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คำนำ

ป ญ
ั หาการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศหรือภาวะโลกรอ้ น เป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายมนุษยชาติมากที่สุดอันหนึ่งในศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิพื้นผิว
ดินและมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้นจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบนิเวศและ
สิ่งม ีชีวิต ที่สำคัญได้แก่ การละลายของภูเขาน้ำแข็งแ ละธารน้ำแข็ง การเพิ่มขึ้นข อง
ระดับน้ำทะเลและมหาสมุทร ความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ และการเกิดพายุ
และภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ผลกระทบต่างๆ ดังกล่าวมานี้จะส่งผล
ต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างไม่เลือกเขตแดน ประเทศที่จะได้รับผลกระทบมาก
ทีส่ ดุ ก ค็ อื  ประเทศกำลังพ ฒ
ั นาและประเทศดอ้ ยพฒ
ั นาทมี่ คี วามสามารถในการปรับต วั
เพื่อรองรับความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
 แผนงาน นสธ. โดยการสนับสนุนของ สสส. ได้จ ัดพิมพ์หนังสือเรื่อง นโยบาย
สาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เผยแพร่ค วามรแู้ ละสร้างความตนื่ ต วั เกีย่ วกบั ผ ลกระทบและความเสีย่ งดา้ นตา่ งๆ 
ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และชี้ ให้เห็นถึงความจำเป็นของ
ประเทศในการปรับต วั แ ละเตรียมพร้อมเพือ่ ร บั มือก บั ภ าวะโลกรอ้ น แม้วา่ ภ าวะโลกรอ้ น
จะเป็น ปัญหาระยะยาวและความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังเป็นเรื่องที่
ไม่สามารถชี้ชัดได้แน่นอน แต่ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ กำหนด
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 เนื้อหาของหนังสือนี้เน้นความกระชับและอ่านง่าย ผู้จัดทำจึงหวังว่าหนังสือนี้
จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้และความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับ
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ และเป็นส ว่ นหนึง่ ในการรว่ มกนั ส ร้างนโยบาย
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นโยบายสาธารณะ
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ

การเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ(climatechange) หรือภาวะโลกร้อน 
(global warming) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายมนุษยชาติมากที่สุดอันหนึ่ง
ในศตวรรษที่ 21 ปัญหานี้เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases
: GHGs) สู่ชั้นบรรยากาศโลกมากจนเกินสมดุลธรรมชาติ ทำให้ค วามร้อนจากแสง
อาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกไม่สามารถระบายออกสู่บรรยากาศชั้นนอกของโลกได้ 
จึงเกิดก ารกกั เก็บค วามรอ้ นหรือท เี่ รียกกนั ว า่  ภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect)
และทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบนิเวศและ
สิ่งม ีชีวิต ที่สำคัญได้แก่ การละลายของภูเขาน้ำแข็งแ ละธารน้ำแข็ง การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ำทะเลและมหาสมุทร ความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ และการเกิดพายุ
และภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น เป็นต้น ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าผลกระทบที่
จะมีต่อระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์จะเป็นอย่างไร แต่มีข้อมูลท างวิทยาศาสตร์ม ากพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่าการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศจะกอ่ ให้เกิดผ ลกระทบในทางลบตอ่ ป ระชากรโลกอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งป ระชากรที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา
ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้น
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เป็นอย่างมากนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความ
สำคัญมากที่สุดค ิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 77% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตามมาด้วย 
CH4 (14%) และ N2O (8%) หากนับเฉพาะ CO2 ความเข้มข้นได้เพิ่มขึ้นถึง 35% 
จาก 280 เป็น 377 ส่วนต่อล้านส่วน (parts per million: ppm) จากช่วง ค.ศ. 1750 
ถึง 2004 (พ.ศ. 2293-2 547) ในปี พ.ศ. 2547 มีการปล่อย CO2 จากการเผาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลถึง 2.8 หมื่นล้านตัน ซึ่งนับเป็นอ ัตราสูงสุดตั้งแต่ ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) 
เป็นต้นมา1 สำหรับปริมาณก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญลำดับสองก็ได้
เพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่าในช่วงสองศตวรรษทผี่ ่านมา2
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีผลทำให้อุณ หภูมิพื้นผิวดินและมหาสมุทร
เพิ่มสูงขึ้น รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ประเมินว่า
นับต ั้งแต่ ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มสูงขึ้น 0.6 องศา
เซลเซียส หากไม่มีมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก ก็เป็นที่คาดหมายกันว่า 
อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงข ึ้นอีกประมาณ 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียส และระดับน้ำ
ทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น 0.1 ถึง 0.9 เมตร ภายใน ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643)3 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษ ย์โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ก ารเผาเชื้ อ เพลิ ง ฟ อสซิ ล  แ ละเกี่ ย วข้ อ งกั บ ห ลายภ าคส่ ว น ไ ด้ แ ก่  
ภาคพลังงาน การคมนาคมขนส่ง ภาคเกษตรกรรม การใช้ที่ดิน การทำลายป่าและ
ทำให้ป า่ เสือ่ มโทรม ความหว่ งใยเกีย่ วกบั ป ญ
ั หาการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศของ
ประชาคมโลกได้นำไปสู่ความร่วมมือในการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change
: UNFCCC) ใน พ.ศ. 2535 และพิธสี ารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใต้ 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 และคณะ, อา้ งแล้ว หน้า 2.
3
IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001, IPCC, 2001.
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ใน พ.ศ . 2540 พิธสี ารเกียวโตกำหนดให้ป ระเทศพฒ
ั นาแล้วแ ละประเทศทมี่ เี ศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนไปสู่ตลาดเสรีหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 1 
(Annex I countries) มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้แต่ละประเทศต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาระหว่าง 
ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 2551-2555) สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลัง
พัฒนายังไม่มีพันธกรณี ในการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะแรกนี้ อย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในโลกอย่างไม่
เลือกพรมแดน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
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1
สถานการณ์

การปล่อยกา๊ ซเรือนกระจก

ประมาณ 85% ของกา๊ ซเรือนกระจกมาจากประเทศจำนวน 25 ประเทศ 
การจัดลำดับประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่นำมานับและปีฐานที่ ใช้ในการคำนวณ ข้อมูลจากรายงาน
การศึกษาของสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) เมื่อปี 
พ.ศ. 2548 ระบุว่าหากนับก๊าซเรือนกระจกทั้ง 6 ชนิด และไม่รวมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากภาคการใช้ท ดี่ นิ แ ละปา่ ไม้ ประเทศทปี่ ล่อยกา๊ ซเรือนกระจกมากทสี่ ดุ  
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 21% ของปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของโลกโดยรวม ตามมาด้วยจีน (15%) สหภาพยุโรป (14%) รัสเซีย 
(5.7%) อินเดีย (5.6%) และญี่ปุ่น (3.9%) สำหรับประเทศไทยนั้นปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 367 ล้านตัน คิดเป็น 0.95% และจัดเป็นอ ันดับท ี่ 24 ของโลก4 อย่างไรก็ดี 
หากนับเฉพาะการปล่อย CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ข้อมูลล่าสุดจาก
ศูนย์วิเคราะห์สารสนเทศคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Information 
Analysis Center: CDIAC) ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้ป ระกอบการประชุมสมัชชารัฐภาคี
ของ UNFCCC ครั้งที่ 15 (COP 15) ในเดือนธันวาคม 2552 ณ นครโคเปนเฮเกน 
ระบุว่า ประเทศที่ปล่อย CO2 มากเป็นอ ันดับหนึ่งใน พ.ศ. 2549 คือ จีน ซึ่งปล่อย 
CO2 ประมาณ 61 ล้านตัน คิดเป็น 21.5% ของปริมาณรวมของโลก ตามมาด้วย
4

Kevin A. Baumert และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า 11-14.
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สหรัฐอเมริกา (20.2%) สหภาพยุโรป (13.8%) รัสเซีย (5.5%) อินเดีย (5.3%) และ
ญี่ปุ่น (4.6%) สำหรับประเทศไทยนั้น ปล่อย CO2 272,521 ตัน คิดเป็น 1% และจัด
เป็นช าติที่ปล่อย CO2 มากเป็นอ ันดับที่ 22 ของโลก
 ตามข้อมูลของ WRI ใน พ.ศ . 2548 ภาคเศรษฐกิจข องไทยทปี่ ล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากที่สุดค ือ ภาคพลังงานและอุตสาหกรรมซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกัน
คิดเป็น 72.47% ส่วนใหญ่เป็นการปล่อย CO2  เป็นหลัก ตามมาด้วยภาคเกษตรกรรม 
(25.28%) ซึ่งปล่อยก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์เป็นหลัก  และกิจกรรมการกำจัด
ของเสียและสิ่งปฏิกูล (2.3%) ซึ่งป ล่อยก๊าซมีเทน และ CO2 (รูปที่ 1) ภายในภาค
พลังงาน ภาคการผลิตแ ละใช้พลังงานไฟฟ้าแ ละความร้อนมสี ัดส่วนในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสงู สุดแ ละเพิม่ ข นึ้ อ ย่างตอ่ เนือ่ งคดิ เป็นส ามเท่าต วั ในระหว่าง พ.ศ . 2533-
2548 รองลงมาได้แก่ภ าคคมนาคมขนส่งซ งึ่ ป ล่อยกา๊ ซเรือนกระจกเพิม่ ข นึ้ เป็นส องเท่า 
และภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างซึ่งเพิ่มข ึ้นเกือบ 4 เท่าต ัวในช่วงเวลาเดียวกัน
รูปท่ี 1 การปล่อยกา๊ ซเรือนกระจกของไทยแบ่งตามภาคการผลิตพ.ศ.2548
ของเสียและสิ่งปฏิกูล
7.9; 2%

ภาคการเกษตร
88.8; 25%

หน่วย : ล้านตัน CO2; สัดส่วน (%)

ภาคพลังงานและอุตสาหกรรม
254.6; 73%

หมายเหตุ: ไม่นับร วมก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ท ี่มา: สถาบันศ ึกษานโยบายสาธารณะ ดัดแปลงจากข้อมูลใน Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 6.0,
Washington, DC: World Resources Institute, ธันวาคม 2552.
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2
การคาดการณ์ความเสีย่ งและผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ

ร ายงานการประเมินส ถานการณ์ก ารเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศฉบับท  ี่ 4
ของ IPCC ซึ่งจัดทำเสร็จและออกเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 25505 ได้คาดการณ์ผลกระทบ
ในด้านต่างๆ ที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพอสรุปได้ว่า หากการ
ปล่อยกา๊ ซเรือนกระจกยงั ด ำเนินต อ่ ไปในระดับท เี่ ป็นอ ยูห่ รือส งู ก ว่าในปจั จุบนั  จะสง่ ผ ล
ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อไปและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ภูมิอากาศโลกในศตวรรษที่ 21 มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ธารน้ำแ ข็งและบริเวณ
ที่ปกคลุมด้วยหิมะจะหดตัวลงทั้งในเขตขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ สภาพอากาศ
ที่รุนแรง เช่น อากาศร้อนจัด คลื่นค วามร้อน ฝนตกหนัก พายุฤ ดูร้อน ไต้ฝุ่นและ
เฮอรเิ คนจะเกิดร นุ แรงและบอ่ ยครัง้ ข นึ้  ปริมาณฝนจะเพิม่ ม ากขนึ้ ในเขตแลตจิ ดู เหนือ 
ในขณะที่ฝนจะตกน้อยลงในเขตกึ่งร้อน (subtropical land regions) เนื่องจาก
ก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ ในชั้นบรรยากาศและกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะยังคงอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน แม้เราจะคงระดับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมใิ ห้เพิม่ ม ากขนึ้  อุณหภูมโิ ลกกจ็ ะยงั ค งเพิม่ ส งู ข นึ้ ต อ่ ไป 0.5 องศาเซลเซียส
ภายในปี ค.ศ. 2200 (พ.ศ. 2743) และการขยายตัวของมวลน้ำท ะเลจะทำให้ระดับ
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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น้ำท ะเลเพิม่ ส งู ข นึ้  0.3 ถึง 0.8 เมตรภายในป ี ค.ศ . 2300 (พ.ศ . 2843) การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบและภาคส่วนต่างๆ เช่น 
 • ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบ
เกินความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติของระบบนิเวศต่างๆ พันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ประมาณ 20-30% จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 
ถึง 2.5 องศาเซลเซียส อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ในโครงสร้างและ
ก ารทำงานของระบบนเิ วศ รวมทงั้ ถ นิ่ ท อี่ ยูข่ องพชื แ ละสตั ว์ ซึง่ จ ะสง่ ผ ลทางลบตอ่ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่าข องระบบนิเวศในด้านต่างๆ เช่น การเป็นแหล่ง
น้ำและอาหาร เป็นต้น
 • อาหาร ผลผลิตพ ชื อ าจเพิม่ ส งู ข นึ้ ในเขตอบอุน่ แ ละเขตหนาวในกรณีท อี่ ณ
ุ หภูมิ
เพิ่มส ูงข ึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส แต่จ ะลดลงในภูมิภาคเขตร้อนและแห้งแ ล้งในกรณี
ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส ซึ่งจ ะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทางอาหาร
 • พื้นที่ชายฝั่ง จะประสบกับความเสี่ยงมากขึ้นจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล 
เมื่อถึงทศวรรษ 2080 ประชากรอีกหลายล้านคนจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม
ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้น ที่ซึ่งมีประชากรหนาแน่นในบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ำขนาดใหญ่ในเอเชียแ ละแอฟริกา 
 • อุตสาหกรรมก ารตงั้ ถ นิ่ ฐานแ ละสงั คม พืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งมากทสี่ ดุ ส ำหรับ
การประกอบกจิ กรรมทางเศรษฐกิจแ ละการตงั้ ถ นิ่ ฐาน ได้แก่ พืน้ ทีช่ ายฝัง่ แ ละบริเวณ
ทีร่ าบลมุ่ แ ม่นำ้  และพนื้ ทีซ่ งึ่ ต อ้ งพงึ่ พ งิ ท รัพยากรทมี่ คี วามออ่ นไหวตอ่ ก ารเปลีย่ นแปลง
สภาพภมู อิ ากาศและมคี วามเสีย่ งตอ่ ส ภาพอากาศรนุ แรง ประชากรทจี่ ะได้ร บั ผ ลกระทบ
มากที่สุดก็คือกลุ่มท มี่ ีฐานะยากจน
 • สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อประชากรโลก
หลายล้านคน อันเนื่องมาจากภาวะทุพโภชนาการ การตาย เจ็บป่วย และอันตรายที่
เกิดจากสภาพอากาศรุนแรง โรคที่จะก่อให้เกิดภาระทางสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

นโยบายสาธารณะเพื่อร องรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15

โรคอุจจาระร่วง โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ (cardio-respiratory diseases) 
อันเนื่องมาจากระดับโอโซนที่เข้มข้นมากขึ้นในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ในการระบาดของโรค แม้ก ารเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศอาจกอ่ ให้เกิดผ ลบวกบา้ ง
ทางด้านสุขภาพ เช่น การตายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวจะลดลง และมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่และลักษณะการแพร่ของเชื้อโรคมาลาเรียในแอฟริกา แต่โดย
รวมแล้ว ผลลบจะมมี ากกว่าผ ลบวกโดยเฉพาะอย่างยงิ่ ในประเทศกำลังพ ฒ
ั นา ปัจจัย
ต่างๆ ทจี่ ะมสี ว่ นสำคัญต อ่ ก ารเตรยี มการเพือ่ ร องรับก ารเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ 
ได้แก่ การให้การศกึ ษา การบริการและโครงการดา้ นสาธารณสุข ระบบสาธารณูปโภค 
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 • น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
น้ำในทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนตกและอุณหภูมิ
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำท่าจะเพิ่มมากขึ้น 10-4 0%
เมื่อถึงกลางศตวรรษในเขตแลติจูดเหนือและในเขตร้อนชื้น แต่จะลดลง 10-30% 
ในเขตทแี่ ห้งแ ล้งในเขตแลตจิ ดู กลางและเขตรอ้ น อันเนือ่ งมาจากปริมาณฝนตกลดลง
และมีการระเหยของน้ำมากขึ้น พื้นที่แห้งแ ล้งจ ะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ปรากฏการณ์
ฝนตกหนักเกิดบ่อยครั้งขึ้นในหลายภูมิภาค ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม 
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 
และทางชวี ภาพของนำ้ จ ดื ในทะเลสาบและแม่นำ้  ก่อให้เกิดผ ลกระทบตอ่ ส งิ่ ม ชี วี ติ แ ละ
คุณภาพน้ำ สำหรับบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง การเพิ่มขึ้นข องระดับน้ำทะเลจะทำให้ม ีการ
ปนเปื้อนของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน
 สำหรับป ระเทศไทย งานศึกษาของอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
ได้คาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยจากช่วง  พ.ศ. 
2553 จนถึง พ.ศ . 2632 ไว้ดังนี6้ 
6

Anond Snidvongs, Climate Change: Challenges for the GMS, เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
เรือ่ ง “Climate Change and the Greater Mekong Subregion”, วนั ท ่ี 1 กนั ยายน 2551 ณ สถาบันวิจยั สงั คม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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• อุณหภูมเิฉลี่ยรายปขี องไทยจะเพิ่มข ึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • จำนวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค
• จำนวนวันที่มีอากาศเย็น (วันที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส) 
มีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นกัน
 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีจะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปี
จะลดลง ซึ่งห มายความว่าฝนจะตกหนักข ึ้น แต่จ ำนวนวันที่ฝนตกจะลดลง
• ลมม รสุ ม มี ก ำลั ง รุ น แรงม ากขึ้ น  ซึ่ ง อ าจท ำให้ เกิ ด พ ายุ รุ น แรงแ ละ
บ่อยครั้งขึ้น
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3
ความเสีย่ งและผลกระทบ

ต่อภาคสว่ นตา่ งๆของประเทศไทย

ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ 
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ด้าน ดังนี้

3.1 ความเสีย
่ งและผลกระทบดา้ นกายภาพสาธารณูปโภคและการตง้ั ถน่ิ ฐาน
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงแก่พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเขตที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ ทั้งในด้านปัญหาน้ำท ่วม
และการกัดเซาะชายฝั่ง (รูปที่ 2) ดังนั้น ในอนาคตการจัดทำโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ข องรฐั ท ตี่ อ้ งใช้เงินล งทุนส งู  และมอี ายุก ารใช้ง านยาวนาน จะตอ้ งให้ค วาม
สนใจเป็นพิเศษกับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
กำลังรองรับและความสามารถในการปรับตัวต ามธรรมชาติของระบบนิเวศในพื้นที่ 
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รูปท่ี 2ผลกระทบตอ่ พน้ื ทีป่ ระเทศไทยหากระดับนำ้ ทะเลเพิม่ สงู ขน้ึ 1-2เมตร
1 เมตร

สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
และ กทม.

จันทบุรี
และตราด
ประจวบคีรขี นั ธ์
สงขลา

จังหวัดทจ่ี มอยูใ่ ต้นำ้ ทง้ั หมด:ไม่มี

2 เมตร

สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
กทม.
นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
อยุธยา

จันทบุรี
และตราด
ประจวบคีรขี นั ธ์
สงขลา
นครศรีธรรมราช

จงั หวัดทจ่ี มอยูใ่ ต้นำ้ ทง้ั หมด:สมุทรปราการ

หมายเหตุ: เขตจังหวัดและประมาณการณ์เกี่ยวกับเขตจังหวัดที่จะจมอยู่ใต้น้ำโดย สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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.

พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็น
ที่มาของ GDP กว่า 42% ของประเทศ การศึกษาของ OECD เมื่อ พ.ศ. 2550 ได้จัด
ลำดับเมืองที่มีความเสี่ยงมากที่สุดต่อการท่วมของน้ำทะเลเมื่อถึงทศวรรษ 2070 
ในกรณีท รี่ ะดับน ำ้ ท ะเลเพิม่ ส งู ข นึ้  0.5 เมตร โดยจดั ป ระเทศไทยไว้ในลำดับ 7 ในดา้ น
ประชากรทจี่ ะได้ร บั ผ ลกระทบ และลำดับ 6 ในดา้ นของทรัพย์สนิ ท จี่ ะได้ร บั ผ ลกระทบ
ในงานศกึ ษาผลกระทบดา้ นนำ้ ท ว่ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่  ปัจจัย
ต่างๆ ทงั้ ท เี่ กีย่ วกบั แ ละไม่เกีย่ วข้องกบั ก ารเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศโดยตรง ได้แก่ 
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การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำทะเล การทรุดตัวของแผ่นดิน คลื่นพายุ
ซัดฝ งั่  การกดั เซาะชายฝัง่  ความหนาแน่นข องประชากร และการสร้างคนั ก นั้ น ำ้ บ ริเวณ
ลุ่มน้ำในหลายจังหวัดที่อยู่ตอนบนของกรุงเทพมหานคร จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น7
ผ ลกระทบทจี่ ะเกิดข นึ้ ในระยะอนั ใกล้ 5-1 0 ปีข า้ งหน้า ได้แก่ ปัญหาการกดั เซาะ
ชายฝั่งท ี่รุนแรงขึ้นจากภัยพิบัติลมมรสุม (storm surges) ทั้งทางด้านฝั่งอ่าวไทยและ
ฝั่งอันดามัน ในปัจจุบัน พื้นที่ซึ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตร
ต่อปีมีอยู่ใน 12 จังหวัดรอบอ่าวไทย และ 5 จังหวัดทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน 
พื้นที่ซึ่งมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงที่สุด ได้แก่ พื้นที่อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่
ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น้ำท่าจ ีน จังหวัดสมุทรสาคร 
ระบบและภาคส่วนสำคัญที่ ได้รับผลกระทบได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่
เกษตรกรรมนากุ้งและหอย ชุมชนชายฝั่งท ะเล รวมถึงภาคการท่องเที่ยว

3.2 ความเสีย
่ งและผลกระทบดา้ นการทอ่ งเทีย่ ว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเสาหลักอัน หนึ่งของเศรษฐกิจไทย ในปี 
พ.ศ. 2551 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังป ระเทศไทยประมาณ 14.5 ล้านคน
สร้างรายได้ประมาณ 585,870 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 10.04 ของรายได้
จากการส่งออก อย่างไรก็ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยต้องพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่มาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
 ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ตามสภาพ
ธรรมชาติ ระบบนเิ วศ และความสามารถในการปรับต วั  แหล่งท อ่ งเทีย่ วตามธรรมชาติ
จะมคี วามออ่ นไหวตอ่ ก ารเปลีย่ นแปลงของสภาพภมู อิ ากาศมาก ซึง่ จ ะสง่ ผ ลตอ่ ค วาม
7

เสรี ศภุ ราทติ ย,์  ความเสีย่ งและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ และแนวทางการจดั การใน
อนาคต (ก รณีศกึ ษา กทม. และ ปริมณฑล) เอกสารประกอบการประชุมระดมความคดิ เห็นเกีย่ วกบั ผ ลกระทบ
ดา้ นกายภาพ สาธารณูปโภค การตง้ั ถน่ิ ฐาน และการทอ่ งเทีย่ ว เพือ่ จดั ทำแผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภมู อิ ากาศแห่งช าติ, กรุงเทพมหานคร, 3 เมษายน 2552
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สมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศในสัดส่วนสูง รวมทั้งต่อความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวอันเนื่องมาจาก
ภัยม รสุมช ายฝัง่  แหล่งท อ่ งเทีย่ วทมี่ อี ากาศเย็นเป็นเอกลักษณ์ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน เลย และเขาใหญ่ อาจไม่ได้รับค วามนิยมเหมือนเดิมเนื่องจากอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นและช่วงอากาศเย็นมีระยะสั้นลง 
 งานศึกษาของ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ (2552)8 ได้คาดการณ์
ความเสีย่ งและผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงของสภาพภมู อิ ากาศตอ่ ก ารทอ่ งเทีย่ วไว้ 
เช่น การทอ่ งเทีย่ วทางทะเลดา้ นชายฝัง่ อ นั ดามัน (พงั งา ภูเก็ต และกระบี)่  ในชว่ ง พ.ศ .
2563-2572 จะได้รับประโยชน์จากฤดูฝนที่สั้นลงถึง 4 สัปดาห์ แต่หากไม่มีการ
วางแผนการจัดการน้ำที่ดี ก็อาจประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ แหล่งท ่องเที่ยว
ที่เป็นป่าเขามีความเสี่ยงสูงกับน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตป่าสงวนที่เป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบจะเสี่ยง
ต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้น เนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น จำนวน
วันที่อากาศเย็นต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสในจังหวัดภาคเหนือจะลดลง 5-10 วัน
ภายในอีก 20 ปีข้างหน้า และลดลงมากกว่า 20 วันภายใน 50 ปีข้างหน้า นอกจาก
นี้ปริมาณฝนโดยรวมที่เพิ่มมากขึ้นถึง 200 มิลลิเมตรต่อปีในบางจังหวัดภาคเหนือ
และการขาดระบบการระบายน้ำและการวางผังเมืองที่ดีจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
น้ำท่วมในพื้นทีล่ ุ่ม ในขณะที่บริเวณตะวันตกสุดของประเทศแถบเทือกเขาตะนาวศรี
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างพรมแดนไทยกับพม่าอ าจมีฝนตกลดลงถึง 300 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งเมื่อ
ร วมกบั ฤ ดูร อ้ นทอี่ ณ
ุ หภูมสิ งู ม ากขนึ้  จะทำให้ม คี วามเสีย่ งมากขนึ้ ต อ่ ก ารเกิดไฟปา่ แ ละ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ เป็นต้น


8

โครงการศกึ ษาเพือ่ ป ระเมินผ ลกระทบการเปลีย่ นแปลงภมู อิ ากาศในอนาคตตอ่ ค ลัสเตอร์ก ารทอ่ งเทีย่ วของไทย,
ศนู ย์บริการวชิ าการแห่งจ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอตอ่  กระทรวงการทอ่ งเทีย่ วและกฬี า, 2552.
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ความเสีย่ งและผลกระทบดา้ นความมน่ั คงทางอาหาร
เนื่องจากพื้นที่ชลประทานของไทยมีอยู่เพียง 1 ใน 5 ของพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เกษตรกรรมของไทยจึงเป็นระบบที่ยังต้องพึ่งพิงลมฟ้าอากาศอยู่มาก 
ค วามแ ปรปรวนข องส ภาพภู มิ อ ากาศจ ะมี ผ ลต่ อ ผ ลผลิ ต ข องพื ช ใ นแ ต่ ล ะปี  
การเปลี่ ย นแปลงข องสภาพภูมิ อากาศจึง ก่อให้ เกิ ด ความเสี่ยงมากขึ้น แก่ ภาค
เกษตรกรรม ในกรณีข องข้าว อุณหภูมทิ ี่สูงขึ้นจ ะมีผลกระทบโดยตรงตั้งแต่ในระยะ
ตั้งตัวของต้นกล้า ระยะสร้างช่อดอก การผสมเกสร และการสะสมน้ำห นักของเมล็ด 
ซึง่ อ าจทำให้ผ ลผลิตข า้ วลดลงและสง่ ผ ลตอ่ ค วามมนั่ คงทางอาหาร รูปท  ี่ 3 แสดงให้เห็น
ถึงค วามผนั แปรของผลผลิตข า้ วและออ้ ย ซึง่ เป็นไปในทศิ ทางเดียวกันก บั ป รากฏการณ์ 
El Niño (ร้อน) และ La Niña (เย็น) 
 พื้นที่ ในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
คือพื้นที่สูงและพื้นที่น้ำท่วม อุณหภูมใิ นพื้นที่สูงที่เพิ่มมากขึ้นกว่าในพื้นที่ราบเห็นได้
จากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองภูมิอากาศ และการรุกระบาดของแมลงศัตรูพืช
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่สูง เช่น เพลี้ยก ระโดดจากในพื้นที่ราบ และ การรุกระบาด
ของแมลงบั่ว (Oseolia oryzae, Wood-m ason) ในภาคเหนือจากพื้นที่นาในบริเวณ
ตีนเขา (สูง 400-500 เมตร) ขึ้นไปในที่นาสูงถึง 1,000 เมตร การตกของฝนที่
หนาแน่นมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาระบบชลประทาน ระบบถนน และเมือง 
ที่ละเลยระบบการระบายน้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศจะเพิ่มความเสี่ยงจากน้ำท ่วม9
 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อรองรับภาวะโลกร้อนจำเป็น
ต้องให้ค วามสำคัญแ ก่ก ารสร้างองค์ค วามรทู้ างวิชาการเกี่ยวกับก ลไกหรือย ีนค วบคุม
ความทนทานและภาวะเครียดตอ่ อ ณ
ุ หภูมทิ สี่ งู ไปหรือต ำ่ ไป (ซงึ่ ม ผี ลตอ่ ก ารสร้างดอก 
การผสมเกสร และการสร้างเมล็ด) ลักษณะการระบาดของโรคและความทนทาน
ต่อโรคและแมลงศตั รูพ ชื ท สี่ ำคัญข องพนั ธุพ์ นื้ เมือง และการอนุรกั ษ์ค วามหลากหลาย
3.3

9

เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ยทุ ธศาสตร์วจิ ยั และพฒ
ั นาเกษตรเพือ่ รองรับโลกรอ้ น, แผนงาน นสธ., สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ธนั วาคม 2552, หน้า 8.
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ทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชท้องถิ่น การผนวกความรู้ทางวิชาการเข้าไปในโครงการ
ปรับปรุงพ นั ธุท์ มี่ อี ยู่ในปจั จุบนั  รวมทงั้ ก ารสร้างกำลังค นดา้ นการวจิ ยั  และการปรับปรุง
พ นั ธุแ์ บบมสี ว่ นรว่ มกบั ช มุ ชนและเกษตรกรเพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะถิน่ นอกจากน ี้ จะตอ้ ง
พัฒนาระบบการเกษตรที่มีความประณีตมากขึ้น เช่น การให้น้ำและปุ๋ยในเวลาและ
ปริมาณที่เหมาะสมกับธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน รวมทั้งต้องบูรณาการการเฝ้าระวัง
และการวิจัยเพื่อติดตามและตรวจสอบปัญหา
ความเสีย่ งและผลกระทบดา้ นสขุ ภาพและการสาธารณสุข
 ผลกระทบโดยตรงด้านสุขภาพและการสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ
จากสภาพอากาศที่รุนแรง การสูญเสียน้ำในร่างกาย ภาวะเครียด และ heat stroke 
อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่วนผลกระทบโดยอ้อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการกระจายหรือการระบาดของโรค
มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของยุงน ำโรคมาลาเรีย และความชุกชุม
และชีวนิสัยของยุงพาหะนำโรคอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังม ีความ
เสี่ยงที่เกิดจากโรคระบาดที่มากับน้ำท่วม เช่น อหิวาตกโรค และโรคอุจจาระร่วง 
รวมทั้งความแห้งแล้งและความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิดความ
ขาดแคลนน้ำและอาหาร และภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น
 กลุม่ ป ระชากรทมี่ คี วามเสีย่ งมากทสี่ ดุ ก ค็ อื ก ลุม่ ท มี่ คี วามเปราะบางดา้ นสขุ ภาพ 
ได้แก่ คนชรา เด็ก ผู้ป่วยที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ และประชากรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีกำลังความสามารถในการปรับตัวได้
น้อยกว่า 
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดต่อที่ ได้ลดลงและหายไปแล้วในอดีต
ได้กลับมาระบาดใหม่หรือระบาดซ้ำมากขึ้นในบางพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก
ในเขตเมือง ไข้ม าลาเรียแ ละโรคเท้าช า้ งตามพนื้ ทีช่ ายแดน และโรคชคิ นุ กุนย า แม้จ ะ
3.4
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รูปท่ี 3 ความสมั พันธ์ระหว่างผลผลิตออ้ ยและผลผลิตขา้ วทผ่ี ดิ เพีย้ นกบั ดชั นีเอ็นโซ คำนวณ
โดยใช้ขอ้ มูลจาก FAOSTAT ภาพบนเป็นผลผลิตออ้ ย และภาพลา่ งคอื ผลผลิตขา้ วทผ่ี ดิ เพีย้ น
ซึง่ เป็นไปในทศิ ทางเดียวกบั เอ็นโซ

Yield deviation from trend (t/ha)
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ห มายเหตุ: ดัชนีเอ็นโซเป็นบวก หมายถงึ  เอ็นโซรอ้ น (El Niño) ดชั นีเอ็นโซเป็นลบ หมายถงึ  เอ็นโซเย็น (La Niña)
ที่มา: เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, 2552. (ผลผลิตคำนวณจากข้อมูลของ Faostat, 2008 และดัชนีเอ็นโซ
จาก Noaa, 2009)
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ยังไม่มงี านศกึ ษาทสี่ ามารถคาดการณ์ผ ลกระทบตอ่ ส ขุ ภาพทเี่ กิดจ ากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจน แต่ก ารเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (เช่น โรคซาร์ส
โรคไข้หวัดนก และโรค H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009) และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น 
ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคเท้าช้าง) ก็ทำให้นักวิชาการ
ด า้ นโรคตดิ เชือ้ เชือ่ ว า่  ปรากฏการณ์ด งั ก ล่าวนา่ จ ะมสี ว่ นเกีย่ วข้องกบั ก ารเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ การเฝ้าระวังโรคทั้งที่เป็นโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำและอุบัติใหม่
จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอ ย่างยิ่ง
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4
พันธกรณีระหว่างประเทศ

และแรงกดดันจากภายนอก

ประเทศไทยเป็นภาคี UNFCCC ค.ศ. 1992 และพิธีสารเกียวโต ค.ศ. 
1997 ภายใต้ UNFCCC สนธิสัญญาทั้งสองฉบับนี้ยึดหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
แต่แตกต่างกัน (common but differentiated responsibilities) กล่าวคือ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากในช่วง 150 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคของการ
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมตอ้ งมคี วามรบั ผ ดิ ช อบในการลดกา๊ ซเรือนกระจกมากกว่าป ระเทศ
กำลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังม ีความรับผิดชอบต้องให้ค วามช่วยเหลือทางด้านการเงิน 
และการถา่ ยทอดเทคโนโลยีท จี่ ำเป็นแ ก่ป ระเทศกำลังพ ฒ
ั นา รวมทงั้ ให้ค วามชว่ ยเหลือ
แก่ประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากเป็นพิเศษในการปรับตัวเพื่อร องรับความเสียห ายนั้น
 พิธสี ารเกียวโตกำหนดให้ร ฐั ภ าคีท เี่ ป็นป ระเทศพฒ
ั นาแล้ว ซึง่ เป็นป ระเทศทถี่ กู 
จัดอ ยู่ในภาคผนวกที่ 1 (Annex 1 countries) ของ UNFCCC มีหน้าท ี่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเมื่อคำนวณเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วค ิดเป็น 5% จากระดับ
ที่ประเทศกลุ่มน ี้เคยปล่อยเมื่อ พ.ศ. 2533 ภายในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 2008-2012 
(พ.ศ . 2551-2 555) เนือ่ งจากพนั ธกรณีในการลดกา๊ ซเรือนกระจกตามพธิ สี ารเกียวโต
จะใช้บังคับได้จนถึง พ.ศ. 2555 และรัฐภ าคีย อมรับร่วมกันว่า เป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกตามที่กำหนดไว้ในพิธีสารยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันผลกระทบรุนแรง
ที่จะเกิดข ึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ จึงต้องมีกระบวนการเจรจา
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รอบใหม่เพื่อกำหนดพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้มงวดขึ้น โดยให้จัดทำ
ข้อตกลงให้แล้วเสร็จเพื่อขอการรับรองจากรัฐภาคี ในการประชุมสมัชชารัฐภาคี
ครั้งท ี่ 15 (COP15) ที่นครโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 การเจรจา
เพื่อจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ได้แบ่งกระบวนการเจรจาออกเป็น 2 ส่วน โดยอาศัย
คณะทำงานเฉพาะกิจ 2 ชุด ได้แก่ 
1) คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดพันธกรณี ในการลดก๊าซเรือนกระจก
ของรัฐภาคีในภาคผนวกที่ 1 ตามพิธีสารเกียวโต (Ad Hoc Working Group on 
Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol: AWG-KP)
ทำหน้าที่เจรจาเพื่อกำหนดเป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการลดก๊าซเรือนกระจก
สำหรับประเทศที่อยู่ในภาคผนวกที่ 1 หรือป ระเทศพัฒนาแล้ว และ 
 2) คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญา 
(Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 
Convention: AWG-LCA) ทำหน้าที่เจรจาเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระยะ
ยาวของรัฐภาคีทั้งหมดในการดำเนินการตามอนุสัญญาทั้งในปัจจุบันและภายหลัง 
ค.ศ. 2012
 สำหรับการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกมักอ้างอิงข้อมูลจาก
รายงานการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่ 4 ของ 
IPCC ซึ่งระบุว่า หากจะจำกัดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มข ึ้นไม่เกิน 2.0-2.4 องศาเซลเซียส 
จากยุคก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ก็จะต้องจำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศไว้ในระดับ 445-490 ppm CO2 เทียบเท่า (CO2 equivalent)
ซึ่งหมายความว่าประเทศต่างๆ จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไป 50-85%
จากระดับของปี พ.ศ. 2543 ภายในปี พ.ศ. 2593 หรือ 25-40% ภายใน พ.ศ. 
2563 แม้ว่าประเทศพัฒนาแล้วจะมีความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ (historical 
responsibility) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่อัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนาก็เพิ่มมากขึ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วนับตั้งแต่ 
ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา สำนักงานพลังงานสากล (International Energy Agency)
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ได้คาดการณ์ว่า ภายใน ค.ศ. 2025 ประเทศกำลังพัฒนาโดยรวมจะปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มขึ้นในอัตรา 84% ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะปล่อยเพิ่มขึ้น
ในอัตรา 35% โดยจีนจะกลายเป็น ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
แทนที่สหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ ประเด็นสำคัญในการเจราจาเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกก็คือ การกำหนดให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีส่วน
รับผิดชอบในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะประเทศกำลังพ ัฒนาหลายประเทศ
ทีม่ กี ารปล่อยกา๊ ซเรือนกระจกตอ่ ผ ลิตภัณฑ์ม วลรวมประชาชาติ (Emission intensity 
per GDP) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก เช่น จีน และ อินเดีย 
ในการประชุม COP15 ณ นครโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 
รัฐภ าคีไม่ส ามารถบรรลุข อ้ ต กลงเกีย่ วกบั พ นั ธกรณีในการลดกา๊ ซเรือนกระจกเพือ่ ใช้
บังคับหลังจ ากที่พิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 2012 เอกสารที่ได้จากการประชุม
มีเพียง “โคเปนเฮเกนแอคคอร์ด” (Copenhagen Accord) ซึ่งเกิดจากการประชุม
ตกลงกันของผู้นำ 26 ประเทศภายใต้การผลักดันของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ก่อนวันสุดท้ายของการประชุม COP15 เนื่องจากที่ประชุม COP15 มิได้มีมติ
รับรองโคเปนเฮเกนแอคคอร์ด เอกสารนี้จึงมีสถานะเป็นเพียงบันทึกความเห็นร่วม 
(political consensus) ที่มิได้มีผลผูกพันต ามกฎหมาย สาระสำคัญของโคเปนเฮเกน
แอคคอร์ดพอสรุปได้ดังนี้10
 1) รัฐภ าคียอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ท้าทายมากที่สุดอันหนึ่งในปัจจุบันซึ่งประชาคมโลกต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน
ในการแก้ไขปัญหาตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันแต่แตกต่างกัน และตามขีด
ความสามารถของรัฐภาคี เป้าหมายก็คือจะต้องคงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไว้ในระดับที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส โดยคำนึงถึงความ
เป็นธ รรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างความร่วมมือในระยะยาวเพื่อแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10

Decision-/CP.15, http://unfccc.int/files/meetings/cop-15/application/pdf/cop15
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2) รฐั ภ าคีในภาคผนวก 1 มีพ นั ธกรณีท จี่ ะดำเนินก ารโดยลำพังห รือโดยรว่ มกนั 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยให้แจ้งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะลดได้
ภายในปี ค.ศ. 2020 ให้ฝ ่ายเลขาธิการอนุสัญญาฯทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 
ค.ศ. 2010 สำหรับร ัฐภ าคีนอกภาคผนวกที่ 1 (ประเทศกำลังพ ัฒนา) มีหน้าที่ดำเนิน
มาตรการเพือ่ บ รรเทาปญ
ั หาการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ (mitigation actions)
โดยแจ้งให้ฝ่ายเลขาธิการทราบภายใน 31 มกราคม ค.ศ. 2010 เช่นกัน
 3) รัฐภาคีจะเพิ่มการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา
เพือ่ ส นับสนุนก ารดำเนินก ารดา้ นการบรรเทาปญ
ั หาการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ
ของประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและ
ความเสื่อมโทรมของป่า (REDD-Plus)11 มาตรการปรับตัว (adaptation) การพัฒนา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเพิ่มข ีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา 
ในการนี้ ประเทศพัฒนาแล้วจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในวงเงิน
ประมาณ 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2010-2012 สำหรับการให้
ความช่วยเหลือท างการเงินด ้านการปรับตัว จะพิจารณาให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น
แก่ประเทศกำลังพ ัฒนาที่มีความเปราะบางมากที่สุด อันได้แก่ ประเทศที่ด้อยพัฒนา
ที่สุด (least developed countries) ประเทศที่เป็นเกาะหรือหมู่เกาะ (small island 
developing States) และประเทศในแอฟริกา และหากประเทศกำลังพัฒนามีการ
ดำเนินมาตรการบรรเทาอย่างจริงจังและโปร่งใส ประเทศพัฒนาแล้วจะให้ความ
ช่วยเหลือในวงเงิน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีภายใน ค.ศ. 2020
 4) ให้จ ดั ต งั้ ก องทุนส ภาพภมู อิ ากาศสเี ขียวโคเปนเฮเกน (Copenhagen Green 
Climate Fund) เพือ่ เป็นก ลไกทางการเงินส ำหรับให้ค วามชว่ ยเหลือแ ก่ป ระเทศกำลัง
พัฒนาในโครงการ แผนงาน นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทา
11

Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries หรือ REDD 
หมายถงึ การลดกา๊ ซเรือนกระจกจากการทำลายปา่ และความเสือ่ มโทรมของปา่ ในประเทศกำลังพฒ
ั นา ถกู เสนอ
เป็นครัง้ แรกเมือ่  ค.ศ. 2005 และได้รบั การรบั รองในการประชุม COP13 ทน่ี ครบาหลี ใน ค.ศ. 2007 REDD-Plus 
ขยายความหมายของ REDD ให้รวมถงึ  การอนุรกั ษ์และจดั การปา่ ไม้อย่างยง่ั ยืน ตลอดจนการเพิม่ พูนแหล่งดดู ซบั 
ก๊าซเรือนกระจกในภาคปา่ ไม้ของประเทศกำลังพฒ
ั นา
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง REDD-Plus การปรับตัว การเพิ่มขีด
ความสามารถ และการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังให้จัดตั้งก ลไก
ด้านเทคโนโลยี (Technology Mechanism) เพื่อเร่งรัดการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีท ชี่ ว่ ยสนับสนุนก ารปรับต วั ร องรับแ ละการบรรเทาปญ
ั หาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
 5) ให้มีการประเมินผลการดำเนินการตามโคเปนเฮเกนแอคคอร์ดภายในปี 
ค.ศ. 2015
 นับจ นถึงว นั ท  ี่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2553 มีป ระเทศทสี่ ง่ เอกสารตามโคเปนเฮเกน
แอคคอร์ดแล้วจำนวน 59 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้ว 37 ประเทศ 
และประเทศกำลังพัฒนา 22 ประเทศ12 ตัวเลขและเป้าห มายการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ยึดตามตัวเลขเดิมที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนการ
ประชุม COP15 เช่น สหรัฐอเมริกากำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ 17% 
จากระดับปี ค.ศ . 2005 ภายในปี ค.ศ . 2020 และสหภาพยุโรปกำหนดเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ 20-30% จากระดับปี ค.ศ. 1990 ภายใน ค.ศ. 202013
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ GDP 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.6 ในระหว่าง ค.ศ. 1992
-2006 ซึ่งจัดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 
25 ประเทศในปี ค.ศ. 200514 เนื่องจากแนวโน้มในขณะนี้ก็คือ ประเทศกำลังพัฒนา
อาจตอ้ งเข้าม ามสี ว่ นรบั ผ ดิ ช อบอย่างใดอย่างหนึง่ โดยดำเนินม าตรการบรรเทาปญ
ั หา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ (Nationally 
appropriate mitigation actions: NAMA) ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการกำหนดพันธกรณี
ในการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหลัง ค.ศ. 2012 หรือไม่ก็ตาม 
12

ได้แก่ บราซิล แอฟริกาใต้ อนิ เดีย จนี  อนิ โดนีเซีย สงิ คโปร์ คอสตาริกา จอร์เจีย อสิ ราเอล สาธารณรฐั
มลั ดีฟส ์ สาธารณรัฐหมูเ่ กาะมาร์แชลล ์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น
13
บณ
ั ฑูร เศรษฐศโิ รตม์, โคเปนเฮเกนแอคคอร์ดกบั เกมส์เจรจาเรือ่ งโลกรอ้ น, http://www.measwatch.o rg/
autopage/show_page.php วนั ท ่ี 7 กมุ ภาพันธ์ 2553
14
WRI, CAIT (2009), ทม่ี า http://cait.wri.org  คำนวณจาก GDP data ของธนาคารโลก
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ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคพลังงานและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในปัจจุบันจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในการเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจค าร์บอนต่ำ
 นอกจากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพันธกรณีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ประเทศไทยยังอาจต้องเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ
หากประเทศไทยยังไม่ดำเนินการที่เหมาะสมในด้านการแก้ไขปัญหาโลกร้อน เช่น 
มาตรการที่เรียกกันว่า Border Carbon Adjustment (BCA) ซึ่งกำหนดให้ผู้นำ
เข้าสินค้าต้องซื้อสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต เพื่อป้องกันมิให้ผู้ส่งสินค้าเข้ามาในประเทศได้เปรียบทางการค้า
เหนือผ ผู้ ลิตภ ายในประเทศทตี่ อ้ งเผชิญก บั ม าตรการควบคุมก ารปล่อยกา๊ ซเรือนกระจก
ที่เข้มงวดมากกว่า ดังเช่นทปี่ รากฏในร่างกฎหมาย American Clean Energy and 
Security Act ค.ศ . 2009 ซึ่งเพิ่งผ ่านความเห็นช อบของสภาล่างของสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่ กฎหมายของสหภาพยุโรป 
(EU Directive 2008/101) ที่กำหนดให้รวมกิจการการบินเข้าในระบบการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตข องสหภาพยุโรป ซึ่งจ ะมีผลใช้บังคับก ับสายการบินระหว่างประเทศ
ที่ขึ้นหรือลงจอดในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
ส่งผลให้สายการบินไทยที่บินเข้าออกสหภาพยุโรปจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลง 3% ใน พ.ศ. 2555 จากระดับในช่วง พ.ศ. 2547-2549 และจะต้อง
ลดลงมากขึ้นเป็น 5% ใน พ.ศ. 2556 หรือจะใช้วิธีการซื้อสิทธิในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแทนก็ได้
 อีกมาตรการหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้น ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือ การกำหนดให้สินค้าและบริการต่างๆ  ติดฉลาก
คาร์บอน (Carbon label) ซึ่งเป็นแ นวโน้มทกี่ ำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศกลุ่ม
สหภาพยุโรปทั้งในรูปของกฎระเบียบ และกระแสความกดดันทั้งจากภาคเอกชนและ
ผู้บริโภค ฉลากคาร์บอนแสดงระดับก ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าแ ละบริการ 
ซึ่งสามารถพิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
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หรือบริการนั้น ตั้งแต่การได้มาซึ่งว ัตถุดิบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่งไป
ยังปลายทางถึงผู้บริโภค รวมไปถึงการใช้งาน และการกำจัดของเสียที่เกิดจากการ
ใช้สินค้าและบริการนั้น หรือที่เรียกกันว่า คาร์บอนฟุตป ริ๊นต์ (Carbon footprint) 
ในอตุ สาหกรรมอาหารในปจั จุบนั  ยังป รากฏฉลากอนื่ ๆ ทพี่ ฒ
ั นาตอ่ เนือ่ งจากคาร์บอน
ฟุตปริ๊นต์ ได้แก่ Water Footprint (แสดงปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตส ินค้า) เช่น ข้าว 
1 กิโลกรัมใช้น้ำ 3,000 ลิตร กาแฟ 1 ถ้วย ใช้น ้ำ 140 ลิตร และเนื้อวัว 1 กิโลกรัม
ใช้น้ำ 16,000 ลิตร นอกจากนี้ ยังมีกระแส Food Miles ที่ภาคเอกชนริเริ่มโดย
แสดงระยะทางที่ผลิตภัณฑ์ต้องเดินทางเพื่อมาถึงยังผู้บริโภคไว้ในฉลากหรือใบเสร็จ
เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้า ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น
มากขึ้น ในอนาคตยังอาจมีการพัฒนาฉลากอื่นๆ เช่น ฉลาก Forest Footprint 
ั นาพนั ธุเ์ พือ่ เพิม่ 
เป็นต้น15 ภาคอตุ สาหกรรมอาหารของไทยจงึ ต อ้ งปรับต วั โดยการพฒ
ผลผลิตต อ่ ไร่ วิจยั แ ละพฒ
ั นาวธิ กี ารเพาะปลูก และการเลีย้ งสตั ว์เพือ่ ให้ล ดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก พัฒนาวิธีการจัดการของเสียจากฟาร์มและโรงงานแปรรูปอาหาร 
รวมทั้งพ ัฒนาศักยภาพในการจัดทำฉลากคาร์บอนในรูปแบบต่างๆ ด้วย16

15

ธ งชัย บุณยโชติม า, การเตรยี มการเพือ่ ร องรับโลกรอ้ นสำหรับอ ตุ สาหกรรมอาหาร, เอกสารประกอบการประชุม
ระดมสมองระดับผเู้ ชีย่ วชาญ (Expert Group Meeting) เรือ่ ง “ยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั เกษตรเพือ่ รองรับโลกรอ้ น”, 
วันท ่ี 2 กมุ ภาพันธ์ 2553, ณ โรงแรมมริ าเคิล แกรนด์ คอนเวนชน่ั  กรุงเทพฯ
16
ธงชัย บณ
ุ ยโชติมา, อา้ งแล้ว
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5
จุดแข็งจดุ ออ่ น

โอกาสและความทา้ ทาย

ประเทศไทยมศี กั ยภาพในการเตรยี มตวั เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช
ห ลายชนิด เช่น ข้าว ถัว่  พืชต ระกูลส ม้  พืชต ระกูลแ ตง กล้วย และพชื อ นื่ ๆ อีกม ากมาย 
ซึ่งเอื้อต่อการแสวงหาและพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
สภาวะโลกร้อนและภัยคุกคามจากแมลงต่างถิ่น ในด้านการสาธารณสุข โครงสร้าง
การทำงานของระบบสาธารณสุขของไทยถือว่าค่อนข้างก้าวหน้า หากพัฒนาการ
ทำงานให้ม กี ารบูร ณาการมากขนึ้  ก็จ ะทำให้ส ามารถพฒ
ั นาระบบเฝ้าร ะวังแ ละเตือนภยั 
เกีย่ วกบั โรคอบุ ตั ซิ ำ้  โรคอบุ ตั ใิ หม่ และโรคทตี่ ดิ ต่อจ ากสตั ว์ส คู่ นได้ด ยี งิ่ ข นึ้  นอกจากน ี้
ประเทศไทยยงั ม ภี าคเอกชนทเี่ ข้มแ ข็งพ อทีจ่ ะสามารถปรับต วั ร องรับก ารเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดจ ากกระแสการตนื่ ต วั เรือ่ งโลกรอ้ นได้ เช่น การพฒ
ั นาการทอ่ งเทีย่ วคาร์บอนตำ่ 
และการปรับตัวในกระบวนการผลิตและการเลี้ยงปศุสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพื่อรองรับปัญหาโลกร้อนของไทยยังมีจุดอ่อน
หลายประการ ภาคพลังงานของไทยซึ่งเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
มีข้อจำกัดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากเกือบ 70% ของพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็น พลังงานที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติซึ่งปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ อยู่แล้ว การทำงานของส่วนราชการ
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ต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการบูรณาการในการเตรียมรับมือกับ
ปัญหาโลกรอ้ น นอกจากน ี้ ประเทศไทยยงั ข าดองค์ค วามรทู้ างวทิ ยาศาสตร์ท พี่ อเพียง
ต่อการกำหนดนโยบายด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น การจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตที่มีความแม่นยำมากขึ้น
สำหรับประเทศไทย การทำแผนที่เสี่ยงภัยในระดับต่างๆ และการวิจัยด้านเกษตร
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะถิ่น เช่น การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารในดิน และการจัดการ
โรคแมลงต่างถิ่น เป็นต้น
 ในด้านโอกาสใหม่ๆ ทเี่กิดจากกระแสโลกร้อน ประเทศไทยในฐานะประเทศ
กำลังพัฒนาสามารถจัดทำโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนา
แล้วผ ่านกองทุนต่างๆ เช่น กองทุน Adaptation Fund ภายใต้ UNFCCC ที่ ให้การ
สนับสนุนแ ก่โครงการหรือม าตรการปรับต ัว กองทุน Readiness Fund ภายใต้ Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF) ของธนาคารโลกที่ให้การสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมดา้ นการลดกา๊ ซเรือนกระจกจากการทำลายปา่ แ ละความเสือ่ มโทรมของปา่  
และล่าสุดกองทุน Copenhagen Green Climate Fund ที่ประเทศพัฒนาแล้วกำลัง
ผลักดันให้เกิดขึ้นหลังการประชุม COP15 อย่างไรก็ตาม กองทุนเหล่าน ี้ล้วนกำลังอ ยู่
ในระยะเริ่มต้น มีเพียงกองทุน Readiness Fund ที่เริ่มให้การสนับสนุนประเทศกำลัง
พัฒนาในโครงการลดการตัดไม้ท ำลายป่าบ ้างแล้ว สำหรับกองทนุ อื่นๆ ยังไม่ชัดเจน
ว่าจะมีทรัพยากรสนับสนุนประเทศกำลังพ ัฒนาได้มากน้อยเพียงใด
 นอกจากนี้ กระแสโลกร้อนเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนที่ปรับตัว
เองได้และมองเห็นความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สามารถพัฒนากิจกรรมโดยอาศัยแนวคิด Green tourism และภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถปรับวิธีการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และ
กระบวนการผลิตให้เป็นแบบคาร์บอนต่ำได้ เป็นต้น
 ความท้าทายสำคัญในการเตรียมรับมือกับกระแสโลกร้อนก็คือ พันธกรณี
ระหว่างประเทศและมาตรการทางการค้าที่ ไทยอาจต้องเผชิญในอนาคต แม้ว่า
ประเทศไทยจะยังไม่มีพันธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสาร
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เกียวโตในปัจจุบัน แต่แนวโน้มในอนาคตก็คือ ประเทศไทยต้องดำเนินมาตรการ
ตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามกรอบความร่วมมือในระยะยาวภายใต้  UNFCCC ประเทศไทยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมและพลังงานจะต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ การขยายตัวของการท่องเที่ยว การเพิ่มจำนวนของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนการเพิ่มข ึ้นของแรงงานต่างด้าว จะทำให้การป้องกัน
และการเฝ้าระวังโรคกระทำได้ยากขึ้น
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6
ยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ด้านการจดั การการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ

ผลกระทบของโลกรอ้ นตามที่กล่าวมาแล้วข ้างต้น มิได้เกิดข ึ้นในสุญญากาศ 
แต่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกับที่สังคมและระบบเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้เรามีกลุ่มประชากรที่
เปราะบางต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภคซึ่งสร้างภาระเพิ่มขึ้นให้แก่สิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระแสโลกาภิวัตน์ด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว และการย้ายถิ่น 
จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการกระจายของโรคอุบัตใิหม่เพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับความเสี่ยง
และผลกระทบด้านอื่นๆจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกำลังจะตามมา 
เมื่อมองไปข้างหน้า อนาคตของมนุษยชาติ รวมทั้งคนไทย ย่อมมีความไม่แน่นอน
สูงขึ้น มีความเสี่ยงสูงขึ้น แม้ว่าในทุกวิกฤตจะมีโอกาส แต่โอกาสจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อมีความรู้ และสารสนเทศที่หนักแ น่นแ ละเหมาะสม
จากการวิเคราะห์ป ัญหาที่ผ่านมา ทำให้ส ามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 
และแนวทางนโยบายสาธารณะได้ดังนี้
 1) ยุทธศาสตร์การปรับตัว เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกำลังก่อให้เกิดความเสี่ยง และผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์การปรับตัวจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งต้องอาศัยการสร้างความ
ตระหนักในปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว
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ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์น ปี้ ระกอบด้วยการสร้างฐานข้อมูล
องค์ความรู้ และการแบ่งปันความรู้ รัฐควรสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ วิทยุและ
สื่ออื่นๆ  ของรัฐถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และให้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก (เช่น 
ไก่สด 1 กก. ปล่อย CO2 เทียบเท่า 2.9 กก. เนื้อว ัว 1 กก. ปล่อย CO2 เทียบเท่า 
16 กก.) การเตรียมการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังต้องอาศัยการ
บูรณาการการดำเนินงานของกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ อีกด้วย เช่น บูรณาการ
การวางแผนและฝึกซ้อมทีมงานและระบบงานเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติหรือ
ภัยร้ายแรงจากธรรมชาติ และระบบงานด้านการสาธารณสุขเพื่อให้สามารถพร้อม
รับมือในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบแตกต่างกันระหว่าง
พื้นที่ การพัฒนาศักยภาพการจัดการของหน่วยงานในระดับพื้นที่ อันได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น นโยบายการกระจายอำนาจ
ควรให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้เป็นห นึง่ ในภารกิจข อง อปท. สนับสนุนให้ห น่วยราชการทเี่ กีย่ วข้องกบั ท กุ ภ าคสว่ น
ทำงานร่วมกับ อปท. ในท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของ อปท. ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่น เป็นต้น
 3) ยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซ
เรือนกระจก ต้องมีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตปริ๊นต์ของการผลิตและ
การบริการ รัฐค วรชะลอและยกเลิกก ารแทรกแซงราคาพชื ผ ลทจี่ ะสง่ ผ ลให้ม กี ารขยาย
การเพาะปลูกเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ทบทวนมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนให้คำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Logistics) งดการอุดหนุน
การใช้น้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เพิ่มป ระสิทธิภาพในการใช้พ ลังงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
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สำนักงานกรุงเทพฯ
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
637/1 อาคารพรอมพันธุ ชั้น 4 ยูนิต 4/2
ถ.ลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท 0 2938 8826 โทรสาร 0 2938 8864
สำนักงานเชียงใหม
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(อาคารสถาบันวิจัยสังคม)
239 ถ.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท 0 5394 2594 โทรสาร 0 5394 2698
www.tuhpp.org

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2298 0500 โทรสาร 0 2298 0501 และ 0 2298 0499
www.thaihealth.or.th

