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ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยกั บ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
สภ าพ ภู มิ อ า ก า ศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม�ใช � 
เรื่องใหม� และไม�ใช �เรื่องไกลตัวอีกต�อไป 
เราคุ�นเคยกันดี กับคําว�า “ภาวะโลกร�อน” 
หรือ “ปรากฏการณ�ก�าซเรือนกระจก” 
ในระยะเวลาท่ีผ�านมา เรารบัรู�ได�ว�าบางอย�าง 
ในระบบภูมิอากาศของโลกน้ันมีความผิด
ปกติไปจากเดิม ยกตัวอย�างเช�น เหตุการณ� 
หิมะตกในทะเลทรายซาฮารา อุณหภูมิใน 
ฤดูร�อนของเมืองซิดนีย� ประเทศออสเตรเลีย 
ท่ีสูงถึง 47 องศาเซลเซียส การเกิดพายุ
ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
มีความถี่และรุนแรงมากข้ึน เหตุการณ� 
“สภาพอากาศ แปรปรวน” เหล�าน้ี ไม�ใช�เร่ือง
ท่ี ไม � เคยเกิดข้ึน แต� เป �นเรื่องท่ี ไม � ได � เกิด
เป�นปกติ หลังจากนี้เราจะเจอเหตุการณ�
ความแปรปรวนของสภาพภู มิอากาศ
บ�อยขึ้น อันเนื่องมาจากการทวีความรุนแรง
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศน่ันเอง 

ประเทศไทย
เป�นประเทศที่ได�รับ

ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเช�นกัน 

โดยผลจากการ

เก็บข�อมูลพบว�า 

ในรอบ 40 ป�ที่ผ�านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยนั้นสูงขึ้น โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครเป�นจังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึนมากที่สุด เน่ืองจาก

ความหนาแน�นของประชากร และการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของเมือง

ซึ่งทําให�เกิดปรากฏการณ�โดมความร�อน (Heat Island Effect)

ความถี่และระยะเวลาที่ฝนตกอย�างต�อเนื่องในพื้นที่ส�วนใหญ�ของ
ประเทศไทยลดลง แต�ความแรงของฝนและความเข�มของฝน จาก

เหตุการณ�ฝนตกหนักกลับเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจก�อให�เกิดภัยพิบัติ
ที่ส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม อาทิ นํ้าท�วม
ฉับพลัน การทรุดตัวของแผ�นดิน และดินโคลนถล�ม เป�นต�น

จํานวนพายุหมุนเขตร�อนที่เคลื่อนเข�าสู�ประเทศไทยจะมีปริมาณ
ลดลง แต�ทวีความรุนแรงทางภัยพิบัติมากข้ึน ทําให�เสี่ยงต�อ
เหตุการณ�ฝนตกหนัก นํา้ท�วม ดนิโคลนถล�ม สลับกับความแห�งแล�ง
ที่ใช�เวลายาวนานกว�าเดิม 
   

ค�าเฉลี่ยปริมาณฝนรายป�ในแต�ละพื้นที่นั้นมีปริมาณฝนที่ต�างกัน 
เช�น ในช�วงเวลาระหว�างป� พ.ศ. 2525 – 2553 กรุงเทพมหานคร
มีปริมาณฝนสะสมรวมรายป�เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมือง
ฝ��งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร



“โดมความร �อน (Heat Island Effect)” 
หรือบางคนให�นิยามเป�น “ปรากฏการณ�เกาะความร�อน (Urban Heat Island)” อันเกิดจากการเป�นเมือง
ของการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเพิ่มมลพิษที่ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของชั้นบรรยากาศและพ้ืนผิวดิน ผลพวงดังกล�าวทําให�อุณหภูมิของอากาศใกล�พื้นดินเพิ่มสูงข้ึนและทําให� 
ในเขตชุมชนเมืองที่มีท่ีพักอาศัยหนาแน�นมีอุณหภูมิสูงกว�าบริเวณพื้นท่ีนอกเมืองท่ีเป�นป�า 

เหตุการณ�ดงักล�าวเกดิจากปรมิาณฝนสะสมท้ังประเทศ ต้ังแต�เดอืนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึง่สูงกว�า
ค�าเฉลี่ย 35% โดยได�รับอิทธิพลจากพายุที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต�ทั้งหมด 5 ลูก ร�องมรสุมที่พาดผ�าน
บรเิวณประเทศไทยอย�างต�อเน่ือง ประกอบกับน้ําทะเลหนุนบรเิวณอ�าวไทย ทําให�การระบายน้ําเป�นไปอย�างล�าช�า
รวมถึงป�จจัยอื่นๆ ได�แก� ลักษณะภูมิประเทศ และการบริหารจัดการนํ้า เป�นต�น

            เหตุการณ�น้ำท�วมใหญ�

ในป� พ.ศ. 2554 จากการเก็บข�อมูลพบว�า

เป�นป�ที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักที่สุดในรอบ 60 ป�





ภาวะโลกร�อนนัน้เกดิข้ึนจาก “ก�าซเรอืนกระจก

ท่ีมากเกินไปในชั้นบรรยากาศ” โดยหาก

มองย�อนกลับไปต้ังแต�ยุคปฏวิติัอตุสาหกรรม 
(ช �วงป �  พ.ศ.  2293)  การทํากิจกรรม

ของมนุษย�เริ่มมีการนําส่ิงประดิษฐ�เครื่อง

จักรกล มาใช�ในกระบวนการผลิตและการ

ดําเนินชวีติประจาํวนัมากข้ึน โดยมีการพึง่พา

เชื้อเพลิง ไม�ว�าจะเป�น ถ�านหิน น้ํามันเตา

น้ํามันป�โตรเลยีม เพือ่ใช�ผลิตพลังงานสําหรบั

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการ

ผลิตไฟฟ�าสําหรับใช�ในครัวเรือน อีกทั้งการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรอย�างต�อเนือ่งน้ัน ส�งผลให�

ต�องมีการผลิตอาหาร การเลี้ยงสัตว�เพิ่มขึ้น

เพื่อให � เพียงพอต�อความต�องการของ

ประชากรท่ีเพิม่ข้ึน รวมถงึการตดัไม�ทําลายป�า

เพื่อสร�างแหล�งท่ีอยู�อาศัยและการขยายตัว

ของเมอืง กิจกรรมท่ีเพิม่ข้ึนเหล�าน้ีล�วนปล�อย

ก�าซเรือนกระจกสู �ชั้นบรรยากาศทั้งส้ิน

ส�งผลให�โลกของเราร�อนข้ึนอย�างรวดเรว็ท่ีสุด

ในรอบ 1,000 ป� ทําให�เกิดการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ [1]

สาเหตุของป�ญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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มีคุณสมบัติในการดูดซับคล่ืนรังสีความร�อนหรือรังสีอินฟาเรด
ไว�ในเวลากลางวนั แล�วแผ�คล่ืนรังสีความร�อนออกมาในเวลากลางคนื 
ทําให�อณุหภมิูในบรรยากาศของโลกไม�เปล่ียนแปลงไปอย�างฉับพลัน 
ทําให�อุณหภูมิของโลกเหมาะสมต�อการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต 
หากแต�ว�า ในระยะเวลาที่ผ�านมา มนุษย�ประกอบกิจกรรมที่ปล�อย
ก�าซเรือนกระจกท่ีมากเกินไป จนทําให�ชั้นของก�าซเรือนกระจก
สะสมหนามากข้ึนเรื่อย ๆ เปรียบเสมือนโลกท่ีถูกปกคลุมไว�ด�วย
ผ�าห�มท่ีหนาจนเกินไป ทําให�ความร�อนและรังสีท่ีโลกรับมาจาก
ดวงอาทิตย�ถูกกักไว�อยู�ในช้ันบรรยากาศ ไม�สามารถปลดปล�อย
ความร�อนส�วนเกนิออกจากโลกได� โลกของเราจึงมอีณุหภมิูสูงข้ึน 
และก�อให�เกิดป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



ก�าซเรือนกระจกมาจากไหน
ก�าซเรือนกระจกมีท้ังท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ (Natural Greenhouse Gas) เช�น ไอนํ้า 
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�จากการหายใจของสิง่มีชวีติ เป�นต�น และก�าซเรอืนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํากิจกรรมของมนุษย�หรือเรียกได�ว�าเป�นก�าซเรือนกระจกท่ีมนุษย�สร�างข้ึน (Anthropogenic 
Greenhouse Gas) เช�น ก�าซที่เกิดจากการเผาไหม�ถ�านหินในกระบวนการการผลิตไฟฟ�า
การเผาไหม�นํา้มนัเชือ้เพลงิในรถยนต� กระบวนการหมักของจลิุนทรยี�จากนํา้ในนาข�าว กระบวนการ
ในภาคอุตสาหกรรม เช�น การผลิตปูนเม็ด กระบวนการทางเคมีต�าง ๆ สารทําความเย็น
ในเครื่องปรับอากาศ แอร�รถยนต� และระบบทําความเย็นในอาคาร เป�นต�น

• การเผาไหม�ของเชือ้เพลิง
 ฟอสซิล
• การเผาขยะ
• การเผาชีวมวลหรือ
  ของเสียจากภาคเกษตร

ปฏิกิริยาทางเคมีใน
ภาคอุตสาหกรรม
• การเผาหินปูนใน
 อุตสาหกรรมผลิต
 ซีเมนต�

CO
2 

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 

การปลูกข�าวแบบขังนํ้า
ทําให�เกิดการหมักของ
จุลินทรีย�ในนาข�าวการหมักสารอินทรีย�ในกระบวน

การย�อยอาหารของสัตว�
• การหมักในลําไส�ของ ววั ควาย
 หรือสัตว�เคี้ยวเอื้อง

การย�อยสลายมูลสัตว�
หรือซากสิ่งมีชีวิตต�าง ๆ

กระบวนการผลิตและ
การแปรรูปถ �านหิน
ก�าซธรรมชาติ และน้ํามัน
ป�โตรเลียม [3]

CH
4

ก�าซมีเทน

ในธรรมชาติพบว�าต�นไม�สามารถช�วยลดปริมาณ
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ในชัน้บรรยากาศได�โดยต�นไม�
จะดึงเอาก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ในอากาศไปใช�ใน
กระบวนการสังเคราะห�แสงแล�วเก็บไว�ในรูปของ
เนื้อไม� การปลูกต�นไม� การดูแลรักษาป�าให�อุดม 
สมบูรณ� และการเพิ่มพื้นท่ีป�าจึงเป�นการช�วยลด 
ปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ในชั้นบรรยากาศ 
หรือช�วยลดก�าซเรือนกระจกได�ทางหนึ่ง [2]

ส�วนใหญ�เกิดจากระบวนการ 
ย�อยสลายสารอนิทรยี�ด�วย
แบคทีเรียชนิดไม�อาศัย
ออกซิเจน (Anaerobic 
Bacteria)

แหล�งกําเนิดก�าซเรือนกระจกประเภทต�าง ๆ 

เอกสารอ้างอิง [1] พิธีสารเกียวโตระยะท่ี 1 ได้ระบุก๊าซเรือนกระจกไว้ในภาคผนวก 6 ชนิดและได้มีการเพ่ิมชนิดท่ี 7 ได้แก่ก๊าซ   
      ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) ภายใต้การดําเนินงานระยะท่ีสองของพิธีสารเกียวโต 
  [2] IPCC, “Source of CO2 ,” In: IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage,  
      [online]. Available from: https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_chapter2.pdf] 
  [3] Food and Agriculture Organization of the United Nations, TACKLING CLIMATE CHANGE  
      THROUGH LIVESTOCK A global assessment of emissions and mitigation opportunities,  
    [online]. Available from http://www.fao.org/3/i3437e.pdf

• การผลิตไนลอน
• การผลิตกรดไนตริก

• การเผาไหม�ถ�านหิน 
• การเผาไหม�ขยะในเตาเผา

การเผาไหม�ของเชื้อเพลิง
ฟอสซิลในโรงไฟฟ�า

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องทําความเย็น

การใช � ปุ �ยคอก
และการใช�ปุ�ยเคมี
ท่ีมากเกินความ
จําเป�น

N
2
O

ก�าซไนตรัสออกไซด� 

ส�วนใหญ�มาจากกิจกรรมในภาค
การเกษตร จากการใช�ประโยชน�ท่ีดิน 
กระบวนการสลายสารธาตุไนโตรเจน 
ของจุลินทรีย�ในดิน

ก�าซเรือนกระจกในกลุ�มก�าซฟลูออริเนตนี้
ไม �มีอยู � เองตามธรรมชาติ แต�เป �นก�าซ

ท่ีถูกสังเคราะห�ข้ึน

กลุ�มก�าซฟลูออริเนต (Fluorinated Gases)

หรือ เอฟก�าซ (F-Gases) 

HFC  ก�าซไฮโดรฟลูออโรคาร�บอน 

PFC  ก�าซเพอร�ฟลูออโรคาร�บอน 

SF
6      

ก�าซซัลเฟอร�เฮกซะฟลูออไรด�

NF
3     

ก�าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด� 

เครื่องปรับอากาศ ตู�เย็นตู�แช�แข็ง



»ÃÐà·Èä·Â
»Å ‹ÍÂ¡ �Ò«àÃ× Í¹¡ÃÐ¨¡

à · Ò ä Ë Ã



ประเทศไทยปล�อยก�าซเรือนกระจกเท�าไหร�

ในป� พ.ศ. 2557 ประเทศไทยปล�อยก�าซเรือนกระจกมากเป�นลําดับที่ 20 
หรือคิดเป�นร�อยละ 0.77  ของการปล�อยทั้งโลก[1]

Designed by sirisako / Freepik

เอกสารอ้างอิง   [1] AIT - WRI’s Climate Data Explorer

อันดับที่ 20 
ประเทศไทย
374.3848 
            (MtCO2e)

อันดับที่ 1
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
11,600.6292
            (MtCO2e)

อันดับที่ 7
ประเทศญี่ปุ�น
1,322.0514
            (MtCO2e)

อันดับที่ 8
ประเทศแคนาดา

866.9965
(MtCO2e)             

อันดับที่ 14
ประเทศแอฟริกาใต�

527.2168
  (MtCO2e)             

อันดับที่ 14
ประเทศแอฟริกาใต�

527.2168
  (MtCO2e)             

อันดับที่ 16
สหราชอาณาจักร

(ประเทศอังกฤษ)
527.2168

  (MtCO2e)             

อันดับที่ 3
ประเทศอินเดีย

3,202.3083
(MtCO2e)         

อันดับที่ 38
ประเทศเมียนมาร�

212.4902
 (MtCO2e)          

อันดับที่ 38
ประเทศเมียนมาร�

212.4902
 (MtCO2e)          

อันดับที่ 38
ประเทศเมียนมาร�

212.4902
 (MtCO2e)          

อันดับที่ 32
ประเทศอียิปต�

272.4665
 (MtCO2e)          

อันดับที่ 38
ประเทศเมียนมาร�
212.4902
 (MtCO2e)          

อันดับที่ 18
ประเทศอาร�เจนตินา
212.4902
            (MtCO2e)          

อันดับที่ 15
ประเทศออสเตรเลีย
523.2127
            (MtCO2e)

อันดับที่ 15
ประเทศออสเตรเลีย
523.2127
            (MtCO2e)

อันดับที่ 2
สหรัฐอเมริกา

6,319.0242
(MtCO2e)         

เอกสารอ้างอิง   [1] รายงานแห่งชาติฉบับที่ 3
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แนวโน�มการปล�อยก�าซเรือนกระจกของประเทศไทย

     การปล�อยก�าซเรอืนกระจกของประเทศไทยยังคงเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนือ่ง  เน่ืองจากการพัฒนา
และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศยังต�องอาศัยการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ 
ไม�ว�าจะเป�นการผลิตสินค�าอตุสาหกรรม สินค�าเกษตรเพือ่การส�งออก และการบริโภคภายในประเทศ 
การลงทุนด�านโครงสร�างพื้นฐานขนาดใหญ�ของรัฐ ชีวิตความเป�นอยู�ของประชาชนท่ีดีข้ึน 
การใช�เทคโนโลยีอํานวยความสะดวก อาทิ โทรศัพท�มือถือ อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� 
ส่ิงเหล�านี้ล �วนทําให�ความต�องการด�านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ�าเพ่ิมสูงข้ึน 
อีกทั้งการบริโภคที่เกินความจําเป�นยังก�อให�เกิดป�ญหาขยะ การขยายตัวและความเจริญ
ของเมืองยังก�อให�เกิดป�ญหาบุกรุกป�า และทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย กิจกรรมเหล�าน้ี
ทําให�การปล�อยก�าซเรือนกระจกของประเทศเพิ่มข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยในป� พ.ศ. 2537 
ป ร ะ เท ศไทยปล �อยก � าซ เ รือนกระจก ท่ี  207 .65  ล � าน ตัน  และ ในป �  พ .ศ .  2556  
เพิ่มเป�น 318.66 ล�านตัน[1]

LULUCF

ส า ข า ก า ร ใ ช �
ประโยชน�ท่ีดิน

และป�าไม� 

Waste Energy

สาขาการผลิตไฟฟ�า
และการใช�พลังงาน 
รวมถงึการใช�พลังงาน
ในภาคคมนาคมขนส�ง 

Argriculture

สาขาเกษตรและ
การทําปศุสัตว�

Industrial 
Processes

สาขากระบวนการ
ผลติทางอตุสาหกรรม
และการใช�ผลิตภณัฑ�  



สาขาการผลิตไฟฟ�า
และการใช�พลังงาน 
รวมทั้งการใช�พลังงาน
ในภาคคมนาคมขนส�ง 
มีการปล�อยก�าซเรือนกระจก
เป�นลําดับท่ี 1 คดิเป�นร�อยละ 74

การปล�อยก�าซเรือนกระจกของประเทศไทย ป� พ.ศ. 2556  
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16%

ENERGY
สาขาการผลิตไฟฟ�า
และการใช�พลังงาน

AGRICULTURE
สาขาเกษตร
การเพาะปลูก
และปศุ สัตว �

WASTE
สาขาของเสีย
การจดัการขยะ
และน้ําเสีย

6%
INDUSTRIAL 
PROCESSES
สาขากระบวนการ

ผลิตทางอตุสาหกรรม
และการใช�ผลิตภัณฑ�

สาขาเกษตร 
การเพาะปลูก และปศุสัตว� 
มีการปล�อยก�าซเรือนกระจก
เป�นลําดบัท่ี 2 คดิเป�นร�อยละ 16 

สาขากระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมและการใช�ผลิตภัณฑ� 
มีการปล�อยก�าซเรือนกระจก
เป�นลําดบัท่ี 3 คดิเป�นร�อยละ 6 

สาขาของเสีย 
การจัดการขยะและนํ้าเสีย 
มีการปล�อยก�าซเรือนกระจก
เป�นลําดับท่ี 4 คดิเป�นร�อยละ 4 

      สําหรับสาขาการใช�ประโยชน�ที่ดินและป�าไม� การตัดไม�ทําลายป�านั้นก�อให�เกิด
ก�าซเรอืนกระจก ในขณะท่ีการอนุรกัษ�ป�าและต�นไม�ทําให�เกิดการกกัเก็บก�าซเรอืนกระจก 
     สําหรับประเทศไทย สาขาการใช�ประโยชน�ท่ีดินและป�าไม� เป�นสาขาที่มีการ
ปล�อยก�าซเรือนกระจกน�อยกว�าการกักเก็บ หรือกล�าวคือ ป�าไม�หรือต�นไม�
ได�มีการกักเก็บคาร�บอนไดออกไซด� ไว�จํานวนมากน่ันเอง  

ตราบใดที่ประเทศไทยยังคงปล�อยก�าซเรือนกระจกอย�างต�อเนื่องนั้นหมายความว�า 
ประเทศไทยเป�นส�วนหนึ่งที่ก�อป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช�นเดียวกับประเทศอื่น ๆ 



การแก�ป �ญหาและการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ภาวะโลกร�อนนั้นเกิดจากก�าซเรือนกระจกที่มากเกินไปในชั้นบรรยากาศของโลก ทําให� 
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน นํามาซึ่งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การแก�ป�ญหาดังกล�าว 
เราจึงต�องช�วยกันลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกจากการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ และยังต�อง 
เตรียมตัวรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีกําลังเกิดข้ึนท่ัวโลก อันจะส�งผลต�อ 
การดําเนินชีวิตประจําวันของเราด�วย

 ประชาคมโลกเองก็ได�ตระหนักถึงป�ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ� 
การปล�อยก�าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง ทําให�เราต�องเผชิญความเส่ียงจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดบ�อยข้ึนและจะย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  
ดงัน้ัน ประเทศต�าง ๆ จงึได�ร�วมกันก�อต้ังกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change 
หรอื UNFCCC เพือ่เป�นเวทีสาํหรบัการกําหนดกฎกตกิาในการแก�ไขป�ญหาด�านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและกําหนดแนวทางรับมือต�อป�ญหาที่เกิดข้ึนร�วมกัน

 อย�างไรก็ตาม การดําเนินงานด�านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข�อกําหนดของ 
UNFCCC ท่ีผ �านมานั้นไม � เพียงพอท่ีจะแก �ป �ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีเกิดข้ึน ในป� พ.ศ. 2558 จึงได�มีการรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

ภายใต�ความตกลงปารีสน้ันได�กําหนดกฎกติกาการดําเนินงานด�านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศทีเ่ข�มข�นข้ึน โดยบังคบัให�ทุกประเทศจดัส�งเป�าหมายการลดก�าซเรอืนกระจกและ
การปรับตัวต�อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเป�นรูปธรรม หรือท่ีเรียกว�า “เป�าหมาย
การดําเนินงานด�านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศกําหนด” หรือ Nationally 
Determined Contribution หรือ NDC ทุก ๆ 5 ป�

 ประเทศไทยเห็นว�าป�ญหาด�านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันมีความสําคัญในฐานะ 
ท่ีประเทศยังคงมีการปล�อยก�าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังยังได�รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ โดยท่ีผ�านมาได�มีการดําเนินงาน
ท่ีเก่ียวข�องอย�างต�อเน่ือง อาทิ การส�งผู�แทนเข�าร�วมการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ อย�างสมํ่าเสมอ 
การจัดต้ังหน�วยงานรัฐเพื่อทําหน�าที่ในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานด�านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ การเข�าร�วมและดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ภายใต�
พิธีสารเกียวโต การลดก�าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจของประเทศ การเข�าร�วมเป�นภาคี
ความตกลงปารสี จดัทําแผนแม�บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 
จัดทําแผนการปรับตัวแห�งชาติ และประเทศไทยได�มีการจัดทําและจัดส�งเป�าหมายการดําเนินงาน
ด�านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามข�อบังคับของความตกลงปารีส และได�มี
การจดัทําแผนท่ีนําทางการลดก�าซเรือนกระจกและแผนปฏบัิติการการลดก�าซเรอืนกระจกรายสาขา

 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework 
Convention on Climate Change หรือ UNFCCC กําหนด 
เป �าหมายร �วมกัน “ เพื่อ รักษาระดับความเข �มข �นของ 
ก�าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม�ให�เกินระดับท่ีจะเป�นภัย
คุกคามต�อสิ่งมีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยทุกประเทศ 
ต �องร � วมรับผิดชอบต �อป �ญหาด � านการ เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามขีดความสามารถท่ีแต�ละประเทศจะทําได�” 

 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ได �จัดให �มีการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ  
หรือเรียกว�า Conference of the Parties  (COP) เป�น 
ประจําทุกป�นับต้ังแต�ป� พ.ศ. 2537 จนถึงป�จจุบัน



เป�าหมายการดําเนินงานด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศตามข�อบังคับของความตกลงปารีส 

(Thailand’s Nationally Determined Contribution : NDC)

สาขาพลังงาน
   การผลิตไฟฟ�าจากพลังงานทดแทน
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ�า
   การประหยัดพลังงานในบ�านเรือน 
   อาคารเชิงพานิชย� และอุตสาหกรรม 

สาขาของเสีย 
   การจัดการขยะชุมชน
   การจัดการน้ํา เ สีย
   ชุมชน

มาตรการในการลดก�าซเรือนกระจกตามแผนที่นําทางการลดก�าซเรือนกระจกของประเทศ 
ป� พ.ศ. 2564-2573 หรือ NDC Roadmap

“ประเทศไทยจะลดก�าซเรือนกระจก ร�อยละ 20 ถึง 25 ภายในป� พ.ศ. 2573 
ในสาขาพลังงาน คมนาคมขนส�ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและของเสีย” 

สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม 
   การใช�วัสดุทดแทนในการผลิตปูนเม็ด
   การปรับเปล่ียนสารทําความเย็น
   ในเครื่องปรับอากาศหรือไม �ใช �
   สารทําความเย็นชนิดท่ีก�อให�เกิด
   ก�าซเรือนกระจก 

สาขาขนส�ง 
   การส�งเสริมการคมนาคมขนส�งที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
   ได �แก �  การเดินทางโดยระบบรางหรือรถสาธารณะ
   ทดแทนการใช�รถยนต�ส�วนบุคคล 
   การเลือกใช�รถยนต�ประหยัดพลังงานงานหรอื ECO Car 
   การใช�เช้ือเพลิงชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล แก�สโซฮอล�

เป�าหมายการปรับตัวหรือรับมือ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

        ส�งเสริมการบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสาน

         สร�างความม่ันคงทางอาหารภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ส�งเสริมการเกษตรอย�างย่ังยืนและการผลิตทางการเกษตรท่ีดี
         และเหมาะสม

         สร�างศักยภาพในการจัดการกับผลกระทบต�อสุขภาพ

         เพิ่มพื้นที่ป�าเป�นร�อยละ 40

         ป�องกันผลกระทบต�อความหลากหลายทางชีวภาพและฟ��นคืน
         ความยั่งยืนทางนิเวศ

         ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�และการท�องเที่ยวยั่งยืน

         ลดความรุนแรงจากภัยพบัิติและลดความเปราะบางของประชากร

         เสรมิสร�างศกัยภาพในการใช�แบบจาํลองระบบภมิูอากาศ
        ติดต้ังระบบเตือนภัยล�วงหน�าท่ีมีประสิทธิภาพ
        ต้ังศูนย�ความรู�ในระดับภูมิภาค

555 MtCO
2
eq

444 MtCO
2
eq

BAUNDC
ป� พ.ศ. 2573

B A U  ห ม า ย ถึ ง
กรณี ท่ี ไม � มีการ
ดําเนินมาตรการ
ลดก�าซเรอืนกระจก 
(Business as Usual)

-111 MtCO
2
eq



ธันวาคม

มีนาคม - เมษายน
พ.ศ.
2537
สิงหาคม
พ.ศ.
2545

ประเทศไทยเข�าร�วมเป�นภาคีพิธีสารเกียวโต
และร�วมดําเนินโครงการโครงการการพัฒนาที่สะอาด

สิงหาคม
พ.ศ.
2545

จัดต้ัง “สํานักงานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ” เพือ่ทําหน�าทีใ่นการกําหนดนโยบายและ
ดาํเนินงานด�านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศ

ธันวาคม
พ.ศ.
2557

ประเทศประกาศเป�าหมายและเริ่มการลดก�าซเรือนกระจก
โดยความสมัครใจ

21กันยายน
พ.ศ.
2559

ประเทศไทยเข�าร�วมเป�นภาคคีวามตกลงปารสี

พฤษภาคม
พ.ศ.
2550

จัดต้ัง “องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การ
มหาชน)”  ให�เป�นหน�วยงานที่ดูแลการดําเนินโครงการ
พัฒนาท่ีสะอาดของประเทศ 

4 พฤศจิกายน
พ.ศ.
2559

ความตกลงปารสีเริม่มีผลใช�บังคบั

กรกฎาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน
พ.ศ.
2558

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม�บทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593

ประเทศจดัส�งเป�าหมายการดําเนินงานด�านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีประเทศกําหนดตามข�อบังคับของ
ความตกลงปารีส

ท่ีประชุม COP21 รบัรองความตกลงปารสี 
(Paris Agreement)

การดําเนินงานด�าน
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
ประเทศไทยเข�าร�วมเป�นภาคกีรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ
ว�าด�วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยเข�าร�วมการประชมุ COP สมัยท่ี 1 
และส�งผู�แทนเข�าร�วมประชุมจากน้ันเป�นต�นมา

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) 
เป�นกลไกในการลดก�าซเรือนกระจกท่ีกําหนดไว�ในพิธีสารเกียวโต โดยให�ประเทศกําลัง 
พัฒนาสามารถดําเนินโครงการพัฒนาท่ีสะอาดหรือ โครงการลดก�าซเรือนกระจก 
โดยมีการนําคาร�บอนเครดิตท่ีได�จากโครงการ นําไปขายแก�ประเทศกําลังพัฒนา 
โดยมีองค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)”ทําหน�าท่ีกํากับดูแล
การดําเนินโครงการพัฒนาที่สะอาดของประเทศ

การลดก�าซเรอืนกระจกโดยความสมัครใจของประเทศ หรอื Nationally Appropriate 
Mitigation Action หรือ NAMA คือการแสดงเจตจํานงของประเทศไทยที่จะลดก�าซ 
เรือนกระจกด�วยความความสมัครใจ ในสาขาพลังงานและขนส�ง โดยมาตรการท่ีจะลด 
ก�าซเรือนกระจกนั้นประกอบด�วย การผลิตไฟฟ�าจากพลังงานทดแทน การใช�น้ํามัน 
เชื้อเพลิงชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช�พลังงานในอาคาร และการเดินทาง 
ระบบราง โดยกําหนดเป�าหมายท่ีจะลดก�าซเรอืนกระจกจากมาตรการดังกล�าวใน พ.ศ. 2563 
ที่ร�อยละ 7 - 20 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม�ได�มีการดําเนินมาตรการใด ๆ เลย

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป�นหน�วยงานในสังกัด 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมีภารกิจในการกําหนดนโยบายและดําเนินงานด�านการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
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• เปลี่ยนหลอดไฟเป�นหลอดแอลอีดี (LED)

• ป�ดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช�ไฟทุกครั้งเมื่อไม�ใช�งาน 

ไม�เป�ดนํา้ท้ิงไว�

แยกขยะ โดยเฉพาะประเภทที่
สามารถนาํกลับมาใช�ใหม�ได� 

เพื่ อลดการหมักของ เ ช้ือ
จุลินทรีย �  ที่ก �อให �เกิดก�าซ
เรือนกระจก

ทําปุ�ยหมัก
จากขยะเป�ยก

อาบนํา้ร�อนเท�าท่ีจําเป�น
เพื่อลดการใช�ไฟของ
เครื่องทํานํ้าร�อน

เลือกใช�เครือ่งใช�ไฟฟ�า
ประหยัดไฟเบอร� 5

• เป�ดแอร�ท่ีอุณหภูมิ  27 องศา
• เลือกใช�แอร�ให�เหมาะกับขนาดพื้นที่
• หมั่นทําความสะอาดแผ �นกรอง
  เครื่องปรับอากาศ 

ประหยัดพลังงาน
ประหยัดเงิน ลดก�าซเรือนกระจก 

สร�างสุขอนามัยท่ีดี 
ลดก�าซเรือนกระจกได� 

ประชาชนจะมีส �วนร �วมในการลดก�าซเรือนกระจกได �อย �างไรบ �าง  
ก�าซเรือนกระจกนั้นเกิดจากการทํากิจกรรมต�าง ๆ ในชีวิตประจําวัน หากมีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบหรือลดกิจกรรมในชีวิตประจําวันก็จะช�วยลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกได� อีกท้ัง 
การปรบัเปล่ียนรปูแบบการดาํเนินกิจกรรมยังเกิดผลประโยชน�ในด�านอืน่ร�วมด�วย กิจกรรมง�าย ๆ 
ในชีวิตประจําวันที่สามารถลดก�าซเรือนกระจกได� ประกอบด�วย 

• ติดตั้งโซล�ารูฟท็อป
• เลือกใช�เครือ่งใช�ไฟฟ�า
 พลังงานทดแทน 

จัดทําบ�อดักไขมัน ก�อนทิ้งนํ้าจากบ�านเรือน
สู�แหล�งน้ําสาธารณะ เพือ่ลดสิง่สกปรกในน้ํา
ที่จะเป�นอาหารของจุลินทรีย�อันจะก�อให�เกิด
ก�าซเรือนกระจก

ปลูกต�นไม�ในบ�าน 

ร�วมอนุรักษ�
พื้นที่สีเขียว
หรอืพืน้ท่ีป�า

ส�งเสริมหรือร�วม
ปลกูต�นไม�ในชมุชน  

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพิ่มร�มเงา เพิ่มแหล�งอาหาร เพิ่มแหล�งสันทนาการ

และนอกจากนั้นต�นไม�ยังทําหน�าที่ในการดูดซับก�าซเรือนกระจก

เลือก เติมนํ้ามัน
ไบโอดีเซล
แก�สโซฮอล�

ใช�รถยนต�
Eco Car 

เส�นทาง
เดินรถที่มี
ประสิทธิภาพ

รักษารถยนต �
ให�อยู�ในสภาพดี 
พร�อมใช�งานเสมอ 

3 ไม� ช�วยประหยัด
     ไม � เหยียบเบรกบ�อย
     ไม� ใช�ความเรว็สงูจนเกนิไป
     ไม� บรรทกุสิง่ของที่ไม�จาํเป�น ปรับเปลี่ยน

ดูแล
เ ดิ น ลองป� �น

จักรยาน
ใช�ขนส�ง
ม ว ล ช น

เลี่ยงการ
โดยสาร
เครือ่งบิน



ขยายการมีส�วนร�วม
สู�ชุมชนและสังคม 

เลือก
เลือกกิน 
ผลิตภัณฑ�ท�องถิ่น
พชืผักตามฤดกูาล 
เพื่อลดการขนส�ง

เลือกซื้อ
สิ น ค � า ที่ มี ฉ ล า ก 
ส่ิงแวดล�อม หริอืมคี�า
คาร�บอนฟุตปริน้ต่ํา
 

เลือกใส�
เ ส้ือผ�าเส �นใย
ธรรมชาติ หรือ
ผ�า CoolMode
 

เลือกใช�
ผลิตภณัฑ�ท่ีสามารถ
นํากลับมาใช�ใหม�ได� 
ลดการผลิตใหม�
 

พก
ถุงผ�า
แก�วน้ํา
กล�องข�าว
หลอดส�วนตัว 

หลีกเลี่ยง
     ถุงพลาสติก 
     สินค�าท่ีมีหีบห�อเยอะ
     บรรจุภัณฑ � ท่ี ใช �
    ครั้งเดียวแล�วทิ้ง

สนับสนุน
ผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
เช�น ปนูท่ีผลติจากสารทดแทนปูนเม็ด
เครื่องปรับอากาศชนิดท่ีใช �สาร
ทําความเย็นท่ีเป�นมิตรต�อสิง่แวดล�อม 

ไม�ที่ปลูกเพื่อการค�า 
หรือท่ีไม� ได�มาจาก
การตัดไม�ทําลายป�า

คิดก�อนซื้อ 

ประหยัดเงิน 

ลดก�าซเรือนกระจก

นําส่ิงของ

ท่ีไม�ใช�แล�ว

ไปบริจาค

หรอืขายต�อ

เพื่อสร�าง

รายได�เพิ่ม

ในระดับองค�กร 

ท�องถิ่น วัด โรงเรียน

ให�การสนับสนุน ร�วมกําหนดนโยบาย
ท่ีนํ า ไป สู � การลด
ก �าซเรือนกระจก

แก�ป �ญหาด�าน
การเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ

จัดกิจกรรมหรือโครงการด�านการลดก�าซเรือนกระจก 

การแยกขยะ
ในโรงเรียน
และท่ีทํางาน 

กิจกรรมอาสา
ปลูกป�าชายเลน

ตัวอย�างเช�น
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การปรับเปล่ียนรูปแบบการใช � ชีวิตประจําวันเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยเส่ียงได�รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในด�านต�าง ๆ ดังนี้
• ดินถล�มและนํ้าท�วมฉับพลันจากฝนตกหนัก
 บริเวณภาคใต�ของประเทศและพื้นที่ลาดชันสูง 
• นํ้าท�วมรุนแรง บริเวณลุ�มนํ้าเจ�าพระยา
• ภัยแล�ง ส�งผลให�เกิดการแย�งชิงทรัพยากรนํ้า
 ระหว�างภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
• ชุมชน เมือง และที่พักอาศัย
   เสี่ยงเกิดภัยพิบัติทางนํ้า 
   ทั้งจากอุทกภัยและ
   ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น
• ความมั่นคงทางทรัพยากร
   ธรรมชาติ ความหลากหลาย
   ทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเล 
   อาจถูกทําลาย จากสภาวะแห�งแล�ง
 ระดับน้ําทะเลและอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 
• ผลผลิตทางการเกษตรลดลง จากสภาวะ
 แห�งแล�ง ระดับนํ้าทะเลและอุณหภูมิที่สูงขึ้น
• สุขภาพ โรคระบาดรุนแรงขึ้นจากการที่
 อุณหภูมิเพิ่มสูง เช�น โรคไข�เลือดออก
 อหิวาตกโรค โรคทางเดินอาหาร
• ทรัพยากรการท�องเที่ยวอาจถูกทําลาย
 จากอุทกภัย การกัดเซาะชายฝ��ง
 ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น 

รู �  รับ ปรับตัว ต �อสภาพภูมิอากาศที่ กําลังเปล่ียนแปลงไป

ป�จจุบันเรากําลังเผชิญกับป�ญหาด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทบกับการดําเนินชีวิต
ประจาํวนัอย�างหลีกเลีย่งไม�ได� หน�วยงานภาครฐัเอง ได�มีการจดัทําแผนการปรับตัวต�อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 6 ด�าน ได�แก�
(1) การจัดการนํ้า
(2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
(3) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย�
(4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(5) การท�องเที่ยว
(6) สาธารณสุข 

โดยการดําเนินงานของภาครฐัเอง ได�มีการเตรยีมความพร�อมในการดาํเนินงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ในการพัฒนาระบบป�องกันและรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนรายสาขา ควบคู�ไปกับการให�ความรู�
และเสริมสร�าง ขีดความสามารถด�านการปรับตัวในทุกภาคส�วน อย�างไรก็ตามประชาชนเองสามารถ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใช�ชีวิตประจําวันให�เหมาะสม กับสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปได� ดังต�อไปน้ี
• ติดตามข�าวสารสภาพอากาศอย�างสมํ่าเสมอ
• ติดตามข�าวสารด�านสาธารณสุขและป�องกันตนเองจากโรคระบาด
• วางแผนการท�องเที่ยวให�เหมาะสมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป
• ออกแบบอาคารหรอืท่ีอยู�อาศยัโดยคาํนึงถงึการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ อาทิ สร�างบ�านแบบยกพืน้สูง  
 ตามแบบไทยโบราณ  ซึ่งสามารถรับมือกับนํ้าท�วมและช�วยระบายอากาศได�ดี ประหยัดพลังงาน
• สนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและกําหนดแนวทางการจัดการพื้นท่ีในเขตเมืองและชุมชนอย�างยั่งยืน
• หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ�ง และแต�งกายให�เหมาะสมในวันที่ร�อนจัด
• ร�วมมือกับชุมชน
 - ฟ��นฟูและบํารุงรักษาป�าต�นนํ้าให�คืนสู�ความอุดมสมบูรณ�
 - อนุรกัษ�และใช�ประโยชน�พืน้ท่ีชุ�มน้ํา เพ่ือเป�นแหล�งกักเก็บน้ําในฤดแูล�ง รองรบัน้ําในฤดฝูนลดความเส่ียง
     จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - เพิ่มพื้นที่ป�าชายเลนและอนุรักษ�ทรัพยากรทางธรรชาติ
 - จัดทําแผนที่เสี่ยงภัย แผนเฝ�าระวัง และแผนรับมือภัยพิบัติ 
 - เฝ�าระวังพื้นที่เสี่ยงต�อการเกิดไฟป�า

การสร�างความรู �ความตระหนักแก�ประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเสริมสร �างขีดความสามารถในการปรับตัว
• ปลูกฝ�งค�านิยมการใช�ชวีติแบบคาร�บอนต่ําแก�เดก็ โดยเริม่จากท่ีบ�าน และโรงเรยีน 
• สร�างเครือข�ายการดําเนินงานที่เข�มแข็งและยั่งยืน
• ประสานความร�วมมือในระดับนานาชาติ 
• สนับสนุนให�มีการทํางานร�วมกันในระดับชุมชน 
• สนับสนุนภูมิป�ญญาท�องถิ่น
• สนับสนุนการรวมกลุ�มของชุมชน สังคม หรือโซเชียลมีเดีย ให�ริเริ่มกิจกรรม
   ที่ได�ผนวกแนวคิดเรื่องการดําเนินชีวิตที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
• สนับสนุนการฝ�กอบรมและการเสริมสร�างขีดความสามารถและองค�ความรู�
   อย�างต�อเนื่อง และทันสมัย 

- การสร�างสภาวะแวดล�อม บรรยากาศและโครงสร�างพืน้ฐานต�าง ๆ  
 ให�เอื้อต�อการการลดก�าซเรือนกระจกหรือใช�ชีวิตท่ีเป�นมิตรต�อ
          ส่ิงแวดล�อม เช�น อาคารอนุรักษ�พลังงาน การห�ามใช�  
         พลาสตกิในโรงพยาบาล หรอืสถานทีร่าชการ เป�นต�น 




