.: 80 วิธีหยุดโลกรอน :.
รายงานฉบับลาสุดของคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี
(Intergovernment Panel on Climate Change : IPCC) ซึ่งเปนรายงานที่รวบรวมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร 2,500 คน
จากกวา 30 ประเทศ และใชเวลาในการวิจัยถึง 6 ป ระบุไววา มีความเปนไปไดอยางนอย 90% ที่การเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย และมนุษยถือไดวาเปนตัวการสําคัญของปญหาโลกรอนในครั้งนี้
80 วิธห
ี ยุดโลกรอนไมวาใครก็สามารถชวยลดความรอนใหกับโลกไดตั้ง 80 ชองทาง...
ประชาชนทั่วไป
1.ลดการใชพลังงานในบานดวยการปดทีวี คอมพิวเตอร เครื่องเสียง และเครือ
่ งใชไฟฟาตางๆ เมื่อไมไดใชงาน จะชวยลด
คารบอนไดออกไซดไดนับ 1 พันปอนดตอป
2.ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนดบาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน เครื่องบันทึกวิดีโอ คอมพิวเตอรตั้งโตะ
และอุปกรณพวงตางๆ ทีต
่ ิดมาดวยการดึงปลั๊กออก หรือใชปลัก
๊ เสียบพวงที่ตด
ั ไฟดวยตัวเอง
3.เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกวา Compact Fluorescent Lightbulb (CFL) เพราะจะกิน
ไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไฟเดิม และมีอายุการใชงานไดนานกวาหลายปมาก
4.เปลี่ยนไปใชไฟแบบหลอด LED จะไดไฟทีส
่ วางกวาและประหยัดกวาหลอดปกติ 40% สามารถหาซื้อหลอดไฟ LED ที่
ใชสําหรับโคมไฟตั้งโตะและตั้งพื้นไดดวย จะเหมาะกับการใชงานที่ตองการใหมีแสงสวางสองทาง เชน ริมถนนหนาบาน
การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไสจะชวยลดคารบอนไดออกไซดได 150 ปอนดตอป
5.ชวยกันออกความเห็นหรือรณรงคใหรัฐบาลพิจารณาขอดีขอเสียของการเรียกเก็บภาษีคารบอนกับภาคการผลิต ตามอัตรา
การใชไฟฟาทีผ
่ ลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลรูปแบบตางๆ หรือการใชกาซโซลีน เปนรูปแบบการใชภาษีทางตรงที่เชื่อวา หาก
โรงงานตองจายคาภาษีแพงขึน
้ ก็จะลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตลง ซึ่งจะชวยลดปริมาณการปลอย CO2
ลงไดประมาณ 5%
6.ขับรถยนตสวนตัวใหนอยลง ดวยการปนจักรยาน ใชรถโดยสารประจําทาง หรือใชการเดินแทนเมื่อตองไปทํากิจกรรมหรือ
ธุระใกลๆ บาน เพราะการขับรถยนตนอยลง หมายถึงการใชน้ํามันลดลง และลดการปลอยคารบอนไดออกไซดดวย เพราะ
น้ํามันทุกๆ แกลลอนที่ประหยัดได จะลดคารบอนไดออกไซดได 20 ปอนด
7.ไปรวมกันประหยัดน้ํามันแบบ Car Pool นัดเพื่อนรวมงานที่มีบานอาศัยใกลๆ นั่งรถยนตไปทํางานดวยกัน ชวยประหยัด
น้ํามัน และยังเปนการลดจํานวนรถติดบนถนน ชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดทางออมดวย
8.จัดเสนทางรถรับสงพนักงาน ถาในหนวยงานมีพนักงานจํานวนมากอาศัยอยูในเสนทางใกลๆ กัน ควรมีสวัสดิการจัดหารถ
รับสงพนักงานตามเสนทางสําคัญๆ เปน Car Pool ระดับองคกร
9.เปดหนาตางรับลมแทนเปดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากการใชไฟฟาเพื่อเปด
เครื่องปรับอากาศ
10.มองหาผลิตภัณฑที่มส
ี ัญลักษณชวยรักษาสิ่งแวดลอม เชน ปายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร 5 มาตรฐานผลิตภัณฑ
คุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย เพราะการจะไดใบรับรองนั้น จะตองมีการประเมินสินคาตั้งแตเริ่มตนหาวัตถุดบ
ิ
11.ไปตลาดสดแทนซูเปอรมารเก็ตบาง ซื้อผัก ผลไม หมู ไก ปลา ในตลาดสดใกลบาน แทนการช็อปปงในซูเปอรมารเก็ต
บาง ที่อาหารสดทุกอยางมีการ***บหอดวยพลาสติกและโฟม ทําใหเกิดขยะจํานวนมาก
12.เลือกซื้อเลือกใช เมื่อตองซื้อรถยนตใชในบาน หรือรถยนตประจําสํานักงานก็หันมาเลือกซื้อรถประหยัดพลังงาน รวมทั้ง
เลือกอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มฉ
ี ลากประหยัดไฟ ทั้งในบานและอาคารสํานักงาน
13.เลือกซื้อรถยนตที่มีขนาดตามความจําเปน โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและประโยชนการใชงาน รวมทั้งพิจารณารุน
ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมากที่สด
ุ เพื่อเปรียบเทียบราคา
14.ไมจําเปนก็ไมตองเลือกรถโฟววีลขับเคลือ
่ นแบบ 4 ลอ เพราะกินน้ํามันมาก และตะแกรงขนสัมภาระบนหลังคารถก็ไมใช
สิ่งจําเปน เพราะเปนการเพิ่มน้ําหนักรถใหเปลืองน้ํามัน
15.ขับรถอยางมีประสิทธิภาพ ในระยะทางไกลการขับรถดวยความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะชวยลดการใชน้ํามัน
ลงได 20% หรือคิดเปนปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ลดได 1 ตันตอรถยนตแตละคันที่ใชงานราว 3 หมื่นกิโลเมตรตอป

16.ขับรถเที่ยวไปลดคารบอนไดออกไซดไปพรอมกัน เพราะมีบริษท
ั เชารถใหญๆ 2-3 รายมีรถรุนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่
ใชเอทานอล หรือน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือกอืน
่ ๆ ดวย ลองสอบถามบริษท
ั รถเชาเมื่อเดินทางไปถึง
17.เลือกใชบริการโรงแรมที่มส
ี ัญลักษณสิ่งแวดลอม เชน มีมาตรการประหยัดน้ํา ประหยัดพลังงาน และมีระบบจัดการของ
เสีย มองหาปายสัญลักษณ เชน โรงแรมใบไมสีเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพ
18 เช็กลมยาง การขับรถทีย
่ างลมมีนอยอาจทําใหเปลืองน้ํามันไดถึง 3% จากภาวะปกติ
19.เปลี่ยนมาใชพลังงานชีวภาพ เชน ไบโอดีเซล เอทานอล ใหมากขึ้น
20 โละทิ้งตูเย็นรุนเกา ตูเย็นที่ผลิตเมื่อ 10 กวาปที่แลว เพราะใชไฟฟามากเปน 2 เทาของตูเย็นสมัยใหมที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง
ชวยประหยัดคาไฟลงไดมาก และลดการปลอยคารบอนไดออกไซด 100 กิโลกรัมตอป
21.ยืดอายุตูเย็นดวยการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานใหตูเย็นดวยการใชอยางฉลาด ไมนําอาหารรอน
เขาตูเย็น หลีกเลี่ยงการนําถุงพลาสติกใสของในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นจายความเย็นไดไมทั่วถึงอาหาร ควรยายตูเย็น
ออกจากหองทีใ่ ชเครื่องปรับอากาศ ละลายน้าํ แข็งที่เกาะในตูเย็นเปนประจํา เพราะตูเย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน้ําแข็งเกาะ
และทําความสะอาดตูเย็นทุกสัปดาห
22.ริเริ่มใชพลังงานทางเลือกในอาคารสํานักงาน เชน ติดตั้งแผงโซลารเซลลเพื่อใชพลังงานจากแสงอาทิตยในการผลิต
กระแสไฟฟาเฉพาะจุด
23.ใชแสงแดดใหเปนประโยชน ในการตากเสือ
้ ผาทีซ
่ ักแลวใหแหง ไมควรใชเครื่องปนผาแหงหากไมจําเปน เพื่อประหยัด
การใชไฟฟา
24.ใชน้ําประปาอยางประหยัด เพราะระบบการผลิตน้ําประปาของเทศบาลตางๆ ตองใชพลังงานจํานวนมากในการทําใหนา้ํ
สะอาด และดําเนินการจัดสงไปยังอาคารบานเรือน
25.ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําที่ปรับความแรงน้าํ ต่ําๆ ได เพื่อจะไดเปลืองน้ําอุนนอยๆ (เหมาะทั้งในบานและโรงแรม)
26.ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาและลดปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดที่
เกิดขึ้นจากโรงผลิตกระแสไฟฟา
27.สรางนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบานและอาคารสํานักงาน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากร
อยางเต็มที่ เปนการลดพลังงานในการกําจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการกําจัด
28.ปองกันการปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ ดวยการแยกขยะอินทรีย เชน เศษผัก เศษอาหาร ออกจากขยะอื่นๆ ทีส
่ ามารถ
นําไปรีไซเคิลไดมาใชใหเกิดประโยชน
29.ทาหลังคาบานดวยสีออน เพื่อชวยลดการดูดซับความรอน
30.นําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารบานเรือน โดยใชการออกแบบบาน และตําแหนงของชองแสงเปนปจจัย ซึ่งจะชวยลด
จํานวนหลอดไฟและพลังงานไฟฟาที่ตองใช
31.ปลูกตนไมในสวนหนาบาน ตนไม 1 ตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 ตัน ตลอดอายุของมัน
32.ปลูกไผแทนรั้ว ตนไผเติบโตเร็ว เปนรั้วธรรมชาติทส
ี่ วยงาม และยังดูดซับคารบอนไดออกไซดไดดี
33.ใชรมเงาจากตนไมชวยลดความรอนในตัวอาคารสํานักงานหรือบานพักอาศัย ทําใหสามารถลดความตองการใช
เครื่องปรับอากาศ เปนการลดการใชไฟฟา
34.ไมใชปุยเคมีในสวนไมประดับที่บาน แตขอใหเลือกใชปุยหมักจากธรรมชาติแทน
35.ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ และการเผากําจัดในเตาเผา
ขยะอยางถูกวิธต
ี องใชพลังงานจํานวนมาก ซึ่งทําใหมีกาซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ
36.เลือกซื้อสินคาทีม
่ ี***บหอนอยๆ ***บหอหลายชั้นหมายถึงการเพิ่มขยะอีกหลายชิ้นที่จะตองนําไปกําจัด เปนการเพิ่ม
ปริมาณกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศโดยไมจําเปน
37.เลือกใชผลิตภัณฑที่ซื้อเติมใหมได เพื่อเปนการลดขยะจาก***บหอของบรรจุภัณฑ
38.ใชกระดาษทั้ง 2 หนา เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใชพลังงานจากน้ํามันและไฟฟาจํานวนมาก

39.เลือกใชกระดาษรีไซเคิล กระดาษรีไซเคิลชวยลดขั้นตอนหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตกระดาษ
40.ตั้งเปาลดการผลิตขยะของตัวเองใหได 1 ใน 4 สวน หรือมากกวา เพื่อชวยประหยัดทรัพยากรและลดกาซเรือนกระจกได
อีกจํานวนมาก เมื่อลองคูณ 365 วัน กับจํานวนปที่เหลือกอนเกษียณ
41.สนับสนุนสินคาและผลิตผลจากเกษตรกรในทองถิ่นใกลบาน ชวยใหเกษตรกรในพื้นทีไ
่ มตองขนสงผลิตผลใหพอคาคน
กลางนําไปขายในพื้นที่ไกลๆ
42.บริโภคเนื้อวัวใหนอยลง ทานผัก (ปลอดสารพิษ) ใหมากขึ้น ฟารมเลีย
้ งวัว คือ แหลงหลักในการปลดปลอยกาซมีเทนสู
บรรยากาศ หันมารับประทานผักใหมากขึ้น ทานเนื้อวัวใหนอยลง
43.ทานสเตกและแฮมเบอรเกอรในรานใหญๆ ใหนอยลง เพราะอุตสาหกรรมเนื้อระดับนานาชาติ ผลิตกาซเรือนกระจกถึง
18% สาเหตุหลักก็คือไนตรัสออกไซดจากมูลวัวและมีเทน ซึ่งถูกปลดปลอยออกมาจากลักษณะทางธรรมชาติของวัวทีย
่ อย
อาหารไดชา (มีกระเพาะอาหาร 4 ตอน) มีเทนเปนกาซเรือนกระจกทีท
่ ําใหเกิดปฏิกิรย
ิ าเรือนกระจกไดมากกวา
คารบอนไดออกไซดถึง 23 เทา ในขณะที่ไนตรัสออกไซดกอผลไดมากกวาคารบอนไดออกไซด 296 เทา
44.ชักชวนคนอื่นๆ รอบขางใหชวยกันดูแลสิง่ แวดลอมและลดปญหาภาวะโลกรอน ใหความรูความเขาใจและชักชวนคนใกล
ตัว รวมทั้งเพื่อนบานรอบๆ ตัวคุณ เพื่อขยายเครือขายผูรว มหยุดโลกรอนใหกวางขวางขึ้น
45.รวมกิจกรรมรณรงคสิ่งแวดลอมในชุมชน แลวลองเสนอกิจกรรมรณรงคใหความรูและกระตุนใหเกิดการรวมมือ เพื่อลงมือ
ทํากิจกรรมสิ่งแวดลอมที่ตอเนือ
่ ง และสงผลใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีด
่ ีขึ้น
46.เลือกโหวตแตพรรคการเมืองที่มีนโยบายสิ่งแวดลอมที่ชด
ั เจน จริงใจ และตั้งใจทําจริง เพราะนักการเมืองคือคนที่เรา
สงไปเปนตัวแทนทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร โปรดใชประโยชนจากพวกเขาตามสิทธิที่คณ
ุ มี ดวยการเลือกนักการเมือง
จากพรรคการเมืองที่มีนโยบายชัดเจนเรื่องสิง่ แวดลอมและการลดปญหาโลกรอน
47.ซื้อใหนอยลง แบงปนใหมากขึ้น อยูอยางพอเพียง
เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร ชาวนา ก็สามารถชวยไดดวยการ
48.ลดการเผาปาหญา ไมรม
ิ ทุง และตนไมชายปา เพื่อกําจัดวัชพืชและเปดพื้นทีท
่ ําการเกษตร เพราะเปนการปลอย
คารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศจํานวนมาก นอกจากนั้นการตัดและเผาทําลายปายังเปนการทําลายแหลงกักเก็บกาซ
คารบอนไดออกไซดทส
ี่ ําคัญ
49.ปลูกพืชผักใหหลากหลายและปลูกตามฤดูกาลในทองถิน
่ เปนการลดการปลูกพืชผักนอกฤดูกาลที่ตองใชพลังงานเพือ
่
ถนอมอาหาร และผานกระบวนการบรรจุเปนอาหารกระปอง
50.รวมกลุมสรางตลาดผูบริโภค-ผูผลิตโดยตรงในทองถิ่น เพื่อลดกระบวนการขนสงผานพอคาคนกลาง ที่ตองใชพลังงาน
และน้ํามันในการคมนาคมขนสงพืชผักผลไมไปยังตลาด
51.ลดการใชสารเคมีในการเกษตร นอกจากจะเปนการลดปญหาการปลดปลอยไนตรัสออกไซดสูบรรยากาศโลกแลว ใน
ระยะยาวยังเปนการลดตนทุนการผลิต และทําใหคุณภาพชีวต
ิ ของเกษตรกรดีขึ้น โปรดปรึกษาและเรียนรูจ
 ากกลุมเกษตรกร
ทางเลือกที่มีอยูเปนจํานวนมากในประเทศไทย
สถาปนิกและนักออกแบบ
52.ออกแบบพิมพเขียวบานพักอาศัยทีส
่ ามารถชวย “หยุดโลกรอน” การลดปริมาณกาซเรือนกระจก โดยคิดถึงการติดตัง้
ระบบการใชพลังงานที่งาย ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีสูงๆ แตใชงานไดจริง ลองคิดถึงวิธก
ี ารทีค
่ นรุนปูย
 า ใชในการสราง
บานสมัยกอน ซึ่งมีการพึ่งพาทิศทางลม การดูทศ
ิ ทางการขึน
้ -ตกของดวงอาทิตย อาจชวยลดคาใชจายเรือ
่ งพลังงานในบาน
ไดถึง 40%
53.ชวยออกแบบสรางบานหลังเล็ก บานหลังเล็กใชพลังงานนอยกวาบานหลังใหญ และใชวัสดุอุปกรณการกอสรางนอยกวา
สื่อมวลชน นักสื่อสารและโฆษณา
54.ใชความเชีย
่ วชาญในวิชาชีพเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักกับสาธารณชนเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน และทํา
ใหการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเปนประเด็นของทองถิ่น
55.สรางความสนใจกับสาธารณชน เพื่อทําใหประเด็นโลกรอนอยูในความสนใจของสาธารณชนอยางตอเนื่อง

56.ชวยกันเลาความจริงเรื่องโลกรอน โปรดชวยกันสื่อสารใหประชาชนและรัฐบาลเขาใจสถานการณจริงที่เกิดขึ้น
57.เปนผูนํากระแสของสังคมเรื่องชีวิตที่พอเพียง ตนตอหนึง่ ของปญหาโลกรอนก็คือกระแสการบริโภคของผูคน ทําใหเกิด
การบริโภคทรัพยากรจํานวนมหาศาล ชีวต
ิ ที่ยด
ึ หลักของความพอเพียง โดยมีฐานของความรูและคุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงนาจะเปนหนทางปองกันและลดปญหาโลกรอนที่สงั คมโลกกําลังเผชิญหนาอยู
58.ใชความคิดสรางสรรคเพื่อรวมรับผิดชอบสังคม ออกแบบงานโฆษณาที่สอดแทรกประเด็นปญหาของภาวะโลกรอนอยาง
มีรสนิยม เรื่องที่เปนจริงและไมโกหก
ครู อาจารย
59.สอนเด็กๆ ในขั้นเรียน เกี่ยวกับปญหาโลกรอน
60.ใชเทคนิคการเรียนรูหลากหลายจากกิจกรรม ดีกวาสอนโดยใหเด็กฟงครูพูดและทองจําอยางเดียว
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร และวิศวกร
61คนควาวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีใหมที่มีประสิทธิภาพในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
62.ศึกษาและทําวิจย
ั ในระดับพื้นที่ เพื่อใหมีขอมูลที่ชด
ั เจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกรอนตอพื้นทีเ่ สี่ยงของประเทศ
ไทย
63.ประสานและทํางานรวมกับนักสื่อสารและโฆษณา เพื่อแปลงขอมูลทางวิทยาศาสตรไปสูการรับรูและเขาใจของ
ประชาชนในสังคมวงกวาง
นักธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ
64.นํากาซมีเทนจากกองขยะมาใชประโยชนเชิงพาณิชย ดวยการลงทุนพัฒนาใหเปนพลังงานทดแทนที่มป
ี ระสิทธิภาพ แต
มีตนทุนต่ํา
65.สนับสนุนนักวิจัยในองคกร คนควาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีประสิทธิภาพในการลดการใชพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล
66.เปนผูนําของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ชว ยรักษาสิ่งแวดลอม หากยังไมมีใครเริ่มตนโครงการที่ชวยหยุดปญหาโลกรอน
อยางจริงจัง ก็จงเปนผูนําเสียเอง
67.สรางแบรนดองคกรที่เนนการดูแลและใสใจโลก ไมใชแคการสรางภาพลักษณภายนอก แตเปนการสรางความเชื่อมัน
่
เรื่องความรับผิดชอบที่มาจากภายในองคกร
นักการเมือง ผูวาราชการฯ และรัฐบาล
68.วางแผนการจัดหาพลังงานในอนาคต รัฐจําเปนตองมีการวิเคราะหทางเลือกเพื่อมุงจัดการแกไขปญหาพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ทีม
่ องไปขางหนาอยางนอยที่สด
ุ 50 ป
69.สนับสนุนใหมีการพัฒนาการใชพลังงานแสงอาทิตย ทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการวิจย
ั และการพัฒนาระบบใหมี
ตนทุนต่ําและคุม
 คาในการใชงาน
70.สนับสนุนกลไกตางๆ สําหรับพลังงานหมุนเวียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุงเทคโนโลยีและการลดตนทุน
71.สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน รัฐบาลควรหามาตรการทีช
่ ัดเจน
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหมุนเวียน ซึ่งเปนพลังงานสะอาด เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เพื่อใหสามารถ
แขงขันกับอุตสาหกรรมพลังงานอื่นๆ ที่ใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทีเ่ ปนสาเหตุหลักของการปลอย
คารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ
72.มีนโยบายทางการเมืองที่ชด
ั เจนในการสนับสนุนการ “หยุดภาวะโลกรอน” เสนอตอประชาชน
73.สนับสนุนโครงสรางทางกายภาพ เมื่อประชาชนตระหนักและตองการเขามามีสวนรวมในการลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด เชน จัดการใหมีโครงขายทางจักรยานที่ปลอดภัยใหกบ
ั ประชาชนในเมืองสามารถขับขี่จักรยาน ลดการ
ใชรถยนต
74.ลดจํานวนรถยนตสวนตัวบนถนนในกรุงเทพมหานครอยางจริงจัง ดวยการสนับสนุนระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
75.สงเสริมเครือขายการตลาดใหกับกลุมเกษตรกรทางเลือก เกษตรกรจํานวนมากเปนตัวอยางทีด
่ ีของการลดปญหาโลก
รอน ดวยการลดและเลิกการใชสารเคมีทท
ี่ ําใหเกิดการปลดปลอยไนตรัสออกไซดสูบรรยากาศโลก ซึ่งการสงเสริม
การตลาดสีเขียวดวยการสรางเครือขายการตลาดที่กระจายศูนยไปสูกลุมจังหวัดหรือภูมิภาค จะชวยลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการขนสงผลผลิตไปยังตลาดไกลๆ อีกดวย
76.ริเริ่มอยางกลาหาญกับระบบพลังงานแบบกระจายศูนย เพื่อลงทุนกับทางเลือกและทางรอดในระยะยาว
77.พิจารณาใชกฎหมายการเก็บภาษีเปนเครื่องมือในการควบคุมปริมาณกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด
เชน การเก็บภาษีคารบอน (Carbon Tax) สําหรับภาคอุตสาหกรรม
78.เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษี นั่นคือการสรางระบบการจัดเก็บภาษีที่สามารถสะทอนใหเห็นตนทุนทางออมจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งทําใหสังคมตองแบกรับภาระนั้นอยางชัดเจน เชน ภาษีที่เรียกเก็บจากถานหิน ก็
จะตองรวมถึงตนทุนในการดูแลรักษาสุขภาพที่จะตองเพิ่มขึ้นจากปญหามลพิษ และตนทุนความเสียหายจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป
79.ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดลอม เปนกาวตอไปทีท
่ า ทายของนักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยางใหญหลวงในการ
ปรับเปลี่ยนและสรางจิตสํานึกใหมใหสังคม การเพิ่มการจัดเก็บภาษีสาํ หรับกิจกรรมที่มผ
ี ลทําลายสภาพแวดลอมใหสูงขึ้น
เปนการชดเชย เชน กิจกรรมทีม
่ ีการปลอยคารบอน ภาษีจากกองขยะ ไมใชเรื่องเปนไปไมได หลายประเทศโดยเฉพาะใน
ยุโรปตะวันตกนําแนวคิดนี้ไปใชตั้งแตป พ.ศ. 2533 ปจจุบันนีป
้ ระเทศใหญๆ ในสหภาพยุโรปก็รวมดําเนินการดวย และ
พบวาการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีดังกลาว ไมมีผลตอการปรับเปลี่ยนระดับการจัดเก็บภาษี หากแตมีผลกับ
โครงสรางของระบบภาษีเทานัน
้
80.กําหนดทิศทางประเทศใหมุงสูแนวทางของการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ทีส
่ ามารถยืนหยัดอยูรอดอยางเขมแข็งใน
สังคมโลก เริ่มตนดวยการใสประโยคทีว่ า ประเทศไทยจะตองยึดหลักเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัว เปนแกนหลักของการพัฒนาประเทศไวในรัฐธรรมนูญไดหรือไม
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