
80 วิธีชวยโลกไมรอน 
 
 
รายงานฉบับลาสุดของคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือ ไอพีซซีี (Intergovernment Panel on Climate Change : IPCC) ซึ่งเปนรายงานที่
รวบรวมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร 2,500 คน จากกวา 30 ประเทศ และใชเวลาในการวิจัยถึง 
6 ป ระบุไววา มีความเปนไปไดอยางนอย 90% ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย และมนุษยถือไดวาเปนตัวการสําคัญของปญหาโลกรอนในครั้งน้ี  

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําคูมือ 
80 วิธีหยุดโลกรอนขึ้นมา เพื่อแจกจายใหกับประชาชนทั่วไป เน่ืองในวันสิ่งแวดลอมโลก 

 

ไมวาใครก็สามารถชวยลดความรอนใหกับโลกไดตั้ง 80 ชองทาง... 

 ประชาชนทั่วไป  
1.ลดการใชพลังงานในบานดวยการปดทีวี คอมพวิเตอร เครื่องเสียง และเครื่องใชไฟฟาตางๆ 
เมื่อไมไดใชงาน จะชวยลดคารบอนไดออกไซดไดนับ 1 พันปอนดตอป 

2.ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนดบาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน เครื่องบันทึก
วิดีโอ คอมพวิเตอรตั้งโตะและอุปกรณพวงตางๆ ที่ติดมาดวยการดึงปลั๊กออก หรือใชปลั๊กเสียบ
พวงที่ตัดไฟดวยตัวเอง 

3.เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกวา Compact Fluorescent 
Light bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไฟเดิม และมีอายุการใชงานไดนาน
กวาหลายปมาก  

4.เปลี่ยนไปใชไฟแบบหลอด LED จะไดไฟที่สวางกวาและประหยัดกวาหลอดปกติ 40% 
สามารถหาซือ้หลอดไฟ LED ที่ใชสําหรับโคมไฟตั้งโตะและตั้งพื้นไดดวย จะเหมาะกับการใช
งานที่ตองการใหมีแสงสวางสองทาง เชน ริมถนนหนาบาน การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไสจะ
ชวยลดคารบอนไดออกไซดได 150 ปอนดตอป 

5.ชวยกันออกความเห็นหรือรณรงคใหรัฐบาลพิจารณาขอดีขอเสียของการเรียกเก็บภาษี
คารบอนกับภาคการผลิต ตามอัตราการใชไฟฟาที่ผลิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิลรูปแบบตางๆ หรือ
การใชกาซโซลีน เปนรูปแบบการใชภาษีทางตรงที่เช่ือวา หากโรงงานตองจายคาภาษีแพงขึ้นก็
จะลดการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตลง ซึ่งจะชวยลดปริมาณการปลอย CO2 ลงได
ประมาณ 5% 

6.ขับรถยนตสวนตัวใหนอยลง ดวยการปนจักรยาน ใชรถโดยสารประจําทาง หรือใชการเดิน
แทนเมื่อตองไปทํากิจกรรมหรือธุระใกลๆ บาน เพราะการขับรถยนตนอยลง หมายถึงการใช
นํ้ามันลดลง และลดการปลอยคารบอนไดออกไซดดวย เพราะน้ํามันทุกๆ แกลลอนที่ประหยัดได 
จะลดคารบอนไดออกไซดได 20 ปอนด 



7.ไปรวมกันประหยัดนํ้ามนัแบบ Car Pool นัดเพื่อนรวมงานที่มีบานอาศัยใกลๆ น่ังรถยนตไป
ทํางานดวยกัน ชวยประหยัดนํ้ามัน และยังเปนการลดจํานวนรถติดบนถนน ชวยลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดทางออมดวย 

8.จัดเสนทางรถรับสงพนักงาน ถาในหนวยงานมีพนักงานจํานวนมากอาศัยอยูในเสนทางใกลๆ 
กัน ควรมีสวสัดิการจัดหารถรับสงพนักงานตามเสนทางสําคัญๆ เปน Car Pool ระดับองคกร 

9.เปดหนาตางรับลมแทนเปดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากการ
ใชไฟฟาเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ  

10.มองหาผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณชวยรักษาสิ่งแวดลอม เชน ปายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร 
5 มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย เพราะการจะไดใบรับรองนั้น จะตองมีการ
ประเมินสินคาตั้งแตเริ่มตนหาวัตถุดิบ 

11.ไปตลาดสดแทนซูเปอรมารเก็ตบาง ซื้อผัก ผลไม หมู ไก ปลา ในตลาดสดใกลบาน แทน
การช็อปปงในซูเปอรมารเก็ตบาง ที่อาหารสดทุกอยางมีการหีบหอดวยพลาสติกและโฟม ทําให
เกิดขยะจํานวนมาก  

12.เลือกซื้อเลือกใช เมื่อตองซื้อรถยนตใชในบาน หรือรถยนตประจําสํานักงานก็หันมาเลือกซื้อ
รถประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มีฉลากประหยัดไฟ ทั้งในบานและ
อาคารสํานักงาน 

13.เลือกซื้อรถยนตที่มีขนาดตามความจําเปน โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและประโยชน
การใชงาน รวมทั้งพิจารณารุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด เพื่อเปรยีบเทียบราคา 

14.ไมจําเปนก็ไมตองเลือกรถโฟววีลขับเคล่ือนแบบ 4 ลอ เพราะกินนํ้ามันมาก และตะแกรงขน
สัมภาระบนหลังคารถก็ไมใชสิ่งจําเปน เพราะเปนการเพิ่มนํ้าหนักรถใหเปลืองนํ้ามัน  

15.ขับรถอยางมีประสิทธภิาพ ในระยะทางไกลการขับรถดวยความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง จะชวยลดการใชนํ้ามันลงได 20% หรือคิดเปนปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ลดได 1 
ตันตอรถยนตแตละคันที่ใชงานราว 3 หมื่นกิโลเมตรตอป 

16.ขับรถเที่ยวไปลดคารบอนไดออกไซดไปพรอมกัน เพราะมีบริษัทเชารถใหญๆ 2-3 รายมีรถ
รุนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ใชเอทานอล หรือนํ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือกอื่นๆ ดวย ลองสอบถาม
บริษัทรถเชาเมื่อเดินทางไปถึง 

17.เลือกใชบริการโรงแรมที่มีสัญลักษณสิ่งแวดลอม เชน มีมาตรการประหยัดนํ้า ประหยัด
พลังงาน และมีระบบจัดการของเสีย มองหาปายสัญลักษณ เชน โรงแรมใบไมสีเขียว มาตรฐาน
ผลิตภัณฑคุณภาพ 

18 เช็กลมยาง การขับรถที่ยางลมมีนอยอาจทําใหเปลืองนํ้ามันไดถึง 3% จากภาวะปกติ 

19.เปลี่ยนมาใชพลังงานชีวภาพ เชน ไบโอดีเซล เอทานอล ใหมากขึ้น 

20 โละท้ิงตูเย็นรุนเกา ตูเย็นที่ผลิตเมื่อ 10 กวาปที่แลว เพราะใชไฟฟามากเปน 2 เทาของตูเย็น
สมัยใหมที่มคีุณภาพสูง ซึ่งชวยประหยัดคาไฟลงไดมาก และลดการปลอยคารบอนไดออกไซด 
100 กิโลกรัมตอป 



21.ยืดอายุตูเย็นดวยการใชประโยชนอยางมีประสทิธิภาพ ประหยัดพลังงานใหตูเย็นดวยการใช
อยางฉลาด ไมนําอาหารรอนเขาตูเย็น หลีกเล่ียงการนําถุงพลาสติกใสของในตูเย็น เพราะจะทํา
ใหตูเย็นจายความเย็นไดไมทั่วถึงอาหาร ควรยายตูเย็นออกจากหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ 
ละลายน้ําแข็งที่เกาะในตูเย็นเปนประจํา เพราะตูเยน็จะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีนํ้าแข็งเกาะ และทํา
ความสะอาดตูเย็นทุกสัปดาห  

22.ริเริ่มใชพลังงานทางเลือกในอาคารสํานักงาน เชน ติดต้ังแผงโซลารเซลลเพื่อใชพลังงาน
จากแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟาเฉพาะจุด 

23.ใชแสงแดดใหเปนประโยชน ในการตากเสื้อผาที่ซักแลวใหแหง ไมควรใชเครื่องปนผาแหง
หากไมจําเปน เพื่อประหยัดการใชไฟฟา 

24.ใชนํ้าประปาอยางประหยัด เพราะระบบการผลิตนํ้าประปาของเทศบาลตางๆ ตองใชพลังงาน
จํานวนมากในการทําใหนํ้าสะอาด และดําเนินการจัดสงไปยังอาคารบานเรือน 

25.ติดต้ังฝกบัวอาบน้ําที่ปรับความแรงน้ําต่ําๆ ได เพื่อจะไดเปลืองนํ้าอุนนอยๆ (เหมาะทั้งใน
บานและโรงแรม)  

26.ติดต้ังเครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาและลดปริมาณการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจากโรงผลิตกระแสไฟฟา 

27.สรางนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบานและอาคารสํานักงาน เพื่อใหเกิด
การใชประโยชนทรัพยากรอยางเต็มที่ เปนการลดพลังงานในการกําจัดขยะ ลดมลพิษและลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการกําจัด 

28.ปองกันการปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ ดวยการแยกขยะอนิทรีย เชน เศษผัก เศษอาหาร 
ออกจากขยะอื่นๆ ที่สามารถนําไปรีไซเคิลไดมาใชใหเกิดประโยชน  

29.ทาหลังคาบานดวยสีออน เพื่อชวยลดการดูดซับความรอน 

30.นําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารบานเรือน โดยใชการออกแบบบาน และตําแหนงของชอง
แสงเปนปจจัย ซึ่งจะชวยลดจํานวนหลอดไฟและพลังงานไฟฟาที่ตองใช 

31.ปลูกตนไมในสวนหนาบาน ตนไม 1 ตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 ตัน ตลอดอายุ
ของมัน 

32.ปลูกไผแทนรั้ว ตนไผเติบโตเร็ว เปนรั้วธรรมชาติที่สวยงาม และยังดูดซับ
คารบอนไดออกไซดไดดี 

33.ใชรมเงาจากตนไมชวยลดความรอนในตัวอาคารสํานักงานหรือบานพักอาศัย ทําใหสามารถ
ลดความตองการใชเครื่องปรับอากาศ เปนการลดการใชไฟฟา 

34.ไมใชปุยเคมีในสวนไมประดับที่บาน แตขอใหเลือกใชปุยหมักจากธรรมชาติแทน 

35.ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 
และการเผากําจัดในเตาเผาขยะอยางถูกวิธีตองใชพลังงานจํานวนมาก ซึ่งทําใหมีกาซเรือน
กระจกเพิ่มในบรรยากาศ 



36.เลือกซื้อสินคาที่มีหีบหอนอยๆ หีบหอหลายชั้นหมายถึงการเพิ่มขยะอีกหลายชิ้นที่จะตอง
นําไปกําจัด เปนการเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศโดยไมจําเปน 

37.เลือกใชผลิตภัณฑที่ซื้อเติมใหมได เพื่อเปนการลดขยะจากหีบหอของบรรจุภัณฑ 

38.ใชกระดาษทั้ง 2 หนา เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใชพลังงานจากน้ํามัน
และไฟฟาจํานวนมาก  

39.เลือกใชกระดาษรีไซเคิล กระดาษรีไซเคิลชวยลดขั้นตอนหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิต
กระดาษ  

40.ตั้งเปาลดการผลิตขยะของตัวเองใหได 1 ใน 4 สวน หรือมากกวา เพือ่ชวยประหยดั
ทรัพยากรและลดกาซเรือนกระจกไดอีกจํานวนมาก เมื่อลองคูณ 365 วัน กับจํานวนปที่เหลือ
กอนเกษียณ 

41.สนับสนุนสินคาและผลิตผลจากเกษตรกรในทองถิ่นใกลบาน ชวยใหเกษตรกรในพื้นที่ไม
ตองขนสงผลิตผลใหพอคาคนกลางนําไปขายในพื้นที่ไกลๆ  

42.บริโภคเน้ือวัวใหนอยลง ทานผัก (ปลอดสารพษิ) ใหมากขึน้ ฟารมเล้ียงวัว คือ แหลงหลักใน
การปลดปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ หันมารับประทานผักใหมากขึ้น ทานเนื้อวัวใหนอยลง 

43.ทานสเตกและแฮมเบอรเกอรในรานใหญๆ ใหนอยลง เพราะอุตสาหกรรมเนื้อระดับนานาชาติ 
ผลิตกาซเรือนกระจกถึง 18% สาเหตุหลักก็คือไนตรัสออกไซดจากมูลวัวและมีเทน ซึ่งถูก
ปลดปลอยออกมาจากลักษณะทางธรรมชาติของวัวที่ยอยอาหารไดชา (มีกระเพาะอาหาร 4 
ตอน) มีเทนเปนกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกไดมากกวา
คารบอนไดออกไซดถึง 23 เทา ในขณะที่ไนตรัสออกไซดกอผลไดมากกวา
คารบอนไดออกไซด 296 เทา 

44.ชักชวนคนอื่นๆ รอบขางใหชวยกันดูแลสิ่งแวดลอมและลดปญหาภาวะโลกรอน ใหความรู
ความเขาใจและชักชวนคนใกลตัว รวมทั้งเพื่อนบานรอบๆ ตวัคุณ เพื่อขยายเครือขายผูรวมหยุด
โลกรอนใหกวางขวางขึ้น  

45.รวมกิจกรรมรณรงคสิ่งแวดลอมในชุมชน แลวลองเสนอกิจกรรมรณรงคใหความรูและกระตุน
ใหเกิดการรวมมือ เพื่อลงมือทํากิจกรรมสิ่งแวดลอมที่ตอเน่ือง และสงผลใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

46.เลือกโหวตแตพรรคการเมืองที่มีนโยบายสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน จริงใจ และตั้งใจทําจริง 
เพราะนักการเมืองคือคนที่เราสงไปเปนตัวแทนทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร โปรดใชประโยชน
จากพวกเขาตามสิทธิที่คุณมี ดวยการเลือกนักการเมืองจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายชัดเจน
เรื่องสิ่งแวดลอมและการลดปญหาโลกรอน  

47.ซื้อใหนอยลง แบงปนใหมากขึ้น อยูอยางพอเพียง  

 

 



เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร ชาวนา 

ก็สามารถชวยไดดวยการ 
48.ลดการเผาปาหญา ไมริมทุง และตนไมชายปา เพื่อกําจัดวัชพืชและเปดพื้นที่ทําการเกษตร 
เพราะเปนการปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศจํานวนมาก นอกจากนั้นการตัดและ
เผาทําลายปายังเปนการทําลายแหลงกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดที่สําคัญ 

49.ปลูกพืชผักใหหลากหลายและปลูกตามฤดูกาลในทองถิ่น เปนการลดการปลูกพืชผักนอก
ฤดูกาลที่ตองใชพลังงานเพื่อถนอมอาหาร และผานกระบวนการบรรจุเปนอาหารกระปอง 

50.รวมกลุมสรางตลาดผูบริโภค-ผูผลิตโดยตรงในทองถิ่น เพื่อลดกระบวนการขนสงผานพอคา
คนกลาง ที่ตองใชพลังงานและน้ํามันในการคมนาคมขนสงพืชผักผลไมไปยังตลาด 

51.ลดการใชสารเคมีในการเกษตร นอกจากจะเปนการลดปญหาการปลดปลอยไนตรัสออกไซด
สูบรรยากาศโลกแลว ในระยะยาวยังเปนการลดตนทุนการผลิต และทําใหคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรดีขึ้น โปรดปรึกษาและเรียนรูจากกลุมเกษตรกรทางเลือกที่มีอยูเปนจํานวนมากใน
ประเทศไทย  

 

สถาปนิกและนักออกแบบ 
52.ออกแบบพิมพเขียวบานพักอาศัยที่สามารถชวย “หยุดโลกรอน” การลดปริมาณกาซเรือน
กระจก โดยคิดถึงการติดต้ังระบบการใชพลังงานที่งาย ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีสูงๆ แตใช
งานไดจริง ลองคิดถึงวิธีการที่คนรุนปูยาใชในการสรางบานสมัยกอน ซึ่งมกีารพึ่งพาทิศทางลม 
การดูทิศทางการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย อาจชวยลดคาใชจายเรื่องพลังงานในบานไดถึง 40%  

53.ชวยออกแบบสรางบานหลังเล็ก บานหลังเล็กใชพลังงานนอยกวาบานหลังใหญ และใชวัสดุ
อุปกรณการกอสรางนอยกวา  

 

สื่อมวลชน นักส่ือสารและโฆษณา 
54.ใชความเช่ียวชาญในวิชาชีพเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักกับสาธารณชนเกี่ยวกับ
ปญหาภาวะโลกรอน และทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนประเด็นของทองถิ่น  

55.สรางความสนใจกับสาธารณชน เพื่อทําใหประเด็นโลกรอนอยูในความสนใจของสาธารณชน
อยางตอเน่ือง 

56.ชวยกันเลาความจริงเรื่องโลกรอน โปรดชวยกันสื่อสารใหประชาชนและรัฐบาลเขาใจ
สถานการณจริงที่เกิดขึ้น 



57.เปนผูนํากระแสของสงัคมเรื่องชีวิตท่ีพอเพียง ตนตอหนึ่งของปญหาโลกรอนก็คือกระแสการ
บริโภคของผูคน ทําใหเกิดการบริโภคทรัพยากรจํานวนมหาศาล ชีวิตท่ียึดหลักของความ
พอเพียง โดยมีฐานของความรูและคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนาจะเปน
หนทางปองกันและลดปญหาโลกรอนที่สังคมโลกกําลังเผชิญหนาอยู 

58.ใชความคิดสรางสรรคเพื่อรวมรับผิดชอบสังคม ออกแบบงานโฆษณาที่สอดแทรกประเด็น
ปญหาของภาวะโลกรอนอยางมีรสนิยม เรื่องที่เปนจริงและไมโกหก 

ครู อาจารย 
59.สอนเด็กๆ ในขั้นเรียน เกี่ยวกับปญหาโลกรอน 

60.ใชเทคนิคการเรียนรูหลากหลายจากกิจกรรม ดีกวาสอนโดยใหเด็กฟงครูพูดและทองจํา
อยางเดียว 

 

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร และวิศวกร 
61คนควาวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีใหมที่มีประสิทธิภาพในการลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 

62.ศึกษาและทําวิจัยในระดับพื้นที่ เพือ่ใหมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกรอน
ตอพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย 

63.ประสานและทํางานรวมกับนักสื่อสารและโฆษณา เพื่อแปลงขอมูลทางวิทยาศาสตรไปสูการ
รับรูและเขาใจของประชาชนในสังคมวงกวาง 

 

นักธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ 
64.นํากาซมีเทนจากกองขยะมาใชประโยชนเชิงพาณิชย ดวยการลงทุนพัฒนาใหเปนพลังงาน
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพ แตมีตนทุนต่ํา 

65.สนับสนุนนักวิจัยในองคกร คนควาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีประสิทธภิาพใน
การลดการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

66.เปนผูนําของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม หากยังไมมีใครเริ่มตนโครงการ
ที่ชวยหยุดปญหาโลกรอนอยางจริงจัง ก็จงเปนผูนําเสียเอง 

67.สรางแบรนดองคกรที่เนนการดูแลและใสใจโลก ไมใชแคการสรางภาพลักษณภายนอก แต
เปนการสรางความเชื่อมั่นเรื่องความรับผิดชอบที่มาจากภายในองคกร 

 



นักการเมือง ผูวาราชการฯ และรัฐบาล 
68.วางแผนการจัดหาพลังงานในอนาคต รัฐจําเปนตองมีการวิเคราะหทางเลือกเพื่อมุงจัดการ
แกไขปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอม ที่มองไปขางหนาอยางนอยที่สุด 50 ป 

69.สนับสนุนใหมีการพัฒนาการใชพลังงานแสงอาทิตย ทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 
และการพัฒนาระบบใหมีตนทุนต่ําและคุมคาในการใชงาน 

70.สนับสนุนกลไกตางๆ สําหรับพลังงานหมุนเวียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุง
เทคโนโลยีและการลดตนทุน 

71.สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน 
รัฐบาลควรหามาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหมุนเวียน ซึ่งเปนพลังงานสะอาด 
เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เพื่อใหสามารถแขงขันกับอุตสาหกรรมพลังงานอื่นๆ ที่ใช
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่เปนสาเหตุหลักของการปลอยคารบอนไดออกไซดสู
บรรยากาศ 

72.มีนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจนในการสนับสนุนการ “หยุดภาวะโลกรอน” เสนอตอ
ประชาชน  

73.สนับสนุนโครงสรางทางกายภาพ เมื่อประชาชนตระหนักและตองการเขามามีสวนรวมในการ
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เชน จัดการใหมีโครงขายทางจักรยานที่ปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในเมืองสามารถขับขี่จักรยาน ลดการใชรถยนต 

74.ลดจํานวนรถยนตสวนตัวบนถนนในกรุงเทพมหานครอยางจริงจัง ดวยการสนับสนุนระบบ
ขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 

75.สงเสริมเครือขายการตลาดใหกับกลุมเกษตรกรทางเลือก เกษตรกรจํานวนมากเปนตัวอยาง
ที่ดีของการลดปญหาโลกรอน ดวยการลดและเลิกการใชสารเคมีที่ทําใหเกิดการปลดปลอยไน
ตรัสออกไซดสูบรรยากาศโลก ซึ่งการสงเสริมการตลาดสีเขียวดวยการสรางเครือขายการตลาด
ที่กระจายศูนยไปสูกลุมจังหวัดหรือภูมิภาค จะชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดจาก
กระบวนการขนสงผลผลิตไปยังตลาดไกลๆ อีกดวย  

76.ริเริ่มอยางกลาหาญกับระบบพลังงานแบบกระจายศูนย เพื่อลงทุนกับทางเลือกและทางรอด
ในระยะยาว 

77.พิจารณาใชกฎหมายการเก็บภาษีเปนเครื่องมือในการควบคุมปริมาณกาซเรือนกระจก 
โดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด เชน การเก็บภาษีคารบอน (Carbon Tax) สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  

78.เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษี น่ันคือการสรางระบบการจัดเก็บภาษีที่สามารถสะทอนให
เห็นตนทุนทางออมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งทําใหสังคมตองแบกรับภาระน้ัน
อยางชัดเจน เชน ภาษีที่เรียกเก็บจากถานหิน ก็จะตองรวมถึงตนทุนในการดูแลรักษาสุขภาพที่
จะตองเพิ่มขึ้นจากปญหามลพิษ และตนทุนความเสียหายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

79.ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดลอม เปนกาวตอไปที่ทาทายของนักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งอยางใหญหลวงในการปรับเปลี่ยนและสรางจิตสํานึกใหมใหสังคม การเพิ่มการจัดเก็บ



ภาษีสําหรับกิจกรรมที่มีผลทําลายสภาพแวดลอมใหสูงขึ้นเปนการชดเชย เชน กิจกรรมที่มีการ
ปลอยคารบอน ภาษีจากกองขยะ ไมใชเรื่องเปนไปไมได หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป
ตะวันตกนําแนวคิดน้ีไปใชตั้งแตป พ.ศ. 2533 ปจจุบันนี้ประเทศใหญๆ ในสหภาพยุโรปก็รวม
ดําเนินการดวย และพบวาการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีดังกลาว ไมมีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนระดับการจัดเก็บภาษี หากแตมีผลกับโครงสรางของระบบภาษีเทานั้น 

80.กําหนดทิศทางประเทศใหมุงสูแนวทางของการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ที่สามารถยนืหยัด
อยูรอดอยางเขมแข็งในสังคมโลก เริ่มตนดวยการใสประโยคที่วา ประเทศไทยจะตองยึดหลัก
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เปนแกนหลัก
ของการพัฒนาประเทศไวในรัฐธรรมนูญไดหรือไม 

 ทายสุดน้ี ฝนตกมาที่ละหยาดที่ละหยด ยังใหหวงน้ํามหาสมุทรเต็มไดฉันใด หากเราทุกคนรม
มือกันคนละเล็กละนอยก็จะยังประโยชนอันยิ่งใหญแกสวนรวม และสังคมไดฉันน้ัน 

        น.ท. วิษณุ  เนียมคํา 

         ๑๙พ.ย.๕๐ 

 


