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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ

 พบกับวันอากาศเย็น ในบรรยากาศเก็บตกการประชุมโลกรอน หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (26the UNFCCC Conference of the 
Parties – COP26) ที่สหราชอาณาจักรเปนเจาภาพ จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด  ระหวางวันที่ 
31 ตุลาคม –12 พฤศจิกายน 2564 
 สําหรับมุมมองจากสํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งตั้งอยู 
ณ กรุงวอชิงตัน เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา การประชุม COP26 นี้ ถือวามีความพิเศษและมีความหมาย
มากมายดวยประการทั้งปวง เนื�องจากเปนการประชุมเวทีโลกรอนใหญอีกครั้ง ที่สหรัฐฯ อยูภายใตการนําทีม
ของประเทศประธานาธิบดี ฝงเดโมแครต ซึ่งมองวาปญหาโลกรอน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปน 
Inconvenient Truth หาไดเปน Hoax แบบที่ประธานาธิบดีอีกฝงเคยเชื�อ ดังนั้น ในเลมนี้ จุดไฮไลตสําคัญของ
การนําเสนอ ก็คือเราลองมาดูกันวา สหรัฐฯ จากที่เคยสบัดกนทิ้งการเปนภาคีของความตกลงปารีส ไดประกาศ
หันลําตัวกลับมาประกาศจะเปนผูนําการลดโลกรอน ดวยวิถีทางใด บนฐานแนวคิดอะไร จะเปนเหลาเกาใส
ขวดใหม หรือเหลาหมักในขวดเกา หรือแคยาดองวาทกรรม อีกหนึ่งฉากทัศนมาตรฐานของพระเอกผูรักษา
สันติภาพและความมั่นคงโลก ที่ยังมัดใจผูรักอุดมการณประชาธิปไตยในแบบตะวันตกไดอยูเสมอมิเสื�อมคลาย

ทีมบรรณาธิการ
สํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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โลกรวน ศัพท์ใหม่ของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)

 ผูคนจํานวนไมนอยยังเขาใจ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “ภาวะโลกรอน” ไป
ในแนวทางที่ไมชัดเจนนัก โดยที่อาจจะยังไมเขาใจถึงความหมายที่แตกตางกัน เชนเดียวกันกับคําวา 
“สภาพอากาศ” และ “ภูมิอากาศ” ที่บางครั้งก็มีความสับสนและถูกใชอยางไมถูกตอง แมวาคําพวกนี้
อางถึงเหตุการณที่มีมาตราสวนเชิงพื้นที่และเวลาที่ตางกันสิ้นเชิง จนบางครั้ง เมื�อมีหิมะ ลูกเห็บตก ก็มี
การบนบอกวา “ไหนวา โลกรอนไง ก็เห็นหนาวจะตาย”  ดังนั้น กอนอื�นเรามาทําความเขาใจกันวาแตละ
คํานั้น มีความหมายวาอยางไร
 สภาพภูมิอากาศ (Climate) หมายถึงรูปแบบอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย
ในระดับภูมิภาคหรือทั่วโลกในระยะยาวตลอดฤดูกาล ปหรือหลายทศวรรษ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของรูปแบบสภาพอากาศใน
พื้นที่หนึ่ง ซึ่งคงอยูเปนเวลานับทศวรรษหรือยาวนานกวานั้น โดยอาจมีสาเหตุหลายประการสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกิดจาก ภาวะโลกรอน (Global Warming) จาก
การเพิ่มความเขมขนของกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของ
มนุษย ซึ่งปรากฏการณเหลานี้ ตองมองในภาพใหญ เชน การละลายของน้ําแข็งขั้วโลก ระดับน้ําทะเลที่
สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การแผขยายของสภาพทะเลทราย ฤดูแลงที่ยาวนานขึ้น รวมไปทั้ง 
ความถี่ของสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงที่มีมากขึ้น เชน พายุ เปนตน 
 ในชวงระยะหลังนี้ เพื�อไมใหคนไทยมีความงง และเหนื�อยกับการใชคํายาวๆ จึงมีคนบัญญัตฺ
ศัพทไทยๆ ใหมๆ ใหกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวา “โลกรวน” ดังนั้น อธิบายงายๆ ภาวะโลก
รอน เปนเหตุปจจัย ที่กอใหเกิด ปรากฏการณในชุดโลกรวน และคําวา โลกรวน ก็ไมไดเปนเรื�องของ
อากาศธาตุหรือลมแตเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวของกับมหาภูตรูป ทั้ง 4 (ดิน น้ํา ลม ไฟ) ตามหลักพระ
อภิธรรมในพระพุทธศาสนา ดังนั้น หากทานรูสึกวาอากาศรอนมากขึ้นเรื�อยๆ น้ําทวมน้ําแลงบอย ที่ดิน
ชายฝงถูกกัดเซาะ ไฟปาเกิดบอย นั่นแหละ คือหนึ่งในโครงการนอยใหญของปรากฏการณ โลกรวน 
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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โลกรวน ศัพท์ใหม่ของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: เรารู้ได้อย่างไร?

 สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดประวัติศาสตร โดยในชวง 650,000 ปที่
ผานมา มีการเคลื�อนตัวของธารน้ําแข็งเกิดขึ้นเจ็ดรอบ โดยที่ยุคน้ําแข็งสุดทายสิ้นสุดลงอยางกะทันหัน
เมื�อประมาณ 11,700 ปกอน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของยุคภูมิอากาศสมัยใหม และอารยธรรมมนุษย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสวนใหญเกิดจากการแปรปรวนเพียงเล็กนอยในวงโคจรของโลกที่
เปลี่ยนปริมาณพลังงานแสงอาทิตยที่โลกของเราไดรับ
 ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอื�นๆ ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถ
มองเห็นภาพรวม รวบรวมขอมูลประเภทตางๆ มากมายเกี่ยวกับโลกของเราและสภาพภูมิอากาศใน
ระดับโลก ขอมูลชุดนี้ซึ่งรวบรวมมาหลายปเผยใหเห็นสัญญาณของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ในภาพรวม: การสังเกตการณ์โดยตรงบนและเหนือพ้ืน
ผิวโลกแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก กิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
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สัญญาณของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 2.12 องศาฟาเรนไฮต (1.18 
องศาเซลเซียส) ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเกิดจากการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศและกิจกรรมอื�นๆ ของมนุษย ภาวะโลกรอนสวนใหญเกิด
ขึ้นในชวง 40 ปที่ผานมา โดยเจ็ดปลาสุดนั้นเปนปที่รอนที่สุดและ ป 2559 และ 2563 เปนปที่
รอนที่สุดเปนประวัติการณ

น้ําทะเลอุนขึ้น มหาสมุทรดูดซับความรอนสวนเกินเกือบ 90% จากอากาศโดยรอบ ทําใหน้ํา
ทะเลอุนขึ้น แมวาความรอนสวนใหญจะถูกดูดซับในพื้นผิว แตเนื�องจากอัตราการใหความรอน
เพิ่มขึ้น ความรอนจึงเขาถึงน้ําทะเลในระดับลึกได นอกจากนี้มหาสมุทรที่อุนขึ้นอาจนําไปสู
การเกิดพายุที่รุนแรงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศของ
แนวปะการัง การเจริญเติบโตของพืชทะเล และกระทบตอการอยูรอดของสัตวทะเล

ที่มา: https://climate.nasa.gov/evidence/
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ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 8 นิ้ว นับตั้งแตการเก็บบันทึกทางวิทยาศาสตรเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2423 
อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา อัตราการเพิ่มขึ้นปจจุบันอยู
ที่หนึ่งนิ้วกวาๆ ตอทศวรรษ
ที่มา: https://www.globalchange.gov/browse/indicators/global-sea-level-rise
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ระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลมีสาเหตุหลักมาจากการละลายของแผน
น้ําแข็งและธารน้ําแข็ง และการขยายตัวของน้ําทะเลเมื�ออุนขึ้น ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้น
ประมาณ 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร) ในศตวรรษที่ผานมา การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลมีผลกระ
ทบในทางลบตอประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายฝงทะเล และสงผลตอการเกิดอุทกภัยและ
การเพิ่มขึ้นของพายุ

การเปลี่ยนแปลงของหิมะ น้ําแข็ง และธารน้ําแข็ง  พื้นผิวน้ําแข็งในเขตกรีนแลนดและทวีป
แอนตารกติกา มีมวลลดลง ขอมูลจากการกูคืนแรงโนมถวงและการทดลองสภาพภูมิอากาศ
ของ NASA แสดงใหเห็นวากรีนแลนดสูญเสียน้ําแข็งโดยเฉลี่ย 279 พันลานตันตอประหวางป 
2536 ถึง 2562 ในขณะที่แอนตารกติกาสูญเสียน้ําแข็งประมาณ 148 พันลานตันตอป ธารน้ํา
แข็งกําลังถอยหางไกลออกไปทุกที เกือบทุกที่ทั่วโลก — รวมทั้งในเทือกเขาแอลป, เทือกเขา
หิมาลัย, เทือกเขาแอนดีส, เทือกเขาร็อกกี้, อะแลสกา และแอฟริกา  (สวนเทือกเขาผีปนน้ํา 
ไมมีมานานมากแลว) 
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สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ
 กิจกรรมของมนุษย (โดยพื้นฐานแลวคือการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือผลิตภัณฑ
พวกปโตรเลียม) ไดเพิ่มความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกโดยพื้นฐาน 
ซึ่งทําให โลกรอนขึ้น แรงขับเคลื�อนตามธรรมชาติโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษยจะ
ผลักดันโลกของเราไปสูชวงเวลาที่เย็นลง
 นักวิทยาศาสตรเชื�อวาแนวโนมภาวะโลกรอนที่สังเกตไดตั้งแตกลางศตวรรษที่ 20 มา
จากการขยายตัวของ “ปรากฏการณเรือนกระจก” ซึ่งเปนผลมาจากภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นเมื�อ
ชั้นบรรยากาศดักจับความรอนท่ีแผออกมาจากโลกสูอวกาศ ความเขมขนที่เพิ่มขึ้นของกาซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวงอาทิตย
เปลงรังสีดวงอาทิตยซึ่งเปนรังสีคลื�นสั้น เชน รังสีอัลตราไวโอเลตและแสงสวาง พื้นผิวโลกดูด
ซับรังสีดวงอาทิตยบางสวนและสะทอนสวนที่เหลือเปนรังสีคลื�นยาว รังสีสะทอนบางสวนหลุด
ออกจากพื้นผิวโลก และมีบางสวนถูกดูดซับไว โดยกาซ เชน คารบอนไดออกไซดและมีเทน 
กาซเหลานี้ทําหนาที่คลายกับเรือนกระจกและดวยเหตุนี้จะเรียกวากาซเรือนกระจก
 กาซเรือนกระจกที่สําคัญที่สุดคือ คารบอนไดออกไซด (CO2) สวนกาซเรือนกระ
จกอื�นๆ ไดแก มีเทน (CH4 ) ไนตรัสออกไซด (N2O) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) 
เพอรฟลูออโรคารบอน (PFC) และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) ซึ่งผลกระทบของกาซเหลา
นี้ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันขึ้นอยูกับปริมาณของกาซและศักยภาพในการทําให
โลกรอน ซึ่งความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดนั้นสูงกวากาซชนิดอื�นๆ และเปนสาเหตุ
หลักที่ทําให โลกรอนขึ้น
 อันที่จริงภาวะกาซเรือนกระจกเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ชวยรักษาอุณหภูมิ
เฉลี่ยของพื้นผิวโลก (ไมใหหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตไมสามารถอยูอาศัยได) แตถากาซเรือน
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กระจกในชั้นบรรยากาศมีมากเกินไป ความรอนก็จะยิ่งสะสมมากข้ึนเทานั้น ซึ่งสิ่งน้ีนําไปสู
ภาวะโลกรอนในที่สุด ซึ่งผลที่ตามมาของภาวะโลกรอนเปนเรื�องที่นากังวลเพราะสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนสิ่งมีชีวิตบางชนิดไมสามารถปรับตัวได ดังนั้น ภาวะโลกรอนจึง
เปนภัยคุกคามสิ่งแวดลอม และเสี่ยงตอการอยูรอดของพืช สัตวและแมแตมนุษยเอง
 การเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษยเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิด
อุณหภูมิผิดปกติที่สังเกตได กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึนตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรม
เปนจุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศเริ่มสูง
ขึ้น การที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทําใหความตองการพลังงานมากขึ้น จึงตองเรงผลิตใหเพียงพอ
กับความตองการ (ไดมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก) สงผลใหอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.1°C 
ระหวางป 2393 - 2560 การปลอยมลพิษเหลานี้สูงกวาปริมาณที่วัฏจักรคารบอนตามธรรมชาติ
ของโลกสามารถดักจับได แหลงท่ีมาหลักของการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีมนุษยสรางขึ้นคือ
การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล เกษตรกรรม และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดิน

ที่มา: https://climate.nasa.gov/causes/
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สภาพอากาศสุดขั้ว
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 นอกจากวิกฤต “โควิด-19” ที่แพรระบาดไปทั่วโลกแลว ในปที่ผานมาโลกเราตอง
เผชิญภัยธรรมชาติหลายรูปแบบ ซึ่งเปนผลพวงจากภาวะโลกรอนที่สะสมมานานหลายสิบป 
และในอนาคต ปญหาเหลานี้อาจรุนแรงเกินกวาจะจินตนาการได ดวยภัยธรรมชาติคือสิ่งที่เกิด
เปนประจําอยูทุกปแตเมื�อเทียบกับปที่ผานมานับวาปนี้เปนความรุนแรงคนละระดับ สังเกตได
จากผลกระทบและความรายแรงของเหตุการณที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ตั้งแต

คลื�นความรอน หนึ่งในปญหาที่หนักหนาขึ้นทุกป ความแปรปรวนทางสภาพอากาศ
ยิ่งรายแรงสงผลใหคลื�นความรอนทวีความรุนแรง นอกจากตรงเขารบกวนการใชชีวิตรวมถึง
สุขภาพเราโดยตรง ยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
และเปนตนเหตุของภัยธรรมชาติอื�นตามมา คลื�นความ
รอนในปที่ผานมาทําใหอุณหภูมิในอุทยานแหงชาติ 
เดธ วัลเลย ในสหรัฐฯ พุงไปถึง 54.4 องศาเซลเซียส 
เชนเดียวกับกรีซที่อุณหภูมิพุงไปถึง 47.1 องศาเซลเซียส 
หรือแมแตรัสเซียที่เปนเมืองหนาวยังอุณหภูมิสูงถึง 
34.1 องศาเซลเซียส เรียกวาหลายประเทศเขาสูเขตรอน
กันทั่วหนา ทั้งหมดนี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความแปรปรวน
ทางสภาพอากาศที่สงผลกระทบรายแรงตามมา

ไฟปา เมื�ออุณหภูมิจากอากาศตามธรรมชาติมี
อุณหภูมิสูงขึ้น สิ่งที่ตามมาคือการเกิดเพลิงไหมไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่งไฟปา สภาพอากาศ
รอนอบอาวแหงแลงขาดความชุมชื้นตามธรรมชาติโอกาสเกิดจึงเพิ่มเปนทวีคูณ และเมื�อเกิด
ไฟปาขึ้นครั้งหนึ่ง อุณหภูมิที่สูงจากเปลวเพลิงยังเพิ่มโอกาสใหปญหาลุกลามขยายวงกวางขึ้น
อีก เหตุการณไฟปาครั้งใหญในปที่ผานมาคือ ไฟปาในรัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา หลังการมา
ถึงของคลื�นความรอนทําใหเกิดการลุกไหม นําไปสูผูเสียชีวิตกวา 719 คน ไฟปาในทวีปยุโรปที่
เริ่มจากตุรกี ลุกลามไปยังกรีซ แอลจีเรีย สเปน จนถึงอิตาลี หรือเหตุการณไฟปาในไซบีเรียที่
กินพื้นที่ไปกวา 6,437 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ คลื�นรอนรุนแรงทําสถิติในภาคตะวันตกของ
สหรัฐฯ สงผลใหเกิดไฟปาครั้งใหญใน 2 รัฐ คือแคลิฟอรเนียและออริกอน เผาผลาญอาคาร
บานเรือนประชาชน และถือเปนไฟปาครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของทั้งสองรัฐ
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น้ําทวม ภัยพิบัตินี้เปนผลกระทบจากการขยายตัวคลื�นความรอน เมื�อพื้นที่หนาวเย็น
อยางไซบีเรียหรือแคนาดาเกิดรอนอบอาว ไอน้ําและมวลอากาศเย็นจึงถูกพัดพาไปที่อื�น เปน
ผลใหมีโอกาสที่เมื�อถึงฤดูมรสุมจะเกิดฝนตกน้ําทวมรุนแรง ดวยปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นกวาเดิม
ในหลายพื้นที่ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจีน กับน้ําทวมจากฝนตกครั้งใหญในชวงเดือนกรกฎาคม 
2564 ที่ทําใหมีผูเสียชีวิต 302 คน สงผลกระทบตอผูคนอีก 13 ลานชีวิต ดวยมวลน้ําจาก
การตกเพียง 3 วันที่มากเทาฝนตกตลอดทั้งป หรือน้ําทวมใหญในทวีปยุโรปที่กินพื้นที่ทั้งในฝง
เบลเยียม เยอรมนี รวมถึงอิตาลี นับเปนภัยพิบัติน้ําทวมครั้งใหญในรอบ 50 ปเลยทีเดียว
 ภัยแลง อีกหน่ึงภัยพิบัติที่ตามมาจากความแปรปรวนทางสภาพอากาศเมื�อเกิด
อุณหภูมิสูงทําใหความรอนสะสม พัดพาเอาน้ําหายไปไมตกกลับลงมาเปนฝน ทําให
บางพื้นที่ขาดแคลนน้ําจนประสบปญหาภัยแลง ซึ่งสวนนี้สงผลตอทั้งการอุปโภคบริโภค 
ภาคการเกษตร หรือแมแตการผลิตสินคา พื้นที่ไดรับผลกระทบสูงสุดในปนี้คือแถบอเมริกาใต 
โดยเฉพาะบราซิล ปารากวัย และอารเจนตินา ที่เขาจุดวิกฤติจนทําใหเขื�อนสํารองน้ําใกลแหง
ขอด สงผลกระทบไปถึงการผลิตไฟฟา แมน้ําปารานาที่เปนแมน้ําสายหลักยังลดระดับต่ําสุด
ในรอบ 77 ป สงผลตอเสนทางคมนาคมรวมถึงการขนสงสินคาอยางรายแรง เกือบทุกรัฐทาง
ตะวันตกของสหรัฐฯ เผชิญภัยแลงที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงตนป 2563 เกษตรกรตองทิ้งผลผลิต 
เจาหนาที่รัฐตองประกาศมาตรการฉุกเฉิน และอางเก็บน้ํา ฮูเวอรแดม ก็แหงขอดเหลือปริมาณ
น้ํานอยที่สุดเปนประวัติการณ
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  เฮอริเคน เฮอริเคน “ไอดา” ซึ่ง
พัดถลมรัฐลุยเซียนา เมื�อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 
(ตรงกับวันครบรอบ 16 ปเหตุหายนะจากฤทธิ์ของพายุ
เฮอริเคน ‘แคทรินา’) เปนเฮอริเคนระดับ 4 มีผูเสียชีวิต
ไปเกือบ 100 คนในสหรัฐฯ และสรางความเสียหายคิดเปน
เงินประมาณ 64,000 ลานดอลลารสหรัฐ หรือกวา 2 ลาน
ลานบาท จากขอมูลของศูนยขอมุลดานสิ่งแวดลอม สังกัด
องคการบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแหงชาติ หรือ
เอ็นโอเอเอ (NOAA) ขณะที่เศษเสี้ยวของเฮอริเคนไอดา 
เคลื�อนตัวอยูในแผนดินใหญ ก็ทําใหเกิดฝนตกหนัก น้ําทวม

ฉับพลันทั่วพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรหนาแนน เพิ่มตัวเลขผูเสียชีวิตจากพายุมากยิ่งขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทําใหเฮอริเคนเพิ่มกําลังแรงขึ้น
 ทั้งหมดคือภัยธรรมชาติและวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในรอบปที่ผานมา หลายเหตุการณตามปกติมัก
มีการกระจายขาวกวางขวางเพื�อสงตอความชวยเหลือ แตทุกอยางตองสะดุดเมื�อทุกประเทศตางผจญ
วิกฤตการณการแพรระบาดของโควิด 19 ในชวง 2 ปที่ผานมา ทําใหประเทศที่ประสบภัยพิบัติไมคอยได
รับความชวยเหลือหรือการสนับสนุนมากนัก ซ้ําเติมปญหาที่มีอยูแลวใหหนักขึ้นไปอีก

ที่มา:
https://climate.nasa.gov/effects/

https://www.usgs.gov/faqs/how-can-climate-change-affect-natural-disasters
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การประชุม COP26

 การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference 
of the Parties: UNFCCC COP) โดยลาสุด จัดขึ้นระหวางวันที่ 31 ตุลาคม –12 พฤศจิกายน 
2564 ที่เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด เปนสมัยที่ 26 (COP26) โดยมีประเทศสมาชิก
องคการสหประชาชาติทั้งหมด 197 ประเทศเปนสมาชิก มีผูเขารวมการประชุมทั้งหมด
ราว 30,000 คน ประกอบดวย ผูนําระดับโลก ผูแทนองคกร ผูสังเกตการณ และสื�อมวลชน 
การประชุม COP จัดขึ้นทุกปนับตั้งแตป 2537 ในปนี้ นับเปนปที่ 27 แตเนื�องจากสถานการณ
การระบาดของโคโรนาไวรัสทําใหการประชุม COP26 เลื�อนมาจัดในเวลาดังกลาวแทน 
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 แมจะจัดขึ้นทุกป แตการประชุม COP26 ในครั้งนี้ถูกกลาวถึงวาเปน “โอกาสสุดทาย” 
ในการรักษาอุณหภูมิโลกไมใหสูงขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส และเปนการประชุม COP ครั้งแรก
หลังจากครบกําหนดการดําเนินงานในรอบ 5 ป ของ ‘ความตกลงปารีส (Paris Agreement)’ 
ป 2558 (หรือ COP21) ที่ประเทศที่ลงนามใหคํามั่นที่จะพัฒนาแผนระดับชาติในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก หรือ การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด(Nationally Determined 
Contributions: NDCs) ภายในป 2563 ทบทวน และอัปเดตใหมีความมุงมั่นมากขึ้นทุกๆ 5 ป
โดยรางสัญญาฉบับดังกลาวมีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกในป 2573 และให
ประเทศพัฒนาแลวเพิ่มเงินชวยเหลือประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากความเปล่ียนแปลง
ทางสภาพอากาศเปนจํานวน 1 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ รวมถึงการแสดงใหทั่วโลกไดเห็น
ความสําคัญตอปญหาดานสภาพแวดลอมยิ่งขึ้น
          แนนอนวายังมีขอติดขัดบางประการในการเปลี่ยนผานรูปแบบการสรางพลังงาน โดย
เฉพาะประเด็นดานยุติการใชถานหินในอุตสาหกรรมโรงไฟฟา รวมถึงการที่ขอตกลงทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายในการประชุมไมมีผลบังคับทางกฎหมายใดๆ ปราศจากหลักประกันมายึดเหนี่ยวจน
มีลักษณะเปนแคสัญญาใจมากกวา

ประเด็นหลัก 4 หัวขอ ที่ ไดมีการอภิปรายในการประชุม COP26 ไดแก: 
1. ลดระดับการปลอยกาซเรือนกระจกใหเหลือสุทธิเปนศูนย (net-zero) ใหไดภายในป 2093 
และพยายามจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ผาน
การเรงการยุติการใชถานหิน ยุติการตัดไมทําลายปา เรงเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และพัฒนากลไกตลาดคารบอน

2. ปรับตัวเพื�อปกปองชุมชนและถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติใหมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจําเปนตองมีการปกปองและฟนฟูระบบ
นิเวศ พัฒนาระบบปองกัน ระบบเตือนภัย และโครงสรางพื้นฐานที่ยืดหยุนฟนตัวไดไว

3. ระดมทรัพยากรทางการเงินจากประเทศพัฒนาแลวเปนหลัก ตามที่ไดใหคํามั่นสัญญาวาจะ
ระดมทุนใหไดอยางนอย 100,000 ลานดอลลารสหรัฐทุกปเพื�อสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา
ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. สรางความรวมมือเพื�อทํางานรวมกันระหวางรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
ใหไดฉันทามติเพื�อสรางการเปลี่ยนแปลงการผลิตและใชพลังงาน ระบบอาหาร การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การเดินทางและการเคลื�อนยานสินคาทั่วโลก และจัดทํา Paris Agreement 
Rulebook ใหเสร็จสิ้นเพื�อใหขอตกลงนี้สามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณ
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1.5 องศาเซลเซียส สําคัญอย่างไร
 ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของความตกลงปารีส คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ 
IPCC) ซึ่งเปนหนวยงานชั้นนําของโลกดานวิทยาศาสตรภูมิอากาศ ไดประเมินผลที่มีตอโลก
จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสอยางละเอียดถึง โดยพบวาความเสียหายที่เกิดจาก
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสกับ 2 องศาเซลเซียสนั้นแตกตางกันมาก และสรุปไดวา
อุณหภูมิที่ต่ํากวานั้นมีความปลอดภัยกวามาก
 แมอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสก็ยังคงสงผลใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น แนว
ปะการังฟอกสี และการเพิ่มขึ้นของคลื�นความรอน ภัยแลง น้ําทวม พายุที่รุนแรง และรูป
แบบอื�นๆ ของสภาพอากาศที่รุนแรง แตจะนอยกวาผลสุดขั้วของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2 องศา
เซลเซียส 
 ผลการวิจัยเพิ่มเติมจาก IPCC ที่เผยแพรในเดือนสิงหาคม เนนย้ําคําเตือนเหลานี้ และ
สรุปวายังมีโอกาสที่โลกจะอยูภายในเกณฑ 1.5 องศาเซลเซียส แตจะตองมีความพยายามรวม
กัน ที่สําคัญคือ ยังพบวาทุกๆ ระดับของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีความสําคัญ

ที่มา: https://www.ipcc.ch/sr15/
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 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ไดกลาวขอโทษ
ผูนําทั่วโลกภายในงาน COP26 ที่รัฐบาลชุดกอนภายใตการ
บริหารงานของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ถอนตัว
ออกจากความตกลงปารีส จนทําใหประเทศยังไมสามารถ
บรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอมที่ต้ังไว ได ประธานาธิบดี
ไบเดนเผยวา ชาวอเมริกันเมื�อ 4-5 ปที่แลวยังไมมั่นใจวา
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นเปนเรื�องจริงหรือไม แตตอน
นี้พวกเขาไดเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแลว และเริ่ม
เขาใจความเรงดวนในการแกปญหานี้เหมือนกับทุกคนใน
ที่สุด
 การถอนตัวจากความตกลงปารีส ที่เปนการจัด
ตั้งกรอบเพื�อแก ไขปญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ดวยการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนสิ่งที่อดีต
ประธานาธิบดีทรัมปมองวาทําใหสหรัฐฯ เสียเปรียบใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งทันทีที่ประธานาธิบดีไบเดน
สาบานตนเขารับตําแหนงเมื�อตนป 2563 ก็ไดประกาศกลับ
เขารวมความตกลงปารีสในทันที 
 ประธานา ธิบดี ไบ เดนยั ง ได ประกาศแผนลด
การปลอยกาซมีเทนโลก (Global Methane Pledge) ลง 

30% ภายในทศวรรษนี้ นับตั้งแตป 2563 โดยมีกวา 90 
ประเทศในที่ประชุม COP26 เห็นพองสนับสนุนและรวมลง
นามในความตกลงดังกลาว ประเทศพันธมิตรที่สนับสนุนเปา
หมายนี้ คิดเปนราว 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก และในจํานวน
นี้ครึ่งหนึ่งอยูใน 30 อันดับแรกของประเทศที่เปนผูปลอย
กาซมีเทนมากที่สุดในโลก อยางไรก็ตามมหาอํานาจอยางจีน 
อินเดีย และรัสเซีย ไมรวมลงนามในความตกลงนี้ แตถาหาก
เปาหมายน้ีประสบผลสําเร็จ จะมีสวนชวยในการรับมือกับ
วิกฤตดานสภาพภูมิอากาศโลกในระยะสั้นไมมากก็นอย
 นอกจากนี้ ประธานาธิบดีไบเดนไดมอบหมายให
หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม (Environmental Protection 
Agency) กลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้ง กฎใหมของ
หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอมท่ีควบคุมการตรวจจับการรั่ว
ไหลและการซอมแซมในอุตสาหกรรมนํ้ามันที่ถูกยกเลิกโดย
อดีตประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป จะถูกนํากลับมาใชใหม 
และเปนครั้งแรกท่ีนําไปใชกับการดําเนินงานใหมในกาซ รวม
ถึงกฎระเบียบของกาซธรรมชาติท่ีผลิตเปนผลพลอยไดจาก
การผลิตน้ํามันที่ถูกระบายออกมา ประธานาธิบดีไบเดนให
คํามั่นวาจะฟนฟูการคุมครองส่ิงแวดลอมท่ีบกพรองขาดตอน
ไปในชวงส่ีปท่ีผานมา ไดส่ังใหทบทวนกฎและขอบังคับ
มากกวา 100 ฉบับเกี่ยวกับอากาศ น้ํา ที่สาธารณะ สัตว
ใกลสูญพันธุ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อดีต
ประธาธิบดีคนกอนเคยปลอยทิ้งไว และยังกลาวยํ้าดวยวา 
สหรัฐฯ จะแสดงใหทั่วโลกเห็นวา สหรัฐฯ ไมไดเพียงกลับ
เขามารวมกับนานาประเทศในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน 
แตยังจะมาเปนผูนําดวยการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จใน
การดําเนินการที่เปนรูปธรรมดวย

ไบเดนพาสหรัฐฯ กลับเข้าสู่ความตกลงปารีส และ
ประกาศแนวทางด้านนโยบายคาร์บอนต่ําที่ชัดเจน

ที่มา: https://edition.cnn.com/2021/11/01/politics/us-president-cop26-climate-opening-remarks/index.html
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/02/joe-biden-plan-cut-global-methane-emissions-30-percent
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ข้อสรุปจากการประชุม COP26 
ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์

 นอกจากรางขอตกลงที่ถือเปนผลลัพธสําคัญที่สุดของการประชุม COP26 ในชวง 2 สัปดาหที่
ผูแทนนานาประเทศและจากทุกภาคสวนมารวมตัวกัน ยังมีการประกาศหลายเรื�องที่นาสนใจ ดังนี้

ความรวมมือของสหรัฐฯ-จีน
 หนึ่งในการประกาศที่สรางความนาประหลาดใจใหผูติดตามการประชุมลดโลกรอนคือการที่
สหรัฐฯ และจีนรับปากวาจะเพิ่มความรวมมือดานการปกปองสภาพภูมิอากาศระหวางกันในชวง 10 ป
ขางหนา โดยประเด็นที่เห็นชอบรวมกัน เชน การปลอยมีเทน การเปลี่ยนไปใชพลังงานสะอาด และ
การลดการปลอยคารบอนลงจนเหลือศูนย คําประกาศรวมระบุวา ทั้งสหรัฐฯ และจีนจะ “ยึดมั่นใน
คํามั่นสัญญาวาจะทํางานรวมกัน” เพื�อบรรลุเปาหมายการควบคุมอุณหภูมิไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศา
เซลเซียส ที่ตั้งไวในความตกลงปารีสป 2558 ในฐานะผูปลอยคารบอนไดออกไซดมากที่สุดในโลก 
2 ประเทศ ขอตกลงระหวางสหรัฐฯ และจีน มีความสําคัญในการที่จะทําใหเปาหมายการควบคุมอุณหภูมิ
ไมใหเพิ่มเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเปนจริงได กอนหนานี้จีนลังเลที่จะจัดการกับการปลอยมลพิษจาก
ถานหินในประเทศ ดังนั้นการออกมาประกาศเชนนี้จึงถูกมองวา เปนการยอมรับถึงความความจําเปนใน
การดําเนินการอยางเรงดวน

ตนไม
 ผูนําจากกวา 100 ประเทศทั่วโลก เชน บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ปารวมกันคิดเปน 85% ของปาไมในโลกใหคํามั่นสัญญาวาจะหยุด
การตัดไมทําลายปาและฟนฟูภายในป 2030 ผานปฏิญญาวาดวยปาไมและการใชที่ดิน (Declaration on 
Forests and Land Use) คํามั่นสัญญานี้มีความสําคัญเพราะตนไมสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด 
หนึ่งในกาซเรือนกระจําที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน จํานวนมากมหาศาลไวได ดังนั้นการยุติการตัดไม
ทําลายปาจึงเปนวิธีการสําคัญในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แผนงานนี้ยังได
รับการสนับสนุนเงินทุนกองทุนภาครัฐและเอกชนกวา 19,000 ลานดอลลาร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ทั้งบราซิล จีน โคลอมเบีย คองโก อินโดนีเซีย รัสเซีย และสหรัฐฯ

ที่มา: https://www.wri.org/news/statement-glasgow-leaders-issue-declaration-forests-and-land-use
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มีเทน
 ในที่ประชุม COP26 ผูแทนจากกวา 100 ประเทศ เห็นชอบกับโครงการตัดลดการปลอยมีเทน
ลง 30% ภายในป 2573 มีเทนเปนหนึ่งในกาซเรือนกระจกที่สรางความเสียหายมากที่สุด ราว 1 ใน 3 
ของการกระทําของมนุษยที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนเกี่ยวของกับการปลอยมีเทน ของปญหาโลกรอนที่
เกิดจากมนุษย มีเทนสวนใหญมาจากกิจกรรมตางๆ เชน การทํานา การทําปศุสัตว และการกําจัดของ
เสีย อยางไรก็ตาม ประเทศที่เปนผูปลอยกาซมีเทนรายใหญอยางจีน รัสเซียและอินเดีย ไมไดเขารวม
โครงการนี้

ถานหิน
 มากกวา 40 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศที่ใชถานหินรายใหญอยางโปแลนด เวียดนาม และชิลี 
เห็นชอบที่จะเลิกใชถานหิน ถานหินเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด 
แมวาจะมีความกาวหนาในการลดการใชงานถานหิน แตถานหินก็ยังถูกใชในการผลิตไฟฟาทั่วโลกราว 
37% ในป 2562

มาตรการทางการเงิน
 สถาบันการเงินราว 450 แหง ซึ่งมีการควบคุมเงินราว 130 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 
4,259 ลานลานบาท) เห็นชอบที่จะสนับสนุน “เทคโนโลยีสะอาด” อยางพลังงานหมุนเวียน และปฏิเสธ
ที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินแกอุตสาหกรรมที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล โครงการนี้เปนความพยายาม
ในการทําใหบริษัทเอกชนตางๆ มีสวนรวมในการบรรลุเปาหมายการปลอยคารบอนเปนศูนย และทําให
บริษัทเหลานี้รับปากวาจะสนับสนุนการเงินในเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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วิธีช่วยลดโลกร้อน ปัญหา
ระดับโลกที่เราทําได้เอง

ที่มา: https://www.un.org/node/143154#unplug

 ทุกคนสามารถชวยจํากัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ตั้งแตการเดินทาง
ไปจนถึงไฟฟาที่เราใช และอาหารที่เรากิน เราสามารถสรางความแตกตางได เริ่มตนดวย
การกระทํา 10 อยางนี้เพื�อชวยจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

1. ประหยัดพลังงานที่บาน
ไฟฟาและระบบทําความรอนสวนใหญของเราใชพลังงานจากถานหิน นํ้ามันและกาซ ใช
พลังงานนอยลงโดยลดการใชระบบทําความรอนและความเย็นลง เปลี่ยนไปใชหลอดไฟ LED 
และเครื�องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน ซักผาดวยน้ําเย็น หรือแขวนเสื้อผาใหแหงแทนการใช
เครื�องอบผา

2. เดิน ปนจักรยาน หรือใชระบบขนสงสาธารณะ
ถนนท่ัวโลกเต็มไปด วยยานพาหนะ ส วนใหญ ใชน้ํ ามันดี เซลหรือน้ํ ามัน เบนซิน 
การเดินหรือขี่จักรยานแทนการขับรถจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก และชวยใหสุขภาพ
และสมรรถภาพของเราดีขึ้น สําหรับระยะทางที่ไกลขึ้น ใหพิจารณาการโดยสารรถไฟหรือรถ
ประจําทาง และนั่งรถคันเดียวกันไดทุกเมื�อที่ทําได

3. กินผักมากขึ้น
การรับประทานผัก ผลไม ธัญพืชเต็มเมล็ด พืชตระกูลถั่ว ถั่ว และเมล็ดพืชมากขึ้น ตลอด
จนเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากนมนอยลง สามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดอยางมาก 
การผลิตอาหารจากพืชโดยทั่วไปจะสงผลใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยลงและใช
พลังงาน ที่ดิน และน้ํานอยลง

4. พิจารณาการเดินทางของคุณ
เครื�องบินเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลจํานวนมาก ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกจํานวน
มาก นั่นทําใหการนั่งเครื�องบินนอยลงเปนหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการลดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมของคุณ หากเปนไปได ใหพบปะเสมือนจริงผานระบบออนไลน ขึ้นรถไฟ หรือขาม
การเดินทางไกลนั้นไปเลย

ภาพวาด: Niccolo Canova
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5. ทิ้งอาหารใหนอยลง
การทิ้งอาหารเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานที่ใชปลูก ผลิต บรรจุหีบหอ และขนสง
อาหาร และเมื�ออาหารเนาในหลุมฝงกลบ มันจะผลิตกาซมีเทน ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่ทรง
พลัง ดังนั้นพยายามซื้ออาหารเทาที่จําเปน ใชสิ่งที่ซื้อใหหมดและถาเปนไปได เปลี่ยนอาหารที่
เหลือเปนปุยหมักและนําไปใชประโยชยตอไป

6. ลด ใชซ้ํา ซอมแซม และรี ไซเคิล
เครื�องใชไฟฟา เสื้อผา และสินคาอื�นๆ ที่เราซื้อทําใหเกิดการปลอยคารบอนในแตละจุดของ
การผลิต ตั้งแตการสกัดวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและการขนสงสินคาสูตลาด เพื�อปกปอง
สภาพอากาศของเรา ซื้อของใหนอยลง ซื้อของมือสอง ซอมแซมสิ่งที่ทําได และรีไซเคิล

7. เปลี่ยนแหลงพลังงานในบาน
ถามบริษัทสาธารณูปโภควาพลังงานในบานของคุณนั้น มาจากน้ํามัน ถานหิน หรือกาซหรือไม 
หรือถาเปนไปได ใหลองดูวาคุณสามารถเปลี่ยนไปใชแหลงพลังงานหมุนเวียน เชน ลมหรือ
พลังงานแสงอาทิตยไดหรือไม หรือติดตั้งแผงโซลารเซลลบนหลังคาเพื�อสรางพลังงานใหกับ
บานของคุณ

8. เปลี่ยนไปใชรถยนต ไฟฟา
หากคุณวางแผนที่จะซื้อรถยนต ใหพิจารณาใชรถไฟฟา โดยมีรุนที่ถูกกวาและออกสูตลาดมาก
ขึ้น แมวาจะยังคงใชไฟฟาที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล รถยนตไฟฟาก็ชวยลดมลพิษทางอากาศ
และทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวารถยนตที่ใชกาซหรือดีเซลอยางมีนัยสําคัญ

9. เลือกผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ทุกสิ่งที่เราซื้อขายสงผลกระทบตอโลก เรามีอํานาจในการเลือกสินคาและบริการ เพื�อลดผลก
ระทบตอสิ่งแวดลอมของคุณ ซื้ออาหารในทองถิ่นและตามฤดูกาล และเลือกผลิตภัณฑจาก
บริษัทที่ใชทรัพยากรอยางมีความรับผิดชอบและมุงมั่นที่จะลดการปลอยกาซและของเสีย

10. รณรงค
รณรงคใหผูอื�นเขารวมการใชชีวิตที่เปนมิตรมากขึ้นกับสิ่งแวดลอม เปนวิธีการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการสรางความแตกตาง พูดคุยกับเพื�อนบาน เพื�อนรวมงาน เพื�อน
และครอบครัวของคุณ บอกกลาวใหเจาของธุรกิจรูวาคุณสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
เรียกรองใหผูนําทองถิ่นและระดับโลกดําเนินการทันที


