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หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

 กรีน สไตล์ มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกำรท ำงำนและด ำเนินชีวิตอย่ำงเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้ บุคคลต้องมีควำมรู้ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและทรำบถึงแนวทำง

ที่ตนเองจะสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได ้ดังนั้น เรำจึงมีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับภำวะโลก

ร้อน ก๊ำซเรือนกระจก และ คำร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยกระบวนกำรอบรมนั้น ทำง กรีน สไตล์ เน้นกระบวนกำรมีส่วนรว่ม

ของผู้เข้ำร่วมทุกคน บนพื้นฐำนของควำมสนุก เพรำะเมื่อเกิดควำมสนุกจะท ำให้บุคคลอยำกเรียนรู้  และให้ผู้เข้ำร่วม

สำมำรถได้แนวทำงหรือ ทรำบเบื้องต้นถึงวิธีที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงในกำรปรับพฤติกรรมตนเองให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม   

 

หลักสูตร 6 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ในการอบรม  

1. ได้รับควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ภำวะโลกร้อน ก๊ำซเรือนกระจก สำเหตุ ผลกระทบ 

คำร์บอนฟุตพริ้นท์ และพื้นฐำนกำรค ำนวณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเบื้องต้น  

2. ได้ปฏิบัติกิจกรรมซึ่งสะท้อนกำรด ำเนินงำนของมนุษย์  ซึ่งต้องอำศัยกำรสื่อสำร ควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม 

กำรมีส่วนร่วม ควำมสำมัคคี ควำมใส่ใจและร่วมมือกันในกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำให้ส ำเร็จ   

3. ได้กิจกรรมและแนวทำงในกำรปฏิบัติได้จริงขององค์กร รวมถึงกำรสื่อสำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกจำกกิจกรรมและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้เข่ำร่วมทุกคนอย่ำงสนุกสนำน   

หลักสูตร 6 ชั่วโมง (ประมาณ 360 – 380 นาที) 

เวลา รายละเอียดกิจกรรมในหลักสูตร 

15 นำที  กล่ำวต้อนรับ ทักทำย แนะน ำหน่วยงำน แนะน ำตัว ท ำควำมรู้จักกันเบื้องต้น  

40 - 45 นำที (ยืดหยุ่นเวลำ
ได้  แล้วแต่ทำงลูกค้ำหำก
อยำกให้ผู้ เข้ ำร่วมได้ผ่อน
คลำย และสนุกสำมำรถปรับ
เพิ่มหรือลดได้)  

นันทนาการละลายพฤติกรรม 
กิจกรรมนันทนำกำร ละลำยพฤติกรรมเพื่อให้เกิดควำมคุ้นเคย และควำมสนุก พร้อม
แจกของรำงวัลเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมเกิดควำมตื่นตัว มีสมำธิ มีควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ และ 
เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงสนุกสนำน   



บริษัท กรีน สไตล ์จ ำกัด  
Green Style Co., Ltd. 

www.greenstylethailand.com 
   

2 

30 – 35 นำที ความส าคัญของระบบนิเวศ และความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  
บรรยำยควำมรู้และควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เข้ำใจ
ว่ำท ำไมเรำจึงต้องดูแลรักษำระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไว้   

- สไลด์ควำมสวยงำมของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงควำมส ำคัญด้ำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบนโลกนี้ และระบบนิเวศ 

- ควำมรู้เรื่องทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆ ทั้ง น้ ำ ที่ดิน ป่ำไม้ และสิ่งมีชีวิตบน
โลกนี้  

- สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งด้ำนขยะ น้ ำเสีย และอ่ืนๆ  

15 นำที พักเบรก  

55 – 60 นำที  กิจกรรม ฮูล่าฮูป สมดุลสิ่งแวดล้อม (แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เก็บคะแนนกลุ่ม)  
เป็นกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีองค์ประกอบต่ำงๆ โดยมี
มนุษย์มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรดูแลรักษำสมดุลนั้น ผ่ำนเกมส์ที่สนุกสนำนโดยใช้ Hula 
Hoop เป็นอุปกรณ์ในกำรเล่นกิจกรรม และสรุปกิจกรรมถึงควำมส ำคัญและควำม
จ ำเป็นที่คนเรำต้องมีส่วนร่วมและต้องร่วมมือกันในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม รวมถึง
กำรสื่อสำร ควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำมของทุกคนในกลุ่ม ซึ่งปัญหำสิ่งแวดล้อมนี้มีสำเหตุ
หลักจำกมนุษย์ ดังนั้นพวกเรำจึงต้องร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำ 

60 นำที  พักเที่ยง  

20 นำที นันทนาการและกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเริ่มกิจกรรมภาคบ่าย  

55 – 60 นำที รู้จักภาวะโลกร้อน สาเหตุ นโยบาย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การชดเชยคาร์บอน 
(Carbon Offset) และ การชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) พร้อม
การถามตอบแจกของรางวัล 

บรรยำยควำมรู้เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำวะโลกร้อน โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

- ภำวะโลกร้อน ก๊ำซเรือนกระจก และคำร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร  

- เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) แนวโน้มของทั่วโลก และ นโยบำย
ของไทย  

- รู้จักคำร์บอนฟุตพริ้นท์ รู้จักคำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและผลิตภัณฑ์ (CFO, 
CFP) ค่ำแฟกเตอร์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission Factor) 

- รู้จักกำรชดเชยคำร์บอน (Carbon Offset) และ กำรชดเชยคำร์บอนเป็น
ศูนย์ (Carbon Neutral) 
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25 - 30 นำที  การสื่อสารและการค านวณค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมแจกของ
รางวัลให้ผู้ที่สามารถค านวณได้ถูก  

- ทดลองค ำนวณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกแบบฝึกหัด  

- กำรสื่อสำรเพื่อให้ผู้อื่นเข้ำใจ พร้อมตัวอย่ำงสื่อจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  

15 นำที  พักเบรก  

90 นำที  การมีส่วนร่วมและวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมพัฒนาแนวทางในการ
น าไปสู่การปฏิบัติในองค์กร (แบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรม)  

- กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เข้ำร่วมในกำรเสนอกิจกรรมกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร และพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติขององค์กร 
พร้อมเก็บคะแนนจำกผู้เข้ำร่วมทุกคนเพื่อให้กับกลุ่มที่มีแนวทำงที่น่ำสนใจ
และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

- สรุปสไลด์แนวทำงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  

- สรุปคะแนน มอบของรำงวัลเป็นกลุ่ม และปิดกำรอบรม  

 

 


