
นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ มีนโยบายที่จะเริ่มบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน

กระบวนการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยเริ่มจากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

กล่าวคือเป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากกิจกรรมขององค์กร และค านวณออกมาในรูป

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ทั้งนี้ เพ่ือจะได้วางแผนกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

อย่างมีทิศทาง ซึ่งเบื้องต้นได้ก าหนดนโยบายแนวทางการส่งเสริมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างรู้คุณค่า 

 2.กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

 3.กิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย  

 4.กิจกรรมการเพิ่มพ้ืนที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

 5.กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดข้ึนให้แก่ประชาชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทท่ีส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นของตน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวเศรษฐกิจ

และวิถีการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) สู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงขึ้น

ตามความเจริญของชุมชน เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การก่อขยะมูลฝอย การลดลงของพ้ืนที่สีเขียว ก๊าซเรือน

กระจกเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการลดปัญหาโลกร้อนผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการจัดท าคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint For Organization : 

CFO) เป็นวิธีประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและค านวณออกมาในรูป

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจ าน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ จึงได้จัดท ารายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็น

ชุมชนลดคาร์บอน มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรเข้าใจแนวคิดและสามารถประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 

ตลอดจนพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆขององค์กรได้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน

การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

        นายพิพัฒน์  ทุมรัตน์ 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  

 

 

 

  

 

 

 

 



กิจกรรมที ่1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

  กิจกรรม 

  - การเปิดแอร์เป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 16.00 น. ที่อุณหภูมิ 

  25 องศาเซลเซียส 

  - ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง และซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ 

  - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟ 

  - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักเท่ียง และในเวลาที่ไม่ใช้งาน 

  - ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อไม่ใช้งานเกินครึ่งชั่วโมง 

  - หลังเลิกงานให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้นตู้เย็น 

  เป้าหมาย 

   - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562  

   

 

กิจกรรมที่ 2 การประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 

  - การไปซื้อของและติดต่อราชการ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ก าหนดเวลาใช้ชัดเจน ยึดหลัก 

    “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน”  

  - ใช้โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายและอินเตอร์เน็ต ในการติดต่อราชการหรือส่งเอกสารต่างๆ 

     แทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง เพ่ือประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 

  - หมั่นตรวจบ ารุงและรักษาสภาพรถอยู่เสมอ เช่นหมั่นตรวจระบบกรองอากาศ เปลี่ยนถ่าย

     น้ ามันเชื้อเพลิงตามก าหนดเวลา หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ าหนักเกิน เป็นต้น 

  - ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

  - เมื่อต้องจอดรถรอ ให้ลงจากรถแล้วดับเครื่องทุกครั้ง เพ่ือประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงและลด

     การปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซ 

     ไฮโดรคาร์บอน ควันด า เป็นต้น  

  เป้าหมาย 

  - ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงตลอดปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 

  

 

 



กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

  3.1 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

  - ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในในการประชุมหมู่บ้าน โรงเรียน เรื่องการลดและคัดแยกขยะ 

  - รณรงค์ลดและคัดแยกขยะผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ระบบเสียงไร้สาย 

    จดหมายข่าว แผ่นพับ การเดินรณรงค์ เป็นต้น 

   - ให้ความรู้เรื่องขยะแก่เด็กและเยาวชน  

  3.2 การส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากครัวเรือน 

   - ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ครัวเรือนมีการจัดท าถังขยะเปียก/ถังขยะอินทรีย์ และใช้เป็น

      อาหารเลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งก าจัด  

   -  จัดตั้งถังขยะแบบประเภทในชุมชนและโรงเรียน เพ่ือปลูกฝังนิสัยการแยกขยะ 

  -   จัดตั้งถังขยะเพ่ือรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน ส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   - โครงการวันเด็กปลอดโฟม  การใช้ภาชนะจากธรรมชาติ/ย่อยสลายได้ ทดแทนภาชนะท่ี

      ท าจากโฟมหรือพลาสติกส าหรับบรรจุอาหารในการจัดงานวันเด็ก การจัดการแข่งขันกีฬา            

               การจัดกิจกรรมและการประชุมต่างๆ   

  -  ขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆในชุมชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในการซื้อ 

         สินค้าต่างๆ 

  3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย 

   - วางแผนการเก็บขนมูลฝอย เส้นทาง ความถี่ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง และ

     ลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

    - จัดซื้อรถเก็บขนขยะเพ่ิมเติมจ านวน 1 คัน เพื่อให้เก็บขนขยะมูลฝอยได้มากขึ้น  

   

  เป้าหมาย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนตลอดปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

กิจกรรมที ่4  การเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

  4.1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 

  4.2 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 4 และ 6 



  เป้าหมาย ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ ได้แก่ วันพ่อ วันแม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น และปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 

กิจกรรมที่ 5 การรณรงค์งดการเผาในที่โลง่ 

  5.1 ประกาศห้ามการเผาไร่นา เศษวัสดุทางการเกษตรและขยะมูลฝอยต่างๆ เพ่ือลดการ 

 ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดฝุ่น PM 2.5 และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย 

  5.2 ส่งเสริมการไถกลบตอซังฟางข้าวในไร่นา ซึ่งช่วยลดการเผาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์

  ของดิน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่จะสนับสนุนรถไถพร้อมอุปกรณ์ส าหรับเกษตรกร

  ที่เข้าร่วมโครงการ 

  เป้าหมาย ลดการเผาในที่โล่งลงร้อยละ 50  

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

  ผลกระทบที่เกิดข้ึนให้แก่ประชาชน  

  ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึง

  แนวทางการแก้ไขและป้องกันในระดับบุคคลและครัวเรือนให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ 

  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เว็บไซต์ การชี้แจงท าความเข้าใจในการที่ประชุมต่างๆ 

  เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

  ผลกระทบที่เกิดข้ึน และให้ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน  

  ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 



การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับบุคคลและครัวเรือน 

1.ลดการก่อปริมาณขยะในชีวิตประจ าวัน เช่นลดใช้ถุงพลาสติก ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายหรือวัสดุ   

ธรรมชาติ ยึดหลักใช้น้อย ใช้ซ้ าและน ามาใช้ใหม่ ลดการใช้กระดาษ เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น

ต้น 

2. ช่วยกันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการปลูกต้นไม้ หรือลดการตัดต้นไม้ 

3.ประหยัดไฟ ใช้ไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็น นอกจากจะช่วยลดการปล่อยกาซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินได้

ด้วย 

4.ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ใช้รถสาธารณะแทนรถส่วนตัวบ้าง บ ารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ขับรถท่ีความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. ไม่จอดรถรอโดยไม่ดับเครื่องยนต์ เป็นต้น  

5.ไม่เผาขยะมูลฝอย หญ้า ไร่นา หรือเศษวัสดุทางการเกษตร นอกจากจะช่วยลดการปล่อยกาซเรือนกระจกและ

ฝุ่น PM 2.5 แล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 

ภาวะเรือนกระจกคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร  

ภาวะเรือนกระจก คือ ภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตัวเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านลงมายัง

ผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพ้ืนผิวโลกเอาไว้ จากนั้นก็จะคายพลังงาน

ความร้อน ให้กระจายอยู่ภายใน ชั้นบรรยากาศและพ้ืนผิวโลก จึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีปกคลุมผิวโลกให้มี

ภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ และเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก แต่ในปัจจุบันมีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้น

บรรยากาศมากเกินสมดุล ซึ่งก๊าซเหล่านี้สามารถดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดและคายพลังงานความ

ร้อนได้ดีพ้ืนผิวโลกและชั้นบรรยากาศ จึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก และ

สิ่งมีชีวิตพ้ืนผิวโลกอย่างมากมาย 

 ในภาวะปกติชั้นบรรยากาศของโลกจะประกอบด้วย โอโซนไอน้ า และก๊าซชนิดต่าง ๆ ซึ่งท าหน้าที่

กรองรังสีคลื่นสั้นบางชนิดให้ผ่านมาตก กระทบพ้ืนผิวโลก รังสีคลื่นสั้นที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลกนี้ จะสะท้อนกลับ

ออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่งที่เหลือพ้ืนผิวโลก ที่ประกอบด้วยพื้นน้ า พ้ืนดิน และสิ่งมีชีวิตจะดูดกลืนไว้ 

หลังจากนั้นก็จะคายพลังงานออกมา ในรูปรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดแผ่กระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และแผ่

กระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนั้นชั้นบรรยากาศก็จะดูดกลืนไว้ และคายพลังงาน

ความร้อน ผลที่เกิดขึ้นคือท าให้โลกสามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ จึงมีวัฎจักรน้ า อากาศ และ

ฤดูกาลต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างสมดุลเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตพืชและสัตว์ โลกจึงเปรียบเสมือนเรือน ปลูกพืช

ขนาดใหญ่ที่มีไอน้ าและก๊าซต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศเป็นเสมือนรอบกระจก ที่คอยควบคุมอุณหภูมิ และวัฎจักร

ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสมดุล แต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิด มากเกินสมดุลของ

ธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคลอโร

ฟลูออโรคาร์บอน (CFC8) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นต้น ก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถ

ดูดกลืนและคายรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดได้ดีมาก ดังนั้นเมื่อพ้ืนผิวโลกคายรังสีอินฟราเรดขึ้นสู่ชั้น

บรรยากาศ ก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว้ ต่อจากนั้นมันก็จะคายความร้อนสะสมอยู่บริเวณ

พ้ืนผิวโลก และชั้นบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน พ้ืนผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เราเรียกก๊าซที่ท าให้เกิดภาวะแบบนี้ว่า 

"ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases)" ก๊าซเรือนกระจกนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมอุณหภูมิของ

พ้ืนผิวโลกโดยตรงแล้ว มันยังส่งผลกระทบโดยทางอ้อมด้วย กล่าวคือมันจะท าปฏิกริยาเคมีกับก๊าซอ่ืน ๆ และ

เกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดใหม่ขึ้นมา หรือก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอาจรวมตัวกับโอโซน ท าให้โอโซนในชั้น

บรรยากาศลดน้อยลง ส่งผลให้รังสีคลื่นสั้นที่ส่องผ่านชั้นโอโซนลงมายังพื้นผิวโลกได้มากขึ้น รวมทั้งปล่อยให้

รังสีที่ท าอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตส่องผ่านลงมาท าอันตรายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ด้วย 

 



ก๊าซเรือนกระจก 

ในชั้นบรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ หลายชนิดแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น และลดลง

ตามคุณสมบัติ ทางเคมีของก๊าซแต่ละชนิด ดังนั้นก๊าซท่ีมีมากเกินสมดุลของชั้นบรรยากาศจะสะสมอยู่ในชั้น

บรรยากาศ ก๊าซบางชนิดสามารถสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานหลายร้อยปี บางชนิดสะสมอยู่ได้ในเวลา

เพียงไม่ก่ีปีก็สลายไป ก๊าซเรือนกระจกที่กล่าวถึงนี้ก็เช่นกัน เนื่องจากมันมีปริมาณท่ีมากเกินสมดุลในชั้น

บรรยากาศ มันจึงสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศและสะสมอยู่ได้เป็นเวลานานหลายปี เราอาจแบ่งก๊าซเรือนกระจก

ได้เป็นสองพวกตามอายุการสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ คือ พวกท่ีมีอายุการสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศไม่นาน 

เนื่องจากก๊าซเหล่านี้สามารถท าปฏิกิริยาได้ดีกับไอน้ า หรือก๊าซอ่ืน ๆ จึงท าให้มันมีอายุสะสมเฉลี่ยสั้น ส่วนอีก

พวกหนึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีอายุสะสมเฉลี่ยนานหลายปี เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไน

ตรัสออกไซด์ และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นต้น ก๊าซเหล่านี้นับเป็นก๊าซที่เป็นตัวการหลักของการเกิด

ภาวะเรือนกระจก เนื่องจากมันมีอายุสะสมเฉลี่ยยาวนาน และสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซเรือน

กระจกอ่ืน ๆ ทั้งยังส่งผลกระทบให้ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทางอ้อมได้ด้วย แม้ว่าจะมีการรณรงค์เพ่ือลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันอย่างกว้างขวาง แต่อัตราการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก ก็ยังมีมากข้ึนซึ่งการ

เพ่ิมข้ึนนี้เป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรทราบถึงแหล่งที่มา และความส าคัญของก๊าซเรือน

กระจกแต่ละชนิดโดยสังเขปดังนี้  

 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง 

เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือการเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ท าลายป่านี้ นับว่าเป็นตัวการส าคัญที่สุด ในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น

สู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้เนื่องจากต้นไม้และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดี คือ มันสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้

ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ป่าลดน้อยลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงขึ้นไปสะสม

อยู่ในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น จากผลการศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยหน่วยงาน IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) ประมาณตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา รายงานว่ามี

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เมือง หรือการเกษตรมีประมาณ 1.6 

Gtc (1.6 5 109 ตันคาร์บอน) ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ และแหล่งอื่นที่เป็นผลมา

จากฝีมือ มนุษย์ก าลังมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลการศึกษาของ IPCC ยังระบุชัดว่าก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้เกิดพลังงานความร้อนสะสม ในบรรยากาศของโลกมากท่ีสุดใน

บรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืน ๆ ทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นกว่าก๊าซชนิดอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึงผลกระทบ

โดยตรงต่ออุณหภูมิของผิวโลกและชั้นบรรยากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนต่อไปอีก ล่าสุดนี้หน่วยงาน 



IPCC ได้รายงานปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมข้ึนโดยฝีมือมนุษย์นี้ ท าให้พลังงานรังสีความร้อนสะสม

บนผิวโลก และชั้นบรรยากาศเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.56 วัตต์ ต่อตารางเมตร ในปริมาณนี้ยังไม่คิดรวมผลกระทบที่

เกิดข้ึนทางอ้อมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ก๊าซมีเทน 

แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทนมีอยู่มากมายทั้งในธรรมชาติ และที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น จากแหล่งนาข้าว จาก

การย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการ

เผาไหม้ที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ สามารถท าให้เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศ

สูงถึง 20% ของก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาของ IPCC ว่าพ้ืนที่

การเกษตรประเภทนาข้าวในประเทศแถบเอเชีย และออสเตรเลีย มีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ

ในปริมาณท่ีมาก และมีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ขึ้นกับชนิดและคุณภาพของดินในแต่ละพ้ืนที่ แม้ว่า

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ จะมีมากกว่ากรณีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก๊าซมีเทนมีอายุ

สะสมเฉลี่ยประมาณ 11 ปี นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเป็นสาเหตุให้ผลกระทบโดยตรง 

อันเนื่องจากภาวะเรือนกระจกโดยก๊าซมีเทนมีน้อยกว่าผลกระทบ อันเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก็มี

ผลกระทบมากเป็นอันดับสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีรายงานว่าพลังงานเฉลี่ยรวม ที่เกิดจาก

ผลกระทบโดยตรงของก๊าซมีเทนประมาณ 0.47 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 

แหล่งก าเนิดก๊าซไนตรัสออกไซด์คืออุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในขบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม

ผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด เป็นต้น แม้ว่าก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่

เกิดจากธรรมชาติจะมีอยู่มากในภาวะปกติก็ตาม แต่อัตราการเพิ่มปริมาณดังกล่าวก็จัดอยู่ในภาวะที่สมดุลใน

ธรรมชาติ ส่วนก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นั้นมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการเพ่ิมพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์ต่อตารางเมตร นับตั้งแต่เริ่มมี

อุตสาหกรรมเกิดข้ึนถึงปัจจุบัน 

 

ก๊าซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 

ก๊าซที่มีสารประกอบพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนมีแหล่งก าเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้

ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ แม้ว่าก๊าซประเภทนี้จะมีปริมาณลดลง 40% เมื่อเทียบกับสิบกว่าปีก่อนหน้านี้ตาม

มาตรการควบคุมโดยสนธิสัญญามอนทรีออล (Montreal Protocol) แต่ปริมาณก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่

ยังมีสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศโดยฝีมือมนุษย์ ยังคงเป็นต้นเหตุที่ท าให้มีพลังงานความร้อนสะสม บนพื้นผิวโลก

ประมาณ 0.28 วัตต์ต่อตารางเมตร และยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบทางอ้อมของก๊าซชนิดนี้ ท าให้เกิดอันตรายต่อ



บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกมากมาย กล่าวคือก๊าซประเภทนี้สามารถรวมตัวทางเคมีได้ดีกับโอโซน จึง

ท าให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลง หรือเกิดรูรั่วในชั้นโอโซนอันเป็นสาเหตุให้รังสีคลื่นสั้นที่เป็นอันตราย 

ต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกส่องผ่านลงมายังพ้ืนโลกได้มากข้ึน ทั้งยังท าให้รังสีคลื่นสั้นผ่านมาตกกระทบผิวโลกใน

สัดส่วนที่มากเกินภาวะสมดุล นับเป็นการท าให้ผิวโลกและบรรยากาศร้อนขึ้นโดยทางอ้อม  

 

ผลกระทบโดยตรงของก๊าซเรือนกระจกต่ออุณหภูมิของผิวโลก 

ดังได้กล่าวมาข้างต้นว่าก๊าซเรือนกระจกสามารถส่งผลกระทบโดยตรง คือท าให้โลกมีพลังงานความร้อนสะสม

อยู่บนผิวโลกและชั้นบรรยากาศมากขึ้น อันเป็นต้นเหตุให้พ้ืนผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลที่ตามมาก็คือการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การผันแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกและท้องถิ่น จากรายงานของ IPCC 

ระบุว่าพลังงานความร้อนสะสมรวมเฉลี่ยอันเกิดจากผลกระทบโดยตรงของก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่เริ่มมี

อุตสาหกรรมเกิดข้ึนบนโลกมีค่าประมาณ 2.45 วัตต์ต่อตารางกิโลเมตรในขณะที่ผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อ

โอโซนมีค่าประมาณ 0.5 วัตต์ต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรง และทางอ้อมนี้

มีมากกว่าผลกระทบจากตัวการอื่น ๆ หลายเท่า สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่ว

พ้ืนผิวโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1860 จนถึงปัจจุบัน  พบว่าอุณหภูมิผิวพ้ืนเฉลี่ยทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นมาตั้งแต่กลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา และสูงขึ้นชัดเจนในปลายศตวรรษนี้ประมาณ 0.3 - 0.6 องศาเซลเซียส โดย

เฉลี่ย 

การประเมินการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกและผลกระทบ  
จากการที่โลกได้รับพลังงานความร้อนที่เพ่ิมข้ึนจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกนี้ ท าให้นักวิทยาศาสตร์
สนใจศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง และ
ประเมินผลกระทบ รวมทั้งหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไว้ดังนี้ 
 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระดับน้ าทะเล 
จากการรวบรวมผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ าทะเลของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 

ได้มีการตรวจพบว่าอุณหภูมิระดับผิวโลกสูงขึ้นประมาณ 0.3 ถึง 0.6 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยได้พบว่าบริเวณพ้ืนทวีประหว่างละติจูด 40 ถึง 70 องศาเหนือ 
เป็นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุด ในขณะเดียวกันที่บางแห่งเช่นบริเวณมหาสมุทร
แอตแลนติกเหนือได้มีอุณหภูมิลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  

 

โดยทั่วไปพิสัยของอุณหภูมิในรอบวันบนพื้นทวีปมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ประมาณกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณเมฆในท้องฟ้า ท าให้ช่วงกลางวันมี



อุณหภูมิลดลงและอุณหภูมิในช่วงกลางคืนสูงขึ้น และคาดว่าอุณหภูมิบริเวณตอนล่างของ
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ (สูงจากผิวโลกระหว่าง 14 -20 กิโลเมตร) ลดลงเนื่องจากการ
ลดลงของโอโซน และการเพ่ิมขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

 

ส าหรับปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคพ้ืนทวีปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้นยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลง  

 

การระเหยของน้ าในมหาสมุทรเขตร้อนสูงขึ้นสัมพันธ์กับปริมาณไอน้ าในเขตร้อนที่ตรวจวัดได้
สูงขึ้น  

 

พ้ืนที่หิมะปกคลุมอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987  

 

ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ระดับน้ าทะเลทั่วโลกเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 1 ถึง 2.5 มิลลิเมตรต่อปีซึ่ง
เป็นผลกระทบ 
โดยตรงจากการที่อุณหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น ท าให้น้ าทะเลและมหาสมุทรขยายตัวพร้อมกับ
การละลายของธารน้ าแข็ง  

การประเมินผลกระทบ  

นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนโดยใช้แบบจ าลองภูมิอากาศ โดยอาศัยสมมุติฐาน
ที่ว่าถ้าหากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกในปี ค.ศ.2100 เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า
จากระดับปัจจุบัน พบว่าอุณหภูมิผิวพ้ืนทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ 1 ถึง 3.5 องศาเซลเซียส และระดับน้ าทะเล
สูงขึ้นประมาณ 15 ถึง 95 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด้าน
อุทกวิทยา หรือการจัดการแหล่งน้ า ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและสุขภาพของมนุษย์ อาทิ เช่น 
 
ด้านระบบนิเวศน์ 
 

 

ป่าไม้  
ประมาณการว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียสก็เพียงพอที่จะท าให้เกิดผล
กระทบต่อการเจริญเติบโต และการฟ้ืนฟูสภาพป่าในหลายแห่งของโลก เป็นที่คาดว่าประมาณ
หนึ่งในสามของป่าที่มีอยู่ทั่วโลก จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางด้านชนิดพันธุ์พืช โดย
การเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด เกิดข้ึนในบริเวณละติจูดสูง ๆ ส่วนบริเวณเขตร้อนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

 

พื้นที่น้ าแข็งปกคลุม  
โดยทั่วไปพิสัยของอุณหภูมิในรอบวันบนพื้นทวีปมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ประมาณกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณเมฆในท้องฟ้า ท าให้ช่วงกลางวัน
มีอุณหภูมิลดลงและอุณหภูมิในช่วงกลางคืนสูงขึ้น และคาดว่าอุณหภูมิบริเวณตอนล่างของ



บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ (สูงจากผิวโลกระหว่าง 14 -20 กิโลเมตร) ลดลงเนื่องจากการ
ลดลงของโอโซน และการเพ่ิมขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

 

ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น หรือการเกิดพาย  ุและคลื่นซัดฝั่งจะ
ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะ การพังทลาย และเกิดน้ าท่วมบริเวณชายฝั่งมากขึ้น ความเค็มของน้ า
ในบริเวณปากแม่น้ าและในชั้นน้ าจืดใต้ดินจะเพ่ิมขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง ของระดับน้ าขึ้น-น้ า
ลง ในแม่น้ าและอ่าวต่าง ๆ รวมทั้งการพัดพาของตะกอน และสารอาหารในน้ า ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของผู้คนบริเวณนี้ และส่งผล
กระทบในทางลบต่อการท่องเที่ยวการจัดหาน้ าจืด การประมง และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของมนุษย์ 
 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น จะมีผลกระทบในทางลบต่อการพลังงาน 
การอุตสาหกรรม การขนส่ง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การประกันทรัพย์สิน และการท่องเที่ยว ภัยที่เห็นได้
ชัดเจนคือ ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ซึ่งได้มีการประมาณการว่าจะมีประชากรประมาณ 46 ล้าน
คนต่อปีในปัจจุบันที่เสี่ยงต่อภัยน้ าท่วม เนื่องจากคลื่นพายุซัดฝั่งและหากระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 50 
เซนติเมตร จ านวนประชากรที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมจะเพ่ิมขึ้นเป็น 92 ล้านคน และถ้าระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 1 
เมตร จ านวนผู้เสี่ยงต่อภัยน้ าท่วมจะสูงถึง 118 ล้านคน โดยประชากรของประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ หรือ
ประเทศด้อยพัฒนาจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า เนื่องจากระบบป้องกันชายฝั่งไม่ดีเพียงพอ และ
ประเทศที่มีประชากรหนาแน่นกว่าก็ย่อมได้รับผลกระทบมากกว่าท าให้เกิดการอพยพทั้งภายในประเทศ 
และข้ามประเทศ  

จากการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการที่ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 1 เมตร ซึ่งเป็นค่าสูงสุดตามท่ีประมาณ
การส าหรับปี ค.ศ. 2100 พบว่าเกาะเล็กๆและพ้ืนที่บริเวณปากแม่น้ าเป็นบริเวณท่ีเสี่ยงภัยสูง โดยได้
ประเมินการสูญเสียแผ่นดินของประเทศต่าง ๆ ถ้าระบบป้องกันภัยมีอยู่เช่นปัจจุบันดังนี้ ประเทศอุรุกวัย 
สูญเสีย 0.05% อียิปต์ 1% เนเธอร์แลนด์ 6% บังคลาเทศ 17.5% และประมาณ 80% ส าหรับเกาะ
ปะการังมาจูโร (Majuro) ในหมู่เกาะมาร์แชล และประชากรที่ได้รับผลกระทบจะมีมากประมาณ 70 ล้าน
คนในจีนและบังคลาเทศ เป็นต้น 
 
ส าหรับประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนจะมากน้อยเพียงใดจะต้องมีการศึกษาใน
รายละเอียดต่อไป แต่อย่างน้อยก็พอประมาณได้ว่าเมื่อระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ชายฝั่งของประเทศไทยจะมีการเกิดน้ าท่วมเพิ่มพ้ืนที่ข้ึน และความรุนแรงมากข้ึนอัตราการกัดเซาะ
และการพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง จะเพ่ิมขึ้นน้ าทะเลจะรุกเข้ามาในแผ่นดิน และแม่น้ ามากข้ึนท าให้ความ



เค็มในดิน และบริเวณตอนล่างของแม่น้ าเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านที่อยู่อาศัย 
การเกษตรกรรม การจัดหาน้ าจืด การประมง การท่องเที่ยว เป็นผลให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมาก 
 
การบรรเทาผลกระทบ  
 
เพ่ือไม่ให้ประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบที่รุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะ
เกิดข้ึนดังกล่าวแล้ว เราจึงควรให้ความร่วมมือในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 
ตามข้อเสนอแนะดังนี้  

   
 

ร่วมกันใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน้ ามันในกระบวนการผลิต และการขนส่งต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้น้อยลง  

 

หันมาใช้แหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล (ซากสิ่งมีชีวิต
ของพืชและสัตว์) แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ 

 

ช่วยกันรักษาป่าที่มีอยู่ และฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ลดการตัดไม้ท าลายป่า และปลูกป่า
เพ่ิมเติม  

 

ศึกษาและปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ย ให้เหมาะสมกับชนิดของพืช และหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยที่ท าให้
เกิดก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศให้มากที่สุด  

 

ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนจะช่วยลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การ
ออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ  

 

เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการคมนาคม ซึ่งอาจท าได้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทน
เชื้อเพลิง หรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ เป็นต้น  

 
ปัจจุบันทั่วโลกได้รณรงค์ เพ่ือลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันอย่างกว้างขวางและจริงจัง ซึ่งล่าสุด
ได้มีการประชุมของตัวแทนจากนานาชาติ 160 ประเทศ เพ่ือหาทางลดปัญหาโลกร้อนเมื่อวันที่ 1 - 10 
ธันวาคม 2540 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมติของท่ีประชุมลงความเห็นว่าให้ประเทศอุตสาหกรรม 39 ประเทศลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงตั้งแต่ปัจจุบัน จนกระทั้งถึงช่วง พ.ศ. 2551 -2555 สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงโดยเฉลี่ย 5.2% ของก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกทั้งหมดในปี 2533 เช่นประเทศญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และสมาคมยุโรป ถูกก าหนดให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 6% 7% และ 8% 
ตามล าดับ และได้จัดท าเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นเพ่ือให้ทุกประเทศถือปฎิบัติ  



 
อย่างไรก็ตามการลดประมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีก าหนดตามสนธิสัญญาดังกล่าวนั้นยังน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น ดังนั้นปัญหาโลกร้อนอันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ต่อไป หรือเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมก็อาจเป็นไปได้ถ้า
ทุกคนยังไม่เข้าใจปัญหาและร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายและกรอบแนวทางการบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  

อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 


