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ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas; GHG)

 ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซี
เอฟซี และโอโซน

 ความสามารถในการดูดซับพลังงานจากรังสีอินฟาเรด
ต่างกัน
CFC>O3>CH4>CO2       

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีสว่นท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกมากที่สุด ขึ้นกับความเข้มขน้

   



การท าลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ

 



Ozone (O3) is a gas composed of three oxygen atoms. It is not 
usually emitted directly into the air, but at ground-level is created 
by a chemical  reaction between oxides of nitrogen (NOx) and 
volatile organic compounds (VOC) in the presence of sunlight. 
Ozone has the same chemical structure whether it occurs miles 
above the earth or at ground-level and can be "good" or "bad," 
depending on its location in the atmosphere. 

http://www.ehso.com/ehso2.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov/air/urbanair/nox/index.html














 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) ปี พ.ศ. 2533 (1990)

 การประชุมสุดยอดโลก (Earth  summit) ที่เมอืงริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล ปี พ.ศ. 2535 (1992)

 เกิดกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC)



 สาระส าคัญของอนุสัญญา คือ การร่วมกันลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก แสวงหาวิธีการลด ผลกระทบ และการปรับตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 มีการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the 
Parties; COP) ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี

 ประเทศไทยให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญาฯ 
เมื่อวนที่ 28 ธันวาคม 2537



 การประชุม COP ครั้งที่ 3 ปี 2540 (1997) ณ เมืองเกียวโต 
ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการรับรอง พธิีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) 

 ก าหนดให้มีข้อผูกพันทางกฏหมายในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 1 
(Annex I) ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 ให้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของระดับการปล่อยโดยรวมของกลุ่มประเทศ
ดังกล่าว ในปีพ.ศ. 2533



 ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศนอกภาคผนวก จึงไม่มีพันธะกรณี
ในการลดก๊าซเรือนกระจก

 ไทยให้สัตยาบันเมื่อ 28 สิงหาคม 2545

 แต่ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจึงมี
แนวโน้มปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  (see hotworldpeople.pdf)



กลยุทธ์และแนวทางภาคประชาชนเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในอนาคต ได้เป็น 5 แนวทางหลัก ประกอบด้วย 

 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและ

 การปรับปรุงระบบจราจร 

 การเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ ามัน

ปิโตรเลียม 

 การปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร การจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสีย

 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว















นักวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมประชุม UNFCCC ท่ีกรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก แสดงให้เห็นว่าถ้า
ยังไม่ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกในปี 2100 จะเพิ่มขึ้น 2 (สี
เหลือง) - 4 องศาเซลเซียส (สีส้ม) ในสิ้นศตวรรษน้ีแนน่อน (AFP) 



 ปี 2552 เป็นปีส าคัญที่ท่ัวโลกรอคอย เพราะคาดหวังว่าจะได้เห็นข้อตกลงแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกฉบับ
ใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ภายหลังสิ้นสุดข้อตกลงในพิธีสารเกียวโต แต่กลับผ่านไปโดยยังไร้ข้อตกลงใดๆ ที่
ฉายให้เห็นว่าจะแกป้ัญหาภาวะโลกร้อนได้
       

การประชุมภาคอีนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ที่ตัวแทนรฐับาล 
192 ชาติเข้าร่วมประชุมกันทีก่รุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก เพิ่งผา่นพน้ไปสดๆ ร้อนๆ และสร้างความผิดหวังให้
ประชาชนทั่วโลกอยา่งมาก
       

ตลอดชว่งเวลาร่วม 2 ปีที่ผ่านมา นบัตัง้แต่การประชุมทีบ่าหลี อินโดนีเซยีเมื่อปี 2550 UNFCCC ได้จัดการ
ประชุมเป็นระยะในหลายประเทศ รวมทั้งที่ประเทศไทยเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อรว่มกันรา่งแนวทางลดกา๊ซ
เรือนกระจกภายหลังพธิีสารเกียวโตสิ้นสุด โดยหวังให้ทุกประเทศมีส่วนรับผิดชอบร่วมกนั และก าหนดให้เวทีเจรจาที่
โคเปนเฮเกนเป็นเวทีสุดท้ายที่จะได้ข้อตกลงฉบบัใหม่ส าหรับมีผลบงัคับใช้หลังปี 2555
       

ทว่าผลของการเจรจาไม่เป็นไปตามความคาดหวังของทุกฝา่ย เพราะประเทศร่ ารวยกบัประเทศก าลังพัฒนาไม่
สามารถตกลงเป้าหมายการลดกา๊ซเรือนกระจกได้ แม้ประเทศร่ ารวยจะให้ค ามัน่ว่าจะชว่ยเหลือด้านการเงนิแก่
ประเทศก าลังพฒันา
       

ผลที่ได้มีเพียงแค่ข้อตกลงที่จะร่วมกันควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึน้เกิน 2 องศาเซลเซียส ภายใน
สิ้นศตวรรษนี้ และขอไปตกลงเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกกนัใหม่ในการประชุมคร้ังหนา้ที่คาดว่าจะจัดขึน้ช่วง
ต้นปี 53 ที่ประเทศเม็กซิโก 


