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1. บทนำ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในความหมายตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของ มนุษย์ที่ทําให้
องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป ความหมายที่ใช้ในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งที่เกิดขึ้นจากความผันแปรตามธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ ความหมาย
ทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ฝน ลม 
เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศต่างๆทั่วโลกได้มีความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยได้มีการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และได้มีการประชุมเจรจาในเร่ืองนี้เร่ือยมาเป็น
ประจำทุกปี ผ่านเวทีการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ การเจรจาคร้ังสุดท้าย เป็นการเจรจาคร้ังที่ 22 ที่เมืองมา
ราเคช ประเทศโมร็อคโค การเจรจาเหล่านี้ เป็นการเจรจาทางการเมือง ที่จะมีการอ้างอิงถึงวิทยาศาสตร์เร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC นี้ เป็นหน่วยงานหลักที่ทำการ
ประเมินเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้มีรายงานการประเมินแล้วทั้งหมด 5 คร้ัง ในรายงานการ
ประเมินคร้ังที่ 5 (Fifth Assessment Report: AR5) เป็นรายงานคร้ังล่าสุด และได้ยืนยันถึงกิจกรรมของมนุษย์เป็น
สาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังให้แนวทางถึงการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพื่อให้อุณหภูมิของโลกไม่สูงเกินไปกว่า 2°C จากช่วงก่อนยุคปฏวัติอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น และแนวทางในการลดและการปรับตัว
กับผลกระทบ

2. แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ผลกระทบจะแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาคและตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น IPCC ได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นจากการที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 และ 4.5°C ดังรูปที่ 1 ถึง 3 ซ่ึงเป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพที่จะเกิดขึ้นกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย และระดับน้ำทะเลเฉลี่ย ผลกระทบจะเกิดขึ้น
ทั่วทุกภูมิภาคของโลก แต่ระดับและความรุนแรงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ระดับความเสี่ยงและความ
เปราะบางก็จะแตกต่างกันไปด้วย
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รูปท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตามแต่ละภูมิภาค ในระดับอุณหภูมิสูงข้ึน 2°C และ 
4.5°C (เปรียบเทียบระหว่างช่วงพ.ศ. 2528-2548 และ 2624-2634)  

รูปท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงต่อปริมาณฝนเฉลี่ยของโลกตามแต่ละภูมิภาค ในระดับอุณหภูมิสูงข้ึน 2°C และ
4.5°C (เปรียบเทียบระหว่างช่วงพ.ศ. 2528-2548 และ 2624-2634)

รูปท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงต่อระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกตามแต่ละภูมิภาค ในระดับอุณหภูมิสูงข้ึน 2°C 
และ 4.5°C  (เปรียบเทียบระหว่างช่วงพ.ศ. 2528-2548 และ 2624-2634)

ที่มา: IPCC, 2015. (ทั้ง 3 รูป)
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ขณะนี้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพียง 1°C เราก็ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นแล้ว
ชุมชนต่างๆได้รับความเสี่ยง และความเสียหายทั้งต่อชีวิต ที่อยู่อาศัย และเศรษฐกิจ ผลกระทบและความเสี่ยงจะ
ยิ่งมากขึ้น รุนแรงขึ้น ขยายวงกว้างขึ้น ทั้งนี้ IPCC (2014) ได้คาดการณ์แนวโน้มของระดับผลกระทบตามอุณหภูมิ
ที่เพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 4 ทั้งนี้ หากประเทศต่างๆทั่วโลก มีการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ปกติ (Business as 
Usual) อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นถึง 4.5°C ภายในสิ้นศตวรรษนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ใน
ขณะที่หากทุกประเทศให้ความร่วมมือและมีความพยายามในการลดการปล่อยอย่างเข้มข้น เราก็อาจจะรักษา
อุณหภูมิไม่ให้สูงเกินกว่า 2°C ได้ และจะต้องรับมือและปรับตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้โลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น

รูปท่ี 4 ระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก

ที่มา: IPCC AR5, 2015 และ adjusted by Climate Watch Thailand, 2016.

3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก และ งบดุลคาร์บอน

ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของทั้งโลกคิดเป็นประมาณ 49-50 พันล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าi หรือประมาณ 50 กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtC) ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุด โลกเรามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นร้อยละ 
81 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด จากการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
และการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รองลงมาคือก๊าซมีเทน คิดเป็นร้อยละ 16 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด จากกิจกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ และการจัดการของเสีย และไนตรัส
ออกไซด์ ร้อยละ 6 จากการใช้ปุ๋ยเคมีii ดังรูปที่ 5
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รูปท่ี 5: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก รายสาขา และ ประเภทของก๊าซ

ที่มา: IPCC, 2014.

รายงานการประเมินคร้ังที่ 5 ของ IPCC นับเป็นคร้ังแรกที่มีการกล่าวถึงงบดุลคาร์บอน (Carbon Budget) เพื่อให้
เรารู้ถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่โลกเราสามารถรองรับได้เพื่อไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า 2°C โดยหากใช้การเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2°C ภายในศตวรรษนี้ เป็นเป้าหมายสำคัญของโลก งบดุลคาร์บอนของโลก
จะมีอยู่เพียง 790 GtC และโลกเราใช้งบดุลนี้ไปแล้วในช่วง พ.ศ. 2413-2554 ถึง 515 GtC หรือประมาณร้อยละ 
65 เหลืองบดุลคาร์บอนอยู่อีกเพียง 275 GtC ที่จะยังคงอยู่ในวิสัยที่จะมีโอกาสทำให้อุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน 
2°C ดังรูปที่ 6 และหากพิจารณาอัตราการปล่อยปัจจุบันคือ ประมาณ 30 GtCiii ต่อปี มนุษยชาติจะใช้งบดุล
คาร์บอนนี้หมดไปทั้งหมดในเวลาไม่ถึง 10 ปี โอกาสในการจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน °C นั้นมีน้อยมาก ทุกประเทศ
จะต้องดำเนินการลดการปล่อยอย่างเข้มข้นและต้องดำเนินการทันที

รูปท่ี 6: งบดุลคาร์บอนสะสมของโลกเพ่ือรักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินกว่า 2°C

ที่มา: IPCC, 2014.
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4. การดำเนินการของโลกในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.1 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) และ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มีการประชุมเจาจาระหว่างประเทศ
เพื่อให้มีกรอบแนวทางในการดำเนินการลดการปล่อย การปรับตัว การส่งเสริมด้านเทคโนโลยี การเงิน และการ
เสริมสร้างความสามารถในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกปี อนุสัญญาฯ เป็นกรอบกฎหมายกว้างไม่
ได้มีเการระบุเป้าหมายชัดเจนในการจัดการ จึงต้องมีกฎหมายลูกออกมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่าง
เข้มข้น ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมรับรองในพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเป็นกฎหมายที่นำไปสู่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการกำหนดแนวทางด้านการปรับตัว การเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างความ
สามารถในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโตกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพียงร้อยละ 5.2 ลงจากปี พ.ศ. 2533 ภายในปี พ.ศ. 2551-2555 ซ่ึงถือเป็นพันธกรณีแรกของพิธีสารเกียว
โต เป็นการบังคับเพียงประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นภาคีกับพิธีสารเกียวโตแล้วเท่านั้น 

เม่ือพันธกรณีที่หนึ่งของพิธีสารเกียวโตจบสิ้นลง ประเทศพัฒนาแล้วได้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยลงร้อยละ 
5.2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการลดการปล่อยของประเทศพัฒนาแล้วภายหลังจากพันธกรณีที่หนึ่ง
เสร็จสิ้นลงหรือหลังจากปีพ.ศ. 2555 ประเทศต่างๆ ก็ได้บรรลุข้อตกลงอันนำไปสู่พันธกรณีที่สองของพิธีสารเกียว
โต (พ.ศ. 2556-2563) พร้อมกับระบุเป้าหมายการลดการปล่อยลง เป็นร้อยละ 18 ภายในปี 2563 พิธีสารเกียวโต 
ยังเป็นการบังคับเพียงประเทศพัฒนาแล้วที่ให้สัตยาบันกับพิธีสารฯ เท่านั้น ไม่มีการบังคับประเทศกำลังพัฒนาใน
การลดการปล่อย 

ประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศที่มีการปล่อยนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วมาก และเป็น
ประเทศที่มีความเปราะบางมากที่สุดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังมีขีดความ
สามารถทั้งในเร่ืองเทคโนโลยี และการเงินน้อยมาก ต้องอาศัยการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้ว ในเร่ืองการ
ลดการปล่อยของประเทศกำลังพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของประเทศพัฒนาแล้วที่มีการปล่อยสูงนับจาก
ประวัติศาสตร์การปล่อย และขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาเอง ซ่ึงก็ได้มีการรับรองในหลักการ
ของอนุสัญญาฯ ด้วย (ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง และประเทศพัฒนาแล้วต้องเป็นผู้นำในการลด
การปล่อย) แต่เม่ือผลกระทบมีความเด่นชัดมากขึ้น พร้อมกับความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงเกินกว่า 2°C ประเทศกำลังพัฒนาจึงไม่สามารถหลีก
เลี่ยงความรับผิดชอบในการดำเนินการได้ และจากการเจรจาในปีต่อๆมา ก็นำไปสู่การมีส่วนร่วมของประเทศ
กำลังพัฒนาในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเม่ือคร้ังการประชุมเจรจาคร้ังที่ 21 ที่นครปารีส
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศต่างๆก็ได้ให้การรับรองกับข้อตกลงปารีส และข้อตกลงปารีสได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2558

4.2 การดำเนินการลดการปล่อยตามความเหมาะสมของประเทศกำลังพัฒนา (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions: NAMA)
การดำเนินการลดการปล่อยของประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นไปตามความสามารถและความพร้อมและการ
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สนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งในเร่ืองการเงินและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การเจรจาจ่างๆที่เกิดขึ้น ก็นำไป
สู่การสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาจัดทำแผนดำเนินการลดการปล่อยที่เหมาะสมกับประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions: NAMA) ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศก็ได้มีการนำเสนอเป้าหมายการลด
การปล่อยที่เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมของประเทศภายในปี พ.ศ. 2563 เช่น ประเทศไทย ได้มี
การนำเสนอ ์NAMA โดยมีเป้าหมายการลดการปล่อยลงร้อยละ 7 ภายในปีพ.ศ. 2563 เป็นต้น การดำเนินการลด
การปล่อยและเป้าหมายเหล่านี้ทั้งจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาถือเป็นการดำเนินการลดที่จะ
เกิดขึ้นในระยะสั้นหรือภายในปีพ.ศ. 2563 การดำเนินการหลังจากนั้น จะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันในคร้ังต่อไป

4.3 เจตจำนงค์ของประเทศในการดำเนินการเพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสมัคร
ใจ (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs)
ในการเจรจาคร้ังต่อๆมา ประเทศต่างๆได้ตกลงที่จะมีเป้าหมายระยะยาวในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งในเร่ืองการลดการปล่อย และการปรับตัว โดยได้ตกลงร่วมกันที่จะนำส่งเจตจำนงค์ของประเทศใน
การดำเนินการเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสมัครใจ หรือ INDCs (Intended Nationally 
Determined Contributions) ให้ทันก่อนที่จะมีการประชุมเจรจาที่ปารีสในปี พ.ศ. 2558 โดย INDCs จะมีการ
กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยที่แต่ละประเทศตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการเอง และ/หรือ จะดำเนินการภายใต้
การสนับสนุนด้านการเงินจากภายนอก โดยจะมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างพ.ศ. 2564-2573 เกือบทุปกระเทศที่
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้นำส่ง INDCs ก่อนที่จะมีการประชุมเจรจาที่ปารีสในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งประเทศไทย ได้
มีการแสดงเจตจำนงค์ในการลดการปล่อยลงร้อยละ 20 จากปีพ.ศ. 2548 ภายในปีพ.ศ. 2573 และเป้าหมายนี้จะ
เพิ่มถึงร้อยละ 25 หากได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากภายนอกiv (เพิ่มขึ้นมาอีกเพียงร้อยละ 5) พร้อมกับได้นำ
เสนอแนวทางความพยายามในการดำเนินการเพื่อการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วย ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ 40

เม่ือพิจารณาการลดการปล่อยรวมจากที่ได้มีการนำเสนอ INDCs ของทุกประเทศ โลกเราจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 
3.5°Cvvi (ดูรูปที่ 7) 

จากรูปที่ 7 หากโลกเราดำเนินการตามแบบปกติ โดยไม่มีการดำเนินการใดๆเลยเพื่อลดการปล่อย อุณหภูมิของ
โลกจะสูงถึง 4.5°C จากการดำเนินการตาม INDCs เราก็ยังเดินหน้าสู่อุณหภูมิที่สูงถึง 3.5°C แต่หากทุกประเทศมี
เป้าหมายระยะเวลาการปล่อยสูงสุดร่วมกันในปีพ.ศ. 2573 แล้วหลังจากนั้นลดการปล่อยลงอย่างมากและต่อ
เนื่อง โลกเราก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2.7°C และหากเราต้องการบรรลุการักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5°C นั่นคือ 
ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดการปล่อยลงอย่างมหาศาลในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจะมีการปล่อยสูงสุดได้
ภายในไม่เกินปีพ.ศ. 2568 และลดการปล่อยลงอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น 
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รูปท่ี 7: ความพยายามในการลดการปล่อยของโลกกับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ที่มา: ClimateScoreboard.org, 2016.

4.4 ข้อตกลงปารีส
ข้อตกลงปารีสนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์สําหรับมวลมนุษยชาติทีเดียว นับเป็นคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศรํ่ารวยหรือยากจน ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศ กําลังพัฒนา มี
ความมุ่งม่ันร่วมกันที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ โดยทั้ง 195 ประเทศ จะเดินหน้าการพัฒนาและการเติบโตของประเทศ ไปในทิศทางที่ห่างไกลจากการ
พึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้าง เศรษฐกิจและอนาคตสีเขียว พร้อมกับการสร้าง
สังคมที่มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากข้อตกลงปารีส โลกมีเป้าหมายร่วมกันในการจํากัดอุณหภูมิของโลกให้สูงไม่เกิน 2°C โดยมุ่งความพยายามที่
จะจํากัดอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ 1.5°C การอ้างอิงกับ 1.5°C นี้ ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ของโลกทีเดียวที่แสดงให้เห็น
ว่า ประเทศต่างๆได้ตระหนักถึงจําเป็นความเร่งด่วนของประเทศยากจน และประเทศที่มีความเปราะบางอย่างมาก
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ร่วมกันรับรองเป้าหมายอุณหภูมิที่มีความเข้มข้นนี้ และ
มีการเสนอให้ IPCC จัดทํารายงานฉบับพิเศษว่าด้วยผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้น 1.5°C 

ข้อตกลงปารีสตระหนักดีว่าความพยายามในการลดการปล่อยตาม INDCs นั้น ไม่เพียงพอที่จะทําให้อุณหภูมิ 
โลกอยู่ที่ 1.5°C ได้ (ดูรูปที่ 7) จึงได้กําหนดให้ประเทศต่างๆมีการสื่อสารและแนวทางการดําเนินการตาม INDCs 
ในปีพ.ศ. 2563 และทุกๆ 5 ปีหลังจากนั้น เพื่อปรับเป้าหมายการลดการปล่อยให้เข้มข้นขึ้น อย่างไรก็ดี จาก 
INDCs เราเห็นถึงความพยายามและความสมัครใจของประเทศกําลังพัฒนาในการลดการปล่อย แต่เราไม่เห็น
ความเป็นภาคบังคับของประเทศพัฒนาแล้วที่จะเป็นผู้นําในการลดการปล่อยอย่างเข้มข้น จากข้อตกลงปารีส ทุก
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ประเทศจะมาร่วมกันทบทวนและปรับเป้าหมายการลดการปล่อยให้เข้มข้นขึ้น ทุกๆ 5 ปี ความแตกต่างในความ
พยายามระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนากําลังไม่ ชัดเจน ความรับผิดชอบและการเป็นผู้นํา
ในการลดการปล่อยของประเทศพัฒนาแล้วกําลังเลือนหายไป 

เป้าหมายระยะยาวในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกําหนดอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5°C นี้ 
กําลังสร้างแรงกระเพื่อมต่ออุตสาหกรรมสกปรก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอสซิล นี่เป็นสัญญาณที่สําคัญและ
ชัดเจนอย่างยิ่งต่อธุรกิจและกลุ่มผู้ลงทุนถึงทิศทางที่จะเดินหน้าเพื่อให้โลกบรรลุเป้าหมายการจํากัดอุณหภูมิที่เข้ม
ข้นขึ้น ซ่ึงมีเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น นั่นคือ การเลิกพึ่งพาฟอสซิล โลก เรากําลังเดินหน้าสู่ทิศทางการเร่ิมต้นแห่ง
ยุคอวสานของอุตสาหกรรมฟอสซิลแล้ว 

และนับเป็นคร้ังแรกอีกเหมือนกันที่ข้อตกลงปารีสได้ตระหนักถึงความต้องการและความพยายามของประเทศกํา
ลังพัฒนาในการจัดการกับผลกระทบจากโลกร้อน อุณหภูมิที่สูงขึ้นในขณะนี้ได้ก่อให้เกิด ความเสี่ยงและอันตราย
อย่างมากแล้วต่อประเทศยากจนและประเทศที่เปราะบางที่สุด อีกทั้งยังได้ ตระหนักถึงความเช่ือมโยงอย่างชัดเจน
ของความจําเป็นและความต้องการอย่างเร่งด่วนในการปรับตัว กับอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นแต่ละ 

นอกจากนี้ หากความพยายามในการลดการปล่อยและการดําเนินการเพื่อการปรับตัวประสบความล้มเหลว จะก่อ
ให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายขึ้น ชุมชนจะประสบกับการสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับผลกระทบต่อ สุขภาพ 
สูญเสียแผ่นดินอย่างถาวร วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตหายไป และแม้กระทั่งสูญเสียชีวิต ปารีสได้บรรจุเร่ืองการสูญเสีย
และความเสียหาย (Loss and Damage) ไว้เป็นหนึ่งมาตราแยกออกจากเร่ือง การปรับตัว ข้อตกลงปารีสได้ให้
ความสําคัญกับการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และการสร้างภูมิคุ้มกัน (ก่อนที่ความสูญ
เสียและความเสียหายจะเกิดขึ้น) พร้อมจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ จัดการการย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ไม่มีการพูดถึง การชดเชย (เม่ือเกิดความสูญเสียและเสียหายขึ้น) และความ
รับผิดชอบทางกฎหมายและอย่างเป็น ธรรมของประเทศที่ปล่อยสูงที่เป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียและความเสีย
หาย การบรรจุเร่ืองความสูญ  เสียและความเสียหายไว้เป็นอีกหนึ่งมาตรานี้ ก็นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญต่อ
แนวทางต่อไปที่ ประชาคมโลกจะได้ร่วมมือกันเตรียมการและตอบสนองต่อเหตุการณ์รุนแรงทางสภาพภูมิอากาศ 
รวม ทั้งเปิดโอกาสให้มีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป 

ในเร่ืองการเงิน ประเทศพัฒนาแล้วจะให้การสนับสนุนด้านการเงินปีละ 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปจนถึงปีพ.ศ.
2568 แต่ข้อตกลงปารีสกลับแสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนของความรับผิดชอบอย่างเป็น ธรรมของประเทศ
พัฒนาแล้ว นอกจากจะไม่มีความเข้มข้นในการบังคับให้ประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุน ด้านการเงินต่อไปภายหลัง
จากปีพ.ศ. 2568 แล้ว ข้อตกลงปารีสกลับมีความยืดหยุ่นในเร่ืองการเงินเพื่อการจัดการกับโลกร้อน โดยให้มีกา
รกําหนดเป้าหมายการเงินใหม่หลังจากนั้น และไม่ระบุว่าใครจะเป็น ผู้สนับสนุน และในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้
ประเทศกําลังพัฒนาเข้ามาช่วยเร่ืองการเงินด้วยโดยความสมัครใจ แม้จะเป็นความสมัครใจ แต่ก็นับเป็นการเร่ิม
ดึงให้ประเทศกําลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม แสดงความรับผิดในเร่ืองการเงินด้วย 

จากเป้าหมายปารีสที่ต้องการให้มีการไหลเวียนของเงินเพื่อให้อุณหภูมิของโลกอยู่ที่ 1.5°C เรากลับยังไม่เห็น
ความชัดเจนถึงการเงินที่คาดการณ์ได้ในอนาคต 

การรักษาอุณหภูมิที่ 2°C และ 1.5°C จากปารีสส่งสัญญาณสําคัญต่อการเลิกพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล แล้วหันมา
ใช้ พลังงานหมุนเวียน และส่งสัญญาณถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงและปรับตัว 
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ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะความเสี่ยงและความรุนแรงจะยิ่งมากขึ้นเม่ือ อุณหภูมิ
โลกสูงขึ้นไปจากระดับที่เป็นอยู่ขณะนี้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนและขาดความเป็นธรรมในเร่ืองกลไกที่จะตอบรับกับ
สัญญาณดังกล่าว ความรับผิดชอบที่เป็นธรรมจากประเทศพัฒนาแล้วกําลังแผ่วลง โดยเฉพาะเร่ืองความเข้มข้น
ในการลดการปล่อยและการสนับสนุนด้านการเงิน ในขณะที่การดําเนิน การและความสมัครใจในการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของประเทศกําลังพัฒนากําลังมีความชัดเจนขึ้น เราเร่ิมมองเห็นความรับผิดชอบที่มากขึ้นจากประเท
ศกําลังพัฒนา 

ขณะนี้ 123 ประเทศ ให้สัตยาบันกับข้อตกลงปารีส มีการปล่อยรวมร้อยละ 80.43vii ข้อตกลงปารีสมีผลบังคับใช้
เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

รูปท่ี 8: สถานะการให้สัตยาบันกับข้อตกลงปารีส

ที่มา: Climate Analytics, 2017.

หากโลกเราดำเนินการตามแบบปกติ โดยไม่มีการดำเนินการใดๆเลยเพื่อลดการปล่อย อุณหภูมิของโลกจะสูงถึง 
4.5°C จากการดำเนินการตาม INDCs เราก็ยังเดินหน้าสู่อุณหภูมิที่สูงถึง 3.5°C แต่หากทุกประเทศมีเป้าหมาย
ระยะเวลาการปล่อยสูงสุดร่วมกันในปีพ.ศ. 2573 แล้วหลังจากนั้นลดการปล่อยลงอย่างมากและต่อเนื่อง โลกเราก็
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2.7°C และหากเราต้องการบรรลุการักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5°C นั่นคือ ประเทศพัฒนาแล้ว
จะต้องลดการปล่อยลงอย่างมหาศาลในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจะมีการปล่อยสูงสุดได้ภายในไม่เกินปีพ.ศ. 
2568 และลดการปล่อยลงอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น (จากรูปที่ 7) และข้อตกลงปารีสจะต้องสร้างให้เกิดความเข้ม
ข้นในการลดการปล่อย รวมทั้งการสนับสนุนต่างๆให้ได้อย่างแท้จริง

4.5 การประชุมเจรจาท่ีเมืองมาราเคช ประเทศโมร็อคโค
การประชุมเจรจาภายใต้ COP 23 ที่มาราเคช ประเทศโมร็อคโค เกิดขึ้นในช่วงที่ข้อตกลงปารีสมีผลบังคับใช้ พร้อม
กับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผลการประชุมเป็นการย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงปารีส นำสาระใน
ข้อตกลงปารีสมาทำแนวทางต่างๆตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงปารีส โดยเฉพาะเร่ืองความโปร่งใส 
แนวทางในการรายงานเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเพิ่ม
ความเข้มข้นในการลดการปล่อย แม้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณและก่อให้เกิดความไม่
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เช่ือม่ันในระบบความร่วมมือระหว่างประเทศเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การประชุมที่มาราเคช ก็
แสดงถึงความร่วมมือของนานาชาติที่จะรักษาข้อตกลงปารีส พร้อมทั้งเดินหน้าเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี การเจรจาเร่ืองการปรับตัว การชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย การเงินและ 
เทคโนโลยี กลับยังมีความล่าช้า และแสดงถึงการไม่รับผิดชอบของประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงมีประวัติศาสตร์การ
ปล่อยมายาวนาน 

5. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) ในปีพ.ศ. 2543 ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทยเฉพาะส่วน ที่เกิดจากแหล่งปล่อย (emission from source) 
เท่ากับ 292.62 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (TgCO2e) ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากที่สุดคิดเป็น 159.39 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 54.5 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ มีการปล่อย 55.64 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ 19.0 ภาคการเกษตรมีการปล่อย 51.88 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 17.7 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม มีปริมาณการปล่อยเท่ากับ 
16.39 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 5.6 สําหรับภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือ
ภาคของ เสีย คิดเป็นปริมาณการปล่อยเท่ากับ 9.32 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 3.2 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ดีในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้มีการดูด 
กลับปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วย (removal by sink) คิดเป็นปริมาณการดูดกลับ 63.54 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 21.7 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ จึงทํา
ให้ค่ารวมของภาคนี้เท่ากับ -7.90 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ รวมทั้งการดูดกลับจะเท่ากับ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เฉลี่ย 3.6 ตันต่อคน รูปที่ 
9 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission by source) และสัดส่วนการปล่อยจําแนกรายสาขาviii 

รูปท่ี 9: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย แยกตามภาคส่วน

รูปท่ี 10: แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย 

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2533
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ในช่วง 5 ปีระหว่าง พ.ศ. 2543-2547 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission by source) เพิ่มขึ้นทุกปีใน
อัตราร้อยละ 3.9 ต่อปีซ่ึงเป็นอัตราที่สูงกว่าการปล่อยในช่วง 11 ปีระหว่าง พ.ศ. 2537-2547 ที่มีอัตราการเพิ่ม
ปริมาณการปล่อยเท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี รูปที่ 10 แสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission by 
source) และการดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

จากรายงานของ OECDix การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด 5 ทศวรรษ มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 
พ.ศ. 2535-2532 จนถึงราวต้นทศวรรษ พ.ศ. 2533-2542 ปริมาณการปล่อยของไทยสูงเกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนา สถาบันทรัพยากรโลก (WRI, 2015) ระบุว่าปริมาณการปล่อยประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 
คิดเป็นสัดส่วนการปล่อยร้อยละ 0.84 ของปริมาณการปล่อยทั้งโลกรวมกัน ปริมาณการปล่อยเฉลี่ยต่อหัวคือ 5.63
ตันต่อปี และร้อยละ 67 ของการปล่อยมาจากภาคพลังงาน ธนาคารโลกระบุว่าไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากเป็นอันดับ 22 ของโลก เป็นอันดับที่ห้า ในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกและแปซิฟิค ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาx

6. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย
ขณะที่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ มีความก้าวหน้าอย่างมากในการ
วิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบในระดับโลก การศึกษาเพื่อประเมินแนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคย่อยยังค่อนข้างน้อย

AR5 ระบุว่าภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งสองภูมิภาคของโลกสองแห่งที่เปราะบางที่สุดต่อปัญหาน้ำ
ท่วม นอกจากนั้น ภูมิภาคนี้อาจต้องเผชิญแนวโน้มที่หยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปรากฏการณ์หยาดน้ำฟ้า
สุดโต่ง บวกกับการประเมินในขอบเขตภูมิภาคเอเซียที่ว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นน่าจะส่งผลต่อการผลิตข้าว ธัญญพืช 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เปราะบางเป็นอย่างยิ่งต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ไทยก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่ 11 ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2537-2556 นอกจากนั้น ไทยยัง
เป็น 1 ใน กลุ่ม 16 ประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด (Extreme risk) ซ่ึงก็คือกลุ่มประเทศที่เปราะบางที่สุดต่อผลกระ
ทบของภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 ปีข้างหน้า ในช่วงพ.ศ. 2498-2548 อุณหภูมิเฉลี่ยของไทยเพิ่มขึ้น 
0.95°C ระหว่างปีพ.ศ. 2498-2557 จำนวนวันที่มีฝนลดลง 0.99 วันต่อทศวรรษ และในแต่ละวันที่มีฝน ปริมาณ
ฝนเพิ่มมากขึ้น การคาดการณ์ปริมาณฝนของไทยเองช้ีว่า จะมีฝนที่หนักขึ้นในพื้นที่ที่ชุ่มช้ืนอยู่แล้ว ขณะที่พื้นที่ที่
เผชิญความแห้งแล้งเป็นประจำ เช่น ภาคอีสาน จะมีฝนน้อยลง ดังนี้ วิกฤติการณ์น้ำท่วมก็ดี ภัยแล้งก็ดี จึงมีแนว
โน้มรุนแรงยิ่งขึ้น ผลกระทบที่สำคัญต่อประเทศไทยได้แก่

6.1 พ้ืนท่ีชายฝ่ัง 
WWFxi ได้ทำการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อจังหวัดกระบ่ี พบว่า อุณหภูมิบนบกจะเพิ่มเกินกว่า 1°C ในช่วง 
10-25 ปีข้างหน้า (นับจากปีที่ศึกษา) ส่วนพื้นที่ทะเลอุณหภูมิจะเพิ่มต่ำกว่า 1°C ฤดูกาลจะเปลี่ยนอย่างมีนัย
สำคัญ คือมรสุมจะสั้นลง 2 สัปดาห์ภายในปีพ.ศ. 2561 และสั้นลง 4 สัปดาห์ภายในปีพ.ศ. 2576 และภายในช่วง
เวลาเดียวกัน ปริมาณน้ำฝนรวมจะลงลงร้อยละ 10 ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเฉลี่ย 1 ซม. ต่อปี ตลอดช่วง 25 ปีข้าง
หน้า ในภาพรวมของจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามัน อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจึงอาจส่งผลต่อทั้งผลผลิตการเกษตร 
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เช่น ปาล์มน้ำมัน และยางพารา รวมทั้งผลผลิตประมง นอกจากนั้นระดับน้ำทะเลที่ยกตัวขึ้นก็อาจทำให้ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ โดยเฉพาะพายุโซนร้อน รุนแรงขึ้น แม้โอกาสที่พายุชนิดนี้จะลดน้อยลงก็ตาม

6.2 ภาคการผลิตอาหารและชีวิต-วัฒนธรรม
การผลิตข้าวซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศมีแนวโน้มได้รับผลกระทบที่ซับซ้อนและรุนแรง Felkner, 
Tazhibayeva และ Townsendxiiได้ทำการศึกษาผลกระทบต่อการผลิตข้าวที่จังหวัดศรีษะเกษ ใช้ตัวแปรอุณหภูมิ
และปริมาณน้ำหยาดฟ้า ภายใต้ 2 สถานการณ์จำลอง คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.32°C (กรณีปล่อยก๊าซเรือนกระจก
คาดการณ์ต่ำสุด) และ 2.01°C (กรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาดการณ์สูงสุด) ปริมาณหยาดน้ำฟ้ารายปี 
(Annual precipitation) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 (กรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาดการณ์ต่ำสุด) และเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.0 (กรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาดการณ์สูงสุด) ผลสรุปจากการศึกษาบ่งบอกผลกระทบที่ซับซ้อนต่อ
อาชีพการผลิตข้าว โดยรวมอุณหภูมิรายวันเพิ่มขึ้นทั้งสองกรณี โดยการเพิ่มในกรณีการปล่อยสูงสุดจะสูงกว่ากรณี
การปล่อยต่ำสุดถึงร้อยละ 40 ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีในกรณีการปล่อยต่ำสุด โดยเฉพาะในเดือน
ธันวาคมและมกราคม ส่วนกรณีการปล่อยสูงสุด ปริมาณฝนจะลดลงในช่วง 6 เดือนหลัง อันเป็นช่วงเวลาของการ
เพาะปลูกข้าว อุณหภูมิรายวันเพิ่มขึ้นทั้งสองกรณี โดยการเพิ่มในกรณีการปล่อยสูงสุดจะสูงกว่ากรณีการปล่อยต่ำ
สุดถึงร้อยละ 40 ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีในกรณีการปล่อยต่ำสุด โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมและ
มกราคม ส่วนกรณีการปล่อยสูงสุด ปริมาณฝนจะลดลงในช่วง 6 เดือนหลัง อันเป็นช่วงเวลาของการเพาะปลูกข้าว
อีกทั้งโดยรวมชาวนาจะไม่สามารถรับมือสภาพความเปลี่ยนแปลงที่สุดโต่งได้ ในระดับครอบครัว ขีดความ
สามารถในการรับมือหรือปรับตัวมีแนวโน้มไม่เท่ากันในลดผลหระทบจากสภาพความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในทั้ง
สองกรณี ผลผลิตรวมจะลดลงในอัตราร้อยละ 3.53 และ 13.79 ตามลำดับ ที่น่าสนใจคือ แม้กรณีการปล่อยต่ำสุด
ซ่ึงไม่น่าจะส่งผลรุนแรง กลับก่อความเสียหายมากกว่า ซ่ึงอาจเป็นเพราะปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน
ธันวาคม-มกราคม ซ่ึงข้าวแก่เต็มที่และเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ พฤติกรรมการตัดสินใจของชาวนาแต่ละ
รายซ่ึงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพความรับรู้ข่าวสารข้อมูล ขีดความสามารถ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่อาจส่งผลให้
ครอบครัวชาวนาประสพความสำเร็จหรือล้มเหลวในการปรับทางการผลิตที่จะส่งผลต่อระดับผลผลิตได้อย่างมีนัย
สำคัญ 

6.3 สาธารณสุข
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพทั้งโดยตรงและโดยอ้อมxiii โดยตรง เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะ
ทำให้มลพิษในเขตเมืองและอุตสาหกรรมส่งผลต่อสุขภาพของคนได้รุนแรงยิ่งขึ้น อาทิ ปัญหาโรคระบบทางเดิน
หายใจและภูมิแพ้ เป็นต้น หรือ ปัญหาคลื่นความร้อน (Heat waves) ที่สามารถคร่าชีวิตคนได้เป็นจำนวนมาก 
โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงวัย ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเซีย สภาพอากาศที่
ร้อนช้ืนในประเทศไทย สามารถทำให้ปัญหาคลื่นความร้อนเพิ่มความรุนแรงได้ด้วย

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด (ซ่ึงอุณหภูมิของโลกเฉลี่ย
สูงขึ้นเกินกว่า 4 ) อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงวัย (65 ปีขึ้นไป) ที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนจาก 3 ต่อประชากรหนึ่ง
แสน ซ่ึงเป็นอัตราเฉลี่ย ระหว่างปี 1961-1990 จะพุ่งขึ้นเป็น 58 ต่อประชากรหนึ่งแสน ภายในปี 2080xiv โดยอ้อม 
เช่น อากาศที่ร้อนขึ้นทำให้แมลงมีประชากรเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจทำให้โรคที่อาสัยแมลงเป็นพาหะสามารถแพร่ระบาด 
(Outbreak) ได้อย่างกว้างขวาง แม้กระทั่งโรคที่ควบคุมไว้ได้แล้วก็ตาม อาทิ มาลาเรียและไข้เลือดออก ฯลฯ, 
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ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เป็นปัจจัยให้เกิดสภาวะลมฟ้าอากาศที่สุดโต่ง (Extreme weather events) 
อาทิภัยแล้งและน้ำท่วม ซ่ึงเกิดถี่ขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และก็มีแนวโน้มที่จะถี่ยิ่งขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติสามารถก่อผลต่อเนื่องสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังขาดสุขอนามัยที่ดี รายงานเดียวกันของ
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ภายในปี 2070 ประชากร
ของไทยจำนวนโดยประมาณ 71 ล้าน มีความเสี่ยงที่จะติดโรคมาลาเรียxv

6.4 กลุ่มเปราะบาง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อประชากรที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชนและ
นักเรียน ผู้พิการ ตลอดจนสตรีxviที่มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญผลกระทบโดยตรง อาทิ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกับผลต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุและเด็กดังที่ได้กล่าวแล้ว หรือ ในสถานการณ์ภัยพิบัติที่คนกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มได้รับผลกระ
ทบหนักหน่วงที่สุด เพราะความสามารถในการช่วยตัวเองของที่จำกัดหรืออาจไม่มีเลย เป็นต้น

เกษตรกรขนาดเล็กหรือเกษตรกรรายย่อย ทั้งรายครอบครัวและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ผู้มีที่ดินจำกัด สภาพที่ดิน
และการใช้ประโยชน์ขาดความยืดหยุ่น และระบบการเพาะปลูกไม่หลากหลาย เช่น ทำนาปีอย่างเดียว หรือต้อง
พึ่งพานาชลประทาน เป็นต้น ก็จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงจากปรากฏการณ์น้ำท่วมหรือภัยแล้ง ขาดความม่ันคงในอาหาร

ผู้ที่มีอาชีพหรือวิถีชีวิตที่ยังพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กลุ่มชาติพันธ์ุในเขตป่าที่ทำไร่หมุนเวียน ชาวบ้านที่เก็บ
ผลผลิตจากป่า (Non-timber forest products) ชาวประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้าน ทั้งประมงชายฝั่ง และ
ประมงน้ำจืด โดยที่ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นเสมือนผลิตผลของระบบนิเวศ อาทิ ป่าบก ป่าชายเลน แม่น้ำ
และพื้นที่ชุมน้ำ ซ่ึงอ่อนไหวต่อผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คนเหล่านี้ก็นับเป็นกลุ่มเปราะบาง เช่นกัน

7. แผนหรือนโยบายของประเทศไทย

7.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาบนฐาน
ภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนา
นวัตกรรมมาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการ
ต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมสำหรับทุกคนในสังคมและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง และจะเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกกำลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกสำคัญที่สุดที่จะถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไปสู่การ
ปฏิบัติ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมี
เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง เขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ดำรงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึก
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แผ่นมีความม่ันคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญ
เติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง
แวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตระหนักถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
แม้จะมีมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทย
ต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ อุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิต ทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก
รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และจะส่งเสริมการดำเนินการตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เช่ือมโยงกับฐานทรัพยากรในการก่อให้เกิดการผลิตและ
การบิีโภคที่ยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งการสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

7.2 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2593
แผนแม่บทฯ เป็นแผนระยะยาว 35 ปี ผ่านกระบวนการจัดทำร่างและปรับปรุงมาแล้วหลายคร้ัง แผนแม่บทฯ นี้ 
เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับประเทศในการขับเคลื่อนจนถึงช่วงที่คาดกันว่าจะไม่มีเช้ือเพลิงฟอสซิลเหลือให้ใช้กัน
อีก เนื้อหาของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วยแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (adaptation) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) และประเด็นปัญหาร่วม 
(cross cutting issue) โดยเนื้อหาของแผนแม่บทฯ นี้จะสัมพันธ์เช่ือมโยงกับแผนการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
อื่นๆ เช่น แผนเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) และสังคมคาร์บอนต่ำ (low carbon society) เป็นต้น 
และส่งเสริมแผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินความเปราะ
บาง จัดทำแผนที่พื้นที่ที่มีความเปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมในสาขาหรือพื้นที่ที่มีความ
สำคัญหรือเป็น กลุ่มเสี่ยง ให้ความส าคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตรและเมือง การป้องกันพื้นที่เมืองและ
ชายฝั่ง การป้องกันน้ำท่วม ภาคสาธารณสุข รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

7.3 แผนการประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ประเมิน ความ
ต้องการเทคโนโลยีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Climate Change 
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Technology Needs Assessment for Thailand) จัดลําดับความสําคัญของความต้องการเทคโนโลยีในการ 
รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการปรับตัว 
(adaptation) ในภาคเกษตรให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย การปรับปรุงพันธ์ุ พืช
และการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง (precision farming) ในภาคการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ให้ความสําคัญ
กับเทคโนโลยีการเช่ือมโยงการบริหารโครงสร้างน้ํา การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และ ระบบตรวจจับ
และติดตามภัยน้ําท่วมและดินถล่ม ในการจัดทําแบบจําลองภูมิอากาศให้ความสําคัญกับการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
สภาพภูมิอากาศระดับประเทศ เทคโนโลยีการรวบรวมและส่งผ่านข้อมูล และเทคโนโลยี แบบจําลองการพยากรณ์
อากาศ สําหรับเทคโนโลยีด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) ใน ภาคพลังงานให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) การผลิตพลังงานจากขยะ เช้ือเพลิงชีวภาพยุคที่ ๒ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม และการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture 
and Storage: CCS)

7.4 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบันเรามีแผน PDP 2015 พ.ศ. 2558-2579 ซ่ึงเป็นแผน 20 ปี จากแผนฯ ดังกล่าว จะยังคงเป็นการขยายกำลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก อีกทั้งยังนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก ประเทศเมียนมาร์ 
ประเทศลาว และมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ คาดว่าจะนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากโรง
ไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่และบางส่วนจากลิกไนต์  นอกจากน้ี ยังได้ระบุถึงแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานนิวเคลียร์ในช่วงท้ายของแผนฯ

7.5 แผนการดำเนินการลดการปล่อยตามความเหมาะสมของประเทศ (NAMA) มีการตั้งเป้าหมายการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 7 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (Business As Usual) ภายในปี พ.ศ. 
2563 บนพื้นฐานการดำเนินการโดยสมัครใจของภาคพลังงานและคมนาคม ขนส่ง ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ การใช้ไฟฟ้า การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ และ
มาตรการด้านคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้าน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาระบบ
การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนา กลไกทางการเงิน และการตลาดเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

7.6 การแสดงเจตจำนงค์ของประเทศในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสมัครใจ 
(Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกร้อยละ 20 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 ระดับของการมี
ส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุน
ทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพที่ เพิ่มขึ้นและเพียงพอ ภายใต้กรอบ
ข้อตกลงใหม่ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญกับ
ภาคไฟฟ้า ภาคขนส่ง การจัดการขยะ รวมทั้งการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคป่าไม้ผ่าน โครงการเตรียมความพร้อมภายใต้กลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทา
ลายป่า การทาให้ป่าเสื่อม โทรมและบทบาทของป่าในการอนุรักษ์คาร์บอน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการ
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เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนใน พื้นที่ป่าในประเทศกาลังพัฒนา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้แสดงเจตจำนงค์ในเร่ือง
การปรับตัว โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเสริมสร้างแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานเพื่อนำไปสู่
ความม่ันคงทางทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่จะลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การสร้างความม่ันคง
ทางอาหารภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การนำแนวทางทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการจัดการด้านการเกษตร
และการจัดการที่ดินเพื่อส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณและการกระจายความเสี่ยง ทางเศรษฐกิจในระดับครัว
เรือนและสร้างการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารในระดับชุมชน เป็นต้น
การเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นร้อยละ 40 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้รวมถึงพื้นที่ป่าในบริเวณป่าต้น น้า
และป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนการอนุรักษ์ทะเล
และฟื้นฟูชายฝั่งที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและเสริม
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การลดความรุนแรงจากภัยพิบัติและลดความ
เปราะบางของประชากรต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ผ่านการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ ความร่วมมือ และความสามารถในการปรับตัว ของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในบริเวณเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติ เป็นต้น

8. บทวิพากย/์ข้อเสนอแนะ
8.1 นโยบายรัฐขาดการบูรณาการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาของ
ประเทศ และแผนแม่บทการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นกรอบในการดำเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่แผนแม่บทเฉพาะสาขาในด้านต่างๆ และแผนการดำเนินการกิจกรรมโครงการ 
ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แผนพัฒนาระบบคมนาคม และแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลับเป็นไปในทิศทางที่ไม่ได้ให้การยอมรับกับกรอบและเจตนารมย์ของแผนฯทั้งสอง
ฉบับแต่อย่างใด การดำเนินการกิจกรรมและโครงการจ่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลที่ย้อนแย้งเจตนารมณ์
ของแผนฯ ทั้งสอง เช่น ระบบนิเวศถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหาย ซ่ึงกระทบ
คุณภาพชีวิตและอาชีพของคนท้องถิ่น และลดทอนขีดความสามารถชุมชนในการตั้งรับปรับตัวต่อปัญหาผลกระ
ทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลายโครงการที่กำลังเกิดขึ้นก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอออก
ไซด์สูงขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และละเมิดสิทธิชุมชนอีกด้วย หน่วยงานต่างๆในภาครัฐไม่ได้
บูรณาการแนวคิด ทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนฯทั้งสองฉบับเข้ากับแผนเฉพาะสาขาที่ตนรับผิดชอบ อีกทั้งการ
ดำเนินการโครงการต่างๆยังเป็นการขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของประเทศที่ได้ให้ไว้กับนานาชาติอีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
เคารพและไม่ละเมิดสิทธิชุมชน (ตามการตอบรับการดำเนินการภายใต้ Universal Periodic Review: UPR) 
เป็นต้น

8.2 ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นและอย่างมีนัยสำคัญในการจัดทำและทบทวนแผนการรับมือและปรับตัว
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การตัดสินใจโครงการต่างๆ 
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการต่างๆจะไม่ทำลาย ลดและบ่ันทอนความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวกับผลกระทบจากโลกร้อน

8.3 ให้ความสำคัญกับการลดความความเปราะบางและความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
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อากาศ โดยเน้นการส่งเสริมการดำเนินการและการสนับสนุนในระดับท้องถิ่นและชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแนวทางและดำเนินการ ชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ในการ
ประเมินความเสี่ยง ความเปราะบางต่อผลกระทบจากโลกร้อน และการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำไปสู่การลดความ
เสี่ยง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และวางแผนการปรับตัวทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

8.4 นโยบาย มาตรการ และแผน การดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆของรัฐและเอกชน จะต้องมีความเป็น
ธรรมด้านการพัฒนา โดยไม่ละเมิดสิทธิชุมชนในด้านต่างๆ และไม่กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งจะต้องไม่
ทำลายและบ่ันทอนทรัพยากรในการรักษาความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.5 เร่งให้เกิดการวิจัยในระดับชุมชน ที่มีการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและระบุถึงความเสี่ยงและความเปราะบางของชุมชน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง 
สร้างภูมิคุ้มกัน และปรับตัวในระยะยาว ทั้งนี้ จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินด้วย

8.6 มาตรการและนโยบายรวมทั้งกิจกรรมของรัฐและเอกชน จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และจะต้องให้ความ
เคารพ และไม่ละเมิดสิทธิของชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรและการมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย อันจะช่วยให้
ชุมชนสามารถรับมือกับผลกระทบจากโลกร้อนและสามารถวางแผนในการปรับตัวจากผลกระทบในระยะยาวได้

8.7 ประเทศไทยจะต้องเร่ิมพิจารณาเร่ืองความสูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage) อันเป็นผลกระ
ทบที่จะเกิดขึ้นอย่างถาวรจากการที่โลกร้อนขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกินขีดความสามารถของการปรับตัว และจาก
ความล้มเหลวในการดำเนินการปรับตัว ซ่ึงอาจพิจารณาให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการชดเชยความสูญเสียและ
ความเสียหาย หรือ การประกันความเสี่ยง โดยจะต้องตั้งอยู่บนหลักการความเป็นธรรมและผู้ก่อให้เกิดโลกร้อน
เป็นผู้จ่าย

8.8 เพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเกินกว่า 1.5°C ประเทศไทยจะต้องมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับนานา
ประเทศ โดยประกาศเจตนารมย์ร่วมกับประเทศต่างๆ ในการเดินหน้าสู่พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 ภายในปี 
พ.ศ. 2593 โดยมีการกำหนดเป้าหมายพร้อมมาตรการส่งเสริมเป็นระยะๆ ทั้งนี้ในขั้นแรกจะต้องยกเลิกการใช้
ถ่านหินและหยุดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่  พร้อมทั้งหยุดให้การสนับสนุนและเงินอุดหนุนต่อเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ดำเนินการเพื่อการลดการปล่อยอย่างเข้มข้น การผสมผสานด้านไฟฟ้า (Power Mix) ในประเทศไทยอยู่
บนพื้นฐานของก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังน้ำ และมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ถ่านหิน และก๊าซ ธรรม
ชาติเพิ่มข้ึน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยแสวงหาวิธีการ ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีการ
ที่ลงทุนต่ำ แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสูง และสร้างความเสียหายในระยะยาว เป็นการวางแผน
การพัฒนาประเทศภายใต้การขับเคลื่อนบนผลประโยชน์ของพลังงานฟอสซิล (Fossil-based Economy) และ
ไฟฟ้ายังเป็นเร่ืองของการรวมศูนย์อำนาจโดยกลุ่มทุนผูกขาดขนาดใหญ่ การตัดสินใจเดินหน้าตาม PDP 2015 จะ
ยังคงนำพาประเทศไปสู่การผูกขาดอำนาจ การพ่ึงพาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง ฟอสซิลxvii และโดย
เฉพาะถ่านหินที่มีการปล่อยมลพิษสูง อีกทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงซ่ึงเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่สุดของ
ปัญหาโลกร้อน ไปสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ไม่มีความยั่งยืน มุ่งสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
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พลังงานนิวเคลียร์ที่มีต้นทุนสูงxviii อีกทั้งเป็นการริดรอนสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรของตนเองอีกด้วย 

8.9 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนแบบก้าวกระโดดต่อพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงาน ทางออกของ
เร่ืองพลังงานโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า จะต้องเช่ือมโยงกับปัจจัยอื่นอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจใน
ระยะยาว มีการกระจายรายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงานจึงเป็นทางออกของเร่ืองไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศจะมี
ศักยภาพสูงในเร่ืองพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะแสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล อีกทั้งยังมีความพยายามของชุมชน
อย่างกว้างขวางในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ระบบการผูกขาดอำนาจและการเช่ือมต่อเข้าสู่
สายส่ง กลับเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ขัดขวางการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างกว้างขวาง การตอบสนองความ
ต้องการด้านพลังงานของประเทศจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้แหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่
เข้าสู่สายส่งเป็นอันดับแรก และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างกว้างขวาง และมีมาตรการเข้มข้นใน
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกเลิกแผนการใช้พลังงานแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน
หรือนิวเคลียร์ ซ่ึงจะทำลายทรัพยากรที่ชุมชนสามารถพึ่งพิงในการรับมือและปรับตัวจากผลกระทบจากโลกร้อนใน
ระยะยาวได้

8.10 กำหนดให้การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นวาระแห่งชาติ และมีบทลงโทษหากมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นก๊าซที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น พร้อมทั้ง
หยุดยั้งและยกเลิกโครงการขนาดใหญ่ เพราะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษ อันเป็นการ
ทำลายความสามารถของชุมชนในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากโลกร้อน

8.11 แผนการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงปารีสของประเทศไทย (โดยเฉพาะเจตจำนงค์การลดการปล่อยของ
ประเทศแบบสมัครใจ หรือ INDCs) ไม่ได้นำไปสู่ความทะเยอทะยานและความตั้งใจในการลดการปล่อยของ
ประเทศอย่างเข้มข้น จะต้องมีการทบทวนแผนดังกล่าวอีกคร้ัง โดยให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
และรับฟังข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม

8.12 การเผาไหม้ในถ่านหินย่อมเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เสมอ ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและผลกระทบต่างๆ
ตามมา เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจึงไม่มีจริง และขณะที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Capture and Storage: CCS) ที่พิสูจน์ได้จริง แม้จะมีความพยายามในระดับโลกเพื่อพิสูจน์ถึงการจัก
ดับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้พิภพ เทคโนโลยีนี้ยังไม่ได้รับการรับรองและมีการต่อต้านทั่วโลกถึง
ความถาวรในการกักเก็บและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงหากมีการร่ัวไหล อีกทั้งราคาจะสูงลิ่ว 
เราจึงไม่สามารถตั้งความหวังและลงทุนกับเทคโนโลยีที่ทั้งจะมีราคาแพงและไม่มีความชัดเจนถึงผลกระทบ ใน
ขณะที่พลังงานหมุนเวียนมีราคาถูก และนับวันจะยิ่งถูกลง พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นทางออกของการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง

8.13 เร่งให้เกิดความร่วมมือและการดำเนินการอย่างเต็มที่และเร่งด่วนในการผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกประเภทอื่นๆ ซ่ึงส่งผลต่อการทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยเฉพาะเร่งให้มีการกำหนดแนวทางการ
ลดและเลิกใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ในอุตสาหกรรมทำความเย็น HFCs เป็นสารทดแทนคลอโรฟลู
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ออโรคาร์บอน (CFCs) ไม่ก่อให้เกิดรูโหว่ในช้ันโอโซน ตามพิธีสารมอนทรีออล แต่เป็นสารที่ก่อให้เกิดโลกร้อน และ
ขณะนี้กำลังมีการใช้อย่างมาก ประเทศไทยอาจพิจารณาการเป็นประเทศที่ก้าวหน้าในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ในการเดินหน้าใช้สารทดแทน HFCs 

8.14 ภายใต้การกำหนดทิศทางการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในขณะนี้ การ
พิจารณาเพียงเป้าหมายที่ 13 หรือ SDG 13 (ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและผลกระทบ เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ) เพียงเป้าหมายเดียวนั้นไม่เพียงพอ จะต้องพิจารณาความเช่ือมโยงของเป้า
หมายต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะ SDG 6, 7, 11, 12, 14 และ 15 และกำหนดทิศทางที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดการ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในเร่ืองการลดการปล่อย การรับมือ และปรับ
ตัว 
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