
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง ซ่ึงเกิดจากอุณหภูมิ
โดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึนนําไปสูการเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าฝน ระดับน้ําทะเลและมีผลกระทบ
อยางกวางขวางตอพืช สัตว และมนุษย การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเกิดจากผลของภาวะ
เรือนกระจก โดยมีตนเหตุจากการท่ีมนุษยไดเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม
เช้ือเพลิงตางๆ  จากการขนสง  จากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการเพิ่มกาซกลุมไนตรัส
ออกไซด และคลอโรฟลูโรคารบอนเขาไปพรอมๆ กับการตัดและทําลาย ปาไมจํานวนมหาศาลเพื่อ
สรางส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกมนุษย ทําใหกลไกในการดึงเอากาซคารบอนไดออกไซดออกไป
จากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดส่ิงตางๆ ท่ีไดกระทําตอโลกไดหวน
กลับมาสูมนุษยในลักษณะของภาวะโลกรอน 
               ผลกระทบของภาวะโลกรอน กอใหเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงแกประเทศไทยหลายๆ ดาน 
กลาวคือ อุณหภูมิเฉล่ียของโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึน จะทําใหการระเหยของนํ้าทะเล มหาสมุทร แมน้ํา            
ลําธาร ทะเลสาบเพิ่มมากข้ึนจะทําใหฝนตกมากข้ึนและกระจุกตัวอยูในบางบริเวณทําใหเกิดอุทกภัย 
สวนบริเวณอ่ืนๆ ก็จะเกิดปญหาแหงแลง เนื่องจากฝนตกนอยลง กลาวคือพ้ืนท่ีภาคใตจะมีฝนตกชุก 
และเกิดอุทกภัยบอยคร้ังข้ึน ในขณะท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตองเผชิญกับภัยแลง
มากขึ้น รูปแบบของฝนและอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหวัฏจักรของนํ้าเปล่ียนแปลง ลักษณะ      
การไหลของระบบนํ้าผิวดิน และระดับน้ําใตดินก็จะไดรับผลกระทบดวย ท้ังพืชและสัตว จึงตอง
ปรับปรุงตัวเองเขาสูระบบนิเวศนท่ีเปล่ียนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะ
เปล่ียนแปลงตามไปดวย  ระบบนิเวศนทางทะเลก็จะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน เนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึน และอุณหภูมิผิวน้ําท่ีเพิ่มข้ึนสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ 
รวมถึงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสีท้ังในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน  ประชาชนอาจ
เจ็บปวยดวยโรคหอบหืด โรคถุงลมโปงพอง  โรคภูมิแพ  รวมทั้งการระบาดของโรคท่ีมีสัตวเปน
พาหะจะมีความรุนแรงมากข้ึน โดยสัตวซ่ึงเปนแหลงกําเนิดโรค เชน ยุง คางคาว หนู พบวามีเช้ือท่ี
รุนแรงมากข้ึน คนท่ีถูกยุงกัดเพียงหนึ่งตัว  ก็สามารถทําใหเกิดไขสมองอักเสบได  สวนคางคาว มี
เช้ือไวรัส ของโรคตางๆ  ถึง  60 ชนิด ซ่ึงในจํานวนนี้มีเช้ือไวรัสท่ีมีความรุนแรงมาก เพียงแคขวน
หรือสัมผัสน้ําลายก็ติดเช้ือ แตหากถูกกัดอาจถึงข้ันเสียชีวิตไดทันที (ธีระวัฒน เหมะจุฑา, 2550)  
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 ภาวะโลกรอนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นไมเพียงแตสงผลกระทบท่ี
รุนแรงตอประเทศไทยในทางกายภาพเทานั้น แตไดสงผลกระทบทางออมตอความม่ันคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศชาติ กลาวคือ การยุบตัวของพื้นท่ีชายฝง ภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาด
รุนแรง และผลกระทบอ่ืนๆ สงผลใหมีประชากรบาดเจ็บลมตาย ท้ิงท่ีทํากินและไรท่ีอยูอาศัยเปน
จํานวนมาก  นอกจากนี้ประชาชนก็จะไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มท่ีถูก
สุขลักษณะระหวางภาวะน้ําทวม และความเสียหายท่ีเกิดกับระบบสาธารณูปโภคตางๆ  ซ่ึงผูท่ีจะ
ไดรับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดเปนประชาชนท่ีมีฐานะยากจน ไมมีทุนทรัพยพอที่จะปองกัน
ผลกระทบของภาวะโลกรอนได 

สถานการณอากาศรอนของประเทศไทย ในปจจุบันดูเหมือนจะชัดเจนข้ึนเปนลําดับ เพราะ
จากขอมูลท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกมากวา 50 ปพบวา อุณหภูมิของประเทศไทย มีแนวโนมสูงข้ึน
อยางชัดเจน ท้ังอุณหภูมิเฉล่ีย (Mean temperature) อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (Mean maximum 
temperature) และอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (Mean minimum temperature) ลวนมีคาสูงกวาคาปกติท้ังส้ิน 
แมวาอุณหภูมิเฉล่ียและอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียจะมีคาตํ่ากวาคาปกติบางในบางป แตสําหรับอุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉล่ียนั้นพบวา มีคาสูงกวาคาปกติติดตอกันมานานถึง 14 ปแลว  ขอมูลนี้จึงสอดคลองกับ
ภาวะโลกรอนอยางชัดเจน โดยท่ีสภาพภูมิอากาศไมไดเปล่ียนแปลงไปทีละเล็กทีละนอยแต
เปล่ียนแปลงอยางรุนแรง บอยคร้ังและรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด ไดแกความแหง
แลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุโซนรอน การเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน และ
แผนดินถลม มีการคาดการณวาอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนเปนเหตุใหปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภค
โดยรวมลดลง ซ่ึงทําใหจํานวนผูอดอยากหิวโหยเพิ่มข้ึนอีก  60-350 ลานคน (ศูนยประสานการ
จัดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2550) 

ภาวะโลกรอนยังคงเปนเร่ืองท่ีทุกคนใหความสนใจ  นับวันสภาพอากาศยิ่งรอนข้ึน สาเหตุ
ไมไดมาจากประเทศอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียว ประเทศเกษตรกรรมและประเทศแหงการ
ทองเท่ียวตางมีสวนกอใหเกิดภาวะโลกรอนไดเชนกัน “เชียงใหม” เปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย
ซ่ึงเปนประเทศเกษตรกรรมและประเทศแหงการทองเท่ียว ท่ีปจจุบันอุณหภูมินับวันจะรอนข้ึน
เร่ือยๆ และเกิดปญหามลภาวะทางอากาศ ซ่ึงมีสาเหตุ 2 ประการ คือ เกิดจากการใชพลังงาน
เช้ือเพลิงยานพาหนะและเกิดจากการเผาขยะ เผาใบไม เผาปาหญาไมริมทุง และตนไมชายปา เพ่ือ
กําจัดวัชพืชและเปดพื้นท่ีทําการเกษตร เหลานี้เปนสาเหตุของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ออกสูบรรยากาศจํานวนมาก นอกจากนั้นการตัดและเผาทําลายปายังเปนการทําลายแหลงกักเก็บ
กาซคารบอนไดออกไซดท่ีสําคัญ  



 3

 เฉลิมพล  แซมเพชร, (2541) ใหความเห็นดังนี้ “ทุกคนยอมรับวาภาวะโลกรอนกอใหเกิด
ความเสียหายอยางมหาศาล ไมวาจะเปนน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย อากาศรอนข้ึน ฤดูกาลเปล่ียน หรือท่ี
นาท่ีเคยปลูกพืชทางการเกษตรได ปจจุบันกลับปลูกไมได ท้ังหมดมาจากการปลอยกาชเรือนกระจก 
โดยเฉพาะควันเสียจากยานพาหนะ การเพิ่มข้ึนของกาชเรือนกระจกในเชียงใหม   มีสาเหตุจาก
พฤติกรรมของมนุษยท่ีรักความสะดวกสบาย มักงาย ไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับส่ิงแวดลอม 
และพ้ืนท่ีสีเขียวในจังหวัดเชียงใหมไดลดลงเน่ืองจากการปลูกส่ิงกอสรางท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว”  

 ผลกระทบจากสภาวะปญหาโลกรอนหากละเลยไมใสใจอาจกอใหเกิดปญหาเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ และสงผลกระทบหลายๆ ดานโดยปญหาตางๆ ดังกลาวจะทวีความรุนแรงมากข้ึน หาก
ประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแมโจ  ไมมีความตระหนักไมใสใจตอผลกระทบและปญหาท่ีจะ
เกิดตามมา  

 เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความตระหนักในปญหาและ
ผลกระทบจากภาวะโลกรอนและเห็นความสําคัญในการสรางพื้นท่ีเขตเทศบาลแมโจใหเปนเมืองนา
อยู ซ่ึงตองประกอบดวยมิติดานความปลอดภัย  มิติดานความสะอาด  มิติดานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มิติดานการบริหารจัดการท่ีดี และมิติดานความมีเอกลักษณ และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม จึงได
รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี จัดทําโครงการเพ่ิมส่ิงแวดลอมท่ีดีและลดปญหาโลกรอนในพื้นท่ี เพื่อสู
เมืองนาอยูโดยรวมมือกับภาคีท่ีเกี่ยวของทุกฝายดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา    
             โดยทางเทศบาลเมืองแมโจ  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม มีกลยุทธการพัฒนาท่ี
เกี่ยวของกับโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ดังนี้ 
 
1. ดานการบริหารจัดการ 
             สนับสนุนใหเทศบาลเปนศูนยการบริหารงานและบริการประชาชนโดยจัดใหมีการบริหาร
ราชการแบบ One Stop Service ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนใหมีความคลองตัวใหปฏิบัติงานเชิงรุกเขาถึง เขาใจ สามารถแกไขปญหาประชาชนได 
สนับสนุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจาง ในการบริการประชาชน
สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถโดยการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และกํากับดูแลพนักงานลูกจาง 
ปฏิบัติตนอยางถูกตอง  
 
2.ดานการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม  
            สนับสนุนใหตลาดสดทุกแหงเปนตลาดท่ีสะอาด ปลอดภัย สําหรับผูบริโภคการสุขาภิบาล
อาหารการประกอบการตาง ๆ รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควบคุมมลพิษทางกล่ิน เสียง คุณภาพ



 4

อากาศ สงเสริมการออกกําลังกาย ปรับปรุงภูมิทัศน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว หาสถานท่ี วัสดุอุปกรณ 
เพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย สงเสริมการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน การดูแล
รักษาถนนหนทาง ดวยการเก็บกวาดอยางสมํ่าเสมอ 
 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
              มุงเนนการจัดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอาศัย การมีสวนรวม
ของทุกภาคทุกสวนในการดําเนินการและรวมภาระคาใชจาย 
 
4.  แผนการดําเนินการโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ   
 4.1  ดานการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักดานภาวะโลกรอน จัดทําในชวงเดือน
กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 
  -  คายแกนนําเยาวชนแมโจรวมใจลดเมืองรอน เพื่อสรางนักเรียนแกนนําขยายผลสู
โรงเรียนเครือขาย 
  -  สรางเครือขายนักเรียนลดภาวะโลกรอนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
  -  การอบรมผูนําชุมชนรวมใจลดโลกรอน เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ลดสภาวะโลกรอนและแนวทางปฏิบัติในการลดปญหา เปนการสรางแกนนําในหมูบานใหมี
ความคิดรวมกันพัฒนา เพื่อขยายผลตามความรวมมือในการลดภาวะโลกรอนสูชุมชน 
  -  ทัศนศึกษาสํานักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานพ้ืนท่ี 10 เพื่อ
สรางองคความรูเร่ืองการใชพลังงานทดแทนในอนาคต พรอมสรางแกนนําในเร่ืองพลังงานทดแทน
ใหแกเครือขายโรงเรียนในเขตเทศบาล 
  4.2  ดานการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสูเมืองแมโจนาอยู จัดทําในชวงเดือนตุลาคม ถึง เมษายน 
  -  กิจกรรมปลูกตนไมบานแมเตาไห เพื่อสรางความตระหนักใหแกประชาชน 
  -  โครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบานแมแกดนอย เพ่ือใชพื้นท่ีสาธารณในชุมชนเปน
พื้นที่สีเขียว 
  -  กิจกรรมเทศบาลเมืองแมโจรวมใจปลูกปาบานทุงปาเก็ด 
  -  กิจกรรมการสรางปอดเมืองแมโจ ณ สวนสาธารณรองข้ีทูต เปนการเพิ่มปอดให
เมืองแมโจ 
  -  กิจกรรมการแจกพันธุไมมงคลเฉลิมพระเกียรติ 
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  -  กิจกรรมชุมชนแมโจปลูกตนไมในฌาปนกิจสถาน สวนสาธารณะ พื้นท่ีวาง
เปลา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
 4.3  ดานการลดและการใชประโยชนจากขยะ 
  -  ธนาคารขยะรีไซเคิล สงเสริมใหประชาชนในชุมชนเนนประโยชนจากขยะ เปน
ธนาคารดูแลผลประโยชนของสมาชิกกลุมของเทศบาล เพื่อเปนสถานท่ีกลางในการจัดเก็บขยะและ
ซ้ือขายขยะของชุมชน  เร่ิมตนทําต้ังแตตุลาคม 2551 มีการดําเนินการทุกสัปดาหจนถึงปจจุบัน  
  -  ศูนยการเรียนรูทําปุยชีวภาพ เพื่อเปนศูนยกลางการทําปุยชีวภาพของชุมชน เปน
การลดการกําจัดขยะโดยการเผาและการใชพลังงานอ่ืน จัดทําชวงตุลาคม ถึง เมษายน 
 4.4  ดานการลดใชพลังงาน 
  -  กิจกรรมลดการใชพลังงานในครัวเรือน เปนการรณรงคลดการใชพลังงานใน
ครัวเรือน เพื่อเปนการใชพลังงานอยางยั่งยืน จัดทําชวงตุลาคม ถึงธันวาคม และ มกราคม ถึง 
มีนาคม 

เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรมและรณรงคใหประชาชนใน
พื้นท่ีรวมมือกันลดโลกรอนอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงโครงการลดโลกรอนดวยมือเราของเทศบาลเมือง
แมโจ ไดจัดทํามาถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 4 ป กาวสูปท่ี 5 ในชวงตนป 2554 ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค มีความตอเนื่องและยั่งยืน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการดังกลาวของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอองคกรชุมชนและนําไปใชใหมีประสิทธิภาพเปนแบบอยางของ
การดําเนินงานของเทศบาลอ่ืนๆ ตอไป  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับภาวะโลกรอน 
 2.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนของเทศบาล
เมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากการดําเนินกิจกรรมโครงการลดโลกรอนของ
เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

1.3 สมมติฐาน 
 H0: ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมท่ีแตกตางกัน 
 H1: ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมท่ีไมแตกตางกัน 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.4.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี การศึกษาครั้งนี้ กําหนดพื้นท่ีในการศึกษา คือ หมูบานท่ีตั้งอยูใน
เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
 1.4.2 ขอบเขตดานประชากร การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดย
แบงเปน 2 กลุมดังนี้   
 กลุมท่ี 1 ไดแก ผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ไดแก ผูนําชุมชน ประธาน
และสมาชิกกลุมแมบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ จํานวน 20 คน  
 กลุมท่ี 2 ไดแก ประชากรในพื้นท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ในพื้นท่ี 3 ตําบล 
จํานวน 15 หมูบาน ไดแก 
 ตําบลหนองหาร  จํานวน 10   หมูบาน 6,693   ครัวเรือน 
 ตําบลหนองจอม  จํานวน 2     หมูบาน 1,438   ครัวเรือน 
 ตําบลปาไผ  จํานวน 3     หมูบาน   597    ครัวเรือน 

จํานวน 8,728 หลังคาเรือน มีประชากรท้ังหมด 18,507 คน อยูในเขตการปกครองของ
เทศบาลเมืองแมโจ (สํานักบริหารการทะเบียนเทศบาลเมืองแมโจ ณ เดือน ธันวาคม 2552)    
 1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา  ศึกษาความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยางในเขตเทศบาล
เมืองแมโจ ในประเด็นตอไปนี้ คือ ความรู ความเขาใจ องคประกอบสําคัญของการลดภาวะโลก
รอน  การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาวะโลกรอน  การเรียนรูหรือจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพื่อ
ลดภาวะโลกรอน  เปนการศึกษาวาประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการลดโลกรอนดวย
มือเราอยางไรบาง  ความตองการมีสวนรวมในกระบวนการโครงการลดโลกรอนดวยมือเราใน
ข้ันตอนตางๆ ของการมีสวนรวมอยางไรบาง และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลดโลกรอนดวยมือ
เราของประชาชนตัวอยางปจจุบันมีปญหาอยางไร อะไรท่ีคิดวาเปนปญหามีแนวทางในการ
แกปญหาอยางไรและจะทําใหโครงการลดโลกรอนดวยมือเราดําเนินการตอเนื่องหรือไม   
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ภาพ 1 แผนท่ีเทศบาลเมืองแมโจ  อําเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม 
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ภาพ 2 แผนท่ีเทศบาลเมืองแมโจ  อําเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ไดขอมูลท่ีใชเปนแนวทางในการนําไปปรับใชสําหรับประชาชนในการดําเนิน

โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
1.5.2 ไดขอมูลท่ีใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนของประชาชนในการ

ดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเราอยางยั่งยืน ของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม   

1.5.3 ไดขอมูลท่ีใชเปนแนวทางในการแกปญหาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเราของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

1.6 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา หมายถึง รณรงคการลดการใชพลังงาน ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก รวมถึงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเพิ่มแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ภายใต  4 
กิจกรรมรณรงค ประกอบดวย  

1 . ดานการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักดานภาวะโลกรอน  
2.  ดานการเพิม่พื้นท่ีสีเขียวเพื่อสูเมืองแมโจนาอยู   
3.  ดานการลดและการใชประโยชนจากขยะ  
4.  ดานการลดใชพลังงาน 

 ภาวะโลกรอน หมายถึง  ปรากฏการณท่ีโลกไมสามารถระบายความรอนท่ีไดรับจากดวง
อาทิตยออกไปไดอยางท่ีเคยเปนทําใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนเนื่องจากปริมาณกาซเรือน
กระจกหรือกาซกลุมไนตรัสออกไซด กาซคารบอนไดออกไซด คลอโรฟลูโรคารบอน(CFC)  มีเทน
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดจากการเผากิ่งไมใบไม การทําการเกษตร การทําปศุสัตว การเผาไหมเช้ือเพลิงเพื่อใช
งาน  

ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาวะโลกรอน หมายถึง การท่ีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม
โจ  มีความรูความเขาใจในเร่ืองภาวะโลกรอน ทราบถึงสาเหตุ ผลของการเกิดภาวะโลกรอนและ
วิธีการแกไข 

การมีสวนรวม  หมายถึง การที่ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม มีการกระทําในลักษณะการทํางานรวมกัน มีความตองการรวมกันและดําเนินการ
รวมกันในการตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การรับประโยชนและการประเมินผลในโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา  
 


