






CONTENT
บทน�ำ	 1

สรุป	 12
เอกสำรอ้ำงอิง	 13

สถำนกำรณ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

กำรแก้ไขปัญหำสภำพภูมิอำกำศของโลก

บริบทของภำคประชำชนกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ

เป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย

	 2

	 7

	 8

	 9



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 1

	 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 change)																

นับวนัจะมแีต่ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้	อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบในระดบัโลก	

เช่น	 อากาศร้อนจัด	 หรือหนาวจัด	 การมีหิมะตกในบริเวณที่ไม่เคย																								

มีมาก่อน	 ฝนตกแบบผิดฤดูกาล	 และภัยธรรมชาติต่างๆ	 ที่มีระดับ																			

ความรุนแรงมากขึ้น	 ล้วนแล้วแต่สื่อให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช	่																						

เร่ืองไกลตัวอีกต่อไป	 แต่เป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนรวมท้ังภาคประชาชน	

ควรมส่ีวนร่วมในการลดผลกระทบดงักล่าว	โดยวัตถปุระสงค์ของจลุสาร

เล่มนีท้างผูแ้ต่งต้องการทีจ่ะสือ่ให้เกิดความตระหนกัและเหน็ถงึความส�าคญั

ของการร่วมกนัลดก๊าซเรอืนกระจกเพือ่โลกของเรา	โดยเนือ้หาในจลุสาร

เล่มน้ีจะกล่าวถึงสถานการณ์การเกดิก๊าซเรอืนกระจกในปัจจบุนัของโลก

และประเทศไทย	 พร้อมทั้งกลไกการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง														

สภาพภมูอิากาศท่ีทัว่โลกร่วมกนัด�าเนนิการ	รวมท้ังเป้าหมายการลดก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศไทย	 และวิ ธีการด�าเนินกิจกรรมของ																											

ภาคประชาชนที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

บทน�ำ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก2

	 ในปัจจุบันโลกประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อมนุษย์และระบบนิเวศ	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝน	 การละลายของ																		

ธารน�า้แขง็	ความถีใ่นการเกดิคลืน่ความร้อนมากขึน้	เป็นต้น	สาเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์	 โดยเริ่มตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีเริ่มมี

การเผาไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิเพือ่น�าพลงังานมาใช้ในกจิกรรมต่างๆ	โดยส่งผลให้ความเข้ม

ข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น	 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(International	Panel	on	Climate	Change:	IPCC)	

ซึ่งเป ็นองค์กรระหว่างประเทศท�าหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง																																				

กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ได้ท�าการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ	์																	

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2393-2553	 (ค.ศ.	 1850-2010)	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรวมของพ้ืนดิน													

และมหาสมทุร	ค่าเฉลีย่การเปลีย่นแปลงของระดบัน�า้ทะเล	ความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจก

ในช้ันบรรยากาศ	 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์																												

มีการเปลี่ยนแปลง	โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	(ภาพที่	1)

ที่มา:	International	Panel	on	Climate	Change	(2014)

	 ภาพที่	 1	 ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการ
สังเกตการณ์	 และปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 โดยที่	 1	 (a)	 แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรวมของพื้นดินและ
มหาสมุทร	1	(b)	ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าทะเล	1	(c)	ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศ	และ	1	(d)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์

สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 3

	 ก๊าซเรอืนกระจกทีถ่กูควบคมุโดยพธิสีารเกยีวโต	(Kyoto	Protocol)	ต้องเป็นก๊าซ

ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์	(Anthropogenic	greenhouse	gas	emission)	เท่านั้น	

มีด้วยกัน	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 1)	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	 2)	 ก๊าซมีเทน	 (CH

4
)	 3)																							

ก๊าซไนตรัสออกไซด์	 (N
2
O)	 4)	 ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	 (HFCs)	 5)	 ก๊าซเพอร์ฟลู																				

ออโรคาร์บอน	(PFCs)	6)	ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	(SF
6
)	และ	7)	ก๊าซไนโตรเจนไตร

ฟลูออไรด์	 (NF3)	 ทั้งนี้	 ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส�าคัญ																									

อีกชนิดหนึ่ง	 คือ	 ซีเอฟซี	 (Chlorofluorocarbon:	 CFC)	 ซ่ึงใช้เป็นสารท�าความเย็น																			

และใช้ในการผลิตโฟม	 แต่ไม่ถูกก�าหนดในพิธีสารเกียวโต	 เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจ�ากัด								

การใช้ในพิธีสารมอนทรีออล	 (Montreal	 Protocol)	 นอกจากนี้ก๊าซเรือนกระจกแต่ละ

ชนิดมีอายุคงที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ	และมีศักยภาพที่ท�าให้โลกร้อน	(Global	Warming	

Potential:	GWP)	แตกต่างกัน	โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่	1

ตารางที่	1	แสดงรายการก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน

ก๊ำซเรือนกระจก
อำยุในชั้น
บรรยำกำศ

(ปี)

GWP
(เท่ำของ

คำร์บอนไดออกไซด์)

	คาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
) 5	-	200 1

	มีเทน	(CH
4
) 12 25

	ไนตรัสออกไซด์	(N
2
O) 114 298

	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	(HFCs) 1.4	-	270 124	-	14,800

	เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	(PFCs) 1,000	-	50,000 7,390	-	12,200

	ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	(SF
6
) 3,200 22,800

	ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์	(NF
3
) 740 17,200

ที่มา:	International	Panel	on	Climate	Change	(2007)



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก4

	 ตามหลักการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ก�าหนดข้ึนโดย	 IPCC	 แบ่งการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกออกเป็น	5	ภาค	 (Sector)	 ได้แก่	1)	ภาคพลังงาน	2)	ภาคการเกษตร																				

3)	 ภาคกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์	 4)	 ภาคของเสีย	 และ																	

5)	 ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้	 ซึ่งแต่ละส่วนมีกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดการ																

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียดแสดงดังตารางที่	2

ตารางที่	2	แสดงแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง

กำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก

กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ก๊ำซเรือน
กระจกหลักที่
เกี่ยวข้อง

ภาคพลังงาน การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า															
ผลิตความร้อน	และการคมนาคมขนส่ง

CO
2

ภาคการเกษตร การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน	การท�านาข้าว																				
การปศุสัตว์

N
2
O	และ	CH

4

ภาคกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์

การเกดิปฏกิริยิาทางเคมใีนกระบวนการผลติ	
การใช้สารท�าความเย็น

CO2	N2O	
HFCs	PFCs	
SF

6
	และ	NF

3

ภาคของเสีย การจัดการขยะ	และน�้าเสีย CH
4

ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และป่าไม้

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน																	
พื้นที่ป่าไม้

CO
2

	 จากข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์	ตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	2513-2553	(ค.ศ.	1970-2010)	(IPCC,	2014)	พบว่า	ก๊าซเรอืนกระจกมีปริมาณสงูข้ึน

ทกุปี	โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิและกระบวนการผลติ

ทางอุตสาหกรรม	มีปริมาณการปล่อยเป็นสัดส่วนมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	65	ของการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลก	 รายละเอียดแสดงดังภาพท่ี	 2	 และจากข้อมูล																

ปี	 พ.ศ.	 2555	 (ค.ศ.	 2012)	 พบว่า	 ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด	 คือ	 จีน																		

รองลงมา	คือ	สหรัฐอเมริกา	และอินเดีย	ตามล�าดับ	รายละเอียดแสดงดังภาพที่	3



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 5

ที่มา:	International	Panel	on	Climate	Change	(2014)

ภาพที่	2	แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามชนิดของก๊าซ	ตั้งแต่	ปี	ค.ศ.	1970-2010

ที่มา:	World	Resources	Institute	(2016)	

ภาพที่	3	ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด	10	อันดับ	ในปี	ค.ศ.	2012



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก6

	 ประเทศไทยมีการจัดท�าข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูล																			

ปี	พ.ศ.	 2556	 (ค.ศ.	 2013)	 (Office	of	Natural	Resources	and	Environmental	

Policy	 and	 Planing,	 2017)	 พบว่า	 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม	 318.66	 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (MtCO
2
eq)	 (ไม่รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้)	

โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	2543	(ค.ศ.	2000)	

ภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดคือ	ภาคพลังงาน	คิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละ	74.35	ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ	รองลงมา	คอื	ภาคการเกษตร	

ภาคกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม	และภาคของเสีย	ตามล�าดับ	 รายละเอียดแสดง

ดังภาพที่	4

ที่มา:	Office	of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	and	Planing,	(2017)

ภาพที่	4	แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ปี	ค.ศ.	2000	และ	2013



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 7

การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลก

	 ในการประชุม	COP	(Conference	of	the	Parties)	ครั้งที่	21	ที่ประเทศฝรั่งเศส	

นานาประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	 (United	 Nations	 Framework	 Convention	 on	 Climate	 Change:																		

UNFCCC)	ได้มข้ีอตกลงร่วมกันทีเ่รียกว่า	ความตกลงปารีส	(Paris	Agreement)	ซึง่ก�าหนด

ให้ทกุประเทศร่วมกนัเสนอเป้าหมายและความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานภายในประเทศ

เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ

เฉลีย่ของโลกให้ต�า่กว่า	2	องศาเซลเซยีส	เมือ่เทยีบกบัยคุก่อนอตุสาหกรรม	และพยายาม

ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส	เมื่อเทียบกับ

ยุคก่อนอุตสาหกรรม	 ความตกลงปารีสจะมีผลใช้บังคับในวันท่ีสามสิบหลังจากวันท่ีภาคี

อนุสัญญาอย่างน้อยที่สุด	 55	 ภาคี	 ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันอย่าง

น้อยร้อยละ	55	ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดได้ให้สัตยาบันสาร	(ratification)	

เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส	 (ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม,	2561)

	 ประเทศไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส	 เมื่อวันท่ี	 21	

กนัยายน	พ.ศ.	2559	โดยปัจจุบนัมปีระเทศทีย่ืน่สตัยาบนัเข้าเป็นภาค	ีจ�านวน	190	ประเทศ	

จากประเทศภาคีสมาชิก	 UNFCCC	 197	 ประเทศ	 คิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																

ร้อยละ	 94.6	 ของโลก	 (United	 Nations	 Framework	 Convention	 on	 Climate	

Change,	2018)	ซึง่ส่งผลให้ความตกลงปารสีมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี	4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559 
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เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

	 ประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก	2	ช่วง	คือ	

	 1)	 การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ	 (Nationally	

Appropriate	Mitigation	Actions:	NAMA)	โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลง	

ร้อยละ	7	-	20	เมือ่เทยีบกบักรณไีม่มกีารด�าเนนิงาน/นโยบายลดก๊าซเรอืนกระจก	(Business	

as	 Usual:	 BaU)	 ภายในปี	 พ.ศ.	 2563	 โดยลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและ													

ภาคการขนส่ง	 ยกตัวอย่างเช่น	 การใช้พลังงานทดแทน	การใช้ไบโอดีเซลและเอทานอล		

ในภาคการขนส่ง	เป็นต้น	(ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม,	2561)

	 2)	 ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก	 (Nationally	

Determined	Contributions:	NDCs)	โดยมเีป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกลง	ร้อยละ	

20	-	25	เมือ่เทยีบกบักรณไีม่มีการด�าเนนิงาน/นโยบายลดก๊าซเรอืนกระจก	ภายในปี	พ.ศ.	2573	

โดยลดก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน	(Economy-wide)

	 	 เพื่อให้การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศประสบ															

ผลส�าเรจ็จงึมกีารจดัท�าแผนทีน่�าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ	ปี	พ.ศ.	2564-2573	

หรือ	 NDC	 Roadmap	 เป็นกรอบการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย																									

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ร้อยละ	20	หรอืคดิเป็น	111	ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า	ภายในปี	พ.ศ.	2573	โดยด�าเนินการใน	3	สาขาหลัก	ได้แก่	1)	สาขาพลังงาน

และขนส่ง	2)	สาขากระบวนการทางอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์	และ	3)	สาขาการจดัการ

ของเสยี	คดิเป็นศกัยภาพทีส่ามารถลดก๊าซเรอืนกระจก	ณ	ปี	พ.ศ.	2573	ท้ังสิน้	115.6	ล้านตนั

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	รายละเอียดของ	NDC	Roadmap	แสดงดังภาพที่	5
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ที่มา:	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(2560)

ภาพที่	5	แสดงแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ปี	พ.ศ.	2564-2573

	 ภายใต้	 NAMA	 ประเทศไทยมีการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ

ภาคพลังงานและการขนส่ง	จากข้อมูลปี	พ.ศ.	2558	(Office	of	Natural	Resources	

and	 Environmental	 Policy	 and	 Planing,	 2017)	 พบว่า	 ประเทศไทยสามารถลด														

ก๊าซเรือนกระจกมาตรการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก															

แผนอนุรักษ์พลังงาน	และแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	รวม	9	มาตรการ	

คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้	40.14	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริบทของภาคประชาชนกับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

	 การด�าเนนิชีวติประจ�าวนัของเรา	นบัตัง้แต่ตืน่นอน	ตลอดจนการด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ	

ไปจนกระทัง่เข้านอนนัน้	 เก่ียวข้องกับการใช้พลังงานและการเกดิขยะอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	

ซึง่กจิกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้เกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

และก๊าซมเีทน	จากข้อมลูปีพ.ศ.	2558	(ส�านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ	

2560)	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ท่ี	 2.53																
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ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน	 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น	 ในส่วนของภาคประชาชนนั้น	

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ	 เริ่มต้นจากกิจกรรมต่างๆ	 ในชีวิต

ประจ�าวัน	โดยลดการใช้พลังงาน	ลดการเกิดขยะ	และช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว	

	 การลดการใช้พลังงาน	แบ่งออกเป็น	2	ส่วนคือ	1)	ลดการใช้ไฟฟ้า	และ	2)	ลดการ

ใช้เชือ้เพลิงฟอสซลิจากการเดินทาง	โดยสามารถท�าได้ทัง้ในส่วนของบ้าน	อาคารส�านกังาน	

อาคารเชิงพาณิชย์	รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม	ตัวอย่างกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก

จากการลดการใช้พลังงาน	แสดงดังภาพที่	6

ภาพที่	6	ตัวอย่างกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงาน	
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	 การลดการเกิดขยะ	โดยใช้แนวคิดจากหลัก	3R	คือ	ลดการใช้หรือใช้เท่าที่จ�าเป็น	

(Reduce)	การน�ากลับมาใช้ซ�้า	(Reuse)	และการรีไซเคิล	(Recycle)	ร่วมกับการคัดแยก

ขยะเพื่อน�าไปสู่การก�าจัดอย่างถูกวิธี	 โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้	 หากจัดการ	

ไม่ถูกวิธีจะท�าให้เกิดก๊าซมีเทน	 ซึ่งมีศักยภาพในการท�าให้เกิดโลกร้อนมากกว่า																							

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง	 25	 เท่า	 ตัวอย่างกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการ															

ลดการเกิดขยะ	แสดงดังภาพที่	7

ภาพที่	7	ตัวอย่างกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดการเกิดขยะ

	 การเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีว	การปลกูต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มรืน่แล้ว	ต้นไม้โดยเฉพาะ

ไม้ยืนต้นถือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีแหล่งหนึ่ง	 ซ่ึงต้นไม้แต่ละชนิด														

มคีวามสามารถในการกกัเกบ็คาร์บอนในเนือ้ไม้แตกต่างกนัออกไป	นอกจากนีต้้องช่วยกนั

ดูแลไม่ให้เกิดการตัดไม้ท�าลายป่าด้วย
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	 การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพราะ																	

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเรายังคงต้องใช้พลังงาน	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	

โดยต้องมีการปลูกจิตส�านึก	 สร้างความตระหนักถึงปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ																							

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินการลดก๊าซ														

เรือนกระจก	 ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

ประชาชน	จึงจะประสบผลส�าเร็จ	(ภาพที่	8)

ออกนโยบายกำกับดูแล สงเสริมสนับสนุน

การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจก

รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานโดย

เพิ่มการคำนึงถึง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

มากขึ้น

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน

โดยการลดการใชพลังงาน ลดการเกิดขยะ

และชวยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภาพที่	8	การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ

สรุป
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