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หัวข้อการบรรยาย
• CLIMATE CHANGE คืออะไร?

• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย

• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตภาคเกษตร

• ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การด าเนินการด้านนโยบายการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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CLIMATE CHANGE คืออะไร?

“ภูมิอากาศ” (Climate) กับ “สภาพอากาศ” (Weather) ต่างกัน
อย่างไร ? 

 สภาพอากาศ (Weather): ลักษณะอากาศในช่วงเวลาหนึ่งของพืน้ที่หนึ่ง

 ภูมิอากาศ (Climate): ลักษณะอากาศโดยเฉลี่ยของพื้นที่หนึ่ง 
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• IPCC ให้ความหมายว่า การเปลี่ยนแปลงที่สามารถพิสูจน์ได้ทางสถิติของสภาพภูมิอากาศ
จากภาวะปกติหรือเกินไปจากความแปรผันตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีความ
ต่อเน่ืองยาวนานเกินทศวรรษ ซึ่งสามารถเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือการ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมของมนุษย์

ที่มา:IPCC 2007 

• UNFCCC ให้ความหมายว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ท าให้องค์ประกอบของ
บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากความแปรผันตามธรรมชาติ
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• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คือสิ่ง
เดียวกันกับสภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือไม่? เพราะ
เหตุใด?

 ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก Greenhouse gases ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุ
ให้ภาวะเรือนกระจก Green house effect รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ 
ส่งผลให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น เรียกว่า ภาวะ โลกร้อน

 อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ระบบอื่น ๆ เช่น ระบบลม ระบบกระแสน้ าในมหาสมทุร 
แปรปรวน ส่งผลต่อฤดูกาล ปริมาณน้ าฝน ความแรงของพายุ ฯลฯ = การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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Greenhouse Effect

ที่มา : LESA



(PFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน
(SF6) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์
(NF3) และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลอูอไรด์ 06

• แก๊สเรือนกระจก” (Greenhouse gas)

• มีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลท าให้อุณหภูมิของโลกอบอุ่น

Greenhouse gas

(N20) ก๊าซไนตรัสออกไซด์
(HFC) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน

(CO2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CH4) ก๊าซมีเทน

สารซีเอฟซี (CFC หรือ 
Chlorofluorocarbon)



แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร

ก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร:
• มีเทนในนาข้าว
• มีเทนจากการย่อยอาหารของ

สัตว์
• มีเทนและไนตรัสออกไซด์จาก

การจัดการมูลสัตว์
• ไนตรัสออกไซด์การใช้ปุ๋ยและ

คาร์บอนไดออกไซด์การจัดการ
ที่ดินเกษตร

• มีเทนและไนตรัสออกไซด์การ
เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



ไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ย

ไนตรัสออกไซด์จากการจัดการวสัดเุหลือ
ใช้ทางการเกษตร

ปล่อยจากการย่อยอาหารของสัตว์จ าพวกโค 
กระบือ

มีเทนที่เกิดจากการขงัน  าในนาขา้ว



ก๊าซ CO2 จากการเผานาในที่โล่ง ก๊าซ CO2 จากการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร



การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคพลังงาน
67%

การบวนการอุตสาหกรรม
4%

ภาคป่าไม้
และที่ดิน
12%

ของเสีย
3% ดิ นเกษตร

5.2%

ปศุสัตว์
5.4%

อิ ่นๆ
1.7%

นาข้าว
1.5%

ภาคเกษตร
13.8%

ปี 2005 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 44,153 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่มา: World Resource Institute

สถานการณ์โลก 



การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พลังงาน 222.94 
MtCO2eq
72.97%

กระบวนการ
อุตสาหกรรม 

18.23 
MtCO2eq
5.97%

เกษตร
52.92 MtCO2eq

17.32%

ของเสีย
11.43 

MtCO2eq
3.74%

ที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิของไทย
ปี พ.ศ. 2554

ไม่รวมภาคการใช้
ที่ดินและป่าไม้

305.52 MtCO2eq

รวมภาคการใช้
ที่ดินและป่าไม้

234.52 MtCO2eq

สถานการณ์ประเทศไทย 



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

4C การปลูกข้าว 
27.19 MtCO2eq 51.38 

%

4B การจัดการมูลสัตว์ 
3.85 MtCO2eq 7.28 %

4A การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์
8.30 MtCO2eq 15.69 %

4F การเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง
1.76 MtCO2eq 3.32 %

4D ดินที่ใช้ในการเกษตร 
11.82 MtCO2eq 22.33 

%

ล าดับ สาขา

1 การปลูกข้าว

2 การเลี ยงปศุสัตว์ (การหมักใน
ระบบย่อยอาหาร/การจัดการมูล

สัตว์

3 ดินที่ใช้ในการเกษตร

4 การเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่
โล่งที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยเมื่อเทียบกับของ
โลก
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ที่มา: UNFCCC 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรจากผู้ปล่อยรายใหญ่ของโลก



ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทรัพยากรน้ าและภัยแล้ง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพ

เศรษฐกิจ
ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

การท่องเที่ยว
สุขภาพอนามัย

การแพร่ระบาดของโรค

การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการผล ตพ ชิการเลี้ยงปศุสัตว์ิและการเลี้ยงสัตว์น้้า

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ต่อการผลิตภาคเกษตร 

ปัจจัยเสี่ยงพืช: วันเริ่มต้นฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุดรายวัน พายุ

หลงฤดู
ข้าวนาปีเสี่ยงต่อฝนต้นฤดู ข้าวนาปรังเสี่ยงต่ออุณหภูมิปลายฤดู
มันส าปะหลังเส่ียงต่อหัวมันเน่าเนื่องจากฝนจะมากขึ้น
อ้อยโรงงานเส่ียงต่อการขาดน้ าเนื่องจากฤดูแล้งจะยาวนาน 
ข้าวโพดเส่ียงต่อความไม่แน่นอนของวันเริ่มต้นฝน และการระบาดของ
แมลงและโรค
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น  าท่วมนาข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 พ.ย. 53

จ.บุรีรัมย์ น  าท่วมนาก่อนเก็บเกี่ยว  
วันที่ 28 ก.ย. 56 จ.ร้อยเอ็ด น  าท่วม
นา 
1-1.5 เมตร ข้าวเน่าตาย เสียหาย 
250 ไร่ น  าท่วมสวนผลไม้ ในภาคเหนือและภาคตะวันออก

จ.ตาก - แม่น  าวังล้นตลิ่ง เกษตรกรเก็บผลผลิต
ก่อนก าหนด ยอมขายถูกก่อนเสียหาย 100%

จ. จันทบุรี - น  าท่วมสวนผลไม้ของเกษตรกร
อ.ท่าใหม่ และ อ. นายายอาม



สภาวะการขาดแคลนน  า ส่งผลกระทบต่อพืชและเกษตรกร

วันที่ 22 ส.ค. 
55
ภัยแล้ง
กาฬสินธุ์ 
ต้นข้าวตายกว่า 
2 หมื่นไร่

วันที่ 22 เม.ย. 
59
เดือดร้อนหนัก 
เกษตรกรสุดช  า
พริกกะเหรีย่ง 
เจอภัยแล้ง
ตายยกสวน

12 มกราคม 2552
เพลี ยกระโดดระบาดในนาปรัง

จังหวัดมหาสารคาม เสียหายแล้ว
กว่า 8 พันไร่ 

อุณหภูมิเพิ่มขึ น ท าให้เกิดโรคแมลงเพิ่มขึ น



ปัจจัยเสี่ยงของสัตว์: 
อุณหภูมิ ปริมาณและคุณภาพน้ าและแหล่งน้ า

• สุกร  อุณหภูมิสูงขึ้นท าให้เกิดความเครียด กินน้ ามากข้ึน มีผลต่อ
จ านวนลูกที่คลอดและระยะหย่านม

• โค อุณหภูมิสูงมีผลต่อระบบสืบพันธุ์และลดอัตราการรอดชีวิตของตัว
อ่อน

• ไก่ อุณหภูมิสูงขึ้นท าให้ไก่เกิดความเครียด ท าให้ร่างกายอ่อนแอติด
เชื้อง่าย



อุณหภูมิ  ความเค็ม ปริมาณตะกอน  ความเข้มแสง  ความเป็นกรด

• อุณหภูมิเพิ่มขึ้น กุ้งกุลาด า ติดโรคง่ายขึ้น ส่งผลต่ออัตราการรอดของลูกปลา ลูก
ปู หอยหลายชนิดเร่ิมตายท่ีอุณหภูมิ ๓๗ องศา สัตว์ทะเลหลายชนิดตาย

• ความเค็ม ที่ลดลงท าให้อัตราการรอดของลูกสัตว์น้ าทะเล และการเจริญเติบโต
ของกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการก าหนดเพศของปลา
บางชนิด

ปัจจัยเสี่ยงของสัตว์น้ า: 



สรุปผลกระทบจาก Climate Change:

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ อุณหภูมิและปริมาณน  าฝน
มีความแปรปรวนมากขึ น

• เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Extreme Events) เกิดบ่อยขึ น
และมีความรุนแรงมากขึ น ซึ่งด้วยวิทยาการณ์ปัจจุบันไม่สามารถจะ
ท านายเหตุการณ์ดังกล่าวได้แม่นย ามากนัก

• ภัยแล้งในปี 2558 กระทบต่อผลผลิตปาล์มน  ามัน และช่วงเวลาที่ต้น
ปาล์มออกผลเปล่ียนไปจากเดิม ซึ่งจะมีผลท าให้ผลผลิตปาล์มน  ามันที่
ออกสู่ตลาดอีก 20 - 24 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง

20



สรุปผลกระทบจาก Climate Change:
ปี 2554 สศก. ได้ท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจใน

ระยะยาว (20 ปีข้างหน้า) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า

• พื นที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่แตกต่างกัน 
โดย คาดการณ์มูลค่าความเสียหายของทั งทั งประเทศมีมูลค่า
ประมาณ
หนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปี

• พืชที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือ ทุเรียน ล าไย ข้าวโพด อ้อย และ
ยางพารา 
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การด าเนินการด้านนโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2553

2558

2559

แต่งตั งคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร

แต่งตั งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศด้านการเกษตร

แต่งตั งคณะท างานยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร และคณะท างานวิชาการฯ

แต่งตั งคณะท างานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ 
วิชาการ และฐานข้อมูล

แต่งตั งผู้ประสานงานและคณะที่ปรึกษากลุ่มวิจัยและกลุ่มประเดน็ทบัซ้อน 
ภายใต้ความร่วมมือพันธมิตรนานาชาติการวิจัยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการด าเนินการ ดังนี 

2553 ด าเนินงานโครงการ
บูรณาการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ

2556 จัดท ายุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ด้านการเกษตร 
พ.ศ. 2556 – 2559

2550 จัดท าแผนบรรเทา
ภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร 
พ.ศ. 2551 – 2554

2559 จัดท ายุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ด้านการเกษตร
พ.ศ. 2560 – 2564



ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560 
– 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การรวบรวม พัฒนา และ
สร้างฐานข้อมูล องค์

ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ในการรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  
12 แนวทางพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเพิ่มความสามารถใน
การปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ให้แก่เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  
20 แนวทางพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การมีส่วนร่วมในการลด
การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและพัฒนาให้เกิด
การเติบโต

แบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
11 แนวทางพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ

บริหารจัดการเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศด้าน
การเกษตร

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  
13 แนวทางพัฒนา



ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564

มีความเชื่อมโยงกับ

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ี 13 (SDG#13) การดูแลสภาพภูมิอากาศ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนฯ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
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ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

UN General Assembly

UNEP WMO

International Panel on 
Climate Change (IPCC)

United Nations 
Framework Convention on 

Climate Change 
(UNFCCC)

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ

อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ



 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) 
 ประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

 เสนอแนวทางเพื่อหามาตรการบรรเทาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว
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 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

 ยกร่างและลงมติรับรองในปี 1992 และเปิดให้ประเทศต่าง ๆ 154 ประเทศ 
(ในขณะนั้น) ลงนามในปีเดียวกันที่การประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล

 เป้าหมายของอนุสัญญา

 เพื่อให้ บรรลุถึงการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ 
อยู่ในระดับที่ ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ 
การรักษาระดับดังกล่าว ต้องด าเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบนเิวศ
ปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของ มนุษย์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างยั่งยืน
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Timeline พัฒนาการกฏกติกาโลกด้านลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา : อบก.



องค์ประกอบหลักและข้อมูลทั่วไปข้อตกลงปารีส

เป้าหมายหลัก 3 ประการ (มาตรา 2)

 ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส 
(“well below 2 °C”) เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และมุ่งพยายาม
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมภูมิต้านทานและความสามารถใน
การฟื้นตัว

 ท าให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีความสอดคล้องกับแนวทางที่น าไปสู่การ
พัฒนาคาร์บอนต่ าที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



องค์ประกอบหลักและข้อมูลทั่วไปข้อตกลงปารีส

รับรอง 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015

มีผลใช้บังคับ วันที่ 30 หลังจากวันที่มีการให้สัตยาบันโดยภาคี
อย่างน้อย 55 ภาคี ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซฯ 
อย่างน้อย 55% ของโลก

องค์กรก ากับดูแล
(governing body)

ที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส (Conference
of the Parties serving as the Meeting of 
the Parties to the Paris Agreement: CMA)







ความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.โครงการ Supporting the Integration of the Agricultural Sector into 

the National Adaptation Plans (NAPs) in Thailand

ผลลัพธ์ของโครงการ ประกอบด้วย 4 ผลลัพธ์ ได้แก่

1. ภาคเกษตรของไทยมีความสามารถด้านทางเลือกในการปรบัตัวต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศและมีการบูรณาการการเงินในเรื่องภูมิอากาศ

2. การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร (ด้านการ
ปรับตัว) ในแผนการปรับตัวแห่งชาติ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการปรับตวั
ในภาคเกษตร

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แผนการปรบัตัวในภาคเกษตร

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการท า 
ACTION PLAN
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2. โครงการส่งเสริมการบรโิภคและการผลิตอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร (WWF-SCP)

• สนับสนุนภาครัฐในการท าแผนภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร 
พ.ศ. 2560- 2564 ส่งเสริมภาคภาคธุรกิจและผู้บริโภคในประเทศไทยให้มีความรู้และเข้าใจ
ถึงแนวทางการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (The Sustainable Consumption and 
Production: SCP)

• สนับสนุนภาคธุรกิจให้มีการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคสินค้าที่มีการผลิตอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เงินทุนสนับสนุนจาก International Climate Initiative (IKI)โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ประเทศเยอรมนี 
(BMUB)ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี


