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        ในปจจุบันกาซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากกิจกรรม
ของมนุษย สงผลใหรังสีความรอนจากดวงอาทิตยที่สองมายังโลก ไมสามารถ
สะทอนกลับออกไปนอกโลกได เพราะถูกกาซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากเกินไป
บดบัง เรียกสภาวะนี้วา ปรากฏการณเรือนกระจก เมื่อความรอนไมสามารถ
สะทอนกลับออกไปนอกโลกได จึงสงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น 
เกิดภาวะโลกรอน 
        กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยประสานงานหลักระดับ
ประเทศ ดาน “เสริมพลังความรวมมือดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 
(หรือ Action for Climate Empowerment : ACE) ภายใตกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ซึ่งมีบทบาทหลัก
ในการสงเสริมใหประชาชนมีความพรอมในการตั้งรับปรับตัวกับภาวะโลกรอน
ที่เกิดขึ้น ไดจัดทำ คูมือ โลกรอน เปนภัยใกลตัวกวาที่คิด เพื่อใหทุกคนทราบถึง
กิจกรรมของมนุษยที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออม 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย ซึ่งจะชวย
บรรเทาปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้น
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              ปจจุบันกาซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย ทำใหรังสีจากดวงอาทิตย
ที่เคยสองมายังโลก ไมสามารถสะทอนกลับออกไปนอกโลกได 
เพราะถูกกาซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากบดบัง 
เรียกสภาวะแบบนี้วา ปรากฏการณเรือนกระจก   
เมื่อความรอนไมสามารถสะทอนกลับ
ออกไปนอกโลก ก็ทำใหอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เกิดเปน
ภาวะโลกรอน ยิ่งกาซเรือนกระจก
มากเทาใดโลกก็จะรอนมากขึ้นเทานั้น

oil oil
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ภาวะโลกรอน (Global Warming) 
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(Climate change)
         คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
อากาศเฉลี่ย (Average Weather) 
ในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย 
หมายความรวมถึง ลักษณะทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับอากาศ เชน อุณหภูมิ 
ฝน ลม เปนตน
        ในความหมายตามกรอบของ
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ UNFCCC (United 
Nations Framework Convention 
on Climate Change)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อันเปนผลทางตรง หรือทางออม

จากกิจกรรมของมนุษย ที่ทำใหองคประกอบ
ของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือ

จากความผันแปรตามธรรมชาติ
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สะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์
บางส่วนกลับออกไป

รังสีความร้อนบางส่วนผ่านชั้นบรรยากาศ
และหายไปในห้วงอากาศ

โลก
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       ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) 
คือ การที่โลกถูกหอหุมดวยกาซเรือนกระจก ซึ่งตามธรรมชาติ
กาซเรือนกระจกเปนองคประกอบของชั ้นบรรยากาศโลก                       
กาซเหลาน้ีจะดูดซับคล่ืนความรอนไวในเวลากลางวัน แลวคอย ๆ 
แผรังสีความรอนออกมาในเวลากลางคืน
      ปรากฏการณนี้จะชวยรักษาอุณหภูมิของโลกไมใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนเกินไป ในทางกลับกันถาใน
ชั้นบรรยากาศโลกไมมีกาซเรือนกระจกจะทำใหอุณหภูมิบนโลก
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน เวลากลางวันรอนจัด ในขณะที่
เวลากลางคืนก็หนาวจัด

(Greenhouse effect)
ปรากฏการณเรือนกระจก
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CO2

 (Carbon Dioxide : CO2)
กาซคารบอนไดออกไซด

        เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล 
จำพวกน้ำมัน ถานหิน กาซธรรมชาติ ในกระบวนการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนสง 
รวมถึงเกิดจากการเผาปา เปนตน เชื้อเพลิง
เหลานี้มีสารคารบอนเปนองคประกอบหลัก 
เมื่อถูกเผาไหมจะเกิดกาซคารบอนไดออกไซด
      ลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศ

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ 1

        เกิดจากการยอยสลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว 
เราสามารถพบกาซมีเทนตามธรรมชาติไดบริเวณ
พื้นที่ชุมน้ำ (Wetland) นอกจากนี้กาซมีเทน
ยังเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยดวย 
เชน กิจกรรมทางการเกษตร (การปลูกขาว, 
เลี้ยงสัตว) การฝงกลบขยะมูลฝอยในบอขยะ 
การทำเหมืองแร การผลิตถานหิน ฯลฯ  
แมในชั้นบรรยากาศจะมีกาซมีเทนอยูนอย 
แตกาซชนิดนี้สามารถดูดซับความรอนได
มากกวา CO2 ถึง 25 เทา

CH4กาซมีเทน
(Methane : CH4) 

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ 2

 (Nitrous oxide : N2O) 
กาซไนตรัสออกไซด

        เกิดจากการทำการเกษตร ปศุสัตว 
การยอยสลายของซากพืชและซากสัตว 
และการใชปุยที่มีองคประกอบ
ของไนโตรเจน การเผาไหม
เชื้อเพลิงในภาคพลังงาน 
ฯลฯ

N2O

N2O

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ 3

 (Hydrofluorocarbons : HFCs)
กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน

ใชเปนสารทำความเย็น
โดยสวนมากจะใชใน
เครื่องปรับอากาศ

HFCs

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ 4

HFCs HFCs

(Perfluorocarbons : PFCs)
กาซเปอรฟลูออโรคารบอน

        พบในการหลอมอะลูมิเนียม
และผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟา

PFCs

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ 5

(Sulfur hexafluoride : SF6) 
กาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด

        นำมาใชเปนฉนวนไฟฟาปองกันการเกิดประกายไฟ
จากอุปกรณไฟฟาแรงสูง หรือนำมาใชเพื่อชวยระบายความรอน
จากอุปกรณไฟฟาแรงสูง และนิยมนำไปใชในกระบวนการ
ผลิตยางรถยนต กาซชนิดนี้ถูกระบุวาเปนกาซเรือนกระจก
ที่มีศักยภาพในการทำใหเกิดโลกรอนมากที่สุด มากกวา
คารบอนไดออกไซดถึง 22,800 เทา

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ 6

 (Nitrogen trifluoride : NF3) 
กาซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด

        เปนกาซที่พบมากในอุตสาหกรรมผลิตวงจรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรือแผงวงจรขนาดเล็กสำหรับคอมพิวเตอร เชน โซลารเซลล จอแอลซีดี
ที่ใชในโทรทัศน และโทรศัพทมือถือ ฯลฯ

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ 7

N2O N2O

N2O

อุตสาหกรรมผลิต
เสนใยไนลอน

N2O



ในช้ันบรรยากาศ

ในบรรดากาซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปลอยออกสู
ชั้นบรรยากาศโลก กาซคารบอนไดออกไซดมีปริมาณ

มากที่สุด ประมาณ 76 เปอรเซ็นต โดยแบงเปน
กาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ และถานหิน คิดเปน 

65 เปอรเซ็นต และเปนกาซคารบอนไดออกไซด
ที่เกิดจากการใชประโยชนที่ดินและปาไม คิดเปน

11 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ กาซมีเทน 16 เปอรเซ็นต 
กาซไนตรัสออกไซด 6 เปอรเซ็นต และอีก 2 เปอรเซ็นต 

คือ กลุมกาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน เปอรฟลูออโรคารบอน 
ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด

65%11%

6% 2%

16%

กาซในกลุม
ฟลูออโรคารบอนไนตรัสออกไซด

มีเทน

คารบอนไดออกไซด
(ปาไมและการใชประโยชนที่ดิน)

คารบอนไดออกไซด
(เชื้อเพลิงฟอสซิล และอุตสาหกรรม)

ปริม
าณกาซเรือนกระจกแตละชนิด

8

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

โลกรอนเปนภัยใกลตัวกวาที่คิด



ในช้ันบรรยากาศปริม
าณกาซเรือนกระจกแตละชนิด

สารคลอโรฟลูออโรคารบอน
 หรือ CFC

        แมการเกิดภาวะโลกรอน มิไดมีสาเหตุโดยตรงจากการเกิดรูโหวในชั้นโอโซน แตการเพิ่มขึ้น
ของสารทำลายชั้นโอโซน จำพวกสารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือ CFC (ถูกนำมาใชในอุปกรณ
ทำความเย็น เชน เคร่ืองปรับอากาศ ตูเย็น แตปจจุบันหลายประเทศไดหามไมใหมีการใชสาร CFC แลว) 
นอกจากจะทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศใหเปนรูโหวจนรังสีตาง ๆ จากดวงอาทิตยเล็ดลอด
มายังผิวโลกไดมากข้ึนแลว CFC ยังไปเพ่ิมความหนาของบรรยากาศในช้ันโทรโพสเฟยร สงผลให
รังสีความรอนที่สองมาสะทอนกลับออกไปนอกโลกไดยากลำบากขึ้น จึงเปนสาเหตุใหโลกรอนขึ้น 
ในขณะเดียวกันเมื่อสาร CFC ที่สามารถลอดผานชั้นโทรโพสเฟยรขึ้นไปได ก็จะไปทำลายโอโซน 
ทำใหชั้นโอโซนเกิดรูรั่วเพิ่มขึ้นอีก จนรังสี UV สามารถสองตรงมายังโลกไดมากขึ้น ซึ่งหลายคน
มักเขาใจผิดวา รังสี UV ที่ทะลุผานชั้นโอโซนมายังโลก เปนหนึ่งในสาเหตุของโลกรอน 
        จริง ๆ แลวไมใช เพราะรังสี UV ไมใชรังสีความรอน 
แตสารเคมีในกลุม คลอโรฟลูออโรคารบอนตางหากที่เปนหนึ่ง
ในตัวการสำคัญในการทำใหเกิดภาวะโลกรอน
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CFC

CFC



เอกโซสเฟยร (Exosphere)

เทอรโมสเฟยร (Thermosphere)

มีโซสเฟยร (Mesosphere)

สตราโทสเฟยร (Stratosphere)
โอโซน (O3)

โทรโพสเฟยร์ (Troposphere)

10 km

25 km

50 km

85 km

600 km

ชั้นบรรยากาศของโลก
THE EARTH’S ATMOSPHERE

การทำลายโอโซน
เปนสาเหตุของโลกรอนจริงหรือ

        การทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งก็ไมไดถูกตองทั้งหมด 
เพราะในความเปนจริงแลว การทำลายชั้นโอโซนจนเกิดเปนรูโหวในชั้นบรรยากาศนั้น ไมไดทำใหโลกรอนขึ้น
แตมันทำใหรังสีที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตสามารถสองผานมายังโลกไดมากขึ้น โดยไมมีอะไรปองกัน 
อธิบายใหเห็นภาพมากข้ึนคือ โอโซนซ่ึงอยูในช้ันบรรยากาศสตราโตสเฟยร อยูสูงข้ึนไปจากพ้ืนโลก 50 กิโลเมตร 
(ในขณะท่ีปรากฏการณเรือนกระจกจะเกิดข้ึนในช้ันโทรโพสเฟยร สูงจากพ้ืนโลก 10 – 15 กิโลเมตร) จะทำหนาท่ี
ดูดกลืนรังสีบางสวนจากดวงอาทิตยไมใหสองมายังโลกมากจนเกินไป โดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเล็ตชนิดบี 
หรือ UV-B ซึ่งเปนรังสีที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ หากไดรับรังสีชนิดนี้เปนเวลานานจะทำใหเสี่ยง
ตอการเปนมะเร็งผิวหนัง
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อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น

เพิ่มขึ้น

          ปจจุบันอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมข้ึน 0.85 (0.65 ถึง 1.06) 
องศาเซลเซียส นับตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ประมาณป ค.ศ. 1880) 
และยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นักวิทยาศาสตรจากทั่วโลก
กําลังเปนหวงวาถาเราไมสามารถรักษาระดับการปลอยกาซเรือนกระจก
ใหนอยลงกวาที่เปนอยูได ภายในครึ่งศตวรรษนี้ โลกจะรอนขึ้นถึง 
2 องศาเซลเซียส และเม่ือส้ินศตวรรษท่ี 21 อุณหภูมิเฉล่ียก็อาจจะสูงข้ึนถึง 
4 องศาเซลเซียสก็เปนได

oC
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          การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางออม 
คือ กิจกรรมที่เราไมไดเปนคนปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง
ในขณะนั้น แตการกระทํา หรือ พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเรา 
มีสวนทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน การใชไฟฟา 
เพราะโรงงานผลิตไฟฟาสวนใหญยังใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
จําพวก น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิงหลัก 
หรือ การบริโภคสินคาในชีวิตประจําวัน เชน 
การใชบรรจุภัณฑท่ีใชคร้ังเดียวแลวท้ิง จําพวก
ถุงพลาสติก หรือหลอดเครื ่องดื ่ม รวมถึง
การรับประทานอาหารเหลือทิ้ง เพราะสินคา
และพฤติกรรมในการบริโภคในลักษณะนี้ 
ลวนตองใชพลังงานและทรัพยากรในทุกขั้นตอน 
ตั้งแตการผลิต การขนสง การจัดจําหนาย 
และการนําไปกําจัดหลังการใชงาน ดังนั ้น
หากเราใชไฟฟาอยางไมประหยัด หรือบริโภค
จนเกินความจําเปน ก็จะมีสวนทําใหโลกรอนข้ึน

สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลง
             สภาพภูมิอากาศ
          เปนที่ยืนยันแลววาการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกในชวงหลายทศวรรษ
ที่ผานมา มีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราทุกคน ไมวาจะเปน
การนําเช้ือเพลิงฟอสซิลมาใชในภาคพลังงาน ขนสงและอุตสาหกรรม กิจกรรมตาง ๆ 
ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการตัดไมทําลายปา ซึ่งเปน
แหลงดูดซับคารบอนที่สําคัญของโลก ทั้งหมดนี้มีสวนในการ
เพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออม

          การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
คือ กิจกรรมที่เราเปนผูปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง

ณ เวลาที่เราทํากิจกรรมนั้น เชน กิจกรรมจากการเดินทาง
และการขนสง เพราะกิจกรรมเหลานั้นตองใชน้ํามัน

ซึ่งกระบวนการเผาไหมของเครื่องยนต ทําใหเกิด
กาซคารบอนไดออกไซด หนึ่งในกาซเรือนกระจก

ที่เปนสาเหตุของภาวะโลกรอน
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N2O

SF6 CO2

HFCs

CH4PFCs

NF3

กิจกรรมของมนุษย
ที่ทำใหเกิดกาซเรือนกระจก

13

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

โลกรอนเปนภัยใกลตัวกวาที่คิด



ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลก
แยกตามประเภทกิจกรรม

 การเดินทาง
ดวยยานพาหนะ

ที่ใชน้ำมัน
การเดินทางดวยยานพาหนะที่ใชน้ํามัน

ไมวาจะเปน รถยนต หรือ รถจักรยานยนต
ถือเปนหนึ่งกิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญ

เพราะทั่วโลกยังคงใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงหลักในการเดินทาง
ขอมูลที่นาสนใจระบุวา

น้ำมัน 1 ลิตร จะปลอย
CO

2  
2.3 กก. เลยทีเดียว

         ไดแก การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว นอกจากนี้ยังรวมถึง
การตัดไมทําลายปาดวย รวม ๆ แลวมีปริมาณกาซเรือนกระจก
ถูกปลอยออกไป จากกิจกรรมเหลานี้ถึง 24 % ซึ่งตัวเลขนี้
ยังไมรวม ปริมาณ CO2 ที ่สะสมอยูในธรรมชาติ ในรูปของ
มวลชีวภาพ และอินทรียวัตถุ รวมถึงที่สะสมอยูในดินอีก 20 %

กิจกรรมจากภาคการเกษตร ปาไม 
และการใชประโยชนที่ดิน

ซึ่งเกิดจากการเผาไหมน้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน
เพื่อใช ในการผลิตกระแสไฟฟา และความรอน คิดเปน
25 เปอรเซ็นต ของกาซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งถือวา
เปนกิจกรรม

กิจกรรมจากภาคพลังงานและความรอน

มากที่สุด
ที่ปลอยกาซเรือนกระจก

14

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

โลกรอนเปนภัยใกลตัวกวาที่คิด



ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลก
แยกตามประเภทกิจกรรม

เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต
และการปลอยมลพิษจากกระบวนการทางเคมี 
และการจัดการขยะ 21%

กิจกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
ประกอบไปดวย การขนสงทางรถยนต ทางราง 
ทางอากาศและทางเรือ ซ่ึงกวา 95% ของการขนสง
ท่ัวโลกยังตองพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิล สวนใหญเปน 
น้ํามันเบนซิน และดีเซล 14%

กิจกรรมจากภาคคมนาคม ขนสง

สวนใหญเปนกิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกทางออม
ที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา การแปรรูปน้ำมัน 
และการคมนาคมขนสง แตเกี่ยวของกับการบริโภค
และการใชชีวิตของพวกเรา 10%

กิจกรรมอื่นๆ
เปนการเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อใหความรอน
ในอาคารหรือการใชเชื้อเพลิงในการหุงตม
ภายในบาน 6%

การใชพลังงานในอาคาร

โรงงานอุตสาหกรรม ที่ไมมีระบบบำบัด

มลพิษทางอากาศ

เผาในที่โลง

โรงงานที่ใชพลังงานจากถานหิน

และนํ้ามันดิบ

การใชน้ำประปา
ในชีวิตประจำวัน

การใชไฟฟา
ในชีวิตประจำวัน
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พฤติกรรมใดในชีวิตประจำวัน
ปลอย CO2 มากนอยแคไหน

เราจะรูไดอยางไรวา

        กิจกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
ตั้งแตตื่นนอน รับประทานอาหาร เดินทางไปโรงเรียน 
เรียนหนังสือ ทำงาน การจับจายเลือกซื้อสินคาตาง ๆ 
ลวนมีผลตอการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งทางตรง
และทางออมดวยกันทั้งนั้น นักวิทยาศาสตรไดพัฒนา
เครื ่องมือที ่เรียกวา  รอยเทาคารบอน หรือ 
Carbon Footprint เพ่ือนำมาใชในการวัดปริมาณ 
CO2 ที่ถูกปลอยมาจากผลิตภัณฑตาง ๆ 
        ซ่ึงจะประเมินกันต้ังแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ การขนสง 
การใชงาน ไปจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ
หลังการใชงาน (หรือที่เราเรียกกันวา ประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA)

นอกจากนี้ Carbon Footprint
ยังใชวัดการปลอย CO2 จากกิจกรรมตาง ๆ 

ในชีวิตประจำวัน  โดยจะทำการคำนวณออกมา
ในรูปของ  CO2eq

หรือคารบอนไดออกไซตเทียบเทา

CO2
CO2

CO2

CO2
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กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ปลอย CO2 มากนอยแคไหน

Carbon Footprint ของการเดินทาง (Kg.CO2e/กิโลเมตร/คน)

0
Kg.CO2e/กิโลกรัม/คน0.0083

Kg.CO2e/กิโลกรัม/คน

Kg.CO2e/กิโลกรัม/คน
0.0240 0.0300

รถจักรยาน

รถไฟ

รถแท็กซี่
รถโดยสารประจำทาง

รถไฟฟา

Kg.CO2e/กิโลกรัม/คน

0.0470
Kg.CO2e/กิโลกรัม/คน

0.0900
0.3810รถยนตสวนบุคคล

เครื่องบิน

Kg.CO2e/กิโลกรัม/คน

Kg.CO2e/กิโลกรัม/คน
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Carbon Footprint ของเครื่องใชในสำนักงาน
(Kg.CO2e/kWh.)

กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ปลอย CO2 มากนอยแคไหน

14 นิ้ว
15 นิ้ว
17 นิ้ว

0.05

0.06

0.07

คอมพิวเตอร (ขนาดจอ)

เครื่องพิมพเลเซอร
0.04 Kg.CO2e/kWh.

Kg.CO2e/kWh.

Kg.CO2e/kWh.

Kg.CO2e/kWh.

เครื่องปรับอากาศ

18,000
20,000
24,000

0.79

0.83

0.98

ขนาดบีทียู
Kg.CO2e/kWh.

Kg.CO2e/kWh.

Kg.CO2e/kWh.

0.07
เครื่องถายเอกสาร

Kg.CO2e/kWh.
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         หลายคนคงนึกไมถึงวาขยะจะทำใหเกิดภาวะโลกรอนไดอยางไร 
จริง ๆ แลว ในขั้นตอนของการจัดการขยะไมวาจะเปนการเก็บขน การเผา 
การฝงกลบ ลวนปลอยกาซเรือนกระจก เชน กาซคารบอนไดออกไซด และ
กาซมีเทน แทบทั้งสิ้น

การเก็บขนขยะตองใชรถบรรทุก
ในการขนขยะไปกำจัด

ซึ่งจำเปนตองใชเชื้อเพลิงฟอสซิล

การเผาขยะ (โดยเฉพาะขยะพลาสติก) จะกอใหเกิด
สารประกอบไฮโครคารบอน ที่เปนตัวการสำคัญ

ของการเกิดภาวะโลกรอน

จะทำใหเกิดการหมักหมมของขยะ
โดยเฉพาะขยะอินทรียจะกอใหเกิดกาซมีเทน

ซึ่งมีศักยภาพทำใหเกิดภาวะโลกรอนมากกวา
คารบอนไดออกไซดถึง 25 เทา

ดังนั้น หากเราชวยกันลดปริมาณขยะ รูจักการคัดแยกขยะ 
หรือแมแตนำกาซชีวภาพที่เกิดจากขยะกลับมาใชประโยชนในรูปของพลังงาน 

ก็จะชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได โดยเฉพาะการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง 
เพราะนอกจากขยะบางชนิดจะถูกหมุนเวียนกลับมาใชใหมแลว 
ยังทำใหปริมาณขยะในบอฝงกลบลดลง ซึ่งก็หมายถึงปริมาณ

การเกิดกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของโลกรอนก็จะลดนอยลงตามไปดวย

การฝงกลบที่ไมถูกวิธี

ขยะกับการเกิด
ภาวะ โลกรอน
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จีน สหรัฐอเมริกา กลุม EU28 อินเดีย รัสเซีย ญี่ปุน
CHINA US EU28 INDIA RUSSIA JAPAN
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แตละประเทศปลอย CO2 
      กันมากนอยแคไหน

6 อันดับของโลก
ปริมาณการปลอย CO

2 



       ประเทศไทยแมจะไมใชประเทศที่ปลอย CO2 

ติดอันดับตนๆ ของโลก แตปริมาณ CO2 ก็เพิ่มขึ้นทุกป
เมื่อนำขอมูลการปลอย CO2 ในป 2543 มาเปรียบเทียบกับ

ป 2564 จะพบวา มีการปลอย CO2 เพิ่มขึ้น 8.63 %
กิจกรรมที่มีปริมาณการปลอย CO2 มากที่สุด คือ

ภาคพลังงาน คมนาคมและขนสง ซึ่งตั้งแต ป 2543 – 2556
ภาคพลังงานปลอย CO2 เพิ่มขึ้นถึง 47.16% แตก็ยังดีที่

ปริมาณ CO2 บางสวนถูกดูดซับโดยพื้นที่ปา และพื้นที่เกษตรกรรม

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

ประเทศไทยปลอย CO2 
      กันมากนอยแคไหน
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ขอมูลป 2558 พบวา ปาไม
และพื้นที่เกษตรในบานเรา

ชวยดูดซับ CO2 เพิ่มขึ้น 6 เทา
เมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2543 

นั่นแสดงใหเห็นวา ทรัพยากรปาไม
มีความสำคัญอยางมาก

ตอการลดกาซเรือนกระจก

CO2

CO2
CO2



อากาศแปรปรวน น้ำทะเลสูงขึ้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

ปจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เพิ่มขึ้น 0.85
องศาเซลเซียส แมดูเหมือนจะนอยนิด

(เพราะยังไมถึง 1 องศาเซลเซียส) แตก็ทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเปนอยางมาก

ไมวาจะเปน ภัยแลง พายุฝน น้ำทวม
คลื่นความรอน ที่รุนแรงและถี่มากขึ้น 

ระยะเวลาและจำนวนวันที่มีอากาศรอน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ลาสุดป 2560 

เปนปที่รอนที่สุดในประวัติศาสตรโลก และถือเปนปที่ 3 
ติดตอกันที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งเปนผลมาจากภาวะโลกรอน 

ปจจุบันมีเมืองทากวา 130 แหงทั่วโลก กำลังแบกรับ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและคาดวาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมีมูลคา

รวมๆ กันแลว ประมาณ 3 แสนลานดอลลารสหรัฐ 
จากสถานการณภัยธรรมชาติที่แปรปรวนเกินคาดเดา

     ภาวะโลกรอน ยังทำใหน้ำแข็งขั้วโลกละลาย 
และระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 0.19 เมตร ในชวง 200 ปที่ผานมา 
หากไมมีการดำเนินการใด ๆ ประชากร 100 ลานคนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเล
จะไดรับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และพื้นที่ตามแนวชายฝงทะเล
จะถูกกัดเซาะจากคลื่นลมที่รุนแรง โดยจะเกิดขึ้นมากบริเวณเอเชียตะวันออก 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และกรุงเทพก็จะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน 
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ป 2561 หลายประเทศในทวีปยุโรป ตองเผชิญหนากับคล่ืนความรอน จนมีผูเสียชีวิต หลายประเทศ
ตองประสบกับภัยพิบัติและน้ำทวมฉับพลัน ทำลายสิ่งปลูกสราง และโครงสรางพื้นฐาน สรางความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน 
และเศรษฐกิจของประเทศ เชน กรณีของพายุหิมะพัดถลมประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำใหมีหิมะสูงกวา 50 เมตร  นอกจากนี้
น้ำทวมขัง ยังทำใหเกิดการแพรระบาดของโรค
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ถาอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส น้ำจืดทั่วโลก
จะลดลง 20 เปอรเซ็นต และลดลงถึง 50 เปอรเซ็นต
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 4 องศาเซลเซียส  ในบางพื้นที่
จะประสบกับความแหงแลง และเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ
สำหรับอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะทางตอนเหนือและ
ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา เอเชียกลางและเอเชียใต

+2oC

-20%

+4oC

%-50

เปรียบเทียบจำนวนประชากรที่ขาดแคลนน้ำ
กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ยุโรป
เอเชีย

แอฟริกา
อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย

อเมริกาใต
จำนวนประชากรที่ขาดแคลนน้ำ

2oC

3oC

4

54

48

30
24

2

337

66

83

43
24

6

416

58

107

43
71

7

446+

+

+ 485
ลานคน

683
ลานคน

732
ลานคน

oC

       วัฏจักรของน้ำจะไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
โลกรอน ซึ่งจะสงผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพ
ของทรัพยากรน้ำ

รอนโลก
แลงโลก



       ความเปนกรดและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของมหาสมุทร สงผลกระทบโดยตรง
ตอระบบนิเวศชายฝงทะเล เชน เมื่อทะเลมีสภาพเปนกรด จะทำใหสัตวมีเปลือก
ที่มีเเคลเซียมเปนสวนประกอบอยางกุงและหอยไมสามารถรอดชีวิต
จากสภาพเชนนี้ได เพราะกรดจะกัดกรอนเปลือกที่เปนแคลเซียม
ของพวกมัน

ระบบนิเวศทะเลเปลี่ยน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำบริเวณชายฝงทะเล และปากแมน้ำ
จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากคาความเค็มและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิต

       เม่ืออุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงข้ึน ก็ทำใหอุณหภูมิในมหาสมุทรเพ่ิมสูงข้ึนดวย จนทำให
มหาสมุทรมีสภาพเปนกรดเนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ลงไปละลายอยูในน้ำทะเล ทำใหน้ำมีสภาพเปนกรดมากข้ึน

เมื่อมหาสมุทรรอนขึ้น

 pH

 pH
 pH

 pH

อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียส ปะการัง
สวนใหญจะสูญพันธุและเมื่อปะการังซึ่งเปน
ท้ังอาหาร ท่ีอยูอาศัย และท่ีหลบภัยของสัตวทะเล
นานับชนิดถูกทำลาย ก็ยอมสงผลถึงสมดุล
ของระบบนิเวศใตทองทะเล และมนุษยก็จะได
ผลกระทบดวย เพราะทรัพยากรประมงลดลง

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส จะทำให
ปะการังทั่วโลกเสื่อมโทรมถึง 35 เปอรเซ็นต 
ภายในไมกี่สิบป
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 3 องศาเซลเซียส ปะการัง
จะเส่ือมโทรมถึง 59 เปอรเซ็นต ภายในไมก่ีสิบป

ความเปนกรดที่เพิ่มขึ้นยังทำใหเกิดปรากฏการณ
ปะการังฟอกขาว ปะการังตาย

และทำใหการเกิดขึ้นของปะการังยากขึ้น

จะลดลง จากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งจะสงผลตอการดำรงชีวิตของสัตวน้ำ

ที่อาศัยอยูในเขตภูมิภาคกึ่งเขตรอน 
(Subtropical region)

หญาทะเลและสาหรายทะเล

 pH

 pH

 pH

 pH

+3OC

+2OC

+4OC
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       ความหลากหลายทางชีวภาพจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
และขยายวงกวางมากขึ้นเมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศาเซลเซียส 
เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเขมขน
ของคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นจะเปนตัวขับเคลื่อนให
ระบบนิเวศของโลกเปลี่ยนแปลงมหาศาลอยางไมคาดคิด 
และยังทำใหพืชและสัตวที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ 
(ทั้งระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศทะเลและชายฝง) 
ไดรับผลกระทบและถูกคุกคามถึง 16 เปอรเซ็นต

       การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศบนพื้นโลก ไมวาจะเปน ระบบนิเวศปาไม
ระบบนิเวศน้ำจืด หรือแมกระท่ังระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง ทำใหระบบนิเวศเส่ือมโทรมและทำลายถ่ินท่ีอยูอาศัย
ของชนิดพันธุพืชและพันธุสัตว

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง

ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5-2 
องศาเซลเซียส จะสงผลใหปาอเมซอน

มีโอกาสเกิดไฟปาเพิ่มขึ้น 2 เทา  
ภายในป 2050

       ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
จะสงผลกระทบโดยตรงกับมนุษย เพราะมนุษยตองพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตไมทางใดก็ทางหนึ่ง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอ
การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคตางๆ

สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก
12.9%

สัตวเลื้อยคลาน
9.0%

สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง
8.8%

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
8.6%

นก
6.3%

พืช
7.3%

ปลา
7.6%

อเมริกาเหนือ ยุโรป

ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด

แอฟริกา

อเมริกาใต

เอเชีย
8.2%

8.2%

13.9%

11.4%

23%

5.1%

มหาสมุทร

12%



       อุณหภูมิที่รอนขึ้นและฤดูกาลที่แปรปรวน ทำใหการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตวบางชนิดไดรับผลกระทบ 
และยังทำใหสัตวหลายชนิดตองสูญเสียแหลงอาหาร และตองใชพลังงานในการหาอาหารเพิ่มมากขึ้นดวย มีการประเมินวา 
แมเราจะควบคุมอุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสได แตก็จะยังมีพืชและสัตวสูญพันธุไปแลวกวา 5 เปอรเซ็นต
ของชนิดพันธุทั้งหมดบนโลก

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง

ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นทำใหพื้นที่ชายหาด
ซึ่งเปนแหลงวางไขของเตาทะเลลดลง นอกจากนี้ 
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยังทำใหลูกเตาทะเลที่ฟกออกมา

มีโอกาสจะเปนตัวเมียมากขึ้น

เตาทะเล

นกเพนกวินธารน้ำแข็งในทวีปอารกติกซึ่งเปนบาน
ของหมีขั้วโลกกำลังละลาย ทำให
พวกมันเสี่ยงสูญพันธุไดในอนาคต

หมีขั้วโลก
การละลายของน้ำแข็งอันเนื่องจากภาวะโลกรอน 
สงผลใหนกเพนกวินตองวางไขอยูบนพื้นน้ำแข็ง
ที่บางกวาปกติ และมีความเสี่ยงที่จะแตกหักไดงาย 
ซึ่งเปนอันตรายอยางมากตอไขนกเพนกวิน 
นอกจากนี้ลูกนกเพนกวินที่ฟกออกจากไข
ตองเผชิญสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง 
ทำใหลูกนกจำนวนมากเสียชีวิต

สภาพอากาศที่แปรปรวนจะสงผลกระทบตอวงจรชีวิตของกบ 
เชน การผสมพันธุ วางไข เพราะกบตองอาศัยแหลงน้ำเพ่ือวางไข 
ดังนั้นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณน้ำฝนก็จะสงผลทำให
การสืบพันธุของกบลดลง รวมไปถึงอุณหภูมิที่รอนขึ้นยังทำให
บึงน้ำมีสภาพไมเหมาะสมสำหรับการเปนแหลงวางไข สงผลให
ไขฝอ หรือลูกออดอาจตายได นอกจากน้ีอากาศท่ีรอนและแหงแลง 
ยังทำใหกบตองสูญเสียน้ำออกจากรางกายทางผิวหนังมากขึ้น
กวาเดิม และทำใหกบมีโอกาสตายได

กบ

       ทวีปที่มีอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด
ไดแก อันดับหน่ึง อเมริกาใต (23%) อันดับสอง ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด (13.9%) สาเหตุที่ทำใหสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยูในทวีปทั้ง 2 แหง เสี่ยงตอการสูญพันธุเพราะสิ่งมีชีวิต
เหลานี้ตองการถิ่นอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะ 
       ดังน้ันถาถ่ินอาศัยปจจุบันไมเหมาะสม ท้ังยังไมสามารถ
ปรับตัว หรืออพยพยายไปยังถ่ินท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมกวา 
ก็ทำใหเสี่ยงตอการสูญพันธุได

สัตวเลื้อยคลาน13% 9%

สัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก

ชนิดพันธุ
ที่ไดรับผลกระทบ

มากที่สุด
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ในป พ.ศ. 2593 ประชากร 200 ลานคน
จะขาดแคลนอาหาร และจะมีเด็กที่ขาดสารอาหาร

มากถึง 24 ลานคน ซึ่งเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อพื้นที่ทางการเกษตรไดรับผลกระทบจากภาวะน้ำทวม 
น้ำแลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ยอมทำใหราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน แรงงาน

ภาคการเกษตรตกอยูในภาวะเสี่ยงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แรงงานในประเทศเขตรอน

มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

ทำใหพื้นที่ที่เคยเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
อาจไมเหมาะสมอีกตอไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สงผลใหอาหารลดลง

เชน ขาว งานวิจัยระบุวา อุณหภูมิเฉลี่ยของไทยในชวง 50 ปที่ผานมา
เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส และหากอุณหภูมิยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

คาดกันวาทุก ๆ 1 องศาเซลเซียสจะทำใหผลผลิตขาวลดลงรอยละ 10
และในชวงที่ขาวเริ่มผสมเกสร ถาอุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส
จะทำใหเกสรของขาวมีอายุสั้น สงผลใหอัตราการผสมเกสรลดลง

เมล็ดขาวจะลีบและผลผลิตจะลดลง รวมถึงแมลงศัตรูพืช
และโรคระบาด ก็จะเพิ่มขึ้นดวย

บางชนิดลดลง
เมื่ออุณหภูมเิพิ่มสูงขึ้น 

ผลผลิตทางการเกษตร



กระทบตอความมั่นคงทางอาหาร เพราะพื้นที่
ที่ใชในการผลิตอาหาร ปริมาณผลผลิต

ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทำใหผลผลิตนอยลง

ปริมาณน้ำดิบลดลง
และอาจมีสิ่งปนเปอน

สงผลตอตนทุน
การผลิตน้ำที่สูงขึ้น

ตนท�น

กระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สูญเสียที่อยูอาศัยอันเนื่องมาจาก
การกัดเซาะชายฝงและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

เกษตรกรยายถิ่นเพราะผลผลิต
ทางการเกษตรไมไดผลอันเนื่องมาจาก

ดินฟาอากาศที่แปรปรวน

การยายถิ่นทำใหเกิดการกระจุกตัว
ของประชากรสงผลตอคุณภาพชีวิต

เกิดการแยงชิงทรัพยากร
ความขัดแยงและเสี่ยง

ตอการเกิดโรคระบาด ฯลฯ

การอพยพยายถิ่นและ
การสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย

นวัตกรรมสวนผักแนวตั้ง

เกิดโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้น
เพราะอากาศรอนทำใหพาหะนำโรคเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว

โดยเฉพาะยุงลาย แมลงวัน และหนู ทำใหเกิดการแพรกระจายของโรค
เชน ไขเลือดออก ทองรวง โรคฉี่หนู ฯลฯ

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินนอยลง

เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สุขภาพและ
ชีวิตความเปนอยู
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ปริมาณและการเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยูอยางจำกัดไดยากขึ้น



กระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกิดความขัดแยงในสังคม
อันเนื่องมาจากการสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย

การยายถิ่น การแยงชิงทรัพยากร
เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ

ตามมาดวยปญหาอาชญากรรม

ความขัดแยง
ทางสังคม

รัฐบาลตองใชงบประมาณ 
เพื่อปองกันและฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ตองลงท�นและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
ในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เชน พลังงานทดแทน ฯลฯ

สูญเสียอาชีพและรายไดทางการเกษตร
เพราะผลผลิตตกต่ำ เกิดภาระคาใชจาย

และหนี้สินตามมา

เศรษฐกิจ

เกิดคานิยมใหม ที่มีทั้งดานบวกและดานลบ
ที่สงผลตอการลดและการปลอยกาซเรือนกระจก

อาจเกิดการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
ในขณะเดียวกันอากาศที่รอนขึ้นอาจทำใหความตองการ

ใชพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน

โลกทัศนและวิถีชีวิต
ของมนุษย

เปลี่ยนแปลงไป
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พวกเรา ??

ควรเปลี่ยนมาใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน เชน หลอดคอมแพกตหรือ 
หลอด LED แทนการใชหลอดไส ซึ่งนอกจากจะใหแสงสวาง

ที่มีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใชงานยาวนาน ยังชวยประหยัดไฟฟา
โดยเฉพาะหลอด LED สามารถประหยัดพลังงานไดถึงรอยละ 85

เมื่อเทียบกับหลอดไส แมจะมีราคาที่สูงกวาหลอดประเภทอื่น
แตก็ชวยประหยัดคาใชจายไดในระยะยาว

ทำอะไรไดบาง
เพื่อลดโลกรอน

บาน 1 หลังมีอุปกรณเครื่องใชไฟฟามากมายหลายชิ้น
ถาเรารูจักใช ใชเทาที่จำเปนก็จะชวยประหยัดไฟฟาไดมาก

ลดการใชพลังงานในบาน
ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนดบาย
เครื่องใชไฟฟาหลายชนิดมีโหมดสแตนดบายติดมาดวย เชน วิทยุ โทรทัศน 
และคอมพิวเตอร เมื่อเลิกใชงานแลวนอกจากจะปดสวิตซควรดึงปลั๊กออกดวย

หันมาใชหลอดประหยัดพลังงาน 

หลอดคอมแพกต

หลอดไส

78.3%

ประหยัดกวา
หลอด LED

หลอดไส

86.6%

ประหยัดกวา
หลอด LED

หลอดคอมแพกต

38.0%

ประหยัดกวา

ลดใช
พลังงาน

ไมควรเปดตูเย็นทิ้งไวเมื่อไมใชงาน
หรือไมควรเปด/ปดตูเย็นบอย ๆ

เพราะจะทำใหความรอนจากภายนอก
ไหลเวียนเขาสูตูเย็น

ทำใหคอมเพรสเซอรทำงานหนัก
ซึ่งทำใหตองใชพลังงานไฟฟามากขึ้น

ใชงานตูเย็นใหถูกวิธี 

ลดการใช
เครื่องปรับอากาศ
เชน ในชวงเชาที่อากาศยังไมรอนมาก

ไมควรเปดเครื่องปรับอากาศ
หรือปดเครื่องปรับอากาศ

ใหเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง กอนเลิกใชงาน
เปนการชวยประหยัดพลังงานได หรือ

“การเปดพัดลมในขณะที่เปดเครื่องปรับอากาศ
เปนการชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวของอากาศภายในหอง

และชวยลดความชื้นในอากาศทำใหเรารูสึกวา
อุณหภูมิเย็นลง 2-3 องศาเซลเซียส

และชวยใหเครื่องปรับอากาศทำงานนอยลง”

เพราะนอกจากจะชวยลดปริมาณรถยนต
บนทองถนน ระบบขนสงมวลชนบางประเภท

ก็ทำใหการเดินทางของเราสะดวกรวดเร็ว
ที่สำคัญชวยลดปริมาณ
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล

เลือกใชระบบ
ขนสงมวลชนบางก็ได

บอกใหผูปกครองหันมาเลือกใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน
     เชน เครื่องใชไฟฟาที่มีสัญลักษณ เบอร 5 หรือ มีฉลากคารบอน

เปลี่ยนมาใชเครื่องใชไฟฟา
ประหยัดพลังงาน 

ไมควรเสียบปลั๊กที่ชารจแบตเตอรี่ทิ้งไว
ทั้งๆ ที่แบตเตอรี่เต็มแลว เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน

ดังนั้นจึงควรถอดสายชารจ
และปลั๊กออกใหเรียบรอย

ควรถอดปลั๊กออก
เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว 

เชน ในการซักผา ถาไมมีความจำเปน
ตองใชเครื่องปนแหง ใหเปลี่ยนมาใช

การตากผากลางแดดแทน

ใชแสงแดดใหเปนประโยชน

เลือกขนาดของคอมพิวเตอรใหเหมาะกับ
การใชงานหนาจอยิ่งใหญยิ่งใชไฟเยอะ 
หรือ เลือกใชคอมพิวเตอร Notebook

แทนการใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ
ก็จะชวยประหยัดพลังงานไดถึงรอยละ 60

รูจักเลือกใช และใชงาน
คอมพิวเตอรใหถูกวิธี 

เชน ถามีเพื่อนที่ตองเดินทางไปโรงเรียนทางเดียวกับเรา
ก็ควรบอกผูปกครองใหเพื่อนคนนั้นนั่งรถไปดวยกัน

เพราะจะชวยประหยัดน้ำมันไปไดเยอะ

Car Pool ทางเดียวกันไปดวยกัน



สถานการณโลกรอน
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

จะเห็นไดวาเปนภัยใกลตัวเรามากกวาที่คิด
สาเหตุที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน

สวนใหญมาจากกิจกรรมของมนุษย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสงผลโดยตรงตอชีวิตมนุษย

ทั้งทางตรงและทางออม มนุษยจึงควรเปนผูแกไข
โดยเริ่มตนจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประจำวัน และถายทอดความรู 

ปลูกฝงสรางจิตสำนึกใหกับเด็กเยาวชนรุนหลัง
เพื่อชวยกันยับยั้งภาวะโลกรอน 

ปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยในอนาคต

บทสงทาย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. (2563) คูมือกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

IPCC (2014), Climate Change 2014 : Mitigation of 
Climate Change, Contribution of WorkingGroup III to 
the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change

เอกสารอางอิง
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นายอาชวิน  แกวเพ็ชร 
นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง
นางสาวดอกออ เทียมไธสง
นายธีรัตม แกวพิชัย

นายสัญญา  จงจิตร
นายเอกวัฒน  พัดวี
นายอานนท  นพปยะ
นางสาววราศรี อังสโวทัย
นางสาววาสนา จิณะไชย 
นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย

นายวรกร  แตนำชัย
นายสุทธิศักดิ์ ณรงคศักดิ์
นายฐิติพงศ  แสงรักษ
นางสาวธันวา สิงหครุ
นางสาวสุนารี ชังอินทร
นายวนัสสันติ์  เต็มพรอม
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