
 
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเติบโตได้ ควบคู่กันไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 
กรุงเทพฯ – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับมอบรายงานการศึกษาเรื่อง 
“เศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่: เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจภูมิอากาศ ” 
(The Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy) 
จาก สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต
นอร์เวย์ประจ าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลัมเบีย
ประจ าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ า
ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย 
พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ 
สถาบันจีจีจีไอ ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์ก่อนน าเสนอ
ต่อสาธารณชนต่อไป 

รายงาน “เศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่”   
ซึ่งจัดท าโดย คณะกรรมการโลกว่าด้วย
เรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ (The Global 
Commission on the Economy and 
Climate) ตอกย้ าว่ารัฐบาลและภาคธุรกิจ
สามารถพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไปพร้อมกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ และได้รับการเปิดเผย
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๗ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีนาย บัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาติเป็นผู้รับมอบ รายงาน
ฉบับนี้ยังมีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคตและการด าเนินการเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ ก่อนมีการประชุมสุดยอด 
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสหประชาชาติ (UN Climate Summit) ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

ผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลาสิบห้าปีต่อจากนี้ เมืองใหญ่ในโลกจะใช้เงินลงทุนจ านวน ๙ หมื่นล้านล้านเหรียญ
สหรัฐในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน การเกษตรและพลังงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการลงทุนเพ่ือการเติบโตแบบคาร์บอนต่ า 
(Low carbon growth) ซึ่งน าไปสู่ประโยชน์ในด้านการสร้างงาน สุขภาพ การผลิตเชิงธุรกิจและคุณภาพชีวิต 

ลอร์ด นิโคลัส สเติร์น ประธานร่วมคณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศกล่าวว่า “สิ่งที่เรา
ตัดสินใจท าขณะนี้จะเป็นตัวก าหนดอนาคตเศรษฐกิจและภูมิอากาศ ถ้าเราเลือกการลงทุนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ในปริมาณต่ า สิ่งที่เราจะได้คือการเติบโตที่มีคุณภาพและเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากเรายังคงปล่อยก๊าซ
คาร์บอนในปริมาณที่สูงเช่นนี้ต่อไป การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะท าให้เราต้องเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายร้ายแรง  
ต่อเศรษฐกิจในระยะยาว” 

 



๒ 

 

รายงานฉบับนี้ระบุว่ายังมีโอกาสในการ
พัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดย
ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณต่ า ใน ๓ ภาค
ส่วนของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ ๑) การบริหาร
จัดการเมืองใหญ่ ๒) การใช้ที่ดิน และ ๓) ภาค
พลังงาน ทั้งนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 

และเร่งให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคธุรกิจ 
 เมืองใหญ่ โดยการสร้างเมืองขนาดเล็กๆ ที่เชื่อมโยงด้วยเครือข่าย ระบบขนส่งมวลชนสามารถประหยัดงบ

ลงทุนได้กว่า ๓ พันล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงสิบห้าปีข้างหน้า จะมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตของประชากรโดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณท่ีต่ าลง 

 

 การใช้ที่ดิน การฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมสภาพเพียงร้อยละ ๑๒ ก็จะสามารถผลิตอาหารส าหรับประชาชน  
๒๐๐ ล้านคน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ๔ หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี และยังลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
จากที่ดินท่ีเสื่อมสภาพ 

 

 พลังงาน ในขณะที่ราคาพลังงาน
แสงอาทิตย์และลมลดลงอย่าง
มาก  ค าดกา รณ์ ว่ า ม ากกว่ า
ครึ่งหนึ่งของพลังงานที่ใช้ใน ๑๕ 
ปี ข้ า ง ห น้ า จ ะ เ ป็ น พ ลั ง ง า น
หมุ น เ วี ย น  ท า ใ ห้ ล ดก า ร ใ ช้
พลังงานจากการเผาผลาญถ่าน
หินซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ 

 

 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประหยัดงบประมาณถึง ๖ แสนล้านเหรียญสหรัฐ ที่ใช้ไปกับเชื้อเพลิงฟอล
ซิล (เปรียบเทียบกับงบประมาณ ๑ แสนล้านดอลลาร์หากใช้พลังงานหมุนเวียน) จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและสามารถน างบประมาณส่วนนี้ไปแก้ปัญหาความยากจนแทนได้ 

 

 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆจะช่วยลดต้นทุนพลังงานสะอาดลงได้ถึง 
ร้อยละ ๒๐ 

 

 นวัตกรรม เพ่ิมงบประมาณวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๐.๑ ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
จะท าให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของนวัฒกรรม รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดที่มีการแข่งขันสูงและนโยบาย  
ที่เสมอต้นเสมอปลายของภาครัฐมีความส าคัญต่อภาคธุรกิจและนักลงทุนในการสร้างงานที่ปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนต่ าและต่อการเจริญเติบโต  

 



๓ 

 

รายงาน เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจภูมิอากาศ (Better Growth, Better Climate) นี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเป็น
แผนปฏิบัติ ๑๐ ประการเพ่ือให้ประเทศต่างๆ มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันยังมีภูมิอากาศ  
ที่ปลอดภัยขึ้น   วิธีนี้จะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจที่ดี ก่อนจะเกิดผลดีต่อภูมิอากาศอีกด้วย  

 
คณะกรรมการฯ คาดการณ์ว่าหากมีการด าเนินการตามมาตรการที่เสนอแนะอย่างเต็มที่แล้ว น่าจะสามารถลด  
การปล่อยก๊าชเรือนกระจกลงได้ร้อยละ ๙๐ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เพ่ือหลีกเลี่ยงภัย 
ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผู้มีอ านาจตัดสินใจจะต้องเร่งด าเนินการโดยด่วน 
 
ในระยะเวลาหกเดือนนับจากนี้ คณะกรรมการฯ จะหารือกับผู้มีบทบาทด้านเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
กระตุ้นให้รัฐบาลและภาคธุรกิจร่วมมือกันผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก 
 
        --------------- 

 
เกี่ยวกับรายงานการศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่: เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจภูมิอากาศ ” 
ท่านสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่  www.NewClimateEconomy.report. 
เกี่ยวกับคณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ (The Global Commission on the 
Economy and Climate) 

 คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ  ก่อตั้งโดย ๗ ประเทศได้แก่ โคลัมเบีย เอธิโอเปีย 
อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เกาหลีใต้ สวีเดน และสหราชอาณาจักร และเป็นคณะท างานอิสระเพ่ือรายงานด้าน
เศรษฐกิจและภูมิอากาศต่อเวทีนานาชาติ ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวได้เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖  
 

 ในการท ารายงานฉบับนี้ คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ ได้รับความร่วมมือจาก
หุ้นส่วนที่เป็นสถาบันวิจัยระดับโลก เช่น The Indian Council for Research on International 
Economic Relations ประเทศอินเดีย The Climate Policy Initiative สหรัฐอเมริกา The Ethiopian 
Development Research Institute ประเทศเอธิโอเปีย The Global Green Growth Institute 
ประเทศเกาหลีใต้ LSE Cities สหราชอาณาจักร Stockholm Environment Institute ประเทศสวีเดน 
Tsinghua University ประเทศจีน และ World Resources Institute สหรัฐอเมริกา รวมทั้งธนาคารโลก
และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งภูมิภาคต่างๆ (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ องค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา และ
หน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติ  

 คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศมีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นน าของโลกร่วมเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมี ลอร์ด นิโคลัส สเติร์น ชาวอังกฤษอดีตที่ปรึกษาธนาคารโลกเป็นประธาน  
และมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสองท่านคือ มร. แดเนียล คาห์นีมาน และ มร. ไมเคิล สเปนซ์ ท าหน้าที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนการด าเนินงาน 

 
 



๔ 

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย   
โทร.   ๐ ๒๓๐๕ ๘๒๖๑ 
มือถือ ๐๘๑ ๙๒๒ ๕๑๓๕ 
อีเมล์ Wiriyaporn.Posayanonda@fco.gov.uk 

ส่องแสง จตุพรเสถียร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย 
โทร.   ๐ ๒๓๐๕ ๘๒๑๘ 
มือถือ ๐๘๙ ๘๑๖ ๓๒๗๘ 
อีเมล์ Songsang.Jatupornsathien@fco.gov.uk 
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