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จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก พบว่า 

มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีการ

ปล่อยก๊าซเสีย ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ 

ฟลูออโรคาร์บอน ได้ขึ้นไปทำลายชั้นโอโซนที่เป็นชั้นบรรยากาศโลก และ

รวมตัวกันเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สะสมเป็นพลังงานความร้อนที่มีปริมาณ

มากเกินไป ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากกิจกรรมที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นแทบทั้งสิ้น 



ภาวะก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) มีอยู่ในชั้นบรรยากาศตาม

ธรรมชาติในปริมาณที่ไม่มาก มีคุณสมบัติช่วยดูดกลืนพลังงานความร้อน

จากแสงอาทิตย์ไว้บางส่วน ไม่ให้โลกรับรังสีความร้อนมากเกินไป ทำให้

อุณหภูมิโลกมีความอบอุ่น สิ่งมีชีวิตสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกได้หากมีก๊าซ

ในปริมาณที่สมดุล และหากไม่มีก๊าซเรือนกระจก อุณหภูมิเฉลี่ยบนโลก

จะอยู่ที่ประมาณ 0 องศาฟาเรนไฮส์ (-18 องศาเซลเซียส) ซึ่งโลกจะเย็น
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ที่เป็นผลจากพฤติกรรมของคนในสังคม

มาก สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ก๊าซเรือนกระจกที่
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คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) เป็นต้น 



สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
(globalwarming)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สภาพอากาศบนโลกร้อนขึ้น 

เกิดจากการที่ชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซเรือนกระจกที่

เป็นก๊าซเสียในปริมาณที่มากเกินความต้องการ รวมตัว

กันอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกที่ทำหน้าที่เสมือนหลังคาโลก 

และมีผลให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก

สะท้อนกลับออกไปได้ไม่หมด ทำให้อุณหภูมิของโลกอยู่

ในระดับที่สูงมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือ “ไอพีซีซี” 
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Intergovernmental Panel on Climate Change: 

IPCC ระบุว่าอุณหภูมิของโลกในปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 

0.74 องศาเซลเซียส และคาดการณ์ว่าอุณหภูมิทั่วโลกจะ

ปรับตัวสูงขึ้นอีกในระยะเวลาอีก 50 ปีข้างหน้า หากยังมี

การเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเสียโดยขาดการควบคุมให้

ลดลง ซึ่งถ้าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นประมาณ 1.5-2.5 

องศาเซลเซียส สัตว์ และพืชประมาณ 30% จะเสี่ยง 

ต่อการสูญพันธุ์ และประชากรโลกบางส่วนจะต้องเผชิญ

ภาวการณ์ขาดน้ำในการใช้อุปโภคบริโภค  

ตัวอย่างเช่น

● การใช้รถยนต์ และยานพาหนะที่มีการเผา- 

ไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

มากเป็นอันดับหนึ่ง 

● การฝังกลบขยะ การย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต 

ของแบคทีเรียในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในนาข้าว ทำให้

เกิดก๊าซมีเทน 

● กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมการทำความ

เย็นที่มีการรั่วซึมของก๊าซฟลูออโรคาร์บอนจากเครื่อง-

ปรับอากาศตามบ้านจากเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และ

จากตู้เย็น

● การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 

ตามท่อระบายน้ำ การปล่อยไอเสียรถยนต์ ทำให้เกิดก๊าซ-

ไนตรัสออกไซด์ขึ้น 

● การเผาทำลายขยะจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโทร- 

ศัพท์มือถือ ทำให้เกิดสารตะกั่ว แคดเมี่ยม เบริลเลียม และปรอทที่เป็น

อันตรายต่อร่างกาย 



ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อคนและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

โดยการเกิดภาวะน้ำท่วม ดินถล่มจากพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้น และ

ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ในอนาคตพื้นที่

บริเวณเกาะอาจถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำได้ และพื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งจะ

ถูกกัดเซาะหน้าดินอย่างรวดเร็วจากพายุ และกระแสคลื่นลมที่มีความ

รุนแรง 

ภาวะแห้งแล้ง และไฟป่า จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้เกิดไฟ

ป่าในหลายพื้นที่ในแต่ละปี เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย 

ตุรกี กรีซ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเกิดการแพร่กระจายของศัตรูพืช

และโรคพืชที่เพิ่มมากขึ้น 

ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น มีผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์

เร็วขึ้นเกิดการแก่งแย่งอาหารกันกับสัตว์ที่อยู่พื้นที่เดิม และมีส่วนทำให้

สัตว์สูญพันธุ์ เพราะขาดอาหาร

● การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (El Nino) เป็นปรากฏการณ์ที่

กระแสน้ำในมหาสมุทรเกิดการไหลย้อนกลับจากทิศตะวันตกไปยังทิศ-

ตะวันออก มีผลทำให้อุณหภูมิของพื้นผิวทะเลตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิก

ตอนล่างถึงชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้อบอุ่นขึ้น (บริเวณประเทศเอกวาดอร์) 

ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ได้ ตาย หรือต้องอพยพไป ส่งผลกระทบต่อ

การผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก และจะมีฝนตกหนักแถบมหาสมุทร

แปซิฟิกตะวันตกจนทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย 

● การเกิดปรากฏการณ์ลานีญ่า (Laniya) เป็นปรากฏการณ์ที่ 

ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาน้ำทะเลที่อุ่นจากแปซิฟิกตะวันออก 

(บริเวณชายฝั่งอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย) มายังแถบแปซิฟิกเขตร้อน

ตะวันตก มีผลให้อุณหภูมิน้ำทะเล และระดับน้ำทะเลแถบแปซิฟิกตะวันตก

สูงกว่าแถบแปซิฟิกตะวันออก และมีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลให้

แถบแปซิฟิกตะวันออกยิ่งมีความแห้งแล้งมากยิ่งขึ้น ปรากฏการณล์านีญ่า

จะเกิดขึ้นเฉลี่ย 5-6 ปีต่อครั้ง กินระยะเวลาครั้งละประมาณ 1 ปี 

ผลกระทบต่อคนในสังคม ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ปริมาณน้ำฝน

ทั่วโลกเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ที่มีฝนตกมากจะเกิดน้ำท่วม และโรคระบาด 
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พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย แหล่งน้ำต่างๆ ได้รับการ 

ปนเปื้อนจากเชื้อโรคซึ่งกลายพันธุ์ จะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น เช่น 

โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น 

มลพิษในอากาศมาจากหมอกควัน ก๊าซเสียที่ลอยตัวในอากาศ และ

สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่รั่วไหล รวมตัวกันเป็นสารพิษในอากาศ

ที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์ ทำให้เกิดโรคติดต่อเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น 



ขยะพิษที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ
ปัจจุบันได้มีความวิตกกังวลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง

ขึ้นจากปัญหาขยะพิษที่มีผลต่อสภาวะอากาศ และมีส่วนทำให้เกิดภาวะ

โลกร้อน ได้แก่ 

● พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากกระบวนการผลิตทาง 

ปิโตรเคมี ทำจากสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมาจากน้ำมัน และถ่านหิน ซึ่ง

นิยมนำมาทำบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบ เพราะมีความทนทาน ป้องกัน

ความร้อน และความเย็น ช่วยให้สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า จากการ

ศึกษาค้นคว้า พบว่า มีขยะพลาสติกมากถึง 20% ของขยะทั้งหมดใน

ประเทศไทย และพลาสติกจะต้องใช้เวลานานถึง 400 ปีกว่าจะสลายตัว

ให้หมดไปตามธรรมชาติ เมื่อมีการเผาทำลายจะมีสารพิษที่เป็นอันตราย

ต่อคน และจะมีส่วนไปทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศที่มีประโยชน์ต่อ 

สิ่งมีชีวิต และทำให้รังสียูวีจากดวงอาทิตย์สามารถส่องผ่านมายังโลกได้

มากเกินความต้องการ โดยเฉพาะพลาสติกโฟมจะมีสารซีเอฟซี ซึ่งเป็น

สารพิษเมื่อนำไปทิ้งหรือฝังกลบในดิน จึงมีความพยายามที่จะนำพลาสติก

กลับมาใช้ใหม่โดยการรีไซเคิลจากการคัดแยกขยะ ประเภทขวดน้ำ/น้ำ

อัดลม ขวดน้ำมันพืช อุปกรณ์ของเล่น กล่องโฟม กล่องบรรจุภัณฑ์  

วีดิโอ/ซีดี เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น บริษัท Reko 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้นำเอาพลาสติกกลับมาใช้ใหม่

ได้ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนพลาสติกที่รีไซเคิล นอกจากนี้ 

มีการคิดนำวัสดุจากธรรมชาติมาทดแทนพลาสติก เช่น 

ชานอ้อย มันสำปะหลัง นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ และ

แผ่นใสเคลือบอาหาร เป็นต้น 

● เครื่องคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ ได้เข้า 

มามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา แต่ขาดมาตรการ

ในการควบคุมการใช้ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือจะมี

กระแสสังคมเป็นตัวผลักดันให้มีการเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่

อยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เครื่องเดิมยังไม่หมดอายุการใช้งาน  

คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือเมื่อเลิกใช้งานจะมี

การนำไปแยกชิ้นส่วน และทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไป และ

มีการเผาด้วยความร้อนสูงก่อให้เกิดสารพิษไดออกซิน 

และฟิวแรนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก หรือใน

กรณีที่นำเครื่องกลับมาใช้ใหม่อาจส่งผลต่อสุขภาพของ

คนงานหากไม่มีมาตรการป้องกันที่ถูกวิธีจากการสัมผัส

สารอันตรายจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ 

ตัวอย่างเช่น  

● สารตะกั่ว มีส่วนทำลายระบบประสาทส่วน- 

กลาง ระบบโลหิต การทำงานของไต และการสืบพันธุ์ มี

อันตรายต่อพืช และสัตว์ 

● แคดเมี่ยม จะเข้าไปสะสมในร่างกายโดย- 

เฉพาะที่ไต ทำลายระบบประสาท ส่งผลต่อการมีบุตร 
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● ปรอท จะทำลายอวัยวะต่างๆ รวมทั้งสมอง 

ไต และเด็กในครรภ์ 

● โครเมี่ยม จะผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ได้ง่าย และ 

ดูดซับสารพิษต่าง ๆ เข้าไปทำลาย DNA ในร่างกาย 

● พลาสติก/ทองแดง มีส่วนประกอบของ 

คลอรีน ทำให้เกิดสารไดออกซินที่เป็นอันตรายต่อระบบ

หายใจเมื่อมีการเผาทำลาย 

● แบเรียม มีผลต่อสมองทำให้สมองบวม 

กล้ามเนื้ออ่อนล้า ทำลายหัวใจ ตับ และม้าม 

● เบริลเลียม เป็นสารก่อมะเร็งบริเวณปอดจาก 

การสูดดม หากสัมผัสจะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังรุนแรง  

● คาร์บอนแบล็ค การสูดดมจะส่งผลต่อการ 

หายใจ เป็นสารก่อมะเร็ง 

● สารหนู ทำลายระบบประสาท ผิวหนัง และ 

ระบบการย่อยอาหาร 

(ที่มา: สรุป จาก Fishbein, 2002 และ The Basel 

Action Network and Silicon Valley Toxics Coalition, 2002) 

 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์กรสหประชาชาติได้มีมติรับรองอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

การรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ใน

ระดับที่โลกปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง

ด้านอาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการลงนามจาก

ประเทศอุตสาหกรม 155 ประเทศ ในปี พ.ศ.2535 ที่ 

กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งมีสาระสำคัญของ

อนุสัญญา ดังนี้ 

● ให้มนุษยชาติตระหนักถึงความสำคัญ และ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน 

● ให้ตระหนักว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สูง 

ขึ้นนั้น เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะเร่งให้เกิด

ปรากฏการณ์เรือนกระจก และส่งผลกระทบต่อระบบธรรมชาติ และมวล

มนุษย์

● ให้ระลึกว่าก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในบรร- 

ยากาศขณะนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการปล่อยก๊าซ-

เรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นตามระดับการพัฒนา 

● เป้าหมายของอนุสัญญาฯ คือ ไม่ให้มีการเพิ่มปริมาณก๊าซ- 

เรือนกระจกในบรรยากาศ และคงระดับปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้สำเร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

● ข้อผูกพันของอนุสัญญาฯ คือ ให้มีการจัดทำบัญชีแห่งชาติ 

ว่าด้วยปริมาณการปลดปล่อย และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

กิจกรรมของมนุษย์ ตลอดจนเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยนำมาเผย

แพร่แก่สาธารณชน 

ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฯ นี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 

พ.ศ.2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2538 และได้มีการ

เพิ่มเติมพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ให้มีเป้าหมายในการดำเนินการ และ

พันธะผูกพันทางกฎหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้

ไม่น้อยกว่า 5.2% ภายในปี พ.ศ.2551-2555 จึงเป็นที่มาของสนธิสัญญา

เกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นการลงนามจากประเทศอุตสาหกรรม  
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186 ประเทศ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในวันที่ 28 

สิงหาคม พ.ศ.2545 

แม้ว่าสนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช้แล้ว แต่หากประชากรโลกไม่ให้

ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งหมายถึง การร่วมมือแก้ไข

ปัญหาของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การลดการบริโภคของประชากรตาม

กระแสบริโภคนิยม งดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น รู้จักการ

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลด

ขั้นตอนกระบวนการผลิต การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น การใช้ก๊าซมีเทน

ที่เกิดจากขยะในเมืองใหญ่ นำมาผลิตกระแสไฟทดแทนการใช้เชื้อเพลิง

จากน้ำมัน ก็จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

ลงได้อย่างแน่นอน 

 

แนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
ได้มีความพยายามจากหลายฝ่ายในการควบคุมการปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มี

อยู่ในระดับที่สูงจนเป็นอันตราย และส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่กระทบต่อการพัฒนาประเทศ และ

ระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนอย่างหลากหลาย

วิธี ดังนี้ 

● การแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยการใช้กล- 

ยุทธ์ตลาดสีเขียว (green marketing) ที่มีมาตรการ

ควบคุม และลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มีการนำ-

กลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยสารเคมี 

หรือกากสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดปริมาณขยะ

พลาสติกให้น้อยลง ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการ

รณรงค์การจัดการของเสียจากบรรจุภัณฑ์ รวมถึงผลิต-

ภัณฑ์ประเภทพลาสติก และโฟมในห้างสรรพสินค้า และ

ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กำหนดให้มีการคัดแยก

ขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล 

● การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ์ โดยกระทรวง 

อุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2544) 

กำหนดให้ของเสียเคมีวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขออนุญาตนำเข้าต่อ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยุติการให้ประเทศเป็นแหล่ง

ทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และของเสียประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอ-

นิกส์ที่ใช้งานแล้ว 

●	 การอนุรักษ์/ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงาน  

อย่างมีประสิทธิภาพ จากการลดการใช้รถยนต์ และ

จักรยานยนต์ โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลัง-

งานแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ริเริ่มโครงการ 

“รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน” “ปิดถนนเพื่อประหยัดพลัง-

งาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว” “คืนชีวิตให้

ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน”พบว่า มลพิษ และฝุ่นละออง

ในอากาศลดลง ช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยให้เกิด

การขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน 

●	 การอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดยการ 

งดการตัดไม้ทำลายป่า และการเผาป่าที่จะทำให้เกิด 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในอากาศ รักษา
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ระบบนิเวศในธรรมชาติโดยการไม่ทำลายสัตว์ป่าให้ 

สูญพันธุ์และร่วมกันปลูกป่าในชุมชน 

●	 การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม ให้มี 

การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก

ให้น้อยลง การลดพฤติกรรมการใช้ยวดยานพาหนะให้หัน

มาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว การ

รู้จักคัดแยกขยะ ประเภทขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ก่อน

นำไปทิ้ง ได้แก่ การนำกระดาษใช้งานแล้ว บรรจุภัณฑ์

พลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล 

การลดการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ยาปราบ-

ศัตรูพืช เป็นต้น การบำเพ็ญประโยชน์ในการมีส่วนร่วม

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่สังคมส่วนรวม สิ่ง

ต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติย่อมมีส่วน

ช่วยลดภาวะโลกร้อนลงได้อย่างมาก 

เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคน 

ในสังคม 

●	 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ 

ของภาครัฐและภาคเอกชนที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยจัด

ทำเอกสาร วีดิทัศน์ จดหมายข่าวเพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนใน

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

●	 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดสนทนากลุ่มย่อย เวทีสาธารณะ 

การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ การสัมภาษณ์รายบุคคล จัดประชา-

พิจารณ์เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และบันทึกเป็นลาย-

ลักษณ์ เพื่อให้เกิดพลังร่วมในการรณรงค์แก้ปัญหา 

●	 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละชุมชน มี 

กิจกรรมย่อย เช่น การใช้จักรยานแทนรถยนต์/จักรยานยนต์ในวันหยุด 

กิจกรรมประกวดภาพวาดเพื่อลดปัญหาโลกร้อน กิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อ

รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

●	 จัดเป็นสายด่วนสายตรง เพื่อสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชน เพื่อ

กระจายข้อมูลในวงกว้าง และรวดเร็วผ่านรายการวิทยุ โทรทัศน์ และ
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หนังสือพิมพ์ เพื่อสร้างความเข้าให้แก่คนในทุกระดับ และช่วยประหยัด

เวลาในการประชาสัมพันธ์ 

●	 จัดดำเนินโครงการรณรงค์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการ 

ระดมทุนสนับสนุน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

เช่น โครงการลดปริมาณขยะจากพลาสติก โครงการปลูกต้นไม้ไร้มลพิษ 

โครงการรักประหยัดขจัดมลพิษ เป็นต้น 

●	 จัดแถลงข่าว เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรม 

โครงการลดภาวะโลกร้อน ให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ หรือเอกชนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 

●	 การสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐาน  

เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ให้แก่เด็กในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลงในหลักสูตรระดับการศึกษาเบื้องต้นไปจนถึงระดับ

อุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เกิดความตระหนักในการมีความรับผิดชอบต่อ

การแก้ปัญหา และเห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน 

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการมีความรับผิดชอบในการ

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน คือ การที่คนในสังคมมองเห็นคุณค่าของสิ่ง-

แวดล้อมที่มีอยู่ และรับรู้ถึงมหันตภัยที่จะเกิดขึ้น หากสิ่งแวดล้อมถูก

ทำลาย เช่น ภาวะน้ำท่วมจากการทำลายป่า การขาดแคลนอาหาร และ

น้ำดื่ม เมื่อสัตว์และพืชต้องสูญพันธุ์ลงจากภาวะโลกร้อน การเกิดภาวะที่

ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นไหลบ่าเข้าท่วมพื้นดินหลายพันกิโลเมตรจากการที่

น้ำแข็งขั้วโลกละลายจากภาวะโลกร้อน การเกิดความแปรปรวนของ

สภาพลมฟ้าอากาศ ทำให้ระบบนิเวศถูกทำลาย พืชและสัตว์ที่เป็นแหล่ง

อาหารต้องถูกทำลายลง และเกิดพายุหมุนที่รุนแรง การเกิดคลื่นความ

ร้อนขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิด มีผลทำให้ผู้คนล้มตายลง

เป็นจำนวนมาก การเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรง

จากแหล่งขยะพิษ 

ดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้การแก้ปัญหาภาวะโลก

ร้อนประสพผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การ

แก้ไขที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม ที่

จะต้องยอมปรับความคิด หันกลับมาร่วมมือกันปฏิบัติใน

สิ่งที่จะช่วยให้โลกรอดพ้นจากปัญหาที่มนุษย์ได้กระทำขึ้น

ก็คือ การสร้างความร่มเย็นให้แก่โลกของเรา นั่นเอง!! 

 

เอกสารอ้างอิง

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2545, กรมส่ง-

เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สภาพอากาศบน	 

โลกร้อนขึ้น	 เกิดจากการที่ชั้นบรรยากาศของ

โลกมีก๊าซเรือนกระจกที่เป็นก๊าซเสียในปริมาณ	 

ที่มากเกินความต้องการ	 รวมตัวกันอยู่ในชั้น

บรรยากาศโลกที่ทำหน้าที่ เสมือนหลังคาโลก	

และมีผลให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่อง

มายังโลกสะท้อนกลับออกไปได้ไม่หมด	 ทำให้

อุณหภูมิของโลกอยู่ในระดับที่สูงมากขึ้น	


