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บริโภคนิยมท่ีอาจเปนการใชทรัพยากรในการผลิตอยางไมคุมคา 

มิติดานส่ิงแวดลอม : การขยายตัวของประชากรและเมือง 
แบบแผนการดําเนินชีวิตและการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหขยะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น ขณะที่สามารถกําจัดไดอยางถูกวิธีเพียงรอยละ 38 
ควรมีการผลักดันใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตระดับครัวเรือนเพ่ือนํา
กลับคืนสูกระบวนการรีไซเคิล จะเปนการประหยัดทรัพยากรและ
พลังงาน รวมท้ังลดปญหาสิ่งแวดลอม  

เร่ืองเดนประจําฉบับ   

ภาวะโลกรอนกับสังคมไทย ปจจุบันภาวะโลกรอนหรือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
ชีวิตของคนและกําลังกลายเปน มหันตภัยในอนาคตอันใกล หากคน
ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน 

มนุษยเปนสาเหตุหลักของภาวะโลกรอน เน่ืองจากการ
ผลิตและการบริโภคทําใหเกิดกาซเรือนกระจกสะสมในปริมาณมาก 
สําหรับประเทศไทย ภาคพลังงานซึ่งไดแก การใชเชื้อเพลิงในการ
เดินทาง ขนสง และการผลิต/ใชไฟฟา มีการปลอยกาซเรือนกระจก
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56 สวนท่ีเหลือมาจากภาคเกษตรกรรม 
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ของเสีย และการเปล่ียนแปลงการ
ใชท่ีดิน/ปาไม 

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอชีวิตคนไทย  

 ดานอาชีพ ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ
ท่ีเกิดถี่ขึ้น รวมท้ังโรคระบาดของพืชและสัตวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
สงผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตท่ีลดลง
ขณะท่ีตนทุนการผลิตสูงข้ึนจะซํ้าเติมปญหาความยากจนของ
ครัวเรือนภาคเกษตร รวมท้ังยังทําใหความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรประมงลดลง  

 ดานสุขภาพ การแพรระบาดของโรคมีแนวโนมรุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะโรคที่มีแมลงเปนพาหะ และสภาพอากาศท่ีแปรปรวนทํา
ใหผูท่ีมีภูมิตานทานต่ํามีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยมากข้ึน  

 ดานความมั่นคง เกิดภัยพิบัติบอยครั้งและรุนแรงข้ึน 
สรางความเสียหายตอชีวิตทรัพยสิน เชน ในป 2549 เกิดน้ําทวม
รุนแรงมากที่สุดในรอบ 60 ป มีผูไดรับความเดือดรอนถึง 4.2 ลาน
คน นอกจากนี้ การเพ่ิมข้ึนของระดับนํ้าทะเลและความแรงของคลื่น
ลมยังทําใหปญหาการกัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรงข้ึน รวมท้ังภัย
แลงทําใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําท้ังเพ่ือการผลิตและการบริโภค 

ความตระหนักของสังคมไทยตอปญหาโลกรอน คนไทย
สวนใหญมีการรับรูขาวสารคอนขางทั่วถึงโดยผานสื่อโทรทัศนมาก
ท่ีสุด แตผลการสํารวจเรื่องภาวะโลกรอนกับสังคมไทย ของ สศช. 
ชวงระหวางวันท่ี 4-11 สิงหาคม 2552 ในกลุมตัวอยาง 4,012 ราย 

proper knowledge should be provided to consumers, together 
with supervision on service providers. Meanwhile, the 
substantial increase in sales of IT products faster than the 
growth of users in 2008 reflected over-consumption behavior. 

Environmental Dimension: Rapid expansion in 
population and urbanization, as well as the changing pattern of 
life and consumption led to remarkable increase in garbage 
volume. Only 38 percent of garbage has been disposed of 
properly. It is essential to promote the separation of garbage at 
a household level for further recycles, which would save 
resources and energy, and reduce environmental problems. 

Highlights 

Global Warming and Thai Society The global warming 
or climate change has affected directly the quality of life. It will 
soon become a disaster, unless there are changes in our daily 
behaviors. 

Human induced global warming as production and 
consumption have led to accumulation of greenhouse gas. In 
Thailand, the energy sector, mainly transportation and 
electricity generation fuel use, has been the largest source of 
greenhouse gas emission of around 56 percent. Other sources 
included agriculture, industrial process, waste, and land-use 
change and forestry. 

Effects of Global Warming on Thai People 
 Works: The climate fluctuation, more frequent natural 

disasters and higher tendency of animal and plant disease 
outbreaks, cause some tremendous effects on quantity and 
quality of agricultural outputs. Dropping production, amid the 
rising production costs, will accelerate poverty among 
agricultural households. Fertility of marine resources has been 
reducing markedly. 

 Health: There is a higher tendency of outbreak of 
pandemics, especially those with insects as the main carriers. 
The severe weather fluctuation has resulted in higher risks 
against those people with low immunization. 

 Security: The more frequent of severe natural 
disasters have caused tremendous loss in life and property. 
The worst flooding in 60-year took place in 2006, for example, 
affected 4.2 million people. In addition, the higher seawater 
and stronger waves have caused rapid erosion among the 
coastlines. Droughts have been more severe, thus resulting in 
shortage of water for production and consumption. 

Public Awareness towards the Global Warming Crisis: 
Most of the Thai people have exposed themselves to 
information regarding the global warming, mainly through 
television. However, the NESDB survey on 4,012 samples 
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จาก 10 จังหวัดท่ัวประเทศพบวา รอยละ 30 ยังมีความเขาใจนอย 
ซ่ึงจะเปนอุปสรรคกับการเช่ือมโยงกับการปรับพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือลดภาวะโลกรอน และสงผลตอทัศนคติในการ
แกปญหา 

 การใชชีวิตประจําวัน กิจกรรมท่ีชวยลดภาวะโลกรอนท่ีมี
การปฏิบัติกันมากมักเปนเรื่องท่ีมีความเชื่อมโยงกับการประหยัด
คาใชจายและไมกระทบตอความสะดวกสบาย อาทิ ประหยัดการใช
ไฟฟา สวนกิจกรรมท่ีตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมมักจะมีการปฏิบัติ
นอย เชน การลางเครื่องปรับอากาศอยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมท้ัง
การใชรถสาธารณะยังมีนอยโดยเฉพาะในกลุมผูท่ีมีรายไดดีและใช
ชีวิตอยูในเมือง 

 ดานการอุปโภคบริโภค ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บรรจุภัณฑยังมีการใหความสําคัญกับเรื่องสิ่ งแวดลอมนอย 
โดยเฉพาะเรื่องการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก มีกลุมตัวอยาง 1 ใน 3 
ท่ีไมใช สวนหน่ึงแมจะมีการใชถุงผาก็ยังใชถุงพลาสติกสวมกอน
เพราะลักษณะของสินคาไมเอื้ออํานวย 

 การแยกขยะเปนปญหาใหญ กลุมตัวอยางสวนใหญยังไมรู
วาการแยกขยะชวยลดภาวะโลกรอน และท้ิงขยะโดยไมมีการแยก
เพราะขาดความรูความเขาใจ เห็นเปนเรื่องยุงยาก และยังขาดระบบ
รองรับ 

แนวทางในการลดภาวะโลกรอนสําหรับสังคมไทย คน
ในสังคมตองมีสวนรวมโดยสรางคานิยมการดําเนินชีวิตท่ีประหยัด 
สมเหตุผล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในสวนของการรณรงคลด
การใชพลังงาน ควรมีมาตรการกระตุนอยางตอเน่ืองและเพิ่ม
มาตรการจูงใจ เชน ลดคาใชจายการลางแอร ทบทวนการรณรงคให
ใชถุงผาแทนถุงพลาสติกซ่ึงไดผลนอย อาจทดลองปรับเปลี่ยน
วิธีการโดยเพ่ิมแรงจูงใจดานราคา มีการใหความรูและรณรงคเพ่ือ
กระตุนใหครัวเรือนเห็นความสําคัญและมีการแยกขยะ และสราง
ระบบจัดเก็บท่ีเอื้ออํานวย ผูประกอบธุรกิจ ควรใหความสําคัญกับ
การผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นโยบายภาครัฐ
ตองมีความชัดเจนในเรื่องการปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจสี
เขียว เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงและการใชพลังงาน และ
แผนงาน/โครงการตาง ๆ ตองคํานึงถึงการลดภาวะโลกรอนเพ่ือเปน
แบบอยางใหแกสาธารณะ เชน การริเริ่มระบบการจัดซื้อจัดจางสี
เขียว เปนตน 

 
 

 

during August 4-11, 2009, founded that approximately 30 
percent of the respondents still showed a low level of 
understanding on this problem, which would be a main 
hindrance for adjusting their daily behavior to reduce the global 
warming. There would be some effects on their attitude 
towards the problem, as well. 

 Daily Activities: The most popular activities to reduce 
the global warming have been mainly involved in expenditure 
savings, without effects on their conveniences, such as 
savings on electricity consumption. There have been lower 
responses to some activities that require extra cost, such as 
cleaning of air-conditions twice a year, and uses of public 
transportation, particularly for those high-income urbanized 
people. 

 Consumption: Environmental concern has not been 
the priority in consumers’ decision making. Especially one third 
of the respondents have never used cloth bag in lieu of plastic 
bag. Moreover, some remained use plastic bags together with 
cloth bags. 

 Separation of garbage remains a major hurdle: Most 
of the respondents said they did not realize that separation of 
garbage would reduce the global warming effects. They 
ignored the separation of garbage, due to the lack of proper 
understanding. Some found it inconvenient, due to the lack of 
facilities. 

Guidelines for Reduction of Global Warming Effects 
in Thai Society: People in society should participate in the 
creation of values for sufficiency and environmental friendly 
lives. The government should further promote energy-saving 
campaigns with more incentives, such as reduction cost of air-
condition cleaning. Campaign for use of cloth bag should be 
reconsidered; some price incentives might be effective. 
Knowledge providing together with appropriate campaigns on 
separation of garbage, and sufficient facilities are required. The 
business sector should emphasize the production of green 
products and services. The government should have a clear 
economic restructuring policy towards green economy, 
enhancing efficiency of transportation systems and energy use. 
Furthermore, environmental issues should be concerned in 
programs and projects implementation. 

 
NESDB : National Economic and Social Development Board 


