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ขอมูลสําหรบัสื่อมวลชน 
 

จะอยูอยางไรในโลกรอน ๆ 
 
 แมนักวิทยาศาสตรไดพยากรณไววา ถาโลกลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงไดอยางนอย รอยละ 60 
ของที่ปลอยกันอยูในปจจุบัน ภายใน 40-50 ป ขางหนานี้ อุณหภูมิโลกก็ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นระหวาง 2-5 องศา
เซลเซียส แตการนิ่งเฉยหรือเรงวิกฤตการณดวยการเดินหนาทํากิจกรรมที่เพิ่มความรอนใหแกโลกยอมเทากับทํา
ใหโลกลุกเปนไฟในเวลาอันส้ันยิ่งกวานั้น 
 มีขอมูลระบุวา ประมาณ รอยละ  16 ของกาซเรือนกระจกที่มีอยูในโลกเวลานี้มาจากอาคารบานเรือน 
การกําจัดของเสีย และเผาผลาญพลังงานในกิจกรรมนอกภาคการผลิต แตถารวมดานการคมนาคมขนสง ซึ่ง
ปลอยกาซเรือนกระจกถึง รอยละ 30  
 แมวาปริมาณเกือบ 1 ใน 3 นี้ ไมมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราทั้งหมด แตถา
ลดสวนนี้ลงไดก็จะมีผลชวยบรรเทาโลกรอนไดในระดับหนึ่ง 
 คําถามที่เล่ียงไมไดคือ เปนไปไดเพียงใดที่จะลดกาซเรือนกระจกสวนนี้ลงใหมากที่สุด โดยไมใหมี
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของเรามากนัก? 
 คําตอบคือ เปนไปได แมวาในบางเรื่องเราอาจตอง “ออกแรง” หรือใชความพยายามมาก
หนอยก็ตาม 
 มีวิธีที่แตละคน แตละบานจะชวยลดกาซเรือนกระจกได ขอเสนอแนะตอไปนี้เปนตัวอยางงาย ๆ ที่เรา
ทุกคนสามารถทําได โดยแทบไมตองลงทุน และไมตองใชความพยายามมากนัก ถาคนสวนใหญทํากันสม่ําเสมอ
จนเปนแกตินิสัย ภาวะโลกรอนก็ไมใชเรื่องนากลัว 
 
ลดกาซเรือนกระจก เริ่มตนที่ตัวเรา 
 มีหลายวิธีที่แตละคน แตละบานจะชวยลดกาซเรือนกระจกได ขอเสนอแนะตอไปนี้เปนตัวอยางงาย ๆ  
ที่เราทุกคนสามารถทําได โดยแทบไมตองลงทุน และไมตองใชความพยายามมากนัก ถาคนสวนใหญทํากัน
สมํ่าเสมอจนเปนปกตินิสัย ภาวะโลกรอนก็ไมใชเรื่องที่นากลัว 

• ปลูกบานใหอากาศถายเทไดดี ทาสีออนเพื่อสะทอนความรอนออกจากตัวบานและใหแสงสวาง 
ลดการใชไฟฟาเพื่อใหความสวาง  

• ถามีพ้ืนที่ ปลูกตนไมในบริเวณบาน และในชุมชนใหมากมาย เพื่อชวยลดความรอน และดูด
ซับกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนตัวการใหญที่ทําใหโลกรอน 

• ประหยัดไฟ ใชเครื่องไฟฟาที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ใชหลอดประหยัดไฟ ปดไฟและ
เครื่องใชไฟฟาเมื่อใชงานแลว และควรถอดปลั๊กดวยทุกครั้งเมื่อไมใชงาน ตั้งตูเย็นในที่อากาศ
ถายเทดี หมั่นละลายน้ําแข็งในตูเย็นดวย ถาใชเครื่องปรับอากาศควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับ
หอง ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส และหมั่นทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 



• ประหยัดน้ํา อยาปลอยใหน้ํารั่วแมเพียงเล็กนอย ใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา ถาเปนไปไดใชฝกบัว
อาบน้ําแทนการใชขันตักอาบ เพราะประหยัดน้ํากวา อยาเปดน้ําทิ้งไวขณะที่แปรงฟนหรือโกน
หนวด ถาใชเครื่องซักผา ควรเลือกแบบที่ประหยดัน้ํา  

•  ใชเส้ือผาเหมาะสมกับอากาศ เพื่อลดการใชพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ  
• ใชถุงผาหรือตะกราแทนถุงพลาสติก ใชภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติแทนภาชนะที่ทําดวย

พลาสติกหรือโฟม 
• เลือกรับประทานอาหารที่มีกระบวนการผลิตนอย เชน อาหารสด ลดอาหารกระปอง ดื่ม

น้ําเปลาแทนน้ําอัดลม เพื่อลดพลังงานในการผลิตและเพื่อสุขภาพ  
• เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กอใหเกิดขยะหรือของเสียที่สลายตัวงาย 
• อยาซื้อของใชตามใจตัวเอง ควรซื้อตามความจําเปน อยาใหตัวเองเปนเหยื่อการโฆษณาสินคา 
• เดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะแทนการใชรถยนตสวนตัว ถาเปนไปได เดินหรือใช

รถจักรยานแทนการใชพาหนะที่ใชเชื้อเพลิง ถาใชรถ หมั่นตรวจและบํารุงรักษาสภาพเครื่องยนต 
ใชเชื้อเพลิงที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอย เชน ไบโอดีเซล หรือแกสโซฮอล ไมควรขับรถเกิน 90 
กิโลเมตรตอชั่วโมง  

• คัดแยกขยะกอนทิ้ง ส่ิงไหนที่พอนํามาใชใหมไดอยาทิ้ง ถาไมใชเองควรบริจาคใหคนอื่น 
ดัดแปลงของที่หมดสภาพแลว เพื่อใชประโยชนอยางอื่นถาเปนไปได  
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คนไทยปลอยกาซเรือนกระจกมากแคไหน? 
 ตามขอมูลของ World Bank ป 2547 ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับที่ 23 ของโลก 
(อันดับ 1-5 คือ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุน และอินเดีย)  
 ใน ป 2537 คนไทยปลอยกาซเรือนกระจก 270 ลานตันคารบอนไดออกไซดหรือเทียบเทา แตอีก 10 ป
ตอมาปริมาณเพิ่มขนเปน 325 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 20  

กิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดคือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงาน ไมวาจะเปนการพัฒนา 
การแปรรูปหรือการเผาผลาญเชื้อเพลิงเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ก็ตาม กาซเรือนกระจกจากภาคสวนนี้คิดเปน รอย
ละ 48 ของทั้งหมดในป 2537 และเพิ่มเปน รอยละ 59 ในป 2546   

ปจจุบันประเทศไทย ยังไมมีพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตที่จะตองดําเนินการลดกาซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่กําหนด เหมือนประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากไทยยังเปนประเทศกําลังพัฒนา แตการชะลอการปลอย
กาซเรือนกระจกก็ยังเปนภารกิจที่ตองดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับประชาคมโลกที่ตองชวยกันหาทางลดภาวะ
โลกรอนใหมากที่สุด 

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยจากภาคสวนตางๆ ของประเทศไทย  
เปรียบเทียบป 2537 กับ 2546 

 
                                                                                      (หนวย : ลานตันคารบอนไดออกไซดหรือเทยีบเทา) 

ภาค 2537 2546 เพิ่มขึ้น (%) 
ภาคพลังงาน 129.87 193.20 48.7 
ภาคเกษตรกรรม 77.39 82.78 7 
ภาคของเสีย 0.74 26.87 3531.1 
ภาคปาไมและการใชที่ดิน 61.85 22.61 -63.4 
รวม 269.85 325.46 20.6 

                                              ที่มา : คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ, 2550 


