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                "ใชถ้งุผา้ไมเ่อาพลาสตกิ" "ปิดไฟ-ลดแอร"์ "ป่ันจักรยานลดควนัพษิ" ฯลฯ ค าพูดเหลา่นีใ้นอกี 8 ปี

ขา้งหนา้จะไมใ่ชแ่คพู่ดเท่ๆ  ของพวกองิกระแสลดโลกรอ้นอกีตอ่ไป เพราะประเทศไทยอาจตอ้งออกกฎหมายหรอืกฎ
บงัคบัใหป้ระชาชนลดการใชพ้ลงังานฟุ่ มเฟือยอยา่งจรงิจัง เนื่องจากมตขิองทีป่ระชมุรัฐภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิา่

ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ครัง้ที ่17 หรอื "คอป 17" (17th United Nations Climate Change 

Conference) จัดขึน้ในเมอืงเดอรบ์นั สาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้เมือ่ตน้เดอืนธันวาคม 2554 นัน้ ไดก้ าหนดขอ้ตกลงใหม่
ให ้194 ประเทศทั่วโลกมสีว่นร่วมในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก จากเดมิทีม่แีตป่ระเทศพัฒนาแลว้เทา่นัน้ทีถ่กู

บงัคบั 
  

              สบืเนือ่งจากผลงานวจัิยชิน้ใหม่ทีช่ ีใ้หเ้ห็นชดัเจนวา่ โลกมนุษยก์ าลงัถกูคกุคามดว้ยภาวะโลกรอ้น รายงาน

จาก "เยอรมันวอช" (Germanwatch) เผยแพร่ออกมาวา่อณุหภมูโิลกก าลงัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ หากวนัใดเพิม่ขึน้มากกวา่ 3.5 
องศาเซลเซยีส จะท าใหเ้กดิภัยแหง้แลง้ อทุกภัย พาย ุและระดบัน ้าทะเลทีแ่ปรปรวนอย่างรุนแรงขึน้ มนุษยโ์ลกไมต่ า่

กวา่สบิลา้นจะไดรั้บผลกระทบโดยตรง หากพจิารณาเหยือ่ภัยธรรมชาต ิ20 ปี ตัง้แตปี่ 2534 -2553 พบวา่มภีัยธรรมชาติ
ทีเ่กดิจากสภาพอากาศแปรปรวน 1.4 หมืน่ครัง้ ท าใหผู้เ้สยีชวีติไปแลว้ 7 แสนคน สว่นใหญ่อาศัยอยูใ่นบงักลาเทศ 

พมา่ และฮอนดรัูส สอดคลอ้งกับรายงานจากสหประชาชาตเิมือ่เดอืนพฤศจกิายนระบวุา่จากการเก็บสถติติอ่เนือ่ง 160 ปี 
ตัง้แตพ่.ศ.2393 ปรากฏวา่ปี 2554 ถอืเป็นปีทีอ่ณุหภมูทิัว่โลกรอ้นมากจนทะลกุลายเป็นอนัดบั 10  

            

               การประชมุคอป 17 เดมิก าหนดไวใ้หส้ ิน้สดุในวนัที ่9 ธันวาคม แตผู่แ้ทนแตล่ะประเทศถกเถยีงกนัอย่างเมา
มัน มกีารประทว้งตอ่รองกนัหลายแงม่มุ ทัง้สหภาพยโุรป, อนิเดยี, จนี และสหรัฐ สดุทา้ยแคนาดาประกาศถอนตวั

ออกไปอยา่งกะทนัหัน ท าใหก้ารประชมุตอ้งขยายเวลาจนถงึวันที ่11 ธันวาคม ไดข้อ้สรุปเบือ้งตน้วา่ ในปี 2555 ทกุ
ประเทศจะสง่ตวัแทนมาเริม่กระบวนการร่างขอ้ตกลงลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกฉบับใหม ่เพือ่ใหม้ผีลผกูพันทาง

กฎหมาย และใหม้ผีลบงัคับใชไ้ดใ้นปี 2563 เนือ้หาส าคญัของขอ้ตกลงนี ้คอื ทกุประเทศตอ้งเสนอตัวเลขมาวา่จะลด

การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเทา่ไร โดยเนน้ก๊าซเรอืนกระจก 6 ชนดิ คอื  กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์กา๊ซมเีทน กา๊ซไน
ตรัสออกไซด ์ก๊าซไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน กา๊ซเปอรฟ์ลูออโรคารบ์อน และ กา๊ซเฟอรเ์ฮ็กซาฟลโูอไรด ์  

            
              หลงัการประชมุสิน้สดุลง "พทิยา พุกกะมาน" ผูช้ว่ยรัฐมนตรปีระจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ในฐานะหัวหนา้คณะผูแ้ทนไทย กลา่ววา่ ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมายลดการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจกใหช้ดัเจน เพือ่ใหป้ระเทศภาคอีืน่ยอมรับวา่มกีารปฏบิตัติามอนุสญัญาดงักลา่วแลว้ ขณะนี้ประเทศไทย
ไดเ้ตรยีมพรอ้มรองรับผลกระทบจากโลกรอ้น โดยพยายามเพิม่ขดีความสามารถในการพยากรณ์อากาศ การจัดท า

ยทุธศาสตรร์องรับภัยพบิัตริะยะยาว ฯลฯ  
  

              
 

                



2 
 

 
 

 
 

 
 

 

              คนไทยอาจคดิวา่ตัวเองเป็นประเทศเล็กๆ ปลอ่ยก๊าซท าโลกรอ้นไมม่ากนัก หารูไ้มว่า่ไทยอยู่อนัดับ 22 จาก
ทัง้หมด 216 ประเทศทั่วโลก ศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูคารบ์อนไดออกไซด ์(CDIAC) ขององคก์ารสหประชาชาตริะบวุา่ ใน

แตล่ะปีประเทศไทยปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมาถงึปีละ 285 ลา้นตนั หรอื 1%  ของทัง้หมด สว่นอนัดับ 1-5 
ไดแ้ก ่จนี 7,031 ลา้นตนั (23%) 2 อเมรกิา 5,461 ลา้นตนั (18%)  3 สหภาพยโุรป 4,177 ลา้นตนั (14%) 4 รัสเซยี 

1,742 ลา้นตนั (6%)  5 ญีปุ่่ น 1,208 ลา้นตนั (4%)  
  

              ดร.บณัฑรู เศรษฐศโิรตม ์ผอ.สถาบนัธรรมรัฐเพือ่การพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม หนึง่ในตวัแทนเอ็นจโีอที่

ตดิตามปัญหาโลกรอ้นมาเกอืบ 10 ปี เลา่วา่ ผลจากการประชมุทีเ่ดอรบ์นัท าใหท้กุประเทศตอ้งกลบัไปท าการบา้นมาวา่ 
อกี 8 ปีขา้งหนา้จะลดกา๊ซเรอืนกระจกใหไ้ดปี้ละเทา่ไร รัฐบาลไทยตอ้งวางแผนผลติไฟฟ้าและพลงังานทางเลอืกตัง้แต่

วนันี ้สว่นประชาชนทัว่ไปชว่ยกันประหยัดพลงังาน เชน่ ใชร้ะบบขนสง่มวลชน ปิดไฟทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งใช ้ฯลฯ ภาวะโลก
รอ้นไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวัอกีตอ่ไป ทกุวนันีม้ันสง่ผลกระทบถงึไทยแลว้ กรณีน ้าทว่มใหญ่ปี 2554 สว่นหนึง่มาจาก

ผลกระทบจากภมูอิากาศแปรปรวน ท าใหล้มมรสมุมาผดิฤดกูาลหรอืมจี านวนมากกวา่ปกต ิจากไปนีภ้าคเกษตรกรตอ้ง

ปรับตวัครัง้ใหญ ่ฤดกูาลท าไร่ท านาจะเปลีย่นไปไมเ่หมอืนเดมิ   
           

              ขณะที ่รศ.ดร.นริมล สธุรรมกจิ นักวชิาการโลกรอ้น คณะเศรษฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
วเิคราะหก์ตกิาการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก กลา่ววา่ โดยเฉลีย่คนไทยท าใหเ้กดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซดปี์ละ 5-6 ตนัตอ่

คนตอ่ปี ในปี 2563 อาจถูกบงัคบัใหล้ดประมาณรอ้ยละ 5 จากทีต่วัเลขปัจจุบนั หากเปรยีบเทยีบประชากรชาตอิืน่ใน
เอเชยีแลว้ตวัเลขคอ่นขา้งสงู การจะรูว้า่ลดหรอืไมล่ด ผูเ้ชีย่วชาญดจูากปรมิาณการใชพ้ลงังานและไฟฟ้าวา่ตวัเลข

ลดลงหรอืไม ่วนันีรั้ฐบาลควรเริม่ประชมุหารอืกบัทกุภาคสว่นวา่จะท าอยา่งไร เพือ่จัดท านโยบายภาครวมของประเทศ

ออกมา เชน่ หน่วยงานรัฐจะเปลีย่นไปใชพ้ลงังานหมนุเวยีนไดอ้ย่างไรบา้ง ทัง้พลงังานแสงแดด พลงังานลม ตอ้ง
พยายามเพิม่ใหไ้ดเ้ป็นรอ้ยละ 20 ของพลงังานทัง้หมด สว่นภาคเอกชนตอ้งลดการใชถ้า่นหนิในโรงงานอตุสาหกรรม 

ลดใชไ้ฟฟ้าเปลีย่นเป็นหลอดประหยัดพลงังาน เปลีย่นระบบขนสง่ ฯลฯ เชน่เดยีวกนั คนทั่วไปตอ้งชว่ยกนัประหยัด
พลงังานดว้ย  

  

              "ภาครัฐอย่าคดิแตโ่ครงการวนัเดยีวสัน้ๆ เชน่ ปิดไฟวนัเดยีว ใชถ้งุผา้วนัเดยีว โลกรอ้นสง่ผลกระทบถงึทกุ
คน ตอ้งไมค่ดิวา่ท าคนเดยีวไม่ไดผ้ล ถา้คนอืน่ไมท่ าดว้ย รัฐตอ้งสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

มากกวา่นี้" นักวชิาการโลกรอ้นกลา่วแนะน าทิง้ทา้ย 
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