
“ลดโลกรอน” ดวยตัวเรา



“สรรค์สร้าง พลังงานไทย ก้าวไกลสู่สากล”

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะการก�าหนดนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการด้านพลังงาน 
เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศ

วิสัยทัศน์
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการ
นโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ
• เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
• เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 
• เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน�า้มนัเชือ้เพลงิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
• ก�ากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
• บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
• พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายและบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์และการใช้พลังงาน 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน�าด้านบริหารจัดการ 
  พลังงาน (Strengthening EPPO)



บทน�า

วกิฤติการณ์โลกร้อนที่แผ่ขยายสร้างผลกระทบและความเสยีหายไปทั่วทกุมมุโลกอยู่
ในขณะน้ี นับได้ว่าเป็นสถานการณ์อนัเลวร้ายที่มนษุย์ต้องเผชญิโดยยากจะหลกีเลี่ยงได้ ท�าให้
ในช่วงเวลาหลายปีทีผ่่านมา ประเด็นสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ได้รับความสนใจจากทกุภาคส่วนเป็นอย่างมาก ทั้งในระดบันานาชาต ิภาครฐั หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ ในภาคเอกชน ไปจนถงึภาคประชาชน ดงัจะเหน็ได้จากอนสุญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change: IPCC) อันเป็นการร่วมมือของเหล่านานาชาติในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน นอกจากนี้ 
ยังมีการตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤติการณ์โลกร้อนปรากฏให้เห็นผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
อย่าง An Inconvenient Truth, ภาพยนตร์เกี่ยวกับภัยพิบัติจากโลกร้อน อย่าง The Day After 
Tomorrow, 2012 วันสิ้นโลก ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า วิกฤติการณ์โลกร้อน 
ไม่ใช่เร่ืองที่เราจะละเลยอีกต่อไป เพราะสภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่ท�าให้อณุหภูมขิองโลกร้อนข้ึน 
ฤดูกาลแปรผัน แต่ยังน�ามาซึ่งโรคระบาดชนิดใหม่ พิบัติภัยธรรมชาติที่เราไม่คาดคิด ทั้งพายุ 
น�้าท่วมรุนแรง สึนามิ ดินถล่ม แผ่นดินไหว และอีกหลากหลายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มวลมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบัโลก ส่งผลกระทบต่อชวิีตความเป็นอยู่ของมนษุย์รุนแรง 
มากขึ้นทุกขณะ ท�าให้ผู้คนเริ่มตระหนักและพยายามค้นหาความจริงที่ว่า ท�าไมโลกจึงร้อน? 

และอะไรคือตัวการโลกร้อนที่แท้จริง? 

แต่มีใครสกัคนไหมที่จะย้อนกลับมาคดิ และต้ังค�าถามนั้นกบั “ตัวเอง” และยอมรับ
ว่าตัวเรานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของวิกฤติการณ์โลกร้อนที่แท้จริง...
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โลกร้อนเกิดจากอะไร ?

อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change:  
UNFCCC) ใช้ค�าว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate 
Change) ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนษุย์ และ
ใช้ค�าว่า “การผนัแปรของภมูอิากาศ” (Climate Variability) ส�าหรบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากสาเหตอุืน่ ส่วนค�าว่า “ปรากฏการณ์โลกร้อน
จากกิจกรรมของมนุษย์” (Anthropogenic Global Warming) ใช้ใน 
บางคราว เพื่อเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุอันเน่ือง 
มาจากมนุษย์

¤Ø³ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹?
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บางคนว่า  โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
บ้างก็ว่า  โลกร้อน คอื การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change)
บ้างก็ว่า  โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แล้วความจริง โลกร้อน เกิดจากอะไร?

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  เกดิจากการที่อณุหภมูเิฉลี่ยของอากาศบนโลก
สงูขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศใกล้ผวิโลก หรอืน�้าในมหาสมทุร อนัเป็นเหตใุห้เกดิการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์  
ทีท่�าให้ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases) ในชั้นบรรยากาศเพ่ิมสงูข้ึน จนก่อเกดิ 
เป็นภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตสุ�าคญัของวกิฤตกิารณ์โลกร้อนที่เราก�าลงั
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

 

 

7



Greenhouse Effect  
VS Global Warming

หากย้อนเวลากลับไปสัก 20 ปี ก่อนที่เราจะรู้จักกับค�าว่า ภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับค�าว่า ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ค�าคุ้นหู
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและอุณหภูมิของโลก จนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ภาวะเรือนกระจก 
ก็คือ ภาวะโลกร้อน ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก เพราะ...

ภาวะเรือนกระจก 
• ภาวะเรือนกระจก เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

ความร้อนที่เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ 
• ภาวะเรือนกระจก คือ การที่ชั้นบรรยากาศดูดกลืน

รงัสคีลืน่ยาวช่วงอนิฟาเรดทีแ่ผ่ออกจากพืน้ผวิโลก 
แล้วคายพลงังานความร้อนปกคลมุให้ความอบอุน่
แก่โลก

• ภาวะเรือนกระจก ช่วยรักษาสภาพสมดุลทาง
อุณหภูมิไว้ได้ จึงมีวัฏจักรน�า้ อากาศ และฤดูกาล 
ต่างๆ ด�าเนินไปอย่างสมดุลเอื้ออ�านวยต่อการ
ด�ารงชีวิต

• ภาวะเรือนกระจก เปรียบเสมือนกรอบกระจก 
ที่คอยควบคุมอุณหภูมิและวัฏจักรต่างๆ ให้เป็น
ไปอย่างสมดุล
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ภาวะโลกร้อน
• ภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินความสมดุล
• ก๊าซที่สะสมเหล่านั้น เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ฯลฯ สามารถดูดกลืนรังสี

คลื่นยาวช่วงอินฟาเรด และคายพลังงานความร้อนได้ดี 
• มนุษย์ยิ่งใช้ชีวิต ยิ่งเพิ่มปริมาณก๊าซพิษสะสมมาก โลกก็ยิ่งร้อน
• ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลก

ดังนั้นแล้วภาวะเรือนกระจก (Green-
house Effect) จึงไม่ใช่ภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) แต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ท่ีเกิดขึ้นเพื่อรักษาสมดุลให้กับโลก หากไม่มี
ภาวะเรือนกระจก เราอาจต้องหนาวเกือบ
ตายในตอนกลางคืน แต่ร้อนแทบละลายใน
ตอนกลางวันก็เป็นได้ แต่เพราะความต้องการ
ที่ไม่รู ้จักพอของ “มนุษย์” รวมถึงนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายของการ
ใช้ชีวิตที่เพิ่มความต้องการในการใช้พลังงาน 
ท�าให้ก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศ
มากเกินความสมดุล ภาวะเรือนกระจกที่ดี
จึงกลับกลายเป็นร ้าย สร ้างความเสียหาย
ให้กบัโลก และกระทบต่อการด�ารงชวิีตของมนษุย์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2 
) 

เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
เช่น การเผาไม้ ก๊าซ ถ่านหิน และน�้ามัน 
เพื่อเป็นพลังงาน ที่ส ่วนใหญ่ใช้ส�าหรับ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้  การตัดไม ้
ท� าลายป ่า  ท� า ให ้ เกิดความไม ่สมดุล
ทางธรรมชาติก็เป ็นเหตุให้ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ก๊าซมีเทน (CH
4 
) เป็นก๊าซที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากมูลสัตว์
เลี้ยง เช่น วัว ควาย การเผาไหม้เชื้อเพลิง 
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ การย่อยสลาย
ของซากสิ่งมีชีวิต หรือการย่อยสลาย
อินทรีย์วัตถุในดิน แม้จะดูมีพิษมีภัยน้อย
ท่ีสุด แต่รู ้หรือไม่ว่าก๊าซมีเทนนั้นเป็น
ก๊าซเรือนกระจกที่มีความรุนแรงกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่าตัวเลย
ทีเดียว 

ก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญได้แก่
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นักวทิยาศาสตร์ได้พบ ก๊าซมเีทน (CH

4
) จ�านวนมากมายมหาศาล ประมาณ 400,000 ล้านตนั อยู่

ภายใต้น�้าแข็งทางแถบเหนือของไซบีเรีย ก๊าซมีเทนเหล่านี้เกดิจากเหตกุารณ์ที่แกนโลกเปลี่ยน
อย่างฉับพลัน ท�าให้บริเวณน้ันกลายเป็นข้ัวโลก อณุหภูมทิี่ลดลงอย่างรวดเรว็จากประมาณกว่า  
28 องศา กลายเป็นติดลบ 50 องศา ในทันที ท�าให้สิง่มีชีวิตทั้งหมดถูกแช่แข็งและกักเก็บ 
ก๊าซมีเทนจ�านวนมากเอาไว้ภายใต้ชั้นน�า้แข็งนัน้ เมื่อภาวะโลกร้อนท�าให้น�า้แข็งขัว้โลกเริ่ม
ละลาย ก๊าซมีเทนจ�านวนมหาศาลพวกนีก้�าลังลอยสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นอีกตัวการที่เร่ง
ให้เกิดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่มากขึ้น

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N
2
O)

เป็นก๊าซที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาต ิได้แก่ 
ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด การใช้ปุ๋ย
มูลสัตว์ที่ย่อยสลาย หรอือาจเกดิจากการ 
กระท�าของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญ
เชื้อเพลิง อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริก
ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรม
เคมี อุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด 
อตุสาหกรรมเส้นใยไนลอน อตุสาหกรรม
การท�ากรดไนตริก กรดก�ามะถัน การชุบ
โลหะ และการท�าวัตถุระเบิด 

ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  
เป็นสารสังเคราะห์ที ่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ ้นมาใช้
ในอุตสาหกรรมประกอบด้วย คาร์บอน (C) 
คลอรีน (CI) และฟลูออรีน (F) ซึ่งมักน�ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องท�าความเย็นใน 
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โฟม กระป๋องสเปรย์  
สารดับ เพลิ ง  สารชะล ้ างในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

¤Ø³ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹?
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7,000 

8,000 ป 
กอน ค.ศ. 

ประชากรโลกมีจำนวน

5 ลานคน 

 200 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

ชวง 8000 ป

ถึง ค.ศ.1

พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2542 ป 2555

ประชากรโลก

จะมีมากกวา

ป

จำนวนประชากร (ลานคน)

“มนุษย์...ต้นเหตุส�าคัญของโลกร้อน”
ความจริงที่ไม่มีใครยอมรับ...

เป็นที่รู้กันดีว่า ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้
อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น และส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน
ที่เราก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้น ใครจะรู้บ้างว่า มากกว่า 50% ของก๊าซ
เรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ เป็นผลจากการกระท�าของมนุษย์มากกว่าที่เป็นไป
ตามการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ดังนั้น คงไม่เป็นการเกินเลยนักหากจะบอกว่ามนุษย์นี่
แหละ คือต้นเหตุโลกร้อนที่แท้จริง

ท�าไมจึงบอกว่า มนุษย์.. ต้นเหตุส�าคัญของโลกร้อน?

1. เพราะจ�านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ผืนแผ่นดินที่รองรับประชากรไม่

ขยาย มีแต่จะหดตัวแคบเข้า (สาเหตุ : จากระดับน�้าทะเลที่เพิ่มขึ้น จากการละลายของน�า้
แข็งที่ขั้วโลก) ไม่เพียงจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของประชากรต่อหน่วยพื้นที่ แต่ยังก่อ
ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมถอย เนื่องจากปริมาณ
ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามจ�านวนของประชากรโลก ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเพิ่ม
ขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ท�าให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศ และโอกาสที่ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในมุมต่างๆ ของโลกย่อมมีแน่นอน (รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย) 
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ชวง 8000 ป

ถึง ค.ศ.1

พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2542 ป 2555

ประชากรโลก

จะมีมากกวา

ป

จำนวนประชากร (ลานคน)

ข้อมูลจาก มติชนสุดสัปดาห์ 18-24 พ.ย. 54 หน้า 31

= 200 ล้านคน
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2. เพราะความต้องการใช้พลังงานที่ไม่สิ้นสุด
ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งการ

เพิม่ของจ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ความต้องการ
ใช้พลังงานในทุกด้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในขณะที่แหล่งพลังงานส�าคัญอย่างปิโตรเลียม ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ กลับลดน้อยลงไปทุกขณะ ยิ่งไปกว่านั้นการใช้
พลังงานในทุกกิจกรรมของมนุษย์ยังส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีใครเลยที่จะรู้ว่า เพียงเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในการใช้ชีวิตอันแสนสุขสบายในแต่ละวัน เราได้เผาผลาญ
พลังงานและสร้างความเสียหายให้กับโลกมากมายแค่ไหน

3. เพราะการตัดไม้ท�าลายป่า ท�าลายสมดุลธรรมชาติ
แหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนจ�านวนมากให้กับโลกและยังเป็น 

ตัวช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอย่างป่าไม้ ได้ถูกท�าลายให้
เสื่อมโทรมลงไปทุกขณะ เพราะความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้วิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์เบียดเบียน
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ 
เราตัดไม้ บุกรุกท�าลายพื้นที่ป่า เพื่อน�ามาใช้ตอบสนองความต้องการ
อย่างฟุม่เฟือย โดยไม่เคยคดิค�านงึเลยว่าก�าลงับ่ันทอนความสมดลุทาง
ธรรมชาติ และกระตุ้นให้เกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

4. เพราะ CO2 ที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม
นบัตัง้แต่ยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม และมนษุย์หนัมาแข่งขนักนัใน

สนามทางเศรษฐกิจ ก็ท�าให้การใช้พลังงานของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด ยิ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทั่วโลก ก็ยิ่งท�าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
เพิ่มมากขึ้น และถึงแม้จะรู้ว่าอุตสาหกรรมท�าให้เกิดผลเสียต่อโลกมาก 
เพียงใด แต่ความต้องการของมนุษย์ก็ไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อย
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ในช่วงเวลากว่า 50 ปี ที่ผ่านมา กิจกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาเชื้อเพลงิ
ฟอสซิล ได้ปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกจ�านวนมาก ท�าให้
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 % 

ผลก็คอืโลกกักเก็บความร้อนไว้มากข้ึนในชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ 
ภูมิอากาศ ซึ่งมีความเสี่ยงในทางสุขภาพหลายประการ นับตั้งแต่การเจ็บไข้เนื่องจากความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ ไปจนถึงการเกิดโรคระบาดชนิดใหม่ๆ ที่คร่าชีวิตผู้คนมากมาย
ได้อย่างน่าสะพรึงกลัว

¤Ø³ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹?
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ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
ที่มนุษย์ต้องรับรู้

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก “วกิฤตกิารณ์โลกร้อน” ก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลงทางภูมิ
อากาศอย่างเหน็ได้ชดัเจน อาทเิช่น อากาศทีร้่อนจดัหรือหนาวจัด ทีเ่รียกกนัว่า ภูมอิากาศแบบ 
สุดโต่ง (Extreme Weather) น�้าแข็งขั้วโลกละลาย หรือ ระดับน�้าทะเลสูงขึ้นเท่านั้น นอกจาก
นีย้งัเป็นต้นเหตขุองพบิตัภิยัทางธรรมชาตมิากมาย ซึง่เกีย่วพนักบัความปกตสิขุในการด�าเนนิ
ชีวิตของมนุษย์โดยตรง ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

• สภาพอากาศรุนแรง
เมือ่อณุหภมูเิฉลีย่ของโลกเพิม่สงูขึน้ ภยัธรรมชาติ

ต่างๆ มแีนวโน้มว่าจะเกดิบ่อยครัง้ และรนุแรงมากยิง่ข้ึน เช่น 
ภัยแล้ง ไฟป่า พายุไต้ฝุ่นโซนร้อน น�้าท่วม และการพังทลาย
ของชั้นดิน เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ น�้าท่วม
ครัง้ใหญ่ในประเทศไทยในปี 2554 ทีก่่อให้เกดิความเสยีหาย
ต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนเป็นอย่างมาก พายหุมิะ
ที่พัดถล่มในแถบยุโรป หรือคลื่นความร้อนที่แผ่รังสีแผดเผา
จนพืชพรรณ และผู้คนล้มตาย
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• ฤดูกาลผันแปร
โลกร้อนที่ส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลง และ

ฤดูร้อนมาถึงเร็วขึ้น รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่
เปล่ียนไปท�าให้วฏัจกัรของน�้าเปลี่ยนแปลง ลกัษณะ
การไหลของระบบน�้าผิวดินและระดับน�้าใต้ดินก็จะ
ได้รับผลกระทบด้วย ส่งผลให้พืชพรรณธรรมชาติ
และสัตว์ในระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง และความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไป ซึ่งแน่นอนว่าสภาวการณ์
เช่นนี้ย่อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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• โรคร้ายที่มาพร้อมกับโลกร้อน
โลกร้อนไม่ได้น�ามาแต่ความร้อนเท่านัน้ แต่ยงัน�ามาซึง่ภัยอนั

น่าสะพรึงกลัว อย่างโรคร้ายที่ยากจะต่อต้านได้ เช่น ฮีตสโตรก (Heat 
Stroke) ภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป นับเป็นด่านแรก
ของภัยสุขภาพยุคโลกร้อน รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือ (Emerging 
Infectious Diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ 2009 H1N1 ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ได้
คร่าชวีติผู้คนและส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของมนษุย์เป็นอนัมาก

• สารภูมิแพ้แพร่ระบาด
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิด

ปรากฏการณ์ประหลาดขึน้ใน ช่วงฤดใูบไม้ผล ินัน่คอื ประชาชนไอ จาม 
เป็นภูมิแพ้ และหอบหืดกันง่ายขึ้น โดยไม่ทราบสาเหตุ จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาพมลพิษในอากาศ เป็น
สาเหตุส�าคัญของอาการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยใหม่ๆ ชี้ให้ 
เห็นว่า วกิฤตอุิณหภมิูโลกร้อน และการมีระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศมากข้ึน คือ ต้นเหตุท�าให้พืชพรรณต่างๆ ผลิใบเร็วกว่าเดิม 
ขณะเดียวกันปริมาณละอองเกสรที่ฟุ้งกระจายไปตามอากาศก็มากข้ึน
เช่นกัน คนที่เป็นภูมิแพ้หรือหอบหืด จึงอาการก�าเริบได้ง่าย
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การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์จากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน ยวดยานพาหนะ 
ฯลฯ ท�าให้ก๊าซเรือนกระจกสะสมมากขึน้ในชั้น
บรรยากาศ เป็นเหตุให้ “ดาวเทียม” ที่อยู่ในวง
โคจรโลกเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิม ตามปกติอากาศ
ในบรรยากาศชั ้นนอกสุดของโลกจะเบาบาง 
แต่โมเลกุลของอากาศจะยังคงมีแรงดึงดูดมาก
พอในการท�าให ้ดาวเทียมโคจรช้าๆ แต่เมื ่อ
คาร์บอนไดออกไซด์ลอยไปสะสมในบรรยากาศ
ชั้นล่างมากไป จะท�าให้แรงดงึดดูของบรรยากาศชั้น
นอกสุดลดก�าลังลง ดาวเทยีมจงึโคจรเรว็ผดิปกต ิซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการท�างานต่างๆ 
ที่ต้องอาศัยดาวเทียม

• ทะเลสาบขั้วโลกประมาณ 125 แห่งได้หายไป
สาเหตุที่ทะเลสาบในแถบอาร์กติกหายไปก็เพราะ “เพอร์มา 

ฟรอสต์” ที่เป็นน�้าแข็งแข็งตัวอยู่ใต้พื้นทะเลสาบนั้นละลายหมดสิ้นไป 
ดงันัน้ น�า้ในทะเลสาบจงึซึมเข้าสูพ้ื่นดนิข้างใต้ได้ เหมอืนเวลาเราดงึจุกปิดน�้า 
ออกจากอ่างอาบน�้าแล้วน�้าไหลหมดไปจากอ่างนั่นเอง นอกจากนี้ การ
ที่ทะเลสาบขั้วโลกหายไป ยังส่งผลลูกโซ่ปั่นป่วนไปถึงระบบนิเวศในพื้นที ่
ที่พึ่งพิงน�้าจากทะเลสาบอีกด้วย

• ชนวนไฟป่า
ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิด “ไฟป่า” ได้ง่ายขึ้น 

เหตุเพราะสภาพป่าแห้งกว่าเดิม จึงเป็นเชื้อไฟอย่างดี ไฟป่านอกจากจะ
ท�าให้พื้นที่ป่าเสียหายแล้ว ยังท�าให้เกิดควันพิษ ฝุ่นละออง และที่ส�าคัญ
คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ�านวนมากได้ลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะยิ่ง
เพิ่มอุณหภูมิของโลกให้สูงขึ้น และประเทศเมืองหนาวในซีกโลกตะวันตก
ที่ปกติไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟป่า ก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้กันแล้ว 

¤Ø³ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹?
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เมื่อรู้แล้วว่าเราเหล่ามวลมนุษย์ คือ ต้นเหต ุ
ส�าคัญของปัญหาโลกร้อน การแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้องและได้ผลก็คือ การเริ่มต้น
แก้ไขจากต้นเหตุที่แท้จริง เพราะฉะนั้น 
ลดโลกร้อนตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นที่ตัวเรา
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กลยุทธ์ ลดโลกร้อน
ท�าง่าย ท�าได้ ด้วยตัวของเราเอง
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10 วิธีประหยัดพลังงาน 
ให้ได้ผลสูงสุด 

1. ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงารอบๆ บ้าน 
ต้นไม้ให้ออกซิเจนและความสดชื่นจากธรรมชาติ เมื่อถึงหน้าร้อนก็

จะได้ร่มเงาบังแสงแดด ล่วงสู่หน้าหนาวก็มีต้นไม้คอยบังลมเย็น ช่วยให้เราลดการ
พึง่พาเครือ่งปรบัอากาศ ลดใช้พลงังานไฟฟ้า เพียงเปิดประตหูน้าต่างรบัความเยน็สดชืน่จาก
ธรรมชาติ และเปิดเครื่องปรับอากาศในบางเวลาที่จ�าเป็น

2. ติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้าน
ใต้หลงัคา ฝ้าเพดาน รวมถงึผนงับ้าน โดยเฉพาะห้องทีม่เีคร่ืองปรับอากาศ จะช่วย

กนัความร้อนให้บ้านเยน็สบายไม่อบอ้าว ลดภาระเครือ่งปรบัอากาศ ลดการสญูเสยีพลงังาน
โดยไม่จ�าเป็น

3. เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ
ใช้หลอดตะเกยีบ หลอดผอม T5 หลอด LED แทนหลอดไส้ หรอืหลอดไฟนอีอน

ธรรมดา เพราะนอกจากจะมีประสทิธิภาพมากกว่า สว่างย่ิงกว่า ยังประหยัดพลงังาน
ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายให้ความคุ้มค่ายาวนาน

4. ข้าวของเครื่องใช้ เลือกฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
จะซื้อหาของใช้เข้าบ้านไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า 

ไมโครเวฟ ฯลฯ ต้องดูที่มีฉลากประหยัดไฟ และควรเป็นฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และช่วย
ให้เราประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ลดค่าใช้จ่ายที่เกินจ�าเป็น

5. ปิดไฟสแตนด์บาย 
จุดสีแดงตามโทรทัศน ์ 

และเครือ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ ถ้าคนไทย 
5 แสนครวัเรอืน คดิเป็น 2.50% ของ
ประเทศ ช่วยกนัปิดไฟสแตนด์บายจะ

ประหยัดได้ปีละ 2.4 ล้านบาท หาก 5 
ล้านครัวเรือน หรือ 25% ของประเทศ 

จะประหยัดได้ถึง 23 ล้านบาท

3. เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ
ใช้หลอดตะเกยีบ หลอดผอม T5 หลอด LED แทนหลอดไส้ หรอืหลอดไฟนอีอน

ธรรมดา เพราะนอกจากจะมีประสทิธิภาพมากกว่า สว่างย่ิงกว่า ยังประหยัดพลงังาน
ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายให้ความคุ้มค่ายาวนาน

4. ข้าวของเครื่องใช้ เลือกฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ไมโครเวฟ ฯลฯ ต้องดูที่มีฉลากประหยัดไฟ และควรเป็นฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และช่วย
ให้เราประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ลดค่าใช้จ่ายที่เกินจ�าเป็น

5. ปิดไฟสแตนด์บาย 

และเครือ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ ถ้าคนไทย 
5 แสนครวัเรอืน คดิเป็น 2.50% ของ
ประเทศ ช่วยกนัปิดไฟสแตนด์บายจะ

ประหยัดได้ปีละ 2.4 ล้านบาท หาก 5 
ล้านครัวเรือน หรือ 25% ของประเทศ 

จะประหยัดได้ถึง 23 ล้านบาท
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6. เครื่องปรับอากาศ ไม่เปิดทิ้ง และหมั่นดูแล
อย่าเปิดแอร์ทิ้งไว้ เลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ หมั่นท�าความสะอาดแผ่น

กรองอากาศจะประหยัดได้ถึง 5-7% หากเราหยุดใช้แอร์แค่วันละ 1 ชม. จะประหยัดเดือน
ละ 126.90 บาท 1 ล้านเครื่อง ประหยัดได้ 126.9 ล้านบาท

7. ใช้น�้าร้อนให้น้อยลง
ในการท�าน�า้ร้อน ใช้พลงังานในการต้มสงูมาก การปรับเคร่ืองท�าน�า้อุน่ ให้มอีณุหภูมิ

และแรงน�้าให้น้อยลงจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 350 ปอนด์ต่อปี

8. รีดผ้าครั้งละมากๆ และเลือกขนาด (จ�านวนวัตต์) ให้เหมาะสม
• การใช้เตารีดไฟฟ้า ขนาด 1,000 วัตต์ วันละ 1 ชม. กินไฟ 90 บาท/เดือน 
• ถ้า 1 ล้านเครื่องจะเสียไปมูลค่า 90 ล้านบาท/เดือน หรือ 1,080 ล้านบาท/ปี 
• แต่ถ้าถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จ 3 นาที 1 ล้านเครื่อง จะประหยัดได้ถึง 
• 4.5 ล้านบาท/เดือน ควรรีดผ้าครั้งละมากๆ อย่ารีดผ้าเปียกชื้น 
• เลือกให้ขนาด (จ�านวนวัตต์) ให้เหมาะสม และแบบประหยัดไฟเบอร์ 5

9. เครื่องซักผ้า ควรใช้ให้เหมาะสมกับงาน 
เคร่ืองฝาบนส�าหรบัผ้าจ�านวนน้อย เครื่องฝาหน้าส�าหรับผ้าจ�านวนมากหรือผ้าห่ม 

เครือ่งแบบมีอบแห้งจะเปลืองไฟกว่า เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
มากกว่าเครือ่งซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ และเครื่องซักผ้าที่มีฝาเปิดด้านบนจะสิ้นเปลืองพลังงาน
มากกว่าฝาเปิดด้านหน้า อีกทั้งเสื้อผ้าที่ซักด้วยเครื่องที่มีฝาเปิดด้านบนจะเปื่อยและขาด
ง่ายมากกว่าด้วย

10. ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ 
ในการตากเสื้อผ้าที่ซักแล้วให้แห้ง ไม่ควรใช้เครื่องอบผ้าแห้ง

ควรใช้การผึ่งลมหรือตากแดด เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
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10 เคล็ดลับประหยัดน�้ามัน
ที่ทุกคนท�าได้ 

1. ขับรถให้น้อยลง
หากเป็นระยะทางใกล้ๆ สามารถเดินหรือขี่จักรยานแทนได้ หรือ

หันมาใช้บริการระบบการขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เพราะการขับรถยนต์เป็นระยะทาง 1 ไมล์ 
จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ปอนด์

2. เช็คลมยาง
การขับรถโดยที่ยางมีลมน้อย อาจท�าให้เปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้นได้ถึง 3% จากปกติ

น�้ามันทุกๆ แกลลอนที่ประหยัดได้ จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 20 ปอนด์

3. วางแผนก่อนเดินทาง
ศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อจะได้ไม่หลงทางให้

เสียเวลาและเสียพลังงานโดยไม่จ�าเป็น

4. ร่วมกันประหยัดน�้ามันแบบ Car Pool 
บ้านใกล้กันนั่งรถยนต์ไปท�างานด้วยกัน ช่วยประหยัดน�้ามัน และยังเป็นการลด

จ�านวนรถติดบนถนน ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย

10
หันมาใช้บริการระบบการขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เพราะการขับรถยนต์เป็นระยะทาง 1 ไมล์ 
จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ปอนด์
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5. ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการใช้น�า้มันลงได้ 

20% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 1 ตัน ต่อรถยนต์แต่ละคันที่ใช้งาน 
ราว 3 หมื่นกิโลเมตรต่อปี

6. เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดตามความจ�าเป็น 
โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและประโยชน์การใช้งาน เพื่อลดการสิ้นเปลือง

น�้ามันโดยไม่จ�าเป็น รวมทั้งพิจารณารุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

7. เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานชีวภาพ 
เช่น ไบโอดีเซล น�้ามันแก๊สโซฮอล ให้มากขึ้น

8. ไม่จ�าเป็นไม่ใช้รถขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ 
เนือ่งจากกินน�า้มันมาก และตะแกรงขนสัมภาระบนหลังคารถก็ไม่ใช่สิ่งจ�าเป็น 

เพราะเป็นการเพิ่มน�้าหนักรถให้เปลืองน�้ามัน 

9. ไม่ขับให้ดับเครื่อง
หากติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้นาน 10 นาที จะสูญเสียน�้ามันไป 200 ซีซี ดังนั้น หากว่า 

มีเหตุให้จอดรถเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะคอยคนหรอืขนของขึ้นลง ควรที่จะดบัเครื่องยนต์ทกุครั้ง

10. ตรวจเช็คสภาพรถทุก 3 เดือน
เพ่ือตรวจสอบความผดิปกตขิองเครื่องยนต์ และท�าความสะอาดภายในเครื่องยนต์

หลายๆ จุด จะเป็นการช่วยลดการใช้น�้ามันของเครื่องยนต์ได้ถึง 10%
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10 วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆ 
ที่คุณควรรู้ 

1. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ และรีไซเคิลให้มากขึ้น
เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10% จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,200 ปอนด์ต่อปี 

และลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ่งนึงจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2,400 ปอนด์ต่อปี

2. บริโภคเนื้อวัวให้น้อยลง 
ฟาร์มเลี้ยงวัว คือแหล่งหลักในการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ เนื่องจากมูลของ

สตัว์ทีข่บัถ่ายออกมารวมกันจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน หนัมารบัประทานผกัให้มากขึน้ ทานเนือ้
วัวให้น้อยลง

3. ไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เก็ต
ซ้ือผัก ผลไม้ หม ูไก่ ปลา ในตลาดสดใกล้บ้าน แทนการชอ็ปปิงในซเูปอร์มาร์เกต็บ้าง 

ที่อาหารสดทุกอย่างเพราะมีการห่อด้วยพลาสติกและโฟม ท�าให้เกิดขยะจ�านวนมาก

4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ 
เพื่อเป็นการลดขยะจากหีบห่อของบรรจุภัณฑ์

5. ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า 
เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใช้พลังงานจากน�้ามันและไฟฟ้า

จ�านวนมาก

10 10 
1. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ และรีไซเคิลให้มากขึ้น
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6. ช�าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ 
บิลค่าไฟ ค่าน�้า ค่าโทรศัพท์ และค่าอื่นๆ สามารถท�าได้โดยผ่านระบบออนไลน์ 

ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดเวลาที่ต้องเดินทางไปจ่ายบิลตามแบบเดิมๆ 

7. ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า
เพราะถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (ย่อยสลายได้แต่ใช้

เวลาประมาณ 450 ปี) และการเผาก�าจดัในเตาเผาขยะอย่างถกูวธิต้ีองใช้พลงังานจ�านวนมาก 
ซึ่งท�าให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ

8. พกขวดน�้าติดตัวไปด้วยระหว่างการเดินทาง 
เพราะขวดน�้าพลาสตกิแบบใช้ครั้งเดยีวสิ้นเปลอืงพลงังานในการผลติมหาศาลและ

สิ้นเปลืองพลังงานในการก�าจัดอีกด้วย

9. ลดการกินทิ้งกินขว้าง 
เพราะเศษอาหารและของที่บูดเน่า เมื่อไปทับถมอยู่ที่กองขยะจะกลายเป็นแหล่ง

ผลิตก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญอีกตัวหนึ่ง

10. สนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการ (เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร) 
จากบริษัทผู้ผลิตที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพือ่เป็นก�าลังใจให้แก่ผู้ผลิตที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอยากมีส่วน 
ในการปกป้องโลก
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เลือกใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น 
เพื่อโลกที่ยั่งยืน

เมื่อความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ได้เผาผลาญพลังงานส�าคัญ เช่น 
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ ให้ร่อยหรอน้อยลงไป การประหยัดเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอส�าหรับการแก้ไข ดังนั้น การหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อน�ามาใช้ จึงน่าจะ
เป็นอีกหนทางแก้ไขที่ดีต่อเรา และดีต่อโลกอย่างแท้จริง

พลังงานทดแทนที่ส�าคัญในประเทศไทย 

1. พลังงานลม
เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปว่า ลม เป็นพลงังานรูปหนึง่ทีม่อียู่ในตัวเอง ซึง่ในบางคร้ังแรง

ที่เกิดจากลมอาจท�าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลาย ต้นไม้หักโค่นลง สิ่งของวัตถุต่างๆ ล้ม
หรอืปลวิลอยไปตามลม ฯลฯ ในปัจจบุนัมนษุย์จงึได้ให้ความส�าคญัและน�าพลงังานจากลมมา
ใช้ประโยชน์มากขึน้ เนือ่งจากพลงังานลมมอียูโ่ดยทัว่ไป ไม่ต้องซือ้หา เป็นพลงังานทีส่ะอาด 
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รูจ้กัหมดสิน้

เทคโนโลยีกังหันลม

กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่
สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม
ให้เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นน�าพลังงานกลมาใช้
ประโยชน์โดยตรง  เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบ
น�้า หรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การ
พัฒนากังหันลมเพ่ือใช้ประโยชน์มีมาต้ังแต่ชนชาว
อียิปต์โบราณและมีความต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดย
การออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
พลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนง
ต่างๆ รวมถึงการหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ได ้
ก�าลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด  
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2. พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ได้น�ามาใช้งานแล้วในหลายส่วนของโลก และ

มีศกัยภาพในการผลติพลังงานมากกว่าการบรโิภคพลงังานของโลกในปัจจบัุน
หลายเท่า ในปัจจบัุนได้น�าความรูเ้ก่ียวกบัพลงังานแสงอาทติย์มาใช้ประโยชน์
โดยใช้เทคโนโลยีและออกแบบเครื่องมือในการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ส�าหรับประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 500,000 
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียงเส้นศูนย์สูตร หรืออยู่ในแถบร้อน มี
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยค่อนข้างสูงประมาณวันละ 4.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อตารางเมตร หากใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงบนประเทศไทยเพียง 
ร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมดต่อปี จะได้พลังงานเทียบเท่าน�้ามันดิบประมาณ 
700 ล้านตัน การค้นคว้าเพือ่น�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงาน
อื ่นที ่จะหมดไปจากโลก จึงมีความจ�าเป็นต้องวิจัยและพัฒนาเพื ่อให้
สามารถน�ามาใช้งานให้ได้ต่อไป การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ โดยการ
ประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ เช่น การกลั่นน�้าด้วยแสงอาทิตย์ การอบแห้งด้วย 
แสงอาทิตย์ และการแปรรูปอาหาร
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3. ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพจากขยะทางการเกษตรหรือเศษอาหารจากครัวเรือน สามารถเป็น

ทางเลือกส�าหรับพลังงานราคาถูก ไม่ว่าจะเพื่อแสงสว่างหรือการท�าอาหาร ในช่วง 30 ปีที ่
ผ่านมา ทั้งรัฐบาลของอินเดียและจีนต่างก็ได้ให้การสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพระดับ

ครัวเรือนซึ่งนอกจากจะลดค่ายังชีพแล้ว ยังเป็นการลดภาระของโครงข่ายพลังงานของ
ชาติด้วย ในประเทศพัฒนาแล้วการน�าเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ ยัง

เป็นการลดการปล่อยมลภาวะรวมถึงก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมที่นับ
วันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตพลอยได้ต่างๆ เช่น 

ปุ๋ยอินทรีย์ ยิ่งในทุกวันนี้โลกก�าลังเผชิญวิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อม
และวิกฤติพลังงาน ก๊าซชีวภาพจึงย่ิงมีความส�าคัญมากข้ึน 

เพราะเป็นการช่วยแก้ทั้งสองปัญหา ปัจจุบันรัฐบาล
ของหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก ็

ให้การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ และ
สนับสนุนผู้ที่ท�าการผลิตก๊าซชีวภาพใน 

รูปแบบต่างๆ

4. ไบโอดีเซล
ไ บ โ อ ดี เซ ล  เ ป ็ น

พลังงานอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง
สามารถผลิตได้จากพืชและไขมัน

สัตว์ ถึงน�า้มันไบโอดีเซลจะมีคุณสมบัติ
ในการเผาไหม ้ไม ่ เท ่ากับเครื่องยนต ์ 

แต่ข ้อดี คือ มีการเผาไหม้ที่สะอาดกว่า 
ไอเสียมีคุณภาพที่ดีกว ่า เพราะออกซิเจนใน 

ไบโอดเีซลท�าให้มกีารสนัดาปทีส่มบรูณ์กว่าน�า้มนัดเีซล
ปกติ จึงมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า ในเชิงเศรษฐศาสตร์น�้ามันไบโอดีเซล
มีราคาถูกกว่าน�้ามันชนิดอื่น อีกทั้งช่วยพยุงราคาพืชผลทางการ

เกษตร ลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ ในด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นการลดมลพิษในอากาศที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน และเป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
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แม้เราจะรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของโลกร้อนที่ 
แท้จริง แม้เราจะรู้หลากหลายวิธีในการลด 
โลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากเรา
ละเลยไม่ใส่ใจที่จะเริ่มต้นแก้ไข ปัญหาโลกร้อน
อาจจะสายจนเกินแก้ รักโลก รักษ์พลังงาน
ตั้งแต่วันนี้
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