ความพอเพียงของเรา
...ยังประโยชน์ สขุ แก่โลกได้อย่างไร
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พระวรธรรมคติ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
ความคิดอย่างหนึ่งทีค่ วรฝึกให้เกิดเป็ นประจํา
คือ...ความคิดทีว่ า่ “พอ” คิดให้รจู้ กั “พอ”
ผูร้ จู้ กั พอจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสบายใจ
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่รจู้ กั พอ...จะเป็ นผูร้ อ้ นเร่า
ความไม่รจู้ กั พอ มีอยูไ่ ด้แม้ในผูม้ งมี
ั ่ มหาศาล
และความรูจ้ กั พอ ก็มไี ด้แม้ในผูย้ ากจน
ทัง้ นี้กเ็ พราะ...ความพอเป็ นเรือ่ งของใจ
คนรวยไม่รจู้ กั พอ...ก็เป็ นคนจนอยูต่ ลอดเวลา
คนจนรูจ้ กั พอ...ก็เป็ นคนมังมี
่ อยูต่ ลอดเวลา

๒
ทศพนธ์ นรทัศน์
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
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บทนํา
โลกของเรากําลังเผชิญวิกฤติการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทําให้เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติอย่างทีไ่ ม่
เคยปรากฏมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นหนาวจัด ร้อนจัด แล้งจัด อุทกภัยที่รุนแรง ดังเช่นกรณีท่เี กิดขึ้นกับ
ประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลายจังหวัดต้องเผชิญกับภัยหนาวอย่างทีไ่ ม่เคยเจอมา
ก่อน ต่อมาในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เราก็ตอ้ งเผชิญกับภัยแล้งและความร้อนทีร่ ุนแรงใน
ระดับทีท่ าํ ให้คน และสัตว์ถงึ กับต้องตายเพราะทนความร้อนดังกล่าวไม่ไหว
สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสาเหตุสําคัญส่วนใหญ่มาจากมนุ ษย์ทม่ี จี ํานวนเพิม่
มากขึน้ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็ นปจั จัยการผลิตสิง่
อํ า นวยความสะดวกต่ า งๆ แก่ ม นุ ษ ย์ แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ผลจากการพัฒ นาก็นํ า มาสู่ ก ารทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง เช่น ป่าไม้ถูกทําลาย อากาศเต็มไปด้วยมลพิษ การ
ขยายตัวของเมืองเท่ากับการขยายตัวของปา่ คอนกรีต ฯลฯ
ผู้เขียนได้นัง่ ทบทวนว่า ถ้ามนุ ษย์ใ ช้ชีวิต ของตนอย่างพอเพียง ใช้ท รัพยากรอย่างประหยัด
คุม้ ค่ามากทีส่ ุด แม้หลายอย่างจะดูว่าเป็ นความลําบากของชีวติ แต่ทา้ ยทีส่ ุดสิง่ เหล่านี้กบั เป็ นผลดีทงั ้ ต่อ
ตัวเราเองและต่อโลก ยกตัวอย่างเช่น เรายอมลําบากบ้างที่จะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ แทน
การมีรถเป็ นของตนเอง เพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ การบริโภคอาหารให้พอดีไม่มเี หลือทิ้งเป็ น
ขยะ การใช้น้ํา ใช้พลังงานอย่างรูค้ ุณค่า เป็ นต้น

วิกฤติโลก ๙ อย่างที่ต้องแก้ไขในทันที๑
๑. โลกกําลังร้อนขึ้น ระดับคาร์บอนไดออกไซค์ในชัน้ บรรยากาศได้เพิม่ ขึน้ ราว ๑๒๕ ส่วนใน
ล้วนส่วน (ppm) นับตัง้ แต่เกิดการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม ถ้ามันเพิม่ อีก ๕๐ ppm เราจะเข้าสู่เส้นแดง ซึ่ง
ความร้อนจะคุกคามสัตว์และพืช คาร์บอนไดออกไซค์ คือ ก๊าซเรือนกระจกที่กกั ความร้อนจากดวง
อาทิตย์เอาไว้ ดังนัน้ อุณหภูมขิ องชัน้ บรรยากาศจึงเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
๒. อากาศเป็ นพิ ษกําลังฆ่าเรา คน ๗.๒ ล้านคนเสียชีวติ เนื่องจากอนุ ภาคในมลพิษทางอากาศ
ในแต่ละปี อนุ ภาคเหล่านี้ยงั ส่งผลต่อภูมอิ ากาศด้วยระดับมลพิษที่สูงมากของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
แปลว่า จะมีฝนในฤดูมรสุมลดลง
๓. การเกษตรเป็ นตัวสร้างมลพิ ษ สาหร่ายพิษสีเขียวปี๋ และปลาทีต่ ายเป็ นล้านๆตัว คือ ผล
ของการทีม่ สี ารอาหารมากเกินไปในลําธารและมหาสมุทร ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจากการเกษตรนัน้
๑

Niels Hansen & Anne Lykke เรียบเรียง โดย เป็ นนิตย์. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . “ปฐมพยาบาลโลก” ในนิตยสาร
ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด Science Illustrated, หน้า ๔๔-๕๕.

๓
เป็ นผูร้ า้ ยตัวสําคัญ เราต้องหยุดการปล่อยสารเหล่านี้ลงแหล่งนํ้า เพือ่ หลีกเลีย่ งหายนะ สารอาหารควรจะ
มีการนํากลับไปใช้ใหม่
๔. พืน้ ที่ป่าลดลง ต้นไม้สร้างออกซิเจนทีจ่ าํ เป็ นต่อการหายใจของสัตว์และมนุ ษย์ แต่ปา่ ดัง้ เดิม
ของโลก เหลืออยู่เพียงร้อยละ ๖๒ ทีเ่ หลือถูกโค่นเพื่อสร้างทุ่งและเมือง ถ้าเราสูญเสียปา่ มากกว่านี้ อาจ
หมายถึงภาวะโลกร้อนทีร่ า้ ยแรงขึน้ เพือ่ รักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ จะต้องเพิม่ พืน้ ทีข่ น้ึ ร้อยละ ๗๕ และ
ต้องลดการทําเกษตรลง
๕. ชัน้ โอโซนบางลง ชัน้ โอโซนคืนกลับมาแล้ว และโลกก็ปลอดภัยอยูใ่ นแถบสีเขียวอีกครัง้ หนึ่ง
ขอบเขตในแถบสีเหลืองเกิดขึน้ เฉพาะแถบแอนตาร์กติกา เฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ
๖. มหาสมุทรเป็ นกรดมากขึน้ ราวร้อยละ ๒๕ ของคาร์บอนไดออกไซค์ทป่ี ล่อยออกมาในชัน้
บรรยากาศทัง้ หมดถูกดูดซับโดยมหาสมุทร ทําให้มนั เป็ นกรด สัตว์จําพวกหอยและปะการังสร้างเปลือก
ไม่ได้ในนํ้าทีเ่ ป็ นกรด เพราะแคลเซียมไม่แขวนลอยอยูใ่ นนํ้า ทําให้มอี อิ อนของคาร์บอเนตน้อยลง ซึง่ เป็ น
สิง่ จําเป็ นต่อการสร้างเปลือก เมือ่ ไม่มเี ปลือก สิง่ มีชวี ติ เหล่านี้กจ็ ะตาย ห่วงโซ่อาหารจึงถูกทําลาย
๗. สัตว์สูญพันธุ์อย่างรวดเร็ว สัตว์และพืชสปี ชสี ต์ ่างๆ กําลังสูญพันธุ์เร็วกว่าก่อนหน้าที่
มนุ ษย์จะครองโลกถึง ๑,๐๐๐ เท่า ในเวลาแค่ ๙๐๐ ปี สิง่ มีชวี ติ ชัน้ สูงจะหายไปหมด ถ้าไม่ลงมือทําอะไร
หนึ่งในสาเหตุทท่ี ําให้เกิดการสูญพันธุอ์ ย่างรวดเร็วก็คอื เราเปลีย่ นธรรมชาติให้เป็ นเมืองและถนน สัตว์
ถูกจํากัดพืน้ ที่ และไม่สามารถหาคูใ่ หม่ๆ ได้
๘. การขาดแคลนนํ้าจืดเริ่ มรุนแรง ทุกปี ผูค้ นในโลกบริโภคนํ้าจืด ๒,๖๐๐,๐๐๐ พันล้านลิตร
(๒,๖๐๐ ลูกบาศก์กิโลเมตร) เท่ากับนํ้ าทัง้ หมดของทะเลสาบวิคตอเรียในแอฟริกา จนถึงขณะนี้ การ
บริโภคนี้ยงั ไม่วกิ ฤติสาํ หรับทัง้ โลก แต่ในบางทีเ่ ริม่ เกิดความขาดแคลนนํ้ าอย่างรุนแรง เพราะประชากร
โลกเพิม่ ขึน้ ทะเลสาบและนํ้าใต้ดนิ จึงเริม่ ไม่เพียงพอ
๙. พลาสติ กและพืชจีเอ็มโอกําลังครอบครองโลก ในช่วงไม่กท่ี ศวรรษทีผ่ า่ นมา เราได้คดิ ค้น
สารใหม่ๆ ที่น่าทึ่งเป็ นหมื่นแสนชนิด และปรับปรุงพันธุ์พชื และแบคทีเรียตามความต้องการของเรา
บ่อยครัง้ ทีเ่ ราไม่รถู้ งึ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม นักวิทยาศาสตร์บอกว่า เราอาจต้องเผชิญกับหายนะก็ได้ ถ้า
สิง่ มีชวี ติ เหล่านี้กลายพันธุ์ หรือถ้ามลพิษจากพลาสติกไม่หยุดลง

คนรูจ้ กั พอ มีความสบายใจและไม่เกียจคร้าน
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ได้ทรงพระ
นิ พ นธ์ เ กี่ ย วกับ “คนรู้ จ ัก พอ มี ค วามสบายใจและไม่ เ กี ย จคร้ า น” (อ้ า งอิง จากหนั ง สือ “พอ
หลักธรรมแห่งความพอเพียง”. ม.ป.ป. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, หน้า ๑๓๘-๑๓๙) ไว้ว่า “ความคิ ด
อย่างหนึ่ งที่สมควรฝึ กให้เกิ ด เกิ ดเป็ นประจํา คือ ความคิ ดว่าพอ คิดให้รจู้ กั พอ ผูร้ จู้ กั พอจะเป็ นผูท้ ่ี
มีความสบายใจ ส่วนผูไ้ ม่รจู้ กั พอจะเป็ นผูร้ อ้ นเร่า แสวงหาไม่หยุดยัง้ ความไม่รจู้ กั พอมีอยูไ่ ด้แม้ในผูเ้ ป็ น
ใหญ่เป็ นโต มังมี
่ มหาศาล และความรูจ้ กั พอก็มไี ด้ แม้ในผูย้ ากจนตํ่าต้อย ทัง้ นี้กเ็ พราะความพอนัน้ เป็ น
เรื่องของใจที่ ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก คนรวยที่ไม่ร้จู กั พอ ก็เป็ นคนจนอยู่ตลอดเวลา คนจนที่
รู้จกั พอ ก็เป็ นคนมังมี
่ อยู่ตลอดเวลา

๔
การที่ยกฐานะจากยากจนให้มงมี
ั ่ นัน้ ทําได้ไม่ง่าย บางคนตลอดชาติน้ีอาจจะทําไม่สําเร็จ แต่
การยกระดับใจให้มงมี
ั ่ นนั ้ ทําได้ทุกคน...แม้มคี วามมุง่ มันจะทํ
่ าจริง
คนรูจ้ กั พอไม่ใช่คนเกียจคร้าน และคนเกียจคร้านก็ไม่ใช่คนรูจ้ กั พอ ควรทําความเข้าใจในเรื่องนี้
ให้ถูกต้อง แล้วอบรมตนเองให้ไม่เป็ นคนเกียจคร้าน แต่ให้เป็ นคนรูจ้ กั พอ”

ทําไมเราต้องพอเพียง
วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ (๒๕๕๕) ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องลึกลับของวีรวัฒน์ กนกนุ เคราะห์
ตอนมัชฌิมยาม (NAKED SCIENCE) หน้า ๒๕๕ ได้กล่าวไว้ว่า “...โลกปจั จุบนั หมุนเร็วแค่ไหน?!!
เพราะฉะนัน้ อย่าโกง อย่าคอร์รปั ชันให้มากนักเลย ตายไปก็ตอ้ งไปเป็ นเปรต อสุรกาย สัตว์นรก ไม่ได้ผุด
ไม่ได้เกิดอีกต่างหาก
เวลาในแต่ละวันมี ๒๔ ชม. หมุนไปเร็วมาก...
ถ้าคุณเป็ นคนอายุยนื ๑๐๐ ปี คุณก็มชี วี ติ บนโลกเส็งเคร็งใบนี้แค่ ๓๖,๕๐๐ วันเท่านัน้
ช่างสัน้ นัก!?!
แล้วยังจะมีชีวิตอยู่เพื่อทําชัว่ กอบโกยเงิ นทองมากๆ อีกหรือ ตายไป ก็เอาไปไม่ได้
มีไว้พอดีๆ ดีกว่า...
อย่าสะสมให้ยากลําบาก...นักเลย
พยายามใช้ทรัพยากรของโลกให้น้อยที่สดุ แต่เกิ ดประโยชน์ ค้มุ ค่าสูงสุด นัน่ ก็เรียกว่า
คุณเป็ นคนดีคนหนึ่ งของสังคมโลกได้แล้ว...”

ข้อคิดดีๆ จากฟอร์วาร์ดเมล/ไลน์
มีการส่งต่อเรื่องราว "Money is yours but resources belong to the society -- เงิ นทอง
เป็ นของคุณก็จริ ง แต่ ทรัพยากรนั น้ เป็ นสมบัติของสังคมส่วนรวม” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษ
แล้วแชร์กนั เป็ นอย่างมากทางอีเมล/ไลน์ ซึง่ แม้ไม่อาจยื่นยันได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ จริง
แ ต่ ก็ เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ที่ ส ะ กิ ด ใ ห้ เ ร า เ ข้ า ใ จ คํ า ว่ า “ พ อ เ พี ย ง ” ไ ด้ ดี ย ิ่ ง ขึ้ น ( ดู เ พิ ่ ม เ ติ ม ที ่
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110510040124AAtncNf) เรือ่ งราวมีอยูว่ า่
เรื่องนี้เป็ นประสบการณ์ของผูท้ ่ไี ปดูงานที่เยอรมันท่านหนึ่ง และคิดว่าอยากจะแชร์ให้หลายๆ
ท่านได้อา่ นกันครับ....
เยอรมนี เป็ น ประเทศซึ่ง พัฒ นาอุ ต สาหกรรมไปไกลแล้ว ประเทศนี้ เ ป็ น ผู้ผ ลิต สิน ค้า ชัน้ นํ า
ั ๊ ทใ่ี ช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตขึน้ ในเมืองเล็กๆ
อย่างเช่น เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู ซีเมนส์ เป็ นต้น ปมพ์
แห่งหนึ่งของประเทศนี้
ในประเทศซึง่ มีการพัฒนาไปไกลเช่นนี้ คนส่วนใหญ่คงคิดว่าประชาชนชาวเยอรมันคงใช้ชวี ติ ที่
หรูหราฟุม่ เฟือย
อย่างน้อย นันเป็
่ นความรูส้ กึ ของผมก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานทีน่ นั ่

๕
เมื่อผมเดินทางถึงฮัมบูร์ก เพื่อนร่วมชาติซ่งึ ทํางานอยู่ท่นี ัน่ จัดให้มกี ารเลี้ยงต้อนรับผมที่
ภัตตาคาร ขณะทีเ่ ราเดินเข้าไปในภัตตาคาร เราพบว่าโต๊ะจํานวนมากว่างอยู่ มีโต๊ะหนึ่งมีหนุ่มสาวคู่หนึ่ง
กําลังนังกิ
่ นอาหารกันอยู่ บนโต๊ะของทัง้ คู่ มีอาหารอยูเ่ พียงสองจาน และเบียร์อกี สองกระป๋อง
ผมคิดสงสัยอยูใ่ นใจว่า อาหารมือ้ ง่ายๆ อย่างนี้ จะทําให้เกิดบรรยากาศโรแมนติคขึน้ ได้อย่างไร
และสาวน้อยคนนี้จะเลิกคบกับไอ้หนุ่มขีเ้ หนียวคนนัน้ หรือไม่
มีหญิงสูงอายุสองสามคนนัง่ อยูอ่ กี โต๊ะหนึ่ง เมื่อคนเสิรฟ์ นํ าอาหารมาบริการ เขาจะทําการแบ่ง
อาหารให้แก่ลูกค้าเหล่านัน้ และทุกคนจะกินอาหารจนหมดสิน้ ไม่มเี ศษเหลืออยูบ่ นจานให้เห็น พวกเรา
ั่
วด้วย
ไม่ได้ให้ความสนใจกับผูค้ นเหล่านัน้ มากนัก เพราะเรากําลังนัง่ รออาหารหลายจานทีไ่ ด้สงไปแล้
ความหิวโหย
อาหารเสิรฟ์ ออกได้รวดเร็วดี คงเป็ นเพราะภัตตาคารมีแขกน้อย เราใช้เวลาในการกินอาหารเย็น
มือ้ นัน้ ไม่นาน เพราะเรายังมีกจิ กรรมอื่นรออยู่ ขณะทีเ่ ราลุกออกจากโต๊ะ ยังมีอาหารเหลือคาจานอยู่อกี
ราวหนึ่งในสาม
ขณะทีเ่ ดินออกจากภัตตาคาร เราได้ยนิ เสียงใครร้องทักให้หยุด
เราหันมอง เห็นเป็ นหญิงสูงอายุกลุ่มนัน้ กําลังพูดกับเจ้าของภัตตาคารด้วยภาษาเยอรมัน
เมือ่ เขาเริม่ พูดกับเราเป็ นภาษาอังกฤษ เราจึงเข้าใจทีเ่ ขาไม่พอใจการกินทิง้ กินขว้างของพวกเรา
เราออกอาการหงุดหงิดทันทีทเ่ี ขาเข้ามายุม่ ย่ามเกินกว่าเหตุ
"พวกเราจ่ายค่าอาหารแล้ว ไม่ใช่กงการอะไรของพวกคุณสักหน่ อย"
เพือ่ นของเราคนหนึ่งชื่อ กุย (Gui) ตอกหน้าหญิงสูงอายุเหล่านัน้
หญิงเหล่านัน้ โกรธกริว้ เป็ นฟืนเป็ นไฟขึน้ มาทันที หนึ่งในนัน้ หยิบมือถือขึน้ มา ต่อสายถึงใครบาง
คน ไม่นานช้า ชายในชุดเครือ่ งแบบเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรสวัสดิการสังคม (Social Security organization) ก็
มาปรากฏกาย ภายหลังจากฟงั ความจนรูเ้ รือ่ งว่าอะไรขึน้ เขาก็สงปรั
ั ่ บพวกเราเป็นเงิน 50 มาร์ค
พวกเราทุกคนต่างเงียบกริบ
เพือ่ นซึง่ พักอยูใ่ นเมืองนี้หยิบเงิน 50 มาร์คส่งให้ไปพร้อมกล่าวขอโทษขอโพยซํ้าๆ
เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั ้ กล่าวกับเรา ด้วยนํ้าเสียงทีเ่ ข้มงวดว่า
"สังอาหารเท่
่
า ที่ พวกคุณ จะกิ น ได้ ห มด เงิ น ทองเป็ นของคุณ ก็จริ ง แต่ ท รัพ ยากรเป็ น
สมบัติ ส่ ว นรวม มี คนอี กจํานวนมากในโลกนี้ ที่ อดอยากหิ วโหย พวกคุณไม่มี เหตุผล ที่ จ ะใช้
ทรัพยากรอย่างทิ้ งๆ ขว้างๆ "
สีหน้าพวกเราเปลี่ยนเป็ นสีแดง เราเห็นด้วยกับคําพูดของเขาหมดหัวใจ ทัศนคติของผูค้ นใน
ประเทศรํ่ารวยแห่งนี้ทําเอาพวกเราอับอายขายขีห้ น้า เราต้องทบทวนพิจารณาตัวเองกันจริงๆ จังๆ ใน
ประเด็นนี้
พวกเรามาจากประเทศด้อยพัฒนาทีม่ ที รัพยากรไม่อุดมสมบูรณ์นกั แต่เพื่อปกปิ ดปมด้อยเหล่านี้
เราจึงสังอาหารมามากมาย
่
และจงใจให้เหลือในยามจัดเลี้ยงผูอ้ ่นื บทเรียนนี้สอนเราให้คดิ อย่างจริงจัง
เพือ่ ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นนิสยั ไม่ดเี หล่านี้

๖
เพือ่ นผูจ้ า่ ยค่าปรับถ่ายสําเนาใบเสร็จค่าปรับแล้วมอบให้พวกเราทุกคน พวกเราทุกคนรับเก็บไว้
โดยดุษณี และนํ าแปะไว้ขา้ งฝา เพื่อเตือนใจตลอดไปว่า เราจะไม่ทาํ ตัวเป็ นคน "กิ นทิ้ งกิ นขว้าง"อีก
เด็ดขาด.... "Money is yours but resources belong to the society"
เงินทองเป็ นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรนัน้ เป็ นสมบัตขิ องสังคมส่วนรวม

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง...เพื่อช่วยรักษาโลกของเรา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับบุคคลทัวไป
่ (หนังสือการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครัง้ ที ่ ๒ ของสํานักงาน กปร., ๒๕๕๔, หน้ า ๓๙-๔๐) ได้ระบุถึง การใช้ หลักพึ่งตนเอง ๕
ประการ ไว้ดงั นี้
๑. ด้านจิ ตใจ ทําตนให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง มีจติ สํานึกทีด่ ี มีจติ ใจเอือ้ อาทร
ประนีประนอม ซื่อสัตย์สจุ ริต เห็นประโยชน์สว่ นรวมเป็ นทีต่ งั ้
๒. ด้านสังคม ต้องช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายชุมชนทีแ่ ข็งแรง
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทัง้ การเพิม่
มูลค่า โดยยึดหลักการของความยังยื
่ นและเกิดประโยชน์สงู สุด
๔. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลง รวดเร็ว เทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาใหม่มที งั ้ ดี
และไม่ดี ต้องแยกแยะบนพืน้ ฐานของภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน เลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสภาพแวดล้อม ภูมปิ ระเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญั ญาของเราเอง
๕. ด้านเศรษฐกิ จ แต่เดิมนักพัฒนามักมุง่ ทีก่ ารเพิม่ รายได้ และไม่มกี ารมุง่ ทีก่ ารลดรายจ่าย ใน
เวลาเช่นนี้ จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็ นสําคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน
พอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้ว ยตนเองในระดับ เบื้อ งต้น ดัง กระแสพระราชดํา รัส ความว่า “...การที่
ั่
้ เพื่อตนเอง เพื่อที่ จะให้
ต้ องการให้ ทุกคนพยายามที่ จะหาความรู้และสร้างตนเองให้ มนคงนี
ตัวเองมีความเป็ นอยู่ที่ก้าวหน้ าที่ มีความสุข พอมี พอกิ นเป็ นขัน้ หนึ่ ง และขัน้ ต่ อไปก็คือให้ มี
เกียรติ ว่ายืนได้ด้วยตนเอง...”

๘๐ วิธีหยุดโลกร้อน : ตัวอย่างความพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม
เว็ บ ไซต์ มู ล นิ ธิ ส ื บ นาคะเสถี ย ร (www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=184:80-&catid=49:2009-11-03-07-41-25&Itemid=72) ได้เผยแพร่บทความ “๘๐ วิธหี ยุด
โลกร้อน” โดยระบุว่า รายงานฉบับล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ หรือ ไอพีซซี ี (Intergovernment Panel on Climate Change : IPCC) ซึง่ เป็ นรายงาน
ทีร่ วบรวมงานวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ ๒,๕๐๐ คน จากกว่า ๓๐ ประเทศ และใช้เวลาในการวิจยั ถึง ๖ ปี
ระบุไว้ว่า มีความเป็ นไปได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ และมนุษย์ถอื ได้วา่ เป็ นตัวการสําคัญของปญั หาโลกร้อนในครัง้ นี้
๘๐ วิ ธีหยุดโลกร้อนไม่ว่าใครก็สามารถช่วยลดความร้อนให้กบั โลกได้ตงั ้ ๘๐ ช่องทาง...

๗
ประชาชนทัวไป
่
๑. ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิ ดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นบั ๑ พันปอนด์ต่อปี
๒. ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน์ เครื่องบันทึก
วิดโี อ คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะและอุปกรณ์พว่ งต่างๆ ทีต่ ดิ มาด้วยการดึงปลักออก
๊
หรือใช้ปลักเสี
๊ ยบพ่วงทีต่ ดั
ไฟด้วยตัวเอง
๓. เปลี่ยนหลอดไฟ เป็ นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดทีเ่ รียกว่า Compact Fluorescent
Lightbulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง ๑ ใน ๔ ของหลอดไฟเดิม และมีอายุการใช้งานได้นานกว่าหลาย
ปี มาก
๔. เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟทีส่ ว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ ๔๐%
สามารถหาซื้อหลอดไฟ LED ที่ใช้สําหรับโคมไฟตัง้ โต๊ะและตัง้ พืน้ ได้ดว้ ย จะเหมาะกับการใช้งานที่
ต้องการให้มีแ สงสว่า งส่อ งทาง เช่น ริม ถนนหน้ าบ้าน การเปลี่ย นหลอดไฟจากหลอดไส้จะช่ ว ยลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๑๕๐ ปอนด์ต่อปี
๕.ช่ว ยกัน ออกความเห็น หรือ รณรงค์ใ ห้ร ฐั บาลพิจ ารณาข้อ ดีข้อ เสีย ของการเรีย กเก็บ ภาษี
คาร์บอนกับภาคการผลิต ตามอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลรูปแบบต่างๆ หรือการใช้
ก๊าซโซลีน เป็ นรูปแบบการใช้ภาษีทางตรงที่เชื่อว่า หากโรงงานต้องจ่ายค่าภาษีแพงขึน้ ก็จะลดการใช้
เชือ้ เพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตลง ซึง่ จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ลงได้ประมาณ ๕%
ั ่ กรยาน ใช้รถโดยสารประจําทาง หรือใช้การเดิน
๖. ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง ด้วยการปนจั
แทนเมือ่ ต้องไปทํากิจกรรมหรือธุระใกล้ๆ บ้าน เพราะการขับรถยนต์น้อยลง หมายถึงการใช้น้ํามันลดลง
และลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ ด้ ว ย เพราะนํ้ า มัน ทุ ก ๆ แกลลอนที่ ป ระหยัด ได้ จะลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒๐ ปอนด์
๗. ไปร่วมกันประหยัดนํ้ามันแบบ Car Pool นัดเพื่อนร่วมงานทีม่ บี า้ นอาศัยใกล้ๆ นังรถยนต์
่
ไป
ทํ า งานด้ ว ยกัน ช่ ว ยประหยัด นํ้ า มัน และยัง เป็ น การลดจํ า นวนรถติด บนถนน ช่ ว ยลดการปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย
๘. จัดเส้นทางรถรับส่งพนักงาน ถ้าในหน่วยงานมีพนักงานจํานวนมากอาศัยอยูใ่ นเส้นทางใกล้ๆ
กัน ควรมีสวัสดิการจัดหารถรับส่งพนักงานตามเส้นทางสําคัญๆ เป็ น Car Pool ระดับองค์กร
๙. เปิ ดหน้าต่างรับลมแทนเปิ ดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
ใช้ไฟฟ้าเพือ่ เปิดเครือ่ งปรับอากาศ
๑๐. มองหาผลิตภัณฑ์ท่มี สี ญ
ั ลักษณ์ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟ
เบอร์ ๕ มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพราะการจะได้ใบรับรองนัน้ จะต้องมีการ
ประเมินสินค้าตัง้ แต่เริม่ ต้นหาวัตถุดบิ
๑๑. ไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ซื้อผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา ในตลาดสดใกล้บา้ น แทน
การช็อปปิ้ งในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ทีอ่ าหารสดทุกอย่างมีการหีบห่อด้วยพลาสติกและโฟม ทําให้เกิดขยะ
จํานวนมาก

๘
๑๒. เลือกซือ้ เลือกใช้ เมือ่ ต้องซือ้ รถยนต์ใช้ในบ้าน หรือรถยนต์ประจําสํานักงานก็หนั มาเลือกซือ้
รถประหยัดพลังงาน รวมทัง้ เลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มฉี ลากประหยัดไฟ ทัง้ ในบ้านและอาคาร
สํานักงาน
๑๓. เลือกซือ้ รถยนต์ทม่ี ขี นาดตามความจําเป็ น โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและประโยชน์
การใช้งาน รวมทัง้ พิจารณารุน่ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ เพือ่ เปรียบเทียบราคา
๑๔. ไม่จําเป็ นก็ไม่ต้องเลือกรถโฟว์วลี ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ เพราะกินนํ้ ามันมาก และตะแกรง
ขนสัมภาระบนหลังคารถก็ไม่ใช่สงิ่ จําเป็ น เพราะเป็ นการเพิม่ นํ้าหนักรถให้เปลืองนํ้ามัน
๑๕. ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะทางไกลการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง
่
จะช่วยลดการใช้น้ํ ามันลงได้ ๒๐% หรือคิดเป็ นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ลี ดได้ ๑ ตันต่อ
รถยนต์แต่ละคันทีใ่ ช้งานราว ๓ หมืน่ กิโลเมตรต่อปี
๑๖. ขับรถเทีย่ วไปลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกัน เพราะมีบริษทั เช่ารถใหญ่ๆ ๒-๓ รายมี
รถรุน่ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้เอทานอล หรือนํ้ามันเชือ้ เพลิงทางเลือกอื่นๆ ด้วย ลองสอบถามบริษทั
รถเช่าเมือ่ เดินทางไปถึง
๑๗. เลือกใช้บริการโรงแรมที่มสี ญ
ั ลักษณ์ สงิ่ แวดล้อม เช่น มีมาตรการประหยัดนํ้ า ประหยัด
พลัง งาน และมีร ะบบจัด การของเสีย มองหาป้ ายสัญ ลัก ษณ์ เช่ น โรงแรมใบไม้ส ีเ ขีย ว มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
๑๘. เช็กลมยาง การขับรถทีย่ างลมมีน้อยอาจทําให้เปลืองนํ้ามันได้ถงึ ๓% จากภาวะปกติ
๑๙. เปลีย่ นมาใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ให้มากขึน้
๒๐. โละทิ้งตู้เย็นรุ่นเก่า ตู้เย็นที่ผลิตเมื่อ ๑๐ กว่าปี ท่แี ล้ว เพราะใช้ไฟฟ้ามากเป็ น ๒ เท่าของ
ตู้เย็นสมัยใหม่ท่มี คี ุณภาพสูง ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟลงได้มาก และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
๑๐๐ กิโลกรัมต่อปี
๒๑. ยืดอายุตู้เย็นด้วยการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานให้ตูเ้ ย็นด้วยการ
ใช้อย่างฉลาด ไม่นําอาหารร้อนเข้าตู้เย็น หลีกเลี่ยงการนํ าถุงพลาสติกใส่ของในตู้เย็น เพราะจะทําให้
ตูเ้ ย็นจ่ายความเย็นได้ไม่ทวถึ
ั ่ งอาหาร ควรย้ายตูเ้ ย็นออกจากห้องทีใ่ ช้เครื่องปรับอากาศ ละลายนํ้าแข็งที่
เกาะในตู้เย็นเป็ นประจํา เพราะตู้เย็นจะกินไฟมากขึน้ เมื่อมีน้ํ าแข็งเกาะ และทําความสะอาดตู้เย็นทุก
สัปดาห์
๒๒. ริเริม่ ใช้พลังงานทางเลือกในอาคารสํานักงาน เช่น ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุด
ั ่ าแห้ง
๒๓. ใช้แสงแดดให้เป็ นประโยชน์ ในการตากเสือ้ ผ้าทีซ่ กั แล้วให้แห้ง ไม่ควรใช้เครื่องปนผ้
หากไม่จาํ เป็ น เพือ่ ประหยัดการใช้ไฟฟ้า
๒๔. ใช้น้ํ าประปาอย่างประหยัด เพราะระบบการผลิต นํ้ าประปาของเทศบาลต่ างๆ ต้องใช้
พลังงานจํานวนมากในการทําให้น้ําสะอาด และดําเนินการจัดส่งไปยังอาคารบ้านเรือน
๒๕. ติดตัง้ ฝกั บัวอาบนํ้ าทีป่ รับความแรงนํ้าตํ่าๆ ได้ เพื่อจะได้เปลืองนํ้าอุ่นน้อยๆ (เหมาะทัง้ ใน
บ้านและโรงแรม)

๙
๒๖. ติดตัง้ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่ว ยประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและลดปริมาณการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ จากโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
๒๗. สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทัง้ ในบ้านและอาคารสํานักงาน เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็ นการลดพลังงานในการกําจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกําจัด
๒๘. ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสูบ่ รรยากาศ ด้วยการแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เศษอาหาร
ออกจากขยะอื่นๆ ทีส่ ามารถนําไปรีไซเคิลได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
๒๙. ทาหลังคาบ้านด้วยสีออ่ น เพือ่ ช่วยลดการดูดซับความร้อน
๓๐. นํ าแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารบ้านเรือน โดยใช้การออกแบบบ้าน และตําแหน่ งของช่อง
แสงเป็ นปจั จัย ซึง่ จะช่วยลดจํานวนหลอดไฟและพลังงานไฟฟ้าทีต่ อ้ งใช้
๓๑. ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน ต้นไม้ ๑ ต้น จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๑ ตัน ตลอดอายุ
ของมัน
๓๒. ปลู ก ไผ่ แ ทนรั ว้ ต้ น ไผ่ เ ติ บ โตเร็ ว เป็ นรั ว้ ธรรมชาติ ท่ี ส วยงาม และยั ง ดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี
๓๓. ใช้ร่ม เงาจากต้น ไม้ช่ ว ยลดความร้อ นในตัว อาคารสํา นัก งานหรือ บ้า นพัก อาศัย ทํ า ให้
สามารถลดความต้องการใช้เครือ่ งปรับอากาศ เป็ นการลดการใช้ไฟฟ้า
๓๔. ไม่ใช้ป๋ ยเคมี
ุ ในสวนไม้ประดับทีบ่ า้ น แต่ขอให้เลือกใช้ป๋ ยหมั
ุ กจากธรรมชาติแทน
๓๕. ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
และการเผากําจัดในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธตี อ้ งใช้พลังงานจํานวนมาก ซึง่ ทําให้มกี ๊าซเรือนกระจกเพิม่ ใน
บรรยากาศ
๓๖. เลือกซื้อสินค้าทีม่ หี บี ห่อน้อยๆ หีบห่อหลายชัน้ หมายถึงการเพิม่ ขยะอีกหลายชิน้ ทีจ่ ะต้อง
นําไปกําจัด เป็ นการเพิม่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูบ่ รรยากาศโดยไม่จาํ เป็ น
ั ฑ์
๓๗. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื เติมใหม่ได้ เพือ่ เป็ นการลดขยะจากหีบห่อของบรรจุภณ
๓๘. ใช้กระดาษทัง้ ๒ หน้ า เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขัน้ ตอนใช้พลังงานจาก
นํ้ามันและไฟฟ้าจํานวนมาก
๓๙. เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล กระดาษรีไซเคิลช่วยลดขัน้ ตอนหลายขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต
กระดาษ
๔๐. ตัง้ เป้ าลดการผลิตขยะของตัว เองให้ได้ ๑ ใน ๔ ส่ว น หรือมากกว่า เพื่อช่ว ยประหยัด
ทรัพยากรและลดก๊าซเรือนกระจกได้อกี จํานวนมาก เมื่อลองคูณ ๓๖๕ วัน กับจํานวนปี ท่เี หลือก่อน
เกษียณ
๔๑. สนับสนุ นสินค้าและผลิตผลจากเกษตรกรในท้องถิน่ ใกล้บา้ น ช่วยให้เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ม่
ต้องขนส่งผลิตผลให้พอ่ ค้าคนกลางนําไปขายในพืน้ ทีไ่ กลๆ

๑๐
๔๒. บริโภคเนื้อวัวให้น้อยลง ทานผัก (ปลอดสารพิษ) ให้มากขึน้ ฟาร์มเลีย้ งวัว คือ แหล่งหลัก
ในการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสูบ่ รรยากาศ หันมารับประทานผักให้มากขึน้ ทานเนื้อวัวให้น้อยลง
๔๓. ทานสเต๊ ก และแฮมเบอร์เ กอร์ใ นร้า นใหญ่ ๆ ให้น้ อ ยลง เพราะอุ ต สาหกรรมเนื้ อ ระดับ
นานาชาติ ผลิตก๊าซเรือนกระจกถึง ๑๘% สาเหตุหลักก็คอื ไนตรัสออกไซด์จากมูลวัวและมีเทน ซึ่งถูก
ปลดปล่อยออกมาจากลักษณะทางธรรมชาติของวัวทีย่ อ่ ยอาหารได้ชา้ (มีกระเพาะอาหาร ๔ ตอน) มีเทน
เป็ นก๊ า ซเรือ นกระจกที่ทําให้เ กิด ปฏิกิริย าเรือ นกระจกได้ม ากกว่า คาร์บ อนไดออกไซด์ถึง ๒๓ เท่า
ในขณะทีไ่ นตรัสออกไซด์ก่อผลได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ ๒๙๖ เท่า
๔๔. ชักชวนคนอื่นๆ รอบข้างให้ช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้อมและลดปญั หาภาวะโลกร้อน ให้ความรู้
ความเข้าใจและชักชวนคนใกล้ตวั รวมทัง้ เพือ่ นบ้านรอบๆ ตัวคุณ เพือ่ ขยายเครือข่ายผูร้ ว่ มหยุดโลกร้อน
ให้กว้างขวางขึน้
๔๕. ร่วมกิจกรรมรณรงค์สงิ่ แวดล้อมในชุมชน แล้วลองเสนอกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และ
กระตุน้ ให้เกิดการร่วมมือ เพือ่ ลงมือทํากิจกรรมสิง่ แวดล้อมทีต่ ่อเนื่อง และส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
๔๖. เลือกโหวตแต่ พรรคการเมืองที่มนี โยบายสิง่ แวดล้อมที่ชดั เจน จริงใจ และตัง้ ใจทําจริง
เพราะนักการเมืองคือคนที่เราส่งไปเป็ นตัวแทนทําหน้าที่ในสภาผูแ้ ทนราษฎร โปรดใช้ประโยชน์ จาก
พวกเขาตามสิท ธิท่ีคุ ณ มี ด้ว ยการเลือ กนั ก การเมือ งจากพรรคการเมือ งที่มีน โยบายชัด เจนเรื่อ ง
สิง่ แวดล้อมและการลดปญั หาโลกร้อน
๔๗. ซื้อให้น้อยลง แบ่งปันให้มากขึน้ อยู่อย่างพอเพียง
เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ก็สามารถช่วยได้ด้วยการ
๔๘. ลดการเผาปา่ หญ้า ไม้รมิ ทุ่ง และต้นไม้ชายปา่ เพื่อกําจัดวัชพืชและเปิ ดพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร
เพราะเป็ นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจํานวนมาก นอกจากนัน้ การตัดและเผา
ทําลายปา่ ยังเป็ นการทําลายแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทส่ี าํ คัญ
๔๙. ปลูกพืชผักให้หลากหลายและปลูกตามฤดูกาลในท้องถิน่ เป็ นการลดการปลูกพืชผักนอก
ฤดูกาลทีต่ อ้ งใช้พลังงานเพือ่ ถนอมอาหาร และผ่านกระบวนการบรรจุเป็ นอาหารกระป๋อง
๕๐. รวมกลุ่มสร้างตลาดผูบ้ ริโภค-ผูผ้ ลิตโดยตรงในท้องถิน่ เพื่อลดกระบวนการขนส่งผ่านพ่อค้า
คนกลาง ทีต่ อ้ งใช้พลังงานและนํ้ามันในการคมนาคมขนส่งพืชผักผลไม้ไปยังตลาด
ั หาการปลดปล่ อ ยไนตรัส
๕๑. ลดการใช้ส ารเคมีใ นการเกษตร นอกจากจะเป็ น การลดป ญ
ออกไซด์สู่บรรยากาศโลกแล้ว ในระยะยาวยังเป็ นการลดต้นทุนการผลิต และทําให้คุณภาพชีวติ ของ
เกษตรกรดีขน้ึ โปรดปรึกษาและเรียนรูจ้ ากกลุ่มเกษตรกรทางเลือกทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจํานวนมากในประเทศไทย
สถาปนิ กและนักออกแบบ
๕๒. ออกแบบพิมพ์เขียวบ้านพักอาศัยทีส่ ามารถช่วย “หยุดโลกร้อน” การลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก โดยคิดถึงการติดตัง้ ระบบการใช้พลังงานทีง่ า่ ย ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เทคโนโลยีสงู ๆ แต่ใช้งานได้จริง

๑๑
ลองคิดถึงวิธกี ารที่คนรุ่นปู่ย่าใช้ในการสร้างบ้านสมัยก่อน ซึ่งมีการพึง่ พาทิศทางลม การดูทศิ ทางการ
ขึน้ -ตกของดวงอาทิตย์ อาจช่วยลดค่าใช้จา่ ยเรือ่ งพลังงานในบ้านได้ถงึ ๔๐%
๕๓. ช่วยออกแบบสร้างบ้านหลังเล็ก บ้านหลังเล็กใช้พลังงานน้อยกว่าบ้านหลังใหญ่ และใช้วสั ดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างน้อยกว่า
สื่อมวลชน นักสื่อสารและโฆษณา
๕๔. ใช้ความเชีย่ วชาญในวิชาชีพเพือ่ ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักกับสาธารณชนเกีย่ วกับ
ปญั หาภาวะโลกร้อน และทําให้การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็ นประเด็นของท้องถิน่
๕๕. สร้า งความสนใจกับ สาธารณชน เพื่อ ทํ า ให้ป ระเด็น โลกร้ อ นอยู่ ใ นความสนใจของ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
๕๖. ช่ว ยกันเล่ าความจริงเรื่องโลกร้อน โปรดช่ว ยกันสื่อสารให้ป ระชาชนและรัฐ บาลเข้า ใจ
สถานการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้
๕๗. เป็ นผู้นํากระแสของสังคมเรื่องชี วิตที่ พอเพียง ต้ นตอหนึ่ งของปั ญหาโลกร้อนก็คือ
กระแสการบริ โภคของผู้คน ทําให้เกิ ดการบริ โภคทรัพยากรจํานวนมหาศาล ชี วิตที่ ยึดหลักของ
ความพอเพียง โดยมีฐานของความรู้และคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จึง
น่ าจะเป็ นหนทางป้ องกันและลดปัญหาโลกร้อนที่สงั คมโลกกําลังเผชิ ญหน้ าอยู่
๕๘. ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมรับผิดชอบสังคม ออกแบบงานโฆษณาทีส่ อดแทรกประเด็น
ปญั หาของภาวะโลกร้อนอย่างมีรสนิยม เรือ่ งทีเ่ ป็ นจริงและไม่โกหก
ครู อาจารย์
๕๙. สอนเด็กๆ ในขัน้ เรียน เกีย่ วกับปญั หาโลกร้อน
๖๐. ใช้เทคนิคการเรียนรูห้ ลากหลายจากกิจกรรม ดีกว่าสอนโดยให้เด็กฟงั ครูพูดและท่องจํา
อย่างเดียว
นักวิ จยั นักวิ ทยาศาสตร์ และวิ ศวกร
๖๑. ค้นคว้าวิจยั หาแนวทางและเทคโนโลยีใหม่ท่มี ปี ระสิทธิภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
๖๒. ศึกษาและทําวิจยั ในระดับพืน้ ที่ เพื่อให้มขี อ้ มูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลก
ร้อนต่อพืน้ ทีเ่ สีย่ งของประเทศไทย
๖๓. ประสานและทํางานร่วมกับนักสือ่ สารและโฆษณา เพือ่ แปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปสูก่ าร
รับรูแ้ ละเข้าใจของประชาชนในสังคมวงกว้าง
นักธุรกิ จ อุตสาหกรรมและบริ การ

๑๒
๖๔. นําก๊าซมีเทนจากกองขยะมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้วยการลงทุนพัฒนาให้เป็ นพลังงาน
ทดแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แต่มตี น้ ทุนตํ่า
๖๕. สนับสนุ นนักวิจยั ในองค์กร ค้นคว้าผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และมีประสิทธิภาพ
ในการลดการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล
๖๖. เป็ นผูน้ ําของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทีช่ ว่ ยรักษาสิง่ แวดล้อม หากยังไม่มใี ครเริม่ ต้นโครงการ
ทีช่ ว่ ยหยุดปญั หาโลกร้อนอย่างจริงจัง ก็จงเป็ นผูน้ ําเสียเอง
๖๗. สร้างแบรนด์องค์กรทีเ่ น้นการดูแลและใส่ใจโลก ไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ภายนอก แต่
เป็ นการสร้างความเชื่อมันเรื
่ อ่ งความรับผิดชอบทีม่ าจากภายในองค์กร
นักการเมือง ผูว้ ่าราชการฯ และรัฐบาล
๖๘. วางแผนการจัดหาพลังงานในอนาคต รัฐจําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อมุ่งจัดการ
แก้ไขปญั หาพลังงานและสิง่ แวดล้อม ทีม่ องไปข้างหน้าอย่างน้อยทีส่ ดุ ๕๐ ปี
๖๙. สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ การสนับสนุนงบประมาณในการวิจยั
และการพัฒนาระบบให้มตี น้ ทุนตํ่าและคุม้ ค่าในการใช้งาน
๗๐. สนับ สนุ น กลไกต่ า งๆ สํา หรับ พลัง งานหมุ น เวีย น เพื่อ สร้า งแรงจูง ใจในการปรับ ปรุ ง
เทคโนโลยีและการลดต้นทุน
๗๑. สนับสนุ นอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
รัฐบาลควรหามาตรการที่ชดั เจนในการสนับสนุ นอุตสาหกรรมหมุนเวียน ซึ่งเป็ นพลังงานสะอาด เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมพลังงานอื่นๆ ทีใ่ ช้พลังงานจาก
เชือ้ เพลิงฟอสซิล ทีเ่ ป็ นสาเหตุหลักของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศ
๗๒. มีนโยบายทางการเมืองที่ชดั เจนในการสนับสนุ นการ “หยุดภาวะโลกร้อน” เสนอต่อ
ประชาชน
๗๓. สนับสนุ นโครงสร้างทางกายภาพ เมื่อประชาชนตระหนักและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลดการปล่อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น จัดการให้มโี ครงข่ายทางจักรยานที่ปลอดภัยให้ก บั
ประชาชนในเมืองสามารถขับขีจ่ กั รยาน ลดการใช้รถยนต์
๗๔. ลดจํานวนรถยนต์สว่ นตัวบนถนนในกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง ด้วยการสนับสนุ นระบบ
ขนส่งมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๗๕. ส่ง เสริม เครือ ข่า ยการตลาดให้ก ับ กลุ่ ม เกษตรกรทางเลือ ก เกษตรกรจํา นวนมากเป็ น
ตัวอย่างทีด่ ขี องการลดปญั หาโลกร้อน ด้วยการลดและเลิกการใช้สารเคมีท่ที ําให้เกิดการปลดปล่อยไน
ตรัสออกไซด์สบู่ รรยากาศโลก ซึง่ การส่งเสริมการตลาดสีเขียวด้วยการสร้างเครือข่ายการตลาดทีก่ ระจาย
ศูนย์ไ ปสู่กลุ่ มจัง หวัดหรือภูมิภ าค จะช่ว ยลดการปล่ อ ยคาร์บอนไดออกไซด์จ ากกระบวนการขนส่ง
ผลผลิตไปยังตลาดไกลๆ อีกด้วย
๗๖. ริเริม่ อย่างกล้าหาญกับระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ เพื่อลงทุนกับทางเลือกและทางรอด
ในระยะยาว

๑๓
๗๗. พิจารณาใช้กฎหมายการเก็บภาษีเป็ นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) สําหรับภาคอุตสาหกรรม
๗๘. เปลีย่ นแปลงระบบการจัดเก็บภาษี นันคื
่ อการสร้างระบบการจัดเก็บภาษีทส่ี ามารถสะท้อน
ให้เห็นต้นทุนทางอ้อมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่ง ซึง่ ทําให้สงั คมต้องแบกรับภาระนัน้ อย่าง
ชัดเจน เช่น ภาษีทเ่ี รียกเก็บจากถ่านหิน ก็จะต้องรวมถึงต้นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพทีจ่ ะต้องเพิม่ ขึน้
จากปญั หามลพิษ และต้นทุนความเสียหายจากสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
๗๙. ปฏิรูปภาษีสงิ่ แวดล้อม เป็ นก้าวต่อไปที่ท้าทายของนักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตัง้ อย่างใหญ่ หลวงในการปรับเปลี่ยนและสร้างจิตสํานึกใหม่ให้สงั คม การเพิม่ การจัดเก็บภาษี
สําหรับกิจกรรมทีม่ ผี ลทําลายสภาพแวดล้อมให้สงู ขึน้ เป็ นการชดเชย เช่น กิจกรรมทีม่ กี ารปล่อยคาร์บอน
ภาษีจากกองขยะ ไม่ใช่เรื่องเป็ นไปไม่ได้ หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกนํ าแนวคิดนี้ไปใช้
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ปจั จุบนั นี้ประเทศใหญ่ๆ ในสหภาพยุโรปก็ร่วมดําเนินการด้วย และพบว่าการ
ปรับเปลีย่ นระบบการจัดเก็บภาษีดงั กล่าว ไม่มผี ลต่อการปรับเปลีย่ นระดับการจัดเก็บภาษี หากแต่มผี ล
กับโครงสร้างของระบบภาษีเท่านัน้
๘๐. กําหนดทิ ศทางประเทศให้ม่งุ สู่แนวทางของการดําเนิ นชีวิตอย่างพอเพียง ที่สามารถ
ยืนหยัดอยู่รอดอย่างเข้มแข็งในสังคมโลก เริ่ มต้นด้วยการใส่ประโยคที่ว่า ประเทศไทยจะต้องยึด
หลักเศรษฐกิ จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็ น
แกนหลักของการพัฒนาประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

บทส่งท้าย
ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราทุกคนต้องหันมาใส่ใจโลกใบนี้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันดูแลโลก ลดโลกร้อน
ดังแนวทางทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ความพอเพียงสามารถเริม่ ต้นได้ทต่ี วั ของเราเองก่อน เมื่อเราทําได้แล้ว
ก็จะยังประโยชน์สขุ ให้กบั โลกและเพือ่ นมนุษย์ แม้จะไม่รสู้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ราทํามันก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ต่อโลก แต่กเ็ ปรียบเสมือนกับว่า เราเป็ นฟื นท่อนหนึ่งทีถ่ อนตัวเองออกมาจากกองฟื นทีก่ ําลัง
เผาทําลายโลกนัน้ เอง
สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเองอย่างแน่นอน หากเราปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ สูค่ วามพอเพียง ก็คอื ความสุข
ใจทีไ่ ด้ทําเพื่อโลก เพื่อเพื่อนมนุ ษย์ ได้ลดรายจ่ายในชีวติ ประจําวัน มีสุขภาพพลานามัยทีด่ ขี น้ึ ฯลฯ ...
เริม่ ที่ตวั เราเอง แล้วขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับโลก ความสําเร็จก็จะ
บังเกิดขึน้ ได้ในทีส่ ดุ

๑๔

ทีม่ า : http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/225/pic1/Green-earth.gif

