


10 วิธีง่าย ๆ
สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น แนะนำ�เคล็ดลับ “10 วิธีง่�ยๆ รักษ์พลังง�น กู้โลกร้อน” ดังนี้ 

1. เปลี่ยนหลอดไฟจ�กหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ และเปลี่ยนหลอดผอม (T8) เป็นหลอดผอมใหม่เบอร์ 5 (T5) 

ซึ่งกินไฟเพียง 28 วัตต์ โดยหากเราเปลี่ยนมาใช้หลอด T5 แทนหลอด T8 ซึ่งมีอยู่ 200 ล้านหลอดทั่วประเทศ จะประหยัด

ไฟได้ปีละ 9,000 ล้านหน่วย หรือ 25,000 ล้านบาทต่อปี ลดการนำาเข้าเชื้อเพลิง 15,000 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 4,600 ล้านตันต่อปี 

2. แอร์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงถึงร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้าน 1 หลัง การปรับอุณหภูมิแอร์ให้อยู่ที่ 25 

องศาเซลเซียส ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 5-10 

3. ก�รเปิดช่องหน้�ต่�ง ประตู แต่ละห้องในบ้านควรเปิดทางให้ลมมีทางเข้าและทางออก เพื่อให้อากาศภายในถ่ายเท

สะดวกและระบายความร้อนได้ดี ช่วยลดการใช้แอร์ลงได้ 

4. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป กินไฟประมาณ 400-500 วัตต์ โดยตัว ซีพียู กินไฟประมาณ 150 วัตต์ ส่วนจอมอนิเตอร์ ที่

ปัจจุบันนิยมใช้เป็นจอแอลซีดี กินไฟประมาณ 300 วัตต์ หากต้องการหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ชั่วคราว ควรปิดสวิตช์หน้าจอ

ทุกครั้ง 

5. ปลูกต้นไม้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสดชื่น กรองฝุ่น กรองเสียง ยังช่วยบังแดดเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี ต้นไม้

สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุของต้นไม้ 

6. ก�รขับรถ ควรใช้ความเร็วที่สมำ่าเสมอ หรือตามที่กฎหมายกำาหนด จะช่วยประหยัดนำ้ามัน รวมทั้งยังช่วยเพิ่มความ

ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง หากขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.จะช่วยลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

7. หมัน่ตรวจเชก็ลมย�ง ใหต้รงตามความตอ้งการของรถ เพราะหากยางสกึหรอหรอืลมออ่นจะทำาใหก้ารทรงตวัของรถไมด่ ี

และ สิ้นเปลืองนำ้ามัน (ความดันลมยางตำ่ากว่ามาตรฐานทุก 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะทำาให้สิ้นเปลืองนำ้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

และควรตรวจเช็กความดันลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกๆ ระยะทาง 500 กิโลเมตร 

8. งดใช้ถุงพล�สติก ในแต่ละปีมีการผลิตถุงพลาสติกสู่ตลาดมากกว่า 50,000 ล้านถุง และมีเพียงร้อยละ 3 ของถุงพลาสติก

ที่ถูกนำาไป “รีไซเคิล” กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ถุงพลาสติกแต่ละใบต้องใช้เวลาถึงพันปีกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลก

9. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ แม้จะปิดสวิตช์แล้ว ยังมีแรงดัน

ไฟฟ้าอยู่ 

10. บริโภคให้น้อยลง เน้นนโยบาย 4Rs (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle) ทำาได้หลายวิธี อาทิ การใช้กระดาษให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยลดการตัดต้นไม้ลงได้ การกินอาหารควรกินให้หมดไม่เหลือให้เป็นขยะเน่าเสีย การรีไซเคิลขยะ

ในบ้าน จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่ม� : www.manager.co.th

รักษ์พลังงาน กู้โลกร้อน



บรรณาธิการ

วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้นำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อน การเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศและการเจรจาในเวที 
ระดับโลก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการเร่งรัดพัฒนา
ประเทศ ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการ
บุกรุกพื้นที่ป่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำาให้ธรรมชาติเสียสมดุลและ
ไม่อาจรองรับของเสียที่มนุษย์สร้างขึ้น อุณหภูมิโลกจึงเพิ่มขึ้นและเกิดภาวะ 
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ  
ภัยแล้ง นำ้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทั้งโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซำ้า ส่งผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่พึ่งพิงกับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก

 สำาหรับเรื่องเด่นประจำาฉบับนำาเสนอเรื่อง ภัยจากโลกร้อนกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ ทำาให้การบริหารจัดการที่สร้างความมั่นคงในมิติต่างๆ  
เป็นเรื่องสำาคัญ อาทิ การดำาเนินงานภายใต้แผนแม่บทสิ่งแวดล้อม แผนการลงทุน
เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าของประเทศไทย และการกำาหนด
แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งการปรับพฤติกรรมการผลิต
และการบริโภคของสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งพัฒนา 
ขีดความสามารถในการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้  ยังได้นำาเสนอเรื่องโลกร้อนในเวทีโลก  ความร่วมมือ
ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและสหประชาชาติ  ทั้งในประเด็นของพันธกรณี และ 
การประชุมนานาชาติที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค เพื่อกำาหนดข้อตกลง
เพิ่มเติมและแนวทางใหม่ที่จะแก้ปัญหาโลกร้อน รวมทั้งการประชุมครั้งต่อไป 
ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก หลายประเทศคงต้องแก้ปัญหาและผลักดัน
มาตรการว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายรับมือ
ภาวะโลกร้อนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

สุ ด ท้ า ย เ ป็ น ก า ร แ น ะ นำ า โ ค ร ง ก า ร จั ด ทำ า แ ผ น แ ม่ บ ท ร อ ง รั บ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคา
พลังงาน และวิกฤตอาหารโลก



เลขาธิการฯ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
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วารสาร

โปรดทราบ
บทความ ข้อคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในวารสารเศรษฐกิจและสังคมเป็น 
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน มิใช่เป็นความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ

การพัฒนาประเทศแก่สาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงาน

ความเคลื่อนไหว สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมให้ผู้อ่านทราบข้อเท็จจริงอย่าง 

ถูกต้องกับสถานการณ์
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ส า ร ะ ใ น เ ล่ ม

ขณะนี้โลกกำาลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนเนื่องจากการเร่งพัฒนาของนานาประเทศที่มุ่งสร้าง

ความมั่งคั่ง โดยนำาเทคโนโลยีเข้ามาเร่งกระบวนการใช้ทรัพยากร เพื่อตอบสนองความต้องการ

ดำาเนินชีวิตที่สบายจนเกินพอดีของมนุษย์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดจนเกินความจำาเป็น รวมทั้ง 

มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธรรมชาติจึงเสียสมดุลจนไม่สามารถ 

รองรับของเสียที่มนุษย์ก่อขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นตามปริมาณการสะสมตัวของก๊าซ 

เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก จึงเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องตระหนัก

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกก่อให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ

ในโลก และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น อาทิ แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ  

พายุถล่ม ภูมิอากาศแปรปรวน นำ้าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า การยุบตัวของพื้นที่ชายฝั่ง โรคอุบัติใหม่และ 

โรคอุบัติซำ้าที่มีความรุนแรง พืชและสัตว์หลายชนิดกำาลังจะสูญพันธุ์  ขณะที่การสูญเสียพื้นที่

เกษตรกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผล 

กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ของโลก ผลกระทบเหล่านี้

สร้างความเสียหายท้ังทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชากรท่ัวโลกอย่างกว้างขวาง  

โดยเฉพาะความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการดำารงชีพทั้งด้านอาหาร

และพลังงาน

การแก้ปัญหาโลกร้อนจึงเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องให้ความสำาคัญและสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับและบรรเทา

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนร่วมกัน ดังนั้น องค์การระดับโลกจึงเร่งแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยขอความร่วมมือจาก

ประเทศสมาชิกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโลกอันเป็นต้นเหตุสำาคัญผ่านพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็น 

จุดกำาเนิดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกร่วมกันรักษา

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ประเทศสมาชิกจึงได้กำาหนดให้มีการประชุมทุกปี 

เพื่อหาข้อยุติ สำาหรับการดำาเนินงานร่วมกันหลังพันธกรณีช่วงแรกสิ้นสุดในปี 2555

อย่างไรก็ตาม การเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งล่าสุดที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค 

ระหว่างวันท่ี 7-18 ธันวาคม 2552 ยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ เน่ืองจากประเทศกำาลังพัฒนาเรียกร้องให้ประเทศพัฒนา

แล้วลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สะอาด การประชุมว่าด้วย 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคร้ังต่อไปท่ีจะมีข้ึนระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2553 ท่ีเมืองแคนคูน  

ประเทศเม็กซิโก ประเทศสมาชิกจะร่วมกันหาข้อยุติหลังพันธกรณีช่วงแรกสิ้นสุด ประเด็นการเจรจาสำาคัญที่คาดว่าจะส่งผล 

เชื่อมโยงต่อกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  การกำาหนด 

เป้าหมายความร่วมมือระยะยาว การจัดการก๊าซเรือนกระจกรายสาขา และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของปา่ในประเทศกำาลังพัฒนา หลายประเทศคงต้องร่วมกันแก้ปัญหาและลดอุปสรรค 

จากการเจรจาที่ผ่านมา รวมทั้งผลักดันมาตรการว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายรับมือ

ภาวะโลกร้อนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ ได้เข้าร่วมลงนามรับรองพันธกรณีเกี่ยวกับภาวะ

โลกร้อนและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับตัวให้สอดรับเงื่อนไขของพันธกรณีเหล่านั้น โดย

ดำาเนินงานภายใต้แผนแม่บทสิ่งแวดล้อม แผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าของประเทศไทย และ

การวางแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร การเตรียมการเพื่อ

รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพของผิวโลก และการ

วางผังเมือง นอกจากนี้ ภาครัฐได้กำาหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น อาทิ การบริหารจัดการนำ้าที่มี 

ประสิทธิภาพ มาตรการประกันรายได้เกษตรกร และการพัฒนาคุณภาพของข้าวไทยเพ่ือการส่งออก เพ่ือช่วยเหลือชาวนาไทย 

ให้มีผลตอบแทนทางการเกษตรที่สูงขึ้น



วารสารเศรษฐกิจและสังคม ม.ค.-มี.ค. 534

มาทำาความรู้จักกับภาวะโลกร้อน
ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น  เ ป็ น ผ ล พ ว ง ข อ ง ก า ร พั ฒ น า

อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม เกษตรกรรม รวมถึงเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการตัดไม้ทำาลายป่า บริบท

การเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกร้อนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ชี้ให้เห็นว่าโลกกำาลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลาย

พื้นที่ของโลก นอกจากนี้ ความแปรปรวนของปริมาณนำ้าฝน 

ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และการระบาดของโรคและแมลงศัตรู

พืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อภาคสังคม 

อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิง

ทรัพยากร การแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นประเด็นท้าทายต่อการ

พัฒนาของประชาคมโลกที่ต้องให้ความสำาคัญและสร้างความ

ร่วมมือเพื่อรองรับและบรรเทาผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ร่วมกัน

การเร่งรัดพัฒนาของนานาประเทศที่มุ่งสร้างความ

มั่งคั่ง เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดอย่างฟุ่มเฟือย ทำาให้เสีย

สมดุลของธรรมชาติจนไม่สามารถรองรับของเสียที่มนุษย์ 

สร้ างและสะสมบนโลกได้  สัญญาณเตือนภัยที่ แสดง 

ให้ชาวโลกได้รับรู้ คือ ภาวะโลกร้อน ที่บ่งชี้ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย

ของโลกที่สูงขึ้นตามปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจก 

ในชั้นบรรยากาศโลก ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (พ.ศ. 

2293-2343) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลก 

มีเพียง 270 ส่วนต่อล้านส่วน เพิ่มขึ้นเป็น 380 ในปี 2543 และ

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าหรือประมาณ 540 ในปี 2643  

จะทำาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนขึ้นประมาณ 1.5 - 3.5 

องศาเซลเซียส และระดับนำ้าทะเลสูงขึ้น 15 - 95 เซนติเมตร 1

ภัยจาก โลกร้อน กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี */ ตฤตณัย นพคุณ */ ปภานัน วรวัฒนสกุล**

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนนับเป็นความท้าทายสำาคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 

 ทุกประเทศต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ภาวะโลกร้อนจึงเป็นเรื่อง 

 ใกล้ตัวของทุกคนซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและกำาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

 และภัยจากภาวะโลกร้อน นำามาสู่การพัฒนาที่สมดุล ให้คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป

บทนำา

 *  นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒา

** นักวิเคราห์และแผน ปฏิบัติการ สำานักงานประเมินผลและเผยแพร่การพัฒา
   1  โครงการจัดทำาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหาร (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์) เสนอโดย

 สถาบันบันฑิตบริหารธุรกิจ ศศิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553
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ก๊าซเรือนกระจก เป็นกลุ่มก๊าซที่มีอยู่ในบรรยากาศ มีความสำาคัญต่อการรักษาระดับอุณหภูมิของโลก เนื่องจาก
มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึนและเหมาะสมท่ีส่ิงมีชีวิตต่างๆ  
จะอาศัยอยู่ได้ หากปราศจากก๊าซเรือนกระจก โลกจะหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยไม่ได้ แต่การมีก๊าซเรือนกระจกมาก
เกินไป ที่เรียกว่า ภาวะเรือนกระจก ทำาให้ความร้อนถูกกักเก็บไว้มากข้ึน ส่งผลให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้น และสภาพภูมิ
อากาศของโลกเสียสมดุล

ที่มา: http://theenergy.biz/forum/index.php?topic=361.0

ก๊าซเรือนกระจกที่สำาคัญ

คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 53 เกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิต 
ในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่า 

ก๊าซมีเทน ร้อยละ 17 เกิดจากการทำานาข้าว ปศุสัตว์ 
การเผาไหม้มวลชีวภาพ และการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
ประเภทถ่านหิน นำ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซโอโซน ระดับผิวโลกร้อยละ 13 

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ร้อยละ 12 จากการใช้ปุ๋ย
ไนเตรตในไร่นา การขยายพื้นที่เพาะปลูก การเผาไหม้  
เผาหญ้า มูลสัตว์ที่ย่อยสลาย และอุตสาหกรรมที่ใช้
กรดไนตริกในกระบวนการผลิต

สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ร้อยละ 5 
เ ป็ น ก๊ า ซ ที่ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต 
ทางอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในชีวิตประจำาวัน  
เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และสเปรย์ เป็นต้น

แผนภูมิที่ 1 แสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราการเพิ่มพลังงานของ
ก๊าชเรือนกระจกแต่ละชนิด

 

 




























                                                           





 






ที่มา : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php.

จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปได้ว่า กิจกรรม 

ท่ีมนุษย์ได้กระทำาเป็นสาเหตุการเพ่ิมอุณหภูมิเฉล่ียของโลก และ 

รายงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ยังระบุว่าการเร่งดำาเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดก๊าซเรือน

กระจกเพิ่มขึ้น2

การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศโลกมาจากภาคการใช้พลังงานมากที่สุด คิดเป็น

2 ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับปรับปรุง) โครงการเตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเด็นการวิจัยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 โลก : ภาพรวมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทประเทศไทย, เมษายน 2553
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ร้อยละ 60 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมนุษย์ 

โดยภาคการใช้พลังงาน ประกอบด้วย การขนส่งร้อยละ 13.3 

การผลิตไฟฟ้าและความร้อนร้อยละ 24.6 การเผาไหม้อื่นๆ 

ร้อยละ 9.0 อุตสาหกรรมร้อยละ 10.4 และการร่ัวซึม ร้อยละ 3.9  

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินคิดเป็นร้อยละ 18.2  

ภาคการเกษตรร้อยละ 13.5 และของเสีย ร้อยละ 3.6 ของ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำาลังพัฒนา และประเทศ 

พัฒนาน้อยที่สุด จะพบว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำาคัญที่สุด 

ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คิดเป็นร้อยละ 81 ของปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ขณะที่ประเทศกำาลังพัฒนาคิดเป็น

ร้อยละ 41 และร้อยละ 5 ในกรณีของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นกิจกรรมสำาคัญ 

ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มประเทศพัฒนา

น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62 และกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา

ร้อยละ 33 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

ของแต่ละกลุ่มประเทศ ภาคเศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มากที่สุด ได้แก่ ภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ร้อยละ 72.47 

3  ข้อมูลจากคลังปัญญาไทย. ภาวะโลกร้อน. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php.

แผนภูมิที่ 3 : แสดงปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละประเทศ

 

 














 

 





                                                           










    





















ที่มา : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php. 

ภาคเกษตร เป็นร้อยละ 25.28 และการกำาจัดของเสียและ 

สิ่งปฏิกูล เป็นร้อยละ 2.3 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก

ที่สุด ได้แก่  สหรัฐอเมริการ้อยละ 24 ของปริมาณก๊าซ 

ทั่วโลก ขณะที่ จีน เป็นร้อยละ 15 ส่วนประเทศไทย เฉพาะ

เขตกรุงเทพมหานครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้น

บรรยากาศปีละ 172 ล้านตัน หรือคนละ 2.8 ตันต่อปี ซึ่งถือว่า

สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย 3

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะ

โลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำาให้ 

ทุกประเทศต้องปรับตัวท้ังด้านการผลิตและบริโภค ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก และมีแผนเชิงรุกที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่

เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ต้องอาศัยนโยบาย

รัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในการเตรียมความ

พร้อมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรองรับผลกระทบที่อาจเกิด

ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สามารถพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ ตลอดจนเป็นการรักษาฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัย

สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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โลกร้อน : ผลกระทบต่อประเทศไทย4

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีส่วนในการสร้าง
ภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอดีต 
ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณตำ่ากว่า
ร้อยละ 1 แต่เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ในระหว่างปี 2533-2547 อยู่ใน
อันดับที่ 31 ของโลกหรืออันดับ 4 ของอาเซียน รวมถึงมีแนวโน้ม 
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทำาให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูง และ 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ดังนี้

ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม   

ปริมาณนํ้าฝนและทรัพยากรนํ้า มีความเป็นไป
ได้สูงที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลต่อปริมาณนำ้าฝน
ในทุกภาคของประเทศ ทั้งในด้านปริมาณและการกระจาย
ตัว นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของนำ้าในพื้นที่ลุ่มนำ้าหลักของ
ประเทศไทย กลุ่มลุ่มนำ้าที่มีแนวโน้มจะมีสมดุลของนำ้าลดลง 
ได้แก่ กลุ่มลุ่มนำ้าเจ้าพระยา ท่าจีน กลุ่มลุ่มนำ้าแม่กลอง กลุ่ม
ลุ่มนำ้าสาขาแม่นำ้าโขง และกลุ่มลุ่มนำ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีผล
ต่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ช่วง
เวลาของฤดูฝนยังคงเท่าเดิม แต่ปริมาณนำ้าฝนในบางพื้นที่  
กลับสูงขึ้น อาจนำามาซึ่งความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ อาทิ  
ภาวะนำา้ท่วมฉับพลัน นำา้หลาก หรือบางพ้ืนท่ีในภาคเหนือจะเกิด 
ดินโคลนถล่ม 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศทำาให้ฝนทิ้งช่วงนาน สภาพแหล่งนำ้าและคุณภาพ 
นำ้าเปลี่ยนแปลง การระเหยของนำ้าอย่างรวดเร็วทำาให้ธาตุ 
อาหารในนำ้าเข้มข้นและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในนำ้า เกิดการตื้นเขิน 
ลักษณะการไหลของระบบนำ้าผิวดิน และระดับนำ้าใต้ดินก็จะได้
รับผลกระทบเช่นกัน ขณะที่พื้นที่ชุ่มนำ้า อาทิ ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม  
ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ สามเหลี่ยมปากแม่นำ้า ก็จะได้รับผลกระทบ
จากการที่อุณหภูมิของอากาศและนำ้าสูงขึ้น ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณตะกอน ความเค็มของนำ้า รวมถึง
ความสามารถในการกักเก็บนำ้า ส่งผลต่อเนื่องให้เนื้อที่ของ
พื้นที่ชุมนำ้าลดลงและสูญเสียบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยา 
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทำาให้ผลผลิต
และมูลค่าของทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มนำ้าลดลงด้วย ทั้งนี้ จาก
การวิเคราะห์พื้นที่ชุ่มนำ้าของไทยในช่วง 30 ปีข้างหน้า จำานวน 
61 แห่ง พบว่า 8 แห่ง จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิอากาศในระดับสูง เช่น แม่นำ้าโขง แม่นำ้าแควใหญ่ แม่นำ้า 
แม่กลอง และดอนหอยหลอด เป็นต้น

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
สภาพป่าจะเปล่ียนแปลงท้ังในส่วนขององค์ประกอบของพันธ์ุไม้  

สัตว์ป่า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่า แต่ป่าบางชนิดอาจ
สูญหายไป อากาศร้อนจัดทำาให้เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ฝนและ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ทำาให้ทั้งพืชและสัตว์ต้องปรับตัวเข้า
สู่ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป ความหลากหลายทางชีวภาพจะ 
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ระบบนิเวศทางทะเลก็ได้รับผล 
กระทบจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากระดับนำ้าทะเลที่สูงขึ้น และ
อุณหภูมิผิวนำ้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิด
สูญพันธุ์ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีทั้งใน 
อ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

พื้นที่ชายฝั่งทะเล เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่
ชายฝั่งหลายแบบ การกัดเซาะชายฝั่งมีความแตกต่างกันไป  
พื้นที่ชายฝั่งที่เป็นหน้าผาอาจมีการยุบตัว ส่วนชายฝั่งที่มี
ลักษณะแคบจะถูกร่นเข้ามาถึงผืนดิน ตัวอย่างที่พบชัดเจน 
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากระดับนำ้าทะเลสูงขึ้นอีก 1 เมตร 
พื้นที่ร้อยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกร่อนและพังทลาย ก่อให้ 
เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรและนากุ้ง นอกจากนี้  
ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนความหนาแน่นของพรรณไม้ลดลง เน่ืองจาก 
ระดับนำ้าทะเลที่สูงขึ้นจะทำาให้พืชตาย แอ่งนำ้าเค็มลดลงและ
ถูกแทนที่ด้วยหาดเลน

พื้นที่ปากแม่นํ้า  บริเวณปากแม่นำ้าเจ้าพระยา
มีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้นใน  22 จังหวัดรอบอ่าวไทย 
โดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯที่มีความหนา
แน่นของประชากรสูง และอยู่ เหนือระดับนำ้าทะเลเพียง  
1 เมตร นำ้าเค็มจะรุกเข้ามาในพื้นที่แม่นำ้าเจ้าพระยาถึง 40 
กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความ
อ่อนไหวต่อความสมดุลของนำ้าจืดและนำ้าเค็ม นอกจากนี้ 
กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากนำ้าล้นตลิ่งและ
อุทกภัย ที่จะก่อความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่
อาศัย รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ภ า ค เ ก ษ ต ร  ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น ไ ด้ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง แนวโน้มปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ยลดลง 
ร้อยละ 0.4 ต่อปี ปริมาณนำ้าต้นทุนมีเพียง 2 ใน 3 ของความ 
ต้องการใช้นำา้ ส่งผลต่อการใช้นำา้เพ่ือการเพาะปลูกของเกษตรกร
โดยตรง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม
รุนแรง ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะภาวะภัยแล้ง 
นำ้าท่วม และฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล รวมถึงโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้มีผลโดยตรง 
ต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร การคาดการณ์ของศูนย์
เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลก
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณ 

4 เรียบเรียงจากร่างรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับปรับปรุง) โครงการเตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเด็นการวิจัยที่ 3 การเปลี่ยนแปลง

 ภูมิอากาศโลก : ภาพรวมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทประเทศไทย ,เมษายน 2553
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นำ้าฝนในภาคกลาง จะทำาให้เกิดนำ้าท่วมบ่อยครั้งและความถี่สูง  
มีผลต่อการผลิตข้าวในแถบลุ่มนำ้าเจ้าพระยาและผลผลิตลดลง 
นอกจากนี้ การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรง อาทิ 
เพลี้ยกระโดดสีนำ้าตาล โรคเขียวเตี้ยและโรคใบหงิก ในภาค 
กลางเกิดความเสียหาย 2.39 ล้านไร่ และการระบาดของเพล้ียแป้ง  
ประมาณ 1 ล้านไร่ ในปี 2552 ส่งผลต่อศักยภาพการผลิต 
ของภาคเกษตร และการส่งออกสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ทำาให้เกิด
ความชื้นที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาลหรือระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
ต่างมีผลกระทบต่อปศุสัตว์ของไทย ได้แก่ ผลผลิตและ
การเจริญเติบโตลดลง การผสมพันธุ์ทำาได้ยาก และมีการ 
แพร่ระบาดของโรคสูง ขณะเดียวกัน การทำาประมงอาจลดลง 
เนื่องจากแหล่งนำ้ าที่ เคยอุดมสมบูรณ์  อาจแห้งขอดใน
บางฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์และการเจริญ
เติบโตของสัตว์นำ้า  ทำาให้จำานวนและความหลากหลาย
ชนิดของสัตว์นำ้าลดลง อาทิ ความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งนำ้า 
แถบลุ่มแม่นำ้าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลง  
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง

ภาคอุตสาหกรรม ภาวะโลกร้อนทำาให้ภาค
อุตสาหกรรมต้องปรับกระบวนการผลิตมุ่งสู่สังคมคาร์บอน
ตำ่ า  เพื่ อรักษาศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ จากกฎ ระเบียบระดับโลกที่เกี่ยวกับ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงทำาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
เพราต้องนำาเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต 
มากขึ้ น  รวมถึ งการขนส่ งสินค้ าที่ ต้ อ ง ใช้พลั ง งานสู ง  
ก่อให้ เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ผลักดันให้มีการนำา 
พลังงานทดแทนมาใช้เพิ่มขึ้น

ภาคบริการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวอาจลดการเดินทาง 
ท่องเที่ยว เนื่องจากหวาดกลัวต่อภัยธรรมชาติ สภาพทาง
กายภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง อาทิ ปะการัง 
ฟอกขาว ชายหาดถูกกัดเซาะ พืชพันธ์ุไม่ผลิบานตามฤดูกาล ส่ง
ผลให้การท่องเท่ียวได้รับความนิยมลดลง นอกจากน้ี ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมเฉพาะตัวได้รับผลกระทบเช่นกัน

โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ อาคารบ้านเรือน การขนส่ง 
ประปา พลังงาน ที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ลุ่มตำ่า
ปากแม่นำ้าและบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่างๆ จะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างรุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจจากภาวะนำ้าท่วมถึง 4 เท่า จากประมาณ 
35,000 ล้านบาทในปัจจุบัน เป็นประมาณ 148,000 ล้านบาท 

ในปี 2593  และเกิดความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ 

ผลกระทบด้านสังคม
การย้ายถิ่นฐานหรือเปลี่ยนอาชีพ การสูญเสีย

ผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนาน หรือนำ้า 
ท่วมซำ้าซาก ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้  ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน
ขณะท่ีผลผลิตตกตำ่า ทำาให้เกิดการย้ายถ่ินหรือเปล่ียนอาชีพ 
ชุมชนท้องถ่ินท่ีเคยมีความเข้มแข็งอาจอ่อนแอลง เพราะขาดคน 
วัยทำางาน วัฒนธรรมท้องถิ่นขาดคนสืบทอด สถาบันครอบครัว
มีเพียงผู้สูงอายุกับเด็ก

สุ ขภาพอนามั ย  สภาพอากาศที่ แปรปรวน
อย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนเกิดความผิดปกติของระบบทาง
เดินหายใจ และภูมิแพ้ นำ้าท่วมนำามาซ่ึงโรคตาแดง โรคท้องร่วง  
การอพยพของสัตว์บางครั้ งนำาไปสู่การแพร่ระบาดของ 
พาหะนำาโรค รวมถึงโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้า เช่น โรคฉี่หนู  
มาเลเรีย ไข้หวัดนก และโรคซารส์  เป็นต้น โรคติดต่อ 
ในเขตร้อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจะคร่าชีวิตผู้คนเป็นจำานวน
มาก โดยเฉพาะ ไข้มาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ การขยาย
พันธุ์ของยุงจะสูงในสภาวะแวดล้อมที่ร้อน แนวโน้มของ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนำาไปสู่
ภาวะขาดแคลนอาหาร และความอดอยาก เกิดภาวะขาดสาร 
อาหาร และภูมิต้านทานร่างกายตำ่า โดยเฉพาะในเด็กและ 
ผู้สูงวัย นำ้าท่วมทำาให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในแหล่งนำ้า 
ก่อให้เกิดโรคระบาดที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและนำ้าดื่ม 
ทั้งโรคบิด ท้องร่วง และอหิวาตกโรค

ภูมิคุ้มกันภาวะโลกร้อน : มุ่งสู่สังคมสีเขียว
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นจากภาวะ

โลกร้อน เป็นทั้งความท้าทายและภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นจาก 
ภัยธรรมชาติ รูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค 
ที่ฟุ่มเฟือย ประชาชนขาดจิตสำานึกสาธารณะและการบริโภค
ที่ยั่งยืน รวมทั้งกระแสโลกสีเขียว ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวรับมือ 
กับสถานการณ์โลกร้อนมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนต้องรณรงค์
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและมีการวางระบบและพัฒนากลไก
การรับมือต่างๆ อาทิ แผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้
เทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าของประเทศ

หลักการสำาคัญในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับผลกระทบ 
ของภาวะโลกร้อน คือ การมุ่งสร้างแนวทางการพัฒนา
ที่สมดุลเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดที่มีความรู้ เข้าใจ 
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และเคารพธรรมชาติมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความระมัดระวังและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งฟื้นฟูและทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่สูญไป 

ภาครัฐต้องกำาหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน 
ให้สังคมปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่สะอาด ไม่ทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาสู่ “เศรษฐกิจสังคมสีเขียว
อย่างบูรณาการ”

นอกจากนี้ การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตำ่า เป็นเรื่องที่
นานาประเทศกำาลังให้ความสำาคัญ และกรอบความร่วมมือ
ของสหประชาชาติกำาหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่จะทำาให้สำาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือและมีกลไก
จัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม อาทิ กลไก
ทางการค้า ในการผลักดันให้เกิดความตระหนักและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้บริโภค
แผนฯ 11 แก้โลกร้อนอย่างสมดุลและยั่งยืน

ในอดีต ประเทศไทยมุ่งพัฒนาประเทศโดยเน้นการ 
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนตามมา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมถูกนำาไปใช้ 
อย่างสิ้นเปลือง ขาดการบริหารจัดการที่ดี และนำาไปสู่สภาวะ
เสื่อมโทรม ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จึงให้ความสำาคัญกับ “การพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ” ตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่มุ่งสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้น  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องมายังแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ที่น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 
ปรัชญานำาทาง มุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
ก็ยังคงยึดหลักให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและน้อมนำาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ แนวคิดการ
พัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 ได้ปรากฏผลดีต่อการ
พัฒนาในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ทวีความรุนแรง สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงกำาหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้สามารถ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เอื้อต่อการผลิตทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นฐานในการดำารงชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนการผลิตและบริโภค
ของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัว 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วย

 1. รักษาไว้ซึ่ งสิ่ งแวดล้อมและความ 
อุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร ดิน แหล่งนำ้า ป่าไม้ 
ชายฝ่ังทะเล แหล่งแร่ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ 
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ของท้องถ่ิน พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การจัดการองค์ความรู้ เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงการบริหาร
จัดการที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม
และคุ้มครองความมั่นคงและฐานการดำารงชีวิตของเกษตรกร
ยากจน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ 
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

 2. ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
พฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นต้นแบบของสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความ
ตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อการ
อยู่รอดและการพัฒนาของสังคมมนุษย์ ควบคู่ไปกับการสร้าง
องค์ความรู้ด้ านการบริ โภคที่ยั่ งยืนให้กับประชาชน 
ผ่านกระบวนการศึกษา รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน 
ในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย  
ส่ือโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ให้มีบทบาทในการปรับเปล่ียน
สังคมไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ของภาคการผลิตและบริการนำาไปสู่สังคมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับระบบการผลิตของภาค
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
ส่งเสริมการทําการเกษตรที่เกื้อกูลระบบนิเวศ ตามแนวคิด
ของเกษตรยั่งยืน เกษตรกรพึ่งตนเอง ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ส่งเสริมภาคบริการ
ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  อาทิ  การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ 
การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างงานและกระจาย 
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รายได้สู่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4 .  พัฒนาขีดความสามารถของไทย 

ในการปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และระบบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือในการบริหารจัดการ รองรับกับความท้าทาย
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างองค์ความรู้และ 
จัดทำาฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้ ง 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนในประเทศและพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพิ่ม
บทบาทประเทศในประชาคมโลก

 5.  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ที่สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหา นอกจากนี้ นโยบายการลงทุนภาครัฐ
ควรเอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร และมีการปรับปรุงกฎหมายและ
การบังคับใช้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

บทสรุป
การเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เป็นโอกาสสำาคัญ
ที่จะปฏิรูปแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยบูรณาการ
นโยบายในการต้องรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นส่วน
หนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่มุ่งใช้การพัฒนา
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนการเจริญ
เติบโตของประเทศไปในแนวทางสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ 
ประ เทศไทยมีความมั่ นคงอยู่ ภายใต้สิ่ งแวดล้อมที่ ดี   
มีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานองค์ความรู้และพัฒนาบนรากฐาน
ความเข้มแข็งของประเทศ รวมถึงมุ่งการบริหารจัดการการใช้ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีความมั่นคง 
ด้านอาหารและพลังงาน และลดความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรในอนาคต  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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บทนำา

ความยากจนของเกษตรกรไทย1 
ความยากจนเป็นปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรไทย 

มาเป็นระยะเวลานาน และเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกชุดให้ความ

สำาคัญและดำาเนินนโยบายช่วยเหลือมาโดยตลอด ซ่ึงแม้รายได้ 

สุทธิของเกษตรกรจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 52,933 บาทต่อ

ครัวเรือนในปีการผลิต 2548/2549 เพิ่มเป็น 57,474 บาท

ในปีการผลิต 2551/2552 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคา

ผลผลิตการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นในสินค้าเกษตรที่สำาคัญ เช่น 

ยางพารา มันสำาปะหลัง เป็นต้น 

เ ก ษ ต ร ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ยั ง ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ค ว า ม

ยากจนและหนี้สิน ในปี 2550 มีคนยากจนทั้งสิ้น 5.42 ล้าน

คน เป็นเกษตรกรร้อยละ 56.87 ขณะที่เกษตรกรมีหนี้สิน 

ต่อครัวเรือนเพ่ิมจาก 52,897 บาท ในปี 2548 เป็น 68,614 บาท 

ในปี 2552 สาเหตุที่ทำาให้เกษตรกรยากจนเป็นผลมาจาก

หลายปัจจัยสำาคัญ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต 

ในสังคมเกษตร ที่เข้าสู่สังคมปัจเจกมากขึ้นมีลักษณะต่างคน 

ต่างอยู่  ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันเริ่มเลือนหาย ขาดปฏิสัมพันธ์และ

ทำากิจกรรมร่วมกัน

ขณะที่ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลง 

จากการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อการ

เพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พื้นที่ชลประทาน 

ที่มีเพียง 28 ล้านไร่ หรือร้อยละ 22 ของพื้นที่ทางการเกษตร  

การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับครัวเรือนมีแนวโน้ม

ลดลงจาก 23.01 ไร่/ครัวเรือนในปี 2549 เป็น 22.62 ไร่/ครัวเรือน 

โลกร้อน ภัยร้ายเกษตรกรไทย

ตฤตณัย นพคุณ*

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ในระยะที่ผ่านมาการพัฒนา

ภาคเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิต แต่เกษตรกรไทยจำานวนมากยากจนและได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ แม้รัฐบาลได้ดำาเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาภายใต้มาตรการหลายด้าน ตั้งแต่มาตรการเฉพาะหน้าที่มุ่งลด

ภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ไปจนถึงมาตรการระยะกลางและระยะยาวที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน 

อาทิ การประกันรายได้ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยยังคงเผชิญกับปัญหาหลายประการ  

รวมถึงภาวะโลกร้อน ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกและนำามาสู่ภัยธรรมชาติ ท้ังปัญหาฝนท้ิงช่วง ภัยแล้ง  

และอุทกภัย ทำาให้การประกอบอาชีพและหารายได้เลี้ยงชีพของเกษตรกรไทยลำาบากยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน 

หาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือให้เกษตรกรมีชีวิต ความเป็นอยู่และรายได้ท่ีดีข้ึน

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุมประจำาปี 2553 ของ สศช. เรื่อง ทิศทาง

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11, ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน . สิงหาคม 2553. 
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ในปี 2552 การเป็นผู้เช่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคกลาง ปัญหา
ขาดแคลนแหล่งนำ้าเพื่อการเกษตรและพื้นที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น 
เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตและการขนส่งสูงขึ้นตามราคา
พลังงาน ทำาให้เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 
ประกอบกับแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกษตรกรมีอายุสูงขึ้น ขณะที่คนวัย
หนุ่มสาวไม่สนใจทำาการเกษตร แรงงานภาคเกษตรลดลง 
ร้อยละ 1.87 ต่อปี ในช่วงปี 2541-2550 ส่งผลต่อการขาดแคลน 
แรงงานในภาคเกษตรและการพัฒนาศักยภาพภาคเกษตร 
ในอนาคต ภาคเกษตรของไทยต้องพ่ึงพาต่างประเทศท้ังปัจจัย
การผลิตและการตลาด  อาทิ เทคโนโลยี ปุ๋ยเคมีและสาร
กำาจัดศัตรูพืชที่ต้องนำาเข้าปีละกว่า 40,000 ล้านบาท ควบคู่
กับการเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา ขณะที่
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญของไทยร้อยละ 60-70 ต้องพึ่ง
พิงตลาดต่างประเทศและเป็นสินค้าขั้นปฐมที่มีมูลค่าตำ่า ทำาให้
เกษตรกรมีรายได้น้อย 

นอกจากนี้  สภาพภูมิ อากาศที่ เปลี่ ยนแปลง 
อุณหภูมิที่ สู งขึ้ น  ทำ า ให้ เกิดปรากฎการณ์  “ โลกร้อน”  
และนำาไปสู่ การ เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ งและรุนแรง 
ไม่ว่ าจะเป็นฝนทิ้ งช่วง  ภัยแล้ง  หรืออุทกภัย  สถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ภัยธรรมชาติเหล่านี้มีแนวโน้มเกิดขึ้น 
เป็นวงจรต่อเนื่องทุกปี และส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศทำาให้ปริมาณนำ้าลดลงร้อยละ 5 - 10 ส่งผลต่อ
ผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
สำาคัญที่ต้องอาศัยปริมาณนำ้าฝนและแสงแดดเป็นหลัก รวมถึง
ความชื้นของดินและอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะ 

ภัยแล้งปี 2553 รุนแรงเกินคาดการณ์
ในประเทศไทย ภัยแล้งเกิดจากปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ ที่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญ หรือ

ภาวะที่นำ้ าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมีอุณหภูมิสู งขึ้น  
ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนสูงกว่า
ปกติ  และเกิดจากการกระทำาของมนุษย ์ ที่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การตัดไม้ทำาลายป่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนทำาให้อุณหภูมิสูงขึ้น นำาไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณนำ้าฝนมีน้อย จนเกิด
ภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง2  

สำาหรับภัยแล้งในช่วงปี 2553 มีผลมาจากฝน
ไม่ตกเป็นช่วงเวลายาวนาน เกิดความแห้งแล้ง ส่งผลให้ 
ปริมาณนำ้าในเขื่อนและอ่างเก็บนำ้าลดลงถึงขั้นวิกฤต  
โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่  
30 เมษายน  2553 ถือได้ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตสูงสุด ระดับนำ้า 
ในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เก็บไว้มีอยู่เพียง 50,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 900 ล้านลูกบาศก์
เมตร ทำาให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย รวม 1,528,614 ไร่  
แยกเป็น พืชไร่ 1,269,002 ไร่ นาข้าว 96,498 ไร่ พืชสวนและ
อื่นๆ 163,114 ไร่ ในพื้นที่ 45 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อผลผลิต 
ภาคเกษตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ตำา่กว่า 13,986 ล้านบาท   
พืชที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากที่สุด ได้แก่ ผลผลิตข้าว

นาปรังลดลงจาก 650 กก.ต่อไร่ เหลือ 592 กก.ต่อไร่ ผลผลิต

โดยรวมลดลงจาก 10.52 ล้านตัน เป็น 9.58 ล้านตัน คิดเป็น 

มูลค่า 7,330 ล้านบาท ขณะท่ีข้าวนาปีได้รับผลกระทบไม่มากนัก  

2  ThaiGoodView.com Knowledge for Thai Student (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก www.thaigoodview.com, สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2553

สินค้าเกษตร ผลผลิตต่อไร่ (ก.ก.) ผลผลิตรวม (ล้านตัน) ความเสียหาย 

(ล้านบาท)การเปลี่ยนแปลง ปกติ เกิดภัยแล้ง ปกติ เกิดภัยแล้ง
สัปปะรดโรงงาน 3,500 3,436 2.00 1.96 148

ปาล์มนำ้ามัน 2,700 2,537 9.82 9.23 2,074

ลำาไย 750 595 - - 2,010

ทุเรียน 1,100 986 - - 1,035

ตารางที่ 1 ผลผลิตสินค้าเกษตรสำาคัญที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญหลายประเภทก็ได้รับผล 

กระทบเช่นกัน เช่น สัปปะรดโรงงาน ปาล์มนำ้ามัน และพืชสวน 

เป็นต้น3 

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าการ

เจริญเติบโตของภาคเกษตรในปี 2553 ภายใต้การณ์ปกติ 

จะขยายตัวประมาณร้อยละ 3 .1  แต่ เมื่ อประเมินผล 

กระทบของภัยแล้งการเจริญเติบโตในภาคเกษตรลดลง

ร้อยละ 0.2 หากรวมภาวะภัยแล้ง ศัตรูพืช โรคระบาด และ

สถานการณ์นำ้าในเขื่อนหลักที่ลดน้อยกว่าปกติ คาดว่า 

ภาคเกษตรจะขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2553 ส่วนรายได้

ของเกษตรกรในภาวะปกติอยู่ที่ 130,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  

จะลดลงประมาณ 2,450 บาท/ครัวเรือน/ปี กลุ่มที่ได้รับ 

ผลกระทบมาก ได้แก่ ผู้ปลูกข้าวนาปรัง และ ไม้ผลไม้ยืนต้น4 

นำ้าท่วม : ภัยซำ้าซ้อนช่วงครึ่งปีหลัง 

เกษตรกรไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลก

ร้อนอีกประการหนึ่ง ได้แก่ “อุทกภัย” ที่เกิดจากพายุฝนฟ้า

คะนองบ่อยครั้งและไม่เป็นไปตามฤดูกาล เกิดพายุไต้ฝุ่น 

พัดผ่านหลายครั้ง มีความรุนแรงและมีแนวโน้มเกิดอุทกภัย

แบบฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนจำานวนมากไร้ที่อยู่อาศัย และ

ก่อให้เกิดความเสียหายกับภาคการเกษตรโดยตรง 

สถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบปี 2553 

เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2553 จาก

อิทธิพลของร่องมรสุมกำาลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย 

ทำาให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เกิดนำ้าท่วมฉับพลัน  

นำ้าป่าไหลหลาก นำ้าเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มตำ่าริมฝั่งแม่นำ้า 

เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่ได้

รับความเสียหาย 65 จังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 

1,210,968 ครัวเรือน 3,774,789 ราย ภาคเกษตรกรรมมีมูลค่า

ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 36,256 ล้านบาท 5

มาตรการเฉพาะหน้าสำาหรับบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกร 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ภาครัฐได้ดำาเนิน

มาตรการเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา 

โดยปรับระบบการปลูกข้าวเป็นปีละ 2 ครั้ง และสลับด้วยการ

ปลูกพืชที่ใช้นำ้าน้อยเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำาให้การบริหารจัดการ 

นำ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขปัญหาศัตรูพืช ควบคู่กับ

เร่งจัดหานำ้าเพื่อการเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง

เป็นหลัก พร้อมกับควบคุมพื้นที่ทำานาปรัง จัดหาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ อาทิ เครื่องสูบนำ้าให้แก่เกษตรกร และดูแลหนี้สิน 

ของเกษตรกรที่ต้องเลื่อนการทำานาออกไป 6

สำาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภาครัฐ

ได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 

รวมถึงเกษตรกร ประกอบด้วย

1. มาตรการเร่งด่วน อาทิ ชดเชยกรณีบ้านเสียหาย 

ทั้งหลังให้หลังละ 30,000 บาท และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี

ฉุกเฉินครัวเรือนละ 5,000 บาท

2. มาตรการหลังนำ้าลดจะช่วยเหลือเกษตรกร โดย 

ดูแลราคาสินค้าที่ เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและ 

การก่อสร้าง

3 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2553  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก  www.oae.go.th สืบค้นเมื่อ 

 กรกฎาคม 2553 
4  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2553 และแนวโน้มปี 2553 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก  

 www.oae.go.th  สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2553
5  ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 สืบค้นได้จาก www.thaigov.go.th
6  สำานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์,สถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th   

 สืบค้นเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
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3. มาตรการด้ านการ เงินและการคลั ง  อาทิ  

มาตรการสินเชื่อ/ภาษีและการเบิกจ่ายเงินทดแทนของราชการ 

อย่างไรก็ตาม แม้ภาครัฐจะมีการดำาเนินการ 

ในหลายด้านเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตภัยแล้งช่วงครึ่งปีแรกและนำ้าท่วมในช่วงครึ่งปีหลัง 

ของปี 2553 แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันกำาหนดแนวทาง

การแก้ไขในระยะยาว เพราะปัญหาภัยพิบัติต่างๆ จากภาวะ

โลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเกษตรกรไทยในอนาคต

แก้ไขปัญหาภัยโลกร้อน : มุ่งแก้ระยะยาว
อย่างยั่งยืน 

ภัยพิบัติหลายรูปแบบที่ เกิดจากภาวะโลกร้อน 

ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย เกษตรกร

เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโลกร้อนชัดเจนกว่ากลุ่ม

อาชีพอื่นๆ เนื่องจากภัยแล้งและนำ้าท่วมส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความยากจน 

อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และ ไร้ที่อยู่อาศัย นำาไปสู่การทิ้งบ้านเกิด 

การขาดแคลนอาหารและนำ้าดื่มที่ถูกสุขลักษณะในช่วงนำ้า

ท่วม ความเสียหายที่เกิดกับระบบสาธารณูปโภค โรคระบาด

ต่างๆ อาทิ โรคบิด และท้องร่วง ส่งผลรุนแรงต่อสุขภาพ8 มีผล

ต่อเนื่องไปถึงประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานภาคเกษตร

และผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าออกหลักของประเทศ 

มีปริมาณลดลง จำาเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมการรับมือ 

กับปัญหาจากภาวะโลกร้อนต่อภาคเกษตรของไทยอย่างเป็น

ระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดย :-

1. ปรับปรุงการบริหารจัดการนำ้าอย่างเป็น

ระบบ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

ร่วมกันพัฒนา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์แหล่งนำ้า โดยเร่ง

ฟื้นฟู บำารุง รักษาพื้นที่ป่าต้นนำ้า แหล่งนำ้าผิวดินและนำ้าบาดาล 

เพิ่มปริมาณนำ้าต้นทุนในแหล่งนำ้าที่มีศักยภาพด้วยการผันนำ้า

ระหว่างลุ่มนำ้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ จัดการความ

ต้องการใช้นำ้าโดยคำานึงถึงความสมดุลและเป็นธรรมในการ 

จัดสรรนำ้าให้ภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาระบบพยากรณ์นำ้า 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรและเตือนภัย สนับสนุนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ อนุรักษ์และ

ใช้ทรัพยากรนำ้า รวมทั้งป้องกันภัยจากนำ้า โดยจัดการนำ้าด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี  ริเริ่ม

โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าในชุมชน เพื่อลดการสร้างแหล่งนำ้า

ขนาดใหญ่ที่มีข้อจำากัดในการหาพื้นที่ที่เหมาะสม และเสริม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการนำ้า

2. ส่งเสริมการทำาการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบ 

นิเวศ ตามแนวคิดเกษตรยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองทำาให้

ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และสามารถ

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา ส่งเสริมการทำา

เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี

การเกษตร เป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตในระยะยาว พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 

กับสภาวะและภูมิสังคมของพื้นที่ ปรับระบบการใช้ที่ดิน และ

ค้นคว้าชนิดพันธ์ุพืชที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่ทนสภาพ

อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด 

3. เร่งพัฒนาระบบประกันรายได้เกษตรกร

ให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดควบคู่ไปกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร

ด้านรายได้ ทำาให้การเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเร่งพัฒนาระบบประกัน

ภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ โดยชำาระเบี้ยประกัน

ตามความเสี่ยงของพื้นที่ เป็นการลดความเสี่ยงในการทำาการ

เกษตร 

4. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ 

และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยทำาการศึกษาวิจัย และ

พัฒนาความรู้ในการคาดการณ์และประเมินความเสี่ยง รวมถึง

การจัดทำาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัย และ

เผยแพร่สู่สาธารณะ9    

8  ศูนย์ข้อมูลกลาง กรมชลประทาน  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก  kmcenter.rid.go.th, สืบค้นเมื่อ กันยายน 2553
9 เรียบเรียงจาก เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 6 กันยายน 2553 วาระท่ี 3.1 

 ร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และประเด็นที่ควรเร่งรัด,กันยายน 2553
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บทสรุป  
การแก้ปัญหาที่ เกิดจากภาวะโลกร้อน ทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางร่วมกันใน 2 มิติ ได้แก่“มองอย่าง

ท่ัวถึง” โดยพิจารณาว่า ผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความ

ผันผวนของภูมิอากาศเป็นเกษตรกรท่ียากจน การแก้ปัญหา 

ต้องพิจารณาทุกมิติ  เช่น การพัฒนาพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์   

การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพ้ืนท่ี การสร้าง 

หลักประกันในการประกอบอาชีพ การป้องกันสาธารณภัย  

การให้บริการและดูแลสุขภาวะ และการบริหารจัดการนำ้า

อย่างยั่งยืน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ภาคีการพัฒนาต้อง “มองย้อน

ก ลั บ ไ ป ที่ ต้ น เ ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า ”  คื อ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทำาให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  

เป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงต้องให้ความสำาคัญกับการลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เห็นได้จากความพยายาม

ในการรับมือกับในระดับนานาชาติที่ระบุไว้ในพิธีสารเกียวโต 

เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้ได้ร้อยละ 5.2 ภายในปี 2555 แม้ว่าพิธีสารเกียวโต

ไม่ได้กำาหนดให้ประเทศไทยจะต้องมีพันธะสัญญาในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ในฐานะที่ประเทศไทยอยู่ใน

สังคมโลก จึงต้องมีบทบาทร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเช่นกัน ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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สถานการณ์อาหารและพลังงานของไทย
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรราย

ใหญ่ของโลกที่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรในประเทศ
และภูมิภาค รวมทั้งกระจายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ขณะที่ 
ไทยยั งต้องพึ่ งพาพลั งงานนำา เข้ าจากต่างประเทศถึ ง 
ร้อยละ 55 ของปริมาณการใช้พลังงานในประเทศในปี 2551  
โดยเฉพาะนำา้มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า ส่งผลให้ประเทศ
ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศและความมั่นคงด้านพลังงาน

พืชอาหารและพืชพลังงาน การผลิตพืชอาหาร
และพลังงานในปี 2548 – 2552 พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 

มันสำาปะหลัง และปาล์มนำ้ามันมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกปาล์ม

นำ้ ามัน เพิ่ มจาก  2 .03  ล้ านไร่   
ในปี 2548 เป็น 3.20 ล้านไร่  
ในปี  2552  หรื อ เพิ่ ม เฉลี่ ย 
ร้อยละ 12.10 เนื่องจากรัฐบาล
สนับสนุนให้ เกษตรกรขยาย

พื้ น ที่ ป ลู ก ป า ล์ ม นำ้ า มั น เ พิ่ ม
ขึ้นและส่งเสริมการปลูกปาล์ม 

นำ้ามันพันธุ์ดีทดแทนในสวนผลไม้เก่า 

ที่นาและพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนการ
ใช้พืชพลังงานทดแทนนำ้ามันดีเซล ขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
และอ้อยมีแนวโน้มลดลง ส่วนผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ 
ทั้งข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำาปะหลัง อ้อย และปาล์มนำ้ามัน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตรวมปาล์มนำ้ามันเพิ่มจาก 
5.00 ล้านตัน ในปี 2548 เป็น 8.61 ล้านตัน ในปี 2552 หรือ 
เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 16.85 และผลผลิตต่อไร่อ้อยเพิ่มจาก 7.40 ตัน  
ในปี 2548 เป็น 11.09 ตัน ในปี 2552 หรือเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ  
11.16 จากการที่ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีและ 
เงินทุน รวมทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำานวยต่อการปลูกอ้อย

สำาหรับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและพืช
พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งการบริโภค เป็นเมล็ดพันธุ์ อาหาร
สัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปาล์มนำ้ามันเพื่อผลิต
ไบโอดีเซลเพิ่มจาก 62,182 ตัน ในปี 2550 เป็น 360,000 ตัน  
ในปี 2552 เพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลที่ราคาสูงต่อเนื่อง

ส่วนการส่งออกพืชอาหารและพืชพลังงานมีแนวโน้ม 
เ พิ่ ม ขึ้ น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ นำ้ า ต า ล เ พิ่ ม จ า ก  3 . 0 0  ล้ า น ตั น  
ในปี 2548 เป็น 5.30 ล้านตัน ในปี 2552 หรือเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 
22.83 เนื่องจากปริมาณนำ้าตาลที่สามารถผลิตได้ในประเทศ
เพิ่มขึ้น ทำาให้มีอุปทานส่วนเกิน ประกอบกับราคานำ้าตาลใน
ตลาดโลกปรับสูงขึ้น จึงทำาให้การส่งออกนำ้าตาลเพิ่มขึ้น 

พลังงาน การผลิตพลังงานในปี 2548 – 2552 (ม.ค. – ก.ย.) 
พบว่า การผลิตนำ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้าพลังนำ้ามีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตนำ้ามันเพิ่มจาก 113,890 เทียบ
เท่าบาร์เรลนำ้ามันดิบต่อวัน1 ในปี 2548 เป็น 152,874 ในปี 
2552 หรือเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 7.69 เนื่องจากการเปิดสัมปทาน
แหล่งพลังงานใหม่2

สำาหรับการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ถ่านหินเพิ่มจาก 107,157 เทียบเท่าบาร์เรลนำ้ามันดิบต่อวัน  
ในปี 2548 เป็น 196,530 ในปี 2552 หรือเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 17.15  
เนื่องจากความผันผวนของราคานำ้ามันตั้งแต่ปี 2548 ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคพลังงานของผู้บริโภค 
ทำาให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 

อาหารและพลังงาน : พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน 
เกิดการแย่งพื้นที่ เพาะปลูกระหว่างพืชอาหารและ 
พืชพลังงาน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก 
ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความสัมพันธ์กับ 
ราคาเชื้อเพลิง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงตระหนักถึง 
ภาวการณ์ขาดแคลนอาหารและพลังงานในอนาคต ดังนั้น 
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลผลิต
ทางการเกษตรที่สำาคัญของโลก ควรเตรียมพร้อมรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 หน่วยเทียบเท่าบาร์เรลนำ้ามันดิบ หรือ BOE (Barrel of oil equivalent) หมายถึง การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ  เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
 ให้เทียบเท่านำ้ามันดิบ
2 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน อ้างถึงใน ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับปรับปรุง) โครงการเตรียมการจัดทำาแผน
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ประเด็นการวิจัยท่ี 3 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก, เมษายน 2553, หน้า 5 – 9.

ภารา จันทร์สุวรรณ *

บทนำา
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ภารา จันทร์สุวรรณ *

ส่วนการนำาเข้าพลังงาน โดยเฉพาะการนำาเข้า
ถ่านหินมีแนวโน้มเพิ่มจาก 15,422 ล้านบาท ในปี 2548 
เป็น 28,067 ล้านบาท ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  
19.85 เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งผล 
ให้การนำา เข้ านำ้ ามันดิบ  นำ้ ามันสำา เร็ จรูป  และไฟฟ้ามี  
แนวโน้มลดลง ขณะที่การส่งออกพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะนำ้ามันสำาเร็จรูปเพิ่มจาก 111,534 ล้านบาท  
ในปี 2548 เป็น 144,353 ล้านบาท ในปี 2552 หรือเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 17.15

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อการผลิตพืชอาหารและพืช
พลังงานของไทย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและ
อุณหภูมิ มีผลโดยตรงต่อพืชอาหารและพืชพลังงานของไทย 
และกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใน 20 – 30 ปีข้างหน้า พบว่า อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจุบันมากนัก สูงขึ้นไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส แต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ภาคกลางในเขตลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
และระยะเวลาที่มีอากาศร้อนในรอบปีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน หลายภาคของประเทศจะมีวันที่มีอุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นยาวนาน 2 สัปดาห์ถึง  
1 เดือน ส่วนปริมาณฝนจะมีความผันผวน ปริมาณฝนเฉลี่ย
รายปีจะมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะพื้นที่  
ภาคกลาง บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ภาคเหนือ รวมทั้งชายทะเลภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก

สำาหรับการคาดการณ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อพืชอาหารและพลังงาน3 พบว่า ข้าวนาปี 
มีแนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่คงที่ ในช่วงปี 2543 – 2572 
ทั้งลุ่มนำ้าเจ้าพระยา ลุ่มนำ้าบางปะกง และลุ่มนำ้าชี – มูล  

ข้าวนาปรัง มีแนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในลุ่มนำ้าเจ้าพระยา
เพิ่มขึ้นจาก 1.00 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2543 – 2552 เป็น 
1.01 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2563 – 2572 หรือเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 
0.60 ขณะที่ลุ่มนำ้าบางปะกง และลุ่มนำ้าชี – มูลมีแนวโน้ม
คงที่ มันสำาปะหลัง มีแนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น
จาก 3.70 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2543 – 2552 เป็น 3.87 ตันต่อไร่  
ในช่วงปี  2563 –  2572 หรือ เพิ่ม เฉลี่ ยร้อยละ 2 .30  
อ้อยมีแนวโน้มผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพ่ิมข้ึนจาก 9.69 ตันต่อไร่ ในช่วง
ปี 2543 – 2552 เป็น 9.86 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2563 – 2572 หรือ
เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.87 และปาล์มนำ้ามัน มีแนวโน้มผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 3.20 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2543 – 2552 เป็น  
3.21 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2563 – 2572 หรือเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.15

การดำาเนินการของไทยเพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกระทรวงพลังงาน ได้กำาหนดนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชสำาคัญ ดังนี้ 

นโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร  
มุ่ ง ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต พื ช พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 
แผนยุทธศาสตร์การปลูกพืชพลังงานทดแทน จัดทำาแผนการ
ผลิตและกำาหนดพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชพลังงานให้
เหมาะสม ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน  มุ่ง
พัฒนาพลังงานทดแทน เน้นการใช้กลไกและเครื่องมือด้าน
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การวิจัย และ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงาน ยุทธศาสตร์
ด้านการผลิตและแปรรูปอ้อย เน้นการผลิตและแปรรูปอ้อย
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล แผนกลยุทธ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ท้ังการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
ของพืชพลังงาน เทคโนโลยีโรงงานแปรรูป พันธุ์พืชพลังงาน  
และสาหร่ายเพ่ือใช้เป็นพืชพลังงานในอนาคต และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนแห่งชาติ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนใน
ประเทศเป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 

โอกาสของไทยในการผลิตพืชอาหารและ
พลังงาน 

ประเทศไทยมีโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ดังนี้

1. การรักษาความเป็นประเทศผู้นำาในตลาด

3 ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ส่งออกพืชอาหารและพืชพลังงานของโลก ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ผ่านมาก่อให้เกิด
วิกฤตอาหารและพลังงาน แม้ว่าผู้บริโภคในประเทศต้องซื้อ
อาหารและพลังงานราคาสูงขึ้น แต่การผลิตพืชอาหารและ
พืชพลังงานยังเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และ
สามารถส่งออกได้ด้วย  ข้าวและมันสำาปะหลังเป็นสินค้า 
ส่งออกอันดับ 1 ของโลก อ้อยส่งออกได้เป็นอันดับ 2 และปาล์ม 
นำ้ามันส่งออกได้เป็นอันดับ 3 ประกอบกับประเทศไทยมี 
พื้นฐานการเกษตรที่เข้มแข็ง พื้นที่ทำาเกษตรกรรมที่เหมาะสม 
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ชนิดและสายพันธุ์พืชเกษตร
มีความหลากหลาย สามารถปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมต่อ
สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บางสายพันธุ์
สามารถเพาะปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศ จึงเป็นโอกาสของ
ไทยที่จะเพาะปลูกทั้งพืชอาหารและพืชพลังงานให้ได้ผลผลิต
มากขึ้น และยังคงเป็นผู้นำาในตลาดส่งออกพืชดังกล่าวของโลก
ต่อไป 

2. การพัฒนาพลังงานทดแทนและสร้างความ
สมดุลระหว่างพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน 
ราคานำ้ามันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 
ภาครัฐจึงสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล 
เกษตรกรจึงปลูกพืชพลังงาน เช่น มันสำาปะหลัง ปาล์มนำ้ามัน
เพิ่มขึ้น และลดการปลูกพืชอาหาร หากเป็นเช่นนี้ต่อไปใน
อนาคตจะเกิดการขาดแคลนอาหาร ดังนั้น รัฐควรสนับสนุน
ให้ทำาการศึกษาวิจัยเพื่อหาพลังงานทดแทนพลังงานฟอสซิลที่
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารและพืช
พลังงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถรองรับความ
ต้องการอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น  

ไทยกับการรับมือจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต

การดำาเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมี
ประเด็นที่ต้องดำาเนินการเพื่อเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงของสินค้า 
เกษตร ที่มุ่งป้องกันผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของ
ราคาสินค้าเกษตร โดยรักษาเสถียรภาพราคาที่อาศัยกลไก
ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและการรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรโดยตรง จัดการอุปทานผลผลิตทางการเกษตรจาก
การสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียว
กับไทย และสร้างสต๊อกสินค้าเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ของตลาดสินค้าเกษตร ทั้งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและนอกฤดู 
เก็บเกี่ยว และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและระบบ
ประกันภัยผลผลิตการเกษตร โดยส่งเสริมให้บริษัทประกัน
ภัยและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้
บริการการประกันภัยผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมการใช้ 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ 
ป้องกันความเสี่ยง

2. การพัฒนาการผลิตและการตลาดของ
สินค้าเกษตร ที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร อาทิ พัฒนาข้าวหอม
มะลิเป็นแบบอินทรีย์ เอื้อให้ภาคธุรกิจประสานความร่วมมือ 
กับเกษตรกรในการทำาการเกษตรแบบมีสัญญา จัดให้มี
กระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล 
อำานวยความสะดวกด้านสินเชื่อในการปลูก รับซื้อ และแปรรูป
สินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและธุรกิจ และพัฒนาการตลาด
ให้เกษตรกรมีอำานาจต่อรองมากขึ้น มุ่งปรับโครงสร้างตลาด
สินค้าเกษตร นำาสินค้าเกษตรในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเข้ามา
ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์4 ทำาให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาด
ซื้อขายล่วงหน้าของไทยกลายเป็นราคาอ้างอิงของโลกเทียบ
เท่ากับราคาในตลาดหอการค้าแห่งชิคาโกของสหรัฐอเมริกา5 
และกระตุ้นการบริโภคเพื่อสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยเกี่ยว
กับสินค้าเกษตร ที่ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกและแปรรูปสินค้าเกษตร สนับสนุน
งบประมาณการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารและพืช
พลังงานที่ให้ผลผลิตสูง ทนต่อโรค แมลง และภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกให้เข้าถึงเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลและกำาหนดเป้าหมาย
การผลิตเอทานอลให้ชัดเจน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งของผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 
การสกัดนำ้ามันส่วนเหลือ การใช้ผลิตไฟฟ้า การผลิตไบโอแก๊ส  
และติดตามการเปลี่ยนแปลงและวิจัย เชิ งนโยบายใน
ประเด็นพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์ 
ความรู้ที่ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาด
สินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินทรัพย์
ทางการเงิน ตลาดทองคำา ตลาดนำ้ามัน ข้อมูลและองค์ความรู้
ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย เพื่อ
นำาความรู้ที่ได้มาใช้ในการวางแผนการจัดการพื้นที่ปลูกพืช
อาหารและพืชพลังงาน

 

4  ตลาดอนุพันธ์ คือ ตลาดที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Future Exchange) หรือเป็นที่ซื้อขายสัญญาที่จะมีผลในอนาคต
5  ตลาดหอการค้าแห่งชิคาโก หรือ Chicago Board of Trade (CBOT) คือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากความ

 ร่วมมือของกลุ่มพ่อค้าในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ในระยะแรกสินค้าเกษตรที่มีการซื้อขาย คือ ข้าวโพด
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บทสรุป
ปัจจุบันประเทศไทยยังมีความมั่นคงทางด้าน

อาหารและพลังงาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ การเพาะปลูกได้ผลตามฤดูกาล และได้
รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ จึงมีปริมาณผลผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน

ที่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และสามารถนำา
ผลผลิตพืชอาหารสู่ตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
กำาลังประสบกับปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน เพราะ
พลังงานที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่นำาเข้าจากต่างประเทศ และ
มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ประเทศไทยจำาเป็นต้องหา
แหล่งพลังงานทดแทนที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ประเทศไทยควรเร่งดำาเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤต
พลังงาน และการเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสำาคัญ ในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ดำาเนินการเพื่อรองรับผลกระทบในหลายระดับ  
ทั้งนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งการขยายการส่งออกผลผลิต 
พืชอาหารและพืชพลังงาน การเพิ่มรายได้จากการส่งออก 
พืชอาหารและพืชพลังงานที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น รวมทั้งการ 
เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำาในตลาดส่งออกข้าว 
ของโลก ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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บทนำา

ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบต่อสุขภาวะ ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ความผันผวนของภูมิอากาศทำาให้สิ่งมีชีวิตที่เป็น

พาหะนำาโรคเติบโตและมีชีวิตยืนยาว สามารถแพร่ระบาดจาก

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เกิดการแพร่ระบาดใน

พ้ืนท่ีท่ีไม่เคยเกิดข้ึน1 และเกิดการกลายพันธ์ุของเช้ือโรคได้ง่าย

รวมถึงภาวะที่ เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

นำาโรคติดต่ออุบัติใหม่ 2 ชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ โรคซาร์ส 

ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 และพาหะนำาโรค 

อุบัติซำ้ า 3 โดยเฉพาะยุงซึ่ ง เป็นพาหะของโรคมาลาเรีย 

ไข้ เลือดออกที่สามารถติดต่อครอบคลุมในบริเวณกว้าง  

แพร่ข้ามสายพันธุ์ในสัตว์ต่างๆ หรืออาจข้ามมาสู่คน

ธีระพงษ์ มาลัยทอง*

มหันตภัย จาก โลกร้อน 
โรคร้ายใกล้ตัว

โรคระบาดใหม่ๆ ในหลายประเทศท่ัวโลกท้ังโรคซาร์ส ไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ท่ีมีการ

แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตคน และสัตว์เป็นจำานวนมาก รวมทั้งการ

ท่องเที่ยว การส่งออกของประเทศต่างๆ ขณะเดียวกัน โรคที่สามารถควบคุมได้และหายไปเป็นเวลานาน อาทิ 

มาลาเรีย วัณโรค และโรคชิคุนกุนยาได้กลับมาอีกครั้ง  กล่าวกันว่า มีสาเหตุสำาคัญประการหนึ่งมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้ เกิดสภาพที่ เหมาะสมต่อการเติบโตและแพร่ระบาดของโรค การกลาย

พันธุ์  การระบาดจากคนสู่คนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง ยากต่อการป้องกันและแก้ไข  

จึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในระดับโลกรวมถึงประเทศไทยที่จะต้องให้ความสนใจ  

เฝ้าระวังและตระหนักถึงภัยของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการพัฒนาองค์

ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด การป้องกัน และรักษาโรคใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและ

ประเทศ เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของคน และ

สัตว์ รวมทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 เช่น มาลาเรียและไข้เลือดออกปกติจะแพร่ระบาดในพื้นที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตร แต่ปัจจุบันพบการระบาดในประเทศเม็กซิโกที่มีความสูง
 1,700 เมตร ประเทศโคลัมเบีย ที่มีความสูง 2,200 เมตร เป็นต้น
2 โรคติดต่ออุบัติใหม่ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความหมายว่า หมายถึงโรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ 20 ปีที่
 ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในอนาคต รวมไปถึงโรคที่เกิดใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดจากที่หนึ่งเข้าไปสู ่
 อีกที่หนึ่ง และยังรวมถึงภาวะโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา ตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่  
 สัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก และวัณโรคดื้อยา เป็นต้น และองค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ว่า “เป็นโรคติดต่อที่มีอุบัติการณ์ 
 ในมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหมายความรวมถึงกลุ่มของโรค 5 กลุ่ม ได้แก่  
 โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งเข้าไปสู่อีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป โรคติดต่ออุบัติซำ้า  
 เชื้อโรคดื้อยา และอาวุธชีวภาพ เชื้อโรคหลายชนิดถูกผลิตเป็นอาวุธ เช่น เชื้อแอนแทรกซ์ และไข้ทรพิษ เป็นต้น”
3  โรคอุบัติซำ้า หมายถึง โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปแล้วเป็นเวลานานหลายปี แต่กลับมาระบาดอีก ตัวอย่างโรคติดเชื้อระบาดซำ้า 

 เช่น วัณโรค กาฬโรค ไข้เลือดออก คอตีบและมาลาเรีย เป็นต้น 
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อุณหภูมิ ความชื้น หยาดนำ้าฟ้า ลม มีอิทธิพล 
โดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวนำาเชื้อโรค 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อสุขภาพอนามัยของ

มนุษย์พบว่า ปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสิ่งมี

ชีวิตที่เป็นพาหะนำาโรคที่สำาคัญ ดังนี้ 

1. อุณหภูมิ ที่สูงขึ้นเป็นตัวเร่งกระบวนการเจริญ

เติบโตของพาหะนำาโรค ที่ทำาให้ต้องการอาหารและเลือดมา

หล่อเล้ียงถ่ีข้ึน อัตราการกัด เจาะ ดูดจะสูงข้ึน การวางไข่เพ่ิมข้ึน  

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่งผลต่อการกระจายของพาหะ 

นำาโรคที่เกิดจากสัตว์ขาปล้อง เช่น แมงมุม เห็บ ไรฝุ่น พยาธิ 

ตัวโลน ด้วงมด เป็นต้น ขณะที่ในฤดูหนาวอุณหภูมิไม่ตำ่าเพียง

พอที่จะเกิดนำ้าค้างแข็ง ทำาให้ยุง แมลงสาบ และปลวก มี

จำานวนเพิ่มขึ้น 

2. ความชื้น ขณะที่อุณหภูมิสูง และความชื้น

ค่อนข้างสูง ตัวนำาเชื้อโรค อาทิ ยุงลาย ยุงก้นปล่อง จะมีชีวิต

อยู่ได้ยาวนานแม้จะมีความไวต่อเชื้อราและแบคทีเรีย หาก

ความชื้นตำ่า ตัวนำาเชื้อโรคบางชนิดต้องการอาหารบ่อยมากขึ้น 

เพื่อชดเชยการสูญเสียนำ้า ในบริเวณที่อุณหภูมิสูง แต่ความชื้น

ตำ่า แมลงหรือสัตว์เล็กๆ ที่เป็นตัวนำาเชื้อโรคจะแพร่กระจายได้  

2 คร้ัง/ปี เม่ือเปรียบเทียบกับบริเวณท่ีอุณหภูมิตำา่แต่มีความช้ืนสูง 

สัตว์เหล่านี้จะแพร่กระจายได้ปีละ 1 ครั้ง

3. หยาดนำ้าฟ้า 4 เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งต่อ

การเติบโตของแมลง อาทิ ยุง และแมลงดำา5 ในช่วงเวลาการ

วางไข่ และเป็นตัวอ่อน ผลกระทบของหยาดนำ้าฟ้าที่มีต่อแหล่ง

เพาะพันธุ์ของแมลงจะรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการระเหย 

ของนำ้า การซึมของนำ้าลงไปในดินชั้นล่าง ความลาดเอียง 

ของพื้นที่ ความห่างไกลจากแหล่งนำ้าใหญ่ และแม่นำ้า ลำาธาร 

หยาดนำ้าฟ้าที่ตกรุนแรง อาจเป็นตัวการทำาให้ไข่ของพาหะ 

นำาโรคและตัวนำาโรคถูกทำาลายลงได้ ในแหล่งนำ้าที่นำ้าระเหย 

ได้ดี มีออกซิเจนเพียงพอ และลำาธารบนภูเขาเหมาะต่อการ

เพาะพันธุ์ของแมลงดำา และตัวนำาโรคอื่นๆ 

4. ลม ทำาให้แมลงที่บินได้สามารถแพร่กระจายได้

มากขึ้น ทิศทาง และความเร็วลมมีผลกระทบต่อการกระจาย

ของพาหะนำาโรคที่เป็นแมลงบางชนิด อาทิ ยุงก้นปล่อง และ

แมลงดำาสามารถแพร่กระจายไปได้นับร้อยกิโลเมตรจากแหล่ง

กำาเนิด

การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
องค์การอนามัยโลกได้มีการรายงานสถานการณ์

การระบาดของโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม่ อาทิ โรคซาร์ส  

ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไว้ ดังนี้

1. โรคซาร์ส ในช่วงปี 2545-2546 เกิดการแพร่

ระบาดของโรคซาร์ส ในประเทศต่างๆ ถึง 30 ประเทศ การแพร่

ระบาดของโรคสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสนำ้ามูก 

นำา้ลาย รวมท้ังทางอุจจาระของผู้ป่วย มีผู้ติดเช้ือรวม 8,099 ราย  

เสียชีวิต 774 ราย อัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 9 -10  

ในประเทศไทย ผู้ป่วยที่มีอาการมีประมาณ 7 คน และเสียชีวิต 

2 คน 

2. โรคไข้หวัดนก ได้มีการระบาดใน 2 ลักษณะ 

ได้แก่ การแพร่ระบาดจากสัตว์ปีกสู่สัตว์ปีกด้วยกัน อาทิ ไก่ 

เป็ด และนก ตั้งแต่ปี 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ใน  

63 ประเทศ และการแพร่ระบาดไปสู่คนผ่านการสัมผัสมูลสัตว์ 

หรือสารคัดหลั่งของสัตว์ปีกที่ เป็นโรครวม 15 ประเทศ6 

มีผู้ป่วย 504 ราย เสียชีวิต 299 ราย ในประเทศไทยปี 2547- 

ต้นมิถุนายน 2553 มีผู้ป่วยรวม 25 ราย และเสียชีวิต 17 ราย 

คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 68 7

3. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ปี 2549 

- 2553 มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ใน

ประเทศต่างๆ รวม 136 ประเทศ การแพร่ระบาดของโรค

สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสเสมหะ นำ้ามูก นำ้าลาย มือ หรือ

สิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนของผู้ป่วย การไอ หรือจามรดกัน การ

ติดต่อกันทางลมหายใจ และการขยี้ตา ในช่วงปี 2552-2553 

พบผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกที่มีการรับรองจากห้องปฏิบัติการ

4 หยาดนำา้ฟ้า เป็นช่ือเรียกรวมของหยดนำา้และนำา้แข็ง ท่ีเกิดจากการควบแน่นของไอนำา้แล้วตกลงมาสู่พ้ืน เช่น ฝน ลูกเห็บ หิมะ เป็นต้น หยาดนำา้ฟ้า

 แตกต่างจากหยดนำา้ หรือละอองนำา้ในก้อนเมฆ ตรงท่ีหยาดนำา้ฟ้าต้องมีขนาดใหญ่และมีนำา้หนักมากพอท่ีจะชนะแรงต้านอากาศ และตกสู่พ้ืนโลก 

 ได้โดยไม่ระเหยเป็นไอนำ้าเสียก่อนขณะที่อยู่ใต้ระดับควบแน่น
5 ชื่อแมลงพวกด้วงปีกแข็งที่กัดกินผิวใบข้าวและธัญพืชอื่นๆ เห็นเป็นทางขาวไปตามรอยที่กัดกิน ลำาตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร สีดำาเป็นมันตลอด 

 ยกเว้นที่ปีกอ่อน อกและปีกแข็งมีหนามแข็งคลุม
6 ได้แก่ ประเทศอาเซอร์ไบจัน บังคลาเทศ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจิบูตี อียิปต์ อินโดนีเซีย อิรัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

 ประชาชนลาว พม่า ไนจีเรีย ปากีสถาน ตุรกี เวียดนาม และไทย
7  สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์ โรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2553
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มากกว่า 622,482 คน ผู้เสียชีวิต 14,286 คน ในประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552-23 พฤษภาคม 2553 มีผู้ป่วย

รวมทั้งสิ้น 36,963 ราย และเสียชีวิต 229 ราย พบมากในเด็ก

อายุตำ่ากว่า 15 ปี และในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด 

54.2 ต่อประชากรแสนคน ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี 

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ด้ จั ด ค ว า ม เ สี่ ย ง

การติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยเป็น 3 กลุ่มดังนี้   

1) โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่พบในประเทศไทย อาทิ โรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก และ

โรคที่ทำาให้ปอดอักเสบ 2) โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มา 

จากต่างประเทศ เช่น ไข้สมองอักเสบสายพันธ์ุใหม่ ไข้เลือดออก 

อิโบลา ไข้ทรพิษ และกาฬโรค เป็นต้น และ 3) โรคติดเชื้อ 

อุบัติซำ้าที่พบในประเทศไทย อาทิ โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อ

สายพันธุ์ใหม่ ที่อาจเข้ามากับแรงงานต่างด้าว และโรคตาแดง

จากเชื้อไวรัส 8

การวิ เคราะห์รูปแบบของโรคติดต่ออุบัติ ใหม่   

335 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา พบว่า โรคอุบัติใหม่ 

ร้อยละ 60.3 เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีต้นเหตุมาจาก

สัตว์ป่า เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้เลือดออกอิโบลา เป็นต้น 

และแนวโน้มโรคต่างๆ จะมีผลกระทบหรือสัมพันธ์กับสังคม 

เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางนิเวศวิทยาอย่างมาก  

พื้นที่ทางตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรโลกมีความเสี่ยงสูงที่  

จะเกิดโรคอุบัติใหม่ที่มีสาเหตุจากสัตว์ป่าหรือแมลง รวมทั้ง

การกระจายทรัพยากรทั่วโลกในการตอบโต้ต่อโรคอุบัติใหม่มี

ไม่ทั่วถึง  9

การระบาดของโรคที่เคยควบคุมได้ในอดีต
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ ออุบัติซำ้ านับว่า

เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ  

ท่ัวโลก โรคท่ีเคยควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วกลับมาระบาดซำา้  

เช่น มาลาเรีย กาฬโรค วัณโรค และคอตีบ เป็นต้น เมื่อกลับ

มาระบาดใหม่เชื้อโรคจะมีการดื้อยาปฏิชีวนะ ทำาให้ยากต่อ 

การรักษา และเป็นสาเหตุสำาคัญของการเสียชีวิตของประชากรโลก 

ในแต่ละปีถึงประมาณ 17 ล้านคน ในจำานวนผู้ เสียชีวิต 

เป็นเด็กและทารกประมาณ 9 ล้านคน โดยเฉพาะโรคมาลาเรีย 

และวัณโรค ส่งผลกระทบต่อพลเมืองของโลกเป็นอย่างมาก 

ทำาให้มีผู้ป่วยมากกว่า 2,000 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ป่วยมาลาเรีย 

300-500 ล้านคน และผู้ป่วยวัณโรค ประมาณ 2,000 ล้านคน 

มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี 10

ศูนย์ศึกษาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมโลกของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า อากาศร้อนทำาให้

โรคมาลาเรีย และโรคไข้เลือดออกแพร่ไปในพื้นที่สูงของหลาย

ภูมิภาคของโลก เช่น ในแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชีย 

เป็นต้น เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำาให้อากาศในที่สูงอุ่นพอที่ยุง

ซึ่งเป็นพาหะของโรคมีชีวิตและแพร่พันธุ์ได้ หากอุณหภูมิของ

โลกยังสูงขึ้นต่อเนื่อง โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก อาจจะเป็น

มหันตภัยที่คุกคามประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศยากจน

อย่างรุนแรง รวมทั้งจะต้องใช้ทรัพยากรในการป้องกันและ

รักษาโรคเหล่านี้มากขึ้นในอนาคต 

นอกจากนี้ การศึกษาขององค์การอนามัยโลกกรณี

โรคมาลาเรียและโรคที่ยุงเป็นพาหะ พบว่า ผู้ป่วยโรคมาลาเรีย

กระจายตัวเป็นวงกว้างในทุกภูมิภาคของโลกที่มีคนอยู่อาศัย 

ยกเว้นในแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป สหภาพโซเวียต และ

ออสเตรเลีย และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไปถึง 2 องศา จาก

ปัจจุบันถึงปี 2563 โรคมาลาเรียจะแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่

ของโลก จนไม่เหลือพื้นที่ปลอดจากโรคนี้อีกต่อไป และพื้นที่ที่

มีความเสี่ยงจากโรคมาลาเรียสูงได้แก่พื้นที่บริเวณที่ไม่เคยพบ

มาลาเรียเป็นโรคประจำาถิ่นมาก่อน อาทิ ยุโรป 

สถานการณ์โรคอุบัติซำ้าในประเทศไทย
การศึกษาโรคมาลาเรียของกรมควบคุมโรคในช่วงปี 

2543-2552 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราป่วยลดลงจาก 83.94  

ต่อประชากรแสนคน ในปี 2543 เป็น 36.61 ในปี 2552  

การระบาดของโรคมาลาเรียยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในแถบจังหวัด 

ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ที่มี

การเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง ขณะ

ที่ผู้ป่วยวัณโรค พบว่า ในปี 2549 ประเทศไทยอยู่ในลำาดับที่ 17 

จาก 22 ประเทศที่มีจำานวนผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุดในโลก และ

8  สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค. แนวโน้มปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซำ้าในประเทศไทย, 8 เมษายน 2553
9  Jones K.E, et al. Letters: Global trends in emerging infectious disease. Nature 21 February 2008; vol 451: 990-3.
10 นำาชัย ชีววรรธน์. โรคร้ายที่มากับโลกร้อน (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://203.157.145.5/hot-issue/323-2009-02-12-14-32-49 สืบค้นเมื่อ 

 9 มิถุนายน 2553.
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สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานอัตราป่วยวัณโรค

มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 37.46 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2538 

เป็น 63.11 ในปี 2552 เป็นชายมากกว่าหญิงในอัตราส่วนชาย

ต่อหญิง 1.91 : 1 และพบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไปมากที่สุด

ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ส่วนโรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก 

45,893 ราย และเสียชีวิต 71 รายในปี 2548 เป็น 89,633 ราย  

เสียชีวิต 102 รายในปี 2551 หรือเพิ่มประมาณร้อยละ 95  

ขณะท่ีในปี 2551 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

หรือไข้ชิคุนกุนยา รวม 2,494 ราย ใน 8 จังหวัดภาคใต้ และ

เพิ่มขึ้นเป็น 52,057 ราย ใน 58 จังหวัด ในปี 2552 แต่ไม่พบ 

ผู้เสียชีวิต อัตราส่วนการป่วยของชายต่อหญิงเป็น 1:1.47 และ 

ผู้ป่วยมีในทุกกลุ่มอายุ 

สาเหตุของการหวนกลับมาระบาดของโรคอุบัติซำ้า

ในประเทศไทยเป็นผลจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพ 

ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง การเคล่ือนย้ายแรงงานต่างชาติหลบหนี

เข้าเมืองที่เข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพ และขาดการควบคุม

และดูแลในด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สำานักระบาด

วิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ในปี 2551 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ที่เข้ารับการรักษาในประเทศไทยรวม 33,397 ราย เป็นกลุ่ม 

แรงงานต่างด้าวและครอบครัวมากที่สุดรวม 23,848 ราย  

รองลงมา ได้แก่ กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาในไทย กลุ่ม

นักท่องเที่ยวต่างชาติ และกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในศูนย์อพยพ  

โรคท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 12,382 ราย  

และน้อยสุด คือ อีสุกอีใส 495 ราย 11

มาตรการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติ ใหม่และ 
โรคอุบัติซำ้าของไทย 

การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้า 

ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่าง

รุนแรง มีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยครั้งและความรุนแรงมากขึ้น 

ทำาให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงภัยร้าย

รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น จึงมีการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ และ

กฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะการระบาดของ

โรคต่างๆ ที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ของไทย ที่สำาคัญ ได้แก่

1. แผนยุทธศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 กำาหนดให้มีความร่วมมือกัน

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่ งแวดล้อม หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งจากภาครัฐ  

11  ชัยภัทร  ธรรมวงษา โลกศตวรรษที่ 21 เชื้อร้ายระบาด แรงงานต่างด้าว- พาหะโรคอุบัติซำ้า, หนังสือพิมพ์แนวหน้า (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

 http://www.naewna.com สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2552 

ผู้ป่วยชาวต่างชาติ ป่วย เสียชีวิต

กลุ่มแรงงานต่างด้าวและครอบครัว 23,848 31

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2,685  3

กลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในศูนย์อพยพ 2,095  6

กลุ่มชาวต่างชาติเข้ารับการรักษาโรคร้ายในไทย 4,769  3

รวม 33,397 43

ตารางที่ 1 จำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในประเทศไทย ปี 2551

ที่มา : สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและ

ประชาชน พิจารณาปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ 

ของประเทศบนหลักการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของ 

ประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  

โดยจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แห่งชาติ มีหน้าที่กำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์การป้องกันและ

การแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ประเทศไทย การเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กำาหนดแนวทางหลักเกณฑ์และกลไกการดำาเนินงานร่วมกับ

นานาชาติเกี่ยวกับการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคมและผลประโยชน์

ของประเทศ รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ

2. แผนกลยุทธ์ สำ านั ก งานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2552-2555 เป็นแผนที่ชี้ให้เห็นถึง

สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ทั้งในส่วนของวิกฤตสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของ

ธรรมชาติ โรคไร้พรมแดนกับระบาดวิทยา โรคอุบัติใหม่และ 

โรคอุบัติซำ้า 

3. แผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศ พ .ศ .  2548  ในช่ วง  พ .ศ .  2551 -2555  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2550 เห็นชอบ

ให้กระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง 

รวม 18 กระทรวง จัดทำาแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ในช่วง พ.ศ. 2551-2555 ให้เป็น

ไปตามข้อกำาหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

ที่มีผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก 

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 เพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบเฝ้า

ระวังโรค/ภัยสุขภาพและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ห้อง

ปฏิบัติการทุกระดับทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ช่องทางเข้าออกประเทศท่ีสำาคัญตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ  

และการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกจากนี้  มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เฉพาะ

โรคและกฎหมายที่สำาคัญเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น  

ยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหา 

โรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2551-2553 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เพ่ือ

กำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกับ

การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ กฎกระทรวง พ.ศ. 2529  

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  

เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่อ

อันตราย หรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นต่อ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องชื่อโรคติดต่อและอาการสำาคัญ เพื่อกำาหนดชื่อและ

อาการสำาคัญของโรคติดต่อ เป็นต้น รวมทั้งมีมาตรการด้าน

สาธารณสุขในเชิงรุกมากขึ้น 

ประเด็นท้าทายสำาหรับการเตรียมความพร้อม 
ในการควบคุมโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในช่วง

สามทศวรรษที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

สามารถควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้ภายในเวลา

อันรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตน้อย แต่ทุกประเทศยังมีความ

กังวลต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่ว่าอาจเกิดการพัฒนา

ของเชื้อโรคผสมข้ามสายพันธุ์ หรือมีการกลายพันธุ์จนทำาให้

เกิดการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ

ขยายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก ที่ก่อให้เกิดมหันตภัยร้าย

แก่มนุษยชาติอย่างรุนแรง กว้างขวาง และเป็นภัยที่คุกคาม 

ความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงให้ความ

สำาคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาในการควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซำ้าที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต เพื่อลดจำานวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตอย่างเป็นระบบ

และเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่สำาคัญใน 3 ด้าน 

ได้แก่

1. การศึกษาวิจัย โรคอุบัติใหม่มีความซับซ้อน

และปัญหาอุปสรรคมากกว่าโรคติดต่อทั่วไป เนื่องจาก

ธรรมชาติของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไม่สามารถคาดการณ์

ขนาดของปัญหาและช่วงเวลาเกิดโรคได้ จึงเป็นเรื่องท้าทาย

ความสามารถของไทยที่จะพัฒนาการศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การเตรียมความพร้อมและ

ประสิทธิภาพในการรับมือกับปัญหา การทำางานเชิงรุก ความ

สามารถในการปรับปรุงวิธีการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

และป้องกันความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนและผู้ที่มีส่วน 

เก่ียวข้อง ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิวัฒนาการของเช้ือไข้หวัดนก 

ที่ ได้จากไก่และเป็ดในประเทศไทย ผลของการศึกษา  

ทำาให้ได้ข้อมูลของยีนเชื้อไข้หวัดนก พัฒนาการและความ
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สัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก และวิธีเฝ้าระวังการ

เปลี่ยนแปลงการกลายพันธุ์ สามารถนำาไปใช้ในการวางแผน

ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกต่อไป 

2. การจัดการความรู้ และการจัดทำาฐาน

ข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซำ้า จำาเป็นต้องดำาเนินการ

อย่างเหมาะสมบนฐานความรู้ที่เกิดจากการวิจัยที่ครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม 

นิเวศวิทยา การสื่อสาร สังคม และเศรษฐกิจ มีการพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการ 

และสถาบันการศึกษาในการบูรณาการความรู้ ร่วมกัน 

วางแผนจัดการความรู้ เพื่อป้องกันและรองรับการระบาด

ครั้งใหม่  หรือระบาดซำ้าของโรคติดเชื้อในอนาคตที่ เป็น 

รูปธรรม ตลอดจนการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัย

เพื่อการพัฒนายาและวัคซีน ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา ข้อมูล

ระดับภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ที่ทำาให้เกิดกลไกการจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ อาทิ ในปี 2548-2550 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้มีการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและระบาดวิทยา

เกี่ยวกับไข้หวัดนกทั้งในสัตว์และคน ทำาให้เข้าใจถึงสาเหตุ

ของโรคและสามารถติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคได้  

การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดนกต้นแบบ ชุดตรวจ

จับไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และการพัฒนาการผลิตยาต้านไวรัส 

(ยาโอลเซลทามิเวียร์) ขึ้นใช้เองในประเทศ การวิจัยและพัฒนา 

ยาและยาสมุนไพรต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้หวัดนก 

จากสมุนไพร ตลอดจนการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ของการป้องกันไข้หวัดนกที่ถูกต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

อย่างทั่วถึงในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งค้าปลีก จนถึง 

ผู้บริโภค

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ

ในการรองรับการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซำ้า ทั้งบุคลากร

ทางการแพทย์ สัตวแพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขให้

มีความรู้ความสามารถและรู้เท่าทันสถานการณ์ของโรคใน

ปัจจุบัน และเข้าใจแนวทางการรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ อาทิ ในปี 2548 - 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้มี

การพัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรทางการแพทย์

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาหน่วยระบาดวิทยาและทีมเฝ้า

ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดำาเนินมาตรการป้องกัน

และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา 

ภาคสนามให้แก่แพทย์ สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ให้ทำางานร่วมกันในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับปัญหาโรคภัย 

ไข้เจ็บ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ขณะเกิดการระบาดของ 

โรคในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการชันสูตรโรค

สัตว์ปีกและโรคไข้หวัดนกในคน เพื่อยกระดับความปลอดภัย

ทางชีวภาพ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความ

รู้ด้านการดูแลรักษาพยาบาล และการวินิจฉัยผู้ป่วยไข้หวัด

นกแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับทั้งในภาครัฐและภาค

เอกชน 

บทสรุป
การ เกิด โรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติ ซำ้ า ในช่ วง  

3 ทศวรรษท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ

ที่ทำาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีความ

สัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซำ้า 

และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติทำาให้เกิดการหวนกลับ

มาระบาดของโรคต่างๆ 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง รั ฐ บ า ล นั บ

เ ป็ น เ รื่ อ ง สำ า คั ญ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ อุ บั ติ ใ ห ม่   

ดังกรณีการตัดสินใจควบคุมโรคซาร์สของประเทศเวียดนาม 

ไข้หวัดนกของประเทศจีนและประเทศไทย ทำาให้สามารถ

ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำาเนินการที่

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ การใช้สื่ออีเล็กโทรนิกส์อย่าง

เหมาะสมทำาให้เกิดความร่วมมือ ความช่วยเหลือตรงจุดก่อนที่

การระบาดจะลุกลามจนเกินความสามารถที่จะควบคุมได้ 

แนวทางการรองรับผลกระทบทางด้านสุขภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รัฐบาลต้องเร่งสร้างความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุขพื้นฐานตั้งแต่ระดับปัจเจกชน  

ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ โดยให้ตระหนักถึงภัยรูป

แบบใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกและร่วมมือใน

การป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้า หากมีการ

ระบาดเกิดขึ้นในประเทศ การกำาหนดแนวทางการรับมือและ

ปรับตัวให้พร้อมรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ที่มีต่อสุขภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่

ทำางานร่วมกันอย่างบูรณาการ ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วน

ร่วมจากชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการและเทคโนโลยี

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค จัดตั้งคณะ

ผู้ เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทางวิชาการและร่วมมือกับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จัดทำามาตรฐาน/

แนวทางในการควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนให้มีการจัดหา 

เตรียมทรัพยากร เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให้พร้อมรับการเกิด

โรคในทุกระดับ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

ป้องกันโรคให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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บทนำา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย
การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย ส่วนใหญ่ 

เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ อาทิ การสร้างเขื่อนหรือ

ฝายกั้นแม่นำ้าทำาให้ตะกอนถูกพัดพามาสู่บริเวณปาก

แม่นำ้าน้อยลง รวมถึงการดูดทรายในแม่นำ้าเพื่อใช้ใน

การก่อสร้างและการถมที่ดิน การก่อสร้างท่าเทียบเรือ

บริเวณชายฝั่ง และสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเรือ เช่น สะพาน

เทียบเรือ ท่อขนถ่ายสินค้า ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทิศทางคลื่น และกระแสนำ้า  การขุดลอกร่องนำ้านำาตะกอน

ปากแม่นำ้าไปทิ้งยังบริเวณอื่น เป็นการลดปริมาณของ 

ตะกอนท่ีควรจะสะสมตัวตามธรรมชาติ ชายฝ่ังจึงมีตะกอนทราย 

ลดลง คลื่นสามารถเข้าถึงฝั่งได้ง่ายและกัดเซาะผืนดิน 

การกัดเซาะชายฝั่ง : วิกฤตเชิงพื้นที่

“วิกฤตการกัดเซาะชายฝั่ง” เกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากธรรมชาติ อาทิ สภาวะคลื่นลมแรงผิดปกติ การ

ทรุดตัวของแผ่นดิน และจากการกระทำาของมนุษย์ อาทิ การก่อสร้างที่กีดขวางการเคลื่อนตามธรรมชาติของทรายใน

ทะเล การบุกรุกทำาลายป่าชายเลน การก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท ท่าเรือและอาคารบ้านเรือนล่วงลำ้าลงไปในทะเล ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสนำ้าและคลื่น รวมทั้งการสร้างเขื่อนที่กักตะกอนทรายไว้ไม่สามารถไหลลงสู่ปากอ่าวได้  

ส่งผลให้ 3,300 ชุมชนเมืองทั่วโลกที่อยู่ริมทะเลมีความเสี่ยงต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง1 ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง 

สูญเสียความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำากิน หรือเกิดการทับถมของตะกอน

ทำาให้ชายฝั่งตื้นเขินเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

และสร้างความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ณัฐวุฒิ   กรกําจายฤทธิ์ *

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 คำากล่าวรายงานของนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สู้วิกฤตการกัด 
 เซาะชายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 โดยอ้างจากผลการศึกษาของ 
 โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ( United Nations Human Settlement Program : UN-HABITAT ) 

 ก า ร กั ด เ ซ า ะ ช า ย ฝั่ ง  เ ป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการกัดเซาะและ
การตกตะกอน เป็นการเคลื่อนตัวของ
ตะกอน ณ จุดหนึ่งบนชายฝั่งลงสู่ทะเล 
ไทยแบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
การกัดเซาะระดับรุนแรงมากที่สุด เป็น
พื้นที่ที่มีความอ่อนไหว มีอัตราการกัดเซาะ
ชายฝั่งมากกว่า 25 เมตรต่อปี การกัดเซาะ
ระดับรุนแรง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการกัดเซาะ
เฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี การกัด
เซาะระดับปานกลาง เป็นพื้นที่ที่มีอัตรา
การกัดเซาะเฉลี่ย 1.0 – 5.0 เมตรต่อปี



วารสารเศรษฐกิจและสังคม ม.ค.-มี.ค. 5328

นอกจากนี้  การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่ง เช่น การก่อสร้างถาวรวัตถุ

เพื่อการป้องกันชายฝั่ง ทำาให้ชายหาดมีความลาดชันสูงขึ้น 

เป็นการเร่งการกัดเซาะชายฝั่ง 

ปากแม่นำ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงสูงจากการกัดเซาะชายฝั่ง บางพื้นที่มีอัตราการกัด

เซาะชายฝั่งมากกว่า 25 เมตรต่อปี ส่วนฝั่งอันดามันมีการ

กัดเซาะชายฝั่งน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยเป็นระยะทางรวม 90.5 

กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเล

อันดามัน 

ขณะเดียวกัน ฝั่งอ่าวไทยเกิดการทับถมของ

ตะกอนจากการกัดเซาะรวม 127.3 กิโลเมตร และฝั่ง

อันดามันเกิดการทับถมประมาณ 35 กิโลเมตร ผลการ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของคณะกรรมการ

ระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี  

2550 และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ในปี 2552  

ช้ีให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

จากภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งรุนแรง  

คาดว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังของประเทศไทยจะเลวร้าย

ความสูญเสียที่ไม่ได้หยุดแค่ “ชายฝั่ง”
การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชายฝ่ังมีผลกระทบกว้างขวาง 

ในหลายมิติ  เกิดการสูญเสียระบบนิ เวศทางทะเล

และชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์นำ้า อาทิ ป่าชายเลน 

หญ้าทะเล และแนวปะการัง ทำาให้ความอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาติของนิเวศชายฝั่งลดลง ด้านเศรษฐกิจ 

ชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและเกิดปัญหาการกัดเซาะ  

จะสูญเสียความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติ ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการลดลง  

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ จาก

การคาดการณ์ว่าระดับนำ้าทะเลที่เพิ่มขึ้น 1 เมตร จะเกิดการ 

สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 3 ล้านล้านบาท3  ทำาให้การดำารง

ชีวิตของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งและประกอบ

อาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก เกิดการสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัย

และพื้นที่ทำากิน ไม่สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมต่อไปได้ 

ต้องย้ายถิ่นไปยังพื้นที่อื่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี

ดั้งเดิมของชุมชนสูญหาย

การรับมือกับวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่ง
รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับผลกระทบของการกัดเซาะ 

ชายฝ่ังโดยกำาหนดเป็นปัญหาระดับชาติ และดำาเนินการ 

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2516 อาทิ การศึกษาโครงการ

 ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว

ประมาณ 2,600 กิโลเมตร ครอบคลุม  

23 จังหวัด แบ่งเป็น ชายทะเลฝั่งอ่าวไทย 

มีความยาว 1,650 กิโลเมตร ส่วนชายทะเล

ฝั่งอันดามัน ยาวประมาณ 950 กิโลเมตร 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลนับเป็นฐานเศรษฐกิจที่

สำาคัญของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ทรงคุณค่า เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล 

แนวปะการัง เป็นต้น และมีป่าชายเลน

ประมาณ 2,758.05 ตารางกิโลเมตร

ชายฝั่งทะเลเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำาคัญของ

ประเทศ โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนซึ่ง

มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นแหล่งรายได้

สำาคัญ กำาลังเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากการ

สำารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ชายฝั่งทะเล 

ของไทยถูกกัดเซาะไปแล้วกว่า 600 กิโลเมตร หรือ 

ร้อยละ 23 ของแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย2 คิดเป็น 113,000 ไร่ 

อัตราการกัดเซาะรุนแรง มีระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร  

หรือประมาณร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  

ในพื้นที่ชายฝั่ง 12 จังหวัด ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอน

บนตั้งแต่ปากแม่นำ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึง

2   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงาน สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย, 2552. 
3  คำาให้สัมภาษณ์ของนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ้างถึงการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์จำาลองผลกระทบของ

 ระดับนำ้าทะเลที่อาจเพิ่มขึ้นต่อสภาพการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลของประเทศไทย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
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ปรับปรุ งร่องนำ้ าท่ า เรือประมงบ้านดอนในแม่นำ้ า

ตาปี ท่าเรือประมงปากพนัง ท่าเรือประมงชุมพร ตราด สตูล  

และ ระนอง การศึกษาวางแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่งทะเลจากปากแม่นำ้าเพชรบุรีถึงแม่นำ้า

ปราณบุรี รวมถึง งานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งบริเวณพระราช

นิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี เขื่อนกันทรายปากคลองบาง 

ตราน้อยและบางตราใหญ่ ป้องกันไม่ให้ทรายมาปิด 

ปากคลอง ทำาให้นำ้าทะเลไหลเข้ามาได้สะดวก ป่าชายเลน

เจริญงอกงามดี ลดพลังของคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่ง

และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทำาให้หาดเจ้าสำาราญ และ 

หาดหัวหินเหนือสะพานปลายังคงความสวยงามไว้

ในปี 2550 ได้มีการจัดทำายุทธศาสตร์การ

จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ (1) การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง (2) การมีส่วนร่วมในการ

จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (3) การ

จัดทำาแผนแม่บท และ/หรือ แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ (4) การ

ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั่ง  และ (5) การ

พัฒนาระบบกำากับ ตรวจสอบ และควบคุมการดำาเนินงาน

ด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

เพื่อให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งหมดมีระบบ

ป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะภายในปี 2570 จัดทำาระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนใน

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวข้อง และกำาหนดนโยบาย 

แนวทาง มาตรการในการดำาเนินงานระดับพื้นที่ เสริมสร้าง 

ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ให้สาธารณชน 

การจัดทำายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-

2555 เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องนำาไปใช้

เป็นกรอบนโยบายในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

เตรียมพร้อมรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำาแผนหลัก แผนปฏิบัติการ  

และศึกษาออกแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

กัดเซาะชายฝั่งทะเลในระดับพื้นที่ การบูรณาการนโยบาย

และการดำาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 20 ปี และยุทธศาสตร์

แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ เป็นเพียงเครื่ องมือในการประสานการ 

ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่การมี

ส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องดำาเนินการควบคู่กันไป ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และ

ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันมี 

3 รูปแบบ ได้แก่ มาตรการโครงสร้างแบบอ่อน หรือ 

วิธีทางธรรมชาติ เป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

โดยธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ต้อง

อาศัยระยะเวลาพอสมควร และใช้ได้ในบริเวณชายฝั่งที่

มีชุมชนไม่หนาแน่น รวมทั้งมีการกัดเซาะไม่รุนแรง อาทิ 

การพื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชายหาด หญ้าทะเล  

แนวปะการัง และ มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง หรือ 

วิธีทางวิศวกรรม ที่ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในการ

ป้องกันชายฝั่งทะเล ดักตะกอนทราย ลดความแรงของคลื่น  

ยึดแนวชายฝั่ง และรักษาสภาพชายหาดให้เกิดความสมดุล 

อาทิ เขื่อนกันคลื่น แนวกันคลื่นนอกชายฝั่ง กำาแพงกั้นตลิ่ง  

รอดักทราย4 ที่ผ่านมา การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ด้วยวิธีนี้จะไม่ค่อยประสบความสำาเร็จมากนัก  และ 

ใช้งบประมาณสูง แต่ก็ยังมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการ  

เนื่องจากเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  

ก่อนท่ีจะหาแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป วิธีการผสมผสาน 

เป็นการผสมผสานวิธีธรรมชาติและวิธีทางวิศวกรรมในการ

รักษาชายฝั่งทะเล โดยการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม 

ก่อนฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้กลับคืนสู่ความสมดุล  

4  รอดักทราย (Groin) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยื่นตั้งฉากออกไปจากชายฝั่งเพื่อให้ตะกอนสะสมตัวอยู่ระหว่างโครงสร้างรอแต่ละแนว ซึ่งมีหลาย
 รูปแบบทั้งแบบตัวไอ ตัววาย และตัวที
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เช่น การปลูกป่าชายเลนบนตะกอนที่เกิดขึ้นหลังเขื่อนหรือ

แนวกันคลื่น เนื่องจากการปลูกป่าชายเลนมีต้นไม้ เช่น ต้น

โกงกางที่ยังอายุน้อย รากไม่แข็งแรง ไม่สามารถต้านทาน

กระแสลมและคลื่นได้ จึงต้องอาศัยเขื่อนหรือแนวกันคลื่น

เป็นเครื่องป้องกัน

แนวทางป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อ
คนรุ่นต่อไป

การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่เพียงแต่มุ่ง

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้น การรักษาชายฝั่ง

อันเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศไว้ให้คนรุ่นหลัง 

จำาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน ทั้งใน

ระดับชุมชน องค์กรอนุรักษ์ และระดับนโยบาย มีแนวทาง

ดังต่อไปนี้ 

✰ ส่งเสริมการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

ผสมผสานกับความรู้สมัยใหม ่ ภูมิปัญญาชาวบ้านใน

การป้องกัน และบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งการ

ใช้ไม้ไผ่ปักเป็นแนวกันคลื่น การนำาหินขนาดใหญ่มาสร้าง

เขื่อนผสมผสานกับหลักการทางวิศวกรรม ที่มุ่งลดการ 

กัดเซาะจากคล่ืน รักษาตะกอนจากชายฝ่ัง แล้วปลูกป่าชายเลน 

เพื่อเป็นกำาแพงธรรมชาติ มีหลายชุมชนดำาเนินการอยู่ 

ในปัจจุบันและสำาเร็จเป็นอย่างดี  จึงควรสนับสนุนให้มี

การทำาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ

ชุมชน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน รวมทั้งจัดทำาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้เป็นระบบในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมเผยแพร่ให้แก่ชุมชนต่างๆ

ได้เรียนรู้ และนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน 

หรือเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 

✰ ส่ ง เสริมกลุ่ มอนุ รั กษ์ ในชุมชนให้มี

บทบาทหลักในการดูแลพื้นที่ชายฝั่งอย่างจริงจัง 

กลุ่มต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทสอดส่อง ดูแล กระตุ้นและ

ปลูกจิตสำานึกการอนุรักษ์ ปกป้อง และจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน 

จ.นครศรีธรรมราช ที่มีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อปกป้อง 

ดูแลพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันเป็นแหล่งอาชีพของคนในท้องถิ่น  

ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน และการปรับปรุงสภาพนำ้าทะเล

และชายฝั่ง หรือการรวมตัวลักษณะเครือข่าย ดังตัวอย่าง 

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 12 กลุ่ม 

ครอบคลุม 57 หมู่บ้านใน 7 จังหวัดรอบอ่าวไทยตอนบน  

ได้แก่ เพชรบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ได้ดำาเนินการผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง และจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยคำานึงถึงสิทธิชุมชน 

เป็นหลัก กลุ่มเหล่าน้ีนับว่าเป็นพลังในการปกป้องทรัพยากร

ชายฝั่งของประเทศให้คงอยู่ จึงต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็ง 

และหน่วยงานภาครัฐทำาหน้าที่เอื้ออำานวยให้การดำาเนิน

งานของกลุ่มเหล่านี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น อาทิ จัดทำา 

กฎระเบียบที่ส่งเสริมให้การดูแลและการอนุรักษ์ชายฝั่งเป็น

ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และผลักดันกลุ่มเหล่านี้ให้

มีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง ดูแล

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำาหนดพื้นที่อนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น เขตคุ้มครองปะการังและ

หญ้าทะเล ป่าชายเลน พื้นที่จับสัตว์นำ้า และพื้นที่เพาะเลี้ยง 

เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาให้เกิดเป็นเครือข่ายร่วมดำาเนินการ

ไปตลอดชายฝั่งทะเลของไทย

✰ ปรับปรุงกฎหมายและกำาหนดบทลงโทษ

แก่ผู้บุกรุกพื้นที่ชายฝั่ง ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มี

ความเป็นเอกภาพ มีหลายฉบับและหลายวัตถุประสงค์ เช่น 

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

เป็นต้น  มุ่งการแก้ไขปัญหามากกว่าการป้องกัน ไม่ทัน 

ต่อเหตุการณ์ และมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรง บทลงโทษ 

ทางอาญาท่ีรุนแรงท่ีสุดอยู่ใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. 2535 ที่กำาหนดให้ผู้ที่บุกรุกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ แต่เทียบไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น  

ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะนี้ กำาลังมีการร่าง 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง เป็นการรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่กระจัดกระจายให้เป็นหมวดหมู่  และ

กำาหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ บำารุงรักษา อนุรักษ์
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และฟื้นฟูธรรมชาติของทะเลและชายฝั่ง ให้ชุมชนท้องถิ่น 

กับรัฐร่วมกันจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

ชายฝ่ังทะเล การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ท่ีไม่ทำาให้ชาวบ้าน 

ต้องกลายเป็นผู้บุกรุกจากการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ 

แนวทางเหล่านี้จะอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้

รอดพ้นจากการถูกกัดเซาะ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้มีโอกาส

ได้เห็นความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ และมีโอกาส 

ใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลได้อย่างยั่งยืน

บทสรุป 
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืนต้อง

แก้ที่ต้นเหตุ มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล อนุรักษ์ และ

พื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติ ทุกภาคส่วนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐผลัก

ดันนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรมและบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

อย่างจริงจังเพ่ือรักษาชายฝ่ังของประเทศไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป
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มารู้จักกับฉลากลดคาร์บอน
“ฉลากคาร์บอน” เป็นเครื่องหมายที่จะติดกับ

สินค้าที่ทำาให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้านี้มาจากกระบวนการ

ผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจก หรือมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในปริมาณตํ่า และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ฉลากคาร์บอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

แบบที่ 1 เรียกว่า รอยเท้าคาร์บอน (Carbon 

Footprint)  เป็นฉลากที่จัดทำาขึ้นเพื่อบ่งชี้ข้อมูลการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยประเมินการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกตลอดท้ังวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต้ังแต่การได้

มาซ่ึงวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งาน  

จนถึงการกำาจัดซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน 1

 เป็นวิธีที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก

แบบที่ 2 เป็นฉลากคาร์บอนที่บ่งชี้ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่ลดลง พิจารณาเฉพาะก๊าซเรือนกระจกที่เกิด

ขึ้นจากกระบวนการผลิตเท่านั้น  วิธีนี้จะใช้เวลาในการ

ดำาเนินงานน้อยกว่าแบบแรก

ฉลากคาร์บอนบอกอะไรแก่เรา
ฉลากคาร์บอนจะแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภครู้ว่า

สินค้าหรือบริการมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แสดงในรูป

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนลูกศรที่ชี้ลงแสดงระดับ

ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยสินค้าและบริการ

ที่ลดลง ฉลากเบอร์ 5 สีเขียว เป็นสินค้าที่สามารถลด

การปล่อยก๊าซได้มากที่สุดตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ขณะที่

ฉลากเบอร์ 1 สีแดง เป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้น้อยที่สุด เป็นร้อยละ 10 

ข้อมูลชวนรู้
          ฉลากคาร์บอน เครื่องมือรักษ์โลก..

ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี

วิ ก ฤ ต โ ล ก ร้ อ น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

ประชาคมโลก ให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึง

ภัยจากภาวะโลกร้อนที่มีสาเหตุมาจากการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตทั้ง

ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ  ปัจจุบัน

นานาประเทศ ผนึกกำาลังและความร่วมมือระหว่าง

รัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ เพื่อหาแนวทาง

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งใน

มาตรการที่สนับสนุนแนวคิดการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ได้มีส่วนร่วม คือ ฉลากลดคาร์บอน  หรือฉลาก

คาร์บอน

บทนำา

✎

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1   สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย, ฉลากลดคาร์บอนคืออะไร และส่ืออะไร (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/ about.html
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ประโยชน์ของฉลากคาร์บอน
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน 

เนื่องจากฉลากคาร์บอนเป็นทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้า

และบริการที่มีโครงสร้างหรือวัสดุที่ลดหรือระบายความ 

ร้อนได้ดี เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต  

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือน

กระจกน้อย 

ผู้ ผ ลิ ต ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต จ า ก ก า ร พั ฒ น า

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการใช้พลังงาน

ฟอสซิล เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน มีเครือข่ายความ

ร่วมมือแบบบูรณาการ รวมทั้งได้รับคำาปรึกษาแนะนำาใน

การพัฒนาธุรกิจที่รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ฉลากคาร์บอนในต่างประเทศ

ต่างประเทศใช้ฉลากคาร์บอนแบบรอยเท้า 

คาร์ บอนที่ เ ป็ นการพิ จารณาปริมาณรวมของก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ อาทิ  

ก๊าซมีเทน ก๊าซหัวเราะ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์

หรือบริการตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  แหล่ง

กำา เนิดของก๊าซดังกล่าวมาจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ   

การใช้พลังงานฟอสซิล การทำาการเกษตร การผลิต

ในภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง รอยเท้าคาร์บอน

เป็นการวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการจาก

กิ จกรรมของมนุษย์ที่ มี ต่ อสิ่ งแวดล้อม เชิ งปริมาณ   

ใช้ตัวชี้วัดโอกาสในการเกิดภาวะโลกร้อน โดยทั่วไปจะใช้

ค่านี้ของก๊าซเรือนกระจกที่ระยะเวลา 100 ปี ส่วนมากอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมหนักและการขนส่ง

รอยเท้าคาร์บอนที่ติดบนสินค้าจะเป็นข้อมูล

ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้าที่

ฉลากคาร์บอนแสดงผลเป็น 5 ระดับ  

โดยใช้หมายเลข 1 – 5 ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในสินค้าแต่ละชนิด

เบอร์ 1 สีแดง เป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้น้อยที่สุด เป็น ร้อยละ 10

เบอร์ 2 สีส้ม เป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้น้อย เป็น ร้อยละ 20 

เบอร์ 3 สีเหลือง เป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้ปานกลาง เป็น ร้อยละ 30

เบอร์ 4 สีนำ้าเงิน เป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้ค่อนข้างมาก เป็น ร้อยละ 40

เบอร์ 5 สีเขียว เป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้มากที่สุด เป็น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
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มีกระบวนการผลิตไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ 

ผู้ผลิตปรับเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

หากผู้ผลิตลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศและได้ฉลากคาร์บอนที่เป็นมาตรฐานสากล 

สินค้าไทยจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เป็นโอกาสเพิ่มขีด 

การแข่งขันในตลาดโลก

สถานะปัจจุบันของฉลากคาร์บอนในไทย
ไทยเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย รองจากญี่ปุ่น

และเกาหลีใต้ที่ เ ริ่มใช้ฉลากคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์  

ฉลากคาร์บอนของไทยได้รับการรับรองโดยองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้า

ร่วมโครงการฉลากคาร์บอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 

ในระยะเริ่มต้น  มุ่ งออกฉลากคาร์บอนแบบที่  2  ที่  

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต  

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ดำ า เ นิ น ก า ร ร ว ด เ ร็ ว ร อ ง รั บ ก ร ะ แ ส ข อ ง

ผู้ ผ ลิ ตแ ละผู้ บ ริ โภค  เกณฑ์การขึ้ นทะ เบี ยนฉลาก 

ลดคาร์บอน พิจารณาจากการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล 

วัตถุดิบ และการจัดการของเสีย แสดงผลในรูปของ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเทียบกับเกณฑ์กลาง

ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกำาหนด สินค้า

และบริการจะได้รับการอนุมัติ เพื่อขึ้นทะเบียนฉลาก 

ลดคาร์บอน หากกระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลดลงเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระหว่างปีฐาน 

พ.ศ.2545 ถึงปีล่าสุดที่ครบ 12 เดือน  ฉลากคาร์บอน 

มีอายุ 3 ปี ผู้ผลิตต้องยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนฉลาก

ใหม่ภายหลัง 3 ปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับฉลาก

คาร์บอนแล้ว 90 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 บริษัท  (ข้อมูล ณ 

วันที่ 6 กันยายน 2553) เช่น สตรอเบอร์รี่อบแห้งดอยคำา  

ปูนซีเมนต์  ถุงยางอนามัย  ผลิตภัณฑ์ไม้ฝา  กระเบื้องปูพื้น  

นำ้าตาล และ เครื่องดื่ม  เป็นต้น

ในอนาคตจะมียอดผู้ประกอบการที่ขอรับฉลาก

คาร์บอนเพิ่มขึ้น หากหลายฝ่ายให้ความสำาคัญต่อการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคประชาชนปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมในการดำาเนินชีวิตและหันมาสนับสนุน

สินค้าที่ติดฉลากคาร์บอน  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

เอกสารอ้างอิง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สรุปจำานวนบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติการขึ้น

 ทะเบียนฉลาก ลดคาร์บอน ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.tgo.or.th/index.

 php?option=com_content&task=blogsection&id=8& Itemid=42 สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2553.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), Carbon Reduction Label (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.

 tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectioned =8&id=31&Itemid=74 สืบค้นเมื่อ 30  

 กันยายน 2553.

รายงานพิเศษ: ส่งเสริมสินค้าติด“ฉลากคาร์บอน”ช่วยลดโลกร้อน” เข้าถึงได้จาก http:/ /www.vchar karn. 

 com/varticle/39052 สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2553.

Carbon Footprint (CF) คืออะไร เข้าถึงได้จาก  http://www.mtec.or.th/ecodesign2010/index.php? option=com_ 

 content&view=article&id=9:carbon-footprint-cf-&catid=1:-ecodesign&Itemid=5 สืบค้นเมื่อ 10  

 สิงหาคม 2553.
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บทนำา

ปัญหาโลกร้อนกับการจัดการระดับโลก
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเร่งพัฒนาประเทศด้วยการพึ่ง

อุตสาหกรรมและการค้า โดยนำาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้

แล้วหมดไป อาทิ ถ่านหิน นำ้ามัน ป่าไม้ มาใช้อย่างฟุ่มเฟือย 

สิ่งแวดล้อมโลกจึงเริ่มเสื่อมโทรม เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บ่อยครั้งและรุนแรง ดังนั้น สหประชาชาติจึงได้มีบทบาท

ในการผลักดันและกระตุ้นให้นานาชาติตระหนักถึงความ

รุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม และเรียกร้องความร่วมมือ

จากประชาคมโลก เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติและสภาพ

สังคม โดยจัดการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง

การประชุมสหประชาชาติ ว่ าด้ วยเรื่ อง 

ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

เมื่อปี 2515 เพื่อหามาตรการและแนวทางที่จะนำาไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน  2  มิติ ได้แก่  

สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม จัดทำาปฏิญญาสต็อคโฮล์ม 

มีใจความสำาคัญว่า ทุกประเทศมีสิทธิที่จะแสวงหาผล

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แต่การใช้ประโยชน์จะ

ไม่เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

อื่นๆ และก่อตั้งสํานักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาติ เพื่อประเมินสถานการณ์และทิศทางของ

สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การจัดทำายุทธศาสตร์การอนุรักษ์โลก ใน

ปี 2523 จากการพัฒนาประเทศและประชากรที่ เพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็วทำาให้องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ และสำานักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาติร่วมกันจัดทำายุทธศาสตร์การอนุรักษ์โลก  

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

การเผชิญภาวะโลกร้อนของประชาคมโลก

ภาวะโลกร้อนกำาลังเป็นปัญหาสำาคัญของประชาคมโลก เนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง ทำาให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ  แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ พายุถล่ม นำ้าท่วม ไฟป่า การยุบตัวของพื้นดิน  

การกัดเซาะของชายฝ่ัง โรคระบาดรุนแรง และคล่ืนความร้อนท่ีแผ่ปกคลุมพ้ืนท่ีในหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ปากีสถาน  

โปรตุเกส สเปน และอิตาลี ทำาให้มีประชากรบาดเจ็บ เสียชีวิต ต้องทิ้งที่ทำากิน และไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำานวนมาก 

นอกจากนี้ พืช และสัตว์หลายชนิดกำาลังสูญพันธุ์ และคนยากจนได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุด ประชาคม

โลกต่างตระหนักถึงมหันตภัยที่นับวันจะทวีความรุนแรง เป็นภัยคุกคามต่อการดำารงชีวิต และการพัฒนาประเทศ

มากขึ้น จึงได้เกิดความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเผชิญภาวะโลกร้อน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อมราวรรณ ทิวถนอม *
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ภายใต้แนวความคิดที่ ว่ ามนุษย์ เป็นส่ วนหนึ่ ง ของ 

ธรรมชาติ หากไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนาคตของ

มนุษยชาติจะมืดมน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์ การบำารุง

รักษากระบวนการทางนิเวศวิทยาและระบบเกื้อหนุนความ

อยู่รอดของมนุษย์ พืชและสัตว์ การสงวนไว้ซึ่งความหลาก

หลายทางพันธุกรรม และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชและ

สัตว์อย่างยั่งยืน

การตั้งคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนา ในปี 2526 ที่เป็นผลมาจากปฏิญญา

สต็อคโฮล์ม และได้มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก 

ในปี 2527 เรียกร้องให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดำาเนิน

ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย ปรับแนวทางการพัฒนาใหม่ให้เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้น ภาย

ใต้แนวคิด “การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคน 

ยุคปัจจุบัน ต้องไม่ทำาให้คนรุ่นต่อไปลดขีดความสามารถ 

ที่จะสนองความต้องการของเขาลง”

การประชุมสหประชาชาติ ว่ าด้ วยเรื่ อง 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 

ประเทศบราซิล ในปี 2535 เป็นการประชุมครั้งแรกที่

กำาหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ต้องดำาเนินการพัฒนา

ให้ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ

สังคม โดยจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่

ยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิก 53 ประเทศรับผิดชอบการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ทำาหน้าที่ติดตามการนำาผลการประชุม

ไปปฏิบัติให้ เป็นรูปธรรม และรายงานผลต่อสมัชชา

สหประชาชาติ นอกจากนี้ ได้รับรอง (1) ปฏิญญาริโอ  

เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) แถลงการณ์ 

เกี่ยวกับหลักการด้านป่าไม้  (3) แผนปฏิบัติการ 21  

แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลระหว่าง 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (4) อนุสัญญาที่ว่าด้วย

สหประชาชาติ 
องค์การสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นในปี 2488 

มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกประกอบด้วย
ประเทศต่างๆ จากทุกภูมิภาคของโลก เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสมาชิก 51 ประเทศ แต่
ปัจจุบันมีสมาชิก 192 ประเทศ

องค์การสหประชาชาติได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2488 เมื่อกฎบัตรสหประชาชาติมีผลบังคับใช้ กฎบัตรสหประชาชาติ มี
วัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 

1. ดำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิก
จะดำาเนินการร่วมกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการรุกรานหรือการกระทำาใดๆ 
ก็ตามซึ่งเป็นการคุกคามสันติภาพ หากเกิดกรณีพิพาทที่จะเป็นภัยต่อสันติภาพ จะ
ให้มีการแก้ไขหรือทำาความตกลงกันโดยสันติวิธี โดยยึดความยุติธรรมและกฎหมาย
ระหว่างประเทศเป็นหลัก

2. ส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยยึดความเสมอภาคและสิทธิที่จะเลือกวิธีการปกครอง
ของตนเป็นหลัก และการใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อธำารงรักษาสันติภาพให้มั่นคงสืบไป

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
สนับสนุนให้ทุกชาติเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมวลมนุษย์โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา

4. เป็นศูนย์กลางประสานงานของประเทศต่างๆ ให้บรรลุตามความมุ่งหมายร่วมกัน

สหประชาชาติประกอบด้วย 5 องค์กรหลัก ได้แก่ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำานักงานเลขาธิการแห่ง
สหประชาชาติ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ มีองค์กรอื่นๆ เช่น องค์การอนามัยโลก องค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เลขาธิการ
สหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ นายบัน คี มุน ชาวเกาหลีใต้ เป็นเลขาธิการคนที่ 8 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2550 ต่อจากนายโคฟี อันนัน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2535 ที่ประเทศไทย 

ได้ให้สัตยาบันเม่ือ 28 ธันวาคม 2537 และ (5) อนุสัญญาว่า 

ด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยได้ให้

สัตยาบันเมื่อ 29 มกราคม 2547

พิธีสารเกียวโต ที่มุ่งดำาเนินการลดก๊าซเรือน

กระจกปี 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ใน

ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นภาคีทั้งสิ้น 190 ประเทศ ยกเว้น

สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ดำาเนินการต่อเนื่องโดยจัดการ

เจรจาเพื่อหาข้อตกลงหลังสิ้นสุดพันธกรณีการลดก๊าซเรือน

กระจกช่วงแรกของพิธีสารเกียวโตในปี 2555 และตั้งคณะ

ทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยพันธกรณีต่อเนื่องของกลุ่ม

ประเทศภาคผนวกที่ 1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อ

พิจารณาพันธกรณีต่อเนื่องของกลุ่มประเทศภาคผนวกที่ 1 

หลังพันธกรณีช่วงแรกสิ้นสุดในปี 2555 ประเด็นการเจรจา

สำาคัญที่คาดว่าจะส่งผลเชื่อมโยงต่อกลุ่มประเทศนอกภาค

ผนวกที่ 1 ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ประเด็น

หลัก ได้แก่ การกำาหนดเป้าหมายความร่วมมือระยะยาว 

การจัดการก๊าซเรือนกระจกรายสาขา และการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรม

ของป่าในประเทศกำาลังพัฒนา อนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบ่งกลุ่มประเทศ

ภาคีสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังภาพ

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

พิธีสารเกียวโตมีหลักการสำาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. พันธกรณี กำาหนดให้ลดก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ 

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ เป็นข้อผูกมัดทางกฎหมาย สำาหรับ
ประเทศในภาคผนวกที่ 1 และมีพันธกรณีทั่วไปร่วมกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด

2. การดำาเนินการ ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ต้องจัดทำานโยบายและมาตรการในการลดก๊าซเรือน
กระจกในประเทศ รวมถึงการเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย จึงได้กำาหนด 
กลไก ดังนี้ (1) กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) กลไกการทำาโครงการร่วม และ (3) กลไก 
การพัฒนาที่สะอาด

3. การลดผลกระทบในประเทศกำาลังพัฒนา ประเทศในภาคผนวกที่ 2 ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาในการลดก๊าซเรือนกระจก

4. การจัดทำาบัญชี การรายงานผล และการตรวจสอบ เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การ
ดำาเนินการภายใต้พิธีสารเกียวโตเป็นไปอย่างรัดกุม

5. การปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพิธีสาร จัดตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พิธีสาร เพื่อจัดการกับประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพิธีสาร
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ประเทศในภาคผนวก
พิธีสารเกียวโต ได้มีการจัดทำาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้แบ่ง

ประเทศภาคีสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1.  ประเทศในภาคผนวกที่ 1 หมายถึง กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่ม Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) และกลุ่มประเทศที่กำาลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่มีพันธกรณีในการจำากัด 
และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2533 ได้แก่

1. ออสเตรเลีย 11. ประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป

21. ลัตเวีย 31. โรมาเนีย

2. ออสเตรีย 12. ฟินแลนด์ 22. ลิกเตนสไตน์ 32. รัสเซีย

3. เบลารุส 13. ฝรั่งเศส 23. ลิทัวเนีย 33. สโลวาเกีย

4. เบลเยี่ยม 14. เยอรมนี 24. ลักเซมเบิร์ก 34. สโลวีเนีย

5. บัลแกเรีย 15. กรีซ 25. โมนาโก 35. สเปน

6. แคนาดา 16. ฮังการี 26. เนเธอร์แลนด์ 36. สวีเดน

7. โครเอเชีย 17. ไอซ์แลนด์ 27. นิวซีแลนด์ 37. สวิสเซอร์แลนด์

8. สาธารณรัฐเช็ก 18. ไอร์แลนด์ 28. นอร์เวย์ 38. ตุรกี

9. เดนมาร์ก 19. อิตาลี 29. โปแลนด์ 39. ยูเครน

10. เอสโตเนีย 20. ญี่ปุ่น 30. โปรตุเกส 40. สหราชอาณาจักร

41. สหรัฐอเมริกา (ลงนามในพิธีสาร 
แล้ว แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน)

2. ประเทศในภาคผนวกที่ 2 หมายถึง กลุ่มประเทศ OECD ที่เป็นสมาชิกภาคผนวกที่ 1 ที่มีพันธะพิเศษใน
การกระจายเงินทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ออสเตรเลีย 7. ฟินแลนด์ 13. อิตาลี 19. โปรตุเกส

2. ออสเตรีย 8. ฝรั่งเศส 14. ญี่ปุ่น 20. สเปน

3. เบลเยี่ยม 9. เยอรมนี 15. ลักเซมเบิร์ก 21. สวีเดน

4. แคนาดา 10. กรีซ 16. เนเธอร์แลนด์ 22. สวิสเซอร์แลนด์

5. เดนมาร์ก 11. ไอซ์แลนด์ 17. นิวซีแลนด์ 23. สหราชอาณาจักร

6. ประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป

12. ไอร์แลนด์ 18. นอร์เวย์ 24. สหรัฐอเมริกา (ลงนามในพิธีสาร 
แล้ว แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน)

3. ประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1 หมายถึงประเทศกำาลังพัฒนาท้ังหมด และไม่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก มี
ท้ังส้ิน 150 ประเทศ

การรับมือกับภาวะโลกร้อนในประชาคม
อาเซียน

ประชาคมอาเซียนได้กำาหนดวิสัยทัศน์อาเซียน 
2020 ที่มุ่งหวังให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ตลอดจนกำาหนดมาตรการส่งเสริมความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยจัดการ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง ป้องกันและขจัดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาค การประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
(อาเซียน + 61) ครั้งที่ 15 ณ ประเทศไทย เมื่อ 25 ตุลาคม 

1 การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 15 มีประเทศคู่เจรจาเข้าร่วม 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

2552 ผู้นำาอาเซียนได้รับรองแถลงการณ์ร่วมกันว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตระหนักว่าการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามสำาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และควรร่วมมือกันทั้งในระดับ
ภายในประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วน  
ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของสหประชาชาติ และพิธีสารเกียวโต 

ส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 16 ในหัวข้อ 
“การมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ” 
ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
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ข้อมูล ให้คำาแนะนำาและดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด

2. แผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร  
พ.ศ. 2551–2554  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทำาการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาคเกษตรกับ
ภาวะโลกร้อน ทั้งด้านผลกระทบ การปรับตัว พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ ข้อมูลการลดและการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ 
ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) การบริหารจัดการความรู้  
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (3) การประชาสัมพันธ์ 

3. ยุทธศาสตร์พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน 
มุ่งประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจการ 
พลังงานของประเทศ เน้นใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ลดการ 
พึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ และพิจารณาเลือกใช้
พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(1) ความมั่นคงด้านพลังงาน (2) พลังงานทดแทน  
(3) การกำากับดูแลราคาและความปลอดภัย (4) การอนุรักษ์
พลังงานและประสิทธิภาพ และ (5) การดูแลสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ดำาเนินการโดยกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงการดำาเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ 
และการเข้าถึงการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (2) การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (3) การ
เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน (4) การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
สาธารณะและการเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(5) การส่งเสริม สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ และสังคม (6) การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และ (7) การสนับสนุนและปฏิบัติตามพันธกรณี ข้อตกลง 
และความร่วมมือระหว่างประเทศ

การดำาเนินงานตอบสนองพันธกิจระดับโลก 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จำ า เ ป็ น ต้ อ ง ป รั บ ตั ว ใ ห้ ทั น ต่ อ

สถานการณ์ และพร้อมรับมือกับผลกระทบจากภาวะ 
โลกร้อน โดย

1. ศึกษาวิเคราะห์พันธกรณีและข้อตกลงเก่ียว
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 

เวียดนาม ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยรับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรียกร้องให้ 
ทุกประเทศสมาชิกดำาเนินการให้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน 
ในเรื่องนี้

ไทยกับพันธกรณีโลก
ในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และ

สมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศไทยได้ร่วมลดสภาวะ
โลกร้อน โดยลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมเป็นภาคีใน
กรอบอนุสัญญาฯ เมื่อ 28 ธันวาคม 2537 ลงนามรับรอง
พิธีสารเกียวโต เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2542 และให้สัตยาบัน
เมื่อ 28 สิงหาคม 2545 ดำาเนินการภายใต้ความร่วมมือของ
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดตั้งกลไกและแนวทาง
การทำางานในหลายรูปแบบ กำาหนดแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจก และสนับสนุนการดำาเนินการตามกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ต่อเนื่อง
ไปถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ควบคู่กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ และแผน
แม่บทระดับชาติหลายฉบับ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555  
ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี (1) การสร้างความสามารถ 
ในการปรับตัว (2) การสนับสนุนการลดการปล่อยและ
เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก (3) การสนับสนุนงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง (4) การสร้างความตระหนักรู้และการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (5) การเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ (6) การ
พัฒนาการดำาเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่าง
ประเทศ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
7 มกราคม 2551 นอกจากนี้ ได้จัดทำาแผนการจัดการ
ในสาขาที่ส่งผลกระทบสูง อาทิ แผนการจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2550–2554 ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และแต่งตั้งคณะ
กรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการ
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เพื่อสร้างศักยภาพในการเจรจากับต่างประเทศ โดย
ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับพันธกรณีต่างๆ 
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ ที่
จะมีผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อไทยในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาส อำานาจในการ 
ต่อรองทางการค้า เร่งดำาเนินการศึกษา เตรียมการกำาหนด
แนวทาง นโยบายและมาตรการต่างๆ สร้างความได้เปรียบ
ในการกำาหนดท่าทีที่เหมาะสมของประเทศ และเตรียม
มาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากมาตรการทางการค้า
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเสริมสร้างเทคนิคการเจรจาและ
แนวร่วมเพื่อสร้างอำานาจต่อรองในเวทีการค้า การลงทุน 
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก การ
ปรับตัว และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ โดยศึกษาวิจัย และพัฒนาความรู้ในการ
คาดการณ์ ประเมินความเส่ียง ความเปราะบาง เพ่ือวางแผน 
รับมือ และจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัว พร้อมทั้งสร้างนักวิจัยและ 
เครือข่าย ควบคู่กับการจัดทำาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก พัฒนา
เครือข่ายความรู้อย่างมีส่วนร่วม และเผยแพร่ข้อมูลและ
ความรู้สู่สาธารณะชน

3. พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ โดยนำาความรู้และฐานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกมาพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลกลไก 
การพัฒนาที่สะอาด การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
อาทิ ระบบนิเวศป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พื้นที่ชายฝั่ง  การขาดแคลนนำ้า การจัดทำาระบบการ
ขึ้นทะเบียนแห่งชาติสำาหรับการจัดตั้งตลาดคาร์บอน 
ในอนาคต กำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัด
เก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมและการใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมการนำาฉลากสิ่งแวดล้อมมาใช้
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ประชาชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนในประเทศไทย

บทสรุป
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ ที่ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

ประชาคมโลกย่อมต้องได้รับผลกระทบจากการดำาเนิน
นโยบายของประเทศต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงและพันธกรณี
ต่างๆ ของประชาคมโลก จึงต้องติดตามสถานการณ์ ศึกษา
รายละเอียดของข้อตกลงและพันธกรณี เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน
กำาหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำารงชีวิต
และลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำาวัน พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร 
ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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จากโคเปนเฮเกน...สู่เม็กซิโก
บทนำา

ก่อนการประชุมโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน
การแก้ปัญหาโลกร้อนและการลดผลกระทบ

ของภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความ
สำาคัญ และเข้าร่วมประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสาร 
เกียวโต เพื่อร่วมตัดสินใจกำาหนดแนวทางความร่วมมือ
แก้ไขภาวะโลกร้อน ตั้งแต่การประชุมสุดยอดระดับโลกที่
เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน 
2535 รวมทั้งกำาหนดท่าที เพิ่มเติมในเรื่องการปล่อย

ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ข อ ง
ประเทศพัฒนาแล้วตาม
บทบัญญัติของพิธีสาร
เกียวโตซึ่งจัดทำาขึ้นในปี 
2540 และมีผลใช้บังคับ
ในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 
2548 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ  
ค รั้ ง แ ร ก จั ด ขึ้ น ที่  

กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ในปี 2538 และ จัดที่  
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กเป็นคร้ังท่ี 15 ในปี 2552

การประชุมครั้งที่ 13 เป็นการประชุมครั้งสำาคัญ 
จัดขึ้นที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเชีย ในเดือนธันวาคม  
2550 เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วม
กันในการจัดทําพันธกรณีลดก๊าซเรือนกระจกหลังจาก
ปี 2555 ที่พิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง จะส่งผลกระทบต่อ

ประเทศกำาลังพัฒนา เนื่องจากในบทบัญญัติของพิธีสาร
เกียวโต ประเทศกำาลังพัฒนายังไม่ต้องลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก อย่างไรก็ตาม เริ่มมีประเด็นถกเถียงและข้อ
เรียกร้องมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำาลังพัฒนา  เพราะการ
แก้ปัญหาโลกร้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ
เพราะบางประเทศ อาทิ จีนและอินเดีย มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการรับรอง “แผน
ปฏิบัติการบาหลี” ซึ่งเป็นกรอบการเจรจาสำาหรับการ
จัดทำาพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี 2555 ที่
กำาหนดให้มีแนวทางความร่วมมือระยะยาวภายใต้กรอบ
อนุสัญญาฯ ให้แล้วเสร็จภายในการประชุมครั้งที่ 15 ที่เมือง
โคเปนเฮเกน ในเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกรวมทั้งกองทุนสำาหรับการปรับตัวจากโครงการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด เพ่ือนำามาใช้ 
สำาหรับปรับตัวในประเทศกำาลังพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบ 
ที่เกิดจากปัญหาโลกร้อน และ เรื่องการปล่อยก๊าซจาก 
การขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางทะเล

 
ข้อตกลงโคเปนเฮเกนกับท่าทีที่เปลี่ยนไป 
ของประเทศมหาอำานาจ

หลายฝ่ายคาดหวังตั้งแต่การประชุมที่บาหลี ในปี  
2550 ว่าจะสามารถหาข้อยุติเรื่องการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพื่อทดแทนพิธีสารเกียวโตได้สำาเร็จ ดังนั้น  
ในการประชุมท่ีโคเปนเฮเกนจึงมีผู้นำากว่าร้อยประเทศเข้าร่วม 
และมุ่งมั่นที่จะหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน 

ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี *

à นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

การประชุมกรอบอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 15 
ระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เพื่อกำาหนดข้อตกลงแก้ปัญหา
โลกร้อนฉบับใหม่ทดแทนพิธีสารเกียวโตที่จะหมดวาระในปี 2555 แม้ผลการประชุมจะมีเพียงการรับทราบ
ความตกลงโคเปนเฮเกนที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการกำาหนดเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ชัดเจนของประเทศผู้ปลดปล่อยหลัก แต่ถือเป็นก้าวสำาคัญของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ผู้นำาร้อยกว่า
ประเทศให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมประชุม ประเทศต่างๆ ปรับท่าทีและเห็นความสำาคัญของภาวะ 
โลกร้อนมากยิ่งขึ้น สำาหรับประเด็นหลักที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้  เนื่องจากจุดยืนที่แตกต่างระหว่างประเทศ 
รำ่ารวยกับประเทศยากจน ได้แก่ การกำาหนดปริมาณการปรับลดก๊าซเรือนกระจก และการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประเทศยากจนจึงต้องหาข้อยุติร่วมกันในการประชุมฯ ครั้งที่ 16 ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก  
ในเดือนธันวาคม 2553 ประเทศไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการเจรจาความตกลง
ระหว่างประเทศด้านโลกร้อนต่อไป
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รวมท้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีไม่ได้ร่วม 
พิธีสารเกียวโตก็เข้าร่วมเช่นกัน 

เรื่องสําคัญที่ยังไม่มีข้อยุติเป็นเรื่องการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ประเทศกำาลังพัฒนาเสนอว่าให้ประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือและช่วยพัฒนา
เทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนาด้วย แต่ทว่าประเทศ
พัฒนาแล้วเห็นว่า ประเทศกำาลังพัฒนาต้องร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เพราะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการบริโภคในอัตราสูง ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามของประธานาธิบดี
สหรัฐฯ กับผู้นำากลุ่มประเทศ BASIC1 ก็ประชุมเพื่อ
หาข้อตกลงร่วมกันและผลักดันให้เกิด “ความตกลง
โคเปนเฮเกน” 2 แม้ว่าหลายประเทศไม่เห็นด้วยและไม่รับ
ร่างข้อตกลงดังกล่าว  การเจรจาที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
เนื่องจากทุกประเทศมีข้อจํากัดและเงื่อนไข จึงเสนอให้
นำาประเด็นดังกล่าวหาข้อยุติต่อไปที่ประเทศเม็กซิโก

ไทยกับการเจรจาโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน
การประชุมที่ โคเปนเฮเกนมีความสำาคัญใน

การพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากภาวะโลกร้อนจะส่งผล
กระทบต่อผลผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจหลัก เพราะว่าอุณหภูมิสูง
ขึ้นจะกระทบต่อการผลิตข้าว3 และ
การส่งออก รวมทั้งความมั่นคงทาง
อาหารของโลกในอนาคต นอกจากน้ี 
ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงฐาน
ทรัพยากรทั้งดิน นำ้า ป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศ

ประเทศไทยได้กำาหนดยุทธศาสตร์การจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำาหนดมาตรการต่างๆ 
ไว้ชัดเจนในการรองรับภาวะโลกร้อน รวมทั้งหาทางร่วมมือ
กับหลายประเทศผลักดันให้การเจรจาเพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกบรรลุผล 

ประเทศไทยได้ดำาเนินการลดผลกระทบจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร และกำาหนดแนวทางพัฒนา

1  กลุ่มประเทศ BASIC เป็นชื่อย่อของกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล แอฟริกาใต้ จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือน
 กระจกในปริมาณสูงเป็นลำาดับต้นของกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา (อ้างจาก บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, ท่าทีและบทบาทของกลุ่มประเทศ BASIC  
 ต่อการเจรจาโลกร้อน, (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=7&ID=518)
2 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (2553), รายงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในโครงการเตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
3 อรรถชัย จินตะเวช, ภาวะโลกร้อนกับระบบผลิตข้าวไทย (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://rescom2006.trf.or.th/display/show_colum_ print.
 php?id_colum=2114  สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2553.

สาระสำาคัญของ “ความตกลงโคเปนเฮเกน” สรุปได้ว่า 
• ทุกประเทศต้องตระหนักถึงความจําเป็นในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส 

เพราะจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง แต่ไม่ได้กำาหนดระดับความรับผิดชอบของแต่ละประเทศเกี่ยวกับปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

• กำาหนดให้แต่ละประเทศทํารายงานเสนอทุก 2 ปี เกี่ยวกับการดำาเนินงานลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของแต่ละประเทศจนถึงปี 2563 

• เสนอให้ประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้เงินช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนา ปีละ 10,000 ล้านดอลล่าร์ สรอ. 
สำาหรับโครงการเตรียมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาพลังงานสะอาด

• ตั้งเป้าหมายระดมทุนปีละ 100,000 ล้านดอลล่าร์ สรอ. ภายใน 10 ป ี เพื่อเป็นกองทุนสำาหรับการ
เตรียมการปรับตัวรับวิกฤตโลกร้อนและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

• แต่ไม่มีบทลงโทษในกรณีที่ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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เศรษฐกิจสังคมสีเขียวตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำา  
เน้นเรื่อง เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า โดยการปรับโครงสร้าง
ภาคการผลิตที่เน้นการลดปริมาณคาร์บอน ส่งเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและปลอดสารพิษในการเกษตร รวมทั้ง
ส่งเสริมพลังงานสะอาดในระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  
และเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายของภาครัฐโดยมุ่ งใช้
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ไทยมี “แผน
พัฒนาพลังงาน” ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 15 ปี ในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกมีเป้าหมายให้เพิ่มการใช้พลังงานทาง
เลือกเป็นร้อยละ 20 ในปี 2565 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยขาดองค์ความรู้
และระบบข้อมูลที่ทันสมัย ทำาให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐไม่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ระบบฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ที่ดิน  
การบุกรุกทำาลายป่า ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้าน
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการผลักดันและ
ดำาเนินงานอย่างจริงจัง ได้แต่งตั้งคณะทำางานเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดูแลการปกป้องไฟป่า  

และการลดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศ
คู่ เจรจาสามประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ได้ออก
แถลงการณ์ชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยว
กับความมั่นคงด้านอาหาร และการพัฒนาพลังงาน
ชีวภาพในกรอบอาเซียน+37 เพื่อร่วมมือกันลดผล
กระทบจากภาวะโลกร้อนและหาแหล่งพลังงานใหม่ด้วย 
การสร้างนวัตกรรมในการผลิตพลังงานทางเลือกทดแทน
พลังงานฟอสซิล รวมทั้ งจัดทำานโยบายด้านการค้า 
พ ลั ง ง า น ชี ว ภ า พ ใ น ภู มิ ภ า ค เ พื่ อ จั ด ก า ร กั บ ปั ญ ห า 
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ความมั่นคงด้าน
อาหาร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+68  

ได้ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการประชุมโลกร้อนที่ 
โคเปนเฮเกน รวมท้ังริเร่ิมความเป็นหุ้นส่วนของเอเชียตะวันออก 
เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน 

ในการประชุมที่ โคเปนเฮเกน กลุ่มประเทศ
อาเซียนสนับสนุนการแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศที่
พัฒนาแล้วร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อน ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเงินทุนแก่ประเทศยากจน 

ท่าทีและกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำาหรับการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 15 4

การกำาหนดท่าทีของประเทศไทย5 มีประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ต้องไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร มีการบริโภคที่ยั่งยืน จะต้องควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน
กว่า 2  องศาเซลเซียสต่อปี มีระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศไม่เกิน 450 ppm6  การ
กำาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ใช้ปี 2533 เป็นปีฐาน เป้าหมายระยะสั้นในปี 2563 กำาหนดการลดก๊าซ
เรือนกระจกอยู่ระหว่างร้อยละ 25-40  มีประเด็นสำาคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว ส่งเสริมด้านการเงินและการ
ลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี  
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถ 

2. พันธกรณีต่อเนื่องสำาหรับประเทศในภาคผนวกที่ 1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต ด้วยการคงพิธีสาร
เกียวโต และกรอบพันธกรณีรอบ 2 ของประเทศใน ภาคผนวกที่ 1 (ภายหลังปี 2555) ควรให้คงปี 2533 เป็นปีฐาน  
เพราะในภาพรวมเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำาลังพัฒนา รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้

4  สรุปจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553), การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (น. 3-19 - 3-21)
5  เอกสารการเจรจา และใช้ผลการศึกษาจากรายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศ เป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ การกำาหนดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ในชั้นบรรยากาศ ร่วมกับข้อมูลจากการเจรจาใน 7 ครั้งที่ผ่านมา
6  PPM (part per million) = 1/1,000,000 (หนึ่งส่วนในล้านส่วน)
7  อาเซียน+3 ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
8  อาเซียน+6 ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย 

 ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
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เอกสารอ้างอิง
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับปรับปรุง). โครงการเตรียม 
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ก้าวต่อไปที่เม็กซิโก
การประชุมครั้งต่อไป

จัดขึ้นที่เมืองแคนคูน ประเทศ
เม็กซิโก ในระหว่างวันที่   29 
พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 
2553 ประเด็นหลักในการ

เจรจาก็คือ การลดก๊าซเรือนกระจกที่ยังไม่ได้ข้อยุติ 
ระบุว่าหากต้องการควบคุมระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือน
กระจกในบรรยากาศไม่เกิน 450 ppm เพื่อไม่ให้อุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะ
ต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดให้ตำ่ากว่าปีฐาน
ภายในปี 2563 และกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาต้องลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ15-30 จากระดับที่
ปล่อยปกติด้วยเช่นกัน 

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ จ ร จ า ดั ง ก ล่ า ว ส า ม า ร ถ
กระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำาคัญ
ของปัญหาโลกร้อนและร่วมมือกันแก้ ไขปัญหา 
แม้ว่าการเจรจาหาข้อยุติมีความยุ่งยากซับซ้อนและ 

มีผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้  หลายประเทศเริ่มหาทางออกใน

เวทีระดับทวิภาคี ซึ่งมีทั้งแบบการเจรจาเรื่องโลกร้อน
โดยตรง หรือโยงประเด็นโลกร้อนเข้ากับการค้าระหว่าง
ประเทศในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี  (FTA)  
ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อการกีดกันการค้ารูปแบบใหม่
โดยอ้างสาเหตุภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
สิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ยวกับการค้า เช่น เรื่องการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต โครงการกลไกที่สะอาด เป็นต้น ดังนั้น  
จะเห็นว่ามีแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
และส่งผลเชื่อมโยงกับอีกหลายมิติ ทั้งในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบพิธีสาร 
เกียวโตและความตกลงเรื่องโลกร้อน รวมทั้งการค้าระหว่าง
ประเทศ ภายใต้ข้อตกลง WTO และการเจรจา FTA ซึ่งจะ
เป็นประเด็นที่ทุกประเทศต้องทบทวนและพิจารณาในมิติ
ต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างจริงจัง คาดว่าน่าจะมีทางออกที่
เหมาะสมในการประชุมโลกร้อนครั้งต่อไปที่เม็กซิโก ✪ ✪ 
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โครงการจัดทำาแผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก

ความผันผวนของราคาพลังงาน 
และวิกฤตอาหารของโลก1

ความเป็นมา
 ปัจจุบันโลกกำาลัง เผชิญกับวิกฤตความไม่สมดุล
ของระบบนิ เวศ อันเนื่องมาจากสภาวะภูมิอากาศโลก
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป และส่ งผลกระทบต่อการขยายตั ว 
ทาง เศรษฐกิจ  การกระจายรายได้  ตลอดจนวิถี ชี วิ ต 
และความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างกว้างขวาง ประมาณการ 
ว่ า  ต้นทุนที่ประเทศต่างๆ  จะต้องจ่ ายในการป้องกัน
และรองรับกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหากปล่อย
ใ ห้ ปั ญ ห า เ ป็ น อ ยู่ โ ด ย ไ ม่ มี ก า ร แ ก้ ไ ข จ ะ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง 
ร้อยละ 0.05-0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ของโลก  ประ เทศกำ าลั งพัฒนาจะได้ รั บผลกระทบสู ง 
เนื่องจากมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับต่อผล 
กระทบได้น้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
 การดำาเนินงานในระยะที่ผ่านมา สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำาหนดแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกไว้ในแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ   แต่การ
ดำาเนินงานต้องเน้นการบูรณาการ เพราะภาวะโลกร้อนเป็น
ประเด็นที่เชื่อมโยงหลายสาขาการพัฒนา ดังนั้น รัฐบาล
จึงได้มอบหมายให้ สศช. จัดทำาแผนแม่บทเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความผันผวนของ
ราคาพลังงาน และวิกฤติอาหารของโลก ที่ครอบคลุมทุกมิติ 
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

การดำาเนินการศึกษา
 สศช. ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดำา เนินการศึกษาเรื่อง  “โครงการจัดทำา
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
การผันผวนของราคาพลั งงาน และวิกฤตอาหารของ
โลก” ทำาการศึกษา ทบทวน วิ เคราะห์  และบูรณาการ

ยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก นโยบายส่งเสริม
พลังงานทดแทน นโยบายด้านเกษตรและอาหาร เป้าหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ข้อจำากัดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
ราคาพลังงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตอาหาร 
ของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยรวม รวมถึงเสนอแนะเชิง
นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการสำาหรับสาขาการผลิต
และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 
 สศช.  และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาของโครงการฯ ร่วมกันจัดการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำาแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกในด้านนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ผลกระทบด้านอุทกวิทยา พลังงาน การเกษตร 
และสังคม รวม 5 ครั้ง และจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นอีก 
1 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นในภาพรวมของผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
 
สถานะปัจจุบัน
 ขณะนี้  ที่ปรึกษาโครงการฯได้จัดทำาร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ และได้จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณะเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลกต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ การเสนอแนวทาง
การปรับตัว การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการลดก๊าซ 
เรือนกระจก แนวทางการผลิตพืชอาหารและพลังงานภายใต้
ภาพอนาคตของการเพิ่มราคาพลังงานและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก พร้อมร่างแผนแม่บทว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ และแนวทาง 
สำาหรับภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการสภาวะอากาศของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การลงทุนภาครัฐ และ
การสร้างศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของประชาชนที่
อาศัยในท้องถิ่นที่มีความเสี่ยงสูง และได้รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างกว้างขวาง 
เพื่อนำาไปปรับปรุงและจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป ✪ ✪ 

แนะนำาโครงการวิจัย
นิสวันต์ พิชญ์ดํารง*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 เรียบเรียงจากเอกสารการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ความผันผวนของ
 ราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2553 จัดโดยสำานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิง
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , เอกสารร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำาแผน
 แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ความผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหาร 
 ของโลก ,การสัมมนาระดมความคิดเห็น ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2553 
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ความเป็นมา 
ธนาคารโลกได้ร่วมกับธนาคารเพ่ือการพัฒนา

ระดับภูมิภาค อาทิ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ก่อต้ังกองทุน

เทคโนโลยีสะอาด เพ่ือระดมทุนสนับสนุนโครงการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งเสริมการทดลองใช้งาน

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดคาร์บอนในภาค

อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม เกษตรกรรม รวมถึง

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในอาคาร 

การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน

น้ี ประเทศไทยจะต้องจัดทำาแผนการลงทุนท่ีสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาประเทศ กองทุนมีงบประมาณสนับสนุน

ให้แก่ประเทศไทยประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แผนการลงทุนเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก 
กองทุนฯ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง ธนาคารโลก 

และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมกันยกร่างแผนการ

ลงทุนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเทคโนโลยี

สะอาด มีสาระสำาคัญ ดังน้ี

1. โครงการท่ีกองทุนน้ีให้การสนับสนุน จะ

ต้องมีลักษณะสำาคัญ ดังน้ี  (1) มีความสอดคล้องและ 

ส่งเสริมแผนพัฒนาฯ และแผนชาติท่ีเก่ียวข้อง อาทิ แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

พ.ศ. 2551-2565  (2) มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (3) โครงการและ

เทคโนโลยีท่ีใช้ต้องมีความพร้อมในการนำามาปฏิบัติได้จริง

และมีความคุ้มทุน  (4) เป็นโครงการขนาดใหญ่ในสาขา

พลังงานและการขนส่งท่ีสะอาด เช่น โครงการในสาขาการ

ผลิตพลังงานทดแทน โครงการด้านการขนส่ง และโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในส่ิงปลูกสร้าง และ

อาคารท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น และ (5) มีแผนการเงิน กรอบ

เวลาการลงทุน และแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีชัดเจน 

รายงานความเคลื่อนไหวของสศช.

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

นิสวันต์ พิชญ์ดํารง *

มติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แผนการลงทุน 
เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าของประเทศไทย
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นิสวันต์ พิชญ์ดํารง *

2. สาขาที่มีความเป็นไปได้ในการขอรับการ

สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนฯ ประกอบด้วย 2 สาขา

หลัก ได้แก่ สาขาพลังงาน และสาขาการขนส่ง วงเงินลงทุน

รวมทั้งสิ้น 4,263 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 สาขาพลั ง ง าน  วง เงินลงทุนรวม 

3,094.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ดำาเนินการในโครงการต่างๆ 

ดังนี้ 

  2.1.1 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น

ของเอกชนและชุมชนเพ่ือพัฒนาโครงการพลังงาน

หมุนเวียน ผ่านสถาบันท่ีเป็นส่ือกลางทางการเงินของรัฐ 

ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือ

การส่งออกและนำาเข้าของประเทศไทย จำานวน 374 เมกะวัตต์  

วงเงินลงทุน 800 ล้านเหรียญสหรัฐ

  2.1.2 โครงการพลังงานหมุนเวียน

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำานวน 224 

เมกะวัตต์ จากพลังลม แสงอาทิตย์ และพลังนำ้าขนาดเล็ก 

วงเงินลงทุนรวม 579 ล้านเหรียญสหรัฐ

  2.1.3 โครงการพลังงานหมุนเวียน

และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิต

พลังงานทดแทนจากเศษไม้  จำานวน 100 แห่งๆ ละ  

1 เมกะวัตต์  วงเงินลงทุน  230 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และโครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำาหรับ 

โคมไฟเสาสูงและไฟกิ่ง จำานวน 500,000 หลอด เพื่อลด

การใช้ไฟฟ้าในส่วนไฟถนนและไฟสาธารณะ วงเงินลงทุน  

67 ล้านเหรียญสหรัฐ

  2.1.4 การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน 

ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการเอกชน สำาหรับ

ดำาเนินโครงการพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงาน  และการผลิตที่สะอาด โดยให้ผู้ประกอบการ

เอกชนกู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ วงเงินลงทุน 1,370 ล้าน

เหรียญสหรัฐ

  2.1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า ของกรุงเทพมหานคร วงเงินลงทุน 

48.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อดำาเนินโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของอาคารในหน่วยงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร

 2.2 สาขาขนส่ง  ภายใต้โครงการขยาย

ระบบขนส่งมวลชนและปรับปรุงระบบการจราจรของ

กรุงเทพมหานคร โดยจัดทำาระบบรถโดยสารประจำา

ทางด่วนพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,218 ล้านเหรียญสหรัฐ

3. แหล่งที่มาและเงื่อนไขของกองทุนฯ  

ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น นี้ มี เ พี ย ง 

ร้อยละ 10-15 ของวงเงินรวมโครงการทั้งหมด และโครงการ

ดังกล่าวจะต้องมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อการ

พัฒนาระดับพหุภาคี อาทิ ธนาคารโลก และ ADB1  ใน

อัตราส่วนขั้นตำ่า 1:1 ส่วนที่เหลือจะได้มาจากการจัดสรร 

งบประมาณจากภาครัฐ การสมทบเงินลงทุนจากภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ ธนาคารโลก ADB และ IFC2  ซึ่งจะต้องมีการ

หารือเกี่ยวกับสัดส่วนของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่จะใช้

ในการดำาเนินโครงการต่อไป 

มติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อน

การใช้เทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าของประเทศไทย เมื่อวันที่  

19 ตุลาคม 2552 และให้  สศช. นำาเสนอแผนการ 

ลงทุนดั งกล่าวต่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ

คณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อรับการ 

สนับสนุนจากกองทุน เทคโนโลยีสะอาด พร้อมทั้ ง 

มอบหมายให้ สศช. ดำาเนินการปรับปรุงและขยายผล

แผนการลงทุนของประเทศไทยให้มีกรอบการลงทุนที่

ครอบคลุมมิติการพัฒนาทุกด้าน ทั้งในระดับสาขาการผลิต

และระหว่างสาขาการผลิต คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

แผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนตำ่า 

ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ขณะนี้อยู่

ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 

190 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ก่อนที่จะ

ดำาเนินการขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ต่อไป ✪ ✪

1 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
2 บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Corporation : IFC)
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ความก้าวหน้าการจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ด้วยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมอย่างเป็นข้ันเป็นตอน โดยเร่ิมจากการระดมความคิดเห็นร่างกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  

ในการประชุมประจำาปี 2551 ของ สศช. “วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี 2570” และการประชุมประจำาปี 2552 ของ สศช.  

“จากวิสัยทัศน์ 2570...สู่แผนฯ 11” จากนั้นจึงจัดทำาร่างทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ด้วยการศึกษาวิจัย

เฉพาะด้าน และการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 รวมทั้งการประชุมระดมความคิดเห็นระดับชุมชน/หมู่บ้าน และระดับ

ภาค ตลอดจนประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศ 

และแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

สศช. ได้นำาข้อคิดเห็นจากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนดังกล่าวมาประมวลเป็นข้อมูล

ประกอบการจัดทำาทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ต่อไป

การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับภาค  
สู่ระดับชาติ

สศช. ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกันสะท้อนความต้องการที่

มีต่อแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในช่วงปีงบประมาณ 2553 ที่สำาคัญ ดังนี้

1. การประชุมระดมความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับภาค ได้ดำาเนินการในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

ช่วงเดือนมีนาคม 2553 รวม 22 เวที 132 หมู่บ้านทั่วประเทศ ส่วนในระดับภาค จัดในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2553  ดังนี้ 

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคกลาง วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัด

เพชรบุรี ภาคเหนือ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 

2553 ณ จังหวัดขอนแก่น

2. การระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ดำาเนินการในช่วงธันวาคม 2552-กรกฎาคม 2553 ระดมความคิดเห็นจาก

อดีตข้าราชการ สศช. กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และสื่อมวลชน

3. การระดมความคิดเห็นระดับชาติ ได้เชิญทุกภาคส่วนกว่า 2,700 คน เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

“ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ในการประชุมประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

4. การรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงแนวคิด 

ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้เสนอเรื่องการจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา รวม 4 ครั้ง

การดำาเนินการในระยะต่อไป
 สศช.  ได้นำาร่างทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ที่ ได้ปรับปรุงตามความเห็นของ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  

จากนั้นจะได้ยกร่างรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 และนำาไประดมความคิดเห็นในระดับภาค และ

การประชุมประจำาปี  2554 ของ สศช. “(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11” เพื่อปรับปรุงร่างแผนฯ และเสนอต่อ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ส ศ ช .  ส ภ า ที่ ป รึ ก ษ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า 

ก่อนที่จะทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ในวันที่  1 ตุลาคม 2554  

ต่อไป ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪



สถิติการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำานวนมาก ปี 2533 -2553
แผ่นดินไหวรุนแรง แผ่นดินไหวท่ีมีผู้เสียชีวิตจำ�นวนม�ก

ปี พ.ศ. วันท่ี ขน�ด
(ริกเตอร์)

เสียชีวิต(คน) ภูมิภ�ค วันท่ี ขน�ด
(ริกเตอร์)

เสีย
ชีวิต(คน)

ภูมิภ�ค

2553 27 ก.พ. 8.8 507 นอกชายฝ่ังแคว้นเมาเล 
ประเทศชิลี

12 ม.ค. 7.0 222,570 ประเทศเฮติ

2552 29 ก.ย. 8.1 192 หมู่เกาะซามัว 30 ก.ย. 7.5 1,117 นอกชายฝ่ังเกาะ 
สุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย

2551 12 พ.ค. 7.9 87,587 มณฑลเสฉวน
ประเทศจีน

12 พ.ค. 7.9 87,587 มณฑลเสฉวน
ประเทศจีน

2550 12 ก.ย. 8.5 25 นอกชายฝ่ัง 
เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

15 ส.ค. 8.0 514 ชายฝ่ังภาคกลางของ
ประเทศเปรู

2549 15 พ.ย. 8.3 0 หมู่เกาะคูริลในมหาสมุทร
แปซิฟิก

26 พ.ค. 6.3 5,749 เกาะชวา อินโดนีเซีย

2548 28 มี.ค. 8.6 1,313 ภาคเหนือของเกาะสุมาตรา
อินโดนีเซีย

8 ต.ค. 7.6 80,361 ประเทศปากีสถาน

2547 26 ธ.ค. 9.1 227,898 นอกชายฝ่ังตะวันตก
ของเกาะสุมาตราอินโดนีเซีย

26 ธ.ค. 9.1 227,898 นอกชายฝ่ังตะวันตก
ของเกาะสุมาตรา

อินโดนีเซีย

2546 25 ก.ย. 8.3 0 เกาะฮอกไกโด
ประเทศญ่ีปุ่น

26 ธ.ค. 6.6 31,000 ตะวันออกเฉียงใต้ของ
อิหร่าน

2545 11 มี.ค. 7.9 0 ภาคกลางมลรัฐ
อลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

25 มี.ค. 6.1 1,000 เทือกเขาฮินดูกูช 
ประเทศอัฟกานิสถาน

2544 23 มิ.ย. 8.4 138 ใกล้ชายฝ่ังของเปรู 26 ม.ค. 7.7 20,023 ประเทศอินเดีย

2543 16 พ.ย. 8.0 2 เกาะไอร์แลนด์ใหม่
ประเทศปาปัวนิวกินี

4 มิ.ย. 7.9 103 นอกชายฝ่ังทางใต้เกาะ
สุมาตรา อินโดนีเซีย

2542 20 ก.ย. 7.7 2,297 ไต้หวัน 17 ส.ค. 7.6 17,118 ตุรกี

2541 25 มี.ค. 8.1 0 เกาะ Balleny ของ นิวซีแลนด์
ในทวิปแอนตาร์กติกา 

30 พ.ค. 6.6 4,000 เขตชายแดนอัฟกานิสถาน – 
ทาจิกิสถาน

2540 14 ต.ค. 7.8 0 ภาคใต้ของ
หมู่เกาะฟิจิ

10 พ.ค. 7.3 1,572 ภาคเหนือของอิหร่าน

5 ธ.ค. 7.8 0 ใกล้ฝ่ังตะวันออกของคัมชัตคา
ประเทศรัสเซีย

2539 17 ก.พ. 8.2 166 Irian Jaya 
อินโดนีเซีย

3 ก.พ. 6.6 322 มณฑลยูนนาน
ประเทศจีน

2538 30 ก.ค. 8.0 3 ใกล้ชายฝ่ังตอนเหนือของชิลี 16 ม.ค. 6.9 5,530 โกเบประเทศญ่ีปุ่น

9. ต.ค. 8.0 49 ใกล้ชายฝ่ังของเม็กซิโก 

2537 4 ต.ค. 8.3 11 หมู่เกาะคูริล 6 มิ.ย. 6.8 795 ประเทศโคลัมเบีย

2536 8 ส.ค. 7.8 0 ภาคใต้ของหมู่เกาะมาเรียนา 29 ก.ย. 6.2 9,748 ประเทศอินเดีย

2535 12 ธ.ค. 7.8 2,519 เกาะฟลอเรส 
ประเทศอินโดนิเซีย

12 ธ.ค. 7.8 2,519 เกาะฟลอเรส  
ประเทศอินโดนิเซีย

2534 22 เม.ย. 7.6 75 ประเทศคอสตาริกา 19 ต.ค. 6.8 2,000 ภาคเหนือของอินเดีย

22 ธ.ค. 7.6 0 หมู่เกาะคูริล

2533 16 ก.ค. 7.7 1,621 หมู่เกาะลูซอน 
ประเทศฟิลิปปินส์

20 มิ.ย. 7.4 50,000 ประเทศอิหร่าน

ที่มา : http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/byyear.php




