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	 	ปัญหา การ เปล่ียนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ   หรือ   ภาวะ โลก ร้อน			เป็น	ปัญหา	

สิ่ง	แวดล้อม	ที่	ท้าทาย	มนุษยชาติ	มาก	ที่สุด	อัน	หนึ่ง	ใน	ศตวรรษ	ที่			21		 	อุณหภูมิ	พื้น	ผิว	

ดิน	และ	มหาสมุทร	ที่	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	เป็น	ลูกโซ่	ต่อ	ระบบ	นิเวศ	และ		

สิ่ง	มี	ชีวิต			ที่	สำคัญ	ได้แก่			การ	ละลาย	ของ	ภูเขาน้ำแข็ง	และ	ธาร	น้ำแข็ง			การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	

ระดับ	น้ำ	ทะเล	และ	มหาสมุทร			ความ	แปรปรวน	ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ			และ	การ	เกิด	พายุ	

และ	ภัย	ธรรมชาติ	ที่	รุนแรง	และ	บ่อย	ครั้ง	ขึ้น		 	ผลก	ระ	ทบ	ต่างๆ		 	ดัง	กล่าว	มา	นี้	จะ	ส่ง	ผล		

ต่อ	ภูมิภาค	ต่างๆ		 	ของ	โลก	อย่าง	ไม่	เลือก	เขตแดน		 	ประเทศ	ที่	จะ	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	มาก	

ทีส่ดุ	ก	็คอื			ประเทศ	กำลงั	พฒันา	และ	ประเทศ	ดอ้ย	พฒันา	ที	่ม	ีความ	สามารถ	ใน	การ	ปรบั	ตวั	

	เพื่อ	รองรับ	ความ	เสี่ยง	และ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	น้อย	กว่า	

ประเทศ	ที่	พัฒนา	แล้ว	

		 แผน	งาน			นสธ	.			โดย	การ	สนับสนุน	ของ			สสส	.			ได้	จัด	พิมพ์	หนังสือ	เรื่อง			นโยบาย	

สาธารณะ	เพื่อ	รองรับ	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	นี้	ขึ้น		 	โดย	มี	วัตถุประสงค์		

เพือ่	เผย	แพร	่ความ	รู	้และ	สรา้ง	ความ	ตืน่	ตวั	เกีย่ว	กบั	ผลก	ระ	ทบ	และ	ความ	เสีย่ง	ดา้น	ตา่งๆ			

ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	และ	ชี้	ให้	เห็น	ถึง	ความ	จำเป็น	ของ	

ประเทศ	ใน	การ	ปรบั	ตวั	และ	เตรยีม	พรอ้ม	เพือ่	รบัมอื	กบั	ภาวะ	โลก	รอ้น			แมว้า่	ภาวะ	โลก	รอ้น	

	จะ	เป็น	ปัญหา	ระยะ	ยาว	และ	ความ	เสี่ยง	หรือ	ผลก	ระ	ทบ	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	ยัง	เป็น	เรื่อง	ที่	

ไม่	สามารถ	ชี้	ชัด	ได้	แน่นอน		 	แต่	ประเทศไทย	จำเป็น	ต้อง	สร้าง	องค์	ความ	รู้		 	กำหนด	

คำนำ
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ยทุธศาสตร	์เพือ่	การ	ปรบั	ตวั			และ	เสรมิ	สรา้ง	ศกัยภาพ	ให	้แก	่องคก์ร	ตา่งๆ			ทัง้	ใน	ระดบั	ชาต	ิ	

และ	ระดับ	ท้อง	ถิ่น	เพื่อ	ให้	สามารถ	จัดการ	กับ	ปัญหา	ที่	กำลัง	จะ	เกิด	ขึ้น	

		 เนื้อหา	ของ	หนังสือ	นี้	เน้น	ความ	กระชับ	และ	อ่าน	ง่าย		 	ผู้	จัด	ทำ	จึง	หวัง	ว่า	หนังสือ	นี้	

จะ	เป็น	ประโยชน์	ใน	การ	ส่ง	เสริม	ความ	รู้	และ	ความ	ตระหนัก	ของ	สาธารณชน	เกี่ยว	กับ	

ปญัหา	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ			และ	เปน็	สว่น	หนึง่	ใน	การ	รว่ม	กนั	สรา้ง	นโยบาย	

สาธารณะ	ที่	ดี	เพื่อ	รองรับ	ปัญหา	นี้	ต่อ	ไป	ใน	อนาคต	

	

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 การ เปล่ียนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ   ( climate   change )			หรือ	ภาวะ	โลก	ร้อน			
	(	global			warming	)		 	เป็น	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	ท้าทาย	มนุษยชาติ	มาก	ที่สุด	อัน	หนึ่ง	

	ใน	ศตวรรษ	ที่			21		 	ปัญหา	นี้	เกิด	จาก	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก			(	greenhouse			gases	

:			GHGs	)		 	สู่	ชั้น	บรรยากาศ	โลก	มาก	จน	เกิน	สมดุล	ธรรมชาติ		 	ทำให้	ความ	ร้อน	จาก	แสง	

อาทิตย์	ที่	ส่อง	ลง	มายัง	พื้น	โลก	ไม่	สามารถ	ระบาย	ออก	สู่	บรรยากาศ	ชั้น	นอก	ของ	โลก	ได้			

จงึ	เกดิ	การ	กกั	เกบ็	ความ	รอ้น	หรอื	ที	่เรยีก	กนั	วา่			ภาวะ	เรอืน	กระจก	(	greenhouse			effect	)		

	และ	ทำให้	อุณหภูมิ	ของ	โลก	สูง	ขึ้น		 	ก่อ	ให้	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	เป็น	ลูกโซ่	ต่อ	ระบบ	นิเวศและ	

สิ่ง	มี	ชีวิต			ที่	สำคัญ	ได้แก่			การ	ละลาย	ของ	ภูเขาน้ำแข็ง	และ	ธาร	น้ำแข็ง			การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	

ระดับ	น้ำ	ทะเล	และ	มหาสมุทร			ความ	แปรปรวน	ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ			และ	การ	เกิด	พายุ	

และ	ภัย	ธรรมชาติ	ที่	รุนแรง	และ	บ่อย	ครั้ง	ขึ้น			เป็นต้น			ยัง	ไม่	เป็น	ที่	ชัดเจน	ว่า	ผลก	ระ	ทบ	ที่	

จะ	มี	ต่อ	ระบบ	การ	ผลิต	ใน	ภาค	เกษตรกรรม		 	ทรัพยากร	น้ำ		 	ป่า	ไม้		 	และ	การ	ตั้ง	ถิ่นฐาน	

ของ	มนุษย์	จะ	เป็น	อย่างไร			แต่	มี	ข้อมูล	ทาง	วิทยาศาสตร์	มาก	พอที่	จะ	ทำให้	เชื่อ	ได้	ว่าการ	

เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	จะ	กอ่	ให	้เกดิ	ผลก	ระ	ทบ	ใน	ทาง	ลบ	ตอ่	ประชากร	โลก	อยา่ง	

กว้าง	ขวาง			โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ประชากร	ที่	อยู่	ใน	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	

	 	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	สำคัญ	ได้แก่			ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์			(	CO2	)			มีเทน			(	CH4	)		

	ไน	ตรัส	ออกไซด์			(	N2O	)		 	ไฮ	โดรฟลู	ออ	โร	คาร์บอน			(	HFCs	)		 	เปอร์	ฟลู	ออ	โร	คาร์บอน			

	(	PFCs	)		 	และ	ซัลเฟอร์	เฮก	ซา	ฟลู	ออ	ไรด์			(	SF6	)		 	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	

นโยบาย สาธารณะ 
เพ่ือ รองรับ การ เปล่ียนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ 
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เป็น	อย่าง	มาก	นับ	ตั้งแต่	การ	ปฏิวัติ	อุตสาหกรรม			CO2		 	เป็น	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	มี	ความ	

สำคัญ	มาก	ที่สุด	คิด	เป็น	สัดส่วน	สูง	ถึง			77	%			ของ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ทั้งหมด			ตาม	มา	ด้วย				

CH4			(	14	%	)		 	และ			N2O			(	8	%	)		 	หาก	นับ	เฉพาะ			CO2		 	ความ	เข้ม	ข้น	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	ถึง			35	%				

จาก			280			เป็น			377			ส่วน	ต่อ	ล้าน	ส่วน			(	parts			per			million	:			ppm	)			จาก	ช่วง			ค	.	ศ	.			1750			

ถึง			2004			(	พ	.	ศ	.			2293	-	2547	)			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2547			มี	การ	ปล่อย			CO2			จาก	การ	เผา	เชื้อ	เพลิง		

ฟอสซิล	ถึง			2.8			หมื่น	ล้าน	ตัน			ซึ่ง	นับ	เป็น	อัตรา	สูงสุด	ตั้งแต่			ค	.	ศ	.			1976			(	พ	.	ศ	.			2519	)			

เป็นต้น	มา1		 	สำหรับ	ปริมาณ	ก๊าซ	มีเทน	ซึ่ง	เป็น	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	สำคัญ	ลำดับ	สอง	ก็ได้	

เพิ่ม	มาก	ขึ้น	กว่า	สอง	เท่า	ใน	ช่วง	สอง	ศตวรรษ	ที่	ผ่าน	มา2	

		 การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	มี	ผล	ทำให้	อุณหภูมิ	พื้น	ผิว	ดิน	และ	มหาสมุทร		

เพิ่ม	สูง	ขึ้น		 	รายงาน	ของ	คณะ	กรรมการ	ระหว่าง	รัฐบาล	ว่า	ด้วย	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	

ภูมิ	อากาศ			(	Intergovernmental			Panel			on			Climate			Change	:			IPCC	)			ประเมิน	ว่า		

นับ	ตั้งแต่		 	ค	.	ศ	.			1900			(	พ	.	ศ	.			2443	)		 	อุณหภูมิ	เฉลี่ย	ของ	โลก	ได้	เพิ่ม	สูง	ขึ้น			0.6		 	องศา	

เซลเซียส		 	หาก	ไม่มี	มาตรการ	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก		 	ก็	เป็น	ที่	คาด	หมาย	กัน	ว่า			

อุณหภูมิ	ของ	โลก	จะ	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	อีก	ประมาณ			1.4			ถึง			5.8			องศา	เซลเซียส			และ	ระดับ	น้ำ	

ทะเล	จะ	เพิ่ม	สูง	ขึ้น			0.1			ถึง			0.9			เมตร			ภายใน			ค	.	ศ	.			2100			(	พ	.	ศ	.			2643	)	3			

		 การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	เกิด	จาก	กิจกรรม	ต่างๆ		 ของ	มนุษย์	โดย	เฉพาะ		

อย่าง	ยิ่ง	การ	เผา	เชื้อ	เพลิง	ฟอสซิล		 	และ	เกี่ยวข้อง	กับ	หลาย	ภาค	ส่วน		 	ได้แก่				

ภาค	พลังงาน			การ	คมนาคม	ขนส่ง			ภาค	เกษตรกรรม			การ	ใช้	ที่ดิน			การ	ทำลาย	ป่า	และ	

ทำให	้ปา่	เสือ่มโทรม			ความ	หว่งใย	เกีย่ว	กบั	ปญัหา	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ของ	

ประชาคม	โลก	ได้	นำ	ไป	สู่	ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	จัด	ทำ	อนุสัญญา	ว่า	ด้วย	การ	เปลี่ยนแปลง	

สภาพ	ภูมิ	อากาศ			(	United			Nations			Framework			Convention			on			Climate			Change	

:			UNFCCC	)			ใน			พ	.	ศ	.			2535			และ	พิธี	สาร	เกีย	ว	โต			(	Kyoto			Protocol	)			ภาย	ใต้			UNFCCC			

1		 	Kevin			A	.			Baumert	,			Timothy			Herzog	,			and			Jonathan			Pershing	,			Navigating			the			Numbers	:			Greenhouse			
Gas			Data			and			International			Climate			Policy	,			World			Resources			Institute	,			2005	,			pp	.	4	-	6.
2	 Baumert			และ	คณะ	,			อ้าง	แล้ว			หน้า			2.
3	 	IPCC			Third			Assessment			Report	:			Climate			Change			2001	,			IPCC	,			2001	.
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ใน			พ	.	ศ	.			2540			พธิ	ีสาร	เกยี	ว	โต	กำหนด	ให	้ประเทศ	พฒันา	แลว้	และ	ประเทศ	ที	่ม	ีเศรษฐกจิ	

อยู่	ใน	ช่วง	ปรับ	เปลี่ยน	ไป	สู่	ตลาด	เสรี	หรือ	ที่	เรียก	กัน	ว่า	กลุ่ม	ประเทศ	ใน	ภาค	ผนวก	ที่			1			

	(	Annex			I			countries	)			มี	พันธกรณี	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก			โดย	กำหนด	เป้า	หมาย	

ปริมาณ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ให้	แต่ละ	ประเทศ	ต้อง	ดำเนิน	การ	ใน	ช่วง	ระยะ	เวลา	ระหว่าง			

ค	.	ศ	.			2008	-	2012			(	พ	.	ศ	.			2551	-	2555	)		 	สำหรับ	ประเทศไทย	ซึ่ง	เป็น	ประเทศ	กำลัง	

พัฒนา	ยัง	ไม่มี	พันธกรณี	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ใน	ระยะ	แรก	นี้		 	อย่างไร	ก็ตาม				

การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ย่อม	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ประเทศ	ต่างๆ	 	ใน	โลก	อย่าง	ไม่	

เลือก	พรมแดน		 	ประเทศไทย	จึง	จำเป็น	ต้องเต	รี	ยม	พร้อม	เพื่อ	รับมือ	กับ	ความ	เสี่ยง	และ	

ผลก	ระ	ทบ	ต่างๆ	ที่	กำลัง	จะ	เกิด	ขึ้น	
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	 ประมาณ 85% ของก๊าซเรือนกระจกมา	จาก	ประเทศ	จำนวน			25		 	ประเทศ				
การ	จัด	ลำดับ	ประเทศ	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จะ	มี	ความ	แตก	ต่าง	กัน	ขึ้น	อยู่	กับ	

ข้อมูล	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	นำ	มา	นับ	และ	ปี	ฐาน	ที่	ใช้	ใน	การ	คำนวณ		 	ข้อมูล	จาก	รายงาน		

การ	ศึกษา	ของ	สถาบัน	ทรัพยากร	โลก			(	World			Resources			Institute	:			WRI	)		 	เมื่อ	ปี				

พ	.	ศ	.			2548		 	ระบุ	ว่า	หาก	นับ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ทั้ง			6		 	ชนิด		 	และ	ไม่	รวม	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

เรอืน	กระจก	จาก	ภาค	การ	ใช	้ทีด่นิ	และ	ปา่	ไม	้		ประเทศ	ที	่ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	มาก	ทีส่ดุ			

ได้แก่			สหรัฐอเมริกา			ซึ่ง	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ประมาณ			21	%			ของ	ปริมาณ	การ	ปล่อย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	ของ	โลก	โดย	รวม			ตาม	มา	ด้วย	จีน			(	15	%	)			สหภาพ	ยุโรป			(	14	%	)			รัสเซีย				

(	5.7	%	)		 	อินเดีย			(	5.6	%	)		 	และ	ญี่ปุ่น			(	3.9	%	)		 	สำหรับ	ประเทศไทย	นั้น	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก			367			ล้าน	ตัน			คิด	เป็น			0.95	%			และ	จัด	เป็น	อันดับ	ที่			24			ของ	โลก4			อย่างไร	ก็	ดี				

หาก	นับ	เฉพาะ	การ	ปล่อย				CO2	 จาก	การ	เผา	ไหม้	เชื้อ	เพลิง	ฟอสซิล		 	ข้อมูล	ล่าสุด	จาก	

ศูนย์	วิเคราะห์	สารสนเทศ	คาร์บอนไดออกไซด์			(	Carbon			Dioxide			Information			

Analysis			Center	:			CDIAC	)			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			ซึ่ง	ใช้	ประกอบ	การ	ประชุม	สมัชชา	รัฐ	ภาคี	

ของ			UNFCCC			ครั้ง	ที่			15			(	COP			15	)			ใน	เดือน	ธันวาคม			2552			ณ			นคร	โคเปนเฮเกน			

ระบุ	ว่า			ประเทศ	ที่	ปล่อย	CO2			มาก	เป็น	อันดับ	หนึ่ง	ใน			พ	.	ศ	.			2549			คือ			จีน			ซึ่ง	ปล่อย				

CO2	 	ประมาณ			61		 	ล้าน	ตัน		 	คิด	เป็น			21.5	%		 	ของ	ปริมาณ	รวม	ของ	โลก		 	ตาม	มา	ด้วย	

1
สถานการณ์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4	 	Kevin	A.	Baumert	และคณะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	11-14.
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สหรัฐอเมริกา			(	20.2	%	)			สหภาพ	ยุโรป			(	13.8	%	)			รัสเซีย			(	5.5	%	)			อินเดีย			(	5.3	%	)			และ	

ญี่ปุ่น			(	4.6	%	)			สำหรับ	ประเทศไทย	นั้น			ปล่อย				CO2		272,521			ตัน			คิด	เป็น			1	%			และ	จัด	

เป็น	ชาติ	ที่	ปล่อย			CO2			มาก	เป็น	อันดับ	ที่			22			ของ	โลก	

		 ตาม	ข้อมูล	ของ			WRI			ใน			พ	.	ศ	.			2548			ภาค	เศรษฐกิจ	ของ	ไทย	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	มาก	ที่สุด	คือ		 	ภาค	พลังงาน	และ	อุตสาหกรรม	ซึ่ง	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	รวม	กัน	

คิด	เป็น			72.47	%			ส่วน	ใหญ่	เป็นการ	ปล่อย			CO2			เป็น	หลัก			ตาม	มา	ด้วย	ภาค	เกษตรกรรม			

(	25.28	%	)			ซึ่ง	ปล่อย	ก๊าซ	มีเทน			และ	ไน	ตรัส	ออกไซด์	เป็น	หลัก					และ	กิจกรรม	การ	กำจัด	

ของ	เสีย	และ	สิ่ง	ปฏิกูล			(	2.3	%	)		 	ซึ่ง	ปล่อย	ก๊าซ	มีเทน		 	และ			CO2			(	รูป	ที่			1	)		 	ภายใน	ภาค	

พลงังาน			ภาค	การ	ผลติ	และ	ใช	้พลงังาน	ไฟฟ้า	และ	ความ	ร้อน	มี	สัดส่วน	ใน	การ	ปลอ่ย	ก๊าซ	

เรอืน	กระจก	สงูสดุ	และ	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	คดิ	เปน็	สาม	เทา่	ตวั	ใน	ระหวา่ง			พ	.	ศ	.			2533	-	

2548			รอง	ลง	มา	ไดแ้ก	่ภาค	คมนาคม	ขนสง่	ซึง่	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	เพิม่	ขึน้	เปน็	สอง	เทา่			

และ	ภาค	อุตสาหกรรม	และ	การ	ก่อสร้าง	ซึ่ง	เพิ่ม	ขึ้น	เกือบ			4			เท่า	ตัว	ใน	ช่วง	เวลา	เดียวกัน	

หมายเหตุ	:		ไม่	นับ	รวม	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	ภาค	ป่า	ไม้	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	ใช้	ที่ดิน	
	ที่มา	:			สถาบัน	ศึกษา	นโยบาย	สาธารณะ			ดัดแปลง	จาก	ข้อมูล	ใน			Climate			Analysis			Indicators			Tool			(	CAIT	)			6.0	,		
Washington	,			DC	:			World			Resources			Institute	,			ธันวาคม			2552	.

รูปท่ี1การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยแบ่งตามภาคการผลิตพ.ศ.2548

หน่วย:ล้านตันCO2;สัดส่วน(%)
ภาคพลังงานและอุตสาหกรรม

ของเสียและสิ่งปฏิกูล

ภาคการเกษตร

254.6; 73%

7.9; 2%

88.8; 25%
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	 รายงานการประเมินสถานการณ์การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ฉบบั	ที	่		4		
	ของ			IPCC			ซึ่ง	จัด	ทำ	เสร็จ	และ	ออก	เผย	แพร่	เมื่อ			พ	.	ศ	.			25505			ได้	คาด	การณ์	ผลก	ระ	ทบ	

ใน	ด้าน	ต่างๆ	 ที่	จะ	เกิด	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	พอ	สรุป	ได้	ว่า		 	หาก	การ	

ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ยงั	ดำเนนิ	ตอ่	ไป	ใน	ระดบั	ที	่เปน็	อยู	่หรอื	สงู	กวา่	ใน	ปจัจบุนั			จะ	สง่	ผล	

	ให้	อุณหภูมิ	เฉลี่ย	ของ	โลก	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	ต่อ	ไป	และ	ก่อ	ให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ระบบ	

ภูมิ	อากาศ	โลก	ใน	ศตวรรษ	ที่			21			มากกว่า	ที่	เคย	เป็น	มา	ใน	อดีต			ธาร	น้ำ	แข็ง	และ	บริเวณ		

ที่	ปกคลุม	ด้วย	หิมะ	จะ	หด	ตัว	ลง	ทั้ง	ใน	เขต	ขั้ว	โลก	เหนือ	และ	ขั้ว	โลก	ใต้		 	สภาพ	อากาศ		

ที่	รุนแรง		 	เช่น		 	อากาศ	ร้อน	จัด		 	คลื่น	ความ	ร้อน		 	ฝน	ตกหนัก		 	พายุ	ฤดู	ร้อน		 	ไต้ฝุ่น	และ	

	เฮอ	ร	ิเคน	จะ	เกดิ	รนุแรง	และ	บอ่ย	ครัง้	ขึน้		ปรมิาณ	ฝน	จะ	เพิม่	มาก	ขึน้	ใน	เขต	แล	ต	ิจดู	เหนอื			

ใน	ขณะ	ที่	ฝน	จะ	ตก	น้อย	ลง	ใน	เขต	กึ่ง	ร้อน			(	subtropical			land			regions	)		 	เนื่องจาก	

	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	สะสม	อยู่	ใน	ชั้น	บรรยากาศ	และ	กระบวนการ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ		

ภูมิ	อากาศ	จะ	ยัง	คง	อยู่	เป็น	ระยะ	เวลา	ยาวนาน		 	แม้	เรา	จะ	คง	ระดับ	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

	เรอืน	กระจก	ม	ิให	้เพิม่	มาก	ขึน้			อณุหภมู	ิโลก	ก	็จะ	ยงั	คง	เพิม่	สงู	ขึน้	ตอ่	ไป			0.5			องศา	เซลเซยีส	

ภายใน	ปี			ค	.	ศ	.			2200			(	พ	.	ศ	.			2743	)			และ	การ	ขยาย	ตัว	ของ	มวล	น้ำ	ทะเล	จะ	ทำให้	ระดับ		

2
การคาดการณ์ความเส่ียงและผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5		 	IPCC	,			Climate			Change			2007	:			Synthesis			Report	,			An			Assessment			of			the			Intergovernmental			Panel			on			
Climate			Change	,			adopted			at			the			IPCC			Plenary			XXVII	,			Valencia	,			Spain	,			12	-	17			November			2007	.
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นำ้	ทะเล	เพิม่	สงู	ขึน้			0.3			ถงึ			0.8			เมตร	ภายใน	ป	ี		ค	.	ศ	.			2300			(	พ	.	ศ	.			2843	)			การ	เปลีย่นแปลง	

สภาพ	ภูมิ	อากาศ	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ระบบ	และ	ภาค	ส่วน	ต่างๆ			เช่น			

		 • ระบบ นิเวศ 	 	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	

	เกิน	ความ	สามารถ	ใน	การ	รองรับ	ตาม	ธรรมชาติ	ของ	ระบบ	นิเวศ	ต่างๆ		 	พันธุ์	พืช	และ	

พันธุ์	สัตว์	ประมาณ			20	-	30	%		 	จะ	เสี่ยง	ต่อ	การ	สูญ	พันธุ์	หาก	อุณหภูมิ	สูงขึ้น	เกิน			1.5			

ถึง			2.5		 	องศา	เซลเซียส		 	อาจ	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ขนาน	ใหญ่	ใน	โครงสร้าง	และ	

	การ	ทำงาน	ของ	ระบบ	นเิวศ			รวม	ทัง้	ถิน่	ที	่อยู	่ของ	พชื	และ	สตัว	์		ซึง่	จะ	สง่	ผล	ทาง	ลบ	ตอ่	ความ	

	หลาก	หลาย	ทาง	ชีวภาพ		 	และ	คุณค่า	ของ	ระบบ	นิเวศ	ใน	ด้าน	ต่างๆ	 เช่น		 	การ	เป็น	แหล่ง	

น้ำ	และ	อาหาร			เป็นต้น	

		 • อาหาร			ผลผลติ	พชื	อาจ	เพิม่	สงู	ขึน้	ใน	เขต	อบอุน่	และ	เขต	หนาว	ใน	กรณ	ีที	่อณุหภมู	ิ

เพิ่ม	สูง	ขึ้น			1			ถึง	3			องศา	เซลเซียส			แต่	จะ	ลด	ลง	ใน	ภูมิภาค	เขต	ร้อน	และ	แห้ง	แล้ง	ใน	กรณี	

ที่	อุณหภูมิ	เพิ่ม	ขึ้น	เพียง			1			ถึง			2			องศา	เซลเซียส			ซึ่ง	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	ด้าน	ความ	

มั่นคง	ทาง	อาหาร	

		 • พื้นที่ ชายฝั่ง			จะ	ประสบ	กับ	ความ	เสี่ยง	มาก	ขึ้น	จาก	ปัญหา	การ	กัด	เซาะ	ชายฝั่ง			

อัน	เนื่อง	มา	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	และ	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ระดับ	น้ำ	ทะเล			

เมื่อ	ถึง	ทศวรรษ			2080		 	ประชากร	อีก	หลาย	ล้าน	คน	จะ	ต้อง	เผชิญ	กับ	ปัญหา	น้ำ	ท่วม		

ทุก	ปี		 	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ใน	พื้นที่	ซึ่ง	มี	ประชากร	หนา	แน่น	ใน	บริเวณ	สามเหลี่ยม		

ปาก	แม่น้ำ	ขนาด	ใหญ่	ใน	เอเชีย	และ	แอฟริกา			

		 • อตุสาหกรรม   การ ตัง้ ถิน่ฐาน   และ สงัคม			พืน้ที	่ที	่ม	ีความ	เสีย่ง	มาก	ทีส่ดุ	สำหรบั	

การ	ประกอบ	กจิกรรม	ทาง	เศรษฐกจิ	และ	การ	ตัง้	ถิน่ฐาน			ไดแ้ก	่		พืน้ที	่ชายฝัง่	และ	บรเิวณ	

ทีร่าบ	ลุม่	แมน่ำ้			และ	พืน้ที	่ซึง่	ตอ้ง	พึง่	พงิ	ทรพัยากร	ที	่ม	ีความ	ออ่น	ไหว	ตอ่	การ	เปลีย่นแปลง	

สภาพ	ภมู	ิอากาศ	และ	ม	ีความ	เสีย่ง	ตอ่	สภาพ	อากาศ	รนุแรง			ประชากร	ที	่จะ	ได	้รบั	ผลก	ระ	ทบ		

มาก	ที่สุด	ก็	คือ	กลุ่ม	ที่	มี	ฐานะ	ยากจน	

		 • สุขภาพ		 	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ประชากร	โลก	

หลาย	ล้าน	คน			อัน	เนื่อง	มา	จาก	ภา	วะ	ทุพ	โภชนาการ			การ	ตาย			เจ็บ	ป่วย			และ	อันตราย	ที่	

เกิด	จาก	สภาพ	อากาศ	รุนแรง		 	โรค	ที่	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ภาระ	ทาง	สาธารณสุข	เพิ่ม	ขึ้น		 	ได้แก่			
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โรค	อุ	จจา	ระ	ร่วง			โรค	หัวใจ	และ	ระบบ	ทาง	เดิน	หายใจ			(	cardio	-	respiratory			diseases	)				

อัน	เนื่อง	มา	จาก	ระดับ	โอโซน	ที่	เข้ม	ข้น	มาก	ขึ้น	ใน	เขต	เมือง		 	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	พื้นที่	

ใน	การ	ระบาด	ของ	โรค			แม	้การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	อาจ	กอ่	ให	้เกดิ	ผล	บวก	บา้ง		

ทาง	ด้าน	สุขภาพ		 	เช่น		 	การ	ตาย	ที่	เกิด	จาก	สภาพ	อากาศ	หนาว	จะ	ลด	ลง		 	และ	มี	การ	

เปลี่ยนแปลง	พื้นที่	และ	ลักษณะ	การ	แพร่	ของ	เชื้อ	โรค	มาลาเรีย	ใน	แอฟริกา		 	แต่	โดย		

รวม	แลว้			ผล	ลบ	จะ	ม	ีมากกวา่	ผล	บวก	โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	ใน	ประเทศ	กำลงั	พฒันา			ปจัจยั	

ตา่งๆ		ที	่จะ	ม	ีสว่น	สำคญั	ตอ่	การเต	ร	ียม	การ	เพือ่	รองรบั	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ			

ไดแ้ก	่		การ	ใหก้าร	ศกึษา			การ	บรกิาร	และ	โครงการ	ดา้น	สาธารณสขุ			ระบบ	สาธารณปูโภค			

และ	การ	พัฒนา	ทาง	เศรษฐกิจ			

		 • น้ำ 	 การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ทรัพยากร	

น้ำ	ใน	ทุก	ภาค	ส่วน	และ	ทุก	ภูมิภาค		 	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ปริมาณ	ฝน	ตก	และ	อุณหภูมิ	

จะ	ก่อ	ให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ปริมาณ	น้ำท่า			ปริมาณ	น้ำท่า	จะ	เพิ่ม	มาก	ขึ้น			10	-	40	%		

	เมื่อ	ถึง	กลาง	ศตวรรษ	ใน	เขต	แล	ติ	จูด	เหนือ	และ	ใน	เขต	ร้อน	ชื้น		 	แต่	จะ	ลด	ลง			10	-	30	%				

ใน	เขต	ที	่แหง้	แลง้	ใน	เขต	แล	ต	ิจ	ูดก	ลาง	และ	เขต	รอ้น			อนั	เนือ่ง	มา	จาก	ปรมิาณ	ฝน	ตก	ลด	ลง	

และ	มี	การ	ระเหย	ของ	น้ำ	มาก	ขึ้น		 	พื้นที่	แห้ง	แล้ง	จะ	ขยาย	ตัว	เพิ่ม	มาก	ขึ้น		 	ปรากฏการณ์	

ฝน	ตกหนัก	เกิด	บ่อย	ครั้ง	ขึ้น	ใน	หลาย	ภูมิภาค		 	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	ต่อ	การ	เกิด	น้ำ	ท่วม			

อุณหภูมิ	ที่	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	จะ	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	คุณสมบัติ	ทาง	กายภาพ			ทาง	เคมี			

และ	ทาง	ชวีภาพ	ของ	นำ้	จดื	ใน	ทะเลสาบ	และ	แมน่ำ้			กอ่	ให	้เกดิ	ผลก	ระ	ทบ	ตอ่	สิง่	ม	ีชวีติ	และ	

คุณภาพ	น้ำ		 	สำหรับ	บริเวณ	พื้นที่	ชายฝั่ง		 	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ระดับ	น้ำ	ทะเล	จะ	ทำให้	มี	การ	

ปน	เปื้อน	ของ	น้ำ	เค็ม	ใน	ชั้น	น้ำ	ใต้ดิน	

		 สำหรับ	ประเทศไทย		 	งาน	ศึกษา	ของ	อานนท์		 	สนิทวงศ์	ณ	 อยุธยา	 และ	คณะ		

ได้	คาด	การณ์	สถานการณ์	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ของ	ไทย	จาก	ช่วง		 พ	.	ศ	.			

2553			จนถึง			พ	.	ศ	.			2632			ไว้	ดังนี้6	

6		 	Anond			Snidvongs	,			Climate			Change	:			Challenges			for			the			GMS	,			เอกสาร	ประกอบ	การ	บรรยาย	ใน	การ	ประชุม	
เร่ือง			“	Climate			Change			and			the			Greater			Mekong			Subregion	”	,			วัน	ท่ี			1			กันยายน			2551			ณ			สถาบันวิจัย	สังคม			
มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่.
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	 •		อุณหภูมิ	เฉลี่ย	ราย	ปี	ของ	ไทย	จะ	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

		 •	 จำนวน	วัน	ที่	มี	อากาศ	ร้อน		(	วัน	ที่	มี	อุณหภูมิ	มากกว่า			35		 	องศา	เซลเซียส	)			

	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ใน	ทุก	ภูมิภาค	

	 •	 	จำนวน	วัน	ที่	มี	อากาศ	เย็น			(	วัน	ที่	มี	อุณหภูมิ	ต่ำ	กว่า			15		 	องศา	เซลเซียส	)			

	มี	แนว	โน้ม	ที่	จะ	ลด	ลง	เช่น	กัน	

		 •	 ปริมาณ	น้ำ	ฝน	เฉลี่ย	ราย	ปี	จะ	เพิ่ม	ขึ้น		 	แต่	จำนวน	วัน	ที่	ฝน	ตก	เฉลี่ย	ราย	ปี		

จะ	ลด	ลง			ซึ่ง	หมายความ	ว่า	ฝน	จะ	ตกหนัก	ขึ้น			แต่	จำนวน	วัน	ที่	ฝน	ตก	จะ	ลด	ลง	

	 •	 	ลม	มรสุม	มี	กำลัง	รุนแรง	มาก	ขึ้น		 	ซึ่ง	อาจ	ทำให้	เกิด	พายุ	รุนแรง	และ		

บ่อย	ครั้ง	ขึ้น
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	 ภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีความเปราะบางและอ่อนไหว	ต่อ	ปัจจัย	ทาง	ภูมิ	อากาศ				
ซึ่ง	อาจ	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	สามารถ	แบ่ง	ออก	ได้		

เป็น			4			ด้าน			ดังนี้	

 
3.1ความเส่ียงและผลกระทบด้านกายภาพสาธารณูปโภคและการต้ังถ่ินฐาน	
	 	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ระดับ	น้ำ	ทะเล	และ	ลม	มรสุม	ที่	รุนแรง	มาก	ขึ้น	จะ	ก่อ	ให้	เกิด		

ความ	เสี่ยง	แก่	พื้นที่	ชายฝั่ง	ทะเล	และ	เขต	ที่ราบ	ลุ่ม	ปาก	แม่น้ำ		 	ทั้ง	ใน	ด้าน	ปัญหา	น้ำ	ท่วม		

	และ	การ	กัด	เซาะ	ชายฝั่ง			(	รูป	ที่			2	)		 	ดัง	นั้น		 	ใน	อนาคต	การ	จัด	ทำ	โครงการ	ก่อสร้าง		

ขนาด	ใหญ	่ของ	รฐั	ที	่ตอ้ง	ใช	้เงนิ	ลงทนุ	สงู			และ	มอีาย	ุการ	ใช	้งาน	ยาวนาน			จะ	ตอ้ง	ให	้ความ	

สนใจ	เป็น	พิเศษ	กับ	ความ	เสี่ยง	ที่	จะ	เกิด	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	รวม	ทั้ง	

กำลัง	รองรับ	และ	ความ	สามา	รถ	ใน	การ	ปรับ	ตัว	ตาม	ธรรมชาติ	ของ	ระบบ	นิเวศ	ใน	พื้นที่			

3
ความเส่ียงและผลกระทบ

ต่อภาคส่วนต่างๆของประเทศไทย
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	 พื้นที่	ซึ่ง	มี	ความ	เสี่ยง	เป็น	พิเศษ	ได้แก่		 	กรุงเทพมหานคร	และ	ปริมณฑล	ซึ่ง	เป็น	

ที่มา	ของ			GDP			กว่า			42	%			ของ	ประเทศ			การ	ศึกษา	ของ			OECD			เมื่อ			พ	.	ศ	.			2550			ได้	จัด	

	ลำดับ	เมือง	ที่	มี	ความ	เสี่ยง	มาก	ที่สุด	ต่อ	การ	ท่วม	ของ	น้ำ	ทะเล	เมื่อ	ถึง	ทศวรรษ			2070				

ใน	กรณ	ีที	่ระดบั	นำ้	ทะเล	เพิม่	สงู	ขึน้			0.5			เมตร			โดย	จดั	ประเทศไทย	ไว	้ใน	ลำดบั			7			ใน	ดา้น	

ประชากร	ที	่จะ	ได	้รบั	ผลก	ระ	ทบ			และ	ลำดบั			6			ใน	ดา้น	ของ	ทรพัยส์นิ	ที	่จะ	ได	้รบั	ผลก	ระ	ทบ		

	ใน	งาน	ศกึษา	ผลก	ระ	ทบ	ดา้น	นำ้	ทว่ม	ใน	เขต	กรงุเทพมหานคร	และ	ปรมิณฑล	พบ	วา่			ปจัจยั	

ตา่งๆ		ทัง้	ที	่เกีย่ว	กบั	และ	ไม	่เกีย่วขอ้ง	กบั	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	โดยตรง			ไดแ้ก	่		

	หมายเหตุ	:		 	เขต	จังหวัด	และ	ประมาณ	การณ์	เกี่ยว	กับ	เขต	จังหวัด	ที่	จะ	จม	อยู่	ใต้	น้ำ	โดย		 	สถาบัน	ศึกษา	นโยบาย	
สาธารณะ			มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่	
	ที่มา	:			Dasgupta	,			S	.			et			al	.			(	2007	)			The			Impact			of			Sea			Level			Rise			on			Developing			Countries	:			A			Comparative			
Analysis	.			World			Bank			Policy			Research			Working			Paper			No	.			4136	.			World			Bank	,			Washington	,			D	.	C	.

รูปท่ี2ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีประเทศไทยหากระดับน้ำทะเลเพ่ิมสูงข้ึน1-2เมตร

จังหวัดท่ีจมอยู่ใต้น้ำท้ังหมด:ไม่มี

สงขลา

สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
และกทม.

ประจวบคีรีขันธ์

จันทบุรี
และตราด

จังหวัดท่ีจมอยู่ใต้น้ำท้ังหมด:สมุทรปราการ

สงขลา
นครศรีธรรมราช

สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
กทม.
นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
อยุธยา

ประจวบคีรีขันธ์

จันทบุรี
และตราด

1เมตร 2เมตร
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การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ปริมาณ	น้ำ	ฝน	และ	ระดับ	น้ำ	ทะเล		 	การ	ทรุด	ตัว	ของ	แผ่นดิน		 	คลื่น	พายุ		

ซดั	ฝัง่			การ	กดั	เซาะ	ชายฝัง่			ความ	หนา	แนน่	ของ	ประชากร			และ	การ	สรา้ง	คนั	กัน้	นำ้	บรเิวณ	

ลุ่ม	น้ำ	ใน	หลาย	จังหวัด	ที่	อยู่	ตอน	บน	ของ	กรุงเทพมหานคร		 	จะ	ทำให้	ปัญหา	น้ำ	ท่วม	ใน	

	เขต	กรุงเทพมหานคร	และ	ปริมณฑล	มี	แนว	โน้ม	รุนแรง	มาก	ขึ้น7	

	 	ผลก	ระ	ทบ	ที	่จะ	เกดิ	ขึน้	ใน	ระยะ	อนั	ใกล	้		5	-	10			ป	ีขา้ง	หนา้		ไดแ้ก	่		ปญัหา	การ	กดั	เซาะ		

ชายฝั่ง	ที่	รุนแรง	ขึ้น	จาก	ภัย	พิบัติ	ลม	มรสุม			(	storm			surges	)			ทั้ง	ทาง	ด้าน	ฝั่ง	อ่าว	ไทย	และ	

	ฝั่ง	อันดามัน		 	ใน	ปัจจุบัน		 	พื้นที่	ซึ่ง	มี	อัตรา	การ	กัด	เซาะ	รุนแรง	เฉลี่ย	มากกว่า			5.0		 	เมตร		

ต่อ	ปี	มี	อยู่	ใน			12		 	จังหวัด	รอบ	อ่าว	ไทย		 	และ			5		 	จังหวัด	ทาง	ด้าน	ชายฝั่ง	ทะเล	อันดามัน			

พื้นที่	ซึ่ง	มี	ปัญหา	การ	กัด	เซาะ	ชายฝั่ง	รุนแรง	ที่สุด		 	ได้แก่		 	พื้นที่	อ่าว	ไทย	ตอน	บน	ตั้งแต่		

ปาก	แม่น้ำ	บางปะกง		 	จังหวัด	ฉะเชิงเทรา		 	จนถึง	ปาก	แม่น้ำ	ท่า	จีน		 	จังหวัด	สมุทรสาคร			

ระบบ	และ	ภาค	ส่วน	สำคัญ	ที่	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	ได้แก่		 	ระบบ	นิเวศ	ป่า	ชาย	เลน		 	พื้นที่	

เกษตรกรรม	นา	กุ้ง	และ	หอย			ชุมชน	ชายฝั่ง	ทะเล			รวม	ถึง	ภาค	การ	ท่อง	เที่ยว	

	

3.2ความเส่ียงและผลกระทบด้านการท่องเท่ียว	
	 	อุตสาหกรรม	การ	ท่อง	เที่ยว	เป็น	เสา	หลัก	อัน	หนึ่ง	ของ	เศรษฐกิจ	ไทย		 	ใน	ปี				

พ	.	ศ	.			2551			มี	นัก	ท่อง	เที่ยว	ต่าง	ชาติ	เดิน	ทาง	มายัง	ประเทศไทย	ประมาณ			14.5			ล้าน	คน		

สร้าง	ราย	ได้	ประมาณ			585,870		 	ล้าน	บาท		 	หรือ	เทียบ	เท่า	ร้อย	ละ			10.04		 	ของ	ราย	ได้	

จาก	การ	ส่ง	ออก		 	อย่างไร	ก็	ดี		 	เนื่องจาก	อุตสาหกรรม	ท่อง	เที่ยว	ของ	ไทย	ต้อง	พึ่งพา	

ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม	อยู่	มาก		 	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	

	ย่อม	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ภาค	การ	ท่อง	เที่ยว	ทั้ง	โดยตรง	และ	โดย	อ้อม	

		 ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	แหล่ง	ท่อง	เที่ยว	ย่อม	แตก	ต่าง	กัน	ไป	ใน	แต่ละ	พื้นที่	ตาม	สภาพ	

ธรรมชาต	ิ		ระบบ	นเิวศ			และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	ปรบั	ตวั			แหลง่	ทอ่ง	เทีย่ว	ตาม	ธรรมชาต	ิ

จะ	ม	ีความ	ออ่น	ไหว	ตอ่	การ	เปลีย่นแปลง	ของ	สภาพ	ภมูิ	อากาศ	มาก			ซึง่	จะ	สง่	ผล	ตอ่	ความ	

7		 	เสรี		 	ศุภ	รา	ทิต	ย์	,		 	ความ	เส่ียง	และ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เปล่ียนแปลง	สภาวะ	ภูมิ	อากาศ		 	และ	แนวทาง	การ	จัดการ	ใน	
อนาคต			(	กรณี	ศึกษา		 	กทม	.		 	และ		 	ปริมณฑล	)			 	เอกสาร	ประกอบ	การ	ประชุม	ระดม	ความ	คิด	เห็น	เก่ียว	กับ	ผลก	ระ	ทบ	
	ด้าน	กายภาพ		 	สาธารณูปโภค		 	การ	ต้ัง	ถ่ินฐาน		 	และ	การ	ท่อง	เท่ียว		 	เพ่ือ	จัด	ทำ	แผน	แม่บท	รองรับ	การ	เปล่ียนแปลง		
สภาพ	ภูมิ	อากาศ	แห่ง	ชาติ	,			กรุงเทพมหานคร	,			3			เมษายน			2552
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สมบูรณ์	ของ	ระบบ	นิเวศ	ชายฝั่ง	ของ	แหล่ง	ท่อง	เที่ยว	ทาง	ทะเล	ที่	สร้าง	ราย	ได้	ให้	แก่	

ประเทศ	ใน	สัดส่วน	สูง		 	รวม	ทั้ง	ต่อ	ความ	ปลอดภัย	ของ	แหล่ง	ท่อง	เที่ยว	อัน	เนื่อง	มา	จาก		

ภยั	มรสมุ	ชายฝัง่			แหลง่	ทอ่ง	เทีย่ว	ที	่ม	ีอากาศ	เยน็	เปน็	เอกลกัษณ	์		เชน่			เชยีงใหม	่		เชยีงราย			

แม่ฮ่องสอน			เลย			และ	เขา	ใหญ่			อาจ	ไม่	ได้	รับ	ความ	นิยม	เหมือน	เดิม	เนื่องจาก	อุณหภูมิ		

ที่	สูง	ขึ้น	และ	ช่วง	อากาศ	เย็น	มี	ระยะ	สั้น	ลง			

		 งาน	ศึกษา	ของ			อานนท์			สนิท	วงศ์		ณ	อยุธยา		และ	คณะ			(	2552	)	8			ได้	คาด	การณ์		

ความ	เสีย่ง	และ	ผลก	ระ	ทบ	ของ	การ	เปลีย่นแปลง	ของ	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ตอ่	การ	ทอ่ง	เทีย่ว	ไว	้		

เชน่			การ	ทอ่ง	เทีย่ว	ทาง	ทะเล	ดา้น	ชายฝัง่	อนัดามนั			(	พงังา			ภเูกต็			และ	กระบี	่)			ใน	ชว่ง			พ	.	ศ	.		

2563	-	2572		 	จะ	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	ฤดู	ฝน	ที่	สั้น	ลง	ถึง			4		 	สัปดาห์		 	แต่	หาก	ไม่มี	การ	

วางแผน	การ	จัดการ	น้ำ	ที่	ดี		 	ก็	อาจ	ประสบ	กับ	ปัญหา	การ	ขาดแคลน	น้ำ		 	แหล่ง	ท่อง	เที่ยว		

ที่	เป็น	ป่า	เขา	มี	ความ	เสี่ยง	สูง	กับ	น้ำ	ท่วม	ฉับ	พลัน	และ	ดิน	ถล่ม	 	สถาน	ที่	ท่อง	เที่ยว	ใน	

เขต	อุทยาน	แห่ง	ชาติ	หรือ	เขต	ป่า	สงวน	ที่	เป็น	ป่า	เบญจพรรณ	หรือ	ป่า	ผลัด	ใบ	จะ	เสี่ยง	

ต่อ	การ	เกิด	ไฟ	ป่า	มาก	ขึ้น		 	เนื่องจาก	อากาศ	ที่	ร้อน	ขึ้น	และ	แห้ง	แล้ง	มาก	ขึ้น		 	จำนวน	

วัน	ที่	อากาศ	เย็น	ต่ำ	กว่า			15		 	องศา	เซลเซียส	ใน	จังหวัด	ภาค	เหนือ	จะ	ลด	ลง			5	-	10		 	วัน		

ภายใน	อีก			20			ปี	ข้าง	หน้า			และ	ลด	ลง	มากกว่า	20	วัน	ภายใน			50			ปี	ข้าง	หน้า			นอกจาก	

นี้	ปริมาณ	ฝนโดย	รวม	ที่	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	ถึง			200		 	มิลลิเมตร	ต่อ	ปี	ใน	บาง	จัง	หวัด	ภาค	เหนือ		

และ	การขาด	ระบบ	การ	ระบาย	น้ำ	และ	การ	วาง	ผังเมือง	ที่	ดี	จะ	ทำให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	ต่อ	

น้ำ	ท่วม	ใน	พื้นที่	ลุ่ม			ใน	ขณะ	ที่	บริเวณ	ตะวัน	ตก	สุด	ของ	ประเทศ	แถบ	เทือก	เขา	ตะนาว	ศรี	

ที่	อยู่	ระหว่าง	พรมแดน	ไทย	กับ	พม่า	อาจ	มี	ฝน	ตก	ลด	ลง	ถึง			300		 	มิลลิเมตร	ต่อ	ปี		 	ซึ่ง	เมื่อ	

	รวม	กบั	ฤด	ูรอ้น	ที	่อณุหภมู	ิสงู	มาก	ขึน้			จะ	ทำให	้ม	ีความ	เสีย่ง	มาก	ขึน้	ตอ่	การ	เกดิ	ไฟ	ปา่	และ	

การ	สูญ	เสีย	ความ	หลาก	หลาย	ทาง	ชีวภาพ	ใน	ระบบ	นิเวศ			เป็นต้น	

	

8		 โครงการ	ศึกษา	เพ่ือ	ประเมิน	ผลก	ระ	ทบ	การ	เปล่ียนแปลง	ภูมิ	อากาศ	ใน	อนาคต	ต่อ	คลัสเตอร์	การ	ท่อง	เท่ียว	ของ	ไทย	,		
	ศูนย์	บริการ	วิชาการ	แห่ง	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย			เสนอ	ต่อ			กระทรวง	การ	ท่อง	เท่ียว	และ	กีฬา	,			2552	.
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3.3ความเส่ียงและผลกระทบด้านความม่ันคงทางอาหาร
	 	เนื่องจาก	พื้นที่	ชลประทาน	ของ	ไทย	มี	อยู่	เพียง			1		 	ใน			5		 	ของ	พื้นที่	เพาะ	ปลูก	

ทั้งหมด		 	เกษตรกรรม	ของ	ไทย	จึง	เป็น	ระบบ	ที่	ยัง	ต้อง	พึ่ง	พิง	ลม	ฟ้า	อากาศ	อยู่	มาก			

	ความ	แปรปรวน	ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	จะ	มี	ผล	ต่อ	ผลผลิต	ของ	พืช	ใน	แต่ละ	ปี				

การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	จึง	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	มาก	ขึ้น	แก่	ภาค	

เกษตรกรรม			ใน	กรณี	ของ	ข้าว			อุณหภูมิ	ที่	สูง	ขึ้น	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	โดยตรง	ตั้งแต่	ใน	ระยะ	

ตั้ง	ตัว	ของ	ต้น	กล้า			ระยะ	สร้าง	ช่อ	ดอก			การ	ผสม	เกสร			และ	การ	สะสม	น้ำ	หนัก	ของ	เมล็ด			

ซึง่	อาจ	ทำให	้ผลผลติ	ขา้ว	ลด	ลง	และ	สง่	ผล	ตอ่	ความ	มัน่คง	ทาง	อาหาร			รปู	ที	่		3			แสดง	ให	้เหน็	

ถงึ	ความ	ผนัแปร	ของ	ผลผลติ	ขา้ว	และ	ออ้ย			ซึง่	เปน็	ไป	ใน	ทศิทาง	เดยีวกนั	กบั	ปรากฏการณ	์		

El			Niño			(	ร้อน	)			และ			La			Niña			(	เย็น	)			

		 พื้นที่	ใน	ประเทศไทย	ที่	มี	ความ	เสี่ยง	เป็น	พิเศษ	ต่อ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	ภาวะ	โลก	ร้อน	

คือ	พื้นที่	สูง	และ	พื้นที	่น้ำ	ท่วม		 	อุณหภูม	ิใน	พื้นที่	สูง	ที่	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	กว่า	ใน	พื้นที่	ราบ	เห็น	ได้	

จาก	การ	คาด	การณ์	ด้วย	แบบ	จำลอง	ภูมิ	อากาศ		 	และ	การ	รุก	ระบาด	ของ	แมลง	ศัตรู	พืช		

ที่	ได้	เกิด	ขึ้น	แล้ว	ใน	พื้นที่	สูง		 	เช่น		 	เพลี้ย	กระโดด	จาก	ใน	พื้นที่	ราบ		 	และ		 	การ	รุก	ระบาด	

ของ	แมลง	บั่ว			(	Oseolia			oryzae	,			Wood	-	mason	)			ใน	ภาค	เหนือ	จาก	พื้นที่	นา	ใน	บริเวณ	

ตีน	เขา			(	สูง			400	-	500		 	เมตร	)		 	ขึ้น	ไป	ใน	ที่	นา	สูง	ถึง			1,000		 	เมตร		 	การ	ตก	ของ	ฝน	ที่		

หนา	แน่น	มาก	ขึ้น		 	ประกอบ	กับ	การ	พัฒนา	ระบบ	ชลประทาน		 	ระบบ	ถนน		 	และ	เมือง			

	ที่	ละเลย	ระบบ	การ	ระบาย	น้ำ	ใน	ลุ่ม	น้ำ	หลัก	ของ	ประเทศ	จะ	เพิ่ม	ความ	เสี่ยง	จาก	น้ำ	ท่วม9	

		 ยุทธศาสตร์	การ	วิจัย	และ	พัฒนา	เกษตรกรรม	เพื่อ	รองรับ	ภาวะ	โลก	ร้อน	จำเป็น	

ต้อง	ให้	ความ	สำคัญ	แก่	การ	สร้าง	องค์	ความ	รู้	ทาง	วิชาการ	เกี่ยว	กับ	กลไก	หรือ	ยีน	ควบคุม	

ความ	ทนทาน	และ	ภาวะ	เครยีด	ตอ่	อณุหภมู	ิที	่สงู	ไป	หรอื	ตำ่	ไป			(	ซึง่	ม	ีผล	ตอ่	การ	สรา้ง	ดอก			

การ	ผสม	เกสร		 	และ	การ	สร้าง	เมล็ด	)		 	ลักษณะ	การ	ระบาด	ของ	โรค	และ	ความ	ทนทาน		

ตอ่	โรค	และ	แมลง	ศตัร	ูพชื	ที	่สำคญั	ของ	พนัธุ	์พืน้	เมอืง			และ	การ	อนรุกัษ	์ความ	หลาก	หลาย	

9	 	เบญจวรรณ		 	ฤกษ์	เกษม	,		 	ยุทธศาสตร์	วิจัย	และ	พัฒนา	เกษตร	เพ่ือ	รองรับ	โลก	ร้อน	,		 	แผน	งาน		 	นสธ	.	,		 	สำนักงาน	
กองทุน	สนับสนุน	การ	สร้าง	เสริมสุข	ภาพ			(	สสส	.	)	,			ธันวาคม			2552	,			หน้า			8	.
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ทาง	พันธุกรรม	ของ	พันธุ์	พืช	ท้อง	ถิ่น		 	การ	ผนวก	ความ	รู้	ทาง	วิชาการ	เข้าไป	ใน	โครงการ	

ปรบัปรงุ	พนัธุ	์ที	่ม	ีอยู่	ใน	ปจัจบุนั			รวม	ทัง้	การ	สรา้ง	กำลงั	คน	ดา้น	การ	วจิยั		และ	การ	ปรบัปรงุ	

	พนัธุ	์แบบ	ม	ีสว่น	รว่ม	กบั	ชมุชน	และ	เกษตรกร		เพือ่แกป้ญัหาเฉพาะถิน่	นอกจาก	นี	้		จะ	ตอ้ง	

	พัฒนา	ระบบ	การเกษตร	ที่	มี	ความ	ประณีต	มาก	ขึ้น		 	เช่น		 	การ	ให้	น้ำ	และ	ปุ๋ย	ใน	เวลา	และ	

ปริมาณ	ที่	เหมาะ	สม	กับ	ธาตุ	อาหาร	ที่	มี	อยู่	ใน	ดิน		 	รวม	ทั้ง	ต้อ	งบู	รณา	การ	การ	เฝ้า	ระวัง	

และ	การ	วิจัย	เพื่อ	ติดตาม	และ	ตรวจ	สอบ	ปัญหา	

3.4ความเส่ียงและผลกระทบด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
		 ผลก	ระ	ทบ	โดยตรง	ด้าน	สุขภาพ	และ	การ	สาธารณสุข	ที่	อาจ	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	

เปลี่ยนแปลง	ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	ได้แก่		 	การ	ได้	รับ	ความ	เสีย	หาย	หรือ	บาด	เจ็บ		

จาก	สภาพ	อากาศ	ที่	รุนแรง			การ	สูญ	เสีย	น้ำ	ใน	ร่างกาย			ภาวะ	เครียด			และ			heat			stroke			

อัน	เนื่อง	มา	จาก	อุณหภูมิ	ที่	สูง	ขึ้น		 	ส่วน	ผลก	ระ	ทบ	โดย	อ้อม	เกิด	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง		

ของ	สภาพ	แวดล้อม	และ	ระบบ	นิเวศ	ที่	เอื้อ	ต่อ	การก	ระ	จาย	หรือ	การ	ระบาด	ของ	โรค		

มาก	ขึ้น		 	เช่น		 	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	ชีววิทยา	ของ	ยุง	นำ	โรค	มาลาเรีย		 	และ	ความ	ชุกชุม	

	และ	ชีว	นิสัย	ของ	ยุง	พาหะ	นำ	โร	คอื่นๆ			เช่น			ไข้	เลือด	ออก			เป็นต้น			นอกจาก	นี้			ยัง	มี	ความ	

เสี่ยง	ที่	เกิด	จาก	โรค	ระบาด	ที่มา	กับ	น้ำ	ท่วม		 	เช่น		 	อหิวาตกโรค		 	และ	โรค	อุจจาระ	ร่วง			

รวม	ทั้ง	ความ	แห้ง	แล้ง	และ	ความ	รุนแรง	ของ	ภัย	พิบัติ	ธรรมชาติ	ที่	อาจ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	

ขาดแคลน	น้ำ	และ	อาหาร			และ	ภา	วะ	ทุพ	โภชนาการ			เป็นต้น	

		 กลุม่	ประชากร	ที	่ม	ีความ	เสีย่ง	มาก	ทีส่ดุ	ก	็คอื	กลุม่	ที	่ม	ีความ	เปราะ	บาง	ดา้น	สขุภาพ			

ได้แก่		 	คน	ชรา		 	เด็ก		 	ผู้	ป่วย	ที่	มี	สุขภาพ	ร่างกาย	อ่อนแอ		 	และ	ประชากร	ที่	อาศัย	อยู่	ใน	

พื้นที่	ที่	จะ	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	มาก	เป็น	พิเศษ				

โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ใน	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ที่	มี	กำลัง	ความ	สามารถ	ใน	การ	ปรับ	ตัว	ได้	

น้อย	กว่า			

	 	ใน	ช่วง	สอง	ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา		 	โรค	ติดต่อ	ที่	ได้	ลด	ลง	และ	หาย	ไป	แล้ว	ใน	อดีต		

ได้	กลับ	มาระ	บาด	ใหม่	หรือ	ระบาด	ซ้ำ	มาก	ขึ้น	ใน	บาง	พื้นที่		 	เช่น		 	โรค	ไข้	เลือด	ออก	

ใน	เขต	เมอืง			ไข	้มาลาเรยี	และ	โรค	เทา้	ชา้ง	ตาม	พืน้ที	่ชายแดน			และ	โรค	ช	ิค	ุนกนุ	ยา			แม	้จะ	
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	หมายเหตุ:	ดัชนี	เอ็น	โซ	เป็น	บวก			หมาย	ถึง			เอ็น	โซ	ร้อน			(	El			Niño	)			ดัชนี	เอ็น	โซ	เป็น	ลบ			หมาย	ถึง			เอ็น	โซ	เย็น			(	La			Niña	)
ที่มา	:		 	เบญจวรรณ	 ฤกษ์เกษม,	2552.	(ผลผลิตคำนวณจากข้อมูลของ	FAOSTAT,	2008	 และดัชนีเอ็นโซ	
จาก	NOAA,	2009)

รูปท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตอ้อยและผลผลิตข้าวท่ีผิดเพ้ียนกับดัชนีเอ็นโซ คำนวณ 
โดยใช้ข้อมูลจาก FAOSTAT ภาพบนเป็นผลผลิตอ้อย และภาพล่างคือผลผลิตข้าวท่ีผิดเพ้ียน 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับเอ็นโซ
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ยงั	ไมม่	ีงาน	ศกึษา	ที	่สามารถ	คาด	การณ	์ผลก	ระ	ทบ	ตอ่	สขุภาพ	ที	่เกดิ	จาก	การ	เปลีย่นแปลง	

ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ได้	อย่าง	ชัดเจน			แต่	การ	เกิด	โรค	ติด	เชื้อ	อุบัติ	ใหม่			(	เช่น			โรค	ซาร์ส		

	โรค	ไข้	หวัด	นก		 	และ	โรค			H1N1		 	หรือ	ไข้	หวัด	ใหญ่			2009	)		 	และ	โรค	อุบัติ	ซ้ำ			(	เช่น				

ไข้	มาลาเรีย		 	ไข้	เลือด	ออก		 	โรค	ชิ	คุ	นกุน	ยา		 	และ	โรค	เท้า	ช้าง	)		 	ก็	ทำให้	นัก	วิชาการ	

	ดา้น	โรค	ตดิ	เชือ้	เชือ่	วา่			ปรากฏการณ	์ดงั	กลา่ว	นา่	จะ	ม	ีสว่น	เกีย่วขอ้ง	กบั	การ	เปลีย่นแปลง	

ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	การ	เฝ้า	ระวัง	โรค	ทั้ง	ที่	เป็น	โรค	ติด	เชื้อ	อุบัติ	ซ้ำ	และ	อุบัติ	ใหม่		

จึง	เป็น	เรื่อง	ที่	มี	ความ	สำคัญ	อย่าง	ยิ่ง
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	 ประเทศไทยเป็นภาคี UNFCCC ค.ศ. 1992	 	และ	พิธี	สาร	เกีย	ว	โต		 	ค	.	ศ	.			
1997		 	ภาย	ใต้			UNFCCC		 	สนธิ	สัญญา	ทั้ง	สอง	ฉบับ	นี้	ยึด	หลัก	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ร่วม	กัน		

แต่	แตก	ต่าง	กัน			(	common			but			differentiated			responsibilities	)			กล่าว	คือ			ประเทศ	

ที่	พัฒนา	แล้ว	ซึ่ง	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	มาก	ใน	ช่วง			150		 	ปี	ที่	ผ่าน	มา	ตั้งแต่	ยุค	ของ	การ	

ปฏวิตั	ิอตุสาหกรรม	ตอ้ง	ม	ีความ	รบั	ผดิ	ชอบ	ใน	การ	ลด	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	มากกวา่	ประเทศ	

กำลัง	พัฒนา			นอกจาก	นี้			ยัง	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ต้อง	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ทาง	ด้าน	การ	เงิน			

และ	การ	ถา่ยทอด	เทคโนโลย	ีที	่จำเปน็	แก	่ประเทศ	กำลงั	พฒันา			รวม	ทัง้	ให	้ความ	ชว่ย	เหลอื	

แก่	ประเทศ	ที่	มี	ความ	เสี่ยง	ที่	จะ	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	

มาก	เป็น	พิเศษ	ใน	การ	ปรับ	ตัว	เพื่อ	รองรับ	ความ	เสีย	หาย	นั้น	

		 พธิ	ีสาร	เกยี	ว	โต	กำหนด	ให	้รฐั	ภาค	ีที	่เปน็	ประเทศ	พฒันา	แลว้			ซึง่	เปน็	ประเทศ	ที	่ถกู	

จัด	อยู่	ใน	ภาค	ผนวก	ที่			1			(	Annex			1			countries	)			ของ			UNFCCC			มีหน้า	ที่	ลด	การ	ปล่อย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	เมื่อ	คำนวณ	เป็น	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	แล้ว	คิด	เป็น			5	%		 	จาก	ระดับ		

ที่	ประเทศ	กลุ่ม	นี้	เคย	ปล่อย	เมื่อ			พ	.	ศ	.			2533			ภายใน	ช่วง	ระยะ	เวลา			ค	.	ศ	.			2008	-	2012				

(	พ	.	ศ	.			2551	-	2555	)			เนือ่งจาก	พนัธกรณี	ใน	การ	ลด	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ตาม	พธิ	ีสาร	เกยี	ว	โต	

	จะ	ใช้	บังคับ	ได้	จนถึง			พ	.	ศ	.			2555			และ	รัฐ	ภาคี	ยอมรับ	ร่วม	กัน	ว่า			เป้า	หมาย	การ	ลด	ก๊าซ	

เรือน	กระจก	ตาม	ที่	กำหนด	ไว้	ใน	พิธีสาร	ยัง	ไม่	เพียง	พอที่	จะ	ป้องกัน	ผลก	ระ	ทบ	รุนแรง		

ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ได้			จึง	ต้อง	มี	กระบวนการ	เจรจา	

4
พันธกรณี ระหว่าง ประเทศ 
และแรงกดดันจากภายนอก
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รอบ	ใหม่	เพื่อ	กำหนด	พันธกรณี	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ให้	เข้ม	งวด	ขึ้น			โดย	ให้	จัด	ทำ	

	ข้อ	ตกลง	ให้	แล้ว	เสร็จ	เพื่อ	ขอ	การ	รับรอง	จาก	รัฐ	ภาคี	ใน	การ	ประชุม	สมัชชา	รัฐ	ภาคี		

ครั้ง	ที่			15			(	COP15	)		 	ที่	นคร	โคเปนเฮเกน		 	ใน	เดือน	ธันวาคม		 	พ	.	ศ	.			2552		 	การ	เจรจา		

เพื่อ	จัด	ทำ	ข้อ	ตกลง	ฉบับ	ใหม่	ได้	แบ่ง	กระบวนการ	เจรจา	ออก	เป็น			2		 	ส่วน		 	โดย	อาศัย		

คณะ	ทำงาน	เฉพาะ	กิจ			2			ชุด			ได้แก่			

	 1)	 	คณะ	ทำงาน	เฉพาะ	กิจ	เพื่อ	กำหนด	พันธกรณี	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	

	ของ	รัฐ	ภาคี	ใน	ภาค	ผนวก	ที่			1		 	ตาม	พิธี	สาร	เกีย	ว	โต			(	Ad			Hoc			Working			Group			on				

Further			Commitments			for			Annex			I			Parties			under			the			Kyoto			Protocol	:			AWG	-	KP	)		

	ทำ	หน้าที่	เจรจา	เพื่อ	กำหนด	เป้า	หมาย	และ	กรอบ	ระยะ	เวลา	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	

สำหรับ	ประเทศ	ที่	อยู่	ใน	ภาค	ผนวก	ที่			1			หรือ	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว			และ			

		 2)	 คณะ	ทำงาน	เฉพาะ	กิจ	ว่า	ด้วย	ความ	ร่วม	มือ	ระยะ	ยาว	ภาย	ใต้	อนุสัญญา				

(	Ad			Hoc			Working			Group			on			Long	-	term			Cooperative			Action			under			the				

Convention	:			AWG	-	LCA	)		 	ทำ	หน้าที่	เจรจา	เพื่อ	กำหนด	กรอบ	ความ	ร่วม	มือ	ระยะ	

ยาว	ของ	รัฐ	ภาคี	ทั้งหมด	ใน	การ	ดำเนิน	การ	ตาม	อนุสัญญา	ทั้ง	ใน	ปัจจุบัน	และ	ภาย	หลัง			

	ค	.	ศ	.			2012	

		 สำหรับ	การ	กำหนด	เป้า	หมาย		การ	ลดก๊าซ	เรือน	กระจก	มัก	อ้างอิง	ข้อมูล	จาก	

รายงาน	การ	ประเมิน	สถานการณ์	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ฉบับ	ที่			4		 	ของ				

IPCC			ซึ่ง	ระบุ	ว่า			หาก	จะ	จำกัด	อุณหภูมิ	โลก	ให้	เพิ่ม	ขึ้น	ไม่	เกิน			2.0	-	2.4			องศา	เซลเซียส			

จาก	ยุค	ก่อน	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม		 	ก็	จะ	ต้อง	จำกัด	ปริมาณ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	

	ใน	ชั้น	บรรยากาศ	ไว้	ใน	ระดับ			445	-	490			ppm			CO2		 	เทียบ	เท่า			(	CO2			equivalent	)	

	ซึ่ง	หมายความ	ว่า	ประเทศ	ต่างๆ	 	จะ	ต้อง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ลง	ไป			50	-	85	%		

จาก	ระดับ	ของ	ปี		 	พ	.	ศ	.			2543		 	ภายใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2593		 	หรือ			25	-	40	%		 	ภายใน		 	พ	.	ศ	.			

2563		 	แม้ว่า	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	จะ	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ทาง	ประวัติศาสตร์			(	historical				

responsibility	)		 	ใน	การ	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก		 	แต่	อัตรา	การ	ปล่อย	ก๊าซ		

เรือน	กระจก	ของ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ก็	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	กว่า	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	นับ	ตั้งแต่			

ค	.	ศ	.			1990			เป็นต้น	มา			สำนักงาน	พลังงาน	สากล			(	International			Energy			Agency	)		
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	ได้	คาด	การณ์	ว่า		 	ภายใน		 	ค	.	ศ	.			2025		 	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	โดย	รวม	จะ	ปล่อย	ก๊าซ		

เรือน	กระจก	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	อัตรา			84	%		 	ใน	ขณะ	ที่	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	จะ	ปล่อย	เพิ่ม	ขึ้น		

ใน	อัตรา		 	35	%		 	โดย	จีน	จะ	กลาย	เป็น	ประเทศ	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	มาก	ที่สุด		

แทนที่	สหรัฐอเมริกา		 	ด้วย	เหตุ	นี้		 	ประเด็น	สำคัญ	ใน	การ	เจราจา	เพื่อ	กำหนด	เป้า	หมาย		

การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ก็	คือ		 	การ	กำหนด	ให้	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	เข้า	มา	มี	ส่วน	

	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก		 	โดย	เฉพาะ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	หลาย	ประเทศ	

ที	่ม	ีการ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ตอ่	ผลติภณัฑ์	มวล	รวม	ประชาชาติ			(	Emission			intensity			

per			GDP	)			สูง	กว่า	ค่า	เฉลี่ย	ของ	โลก			เช่น			จีน			และ			อินเดีย			

	 	ใน	การ	ประชุม			COP15		 	ณ		 	นคร	โคเปนเฮเกน		 	ใน	เดือน	ธันวาคม		 	พ	.	ศ	.			2552			

รฐั	ภาคี	ไม่	สามารถ	บรรลุ	ขอ้	ตกลง	เกีย่ว	กบั	พนัธกรณี	ใน	การ	ลด	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	เพือ่	ใช้	

บังคับ	หลัง	จาก	ที่	พิธี	สาร	เกีย	ว	โต	สิ้น	สุด	ลง	ใน			ค	.	ศ	.			2012			เอกสาร	ที่	ได้	จาก	การ	ประชุม	

	มี	เพียง		 	“	โคเปนเฮเกน	แอค	คอร์ด	”			(	Copenhagen			Accord	)		 	ซึ่ง	เกิด	จาก	การ	ประชุม	

ตกลง	กัน	ของ	ผู้นำ			26		 	ประเทศ	ภาย	ใต้	การ	ผลัก	ดัน	ของ	กลุ่ม	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	

ก่อน	วัน	สุดท้าย	ของ	การ	ประชุม			COP15		 	เนื่องจาก	ที่	ประชุม			COP15		 	มิได้	มี	มติ	

รับรอง	โคเปนเฮเกน	แอค	คอร์ด		 	เอกสาร	นี้	จึง	มี	สถานะ	เป็น	เพียง	บันทึก	ความ	เห็น	ร่วม				

(	political			consensus	)			ที่	มิได้	มี	ผล	ผูกพัน	ตาม	กฎหมาย			สาระ	สำคัญ	ของ	โคเปนเฮเกน	

แอค	คอร์ด	พอ	สรุป	ได้	ดังนี้10	

		 1)	 รัฐ	ภาคี	ยอมรับ	ว่าการ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	เป็น	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	

ที่	ท้าทาย	มาก	ที่สุด	อัน	หนึ่ง	ใน	ปัจจุบัน	ซึ่ง	ประชาคม	โลก	ต้อง	ร่วม	มือ	กัน	อย่าง	เร่ง	ด่วน		

ใน	การ	แก้ไข	ปัญหา	ตาม	หลัก	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ร่วม	กัน	แต่	แตก	ต่าง	กัน		 	และ	ตาม	ขีด		

ความ	สามารถ	ของ	รัฐ	ภาคี		 	เป้า	หมาย	ก็	คือ	จะ	ต้อง	คง	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	

ไว้	ใน	ระดับ	ที่	อุณหภูมิ	โลก	จะ	เพิ่ม	ขึ้น	ต่ำ	กว่า			2		 	องศา	เซลเซียส		 	โดย	คำนึง	ถึง	ความ		

เป็น	ธรรม			การ	พัฒนา	ที่	ยั่งยืน			และ	การ	เสริม	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระยะ	ยาว	เพื่อ	แก้ไข	

การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	

10	Decision-/CP.15,	http://unfccc.int/files/meetings/cop-15/application/pdf/cop15
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	 2)		รฐั	ภาคี	ใน	ภาค	ผนวก			1			ม	ีพนัธกรณ	ีที	่จะ	ดำเนนิ	การ	โดย	ลำพงั	หรอื	โดย	รว่ม	กนั		

เพื่อ	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก		 	โดย	ให้	แจ้ง	ปริมาณ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	จะ	ลด	ได้	

ภายใน	ปี		 	ค	.	ศ	.			2020		 	ให้	ฝ่าย	เลขาธิการ	อนุ	สัญญาฯ	ทราบ	ภายใน	วัน	ที่			31		 	มกราคม				

ค	.	ศ	.			2010			สำหรับ	รัฐ	ภาคี	นอก	ภาค	ผนวก	ที่		1			(	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	)			มีหน้า	ที่	ดำเนิน	

มาตรการ	เพือ่	บรรเทา	ปญัหา	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ			(	mitigation			actions	)		

โดย	แจ้ง	ให้	ฝ่าย	เลขาธิการ	ทราบ	ภายใน			31			มกราคม			ค	.	ศ	.			2010			เช่น	กัน	

		 3)	 รัฐ	ภาคี	จะ	เพิ่ม	การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ทางการ	เงิน	แก่	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	

เพือ่	สนบัสนนุ	การ	ดำเนนิ	การ	ดา้น	การ	บรรเทา	ปญัหา	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ		

ของ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา		 	ซึ่ง	รวม	ถึง	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	ทำลาย	ป่า	และ	

ความ	เสื่อมโทรม	ของ	ป่า			(	REDD	-	Plus	)	11			มาตรการ	ปรับ	ตัว			(	adaptation	)			การ	พัฒนา	

และ	การ	ถ่ายทอด	เทคโนโลยี		 	และ	การ	เพิ่ม	ขีด	ความ	สามารถ	ของ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา			

ใน	การ	นี้		 	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	จะ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	แก่	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ใน	วงเงิน	

ประมาณ			3			หมื่น	ล้าน	เหรียญ	สหรัฐ	ฯ	ใน	ช่วง	ระหว่าง			ค	.	ศ	.			2010	-	2012			สำหรับ	การ	ให้		

ความ	ช่วย	เหลือ	ทางการ	เงิน	ด้าน	การ	ปรับ	ตัว			จะ	พิจารณา	ให้	ความ	สำคัญ	เป็น	ลำดับ	ต้น	

แก่	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ที่	มี	ความ	เปราะ	บาง	มาก	ที่สุด			อัน	ได้แก่			ประเทศ	ที่	ด้อย	พัฒนา	

ที่สุด			(	least			developed			countries	)			ประเทศ	ที่	เป็น	เกาะ	หรือ	หมู่	เกาะ			(	small			island			

developing			States	)		 	และ	ประเทศ	ใน	แอฟริกา		 	และ	หาก	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	มี	การ	

ดำเนิน	มาตรการ	บรรเทา	อย่าง	จริงจัง	และ	โปร่งใส		 	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	จะ	ให้	ความ		

ช่วย	เหลือ	ใน	วงเงิน			1			แสน	ล้าน	เหรียญ	สหรัฐ	ฯ	ต่อ	ปี	ภายใน			ค	.	ศ	.			2020	

		 4)	ให	้จดั	ตัง้	กองทนุ	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ส	ีเขยีว	โคเปนเฮเกน			(	Copenhagen			Green			

Climate			Fund	)			เพือ่	เปน็	กลไก	ทางการ	เงนิ	สำหรบั	ให	้ความ	ชว่ย	เหลอื	แก	่ประเทศ	กำลงั	

พัฒนา	ใน	โครงการ			แผน	งาน			นโยบาย			และ	กิจกรรม	ต่างๆ		ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	บรรเทา	

11	Reducing			Emissions			from			Deforestation			and			Degradation			in			Developing			Countries		 	หรือ			REDD			
	หมาย	ถึง	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	ทำลาย	ป่า	และ	ความ	เส่ือมโทรม	ของ	ป่า	ใน	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา		 	ถูก	เสนอ	
เป็น	คร้ัง	แรก	เม่ือ			ค	.	ศ	.			2005			และ	ได้	รับ	การ	รับรอง	ใน	การ	ประชุม			COP13			ท่ี	นคร	บาหลี			ใน			ค	.	ศ	.			2007			REDD	-	Plus			
ขยาย	ความ	หมาย	ของ			REDD			ให้	รวม	ถึง			การ	อนุรักษ์	และ	จัดการ	ป่า	ไม้	อย่าง	ย่ังยืน			ตลอด	จน	การ	เพ่ิมพูน	แหล่ง	ดูด	ซับ	
ก๊าซ	เรือน	กระจก	ใน	ภาค	ป่า	ไม้	ของ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา
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การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	ซึ่ง	รวม	ถึง			REDD	-	Plus		 	การ	ปรับ	ตัว		 	การ	เพิ่ม	ขีด		

ความ	สามารถ			และ	การ	พัฒนา	และ	ถ่ายทอด	เทคโนโลยี			นอกจาก	นี้			ยัง	ให้	จัด	ตั้ง	กลไก	

ด้าน	เทคโนโลยี			(	Technology			Mechanism	)		 	เพื่อ	เร่งรัด	การ	พัฒนา	และ	ถ่ายทอด	

เทคโนโลยี	ที	่ชว่ย	สนบัสนนุ	การ	ปรบั	ตวั	รองรบั	และ	การ	บรรเทา	ปญัหา	การ	เปลีย่นแปลง	

สภาพ	ภูมิ	อากาศ	

		 5)	 ให้	มี	การ	ประเมิน	ผล	การ	ดำเนิน	การ	ตาม	โคเปนเฮเกน	แอค	คอร์ด	ภายใน	ปี				

ค	.	ศ	.			2015	

		 นบั	จนถงึ	วนั	ที	่		3			กมุภาพนัธ	์		พ	.	ศ	.			2553			ม	ีประเทศ	ที	่สง่	เอกสาร	ตาม	โคเปนเฮเกน	

แอค	คอร์ด	แล้ว	จำนวน			59		 	ประเทศ		 	ประกอบ	ด้วย	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว			37		 	ประเทศ				

และ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา			22			ประเทศ12			ตัวเลข	และ	เป้า	หมาย	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	

ของ	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	ส่วน	ใหญ่	ยึด	ตาม	ตัวเลข	เดิม	ที่	เคย	ประกาศ	เอา	ไว้	ก่อน	การ	

ประชุม			COP15			เช่น			สหรัฐอเมริกา	กำหนด	เป้า	หมาย	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่			17	%			

จาก	ระดับ	ปี			ค	.	ศ	.			2005			ภายใน	ปี			ค	.	ศ	.			2020			และ	สหภาพ	ยุโรป	กำหนด	เป้า	หมาย	การ	

ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ไว้	ที่			20	-	30	%			จาก	ระดับ	ปี			ค	.	ศ	.			1990			ภายใน			ค	.	ศ	.			202013	

		 ประเทศไทย	เป็น	ประเทศ	หนึ่ง	ที่	มี	อัตรา	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ต่อ			GDP				

สูง	กว่า	ค่า	เฉลี่ย	ของ	โลก		 	โดย	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	อัตรา	ร้อย	ละ			24.6		 	ใน	ระหว่าง		 	ค	.	ศ	.			1992	

-	2006		 	ซึ่ง	จัด	เป็น	อันดับ	หนึ่ง	ใน	บรรดา	ประเทศ	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	มาก	ที่สุด				

25			ประเทศ	ใน	ปี			ค	.	ศ	.			200514			เนื่องจาก	แนว	โน้ม	ใน	ขณะ	นี้	ก็	คือ			ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	

อาจ	ตอ้ง	เขา้	มา	ม	ีสว่น	รบั	ผดิ	ชอบ	อยา่ง	ใด	อยา่ง	หนึง่	โดย	ดำเนนิ	มาตรการ	บรรเทา	ปญัหา	

การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	ของ	แตล่ะ	ประเทศ			(	Nationally			

appropriate			mitigation			actions	:			NAMA	)		 	ทั้งนี้	ไม่	ว่า	จะ	มี	การ	กำหนด	พันธกรณี		

ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	สำหรับ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	หลัง			ค	.	ศ	.			2012			หรือ	ไม่	ก็ตาม			

12		ได้แก่		 	บราซิล		 	แอฟริกาใต้		 	อินเดีย		 	จีน		 	อินโดนีเซีย		 	สิงคโปร์		 	คอสตาริกา		 	จอร์เจีย		 	อิสราเอล		 	สาธารณ	รัฐ	
	มัลดีฟ	ส์			สาธารณรัฐ	หมู่	เกาะ	มาร์แชล	ล์			และ	เกาหลีใต้			เป็นต้น
13	 	บัณฑูร		 	เศรษฐ	ศิ	โร	ตม์	,		 	โคเปนเฮเกน	แอค	คอร์ด	กับ	เกมส์	เจรจา	เร่ือง	โลก	ร้อน	,			http	:	/	/	www	.	measwatch	.	org	/	
autopage	/	show_page	.	php			วัน	ท่ี			7			กุมภาพันธ์			2553
14	 	WRI	,			CAIT			(	2009	)	,			ท่ีมา			http	:	/	/	cait	.	wri	.	org					คำนวณ	จาก			GDP			data			ของ	ธนาคารโลก
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ประเทศไทย	โดย	เฉพาะ	ภาค	พลังงาน	และ	อุตสาหกรรม	ซึ่ง	เป็น	ภาค	เศรษฐกิจ	ที่	ปล่อย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	มาก	ที่สุด	ใน	ปัจจุบัน	จะ	ต้องเต	รี	ยม	ความ	พร้อม	ให้	มาก	ที่สุด	ใน	การ	เข้า	

สู่	ระบบ	เศรษฐกิจ	คาร์บอน	ต่ำ	

		 นอกจาก	การเต	รี	ยม	ความ	พร้อม	เพื่อ	รองรับ	พันธกรณี	ที่	อาจ	เกิด	ขึ้น	ใน	อนาคต			

ประเทศไทย	ยัง	อาจ	ต้อง	เผชิญ	กับ	มาตรการ	กีดกัน	ทางการ	ค้า	จาก	ประเทศ	คู่	ค้า	สำคัญ	

หาก	ประเทศไทย	ยัง	ไม่	ดำเนิน	การ	ที่	เหมาะ	สมใน	ด้าน	การ	แก้ไข	ปัญหา	โลก	ร้อน		 	เช่น			

มาตรการ	ที่	เรียก	กัน	ว่า			Border			Carbon			Adjustment			(	BCA	)		 	ซึ่ง	กำหนด	ให้	ผู้นำ	

เข้า	สินค้า	ต้อง	ซื้อ	สิทธิ	ใน	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ตาม	ปริมาณ	ก๊าซ	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	

กระบวนการ	ผลิต		 	เพื่อ	ป้องกัน	มิ	ให้	ผู้	ส่ง	สินค้า	เข้า	มา	ใน	ประเทศ	ได้	เปรียบ	ทางการ	ค้า	

เหนอื	ผู	้ผลติ	ภายใน	ประเทศ	ที	่ตอ้ง	เผชญิ	กบั	มาตรการ	ควบคมุ	การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	

ที่	เข้ม	งวด	มากกว่า			ดัง	เช่น	ที่	ปรากฏ	ใน	ร่าง	กฎหมาย			American			Clean			Energy			and			

Security			Act		 	ค	.	ศ	.			2009		 	ซึ่ง	เพิ่ง	ผ่าน	ความ	เห็น	ชอบ	ของ	สภา	ล่าง	ของ	สหรัฐอเมริกา	

เมื่อ	เดือน	มิถุนายน		 	พ	.	ศ	.			2552		 	อีก	ตัวอย่าง	หนึ่ง	ได้แก่		 	กฎหมาย	ของ	สหภาพ	ยุโรป				

(	EU			Directive			2008	/	101	)		 	ที่	กำหนด	ให้	รวม	กิจการ	การ	บิน	เข้า	ใน	ระบบ	การ	ซื้อ	ขาย	

คาร์บอน	เครดิต	ของ	สหภาพ	ยุโรป		 	ซึ่ง	จะ	มี	ผล	ใช้	บังคับ	กับ	สาย	การ	บิน	ระหว่าง	ประเทศ	

ที่	ขึ้น	หรือ	ลง	จอด	ใน	ประเทศ	สมาชิก	ของ	สหภาพ	ยุโรป	ตั้งแต่		 	พ	.	ศ	.			2555		 	เป็นต้น	ไป				

ส่ง	ผล	ให้	สาย	การบินไทย	ที่	บิน	เข้า	ออก	สหภาพ	ยุโรป	จะ	ต้อง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	ลง			3	%		 	ใน		 	พ	.	ศ	.			2555		 	จาก	ระดับ	ใน	ช่วง		 	พ	.	ศ	.			2547	-	2549		 	และ	จะ	ต้อง	

	ลด	ลง	มาก	ขึ้น	เป็น			5	%		 	ใน		 	พ	.	ศ	.			2556		 	หรือ	จะ	ใช้	วิธี	การ	ซื้อ	สิทธิ	ใน	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

	เรือน	กระจก	แทน	ก็ได้	

		 อีก	มาตรการ	หนึ่ง	ที่	กำลัง	เกิด	ขึ้น	ท่ามกลาง	กระแส	ความ	ตื่น	ตัว	เรื่อง	การ	

เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ก็	คือ		 	การ	กำหนด	ให้	สินค้า	และ	บริการ	ต่างๆ		 ติด	ฉลาก	

คาร์บอน			(	Carbon			label	)			ซึ่ง	เป็น	แนว	โน้ม	ที่	กำลัง	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	เรื่อยๆ		ใน	ประเทศ	กลุ่ม	

สหภาพ	ยุโรป	ทั้ง	ใน	รูป	ของ	กฎ	ระเบียบ			และ	กระแส	ความ	กดดัน	ทั้ง	จาก	ภาค	เอกชน	และ	

ผู้	บริโภค			ฉลาก	คาร์บอน	แสดง	ระดับ	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ของ	สินค้า	และ	บริการ			

ซึ่ง	สามารถ	พิจารณา	จาก	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ตลอด	วงจร	ชีวิต	ของ	ผลิตภัณฑ์	
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หรือ	บริการ	นั้น		 	ตั้งแต่	การ	ได้	มา	ซึ่ง	วัตถุดิบ		 	การ	ผลิต		 	การ	บรรจุ	หีบห่อ		 	การ	ขนส่ง	ไป	

ยัง	ปลาย	ทาง	ถึง	ผู้	บริโภค		 	รวม	ไป	ถึง	การ	ใช้	งาน		 	และ	การ	กำจัด	ของ	เสีย	ที่	เกิด	จาก	การ		

ใช้	สินค้า	และ	บริการ	นั้น		 	หรือ	ที่	เรียก	กัน	ว่า		 	คาร์บอน	ฟุต	ปริ	๊นต์			(	Carbon			footprint	)				

ใน	อตุสาหกรรม	อาหาร	ใน	ปจัจบุนั			ยงั	ปรากฏ	ฉลาก	อืน่ๆ		ที	่พฒันา	ตอ่	เนือ่งจาก	คารบ์อน	

ฟุต	ปริ	๊นต์			ได้แก่			Water			Footprint			(	แสดง	ปริมาณ	น้ำ	ที่	ใช้	ใน	การ	ผลิต	สินค้า	)			เช่น			ข้าว			

1			กิโลกรัม	ใช้	น้ำ			3,000			ลิตร			กาแฟ			1			ถ้วย			ใช้	น้ำ			140			ลิตร			และ	เนื้อ	วัว			1			กิโลกรัม	

ใช้	น้ำ			16,000		 	ลิตร		 	นอกจาก	นี้		 	ยัง	มี	กระแส			Food			Miles		 	ที่	ภาค	เอกชน	ริเริ่ม	โดย	

แสดง	ระยะ	ทาง	ที่	ผลิตภัณฑ์	ต้อง	เดิน	ทาง	เพื่อ	มา	ถึง	ยัง	ผู้	บริโภค	ไว้	ใน	ฉลาก	หรือ	ใบ	เสร็จ		

เมื่อ	ผู้	บริโภค	ซื้อ	สินค้า		 	ซึ่ง	จะ	มี	ผล	ทำให้	ผู้	บริโภค	เลือก	ซื้อ	สินค้า	ที่	ผลิต	ใน	ท้อง	ถิ่น		

มาก	ขึ้น		 	ใน	อนาคต	ยัง	อาจ	มี	การ	พัฒนา	ฉลาก	อื่นๆ		 	เช่น		 	ฉลาก			Forest			Footprint			

เปน็ตน้15			ภาค	อตุสาหกรรม	อาหาร	ของ	ไทย	จงึ	ตอ้ง	ปรบั	ตวั	โดย	การ	พฒันา	พนัธุ	์เพือ่	เพิม่	

ผลผลติ	ตอ่	ไร่			วจิยั	และ	พฒันา	วธิี	การ	เพาะ	ปลกู			และ	การ	เลีย้ง	สตัว	์เพือ่	ให้	ลด	การ	ปลอ่ย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก		 	พัฒนา	วิธี	การ	จัดการ	ของ	เสีย	จาก	ฟาร์ม	และ	โรงงาน	แปรรูป	อาหาร			

รวม	ทั้ง	พัฒนา	ศักยภาพ	ใน	การ	จัด	ทำ	ฉลาก	คาร์บอน	ใน	รูป	แบบ	ต่างๆ		ด้วย16

15		ธงชัย			บุณย	โชติ	มา	,			การเต	รี	ยม	การ	เพ่ือ	รองรับ	โลก	ร้อน	สำหรับ	อุตสาหกรรม	อาหาร	,			เอกสาร	ประกอบ	การ	ประชุม	
ระดม	สมอง	ระดับ	ผู้	เช่ียวชาญ			(	Expert			Group			Meeting	)			เร่ือง			“	ยุทธศาสตร์	การ	วิจัย	เกษตร	เพ่ือ	รองรับ	โลก	ร้อน	”	,			
วัน	ท่ี			2			กุมภาพันธ์			2553	,			ณ			โรงแรม	มิ	รา	เคิล			แก	รนด์			คอน	เวน	ช่ัน			กรุงเทพฯ
16	 	ธงชัย			บุณย	โชติ	มา	,			อ้าง	แล้ว
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	 	ประเทศไทยมีศักยภาพในการเตรียมตัว	เพื่อ	รองรับ	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ		
ภูมิ	อากาศ		 	เนื่องจาก	ไทย	เป็น	ศูนย์กลาง	ความ	หลาก	หลาย	ทาง	พันธุกรรม	ของ	พืช	

	หลาย	ชนดิ			เชน่			ขา้ว			ถัว่			พชื	ตระกลู	สม้			พชื	ตระกลู	แตง			กลว้ย			และ	พชื	อืน่ๆ			อกี	มากมาย			

ซึ่ง	เอื้อ	ต่อ	การ	แสวงหา	และ	พัฒนา	พันธุ์	พืช	ที่	ทนทาน	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	จาก	

สภาวะ	โลก	ร้อน	และ	ภัย	คุกคาม	จาก	แมลง	ต่าง	ถิ่น		 	ใน	ด้าน	การ	สาธารณสุข		 	โครงสร้าง	

การ	ทำงาน	ของ	ระบบ	สาธารณสุข	ของ	ไทย	ถือว่า	ค่อน	ข้าง	ก้าวหน้า		 	หาก	พัฒนาการ	

ทำงาน	ให	้ม	ีกา	รบ	ูรณา	การ	มาก	ขึน้			ก	็จะ	ทำให	้สามารถ	พฒันา	ระบบ	เฝา้	ระวงั	และ	เตอืน	ภยั	

เกีย่ว	กบั	โรค	อบุตั	ิซำ้			โรค	อบุตั	ิใหม	่		และ	โรค	ที	่ตดิตอ่	จาก	สตัว	์สู	่คน	ได	้ด	ียิง่	ขึน้			นอกจาก	นี	้		

ประเทศไทย	ยงั	ม	ีภาค	เอกชน	ที	่เขม้	แขง็	พอที	่จะ	สามารถ	ปรบั	ตวั	รองรบั	การ	เปลีย่นแปลง	

ที	่เกดิ	จาก	กระแส	การ	ตืน่	ตวั	เรือ่ง	โลก	รอ้น	ได	้		เชน่			การ	พฒันาการ	ทอ่ง	เทีย่ว	คารบ์อน	ตำ่		

	และ	การ	ปรับ	ตัว	ใน	กระบวนการ	ผลิต	และ	การ	เลี้ยง	ปศุสัตว์	ของ	อุตสาหกรรม	อาหาร	

	เพื่อ	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก			เป็นต้น	

		 	อย่างไร	ก็ตาม		 	การ	ปรับ	ตัว	เพื่อ	รองรับ	ปัญหา	โลก	ร้อน	ของ	ไทย	ยัง	มี	จุด	อ่อน		

หลาย	ประการ		 	ภาค	พลังงาน	ของ	ไทย	ซึ่ง	เป็น	ภาค	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	มาก	ที่สุด	

มี	ข้อ	จำกัด	ใน	การ	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	เนื่องจาก	เกือบ			70	%		 	ของ	พลังงาน	

ไฟฟ้า	ที่	ผลิต	ใน	ประเทศไทย	เป็น	พลังงาน	ที่	ผลิต	จาก	ก๊าซ	ธรรมชาติ	ซึ่ง	ปล่อย	ก๊าซ	

คาร์บอนไดออกไซด์	ต่ำ	กว่า	เชื้อ	เพลิง	ชนิด	อื่นๆ		 	อยู่	แล้ว		 	การ	ทำงาน	ของ	ส่วน	ราชการ	

5
จุดแข็งจุดอ่อน

โอกาสและความท้าทาย
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ต่างๆ		 	และ	องค์กร	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น	ยัง	ขาด	กา	รบู	รณา	การ	ใน	การเต	รี	ยม	รับมือ	กับ	

ปญัหา	โลก	รอ้น			นอกจาก	นี	้		ประเทศไทย	ยงั	ขาด	องค	์ความ	รู	้ทาง	วทิยาศาสตร	์ที	่พอ	เพยีง	

ต่อ	การ	กำหนด	นโยบาย	ด้าน	การ	ป้องกัน		 	เฝ้า	ระวัง		 	และ	ปรับ	ตัว	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	

สภาพ	ภูมิ	อากาศ			เช่น			การ	จำลอง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ใน	อนาคต	ที่	มี	ความ	แม่นยำ	มาก	ขึ้น	

สำหรับ	ประเทศไทย		 	การ	ทำ	แผนที่	เสี่ยง	ภัย	ใน	ระดับ	ต่างๆ		 	และ	การ	วิจัย	ด้าน	เกษตร	

เพื่อ	แก้	ปัญหา	เฉพาะ	ถิ่น		 	เช่น		 	การ	จัดการ	ปุ๋ย	และ	ธาตุ	อาหาร	ใน	ดิน		 	และ	การ	จัดการ	

โรค	แมลง	ต่าง	ถิ่น			เป็นต้น	

		 	ใน	ด้าน	โอ	กาส	ใหม่ๆ			ที่	เกิด	จาก	กระแส	โลก	ร้อน			ประเทศไทย	ใน	ฐานะ	ประเทศ	

กำลัง	พัฒนา	สามารถ	จัด	ทำ	โครงการ	เพื่อ	ขอรับ	ความ	ช่วย	เหลือ	จาก	ประเทศ	พัฒนา	

แล้ว	ผ่าน	กองทุน	ต่างๆ			เช่น			กองทุน			Adaptation			Fund			ภาย	ใต้			UNFCCC			ที่	ให้การ	

สนับสนุน	แก่	โครงการ	หรือ	มาตรการ	ปรับ	ตัว			กองทุน			Readiness			Fund			ภาย	ใต้			Forest			

Carbon			Partnership			Facility			(	FCPF	)			ของ	ธนาคารโลก	ที่	ให้การ	สนับสนนุ	การเต	รี	ยม	

ความ	พรอ้ม	ดา้น	การ	ลด	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	จาก	การ	ทำลาย	ปา่	และ	ความ	เสือ่มโทรม	ของ	ปา่			

และ	ล่าสุด	กองทุน			Copenhagen			Green			Climate			Fund			ที่	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	กำลัง	

ผลัก	ดัน	ให้	เกิด	ขึ้น	หลัง	การ	ประชุม			COP15			อย่างไร	ก็ตาม			กองทุน	เหล่า	นี้	ล้วน	กำลัง	อยู่	

ใน	ระยะ	เริ่ม	ต้น			มี	เพียง	กองทุน			Readiness			Fund			ที่	เริ่ม	ให้การ	สนับสนุน	ประเทศ	กำลัง	

พัฒนา	ใน	โครงการ	ลด	การ	ตัด	ไม้	ทำลาย	ป่า	บ้าง	แล้ว			สำหรับ	กอง	ทุ	นอื่นๆ			ยัง	ไม่	ชัดเจน	

ว่า	จะ	มี	ทรัพยากร	สนับสนุน	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ได้	มาก	น้อย	เพียง	ใด	

		 	นอกจาก	นี้		 	กระแส	โลก	ร้อน	เปิด	โอกาส	ทาง	ธุรกิจ	ให้	แก่	ภาค	เอกชน	ที่	ปรับ	ตัว	

เอง	ได้	และ	มอง	เห็น	ความ	ได้	เปรียบ	ใน	การ	แข่งขัน		 	เช่น		 	อุตสาหกรรม	การ	ท่อง	เที่ยว	

สามารถ	พัฒนา	กิจกรรม	โดย	อาศัย	แนวคิด			Green			tourism		 	และ	ภาค	การเกษตร	

และ	อุตสาหกรรม	อาหาร	ของ	ไทย	สามารถ	ปรับ	วิธี	การ	เพาะ	ปลูก		 	การ	เลี้ยง	สัตว์		 	และ	

กระบวนการ	ผลิต	ให้	เป็น	แบบ	คาร์บอน	ต่ำ	ได้			เป็นต้น	

		 	ความ	ท้าทาย	สำคัญ	ใน	การเต	รี	ยม	รับมือ	กับ	กระแส	โลก	ร้อน	ก็	คือ		 	พันธกรณี	

ระหว่าง	ประเทศ	และ	มาตรการ	ทางการ	ค้า	ที่	ไทย	อาจ	ต้อง	เผชิญ	ใน	อนาคต		 	แม้ว่า	

ประเทศไทย	จะ	ยัง	ไม่มี	พันธกรณี	ต้อง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ภาย	ใต้	พิธี	สาร	
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	เกีย	ว	โต	ใน	ปัจจุบัน		 	แต่	แนว	โน้ม	ใน	อนาคต	ก็	คือ		 	ประเทศไทย	ต้อง	ดำเนิน	มาตรการ	

ตาม	ความ	เหมาะ	สม	เพื่อ	บรรเทา	และ	ปรับ	ตัว	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	

ตาม	กรอบ	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระยะ	ยาว	ภาย	ใต้		UNFCCC		 	ประเทศไทย	โดย	เฉพาะ	

	อย่าง	ยิ่ง	ภาค	อุตสาหกรรม	และ	พลังงาน	จะ	ต้อง	ปรับ	ตัว	เพื่อ	เข้า	สู่	ระบบ	เศรษฐกิจ	

คาร์บอน	ต่ำ		 	นอกจาก	นี้		 	การ	ขยาย	ตัว	ของ	การ	ท่อง	เที่ยว		 	การ	เพิ่ม	จำนวน	ของ	

	นัก	ท่อง	เที่ยว	ต่าง	ชาติ			ตลอด	จน	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	แรงงาน	ต่างด้าว			จะ	ทำให้	การ	ป้องกัน	

และ	การ	เฝ้า	ระวัง	โรค	กระทำ	ได้	ยาก	ขึ้น
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	 ผลกระทบของโลกร้อน	ตาม	ที่	กล่าว	มา	แล้ว	ข้าง	ต้น			มิได้	เกิด	ขึ้น	ใน	สุญญากาศ			

แต่	จะ	เกิด	ขึ้น	ใน	ขณะ	เดียว	กับ	ที่	สังคม	และ	ระบบ	เศรษฐกิจ	ไทย	กำลัง	เดิน	หน้า	อย่าง	ไม่	

หยุด	ยั้ง		 	สังคม	ไทย	กำลัง	ก้าว	เข้า	สู่	สังคม	ผู้	สูง	อายุ		 	ซึ่ง	จะ	ทำให้	เรา	มี	กลุ่ม	ประชากร	ที่		

เปราะ	บาง	ต่อ	ความ	เสี่ยง	ด้าน	สุขภาพ	มาก	ขึ้น		 	ใน	ขณะ	ที่	พฤติกรรม	การ	ผลิต	และ	

การ	บริโภค	ซึ่ง	สร้าง	ภาระ	เพิ่ม	ขึ้น	ให้	แก่	สิ่ง	แวดล้อม	ก็	ยัง	ไม่	ได้	รับ	การ	แก้ไข	อย่าง	มี	

ประสิทธิภาพ		 	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัต	น์	ด้าน	การ	เดิน	ทาง		 	การ	ท่อง	เที่ยว		 	และ	การ	ย้าย	ถิ่น			

จะ	ทำให้	มี	ความ	เสี่ยง	ต่อ	การก	ระ	จาย	ของ	โรค	อุบัติ	ใหม่	เพิ่ม	ขึ้น			พร้อมๆ			กับ	ความ	เสี่ยง	

และ	ผลก	ระ	ทบ	ด้าน	อื่นๆ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ซึ่ง	กำลัง	จะ	ตาม	มา				

เมื่อ	มอง	ไป	ข้าง	หน้า		 	อนาคต	ของ	มนุษยชาติ		 	รวม	ทั้งคน	ไทย		 	ย่อม	มี	ความ	ไม่	แน่นอน	

	สูง	ขึ้น		 	มี	ความ	เสี่ยง	สูง	ขึ้น		 	แม้ว่า	ใน	ทุก	วิกฤต	จะ	มี	โอกาส		 	แต่	โอกาส	จะ	เกิด	ขึ้น	ได้		

ก็	ต่อ	เมื่อ	มี	ความ	รู้			และ	สารสนเทศ	ที่	หนัก	แน่น	และ	เหมาะ	สม	

	 	จาก	การ	วิเคราะห์	ปัญหา	ที่	ผ่าน	มา			ทำให้	สามารถ	สรุป	ประเด็น	ยุทธศาสตร์	หลัก			

และ	แนวทาง	นโยบาย	สาธารณะ	ได้	ดังนี้	

		 1)	 ยุทธศาสตร์	การ	ปรับ	ตัว		 	เป็น	ที่	ยอมรับ	กัน	แล้ว	ว่า		 	ปัญหา	การ	เปลี่ยนแปลง	

สภาพ	ภูมิ	อากาศ	กำลัง	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เสี่ยง		 	และ	ผลก	ระ	ทบ	อย่าง	หลีก	เลี่ยง	ไม่	ได้				

ดัง	นั้น		 	ยุทธศาสตร	์การ	ปรับ	ตัว	จะ	เป็น	ยุทธศาสตร	์สำคัญ	ซึ่ง	ต้อง	อาศัย	การ	สร้าง	ความ	

ตระหนัก	ใน	ปัญหา	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	ใน	ระดับ	พื้นที่	ที่	มี	ความ	อ่อน	ไหว	

6
ยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ด้านการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ			ยุทธศาสตร์	นี้	ประกอบ	ด้วย	การ	สร้าง	ฐาน	ข้อมูล	

	องค์	ความ	รู้		 	และ	การ	แบ่ง	ปัน	ความ	รู้		 	รัฐ	ควร	สนับสนุน	ให้	สถานี	โทรทัศน์		 	วิทยุ	และ	

	สื่อ	อื่นๆ		 ของ	รัฐ	ถ่ายทอด	ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	ภาวะ	โลก	ร้อน		 	และ	ให้	ข้อมูล	ที่	เข้าใจ	ได้	ง่าย	

เกี่ยว	กับ	กิจกรรม	ที่	ประชาชน	สามารถ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก			(	เช่น				

ไก่	สด			1			กก	.			ปล่อย			CO2	เทียบ	เท่า			2.9			กก	.			เนื้อ	วัว			1			กก	.			ปล่อย			CO2	เทียบ	เท่า			

16		 	กก	.	)		 	การเต	รี	ยม	การ	จัดการ	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	ยัง	ต้อง	อาศัย	กา	ร	

บู	รณา	การ	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	กระทรวง		 	ทบวง	กรม	ต่างๆ		 	อีก	ด้วย		 	เช่น		 	บูรณ	า	การ		

การ	วางแผน	และ	ฝึก	ซ้อม	ทีม	งาน	และ	ระบบ	งาน	เพื่อ	เตรียม	การ	รับมือ	กับ	ภัย	พิบัติ	หรือ	

	ภัย	ร้าย	แรง	จาก	ธรรมชาติ		 	และ	ระบบ	งาน	ด้าน	การ	สาธารณสุข	เพื่อ	ให้	สามารถ	พร้อม	

รับมือ	ใน	ภาวะฉุกเฉิน	โดย	เฉพาะ	ใน	ระดับ	ท้อง	ถิ่น	

		 2)	 ยุทธศาสตร์	การ	สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง	ให้	กับ	องค์กร	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น				

ความ	เสี่ยง	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	มี	ผลก	ระ	ทบ	แตก	ต่าง	กัน	ระหว่าง	

พื้นที่		 	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	การ	จัดการ	ของ	หน่วย	งาน	ใน	ระดับ	พื้นที่		 	อัน	ได้แก่		 	องค์กร	

ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น			(	อปท	.	)			จึง	เป็น	เรื่อง	สำคัญ			ดัง	นั้น			นโยบาย	การก	ระ	จา	ยอำ	นาจ	

ควร	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	การ	จัดการ	ความ	เสี่ยง	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	

	ให	้เปน็	หนึง่	ใน	ภารกจิ	ของ			อปท	.			สนบัสนนุ	ให	้หนว่ย	ราชการ	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	ทกุ	ภาค	สว่น	

ทำงาน	ร่วม	กับ			อปท	.			ใน	ท้อง	ถิ่น			รวม	ทั้ง	สนับสนุน	ภารกิจ	ของ			อปท	.			ใน	การ	อนุรักษ์	

ทรัพยากร	พันธุกรรม	ท้อง	ถิ่น			เป็นต้น	

		 3)	 ยุทธศาสตร์	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	และ	เพิ่ม	แหล่ง	ดูด	ซับ	ก๊าซ	

	เรือน	กระจก			ต้อง	มี	การ	สร้าง	องค์	ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	คาร์บอน	ฟุต	ปริ๊นต์	ของ	การ	ผลิต	และ	

การ	บรกิาร			รฐั	ควร	ชะลอ	และ	ยกเลกิ	การ	แทรกแซง	ราคา	พชื	ผล	ที	่จะ	สง่	ผล	ให	้ม	ีการ	ขยาย	

การ	เพาะ	ปลูก	เข้าไป	ใน	พื้นที่	ซึ่ง	เป็น	แหล่ง	ดูด	ซับ	ก๊าซ	เรือน	กระจก		 	ทบทวน	มาตรการ	

ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน	ให้	คำนึง	ถึง	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ				

ส่ง	เสริม	การ	คมนาคม	ขนส่ง	คาร์บอน	ต่ำ			(	Low			Carbon			Logistics	)		 	งด	การ	อุดหนุน		

การ	ใช้	น้ำ			ไฟฟ้า			ฯลฯ			หรือ	กิจ	กร	รม	ใดๆ			ที่	ก่อ	ให้	เกิด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก			และ	

เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ใช้	พลังงาน			โดย	เฉพาะ	ใน	หน่วย	งาน	ของ	รัฐ	และ	รัฐวิสาหกิจ
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