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ชวงปที่ผานมาทั่วทุกมุมโลกใหความสนใจกับการประชุมโลกรอนที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
สมาชิกทั้ง 190 ประเทศ ตางรวมมือลงนามรับรอง “บาหลี โรดแมป” (Bali Road Map) ที่กําหนดใหมี
ขอตกลงใหประเทศสมาชิกมีพันธะกรณีจะตองดําเนินการแกไขปญหาโลกรอนใหไดภายในป พ.ศ. 
2552 บาหลี โรดแมปนี้เปนผลตอเนื่องจากพิธีสารเกียวโต โดยแตละประเทศไดมีการดําเนินการแกไข
ปญหาโลกรอนภายใตกรอบพิธีสารเกียวโตมาบางแลว ไดแก การใชกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism – CDM) ประเทศไทยเองไดจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
อันมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาดังกลาว เนื่องจากปจจุบันปญหาภาวะโลกรอนไดพัฒนาขึ้นจนมี
ความรุนแรงสงผลกระทบในหลายดานมากขึ้น จึงไดมีการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมี
การพัฒนาขั้นตอนจากการลงนามในพิธีสาร ที่สงผลตอการปฏิบัติ เชน การลดกาซเรือนกระจก มาสู
การซื้อ-ขายคารบอน (Carbon Credit) เปนตน การกําหนดนโยบายของภาครัฐและเอกชนจําเปนตอง
กําหนดกรอบนโยบายในการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาโลกรอนใหสอดคลองกับทิศทางการแกปญหาใน
เวทีโลกดวย เพื่อใหโครงการที่เปนประโยชนในการลดภาวะโลกรอนจากสังคม ชุมชน และองคกร
ตางๆ สงผลดีตอภาพลักษณของประเทศไทย ทั้งทางดานความสัมพันธและการคาระหวางประเทศ  

 
ABSTRACT 

Over the past years, many countries have paid attention to the conference on global 
warming in Bali, Indonesia.  Total 190 countries signed an agreement certifying the “Bali 
Road Map,” designating that all member countries have the commitment to solve the global 
warming problems by 2009.  The Bali Road Map is a result of the Kyoto Protocol.  Based on 
this protocol’s framework, each member has solved the problems to some extent such as the  
Clean Development Mechanism - CDM.  As for Thailand, the organization to manage the 
green house effect named “Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization)” was established.  It has played a significant role in solving such problems 
while the global warming problems have become so severe that they affect several more 
dimensions.  After signing the agreement, the government collaborated with other countries in 
developing a procedure that led to the implementation of the reduction of the green house 
effect, and the carbon credit, etc.  It is vital that the government and public sector determine 
the policy framework for global warming reduction that is in conformance with the solution 
directions applied globally, so that the global warming reduction projects created by 
organizations and communities contribute positively to Thailand’s image in international 
relations and trade. 

 
 
 
 
 



บทนํา 
ปญหาสภาวะโลกรอนในปจจุบันสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม รวมไป
ถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพและทางชีวภาพ 
สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมไดรับ
ผลกระทบจากปญหาดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม ผล 
กระทบทางตรง ไดแก สภาพอากาศแปรปรวน ฝนไมตกตอง
ตามฤดูกาลจนนําไปสูความแหงแลง ในขณะที่ผลกระทบ
ทางออม ไดแก รายไดของประชากรและผลผลิตทางการ 
เกษตร ซึ่งตองพึ่งพิงธรรมชาติมีจํานวนลดลง เปนตน การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศถือเปนสัญญาณเตือนภัยจาก 
การที่โลกกําลังประสบปญหาสภาวะโลกรอน ซึ่งมนุษยชาติ
กําลังไดรับความเดือดรอนจากปญหาดังกลาว แมหลายคน
อาจจะยังคิดวาเปนเรื่องไกลตัว แตปญหาดังกลาวนี้กําลัง 
ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย สภาวะโลก
รอนทําใหฤดูกาล วัฏจักรของน้ํา และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
แปรปรวน พ้ืนที่โลกในสวนที่เปนน้ําแข็งกําลังละลาย จน
นาํไปสูปญหาระดับน้ําทะเลสูงขึ้น ซึ่งทําใหเมืองที่อยูตํ่ากวา
ระดับน้ําทะเล รวมถึงกรุงเทพมหานครตองวางแผนสราง
เขื่อนปองกัน ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมตอง
ปรับกระบวนการผลิตเพื่อปองกันปญหาที่จะสงผลกระทบ
กลับมาสูตนเอง เนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธ
กันเปนระบบ นอกจากนี้ ยังพบปญหาสภาวะการแพรระบาด
ของโรคเขตรอนที่เพิ่มมากขึ้น เชน โรคไขเลือดออกที่มี
ยุงลายเปนพาหะของโรค ดวยสภาวะโลกรอนจะเอื้อตอการ
เพิ่มจํานวนของยุงลาย รัฐบาลจึงตองเตรียมเพิ่มงบประมาณ

ใหกับระบบสาธารณสุขในการปองกันและดูแลผูปวย จะ
เห็นไดว าปญหาขางตนเปนปญหาที่ เกิดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนรูปธรรม จึงทําใหปญหาภาวะโลก
รอนมีความนาสนใจ และมีความสําคัญตอการสรางความ
รวมมือในการแกปญหาระหวางองคกรทั้งภายในและภาย 
นอก ตลอดจนการกําหนดทิศทางของนโยบายในหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อการแกไขปญหาดังกลาว 
 
1. สภาพปญหาโดยทั่วไป 

สภาพการเกิดปญหาภาวะโลกรอน อันเนื่องมาจาก
การสะสมของกาซเรือนกระจกที่มากกวาปกตินั้น ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงมากขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาพที่ 1 พบวาปญหา
โลกรอนที่เกิดขึ้นกับโลกทุกวันนี้เปนปญหาที่อยูในลําดับ
ขั้นที่ 3 หมายความวาโลกไดมีการสะสมของกาซเรือน
กระจกมากเกินสมดุลในขั้นที่ 1 จนทําใหเกิดปรากฏการ
เรือนกระจกและสะสมความรอนขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ผาน
มาแลว ดังนั้น หากมนุษยยังไมสามารถแกปญหาในปจจุบัน
ได ปญหาก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนนําไปสูขั้นตอนที่ 
4 คือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) 
และหากรุนแรงมากจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กะทันหัน (Climate Shift) ภาวะนี้อาจทําใหสิ่งมีชีวิตบน
โลกซึ่งหมายรวมถึงมนุษยเกิดการตายลงอยางฉับพลัน 
และอาจนํามาซึ่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดในที่สุด 

 
 

 
 
                      
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กลไกและขั้นตอนของปญหาภาวะโลกรอน 
(สํานักสิ่งแวดลอม กองนโยบายและแผนงาน 2550: 11) 



สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) เปนผลมา  
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจก (Greenhouse 
Gases; GHGs) ทําใหโลกประสบปญหาภาวะโลกรอน 
นานาประเทศทั่วโลกเห็นความสําคัญและตระหนักถึงผล 
กระทบจากปญหาดังกลาว จนทําใหตองมีการทําอนุสัญญา
ระหวางประเทศหลายฉบับ ในการควบคุมกาซเรือนกระจก 
เชน อนุสัญญาเวียนนาเพื่อปองกันช้ันโอโซน พิธีสารมอน-
ทรีออล (Montreal Protocol) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) เปนตน โดยในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ไดกลาวถึงสารควบคุมที่มีผลทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก
จํานวน 6 ชนิด ไดแก  

1)  คารบอนไดออกไซด (CO2) กาซนี้มีอิทธิพลตอ
ปญหาโลกรอนมากถึงรอยละ 50 คารบอนไดออกไซด เปน

กาซที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตในกลุมประเทศอุตสาห- 
กรรมและกลุมประเทศที่มีการใชรถยนต  โดยปริมาณ
คารบอนไดออกไซดจํานวนมากเกิดขึ้นจากการเผาไหมของ
น้ํามันเชื้อเพลิง เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ และกลุมเชื้อ 
เพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) มีงานวิจัยหลายฉบับบงช้ีวา 
ระดับคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศที่ 450 PPM (Part 
Per Million) ถือวาภูมิอากาศของโลกกําลังถึงจุดวิกฤติ  
ในขณะที่ยุคกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ระดับคารบอน-
ไดออกไซดมีเพียง 280 PPM หากมนุษยรักษาระดับการ
เพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซดไวที่ปละ 2 PPM จะมีเวลา
เหลืออีกประมาณ  35 ปกอนถึงภาวะวิกฤติ  ปจจุบันมี   
เพียงประเทศในยุโรปและญี่ปุนเทานั้นที่เริ่มลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดลง (McKibben, 2550, p. 44) 

 
 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตอคนตอป ในแตละประเทศ1 

                                                 
1 List of countries by carbondioxide emissions per capita, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita 

จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมประเทศอุตสาหกรรม
ที่พัฒนาแลวในทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และกลุม 
ประเทศ ตะวันออกกลางอันมีอุตสาหกรรมปโตรเลียมมีการ 

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยูในปริมาณมากเมื่อเทียบ 
กับประเทศที่กําลังพัฒนาในทวีปอเมริกาใต แอฟริกาใต และ
เอเชีย ซึ่งสวนใหญมีกิจกรรมทางดานการเกษตรกรรม 
 



ในสภาวะปกติกาซคารบอนไดออกไซดจะทําใหเกิด
ความอบอุนบนพื้นโลกเหมาะแกการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต 
แตหากมีมากจนเกินไปจะทําใหอุณหภูมิใกลพ้ืนโลกสูงมาก
ขึ้นจนกอใหเกิดเปนอันตรายได และในปจจุบันก็มีแนวโนม
วาอุณหภูมิบนพื้นโลกจะสูงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกาซนี้คง
อยูในชั้นบรรยากาศไดนานกวา 100 ป จากขอมูลในตารางที่ 
1 แสดงใหเห็นวาในป ค.ศ. 2004 ประเทศไทยมีการปลอย

กาซเรือนกระจก มากเปนอันดับที่ 81 ของโลก สวนประเทศ
ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกอยูในอันดับ 1–10 ไดแก กลุม
ประเทศอุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน และประเทศพัฒนาแลวที่  
มีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการพัฒนา
ประเทศหรือการดําเนินกิจกรรมใดๆ จึงตองมีการควบคุม
ปริมาณกาซนี้โดยเรงดวน 

 
ตารางที่ 1 ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ต้ังแตป 2000 – 20042 

Rank   Country   2000   2001   2002   2003   2004   
1 Qatar 60.1 66.3 67.4 63.1 69.2 
2 Kuwait 31.7 28.8 27.1 31.1 38 
3 United Arab Emirates 35.6 33.5 33.7 33.6 37.8 
4 Luxembourg 18.9 19.5 21.1 22 24.9 
5 Trinidad and Tobago 19.7 20.1 21.5 22.1 24.7 
6 Brunei 17.2 16.1 15.1 12.7 24.1 
7 Bahrain 27.8 26.4 30.6 31 23.9 
8 Netherlands Antilles 18.7 19 19.2 22.7 22.2 
9 Aruba 22.7 22.4 22.5 22.3 21.3 
10 United States 20.4 20.1 20 19.8 20.4 
11 Canada 16.2 16 17.1 17.9 20 
12 Norway 9.9 11.6 15.8 18 19.01 
13 Australia 18.3 19.1 18.2 18 16.3 
81 Thailand 3.3 3.5 3.7 3.9 4.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 United Nations Millennium Development Goals Indicators. “List of countries by carbondioxide emissions per capita,” 2008. http:// 
mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=751&crid= 



2)  กาซมีเทน (CH4) กาซมีเทนเกิดจากการทับถมของ
ซากพืชซากสัตวในสภาพแวดลอมที่ไรกาซออกซิเจน 
โดยเฉพาะในประเทศเกษตรกรรมที่มีการทํานาขาวและปศุ-
สัตว เพราะแบคทีเรียในกระเพาะอาหารของสัตวกินหญา
ประเภทโค กระบือ แพะ แกะ และ อูฐ จะยอยอาหารและ
ปลอยกาซมีเทนออกมา การปลอยกาซเรือนกระจกในนาขาว
นี้คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของการปลอยกาซเรือนกระจก
ทั้งหมดของประเทศ หรือประมาณ 40 ลานตัน ซึ่งถือวาเปน
สัดสวนที่นอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลอยกาซเรือน
กระจกจากภาคพลังงาน3 อยางไรก็ตาม การเผาไหมของ
เช้ือเพลิงฟอสซิลทําใหเกิดกาซนี้ไดเชนกัน แมวากาซมีเทน
ในชั้นบรรยากาศจะมีเพียงเล็กนอย แตโมเลกุลของกาซ  
มีเทนสามารถดูดกลืนรังสีความรอนไดมากกวากาซคาร-
บอนไดออกไซดถึง 25 เทา  

3)  ไนตรัสออกไซด (N2O) เปนกาซที่เกิดจากการทับ
ถมของของเสียทางการเกษตร มีคุณสมบัติสามารถดูดความ
รอนไวไดนานนับรอยๆ ป เพราะโมเลกุลของกาซนี้สามารถ
ดูดความรอนไวไดนานกวาโมเลกุลของคารบอนไดออกไซด
ถึง 100 เทา ไนตรัสออกไซดเปนกาซที่พบไดมากในการ 
เกษตรที่ใชปุยเคมี ปุยไนโตรเจน อุตสาหกรรมถานหิน และ
การใชกาซนี้เปนตัวเรงละอองของเหลวในสเปรยกระปอง
ในทางอุตสาหกรรม 

4)  ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปนกาซเรือน
กระจกที่ถูกปลอยออกมานอยมากเมื่อเทียบกับกาซเรือน
กระจกอื่นๆ แตเปนกาซที่สรางผลกระทบสูงมาก โดยมี
ศักยภาพที่ทําใหเกิดโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซด
สูงสุดถึง 20,000 เทา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสารใน
กลุมนี้ นอกจากนี้ยังมีอายุในชั้นบรรยากาศไดสูงสุดถึง 260 
ป มนุษยจะนําสารไฮโดรฟลูออโรคารบอนมาใชเปนตัวทํา
ความเย็น ทั้งเพื่อการคาและใชในครัวเรือน เชน ในเครื่อง 
ปรับอากาศ บาน รถยนต และสํานักงาน เปนตน นอกจากนี้
ยังใชเปนสารที่ทําใหเม็ดโฟมขยายตัว ใชเปนตัวทําละลาย 
ในสารสําหรับการดับเพลิง และเปนตัวเรงละอองของเหลว 
(แอโรซอล) ปจจุบันสังคมโลกมีการผลิตและใชสารไฮโดร- 
 

                                                 
3 สิรินทรเทพ  เตาประยูร, กาซมีเทนในนาขาว เรื่องเล็กของโลกรอน 
แนะลดโลกรอนควรเริ่มท่ีภาคพลังงานเปนหลัก. (กรุงเทพมหานคร:  
มติชน, 2550), หนา 102. 

ฟลูออโรคารบอนสูงขึ้น เพราะไดรับการสงเสริมใหใชเปน
ตัวทําความเย็นแทนสารทําลายชั้นโอโซนอยางคลอโรฟลู-
ออโรคารบอน (CFCs)  

5)  เพอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) เปนกาซเรือนกระจก
ที่มีศักยภาพในการทําใหเกิดโลกรอนมากกวาคารบอนได-
ออกไซต 5,700-10,000 เทา โดยขึ้นอยูกับประเภทของเพอร-
ฟลูออโรคารบอนดวย กาซนี้มีอายุในบรรยากาศสูงสุด 
50,000 ป เพอรฟลูออโรคารบอนเปนผลพลอยไดจากการ
หลอมอะลูมิเนียม ใชในการผลิตสารกึ่งตัวนําไฟฟา (เซมิ-
คอนดักเตอร) และใชแทนสารเคมีที่ทําลายชั้นโอโซนตางๆ 
อยางไรก็ตาม พบวามีการปลอยสารเพอรฟลูออโรคารบอนนี้
เปนจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับสารไฮโดรฟลูออโร-
คารบอน 

6)  ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) เปนกาซเรือน
กระจกที่มีศักยภาพในการทําใหเกิดโลกรอนมากที่สุดโดย
จากการประเมินของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (IPCC) พบวา มีศักยภาพ
มากกวาคารบอนไดออกไซดถึง 23,900 เทา และมีอายุใน
บรรยากาศ 3,200 ป กาซนี้ถูกนําไปใชสําหรับภาคอุตสาห-
กรรมดานตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมรองเทากีฬา ยางรถยนต 
ฉนวนไฟฟา การผลิตสารกึ่งตัวนําไฟฟา (Semiconductor) 
และอุตสาหกรรมแมกนีเซียม สารนี้มีลักษณะเหมือนกับ
เพอรฟลูออโรคารบอน ตรงที่มีผลกระทบตอโลกนอยมาก
ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกาซนี้เปนกาซเรือน
กระจกที่คงอยูยาวนานและมีกําลังสูง จึงทําใหสรางความ
วิตกกังวลวาตอไปกาซนี้อาจจะกําลังกอตัว สะสม และ
สรางปญหาอยางตอเนื่องในบรรยากาศ อยางไรก็ตาม เรา
ควรตองเลิกใชสารซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรดอยางเรงดวน
เนื่องจากคงตัวอยูในบรรยากาศไดนานและมีผลตอสภาพ
ภูมิอากาศมาก ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันมีสารอื่นที่สามารถใช
ทดแทนสารเพอรฟลูออโรคารบอนไดดีกวา 

นอกเหนือจากสารควบคุม 6 ชนิดนี้แลว ในพิธีสาร
มอนทรีออล  ยังกลาวถึงสารอีกชนิดหนึ่งที่ทําลายชั้น
บรรยากาศอยางรุนแรง คือ สาร CFC (Chlorofluorocarbon)  
 

 
 
 
 



ซึ่งเปนกาซที่สังเคราะหขึ้นเพื่อใชในการผลิตทางอุตสาห-
กรรม เชน ใชในเครื่องทําความเย็นชนิดตางๆ เปนกาซขับ
ดันในกระปองสเปรย และเปนสารผสมทําใหเกิดฟองใน
การผลิตโฟม สาร CFC มีผลกระทบรุนแรงตอบรรยากาศ 
ทั้งในดานทําใหโลกรอนขึ้น ทําใหเกิดปรากฎการณเรือน
กระจก และทําลายบรรยากาศโลกจนเกิดรูรั่วในช้ันโอโซน 
การที่พิธีสารมอนทรีออลไดระบุใหเลิกใชสาร CFC จึงทํา
ใหชวยลดปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นไดในระดับหนึ่ง 

 
2. ผลกระทบกระทบจากปญหาภาวะโลกรอน 

จากขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ป 2546 การปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศของ
ประเทศไทย พบวามาจากภาคพลังงานถึงรอยละ 56 ภาค
เกษตรกรรมเปนอันดับ 2 รอยละ 24 ซึ่งนาขาวปลอยกาซ
เรือนกระจกคิดเปนรอยละ 10 ของประเทศ กาซเรือนกระจก
ที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมหลายๆ ดาน
อยางเปนลูกโซ สรางปญหาตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตบน
พ้ืนโลก โดยเฉพาะปรากฏการณของปญหาใหมๆ ที่อุบัติ  
ขึ้นและมนุษยไมเคยพบเห็นหรือทราบมากอน โดยปญหา
ดังกลาวสงผลกระทบตอสังคมโลก ดังนี้ 

2.1 ผลกระทบทางดานการเกษตรและเศรษฐกิจ  
จากขอมูลขององคการสิ่งแวดลอมโลก (United Nations 

Environment Programme : UNEP) มีการคาดการณโดยใช
แบบจําลอง CM24 ของ Hadley Centre5  ถึงการเพิ่มลดของ 
 

 
 
 
 

                                                 
4 แบบจําลองวัฏจักรคารบอน (Climate cycle model, CM) เปนการเก็บ
ขอมูลผลกระทบจากภูมิอากาศจากปริมาณความเขมขนคารบอนได-
ออกไซด เชน ความอุดมสมบูรณของพืช การใชคารบอนไดออกไซด 
และการหายใจของพืชทางทะเล  
5  The Met Office Hadley Centre. “Met Office: Carbon cycle models” 
2008. [Online]. Available: http://www.metoffice.gov.uk/research/ 
hadleycentre/models/carbon_cycle/further_terrest.html Retrieved November 
9, 2007. 
 

ผลผลิตจากการปลูกพืชโดยอาศัยปริมาณน้ําฝนในกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา 38 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยวาอาจ
สงผลใหผลผลิตลดลง 5% ในป พ.ศ. 2623 สถานการณ
ดังกลาวแสดงถึงความเปนไปไดที่จะเกิดปญหาทางดานผล 
ผลิตซึ่งไมสอดคลองกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เพราะ
ภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอความเหมาะสมของสภาพ 
ภูมิศาสตรในการเพาะปลูก โดยตัวอยางผลผลิตของพืชที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากตามรายงานของ UNEP คือ กาแฟ โดย 
เฉพาะกาแฟที่เพาะปลูกในพื้นที่แถบแอฟริกาและอเมริกา
กลาง จะประสบปญหาการสูญเสียพ้ืนที่เพาะปลูกเนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น จากขอมูลของประเทศตางๆ ในตาราง 
ที่ 2 พบวาประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเลสวนใหญ    
มีโอกาสสูญเสียพ้ืนที่ในการเพาะปลูกคอนขางมาก เชน 
ประเทศบังคลาเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย อยางไร          
ก็ตาม พ้ืนที่ภาคใตชายฝงทะเลอาวไทย และทะเลอันดามัน 
สําหรับประเทศไทยเองมีแนวโนมที่อาจจะไดรับผลกระทบ
ดังกลาวดวย 



ตารางที่ 2 แนวโนมการลดลงของพื้นที่เพาะปลูกในประเทศตางๆ เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น 
 ขีดความสามารถของที่ดินลดลงตอระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นในประเทศแถบเอเชียบางประเทศ 

 
ประเทศ                     คาดการณระดับน้ําทะเล              ขีดความสามารถที่ดินลดลง                      ประชากรเพิ่มขึ้นในป 2050 
                                               ซ.ม.                          ตร.กม.               รอยละ                           ลานคน               รอยละ 
บังกลาเทศ                             100           29,846                   21                                 32.8                   13.5 
อินเดีย                  100             5,763        0.4                               12.7            0.8 
อินโดนีเซีย     60           34,000                      2                                  3.1            1.1 
เวียดนาม                  100           40,000      12.1               26.9             23.1 
หมายเหตุ: กรณีศึกษาที่แตกตางมีผลตอคาดการณระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น 

ที่มา: IPCC 2001b ปรับปรุงถึงป 2050 ประมาณการประชากรจากองคการสหประชาชาติ 2005 
 
ภาวะโลกรอนกระทบตอกระบวนการผลิตพืชอาหาร 

ประเทศผูผลิตขาวในเอเชียหลายประเทศผลิตขาวลดลง 
โดยเฉพาะการผลิตขาวนาปรังมีความเสี่ยงไดรับความ
เสียหายมาก ที่ผานมาการทํานาปรังมีการทํา 5 ครั้งภายใน 
2 ป สภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย อาจทําใหเหลือเพียง 2 
ครั้งตอปเทานั้น ประกอบกับในปจจุบันไมมีพันธุขาวที่
ตานทานตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมาใชเพาะปลูก 
นอกจากนี้ ยังพบปญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช และ
โรคพืช อันเกิดจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทําใหผลผลิต
เสียหายและลดลงอีกทางหนึ่งดวย 

ในดานการปศุสัตว ภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้นสงผลใหปศุ-
สัตวมีอัตราการเตบิโตชากวาปกติ และอาจมีการเจ็บปวยและ
ตายสูงขึ้น ทําใหประสบความเสียหายในผูเลี้ยงปศุสัตว 
นอกจากนี้ตนทุนการผลิตในผลิตภัณฑจากการปศุสัตวก็
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มี
ราคาเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากการผลิตสินคากสิกรรมที่มี
แนวโนมลดลง 
 

2.2 ผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา 
สภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค อันเปนปรากฏ-

การณที่เกิดจากสภาวะที่เรียกวา Global Drying หรือในชื่อ
สภาวะน้ําเหือดแหง เนื่องจากภาวะโลกรอนทําใหน้ําระเหย
เร็วขึ้นในแตละพื้นที่ สําหรับประเทศไทย รายงานสถาน-
การณน้ําในฤดูแลง ของกรมชลประทาน พบวา ปริมาณน้ํา
ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ิ เดือนกุมภาพันธ 2552 มี
ปริมาณ 14,201 ลาน ลบ.ม. ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2551 
ที่มีปริมาณ 14,687 ลาน ลบ.ม. โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพล

ปริมาณน้ําลดลงรอยละ 9.88 ปริมาณน้ําใชการไดลดลงรอย
ละ 2.986 และจากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยระบุ
วา แนวโนมวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําให
ปริมาณน้ําลดลงประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต สงผลตอการ 
เกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสําคัญ โดยเฉพาะขาว 
 

2.3 ผลกระทบตอปาไมและความหลากหลายทางชีว-
ภาพ 

การเกิดความแหงแลงเนื่องจากภาวะโลกรอนสงผล 
กระทบตอการเกิดไฟปาไดงายขึ้น ทําใหพ้ืนที่ปาไมลดลง
และเปนการทวีความรุนแรงของปญหานี้มากขึ้น ในขณะที่
ธุรกิจการปลูกสวนปาโดยเฉพาะไมโตเร็วประเภทตางๆ ที่
ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมจะไดรับผลกระทบตามมา
ดวยเชนกัน 

ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภาวะโลกรอนจํากัด
การแพรกระจายของสัตวและพืช การเปลี่ยนแปลงชวงเวลา
ในวงจรชีวิต พลวัตรของประชากร (Population Dynamic) 
และอัตราการอยูรอดลดลง มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยู 
ที่มีความเหมาะสม ชนิดพันธุที่ตกอยูในความเสี่ยงมีโอกาส
สูญพันธุมากขึ้น และมีโอกาสในการขยายพันธุลดลง นอก 
จากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและองคประกอบ
ของระบบนิเวศทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตไดยากขึ้น 

  
                                                 

6  ศูนยประสานและติดตามสถานการณน้ํา สํานักชลประทานที่ 3. 
“รายงานสรุปสถานการณน้ําในฤดูแลง ป 2552”. [ออนไลน]. เขาถึง 
จาก: http://irrigation.rid.go.th/rid3/water/rpt24_02_52.htm 



2.4 ผลกระทบดานประมงน้ําเค็มและเศรษฐกิจ 
ขอมูลจากสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูปช้ีใหเห็นวา

อุตสาหกรรมการประมงปลาทูนาของไทยกําลังไดรับผล 
กระทบจากสภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเรือประมง
จับปลาทูนาไดนอยลง เพราะปลาหนีรอนและวายไปหาน้ํา  
ที่ลึกมากขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ของป 2550 มีปริมาณสง 
ออกปลาทูนาของไทยลดลงประมาณ 10% โดยอยูที่ระดับ 
48,000-50,000 ลานบาท ซึ่งตางจากจากชวงป 2549 ที่ประเทศ
ไทยสงออกปลาทูนาไดมูลคาสูงถึง 53,000 ลานบาท7  
 

2.5 ผลกระทบปริมาณกาซเรือนกระจกกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

ความเสียหายในเชิงเศรษฐศาสตรที่เกิดขึ้นจากสภาวะ
โลกรอนคิดเปน 2–3 % ของผลิตภัณฑมวลรวมของโลก 
โดยในทุกๆ 2–3 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 
ความเสียหายอยูที่ระหวาง 300–400 ดอลลารตอปริมาณ
คารบอนไดออกไซด 1 ตัน หากคํานวณความเสียหายที่เกิด 
ขึ้นในป 2548 มีคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ 7,900 
ลานตัน มูลคาความเสียหายอยูระหวาง 23,700 ลานดอลลาร
ตอป 8 ปริมาณความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศมีความสัมพันธกับการลดลงของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product; GDP) จาก
รายงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change; IPCC) พบวาตนทุนจากการปลอยกาซเรือนกระจก 
590–710 PPM ทําใหคา GDP ลดลงระหวาง 0.6%-1.2% 
สวนคาความเขมขนของกาซเรือนกระจกระหวาง 535–590 
PPM สงผลตอคา GDP ลดลง 0.2–2.5% ขอมูลนี้แสดงให
เห็นวาผูผลิตควรมีนโยบายที่แสดงความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม โดยการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตที่ชวย
ลดมลภาวะได แตการใชเทคโนโลยีเหลานี้มักสงผลใหตน 
ทุนของผูผลิตเพิ่มสูงขึ้นอันเปนอุปสรรคในทางปฏิบัติ 
อยางไรก็ตาม รัฐบาลควรมีมาตรการทางเศรษฐศาสตรใน

                                                 
7 “ภาวะโลกรอนกระทบอุตสาหกรรมทูนาไทย ราคาวัตถุดิบพุง เหตุจับ
ปลายากขึ้น”. มติชน. (8 กันยายน 2550): 6. 
8 “ยูเอ็น” เตือนโลกรอนฉบับที่2 ทําเสียหายมหึมา-เอเชียหนัก. 2552. 
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.oknation.net/blog/print.php? 
id=23603. 

การแกไขปญหาดังกลาว ไมวาจะเปนมาตรการในดานลบ 
เชน การมีบทลงโทษผูผลิตที่ไมสงเสริมการลดมลภาวะ 
หรือมาตรการดานบวกดวยการสนับสนุนใหผูผลิตบําบัด
มลพิษ 
 

2.6 ผลกระทบของภาวะโลกรอนตออุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจําเปนตองพึ่งพารายได
จากการทองเที่ยวเปนอยางมาก แหลงทองเที่ยวเหลานี้ 
ไดแก แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ สิ่งกอสราง และโบราณ 
สถานตางๆ เปนตน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระบุวา
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะอากาศที่รอนมากขึ้น 
กลาวคือ ทําใหชวงฤดูแหงการทองเที่ยว (High Season) สั้น
ลง เกิดฤดูฝนยาวนานมากขึ้นซึ่งเปนชวงที่มีนักทองเที่ยว
นอย (Low Season) ในการทองเที่ยวไทย9 สงผลใหเกิด
รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวลดนอยลง ประเทศ
ไทยตองปรับแผนทองเที่ยวเพื่อรับสถานการณนี้ 
 

2.7 ผลกระทบตอความมั่นคงทางดานอาหาร 
จากการแกปญหาการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจก 

โดยหันมาใชพลังงานทดแทน แทนการใชเช้ือเพลิงฟอส-
ซิล เชน การนําปาลมน้ํามันมาใชในสวนผสมของน้ํามัน
ดีเซล และการนําแอลกอฮอลจากพืช เชน เอธานอลจาก
ขาวโพด ออย ถ่ัวเหลือง และเซลลูโลสจากซากพืช มาใช
ในสวนผสมของน้ํามันเบนซิน สงผลใหภาคการเกษตรมี
แนวโนมตองเรงการผลิตเพื่อเช้ือเพลิงมากกวาการผลิตเพื่อ
การบริโภค และเมื่อการผลิตเพื่อการบริโภคลดลงก็จะ
สงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนี้
ยังสงผลกระทบตอการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อการเกษตร มีการ
ใชยาปราบศัตรูพืช ปุย และทําลายทรัพยากรดินมากขึ้น 
รวมไปถึงการเผาไร เพาะปลูกซ้ํา ก็ทําใหเกิดกาซเรือน
กระจกเพิ่มมากขึ้นดวย จากตารางที่ 3 การหันมาใชพืช
เกษตรมาผลิตพลังงานสามารถลดกาซเรือนกระจกไดมาก
โดยเฉพาะเซลลูโลส ในขณะที่ปริมาณที่ผลิตอาศัยพืช
เกษตรตางๆ อยูที่ 500–4,860 ลานแกลลอน ทําใหเกษตรกร
ตองเพิ่มผลผลิตมากขึ้นกวาเดิม 

                                                 
9 “ททท.ตื่น! รับมือโลกรอน ปรับกลยุทธเที่ยวไทยยั่งยืน”. มติชน. (5 
กันยายน 2550): 19. 



ตารางที่ 3 การผลิตเอธานอลจากพืชเพื่อใชในสวนผสมของน้ํามันเบนซินของประเทศตางๆ 
ประเทศ / ชนิดพืช / ชนิดน้ํามัน ปริมาณการผลิต 

(ลานแกลลอน) / ป 
การปลอยกาซเรือนกระจก  

(กิโลกรัม / แกลลอน) 
กาซเรือนกระจกนอยกวา
น้ํามันเบนซินทั่วไป 

สหรัฐอเมริกา / ขาวโพด / 
เบนซิน 

4,860 / 2006 7.34 22 % 

บราซิล / ออย / เบนซิน 3,960 / 2005 4.08 56 % 
สหรัฐอเมริกา / เซลลูโลส* / 

เบนซิน 
อยูในขั้นพัฒนา 0.86 91 % 

เยอรมนี / Biodesel 500 / 2005 3.44 68 % 
* จากหญาแพรี เยื่อกระดาษ สวนที่เหลือจากการเกษตร 
   ที่มา: US. DOE; US. EPA WORLDWATCH INSTITUTE 
 
3.  การมีสวนรวมของประเทศไทยกับองคกรนานาชาติ ใน
ปญหาภาวะโลกรอน 

การที่โลกประสบกับวิกฤติปญหาสิ่งแวดลอม จึงนํา 
มาสูความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในที่สุด โดย
ปญหาแรกที่เปนจุดเริ่มตนของการรวมมือ เกิดจากปญหา
การใชสารกําจัดศัตรูพืชในกลุม DDT มลภาวะดังกลาวทํา
ใหเกิดการประชุมแกไขปญหา ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศ
สวีเดน ในระหวางวันที่ 5–16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ซึ่งเปน
การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย (UN 
Conference on the Human Environment)10 และไดมีการ
จัดต้ังองคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ UNEP (United 
Nations Environment Programme) ซึ่งมีสํานักงานใหญอยู
ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในการประชุมนานาประเทศ
ตางใหความรวมมือกันในการอนุรักษสิ่ งแวดลอมใน   
ปญหาตางๆ การปฏิบัติเริ่มตนจากป พ.ศ. 2521 จากกลุม
นักวิทยาศาสตรที่ เฝาติดตามปริมาณกาซตางๆ  ในชั้น
บรรยากาศตางก็ต่ืนตัวเมื่อพบวามีแนวโนมของปริมาณ
โอโซนบนโลกลดลงตลอดเวลา และตอมาปญหาก็เริ่ม   
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังในป พ.ศ. 2528 ที่นักสํารวจขั้ว
โลกชาวอังกฤษ คนพบวาปริมาณโอโซนบริเวณขั้วโลกใต
ในชวงฤดูใบไมผลิตลดลงรอยละ 50 ถึง 95 ซึ่งนักวิทยา-
ศาสตรเรียกปรากฏการณนี้วาหลุมโอโซนที่ขั้วโลกใต 
(Antarctic Ozone Hole) ปรากฏการณนี้เกิดจากสารทําลาย

                                                 
10 ในการประชุมครั้งนั้นมีผูเขารวมประชุมกวา 1,200 คน จาก 113 
ประเทศ 

โอโซนจําพวกฮารโลคารบอน11 ซึ่งในเวลาตอมาไดเรียก  
สารจําพวกนี้วาสารทําลายชั้นโอโซน (Ozone Depleting 
Substances, ODSs) 

บทบาทครั้งสําคัญขององคการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP) ไดแก การจัดประชุมเพื่อหาความ
รวมมือกันระหวางนานาชาติ จนกลายเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศ การจัดการประชุมนําไปสูความรวมมือในการ
ปฏิบัติหลายๆ ดาน ดังตอไปนี้ 

1) อนุสัญญาเวียนนาเพื่อปองกันชั้นโอโซน (Vienna 
Convention for the Protection of the Ozone Layer) 
อนุสัญญานี้วาดวยการปองกันบรรยากาศชั้นโอโซน รวมถึง
การวิจัยติดตามตรวจสอบปริมาณโอโซน ซึ่งจัดทําขึ้นโดย
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) เมื่อวันที่ 
18-22 มีนาคม 2528 (ค.ศ. 1985) ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย โดยมีประเทศตางๆ รวมลงนามครั้งแรก 27 
ประเทศ ปจจุบันมีสมาชิก 176 ประเทศ 

2) พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) เปน
ขอตกลงภายใตอนุสัญญาเวียนนา จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2531 (ค.ศ. 1988) เพื่อวางแผนดําเนินการรวมกัน
ของประเทศสมาชิก กําหนดมาตรการในการควบคุมการ
ผลิต การใชและการคาสารเคมี ที่ไปทําลายชั้นโอโซนใน
บรรยากาศ โดยใหมีการควบคุมในระดับอุตสาหกรรม นับ 
ต้ังแตวันที่ 5 ตุลาคม 2532 เปนตนมา ประเทศไทยเขารวม

                                                 
11 ประกอบไปดวย คลอรีน, ฟลูออรีน, โบรมีน, คารบอนและไฮไดร-
เจน 



เปนภาคีอนุสัญญาเวียนนา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 โดย
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ทําหนาที่เปนหนวย  
งานรับผิดชอบหลักในการปองกันการทําลายโอโซน โดยได
กําหนดวันที่ 16 กันยายน ของทุกปเปนวันโอโซนสากล 

3) การประชุม Earth Summit วาดวยสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา ที่ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 
(ค.ศ. 1992) ไดมีการลงนามและรับรองเอกสารที่สําคัญ 5 
ฉบับ แตละฉบับมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(3.1) ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอม เปนหลักการ
เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการ
ดําเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3.2) แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 เปนแผน
แมบทของโลกเพื่อการดําเนินงานที่จะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

(3.3) คําแถลงเกี่ยวกับหลักการในเรื่องปาไม เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน
สําหรับปาไมทุกประเภท 

(3.4) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ-
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงคที่จะรักษาระดับ
กาซเรือนกระจกในบรรยากาศ โดยจะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสภาวะอากาศทั่วโลก โดยลดปริมาณการปลอยกาซบาง
ชนิดขึ้นสูอากาศ เชน คารบอนไดออกไซด ซึ่งเกิดจากการ 
เผาไหมของเชื้อเพลิงเพื่อใหเปนพลังงาน โดยประเทศไทย
ใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 

(3.5) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปนขอตกลงเพื่อใหเกิดการยอมรับในวิธีการที่จะอนุรักษ
ความหลากหลายชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิต และเกิดการแบง 
ปนผลตอบแทนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 

อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ 
ประกอบดวยประเทศภาคี จํานวน 165 ประเทศ โดยประเทศ
ที่กําลังพัฒนาจะไดรับความชวยเหลือจากประเทศที่พัฒนา
แลว ในเรื่องของการสนับสนุนทางการเงิน สงเสริมการ
ถายทอดเทคโนโลยี ที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันประเทศภาคีทุกประเทศก็จะ    
ตองมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซในประเทศ
ของตนเองดวย 

4) พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ค.ศ. 1997  
พิธีสารโตเกียวเปนการกําหนดพันธกรณี ซึ่งเกิดขึ้น

ภายหลังอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยทุกประเทศจะตองมีการจัดทําบัญชีแหงชาติวาดวย
ปริมาณการปลดปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกที่  
เกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย และมิไดถูกควบคุมโดย 
พิธีสารมอนทรีออล ซึ่งไดแก สารจําพวกกาซมีเทน ไนตรัส-
ออกไซด คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด 
ไนโตรเจนออกไซด และสารที่มิใชสารประกอบอินทรีย      
ที่ระเหยไดประเภทมีเทน 

อยางไรก็ตาม การเพิ่มเติมพันธกรณีนี้ไมไดหมาย
รวมถึงประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยูในกลุมที่สภาพ
เศรษฐกิจกําลังเปลี่ยนแปลง หากแตจะมีผลตอประเทศที่
พัฒนาโดยตรงวาจะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกลงโดยเฉลี่ยรอยละ 5.2 ภายในป ค.ศ. 2008-2012    
จากระดับการปลอยเมื่อป ค.ศ. 1990 

โดยพันธกรณีที่ประเทศภาคีอนุสัญญาทุกประเทศ
จะตองดําเนินการ คือ การกําหนดนโยบายและกิจกรรม
ตางๆ ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งมีกลไกใน
การแกไขปญหา 3 ดาน คือ 

(4.1) Joint Implementation: JI การดําเนินโครงการ
รวมกันระหวางประเทศที่พัฒนาแลว ในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก โดยผูดําเนินโครงการนี้จะไดรับ 
Emission Reduction Unit (ERU) หากผานการตรวจวัดวา
สามารถลดกาซเรือนกระจกได 

(4.2) Emission Trading: ET การซื้อ-ขายใบอนุญาต 
Assigned Amount Unit (AAU) ในการปลอยกาซเรือน 
กระจกในกลุมประเทศพัฒนาแลว 

(4.3) Clean Development Mechanism: CDM เปน
ความรวมมือระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลัง
พัฒนา ในการดําเนินโครงการเพื่อใหความชวยเหลือตางๆ 
แกประเทศกําลังพัฒนาโดยที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และเพื่อใหบรรลุถึงการดําเนินการตามพันธกรณีในอนุ-
สัญญา ผูดําเนินการตามโครงการจะไดรับ Certified Emis-
sion Reduction (CER) หากผานการตรวจวัดวาสามารถลด
กาซเรือนกระจกได 

ในทางปฏิบัติอนุสัญญานี้มีสถานะเปนเพียงกรอบ
นโยบายเทานั้น จึงไมไดมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ให
อยูในดุลยพินิจของแตประเทศภาคีแตละประเทศ ในการ
กําหนดนโยบายใหสอดคลองกับอนุสัญญา การที่ประเทศ
ไทยไดใหสัตยาบันนับไดวาเปนประเทศภาคีอนุสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยอยูในกลุมประเทศที่มิไดอยูใน



ภาคผนวกที่ 1 (Anex I)12 ทําใหประเทศไทยมีพันธกรณี
เฉพาะเพียงการจัดทํารายงานแหงชาติ คือ บัญชีรายการ
แหงชาติวาดวยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่มิได  
ถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออล ไดแก กาซคารบอนได-
ออกไซด มีเทน ไนโตรเจนออกไซด ไนตรัสออกไซด และ 
สารประกอบอนินทรียที่ระเหยไดประเภทมีเทนที่มีการ
นํามาใชในอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ อันไดแก ภาคพลัง 
งาน การคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม การกําจัดของเสีย   
ปาไม การเกษตร และปศุสัตว โดยประเทศไทยไดใชขอมูล
ป พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ในการจัดทําบัญชีรายการแหงชาติ
ดังกลาว นอกจากนี้ ประเทศไทยไดมีมติใหมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขึ้นในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหง 
ชาติครั้งที่ 3/2536 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยมี
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปน
ประธานกรรมการ และรองเลขาธิการสํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอมเปนเลขานุการ เพื่อดําเนินการเรื่องนี้
โดยตรง 

ในระดับสากลนั้น องคการสิ่งแวดลอมโลกแหงสห-
ประชาชาติ หรือ UNEP ไดจัดการประชุมดานสิ่งแวดลอม
ระดับรัฐมนตรี The Tenth Special Session of the Governing 
Council/Global Ministerial Environment Forum (Council/ 
Forum) ในระหวางวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งมี
รัฐมนตรีกวา 100 ประเทศเขารวมประชุมในครั้งน้ี โดยมี 
นายอภิรักษ  โกษะโยธิน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครใน
ขณะนั้น ไดจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะ
โลกรอนของกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2550-2555 และ
ประกาศเจตนารมณเพื่อใหเกิดความรวมมือจากทุกฝายใน
การลดภาวะโลกรอน โดยกําหนดใหเปนวาระกรุงเทพฯ 
(Bangkok Green Agenda 2008) 

 
 

                                                 
12  ประเทศอุตสาหกรรมในกลุม OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) คือ ประเทศในกลุมอุตสาหกรรมหรือ
ประเทศที่พัฒนาแลว 
     EIT (Economy in Transition คือ กลุมประเทศในยุโรปกลางและ
ยุโรปตะวันออก ประเทศรัสเซีย ซึ่งเรียกวากลุมประเทศที่กําลังเปลี่ยน 
แปลงโครงสรางเศรษฐกิจเปนตลาดเสรี 

5)  การประชุมท่ีบาหลี อินโดนีเซีย บาหลี โรดแมป 
(Bali Road Map) การประชุมครั้งนี้ประเทศสมาชิกทั้ง 
190 ประเทศ ไดมีการลงนามรับรองบาหลี โรดแมป (Bali 
Road Map) กําหนดใหมีขอตกลงในพันธะแกโลกรอนให
ไดภายในป พ.ศ. 2552 เพื่อนําไปสูสนธิสัญญานานาชาติ
ฉบับใหมนํามาใชแทนพิธีสารเกียวโต ซึ่งจะหมดอายุในป 
พ.ศ.2555 แผนที่บาหลีกําหนดขอตกลงในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในระยะยาว โดยจัดประชุมในป 2551 
4 ครั้ง ณ ประเทศโปแลนด และสรุปการเจรจาใหเสร็จสิ้น
ภายในป พ.ศ. 2552 

จากการมีสวนรวมของประเทศไทยกับองคกรนานา 
ชาติ ในปญหาภาวะโลกรอน ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
สามารถแสดงใหเห็นไดในแผนภาพตอไปนี้ 



การประชุมแกปญหาสิ่งแวดลอมกรุงสตอกโฮลม 
สวีเดน มิถุนายน พ.ศ. 2515 (ปญหาจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช) 

 
 

การจัดตั้งองคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ 
UNEP (United Nations Environment Programme) ป พ.ศ. 2515 

 
 

ความตื่นตัวของนักวิทยาศาสตรตอปญหาโอโซน พ.ศ. 2528 
 

UNEP กับการประชุมอนุสัญญาเวียนนา 
Vienna Convention มีนาคม 2528 

(อนุสัญญาวาดวยการปองกันช้ันบรรยากาศ) 
 

พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) 
ป พ.ศ. 2531 วาดวยการควบคุมการผลิต การใช 
และการคาสารเคมีที่ไปทําลายชั้นบรรยากาศ 

 
 

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ป พ.ศ. 2540 ขอตกลงใหมีพันธกรณีลดกาซเรือนกระจกอื่นๆ 

นอกเหนือที่กําหนดไวในพิธีสารมอนทรีออล 
 

การประชุม COP1313 MOP314 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ธันวาคม พ.ศ. 2550  
จัดทําพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกหลังจากปค.ศ.2012 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงพัฒนาการทางดานความรวมมือระหวางประเทศตอปญหาสภาวะบรรยากาศโลก 
 

                                                 
13 COP13 หมายถึง ประเทศภาคีสมาชกิอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก คร้ังที่ 13  
14 MOP3 หมายถึง ภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 3 



UNEP สนธิสัญญาและการประชุมรวมมือระหวางประเทศ 
ประเทศไทยไดเขารวมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

สมัยสามัญที่ 62 (United Nations General Assembly; 
UNGA’ 62) ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวาง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2550 โดยมี พล.อ.สุรยุทธ  จุลา-
นนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปนตัวแทนประเทศไทย 
และพบกับเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2550 โดยมีการปรึกษาหารือเรื่อง Global Voices on Climate 
Change กับประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย โปแลนด นายก-
รัฐมนตรีเดนมารก โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวด-
ลอมเคนยาเปนประธาน มีอดีตรองประธานาธิบดี อัล กอร 
เปนผูกลาวนําการประชุมในครั้งนั้น ภายใตกรอบกําหนด
ของสหรฐัอเมริกา นายกรัฐมนตรีของไทยไดกลาวถอยแถลง
ทางดานสิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงหลักการทางเศรษฐกิจกับ
การรูจักใชพลังงานอยางประหยัดเพื่อลดการพึ่งพาพลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) และกลาวถึงพลังงานทาง 
เลือก พลังงานนิวเคลียร และโครงการน้ําเพื่อชีวิต (Water   
for Life Initiative) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล-
อดุลยเดช การที่เวทีโลกไดหยิบประเด็นเกี่ยวกับปญหาภาวะ
โลกรอน และผูนําของประเทศไทยไดเสนอแนวทางแกไข
ดังกลาว แสดงใหเห็นวาแนวทางการใชพลังงานทดแทนมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนจึงควรนําแนวทางนี้มากําหนดนโยบายของหนวยงาน
ตนใหชัดเจน เพื่อนํามาปฏิบัติในโครงการตางๆ อยางจริงจัง
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลอันนําไปสูการลดภาวะโลกรอน
ตอไป 
 
4.  แนวทางที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนของไทยควร
ดําเนินการเก่ียวกับปญหาโลกรอน 

รัฐบาลมีหนาที่ในการสรางสมดุลระหวางตนทุนทาง
สิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของประโยชนทางเศรษฐ-
กิจ โดยควรมีมาตรการจูงใจใหองคกรตางๆ รับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม เชน การลดภาษี (Taxation) สําหรับอุปกรณและ
เทคโนโลยีในการบําบัดมลพิษ เพื่อใหผูผลิตหันมาดูแล  
เรื่องการลดและบําบัดมลพิษ ขณะเดียวกันก็ควรเสริม
มาตรการการลงโทษผูปลอยกาซเรือนกระจก มีการนํากรีน  
จีดีพี (Green GDP) มาใชเปนแนวทางในการคํานวณ GDP 
โดยนําตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมา
คํานวณ มีการศึกษาวิธีการตางๆ ที่ชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนตางๆ ทั้งหมด เชน ระบบการคาปริมาณการปลอย
สารพิษ (Cap-and-Trade) ภายใตพิธีสารเกียวโตซึ่งให
บริษัทตางๆ ประมูลปริมาณคารบอนที่ไดรับอนุญาตให
ปลอยได ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้อาจจะทําใหถานหิน กาซ
ตางๆ ที่ใชเปนเชื้อเพลิง และน้ํามันมีราคาสูงมากขึ้น อัน
เปนการเปลี่ยนแนวโนมเศรษฐกิจจากเดิมที่เคยผูกโยงกับ
พลังงานนี้มากจนเกินไป นอกจากนี้ควรตองมีการสราง
แนวคิดวาการจายคาน้ํามันแตละลิตรนั้นสงผลใหเสีย
คาใชจายทางสิ่งแวดลอมสูงขึ้น ซึ่งแนวทางดังกลาวจะทําให
ประชาชนตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและหา
แนวทางในการใชพลังงานสะอาดอื่นๆ ทดแทน 

ในแผนยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ระบุไววาตองการใหเกิดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการสูความเปนเลิศ โดยมีเปาประสงคที่        
จะปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ เหมาะสมกับสถานการณและสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะดาน
กฎหมายมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงฯ จึงตองมีการบรรจุการ 
ลดปญหาภาวะโลกรอนลงในแผนนี้ เนื่องจากเปนปญหาที่
กระทบตอทรัพยากรและระบบสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดวย  

ดานการจัดสรรงบประมาณ จําเปนที่ตองมีงบประมาณ
ดูแลบรรเทาภาวะโลกรอน ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยไดมี  
การจัดทํางบประมาณขึ้นโดยในการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2550 มีมติเห็นชอบตามกระทรวงเกษตรฯ เสนอแผนบรรเทา
โลกรอนดานการเกษตรระหวางป 2551–2554 ในวงเงินงบ 
ประมาณ 1,013 ลานบาท เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
โดยมีแผนจะลดที่ภาคเกษตรกรรมซึ่งคาดวาจะมีกาซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้นรอยละ 27 ภายใน 20 ป และแบงการจัดสรร
งบประมาณใหในป 2551 จํานวน 357.90 ลานบาท ป 2552 
จํานวน 243.95 ลานบาท ป 2553 จํานวน 215.95 ลานบาท 
และป 2554 จํานวน 195.87 ลานบาท การดําเนินการดังกลาว
ถือเปนการวางแผนเตรียมการที่ดีในการรองรับปญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

การลดปญหาภาวะโลกรอนโดยใชการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign) ถือเปนการจัดการเชิงรุกของ
ภาคเอกชนในดานการออกแบบผลิตภัณฑและสรางสรรค
บริการที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งผนวกแนวคิดดาน
เศรษฐศาสตรและแนวคิดทางสิ่งแวดลอมเขาไปในขั้นตอน



ของการออกแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา 
ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) ต้ังแตขั้นตอน
การออกแบบ การผลิต การนําไปใช ตลอดจนการทําลาย 
หลังการใชงาน หากผูประกอบการนําการออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจไปใชก็จะชวยลดกากของเสีย ยืดเวลาการใชงาน 
เพิ่มปริมาณการนํากลับมาใชใหม ตลอดจนลดตนทุนและ
ขั้นตอนการผลิต แนวคิดนี้จัดไดวามีประโยชนและมีศักย-
ภาพในการจูงใจผูประกอบการใหนําไปปฏิบัติ โดยถูกนํา  
มาพิจารณาครั้งแรกในป ค.ศ. 1980 จากการประชุม World 
Conversation Strategy มีการประยุกตหลักการ 4Rs มาใช
เพื่อปฏิบัติอันไดแก การลดการใชทรัพยากรที่ใชแลวหมด
ไป (Reduce) การใชซ้ําหรือดัดแปลง (Reuse) การผานกระ- 
บวนการแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใชใหม (Recycle) และ
การซอมบํารุง (Repair) การปรับกลยุทธการจัดการโดยใช
การออกแบบเชิงนิเวศนี้สงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ตอธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
และปองกันปญหาการกีดกันทางการคาที่ไมใชดานภาษี 
(Non-Tariff Barrier) กับสินคาที่ใชสวนประกอบที่มีผล 
กระทบตอสิ่งแวดลอม เชน สารคลอโรฟลูออโรคารบอน  

โดยสรุปแลวนโยบายสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่แสดงถึง
ภาพลักษณและมาตรการของประเทศในดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมซึ่งมีอิทธิพลตอองคกรอื่นๆ ในการปรับปรุง
ปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศและองคกรตอนโยบาย     
ดานการคา ความตระหนักถึงขอมูลขาวสารทางสิ่งแวดลอม        
ที่ใหประชาชนในประเทศและคนในองคกรรับทราบ และ
ปฏิบัติควบคุมปรับปรุงปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งการดําเนินการ
กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมควรคํานึงถึงเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

1) ขอตกลงที่ประเทศหรือองคกรไดทําไวกับกลุม
ประเทศหรือชุมชนโดยรอบ เชน การลงนามในพิธีสารเกียว
โต (Kyoto Protocol) ที่กําลังจะหมดอายุลงในป 2555 ใน
ขอตกลงวาดวยเรื่อง การดําเนินการรวมกันลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (Joint Implementation – JI) การซื้อ
ขายกาซเรือนกระจก (Emission Trading – ET) และกลไก 
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ 
CDM) ซึ่งเปนกลไกใหประเทศกลุม Annex I (กลุมประเทศ
พัฒนาแลวที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมาก) สามารถลด
กาซเรือนกระจกได โดยอาศัยกลไกนี้ทําใหเกิดความรวมมือ
กับประเทศในกลุม Non Annex I (กลุมประเทศกําลังพัฒนา 

ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอย) โดยประเทศในกลุม 
Annex I อาจใหการสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ CDM 
ของประเทศ Non Annex I เชน โครงการที่ตองอาศัยเทคโน-
โลยีทันสมัยและมีคาใชจายสูง เชน ภาคการขนสง การผลิต
ไฟฟา โครงการดานพลังงานหมุนเวียน เปนตน โดยโครง 
การนี้นําไปสูการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปน
รูปธรรม สามารถวัดผลไดและใหประโยชนระยะยาว ทั้ง
สามรูปแบบถือวามีเปนความผูกพันตอพิธีสารสงผลตอการ
ปฏิบัติดวย ทั้งนี้หากมีปญหาอันเกิดจากผลของภาวะโลก
รอนเกิดขึ้นในประเทศก็สามารถใชกลไกที่สอดคลองกับ  
พิธีสารเกียวโตเพื่อกําหนดนโยบายและการแกไข 

นอกจากนี้ ภายใตพิธีสารเกียวโต ยังมีองคกรที่ ต้ัง
ขึ้นมาภายในประเทศ คือ องคการบริหารการจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) “Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (Public Organization)” เรียก
โดยยอวา TGO องคกรนี้จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เพื่อใหบริการจัดการโครงการที่
จะนําไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภายใตกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ 
CDM) ใหบรรลุผลตามความมุงหมายพัฒนาขีดความ 
สามารถและศักยภาพในการแขงขันของภาคเอกชนและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหดําเนินโครงการที่มีสวนชวยลด
กาซเรือนกระจก รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ บทบาทขององคการนี้มี 3 ดาน คือ ดานที่ 1 
พิจารณา กลั่นกรองโครงการลดกาซเรือนกระจก เสนอ
ความเห็น และลงนามในหนังสือรับรองโครงการ (Letter 
of Approval) โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานที่ 2 ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ 
ขอมูล สถานการณ ที่เกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก 
และดานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาโครงการ และการตลาดการ
ซื้อ-ขายปริมาณกาซเรือนกระจก (Carbon Credit) ที่ไดรับ
การรับรองสภาวะการตลาด (Carbon Market) และการเขาถึง
แหลงทุน (Access to Fund) ที่จะมาลงทุนรวมทั้งจากภาย 
นอกและภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อใหกลไกที่ต้ังขึ้นมานี้  
ไดทําหนาที่อยางมีผลสัมฤทธิ์  รัฐบาลจึงควรใหมีการ
สงเสริมและประชาสัมพันธใหภาครัฐและเอกชนไดทราบ
และเขาสูระบบนี้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 บทบาทขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) ตอการลดกาซเรือนกระจก 
(เรียบเรียงจาก http://www.tgo.or.th/) 

 
2) ควรระบุนโยบายสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและตอง

เปดเผยนโยบายตอสาธารณชน สิ่งสําคัญก็คือ ทําอยางไรก็
ตามที่จะทําใหกลุมประเทศและชุมชนรอบขางไดรับทราบ
ถึงนโยบายโดยเฉพาะในเวทีโลก อันสงผลผูกพันตอการคา 
การเมือง ตัวอยางเชน กรณีที่นายเควิน รัดด (Kevin Rudd) 
นายกรัฐมนตรีคนใหมของออสเตรเลีย ไดประกาศแสดง
เจตนารมณเขารวมและลงนามในพิธีสารเกียวโตนับแตวัน
แรกของการประชุมที่บาหลี 

สําหรับประเทศไทย ในระดับประเทศควรมีนโยบาย 
ผูกอมลพิษหรือใชทรัพยากรตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น
ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม (Polluters Pay Principle) การบังคับ
ใชกฎหมาย รณรงคปลูกจิตสํานึก สงเสริมโครงการปลูก
ปา ระดับองคกร เชน การลงทุนในระบบบําบัด การนํากลับ 

มาใชใหมระดับชุมชนหรือครัวเรือน รัฐควรมีมาตรการ
หรือแนะนําวิธีการปฏิบัติในการลดปญหาโลกรอน ทั้งทาง 
ตรงและทางออม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น 

3) ควรมีการทบทวนนโยบาย นําผลของการดําเนินงาน 
และสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมใหมๆ มารวมกําหนด
นโยบายดวย การทบทวนนโยบายทําใหรับทราบถึงปญหาที่
เกิดขึ้นกับองคกรในปจจุบัน เพื่อจะไดหาทางดําเนินการ 
สามารถนําปญหาเหลานั้นมากําหนดเปนนโยบายใหมได 
ทั้งนี้นโยบายดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบวายังมีการ
ปฏิบั ติอยางสม่ําเสมอ  เชน การประชุมอนุสัญญาสห-
ประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (The United 
Nations Framework Convention on Climate Change หรือ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
พิจารณา กลั่นกรอง โครงการเสนอความเห็น 

คณะกรรมการองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก 

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ลงนามในหนังสือรับรอง 

นํามาขึ้นทะเบียน (Registration) 
กับ CDM Executive Board 

ทําการซื้อ – ขาย Carbon Credit  

ขอมูลสถานการณดําเนินการที่
เกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก 

คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ 



UNFCCC) ครั้งที่ 13 และการประชุมประเทศภาคีพิธีสาร
เกียวโต ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหวางวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550 โดยมีผูแทนกวา 160 ประ 
เทศ เขารวมประชุม อยางไรก็ตามการประชุมนี้นับวาเปนจุด 
เริ่มตนแนวทางในการกําหนดนโยบายทางดานสิ่งแวดลอม
ตอไป 

4) การแกปญหาในภาคเกษตรกรรม ควรมีการแนะนํา
ใหเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกที่ดี ปองกันความเสีย 
หายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพดินฟาอากาศ เชน การปลูก
ขาวนาปรังโดยหลีกเลี่ยงไมใหขาวออกรวงในชวงเดือน
มีนาคม–เมษายน และชวงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม หรือ
ทําเพียงปละ 2 ครั้ง ตลอดจนกรมการขาวตองพัฒนาพันธุ
ขาวใหมที่เหมาะสมจะตอสูกับภาวะโลกรอน และแนะนํา
ใหเกษตรกรปลูก ตลอดจนทําการศึกษาปริมาณกาซมีเทน
จากนาขาว โดยมีการเก็บขอมูลและพัฒนาวิธีการปลูก เนื่อง 
จากประเทศไทยมักถูกกีดกันทางการคาจากปญหานี้เสมอ
มา อีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมใหเกษตรกรทําการ 
เกษตรแบบระบบเกษตรอินทรีย แอนโทนี่ โรเดล (Anthony 
Rodale) ประธานสถาบันโรเดล กลาววา “เกษตรอินทรียเปน
เครื่องมือที่ทรงพลังในการแกปญหาสภาวะโลกรอน ทําให
การเกษตรมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการฟนฟูสภาพแวดลอม” 
เนื่องจากดินของระบบเกษตรอินทรีย สามารถจับกาซคาร-
บอนไดออกไซดไวไดมากขึ้น รอยละ 15–28 หรือประมาณ 
3,500 ปอนดตอเอเคอร พืชและดินเปนทําหนาที่เสมือน   
เปนอางเก็บคารบอนไดออกไซด และยังชวยกระตุนการ
เจริญเติบโตของพืชดวย ดังนั้น จึงควรสงเสริมนโยบาย
เกษตรอินทรียกับหนวยงานที่เกี่ยว ของกับเรื่องดังกลาวดวย 

5) การกําหนดนโยบายในเรื่องพลังงานทดแทน เนื่อง 
จากสาเหตุของปญหาสวนใหญมาจากภาคพลังงาน จึงควร
หลีกเลี่ยงการใชพลังงานที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นของกาซ
เรือนกระจกสูง ตัวอยางเชน โรงไฟฟาจากถานหิน ซึ่งปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 360–650 กรัมตอหนวย15 
และไมมีเทคโนโลยีใดชวยได ถึงแมวาจะใชเทคโนโลยีที่ดี
ที่สุดแลว ยกเวนการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงาน เชน การ
ใชเทคโนโลยีดักจับกาซคารบอนมอนอกไซด การแก  
 

                                                 
15 รวมทั้งวงจรการผลิต ตั้งแตการสรางโรงไฟฟา การขนสงเชื้อเพลิง 
และการผลิตจัดสงไฟฟา 

ปญหาโดยการหันมาใชพลังงานแสงอาทิตย กาซชีวภาพ 
ไบโอดีเซล พลังน้ํา พลังลม หรือพลังงานชีวมวล เชน นัก 
วิจัยชาวบราซิลคนพบวาหญาแฝกหอมซึ่งเกษตรกรนิยม
ปลูกโดยทั่วไป โดยใชหญาแผกที่แหงแลวนําไปเปนเชื้อ 
เพลิงเพื่อปอนเขาสูโรงไฟฟาชีวมวล ที่ผานมาประเทศไทย
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 
(พ.พ.) ไดติดตั้งระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวใหกับ
ฟารมเลี้ยงสัตว ที่มีความเหมาะสม  เชนฟารมสุกร โค 
กระบือ เปด ไก โดยแบงออกเปนฟารมขนาดเล็ก (การเลี้ยง
สุกรขุน 500 ตัว) จํานวน 25 ระบบ และฟารมขนาดยอย 
(การเลี้ยงสุกรขุน 100 ตัว) จํานวน 25 ระบบ รวมเปน 50 
ระบบ สงเสริมใหเกษตรกรนําของเสียมาผลิตเปนพลังงาน 
เพื่อใชประโยชนใหฟารมและครัวเรือน ลดการใชกาซหุง
ตม ไฟฟาและน้ํามัน ลดการปลอยของเสียลงสูแหลงน้ํา  
ลดการตัดไมทําลายปา ทั้งนี้ การดําเนินการตองดําเนินงาน
ภายใตการจัดทําแผนพลังงานทดแทน 15 ป ซึ่งระยะสั้นให
ความสําคัญกับพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง และมีผล 
กระทบที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของประเทศ ระยะยาว ใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโน-
โลยีและพลังงานทดแทนภายในประเทศ สรางอุตสาหกรรม
และบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน    
ในอนาคต ใหอุตสาหกรรมดานพลังงานทดแทนมีความเขม 
แข็ง สามารถแขงขันไดในตลาดโลกประกอบกับการสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่นทั่วประเทศ ใหพ่ึงพา
ตนเองดวยพลังงานสะอาดตอไป สงเสริมการจัดพลังงานสี
เขียวหรือกลไกไฟฟาสีเขียว (Green Power Mechanism)    
คือการใชพลังงานหมุนเวียนตางๆ นโยบายที่กลาวมา ทําให
พลังงานทดแทนจึงมีความนาสนใจและนิยมใชกันอยาง
แพรหลายมากขึ้น  

ในระดับชุมชนควรมีโครงการวางแผนพลังงานชุมชน 
(Local Energy Planning: LEP) ตามนโยบายของกระทรวง
พลังงานใหบุคลากรในพื้นที่ทํางานรวมกับคนในองคกร
และผูเช่ียวชาญ โดยใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ถาย 
ทอดวิธีการผลิตพลังงานทดแทน แลกเปลี่ยนความรูและ
วิธีการดําเนินการของแตละชุมชน ผลักดันชุมชนเขาสูสังคม 
 

 
 
 



ประหยัดพลังงาน ต้ังกลุมคนที่ผลักดันใหชุมชนมีการเปลี่ยน 
แปลง ที่เรียกวานักวางแผนพลังงาน16 ขยายสังคมนักวางแผน
พลังงาน สรางกระบวนการมีสวนรวมในสังคม 
 
บทสรุป 

จากปญหาที่ประเทศไทยประสบทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเกษตร ประมง การทองเที่ยว และความมั่นคง
ทางอาหารอันมีสาเหตุมาจากสภาวะโลกรอน สงผลให
ประเทศไทยตองมีโครงการดําเนินการแกปญหาในแตละ
ดานตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันความรวมมือระหวาง
ประเทศทําใหตองมีการปฎิบัติเพื่อใหสอดคลองกับการ
แกปญหาในเวทีโลก ประเทศไทยไดเขารวมเปนประเทศ
ภาคีในอนุสัญญาเวียนนา การลงนามในอนุสัญญาสห-
ประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลงนาม
รับรองพิธีสารเกียวโต การตั้งองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก เพื่อนําไปสูการซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจก 
ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด การกระทําทั้งหมดนี้อยูใน
กรอบขององคกรนานาชาติ โครงการที่มีสวนชวยลดกาซ
เรือนกระจก หากนําเขาสูองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก และนํามาขึ้นทะเบียน เพื่อนําไปสูแหลงทุน นอกจาก
จะบรรเทาปญหาแลวยังสรางภาพลักษณที่ดีตอประชาคม
โลก และสรางความไดเปรียบทางการคาอีกทางหนึ่งดวย 

การผสมผสานการจัดการปญหาภาวะโลกรอนโดยยึด
หลักขอตกลงระหวางประเทศมากําหนดนโยบายของภาค 
รัฐ ใหองคกรที่เกี่ยวของไดทําหนาที่ ตลอดจนเผยแพร
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของไดทราบถึงความจําเปนที่ตอง
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการแกไขปญหาภาวะโลกรอน 
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตางๆ ใหทุก
ภาคสวนตระหนักและมีสวนรวมในการดําเนินโครงการที่
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะสงผลใหการบรรเทา
ปญหาโลกรอนไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

                                                 
16  ผูที่มีความรูดานพลังงาน อาจไมตองมีความรูลึกซึ้ง แตตองรูสิ่งที่อยู
ในบริบทของชุมชน และสามารถหาแบบแผนการใชพลังงานที่เหมาะ 
สมกับชุมชน เชน พื้นที่เกษตรกรรมนักวางแผนพลังงานสามารถหา 
ทางออกพลังงานที่เหมาะสม โดยตนเองตองเปนผูปฏิบัติใหคนรอบขาง
เห็นเปนตัวอยาง สามารถสื่อสาร โนมนาวจิตใจ ชี้แจงขอดีขอดอย ของ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงาน จนเกิดการปฏิรูปการใชพลัง- 
งานในทองถิ่นนั้น 
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