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คำ�นำ�
สภาพภูมอิ ากาศปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง และแปรปรวนมากขึ ้น สาเหตุสา� คัญ
มาจากภาวะโลกร้ อนนอกจากภาวะโลกร้ อน จะท�าให้ อณ
ุ หภูมขิ องโลกเพิม่ สูงขึ ้นแล้ ว
ยัง ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความผิ ด ปกติ ข องฤดูก าล เกิ ด ภาวะสุด ขัว้ ของ ลมฟ้ าอากาศ
และภัยภิบตั ิ เช่น น� ้าท่วม พายุ ความแห้ งแล้ ง เป็ นต้ น นับวันปั ญหาต่างๆ เหล่านี ้ยิ่ง
รุนแรงมากขึ ้น และก�าลังส่งผลกระทบในหลายภูมิภาคของโลกบรรดาผู้น�าโลกและ
ผู้แทนด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศต่างออกมาแสดงจุดยืนเพื่อลดปริ มาณ
การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกออกสูบ่ รรยากาศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง
การผลิ ต ไฟฟ้ า การผลิ ต สิ น ค้ า และการบริ ก ารด้ า นต่า งๆ เป็ นต้ น โดยเฉพาะ
การใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลในกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันจึงมีการประกาศ
เจตนารมณ์ การลงนามความร่ วมมือช่วยกันลดและแก้ ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่เป็ นปั ญหาระดับโลกอย่างจริ งจังเร่งด่วนก่อนจะสายเกินไป
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม หวังว่าหนังสือเล่มนี ้จะสามารถท�าให้ ผ้ อู ่าน
เข้ าใจ และเป็ นแนวทางในการช่วยกันลดสาเหตุที่ท� าให้ เกิ ดปั ญหาโลกร้ อนได้
เริ่มต้ นที่...ตัวคุณเอง

กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
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คำ�มั่นสัญญ�จะร่วมแก้
โลกร้อนแต่ไม่มีใคร
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เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2562 ทีผ่ า่ นมา สหประชาชาติเป็ นเจ้ าภาพการประชุมสุดยอด
Climate Action Summit เป็ นการชุมนุมของผู้น�าโลกที่ชาวโลกตังความหวั
้
งว่า
จะมี “แอคชัน่ ” ในการแก้ ปัญหาความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลกอย่างไรบ้าง

ระดับระหว่�งประเทศ

ก่อตังพั
้ นธมิตรความมุ่งมัน่ ปั ญหาสภาพอากาศโลก (The Climate Ambition
Alliance) น�าโดย ชิลี 59 ประเทศแสดงความตังใจที
้ จ่ ะยกระดับแผนรับมือกับปั ญหา
สภาพภูมิอากาศภายในสิ ้นปี 2563
พร้ อมกับตังเป
้ ้ าลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เหลือศูนย์ ภายในปี 2593
ในส่วนของเป้าหมายหลังไม่ได้ มีแค่ 59 ประเทศ ยังมีประเทศอื่น ๆ รวม 65 ประเทศ
บวกกับสหภาพยุโรปตังใจที
้ ่จะท�าตามเป้านี ้ด้ วย (1)
พันธมิตรลดการใช้ ถา่ นหิน หรือ The Powering Past Coal Alliance มีสมาชิก
เพิม่ ขึ ้นถึง 30 ประเทศ 22 รัฐหรือภูมภิ าค และบริษทั 31 แห่งมุง่ มัน่ ทีจ่ ะหยุดการสร้ าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในปี 2562 และเปลีย่ นเป็ นพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว (1)
แพลตฟอร์ มการลงทุนด้ านสภาพภูมอิ ากาศ (The Climate Investment Platform)
จะพยายามระดมเงิน เพื่อน�ามาลงทุนพลังงานสะอาดโดยตรง เป็ นเงิน 1 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ ภายในปี 2568 ส�าหรับ 20 ประเทศที่พฒ
ั นาน้ อยที่สดุ (1)

5

ลดโลกร้อน....คุณช่วยได้

ระดับภูมิภ�ค

มี ค วามริ เ ริ่ ม ใหม่โ ดยประเทศอเมริ ก ากลาง ซึ่ง ตัง้ เป้ าหมายในปี 2573
ที่จะจัดพื ้นที่ 10 ล้ านเฮกตาร์ ให้ เป็ นพื ้นที่ที่มีการผลิตที่ยงั่ ยืน มีความยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยมลพิษ
ไม่น้อยกว่า 40% จากอัตราของปี 2553 (1)
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สหภาพยุโรป กล่าวว่า งบประมาณของปี ถัดไปอย่างน้ อย 25% จะน�าไปใช้
ในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับสภาพภูมอิ ากาศ ส่วนฝรั่งเศส เยอรมนี และเนเธอร์ แลนด์
เรียกร้ องให้ สหภาพยุโรปลดการปล่อยก๊ าซลดลง 55% ภายในปี 2573 จากอัตราเมือ่
ปี 2533 หรือเพิม่ ขึ ้น 40% จากเป้าปั จจุบนั (2)
นอร์ เวย์เปิ ดตัวคณะกรรมการระหว่างประเทศส�าหรับเศรษฐกิจมหาสมุทรทีย่ งั่ ยืน
โดยมี 14 ประเทศซึง่ ครอบคลุมพื ้นทีช่ ายฝั่ งทะเลของโลกประมาณ 30%, ครอบคลุม
เขตเศรษฐกิจพิเศษของโลก 30% เป็ นประเทศที่จับปลาได้ 20% ของโลกและ
มีการขนส่งทางเรือ 20% ของโลก (2)

ระดับประเทศ

รัสเซียให้ สตั ยาบันความตกลงปารีส (Paris Agreement) ส่วนฝรั่งเศสสัญญาว่า
จะไม่เข้ าท�าข้ อตกลงทางการค้ ากับประเทศทีม่ นี โยบายต่อต้ านความตกลงปารีส
ฟิ นแลนด์มงุ่ มัน่ ที่จะปล่อยคาร์ บอนให้ เท่ากับศูนย์ภายในปี 2578 ส่วนเยอรมนี
อิตาลี และสโลวาเกีย ตังเป
้ ้ าไว้ ในปี 2593 (2)
นิวซีแลนด์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะปลูกต้ นไม้ 1,000 ล้ านต้ น ภายในปี 2571 และตังเป
้ ้ าจะเป็ น
ประเทศผู้ผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืนทีส่ ดุ ในโลก (2)
สวีเดน เกาหลีใต้ เดนมาร์ ก และไอซ์แลนด์ ประกาศเพิ่มเงินสมทบกองทุน
สภาพอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) เป็ นสองเท่า (2)
สหราชอาณาจัก รให้ ค� า มั่น ที่ จ ะเพิ่ ม เงิ น ทุน เป็ นสองเท่ า เพื่ อ รั บ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านความช่วยเหลือด้ านการพัฒนาในต่างประเทศ
มูลค่า 11.6 หมืน่ ล้ านปอนด์ในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า (2)
มี 102 เมือง ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนเป็ นศูนย์
ภายในปี 2593 และมี 2,000 เมือง มุง่ มัน่ ที่พจิ ารณาความเสีย่ งด้ านสภาพอากาศ
ให้ เป็ นแกนหลักในนโยบาย การวางแผน และการลงทุน (2)
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ภ�คเอกชน

มีภาคธุรกิจ 87 องค์กร มุ่งมัน่ ที่จะจ�ากัดอุณหภูมิโลกให้ เพิ่มขึ ้นไม่เกิน
1.5 องศาเซลเซียส ทังในด้
้ านการปฏิบตั ิงานและห่วงโซ่คณ
ุ ค่า บริ ษัทและ
องค์กรเหล่านี ้ เช่น Danone, Engie, Ikea, L’Oréal, Nestle และ Sodexo เป็ นต้ น (2)
บริษทั 19 แห่ง ทีร่ ่วมเป็ นพันธมิตรเพือ่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ One Planet Business for Biodiversity ให้ คา� มัน่ ว่าจะพัฒนา
ทางออกเพือ่ ส่งเสริมการเกษตรแบบปฏิรูป ฟื น้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
และอาหาร และลดการท�าลายป่ า (2)
ชมรมการเงินระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา (IDFC) ซึง่ เป็ นกลุม่ ธนาคาร
เพือ่ การพัฒนาระดับชาติและระดับภูมภิ าค 24 แห่ง ให้ คา� มัน่ ทีจ่ ะอัดฉีดเงิน
1 ล้ านล้ านดอลลาร์ สูโ่ ครงการภูมอิ ากาศภายในปี 2568 (2)
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image : Wikimedia Commons

เกรต้า ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเคลือ่ นไหวเพือ่ ต่อสู้กบั ปัญหาสภาพอากาศโลก
ซึง่ กล่าวต�าหนิผ้ นู า� โลกอย่างรุนแรงในแถลงการณ์ถงึ สมัชชาทีป่ ระชุม Climate Action
“ผู้คนก�าลังทุกข์ ทรมาน ผู้คนก�าลังจะตาย ระบบนิเวศทัง้ หมดก�าลังพังทลายลง
เราอยู่ใ นจุด เริ่ ม ต้ น ของการสูญ พัน ธุ์ ค รั ง้ ใหญ่ และคุณ เอาแต่พูด เรื่ อ งเงิ น และ
เทพนิยายของการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูน่ นั่ แหละคุณกล้ าดียงั ไง!” (5)
ในส่วนของประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้ อยแถลง
ในนามประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ประกาศเป้ าหมายที่ ส� า คั ญ ของอาเซี ย น
ในด้ านสภาพภูมอิ ากาศ 2 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านพลังงาน อาเซียนจะลดความเข้ มข้ น
ของการใช้ พลังงานลงร้ อยละ 30 และเพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานหมุนเวียน 23%
ภายในปี 2568 และ (2) ด้ านการขนส่งทางบก อาเซียนจะลดการใช้ เชื ้อเพลิงเฉลีย่
ของยานพาหนะขนาดเล็กทีจ่ า� หน่ายในอาเซียน 26% ระหว่างปี 2558 - 2568 (7)
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วิธีง่�ยๆ
ที่คุณทำ�ได้!เพื่อช่วยโลกให้น่�อยู่ขึ้น
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ใช้หลอดประหยัดไฟ

หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ LED
ประหยั ด เงิ น ในกระเป๋ าเพราะ
มี อ ายุก ารใช้ ง านที่ ย าวนานกว่ า
ห ล อ ด นี อ อ น แ ล ะ ห ล อ ด ไ ส้
ช่วยประหยัดพลังงาน และปลอดภัย
จากความร้ อนของหลอดไส้ ด้วย

ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้ง�น

ปิ ดคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ครั ง้ เมื่ อ ไม่ ใ ช้ งาน
การใช้ sleep mode ช่วยให้ ประหยัดพลังงานถึง 40 วัตต์/ชัว่ โมงเลย
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ปิดก๊อกน้ำ�ขณะที่แปรงฟันอยู่

ไม่ เ ปิ ดน� า้ ทิ ง้ ไว้ ในขณะที่ แ ปรงฟั น การปิ ดก๊ อกน� า้
ในขณะที่แปรงฟั นอยู่นนั ้ สามารถช่วยประหยัดน� ้าได้ ถึง
5 แกลอน หรื อประมาณ 20 ลิตร ต่อวันเลย

ใช้กระด�ษอย่�งประหยัด

ใช้ ก ระดาษอย่ า งประหยัด และ
คุ้มค่าทีส่ ดุ ใช้ กระดาษทังสองด้
้
าน
นอกจากจะเป็ นการช่วยประหยัด
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ กี่ ย ว กั บ อุ ป ก ร ณ์
ส�านักงานแล้ ว ยังเป็ นการช่วยลด
การตัดต้ นไม้ อกี ด้ วย
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ไม่ใช้เครื่องอบผ้� ถ้�ไม่จำ�เป็น

เครื่ องอบผ้ าช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย แต่การตากผ้ ากลางแดดจะช่วยประหยัด
ค่าไฟฟ้าและเป็ นการถนอมเสื ้อผ้ าอีกด้ วย

เลือกใช้ผ้�อ้อมสำ�เร็จรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พ่อ-แม่ที่ใช้ ผ้าอ้ อ มส�า เร็ จ รู ป เป็ นจ� า นวนมากจนกว่าลูก จะสามารถเข้ าห้ อ งน�า้
เองได้ ขยะจากผ้ าอ้ อมที่ใช้ แล้ วทิ ้งบางยี่ห้อไม่สามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ
และก่อให้ เกิดมลพิษตามมา เพราะฉะนันควรเลื
้
อกใช้ แบบทีย่ อ่ ยสลายง่ายดีกว่า
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กินผัก 1 วันใน 1 สัปด�ห์

เพิ่มเมนูผกั ลงไปในมื ้ออาหาร 1 วันต่อสัปดาห์ นอกจากจะช่วยให้ สขุ ภาพ
แข็งแรงแล้ ว ยังช่วยรักษาสิง่ แวดล้ อมได้ อีกด้ วย

ซักผ้�ด้วยน้ำ�อุ่นหรือน้ำ�เย็น

หลีกเลีย่ งการซักผ้ าด้ วยน� ้าร้ อนนอกจาก
ประหยัดไฟฟ้าแล้ ว ยังช่วยถนอมผ้ าและ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าของคุณอีกด้ วย
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ใช้ทิชชู่ให้น้อยลง

โดยเฉลีย่ เราใช้ ทชิ ชู่ 6 แผ่นต่อวัน
หรื อ 2,200 แผ่นต่อปี การใช้ ทิชชู่
น้ อยลงจะช่วยลดการตัดต้ นไม้
และลดโลกร้ อนได้ ด้วย

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบแก้วที่รีไซเคิลได้

บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้
บางชนิดต้ องใช้ เวลาเกือบร้ อย ๆ ปี ในการย่อยสลาย
หากเราหั น มาเลื อ กใช้ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบแก้ ว
ที่สามารถน�ากลับไปรี ไซเคิลได้ จะช่วยลดมลพิษ
ให้ โลกได้ มากเลย
15
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ใช้กระด�ษหนังสือพิมพ์รีไซเคิล

การน� า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ปรี ไซเคิ ล เพื่ อ
น�ากลับมาใช้ ใหม่ สามารถช่วยเซฟต้ นไม้
ได้ มากกว่า 500,000 ตันต่อสัปดาห์เลย

ใช้กระด�ษห่อของขวัญจ�กวัสดุอื่นๆ

เปลี่ยนจากการใช้ กระดาษห่อของขวัญสวย ๆ มาใช้ กระดาษอื่นๆ นอกจาก
จะดูมีสไตล์เป็ นของตัวเองแล้ วยังไม่เหมือนใคร เป็ นการช่วยอนุรักษ์ ต้นไม้ และ
ลดโลกร้ อนได้ อีกวิธีหนึง่ เลย
16
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ลดก�รซื้อน้ำ�ในขวดพล�สติก

ขวดพลาสติ ก นั น้ ย่ อ ยสลายได้ ยาก
แทนที่จะซือ้ น�า้ เป็ นขวดมาแช่ต้ ูเย็นไว้
เรามาใช้ เครื่ องกรองน� า้ กั น ดี ก ว่ า
ได้ น�า้ ที่สะอาด ช่วยประหยัดพลังงาน
และประหยัดเงินในกระเป๋ าอีกด้ วย

อ�บน้ำ�ด้วยฝักบัว

การอาบน� า้ โดยแช่ น� า้ ในอ่ า ง
อาจเป็ นความสุขของใครหลายๆคน
แต่ถ้าเราใช้ ฝักบัวอาบน� ้าสามารถ
ช่วยกันประหยัดน� ้าได้ มากเลย
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ทำ�คว�มสะอ�ดจ�นก่อนล้�ง

หากท� า ความสะอาดเศษอาหาร
ที่ ติ ด จาน ก่ อ นล้ า งจานทุ ก ครั ง้
นอกจากจะประหยัด น� า้ แล้ ว ยัง
ช่วยประหยัดน� ้ายาล้ างจานอีกด้ วย

อ�บน้ำ�กับแฟน

ไหนๆ ก็ ต้ อ งอาบน� า้ กัน อยู่แ ล้ ว ก็ อ าบด้ ว ยกัน ซะเลย เป็ นการประหยัด น� า้
ประหยัดไฟ แถมได้ กระชับความสัมพันธ์กนั อีกด้ วย
18
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อ�บน้ำ�ให้เร็วขึ้น

การอาบน� า้ ให้ เสร็ จเร็ วขึน้
อีกนิด ช่วยประหยัดน�า้ ได้
อีกเยอะเลย

ปลูกต้นไม้

การปลู ก ต้ นไม้ เป็ นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อม ทั ง้ ในปั จจุ บั น และอนาคต
ช่วยกันปลูกคนละต้ นสองต้ นนะคะ เพื่อโลกของเราจะได้ นา่ อยูข่ ึ ้น
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ใช้ระบบปรับคว�มเร็วอัตโนมัติ

รถรุ่นใหม่ในปั จจุบนั นี ้มีระบบปรับความเร็วอัตโนมัตหิ รือ Cruise การเลือกใช้ โหมดนี ้
นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ วยังช่วยประหยัดน� ้ามันอีกด้ วย

ใช้ของมือสองบ้�ง

การใช้ ของมือสองไม่ใช่เรื่อง
ที่ น่ า รั ง เกี ย จ ของมื อ สอง
สภาพดีๆมีให้ เลือกมากมาย
นอกจากจะเป็ นการประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยแล้ ว ยัง เป็ นการ
ลดการเกิ ดขยะจากของที่
ไม่ใช้ อีกด้ วย
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เลือกซื้อของจ�กตล�ดสดใกล้บ้�น
ไปตลาดสดใกล้ บ้านแทนการไปช้ อปปิ ้งในห้ าง เพราะนอกจากจะได้ อาหาร
ที่ ส ด ใหม่ แ ล้ ว ยัง เป็ นการกระจายรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุม ชน และประหยัด เวลา
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางอีกด้ วย
21
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ใช้แก้วเซร�มิคดีกว่�แก้วกระด�ษ

ใครที่ ช อบดื่ ม กาแฟ หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ร้ อนเย็ น อื่ น ๆ ลองหาแก้ ว ส่ว นตัว
ไปใส่ ช่วยลดปริมาณการใช้ แก้ วกระดาษ ลดขยะ และยังประหยัดค่าเครื่องดืม่
ได้ สว่ นลดจากโปรโมชัน่ ดี ๆ เช่น น�าแก้ วมาเองลดราคา
22
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ปิดไฟ ปิดแอร์ทุกครั้งเมื่ออกจ�กห้อง

ปิ ดไฟ และปิ ดแอร์ ทกุ ครัง้ เมื่ออกจากห้ องเป็ นเวลานานกว่า 10 นาที
จะช่วยยืดอายุการใช้ งานของหลอดไฟและเครื่ องใช้ ไฟฟ้าของคุณ
นอกจากนี ้ยังช่วยให้ ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟด้ วย
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รีไซเคิลมือถือที่ไม่ใช้แล้ว

มือถือเก่าทีไ่ ม่ใช้ แล้ วถูกทิ ้งในขยะ ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้ อม ปั จจุบนั มีวธิ ี
การแยกส่วนประกอบและน�าส่วนที่ใช้ ได้ ไปรี ไซเคิลน�ากลับมาใช้ ใหม่ได้ อีกครัง้
นอกจากจะเป็ นการช่วยลดมลพิษแล้ วยังเป็ นการลดขยะอีกด้ วย

ใช้ไม้ขีดไฟแทนไฟแช็ค

การใช้ ไม้ ขี ด ไฟแทนไฟแช็ ค
ลดมลพิษได้ เพราะตัวไฟแช็ค
ส่ว นใหญ่ ท� า มาจากพลาสติ ก
เมื่อเราใช้ หมดแล้ วก็ทิ ้งไปท�าให้
เกิดขยะที่ยอ่ ยสลายได้ ยาก
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นำ�เสื้อผ้�เก่�ไปบริจ�คซะบ้�ง

เสื ้อผ้ าทีไ่ ม่ใช้ แล้ วของคุณอาจจะมีประโยชน์ตอ่ คนอืน่ ลองดูวา่ เสื ้อผ้ าตัวไหน
ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว น� า ไปบริ จ าคกับ มูล นิ ธิ ห รื อ สถานสงเคราะห์ ที่ เ ขาต้ อ งการ
ได้ เป็ นผู้ให้ ได้ ลดขยะ และลดโลกร้ อนด้ วย
25
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ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปั จจุบนั สายการบินส่วนใหญ่ หันมาใช้ การออกตัวแบบ E-ticket กันมากขึน้
นอกจากจะเป็ นการประหยัดกระดาษแล้ ว ยังสะดวกสบายต่อผู้ใช้ บริ การอีกด้ วย
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เลิกใช้ถุงพล�สติก
เราสามารถช่วยกันลดขยะด้ วยการน�าถุงพลาสติกทีใ่ ช้ แล้ ว กลับมาใช้ ใหม่อกี ครัง้
หรื อเวลาไปช้ อปปิ ง้ ไม่วา่ จะตลาดสดใกล้ บ้านหรื อซุปเปอร์ มาร์ เกต การน�าถุงผ้ า
ติดตัวไปด้ วยเป็ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้ อมที่ดีมากอีกวิธีหนึง่
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ใช้แบตเตอรี่ หรือถ่�นไฟฉ�ยแบบรีช�ร์จ
การเลือกใช้ แบตเตอรี่ หรื อถ่านไฟฉายที่สามารถน�ากลับมาชาร์ จไฟใหม่ได้
เป็ นการประหยัดพลังงาน และลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ก่อให้ เกิดมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ยังช่วยให้ คณ
ุ ประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้
28
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แบ่งปันไอเดียรักษ์โลก

ไอเดียดี ๆ เก็บไว้ คนเดียวไม่มีประโยชน์ ช่วยกันแบ่งปั นวิธีการรักษ์ โลก
รักษาสิง่ แวดล้ อมให้ กบั ผู้อนื่ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ ชว่ ยกันท�าโลกของเราให้ นา่ อยูข่ ึ ้น
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บทสรุป
การที่โลกจะรอดพ้ นจากปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกร้ อนได้ นนั ้ ต้ องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็ น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ภาคเอกชน
และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ “ ตัวคุณเอง ” เพราะล�าพัง เพียงแค่หน่วยงานต่างๆ เหล่านี ้
ไม่ส ามารถแก้ ไ ขปั ญหานี ไ้ ด้ จะต้ องได้ รับ ความร่ วมมื อ จากทุกภาคส่วน
ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพื่ อ ร่ ว มบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ถ่ า ยทอดให้ กั บ ประชาชนร่ ว มกั น ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้ อน
เรามาช่วยกันสร้ างแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี ปลูกจิตส�านึกการลดภาวะโลกร้ อน
จากรุน่ สูร่ นุ่ ได้หลากหลายวิธี คือ การใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และประหยัด เพราะพลังงานที่พวกเราใช้ อยูท่ กุ วันมาจากทรัพยากรธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการขันตอนในการผลิ
้
ตมากมาย
แต่ละขันตอนล้
้
วนแล้ วแต่ท�าให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกทังนั
้ น้ ดังนันเราต้
้
อง
ใช้ ทรัพยากรต่างๆ ให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ เพื่อลดก๊ าซเรื อนกระจกที่ส่งผลให้ เกิด
ภาวะโลกร้ อน การใช้ ชวี ติ อย่างพอเพียงเป็ นวิธีหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้
ทุก คนที่ อ ยู่ร่ ว มกัน บนโลกใบนี ้ จะต้ อ งร่ ว มมื อ กัน ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ที่ ท� า ลายธรรมชาติ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากธรรมชาติ ใ นทางที่ ส ร้ างสรรค์ แ ละ
คุ้มค่ามากทีส่ ดุ ช่วยกันดูแล รักษา ซ่อมแซมธรรมชาติไม่ให้ เสียสมดุลไปมากกว่านี ้
ดูแลโลกเพื่อให้ โลกดูแลเราตลอดไป
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แต่สามารถท�าซ� ้าเพื่อเป็ นวิทยาทาน โดยการขออนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์
พิมพ์ครัง้ ที่ 1 : มกราคม 2563 จ�านวนพิมพ์ : 8,000 เล่ม

จัดทำ�โดย

กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม

บรรณ�ธิก�รบริห�ร

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม

บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ�

นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อ�านวยการกองส่งเสริ มและเผยแพร่

บรรณ�ธิก�ร

นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อ�านวยการกลุม่ สื่อสิง่ แวดล้ อมและกิจการพิเศษ

กองบรรณ�ธิก�ร

นายวรกร แต้ น�าชัย นายสุทิน คุ้มนุน่ นายสัญญา จงจิตร
นางสาวศิริวรรณ ศิริเนตร นายเอกวัฒน์ พัดวี นายอาณัติ แก้ วเพ็ชร
นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย นายฐิ ตพิ งศ์ แสงรักษ์ นายอานนท์ นพปิ ยะ
นางสาวสุนิสา ภิรมย์ นางสาวธันวา สิงห์ครุ นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง
นางสาววราศรี อังสโวทัย นางสาวดอกอ้ อ เทียมไธสง นายวนัสสันติ์ เต็มพร้ อม

Design by

Studio นอกบ้ าน
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