


“Care For Our Common Home” 

Picture from :  https://www.facebook.com/PopeFranciscus 

ENCYCLICAL LETTER  LAUDATO SI’ 
OF THE HOLY FATHER POPE FRANCIS   

ON “CARE FOR OUR COMMON HOME” 

• The climate is a common good, belonging to all and meant for all. 
• A number of scientific studies indicate that most global warming in 

recent decades is due to the great concentration of greenhouse 
gases (carbon dioxide, methane, nitrogen oxides and others) 
released mainly as a result of human activity. 

• However, many of these symptoms indicate that such effects will 
continue to worsen if we continue with current models of 
production and consumption. 



ผลกระทบจากกิจกรรมของมนษุย์ 
ท่ีมีตอ่ระบบสิง่แวดล้อม  ในแง่ของปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกท่ีสร้างขึน้มาจากกิจกรรมนัน้ๆ 
โดยวดัคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกมา  
จากคน- องค์กร-โรงเรียน-ประเทศหนึง่ๆ   
วา่สร้างผลกระทบตอ่การเกิดภาวะโลกร้อน 

มากน้อยเพียงใด  
เราเรียกวา่ คาร์บอนฟุตพริน้ท์    

“Carbon Footprint” 

กิจกรรมท่ีท าให้เกิดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
มากหรือน้อย คือ กิจกรรมประจ าวนัท่ีเรา  
มีการบริโภค-ใช้พลงังาน-ผลติของเสีย 



 



3 ข้อที่ควรรู้เก่ียวกับ...ก๊าซเรือนกระจก 

• ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นกลุ่มก๊าซที่มีคุณสมบัตใิน
การดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี   โดยก๊าซ
เหล่านีจ้ะดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสี
ความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ท าให้อุณหภมิูในบรรยากาศโลกไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

• ก๊าซเหล่านีมี้ความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภมูิในบรรยากาศของโลก
ให้คงที่ ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศ 
ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะท าให้อุณหภมูิใน
ตอนกลางวันนัน้ร้อนจัด และในตอนกลางคืนนัน้หนาวจัด 

• ก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญคือ ไอน า้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน 
มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น  

 ที่มา : http://www.tgo.or.th/ 



• แตก๊่าซเรือนกระจกท่ีถกูควบคมุโดยพิธีสารเกียวโต ปัจจบุนัมี 7 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซท่ีเกิด
จากกิจกรรมของมนษุย์เทา่นัน้ ได้แก่  

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

2. ก๊าซมีเทน (CH4)  

3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20)  

4. ก๊าซไฮโดรฟลอูอโรคาร์บอน (HFC)  

5. ก๊าซเพอร์ฟลอูอโรคาร์บอน (PFC)  

6. ก๊าซซลัเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์ (SF6) 

7. ก๊าซไนโตเจนไตรฟลอูอไรด์ NF3  

• ทัง้นี ้ยงัมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ท่ีส าคญัอีกชนิด คือ สารซเีอฟซี (CFC 
หรือ Chlorofluorocarbon) ซึง่ใช้เป็นสารท าความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม   แตไ่มถ่กู
ก าหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารท่ีถกูจ ากดัการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว 

 

ก๊าซเรือนกระจก 



 



ตัวอย่างอายุและศักยภาพในการท าให้โลกร้อน 
ของก๊าซเรือนกระจก 

ก๊าซเรือนกระจก 
อายุในชัน้บรรยากาศ 

(ปี) 

ศักยภาพในการท าให้
เกดิภาวะโลกร้อน 

(เท่าของ
คาร์บอนไดออกไซด์) 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 200 - 450 1 

มีเทน (CH4) 9 - 15 23 

ไนตรัสออกไซด์ (NO2) 120 296 

ซลัเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์ (SF6) 3,200 22,000 

ที่มา : http://www.tgo.or.th/ 



ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และอุณหภูมิโลก 

ท่ีมา : http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html 



ปริมาณความเข้มข้นของ CO2 ในบรรยากาศ 
ตั้งแต่ปี 1955-2015 



ปริมาณความเข้มข้นของมีเธนในบรรยากาศ 
ระหว่างปี 1985-2010 

 



ความแตกต่างของอุณหภูมิโลก 
ตั้งแต่ปี 1880-2000 



โลกร้อนขึน้  แล้วเราเดือดร้อนอะไร?  

ฝนแรง  ถ่ี  และปริมาณมากขึน้ โรคติดต่อระบาดหนกั 

ร้อนจนคนทนไมไ่ด้ 

จากภยัพิบตัิ (Hazard) กลายเป็น หายนะ (Disaster)! 



มนษุย์เราจะตกอยูใ่นภาวะ...เงินเต็มกระเป๋า  แตไ่มมี่อาหารจะกิน! 



ก๊าซเรือนกระจก– เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน 

ประเทศไทยปล่อยกา๊ซฯ 
อยู่ท่ี 0.9 % ของทัง้โลก  

World Emissions in 2010 = 44,543 MtCO2 equivalent 





ถา้น าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์1 ตนั ไปบรรจุในถงัน ้ามนั 
200 ลิตร จะได ้2,824 ถงั 

ทีม่า : ดร.สุวนิ  อภชิาตพฒันศิริ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 





เราทุกคนต้อง CHANGE เพราะ... 

• เป็นข้อตกลงระดบัโลก 

• เป็นนโยบายของรัฐบาล 

• เป็นแผนของประเทศ 

• เป็นภารกจิของ อปท. 

 

 

 

 



ข้อตกลงและโครงการรณรงค์ระดบันานาชาติ... 
ที่เก่ียวข้องกบัท้องถ่ิน 

ข้อตกลงของ 150 ประเทศจะร่วมมือกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้ได้ในปี ค.ศ 2020 (พ.ศ. 2563) และพยายามควบคุมมใิห้
อุณหภมูขิองโลกมใิห้เพิ่มขึน้เกนิ 1.5 - 2.0 องศาเซลเซียสเทยีบก่อน
ยุคอุตสาหกรรม 
โครงการรณรงค์ให้ผู้บริหารเมืองในระดับท้องถิ่น รวมถงึเจ้าหน้าที่
ภาครัฐในระดับประเทศแสดงบทบาทร่วมกัน เพื่อสร้างเมืองปลอดภยั
จากภยัพบิตั ิซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างเมืองอย่างยั่งยืน  

กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเส่ียงจากภยัพบิตั ิพ.ศ. 
2558 – 2573 มีเป้าหมายในการลดความเส่ียงจากภยัพบิตัแิละลดการ
สูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพของบุคคล ธุรกจิ ชุมชน และประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม  
เป็นข้อตกลงของสมาชิกเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่ว
โลกในการให้การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

http://www.compactofmayors.org/


ข้อตกลงระดบันานาชาติ... 
โอกาสและความท้าทายของท้องถ่ิน 

ข้อตกลงปารีส มีเป้าหมายควบคุมการเพิ่มขึน้ของอุณหภมูโิลกโดย
เฉล่ียให้น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส (“well below 2 °C”) เหนือระดับ
ก่อนการปฏวิัตอุิตสาหกรรม รวมทัง้ เพิ่มศักยภาพในการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และส่งเสริมการ
พฒันาคาร์บอนต ่าที่มีความต้านทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals 
(SDGs)  ริเร่ิมโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อใช้เป็นทศิทางการพฒันา
ตัง้แต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถงึเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่ 13 ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบที่เกดิขึน้ 



การจัดการ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศโลก 

การบรรเทาการเปลี่ยนแปลง 
ไมใ่ห้เพิ่มขึน้เกิน 2 องศาเซลเซียส  
โดยการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

Mitigation Measure 

การรับมือการเปล่ียนแปลง 
โดยการป้องกนัและจดัการ 
ภยัพิบตัิอนัเป็นผลกระทบ 
Adaptation Measure 

เมืองคาร์บอนต ่า 
Low Carbon City 

เมืองรู้สู้ภยัพิบตัิ 
Resilient City 



นโยบายประเทศ  
ในสมัย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา  

เป็นนายกรัฐมนตรี 
ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 57 

9.1  เร่งปกป้องและฟืน้ฟพูืน้ท่ีอนรัุกษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
9.2  พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดินและแก้ไขการบกุรุกท่ีดินของรัฐ 
9.3 บริหารจดัการทรัพยากรน า้ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทกุมิติ 
9.4 เร่งรัดการควบคมุมลพิษทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย ท่ีเกิดจากการ
ผลิตและบริโภค 

นโยบายข้อ 9  การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดลุระหวา่งการอนรัุกษ์ กบัการใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน 



แผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉ.12 (2560-2564) : 
สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงัคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

2) ขับเคลื่อนประเทศสู่ศก.-สังคมที่เป็นมิตรต่อสวล. 

3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4) เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างธรรมาภบิาลในการจัดการ 

5) บริหารจัดการน ้าอย่างสมดุล 

 



 
(ร่าง)แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

พ.ศ. 2555 – 2593 
 

-ยุทธศาสตร์ที่ 2- 
การลดการปล่อยและเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

• ภาคเมืองและชนบท 
• ภาคพลังงาน 
• ภาคขนส่ง 
• ภาคป่าไม้ 
• ภาคเกษตร 
• ภาคของเสีย 





โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต ่าฯ 
       39 เดือน (1 กมุภาพนัธ์ 2555 – 30 เมษายน 2558) 



ถนน 4 สาย  
มุ่งสู่เมืองทุ่งสง...วิถีสังคมคาร์บอนต่่า 

เทศบาลเมืองทุ่งสง...มุ่งลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนขององคก์รลง 
30% ภายใน 2 ปี (2561) และ 50% ภายใน 5 ปี (2564) 

เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยในปี 2555  
(เทศบาลฯ ปล่อย 40,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

 



ลดขยะ/น า้เสีย 
ก่อนน าไปบ าบดั 



4 ย. 9 น. สู่โรงเรียนคาร์บอนต่้า 
4 ย. 9 น. ตัวอย่างปฏิบัติการ 

1. 1. อนุรักษ์ต้นไม้เดิม ส่ารวจ-ขึ้นทะเบียนต้นไม้ 

โรงเรียนแห่งต้นไม้ 2. เพิ่มต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้ในวันส่าคัญ 

2. 3. ลดปริมาณขยะ/น้่าเสียก่อนน่าไป
ก่าจัด 

ธนาคารขยะรีไซเคิล/ 
กินให้หมดลดโลกร้อน 

โรงเรียนไร้มลพิษ 4. ใช้ประโยชน์จากขยะ/น้่าเสีย ก๊าซชีวภาพจากน้่าเสยีรร. 

3. 5. ลดการใช้ไฟฟ้า/น้่ามัน เดิน/จักรยานมารร./ลด 

โรงเรียนพิชิตพลังงาน 6. ใช้พลังงานอื่นทดแทนไฟฟ้า/น้่ามัน โซลารเ์ซลล์สูบน้่า 

4. 7. ลด/ปฏิเสธการบริโภคที่ไม่จ่าเป็น ประหยัดน้่า-งดใช้พลาสติก 

โรงเรียนบริโภคย่ังยืน 8. บริโภคในบ้าน-รร.-ท้องถิ่น ผักในรร./น้่ายาชีวภาพ 

9. บริโภคแบบเป็นมิตรต่อสวล. จัดซื้อสีเขียว-นักบริโภคสีเขียว 



เรามา SHIFT ปรับ and CHANGE เปล่ียน 
ให้ “บ้าน-ชุมชน-โรงเรียน-เมือง” เป็น 

วิถีคาร์บอนต ่ากันเถอะ! 
ให้ลองบอกมาสักคนละ 1 อย่างว่า 

เราจะปรับ/เปล่ียนอะไร? 


