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“เร่ือง  ทางแกปญหาโลกรอน” 
 

 การจัดการกับปญหาโลกรอนไมใชสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย 
เพราะเทคโนโลยีท่ีเรามีอยูในปจจุบัน  มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจกและชวยแกปญหาโลกรอนได 
 ทางแกปญหาเริ่มตนอยางงาย ๆ  จากการประหยัดพลังงานในชีวิต 
ประจําวัน เชน ใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพและเลือกใชเครื่องใชไฟฟารุนที่
ประหยัดพลังงาน   เราใชพลังงานนอยลงเทาไหร   ก็ชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ไดมากเทานั้น 

 การใชพลังงานจากแหลงพลังงานสะอาด  เชน  พลังงานแสงอาทิตย  
และพลังงานชีวมวล (แกลบ  ชานออย  มันสําปะหลัง  ฟน ฯลฯ)  ก็เปนอีกหนึ่ง
ทางออกที่ดี   ท่ีชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศไทย 
เพราะประเทศไทยมีแสงแดดเปนระยะเวลานานและมีความเขมขนของแสงมาก   
อีกท้ังเรายังมีวัตถุดิบเหลือใชทางการเกษตรจํานวนมากที่พรอมจะเปลี่ยนให
กลายเปนพลังงาน 
 และตอนนี้...ถึงเวลาแลวท่ีเราตองหยุดการใชพลังงานจากถานหิน
   
 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
 หลักในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด มีอยู
หลายวิธี  ซึ่งสามารถใชไดกับทุกประเทศทั่วโลก ไดแก  
 1. ใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ 
 2. เปลี่ยนไปใชพลังงานจากแหลงที่สะอาดและยั่งยืนขึ้น 
 เชน เปลี่ยนจากการใชถานหินเปนกาซธรรมชาติ   พลังงานชีวมวล  
หรือพลังงานแสงอาทิตย  โดยเฉพาะในการผลิตไฟฟา 
 3. เพิ่มสัดสวนของการใชพลังงานหมุนเวียนใหมากขึ้น  
ทั้งในแหลงพลังงานโดยรวมของประเทศ    และแหลงเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา 
 เทคโนโลยีในปจจุบันสามารถชวยใหเกิดการประหยัดการใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสาขาการผลิต   อีกท้ังราคาของ
พลังงานหมุนเวียนก็มีแนวโนมลดต่ําลง   ในขณะที่มีการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ประโยชนของการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
 1. ประหยัดคาไฟ 
 2. ชวยใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น เชน การออกแบบบานใหประหยัดพลังงาน จะชวยใหบานรมเย็น  มีอากาศถายเท  
 3. ชวยลดการปลอยกาซมลพิษชนิดอื่นไปพรอมกัน เชน ซัลเฟอรไดออกไซด  และไนตรสัออกไซด  ซ่ึงกเ็ปนกาซเรอืนกระจก 
  เหมือนกัน 
 4. ชวยใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและเพิ่มการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม 
 5. ลดความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ  เชน น้ําทวม  ภัยแลง  และพายุ  เปนตน 
 6. ลดความเสี่ยงในการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะโลกรอน 
 การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานไมใชเรื่องที่ควรจะทําเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวเทานั้น   เนื่องจากการลงทุน
เพื่อดําเนินโครงการประหยัดพลังงานในประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไทย   ชวยใหประเทศประหยัดเงินตรา
ตางประเทศที่ตองเสียไปกับการนําเขาพลังงานไดเปนจํานวนมาก 
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ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ทวมทนในอากาศ  
เห็นไดชัดเจนในแถบโรงงาน  ตัวการสําคัญกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก 
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เราชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ไดอยางไร 
 การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เปนเรื่องงายๆ  ท่ีใครๆ  ก็ชวยกันทําได   แคเราลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  
เชน ถานหิน  น้ํามัน  และกาซธรรมชาติ  ฯลฯ  หรือเราจะชวยลดการใชไฟฟาก็ได   เพราะเมื่อใชไฟฟานอยลง  ก็จะมีการเผาเชื้อเพลิง
ฟอสซิล  เพื่อผลิตกระแสไฟฟานอยลงเปนการชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ไดในที่สุด 

 ที่บาน 
  ปดโทรทัศนเมื่อไมมีคนดู หากเปดโทรทัศนทิ้งไววันละ 1 ช่ัวโมง พรอมกัน 1 ลานเครื่อง  
  จะเสียคาไฟรวมกันเดือนละ 8.25 ลานบาท 
 

  เลิกปดโทรทัศนดวยรีโมทคอนโทรล  ถาปดโทรทัศนดวยรีโมทคอนโทรลพรอมกัน  
  1 ลานเครื่อง  จะเสียคาไฟรวมกันประมาณเดือนละ 13.5 ลานบาท 
 

  เลือกใชตูเย็นประหยัดไฟเบอร 5 ใหม 2001 ซ่ึงประหยัดไฟกวาเบอร 5 เดิม รอยละ20 
  ตั้งตูเย็นหางจากผนังทั้งดานหลังและดานขางอยางนอย 15 ซม. จะชวยใหระบายความรอน 
  ไดดีขึ้น  ประหยัดไฟไดรอยละ 39 
 

  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส  เพิ่มอุณหภูมิขึ้น 1 องศา  
  จะประหยัดคาไฟไดรอยละ 10 

  ปดเครื่องปรับอากาศเร็วขึ้นวันละ 1 ช่ัวโมง  ถาทําพรอมกัน 1 ลานเครื่อง  
  จะประหยัดคาไฟไดประมาณ 52.5 ลานบาทตอเดือน 
 

  ปดไฟเมื่อไมใช 
  เลือกใชหลอดคอมแฟคฟลูออเรสเซนตชนิดที่มีบัลลาสตภายในขนาด 13 วัตต  
  (หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไสขนาด 60 วัตต  ถาเปดไฟวันละ 3 ช่ัวโมง  
  พรอมกัน 1 ลานหลอด จะชวยประหยัดคาไฟได 126.9  ลานบาท  ตอเดือน 
 

  ใชเครื่องซักผาเมื่อมีเสื้อผามากพอเหมาะกับพิกัดและน้ําหนักของเครื่อง 

 

 

 

 

 ที่ทํางานและโรงเรียน 
  ปดจอคอมพิวเตอรระหวางพักกลางวัน ทําพรอมกัน 1 ลานเครื่อง  
  ประหยัดคาไฟไดเดือนละ 3.15 ลานบาท 
 

  ใชอุปกรณสํานักงานรุนที่ประหยัดพลังงาน เชน คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  
  พร้ินเตอร  ถาเลือกใชคอมพิวเตอรประหยัดพลังงานที่มีสัญลักษณ Energy Star  
  พรอมกัน 1 ลานเครื่อง จะชวยประหยัดคาไฟไดเดือนละ 22.9 ลานบาท 
 

  ใชกระดาษทั้ง 2 หนา  เพื่อชวยประหยัดพลังงานที่ใชในการผลิตกระดาษ 
 

  ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม 25 องศาเซลเซียส  บริเวณที่ทํางานทั่วไป  
  24  องศาเซลเซียส บริเวณใกลหนาตางกระจก และ 22 องศาเซลเซียส ในหองคอมพิวเตอร 
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พลังงานสะอาด 
 การใชพลังงานจากแหลงพลังงานสะอาดเปนการแกปญหาในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกตองและยั่งยืนที่สุด  พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน
เปนพลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย  ลม  และชีวมวล   ซ่ึงสามารถใชไดไมมีวันหมด 
นอกจากนี้เทคโนโลยีใหมๆ  ที่ชวยใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  เชน การใช
พลังงานความรอนรวม  ซ่ึงเปลี่ยนรูปความรอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลติใหเปนพลังงาน   
ก็ถือวาเปนพลังงานสะอาดเชนกัน  โดยพลังงานสะอาดนี้จะชวยลดการปลอย 
กาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดได 
 ประเทศไทยมีชวงเวลาที่มีแสงเปนเวลานานในแตละวัน  อีกทั้งยังมีปริมาณ
ความเขมของแสงสูงจึงมีศักยภาพสูงในการใชพลังงานจากแสงอาทิตย    แตในปจจุบัน
เทคโนโลยียังมีราคาคอนขางแพงจึงควรไดรับการสนบัสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  เพื่อให
มีการใชอยางแพรหลายขึ้น 
 พลังงานชีวมวลก็เปนอีกแหลงพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย   เนื่องจาก
เรามีวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เชน  แกลบ  ชานออย  มันสําปะหลัง และเศษไม  
เปนจํานวนมากที่สามารถนํามาเปลี่ยนใหเปนพลังงานไฟฟาได  ในปจจุบันในประเทศไทย
มีการผลิตไฟฟาจากชีวมวลแลว   แตยังมีสัดสวนไมมากนักเมื่อเทียบกับการผลิตดวย
เชื้อเพลิงฟอสซิลจึงควรสนับสนุนใหมีการผลิตเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีวัตถุดิบเพียงพอ  
ซ่ึงนอกจากจะชวยใหมีการใชพลังงานอยางยั่งยืนแลว ยังเปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
จากการขายวัสดุทางการเกษตรเหลือใชอีกดวย 

 

  ปดไฟเมื่อไมใช 
  เลือกใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน เชน หลอดตะเกียบ หรือใชหลอดฟลูออเรสเซนต 
  แทนหลอดไส 
 

  ใชแสงธรรมชาติชวยในบริเวณที่ทํางานริมหนาตาง และระเบียงทางเดิน 
 

  ตั้งโปรแกรมใหลิฟตหยุดชั้นเวนชั้นเพื่อประหยัดพลังงาน 
  เหลียวมองหาเพื่อนรวมทางสักนิดกอนปดประตูลิฟต  
 

 



 

 

 

 

 

 

แหลงทีม่าขอมูล 
http://www.wwfthai.org/climate/solution/method01.asp 
http://www.wwfthai.org/climate/solution/method02.asp 
http://www.wwfthai.org/climate/solution/method03.asp 
http://www.wwfthai.org/climate/solution/method06.asp 

 

“หากสายน้ําหยุดไหล  ยอมหมายถึงลมหายใจกําลังจะหมดลง” 
 

...รวมสรางสรรคความรูบนเวบ็โดย... 
สํานักสงเสริมและประสานมวลชน    กรมทรัพยากรน้ํา 
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เหตุผลที่ควรเลือกใชพลังงานสะอาด 
 1. ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  เพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 2. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในทางปฏิบัติ 
 3. เพื่อเปนการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาขนาดเล็ก   ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  และสังคมนอยกวาโรงไฟฟาขนาดใหญ 
 4. ชวยใหคุณภาพอากาศในชุมชนบริเวณโรงไฟฟาดีขึ้น 
 5. ชวยสรางงานในภาคพลังงานหมุนเวียนและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานอยางมี 
  ประสิทธิภาพ  


