างๆ ท่ีน้องๆ 
ยา้ยไปมาเพื่อทํากิจกรรมในบา้น

a) ดวงอาทิตย ์- พลังงานสว่นใหญ่ท่ีใชบ้นโลกมาจากดวงอาทิตย์
b) 17 ต้น - เมื่อเรารไีซเคิลกระดาษท่ีมทีกุๆ 1 ตัน จะลดการตัดต้นไมไ้ด้ 17 ต้น
c) กังหันลม - ลมเป็นแหล่งพลังงานท่ีหมุนเวยีนได้ กังหนัลมไมป่ล่อยก๊าชเรอืนกระจกซึ่งก่อใหเ้กิดมลพษิทางอากาศหรอืนํ้า (แต่อาจมแีนวโน้มเกิดขึ้นได้ในกรณีพเิศษ) 
 และไมต้่องใชน้ํ้าในการชว่ยลดความรอ้น
d) ลดเวลาอาบนํ้าฝักบวัให้เหลือ 1 นาที - ลดเวลาอาบนํ้าฝักบวัใหเ้หลือ 1 นาที ชว่ยประหยดันํ้าได้ถึง 60 แกลลอนต่อเดือน
a) จกัรยาน - การขีจ่กัรยานชว่ยลดการใชพ้ลังงานฟอสซลิและเป็นวธิกีารเดินทางท่ีไมส่รา้งมลพษิใหโ้ลก จกัรยานลดความจาํเป็นในการผลิต ซอ่มบาํรุงและกําจดัรถยนต์
d) เปิดไฟท้ิงไวใ้นห้องต่างๆ ท่ีน้องๆ ยา้ยไปมาเพื่อทํากิจกรรมในบา้น - การเปิดไฟท้ิงไวโ้ดยไมใ่ชง้านระหวา่งท่ียา้ยไปทํากิจกรรมในหอ้งอ่ืนๆ ในบา้น ถือเป็นการไมช่ว่ยประหยดัพลังงาน

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ดคํูาตอบได้ท่ีน่ีเลย: 

ขอบคณุขอ้มูลจาก: https://ecofriendlykids.co.uk/energyrecyclingquiz/
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หัวขอ้ภาพวาดฉบบัท่ีแล้ว:
สวนดอกไมห้ลังบา้นอังนาและอันยา่
เริม่ออกดอกแล้ว  ทัง้สองจงึจดั
ปารต้ี์นํา้ชายามบา่ย และเชญิ
แขกสดุพเิศษ ทกุคนคิดวา่
สองพีน่อ้งนี ้ชวนใครมารว่มงาน
กันนะ

น้องบัว นอ้งอลัน

ภาพวาด
ท่ีได้รางวลั

อังนาและอันยา่ชอบโจก๊กระดาษท่ีทํากันเองมาก  และตอนน้ีท้ังสองก็กําลังวางแผนจดัปารต้ี์เพื่อทําโจก๊กระดาษแสนอรอ่ย
จากกระดาษรไีซเคิลกับเพื่อนๆ ชาวสมอลส ์ทกุคนคิดวา่ปารต้ี์ทําโจก๊กระดาษท่ียอดเยีย่มท่ีสดุของสองพีน่อ้งและผองเพื่อน
จะออกมาเปน็ยงัไง

สง่ภาพวาดมาแบง่กันชม พรอ้มชื่อ อายุ หมายเลขพาสปอรต์สมอลส ์และเบอรติ์ดต่อ มาไดท่ี้ angna@smalesthailand.com 
หรอือาณาจกัรสมอลแลนด์ เลขท่ี 38 หมู ่6 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 8 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540  
ภายในวนัท่ี 20 สงิหาคม 2565 เจา้ของผลงานท่ีเขา้ตาท่ีสดุจะไดร้บัส ีรุน่ MÅLA/มวัล่า คละส,ี 400 มล.
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พีอั่งนาและพีอั่นยา่วางแผนจะเขยีนจดหมาย
เพื่อบอกเล่าวา่ท้ังสองชว่ยโลกและสิง่แวดล้อม
ได้อยา่งไรจากการใชช้วีติอยา่งยัง่ยนืใน
ทกุๆ วนั ชวนน้องๆ มารว่มมอืกับพีอั่งนา
และอันยา่ เพื่อแชรเ์รื่องราววา่เราจะเริม่ต้น
ใชช้วีติอยา่งยัง่ยนืในทกุๆ วนัท่ีบา้นได้
อยา่งไรกันบา้ง   

เมนท่ีูชนะการแขง่ขนัสดุยอดเชฟตะหลิวทองคือโจก๊กระดาษรสชาไทยของอังนา
และอันยา่ ขอเชญิสองพีน่อ้งขึ้นมารบัรางวลับนเวที และแบง่ปันกับเราหนอ่ยวา่
พวกเขาคิดเมนสูดุสรา้งสรรค์ท่ีผสมชาและโจก๊กระดาษเขา้ด้วยกันไดอ้ยา่งไร 
ทกุคนคิดวา่ไอเดยีนีเ้กิดมาจากอะไรกัน

เราคิดเมนขูึ้นมาเพราะเรา ‘ชอบดื่มชาไทยยงัไงล่ะ!’ สองพีน่อ้งพรอ้มใจประสานเสยีง

‘ถึงแมช้าอ่ืนๆ จะมปีระโยชนแ์ตกต่างกัน แต่ชาไทยอรอ่ยสดุๆ ไปเลยวา่ไหมพีอั่งนา’

‘ใชแ่ล้วนอ้งอันยา่ อีกอยา่งอาหารท่ีพวกเราชอบท่ีสดุก็หนไีมพ่น้โจก๊กระดาษ 
เราก็แค่รวมสิง่ท่ีชอบเขา้ดว้ยกันเท่านัน้เอง’

‘ถ้าทกุคนสงสยัวา่รสชาติเปน็ยงัไง ก็เหมอืนขนมสายไหมเลย’ อันยา่เสรมิ

‘แต่จะวา่ไป เรายงัไมเ่คยลองผสมกับชาอ่ืนๆ เลยนะ’ อังนากล่าว

‘จรงิดว้ย! ถ้าอยา่งนัน้ ครัง้หนา้เราลองผสมกับอยา่งอ่ืน แล้วมาควา้รางวลักันอีกรอบ
เถอะ’ อันยา่กล่าวอยา่งต่ืนเต้น

‘แนน่อนเลย ขอบคณุทกุคนสาํหรบัรางวลันี’้ อังนากล่าว

เสยีงปรบมอืแสดงความยนิดดีงัก้องไปทัว่ทัง้ฮอลล์

สง่เรือ่งเล่ามาเล่าสูกั่นฟงั พรอ้มชื่อ อายุ 
หมายเลขพาสปอรต์สมอลส ์และเบอรติ์ดต่อ 
มาไดท่ี้ angna@smalesthailand.com 
หรอือาณาจกัรสมอลแลนด์ เลขท่ี 38 หมู ่6 
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 8 ตําบลบางแก้ว 
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540  
ภายในวนัท่ี  20 สงิหาคม 2565  
เจา้ของเรือ่งเล่าท่ีดีท่ีสดุจะไดร้บั
กล่องพรอ้มฝา 3 ใบ
BYGGLEK/บกิก์เลียค

นอ้งนํ้ามนต์ อายุ 11 ปี
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เรื่องเล่าท่ีได้รางวลั หัวขอ้เรือ่งเล่าฉบบัท่ีแล้ว:
เมนูท่ีชนะการแขง่ขนัสดุยอดเชฟตะหลิวทองคือ
โจก๊กระดาษรสชาไทยของอังนาและอันยา่ 
ขอเชญิสองพีน่้องขึ้นมารบัรางวลับนเวทีและ
แบง่ปันกับเราหน่อยวา่พวกเขาคิดเมนูสดุ
สรา้งสรรค์ท่ีผสมชาและโจก๊กระดาษเขา้ด้วยกัน
ได้อยา่งไร ทกุคนคิดวา่ไอเดียนี้เกิดมาจากอะไรกัน



ชว่ยกันจบัคูส่ิง่ของท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม
ท่ีใชแ้ทนสิง่ท่ีใชง้านได้ครัง้เดียวท้ิง

ถงุพลาสติก แบตเตอรี
อัลคาไลน์

ถ้วยกระดาษ
แบบใชค้รัง้เดียว

กล่องอาหาร
แบบใชค้รัง้เดียว

ขวดนํ้าด่ืม
พลาสติก

กระดาษทิชชู่

ขวดนํ้า
สแตนเลส

แก้วกาแฟ
ใชซ้ํ้าได้

ถงุชอ้ปปิ้ ง
ใชซ้ํ้าได้

ผ้าเชด็หน้า แบตเตอรี
ชารจ์ไฟได้

กล่องขา้ว





กวาด กวาด เขา้ไป
ไมน่านก็จะเสรจ็...

โอ้ ไมน่ะ ใบไมป้ลิวมาอีกแล้ว
        กวาดไมห่มดสกัที

ทําอะไรอยูน่่ะ

เยีย่มเลย! อันยา่เจอวธิี
แก้ปัญหาแล้ว ฮ่าๆ

ก็ตัดต้นไมเ้พื่อไมใ่ห้ใบไมร้ว่งยงัไงล่ะ 
              แล้วปลกูดอกไมแ้ทน
แล้วตัดต้นไม้
ทําไม ไมน่ะ...

หลังจากนัน้ไมน่าน...
ดน่ีูส ิสวนดอกไมข้องเรา เยอะแยะสดุลกูหลูกูตา 
แต่ท่ีสาํคัญคือ เราไมต้่องคอยกวาดใบไมแ้ล้ว! 

              ปลกูดอกไมก็้ดีอยูห่รอก 
แต่ตัดต้นไมเ้หล่านัน้ต้องมผีลกระทบแน่เลย

ฤดหูนาว...
นอกจากจะไมม่ต้ีนไมม้าคอยป้องกันเรา
จากอากาศหนาวๆ แล้ว ทกุสิง่ก็ถกูหิมะ
ปกคลมุไปหมด แถมยงัไมม่ฟีนือีกต่างหาก 

ความยัง่ยนืเปน็สิง่สาํคัญ จาํไวว้า่
เราต้องตอบโจทยค์วามต้องการ 
โดยไมส่ง่ผลเสยีต่อการใชง้านในอนาคต


