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“สภาวะโลกรอน 
และฉลากคารบอน”

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

ศิรินทร วงษเสาวศุภ E‐mail:sirinthorn_v@dede.go.th



อะไรคือ ตัวการ !ที่ทําใหโลกรอน
ตัวการสําคัญ

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้น



กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ตัวการสําคัญ

กาซเรือนกระจกกาซเรือนกระจก

คารบอนไดออกไซดคารบอนไดออกไซด  53%53%

มีเทนมีเทน  17%17%

โอโซนโอโซน  13%13%

ไนตรัสออกไซดไนตรัสออกไซด  12%12%

ซีซีเอฟเอฟซีซี  5%5%



อะไรคือ ตัวการ !ที่ทําใหโลกรอน

จํานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น

ตัวการสงเสริม

ป 2553 คาดวาจะมีประชากรโลก ประมาณ 7,065 ลานคน



อะไรคือ ตัวการ !ที่ทําใหโลกรอน
ตัวการสงเสริม

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเพิ่มขึ้น



อะไรคือ ตัวการ !ที่ทําใหโลกรอน
ตัวการสงเสริม

มนุษยเกงขึ้น



เกิดกาซคารบอนไดออกไซด



(ที่มา  คณะกรรมการนานาชาตวิาดวยการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ)

40 % จากอตุสาหกรรม

ใคร คือ ผูปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ???



(ที่มา  คณะกรรมการนานาชาตวิาดวยการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ)

31 % จากอาคารและบานอยูอาศัย

ใคร คือ ผูปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ???



(ที่มา  คณะกรรมการนานาชาตวิาดวยการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ)

ใคร คือ ผูปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ???

22 % จากการคมนาคมขนสง



(ที่มา  คณะกรรมการนานาชาตวิาดวยการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ)

ใคร คือ ผูปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ???

4 % จากการเกษตรกรรม





อเมริกาอเมริกา  5,7625,762
จีนจีน
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ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ประเทศตางๆ ปลอยขึ้นสูชัน้บรรยากาศในแตละป (ลานตัน) (ที่มา : World Resources 
2005)

อันดับที่ 22 จาก 209 ประเทศทั่วโลกอันดับที่ 22 จาก 209 ประเทศทั่วโลก

ประเทศใดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากที่สุด ?



+1+1องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส
หลายหลาย  100100  ลานคนพบกับภาวะขาดแคลนน้าํจืดที่รุนแรงลานคนพบกับภาวะขาดแคลนน้าํจืดที่รุนแรง

จํานวนชนิดของสัตวที่อพยพยายถิ่นเพิ่มขึ้นจํานวนชนิดของสัตวที่อพยพยายถิ่นเพิ่มขึ้นน้ําทวมและพายุน้ําทวมและพายุ

สรางความเสียหายรุนแรงขึ้นสรางความเสียหายรุนแรงขึ้นเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว

บอยครั้งบอยครั้ง

+2+2องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส
30%30%ของสิ่งมีชีวิตลอแหลมตอการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตลอแหลมตอการสูญพันธุ

ผลผลิตขาวและธัญพืชในเขตรอนมแีนวโนมลดลงผลผลิตขาวและธัญพืชในเขตรอนมแีนวโนมลดลง

แตในเขตอบอุนกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตในเขตอบอุนกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

ปะการังเกือบทั้งหมดเกิดปรากฏการณฟอกขาวปะการังเกือบทั้งหมดเกิดปรากฏการณฟอกขาว



ที่มา : หนังสือ โลกรอน : ทกุสิง่ทีเ่ราทํา  เปลีย่นแปลงโลกเสมอ, มถิุนายน 2550

+3+3องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส
ระบบนิเวศระบบนิเวศ  1515--40% 40% ของโลกตองปนปวนของโลกตองปนปวน

เพราะวัฏเพราะวัฏจักรคารบอนเสียสมดุลจักรคารบอนเสียสมดุล

ผลผลิตขาวและธัญพืชในเขตรอนและบางพืน้ทีข่องเขตอบอุนลดลงผลผลิตขาวและธัญพืชในเขตรอนและบางพืน้ทีข่องเขตอบอุนลดลง

ปะการังตายเปนวงกวางทัว่โลกปะการังตายเปนวงกวางทัว่โลก

+4+4องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส
สิง่มีชีวิตทั่วโลกจะสูญพนัธุครั้งใหญสิง่มีชีวิตทั่วโลกจะสูญพนัธุครั้งใหญ

พื้นที่ชายฝงทะเลเสียหายมากกวาพื้นที่ชายฝงทะเลเสียหายมากกวา  30%30%



+5 +5 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส
สถานการณทกุดานเลวรายจนถึงขีดสุดสถานการณทกุดานเลวรายจนถึงขีดสุด

ตัวใครตัวใคร......ตัวมันตัวมัน



อัตรา ผูเสียชีวิต จาก โลกรอน 

จะพุงไปอยูที่ 300,000 คนตอป ใน 25 ปตอจากนี้ 



พาหนะนาํโรคเจริญเติบโตไดดีขึ้น

เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึน้การแพรระบาดของเชื้อโรคและแมลงที่เปนพาหะนําโรค

ชนิดตางๆ จะมากขึ้น  ทําใหเกิดโรคระบาดมากขึ้น



มหาสมุทรอารกตกิจะไมเหลือน้ําแข็ง ภายในฤดูรอน 2050

สิ่งมีชีวิตกวาลานสปชี่สเสี่ยงที่จะสูญพันธุ 



ภัยธรรมชาติ ฟาผา, พายลุม, พายุฝน, สนึามิ รุนแรงขึ้น





แหงแลงแหงแลงแบบผิดปกติแบบผิดปกติ
ความแหงแลงในชวงฤดูรอนทําให คลองชลประทานหลายแหงแหงขอด



อาหาร

เกิดการขาดแคลนน้าํดืม่ 



พื้นที่ปลูกพืชอาหารของมนุษย และสัตวนอยลง



มนุษย และสัตว ขาดแคลนอาหาร



โคลนถลมโคลนถลม

California, America



ดนิถลมดนิถลม ( (LandslideLandslide))



อุณหภูมิของโลกสูงทําใหพายุแรงขึ้น 

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตผูอาํนวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

กลาววา 

สาเหตุที่ทําใหเกดิพายุไซโคลนรุนแรงพดัถลมประเทศพมา
เปนเพราะอุณหภูมิของน้ําทะเลในมหาสมุทรอนิเดยีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส 

โดยเปนผลมาจากสภาวะโลกรอน 
เมื่ออุณหภูมิของน้ําเพิ่มสูงขึ้นทําใหน้ําทะเลระเหยสูชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึน้ 

เมื่อลอยขึ้นไปบนทองฟาก็จะกระทบกับชั้นบรรยากาศทําใหเกดิพายฝุนตกหนกักวาปกติ 



 คือ ปรากฏการณคลื่น ทีเ่กิดขึ้นพรอมกับพายุหมุนโซนรอน
ที่ยกระดับน้ําทะเลใหสูงขึน้กวาปกติ 

อันเนื่องมาจากความกดอากาศต่ําที่ปกคลุม ณ บริเวณนั้น 
ซึง่เวลาทีห่ยอมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวผานไปพรอมกับศูนยกลางของพายุ 

ทําใหแรงกดนั้นยกระดับน้ําจนกลายเปนโดมน้ําขึ้นมา 
โดยเคลื่อนตัวจากทะเลซัดเขาหาชายฝง และจะทําใหมีคลื่นสงูเฉลี่ย 2.2-4.5 เมตร

สตอรม เซิรจ  (Storm surge)





ระดับน้ําทะเลสูงจะขึ้น



หลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักเขตที่ ๒๘ 

เดิมเปนหลักเขตกั้นระหวางเขตบางขุนเทียน

กับอาวไทย บริเวณนี้เคยเปนแผนดินมากอน 

ปจจุบันถูกน้ําทะเลกัดเซาะจนเหลือแตหลักเขต

ซึ่งอยูหางจากฝง ๘๐๐ เมตร



ระดบั น้ําทะเลสูงขึ้น

นักวิทยาศาสตรทํานายวานักวิทยาศาสตรทํานายวาภายในปภายในป  
25632563

••อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น

1.11.1--6.46.4  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส

••สงผลใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นประมาณสงผลใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นประมาณ

0.30.3--1.1 1.1 เมตรเมตร

••สงผลใหสงผลใหพื้นที่ชายฝงทะเลพื้นที่ชายฝงทะเลตองจมน้ําตองจมน้ํา

ตลอดไปตลอดไป

••สวนสวนกรุงเทพฯกรุงเทพฯ  จะถูกจะถูก  น้ําทวมลึกเขามาน้ําทวมลึกเขามา

ไมนอยกวาไมนอยกวา  66--88  กิโลเมตรกิโลเมตร









ลดการปลอย GHG



Teamwork



พลังของทุกคนชวยโลกใหรอดพนวิกฤติไดเพียงวิธีงาย ๆ 

กับสิ่งใกล ๆ ตัวเรา คือหนทางที่จะชวยหยุดยั้ง 

โลกรอน และยังชวยชาติ ประหยัดพลังงาน



มองหาผลิตภัณฑทีม่ีสญัลักษณชวยรักษาสิ่งแวดลอม



มองหาผลิตภัณฑทีม่ีสญัลักษณชวยรักษาสิ่งแวดลอม





“ถึงเวลาหรือยังที่จะชวยโลก โดยใชผลิตภัณฑ
รักษสิง่แวดลอม”



www.dede.go.th
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