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เม่�อวิิกฤติิโลกร้อนำกลายเปั็นำปััญหาการเม่องของโลก
 ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ห้รือที่เรามักเรียกว่า 
“โลกร้อน” แม้จำะเป็นปัญห้าที่นักวิทยาศ์าสตร์รู้มานาน แต่สาธิารณะรับรู้ 
และตื่นตัวอย่างจำริงจำังตั้งแต่การประชุุมสห้ประชุาชุาติสิ่งแวดล้อมโลก
ในปี ค.ศ์.1992 จำากการที่สห้ประชุาติร่วมกันยกร่างกรอบอนุสัญญา
สห้ประชุาชุาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ข้้น

 ความตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อนของผูู้้คนทั่วโลกมีความแตกต่างกัน  
ประเทศ์ที่เป็นห้มู่เกาะ ชุายฝุ่ั�งทะเลห้รือเมืองให้ญ่ที่ติดทะเลเผู้ชิุญ 
ผู้ลกระทบจำากระดับน้ำทะเลสูงข้้น ห้รอืประเทศ์ยุโรปซ่้งมีภมูอิากาศ์ห้นาว
ก็กำลังเผู้ชิุญคลื่นความร้อน ปัญห้าไฟป�าในออสเตรเลีย สห้รัฐอเมริกา 
บราซิล ฯลฯ ก็กลายเป็นปัญห้าข้ามพรมแดน 

 ประเทศ์ตะวันตกทั้งยุโรป และสห้รัฐ ฯ ตั้งศ์ูนย์ศ์้กษาปัญห้า 
โลกร้อนมาตั้งแต่ปี ค.ศ์.1957 จำนได้ข้อสรุปที่ชุัดเจำนในปี ค.ศ์.1979 จำาก
การประชุุมว่าด้วยภูมิอากาศ์โลกครั้งแรก และนำไปสู่การจำัดต้ังแผู้นงาน 
ภูมิอากาศ์โลก โดยเรียกร้องให้้รัฐบาลของประเทศ์ต่าง ๆ  ศ์้กษาคาดการณ์ 
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และห้าทางป้องกันแนวโน้มที่มนุษย์จำะสร้างปัญห้าการเปล่ียนแปลง 
ภูมิอากาศ์ที่กระทบต่อสุขภาวะมนุษย์โดยรวม

 นั่นจำ้งทำให้้โลกเกิดมุมมองให้ม่ต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ในฐานะที่เป็นวิกฤติร่วม แนวคิด “การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพ
ภูมิิอากาศ” ย้อนกลับไปถ้งประวัติศ์าสตร์ทุนนิยม ตั้งแต่การปฏิิวัติ
อุตสาห้กรรมในต้นทศ์วรรษที่ 19 ที่ยุโรปเริ่มใชุ้น้ำมัน ก๊าซธิรรมชุาติ และ
ถ่านห้ิน ห้รือเรียกรวมว่า “พลี่ังงานฟอสซิิลี่” ในการพัฒนาอุตสาห้กรรม
ให้้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

 สิ่งที่ตามมาซ้่งในอดีตไม่เคยตระห้นักเลยก็คือ จำากยุคปฏิิวัติ
อุตสาห้กรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกโดยเฉุพาะคาร์บอนไดออกไซด์ 
สงูข้น้กวา่ยคุกอ่นปฏิิวตัอิตุสาห้กรรมถง้รอ้ยละ 47 เปน็การเพิม่ข้น้ทีเ่รว็กวา่ 
กระบวนการดูดซับตามธิรรมชุาติจำะดูดกลับได้ทัน (โดยทะเล พืชุ ผู้ืนดิน 
สายน้ำ ทีด่ง้ก๊าซคาร์บอน ฯ ในกระบวนการสร้างสรรค์ชุวีติให้อ้ยูใ่นสภาวะ
สมดุลเอื้อต่อสิ่งมีชุีวิต) เมื่อก๊าซต่าง ๆ สูงเกินดุลยธิรรมชุาติ ทำให้้เกิด 
ภาวะเรือนกระจำกกักความร้อนของโลกมากกว่าที่เคยเป็น ส่งผู้ลให้ ้
อุณห้ภูมิโลกเพิ่มสูงข้้นไปเรื่อย  ๆ จำนถ้งปัจำจุำบันเพิ่มข้้นมาแล้ว 1.1  
องศ์าเซลเซียส (โดยค่าเฉุลี่ย) ส่งผู้ลให้้สภาวะธิรรมชุาติแปรปรวน  
กระทบต่อการดำรงชุีพของมนุษย์และสรรพชุีวิต

 จำนในปี ค.ศ์.1980 - 1985 วงการวิทยาศ์าสตร์ได้มีการประชุุม
วิชุาการต่อเนื่อง และได้เห้็นพ้องกันว่าการเปลี่ยนแปลงอากาศ์เป็น
ปัญห้าคุกคามความปลอดภัยของประชุาคมโลก และนำมาสู่การจัำดตั้ง
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คณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change ห้รือ IPCC) ในปี 
ค.ศ์.1988 อันเป็นกลไกวิชุาการร่วมของนักวิทยาศ์าสตร์ทั่วโลกที่ศ์้กษา
ผู้ลกระทบ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผู้ลกระทบ ซ้่งในปีนั้นมี
ข้อเสนอให้้รัฐทั่วโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกให้้ได้ต่ำกว่าร้อยละ 20 
จำากระดับของปี ค.ศ์.1988 ภายในปี ค.ศ์.2005

 นั่นเท่ากับว่า แม้ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์จำะเกิดข้้น
แบบสะสมมานาน แต่วงการวิทยาศ์าสตร์โลกเพิ่งมีบทสรุปปัญห้าร่วมกัน
ในทศ์วรรษ 1980 มีข้อเสนอนโยบายให้้โลกลดก๊าซเรือนกระจำก และมี 
นโยบายร่วมกันระดับโลกในปี ค.ศ์.1992 จำนถ้งปัจำจุำบันนับเป็นเวลา
เพียง 30 กว่าปี

 เพียงเวลากวา่ 30 ป ีองคก์รวชิุาการ เชุน่ IPCC และกลไกระห้ว่าง 
ประเทศ์คือสห้ประชุาชุาติ ทำให้้เกิดโลกทัศ์น์ร่วมของโลกว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ในฐานะเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของ 
มนุษยชุาติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ด้วยความท่ีการก่อตัวจำินตนาการ 
โลกร้อนเพิ่งเกิดข้้นไม่นาน และผู้ลกระทบที่ถูกอธิิบายว่ามาจำากปัญห้า 
โลกร้อนก็เกิดข้้นไม่เท่ากัน (ประเทศ์ห้มู่เกาะ ชุายฝัุ่�งทะเล เห้็นปัญห้า
การรุกคืบระดับน้ำทะเล เดือดร้อนที่สุด เชุ่นเดียวกับกลุ่มประเทศ์ยุโรป
ที่เคยเป็นประเทศ์เขตห้นาวก็เผู้ชุิญอากาศ์ร้อนอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก็มี
ความตืน่ตวั) แตป่ระชุาชุนในภมูภิาคทีย่งัไมเ่ห้น็ผู้ลกระทบชุดัเจำนกอ็าจำจำะ 
ไมต่ระห้นกัตอ่ปญัห้านี ้นัน่จำง้ทำให้เ้กดิมมุมองการให้ค้วามสำคญัตอ่ปญัห้า
โลกร้อนที่แตกต่างกันไป
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โครืงก๊ารื กิ๊จก๊รืรืมมนุษย์์
ทำำาลาย์ธรืรืมชาติิ

ความเสื� อมของมนุษย์์ 
ทุำนนิย์ม

ภููมิอาก๊าศผัันผัวน

ภููมิอาก๊าศเปล่�ย์นติามปก๊ติิเป็นเรืื�องอุปโลก๊น์ด้้วย์
เป้าหมาย์ผัลปรืะโย์ชน์

ปัญหา

สาเหตุิมนุษย์์ สาเหตุิธรืรืมชาติิ

ไม่เป็นปัญหา 

มุมมองท่�แติกติ่างติ่อการ
เปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศ
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โครงสร้างเศรษฐกิจโลกทุนำนำิยมท่�ถู้กเติ่อนำ
ด้้วิยเร่�องโลกร้อนำ

 ในชุว่งเปลีย่นศ์ตวรรษนี ้ภายห้ลังสิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่2 (1945)  
เศ์รษฐกิจำโลกเติบโตข้้นอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานฟอสซิล การข้้นลงของ 
ราคานำ้มนักระทบตอ่เศ์รษฐกจิำโลก และในชุว่งเวลาเขา้สูท่ศ์วรรษ 1980 เอง  
โลกก็ถูกเตือนว่า มีปัญห้าที่ให้ญ่กว่าการต่อสู้ในสงครามเย็น ซ้่งก็คือ  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ทีม่าจำากการพฒันาเศ์รษฐกจิำฐานพลงังาน
ฟอสซิลตั้งแต่ปฏิิวัติอุตสาห้กรรมมาสู่การเติบโตทุนนิยมในปัจำจำุบัน

 แต่ความเป็นจำริงให้ม่นี้ไม่ใชุ่เรื่องจำะยอมรับได้ง่าย เพราะต้ังแต่
ทศ์วรรษ 1980 จำนถ้งการยุติสงครามเย็น เป็นชุ่วงที่เศ์รษฐกิจำโลกกำลัง
เติบโต กลุ่มทุนด้านพลังงาน อุตสาห้กรรม และการเกษตร (พ้่งพาปัจำจำัย
การผู้ลิตจำากฟอสซิล) มีบทบาทสูงต่อการกำห้นดเศ์รษฐกิจำการพัฒนาโลก 
และเพิ่มบทบาทจำนถ้งปัจำจำุบันนี้

 นั่นอาจำทำให้้แม้จำะมีการเตือนภัยจำากองค์กรวิทยาศ์าสตร์ตั้งแต่
ปี ค.ศ์.1979 และมีข้อเสนอให้้ทุกรัฐลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำกตั้งแต่ 
ค.ศ์.1988 เกิด IPCC ข้้น มีอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
ในปี ค.ศ์.1992 และประชุุมภาคีประเทศ์สมาชุิก (COP) ตั้งแต่ ค.ศ์.1995 
จำนชุัดเจำนในพิธิีสารเกียวโตปี ค.ศ์.1997 มาจำนถ้งข้อตกลงปารีส 2015 
ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศ์วรรษที่ผู้่านมาที่โลกตื่นตัวจำนกำห้นดนโยบาย
ลดก๊าซเรือนกระจำก แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกไม่ได้ลดลงเลย 
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 ดเูห้มอืนคำเตอืนห้ายนะโลกจำากนกัวทิยาศ์าสตรไ์มไ่ดส่้งผู้ลตอ่การ
เปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง ขณะทีธ่ิรุกจิำพลงังานฟอสซลิ ธิรุกจิำการเกษตร 
ธิุรกิจำอุตสาห้กรรมยังคงเติบโตต่อไป ด้วยการเปลี่ยนห้ายนะให้้กลาย
เป็นธิุรกิจำ ทั้งด้วยการย้อมธิุรกิจำด้วย “สีเขียว” เชุ่น พลังงานห้มุนเวียน 
อตุสาห้กรรมสเีขยีว การเตบิโตสเีขยีว ฯลฯ และการใชุก้ลไกตลาดคารบ์อน
เพื่อทำให้้ก๊าซที่เป็นสาเห้ตุโลกร้อนกลายเป็นสินทรัพย์และกำไร

การเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศ
กับัควิามหมายวิันำสิ�นำโลก

 ในทศ์วรรษ 1970 กระแสความสนใจำต่อวิกฤติส่ิงแวดล้อม 
กลายเป็นประเด็นนโยบายระดับสากล แต่ก็ไม่ถ้งขั้นทำให้้โลกมองว่าจำะ
เป็นจำุดจำบของมนุษยชุาติ แม้จำะมีข้อมูลเรื่องความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ
ท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว ก็ยังเป็นเพียงแค่ระดับความห้่วงใย ห้ากแต่กระแส
ความตระห้นกต่อปัญห้าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ์นั้นต่างออกไป 
เพราะสภาวะโลกร้อนถูกมองผู้่านมิติห้ายนะของโลกห้รือวัน “สิ้นโลก” 
(Apocalypse) ซ้่งแต่ก่อนจำินตนาการวันสิ้นโลกจำะโยงกับเรื่องสงคราม
นิวเคลียร์ แต่เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุด (ก่อนท่ีมีสงครามรัสเซียบุกยูเครน) 
ความห้วาดวิตกต่อนิวเคลียร์ที่ทำให้้โลกดับสูญก็บางเบาลงไป แต่ขณะนี้
ถูกแทนที่ด้วยแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 

 ดังที่ Mike Hulme นักภูมิศ์าสตร์ชุาวอังกฤษที่ได้ศ้์กษาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ทัง้ในเชุงิกายภาพและสงัคมมาเปน็เวลานาน 
สะท้อนถ้งการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศ์น์ เกี่ยวกับภูมิอากาศ์ว่า  
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“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์มิใชุ่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ประสบ 
ภาวะโลกร้อนกลายเป็นแนวคิดที่เดินทางมาไกลจำากจำุดกำเนิดในสาขา
วิทยาศ์าสตร์บริสุทธิิ�มาก และเมื่อแนวคิดดังกล่าวปะทะกับวัฒนธิรรม 
การเมือง ระบบเศ์รษฐกิจำ วัฒนธิรรมสื่อ ศ์าสนาและความเชุื่อ การค้า 
และการทูตในระห้ว่างทาง ภาวะโลกร้อนจำ้งเกิดเป็นแนวความคิดให้ม่ท่ี
ดำรงอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไป” (Mike Hulme, 2009, อ้าง
ใน TCJA, 3 กพ.2565)

 กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศ์น์ “โลกร้อน” “โลกวิบัติ” ที่เชุื่อมโยง 
สาเห้ตุมาจำากมนุษย์ ห้รือยุคสมัยที่มนุษย์คือผูู้้เปลี่ยนแปลงธิรรมชุาติ 
(Anthropocene) แม้ถูกสถาปนาข้้นมาไม่นาน แต่เมื่อเชุื่อมโยงกับ
แนวคิด “วันสิ้นโลก” ตามศ์าสนา และความเสื่อมถอยของมนุษย์ในระบบ
ทุนนิยม จำ้งทำให้้เกิดเป็นการสร้างจำินตนากรรมร่วมของโลกต่อห้ายนะ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์

กระบัวินำการเปัล่�ยนำผู้่านำและลด้ทอนำควิามหมาย	
ส้่วิิธี่คิด้เชิงเด้่�ยวิการเปัล่�ยนำเปัลงสภาพภ้มิอากาศ

 สถานการณ์ปัญห้าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ได้รับการ
ขยายความรุนแรงของปัญห้าให้้เป็นปัญห้าสำคัญยิ่งต่อความอยู่รอดของ
มนุษยชุาติและสรรพชุีวิตในโลกใบนี้ เป็นตัวสะท้อนความล้มเห้ลวของ
ระบบทุนนิยมท่ีเปลี่ยนความสัมพันธ์ิระห้ว่างมนุษย์กับธิรรมชุาติอย่าง
ถ้งรากถ้งโคน ธิรรมชุาติท่ีเคยเป็นแห้ล่งกำเนิดชุีวิต เป็นพลังศ์ักดิ�สิทธิิ�ที่
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โอบอุ้มชีุวิตของมนุษย์ถูกแปรเปลี่ยนเป็น “ทรัพยากรธิรรมชุาติ” เป็น  
“ปัจำจำัยการผู้ลิต” และเป็น “สินค้า” เพื่อสั่งสมความมั่งคั่ง 

 พลงัของทนุนยิมสรา้งโศ์กนาฏิกรรมของโลกทัง้การลา่อาณานคิม 
เกิดความเห้ลื่อมล้ำ เกิดชุนชุั้น ความยากจำนของผูู้้คนที่ต้องสูญส้ินจำาก 
การดำรงชีุพจำากปัจำจัำยธิรรมชุาติ เกิดสงครามแย่งชิุงทรัพยากร การ 
ถูกบังคับให้้อพยพโยกย้ายถ่ิน และการสูญพันธิุ์ของความห้ลากห้ลาย 
ทางชีุวภาพ และความห้ลากห้ลายทางวัฒนธิรรมของชุนพื้นเมือง ชุุมชุน
ท้องถิ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

 ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ จำ้งมิใชุ่ปัญห้าให้ม่ ห้รือ
ปญัห้าส่ิงแวดล้อมอีกแขนงห้น้ง่ แต่เป็นบทประมวลของความล้มเห้ลวของ
ระบบทุนนิยมทั้งทางเศ์รษฐกิจำ สังคม และการเมืองในยุค “ทุนนิยมสมัย” 
(Captialocence) 

 ขณะโลกเริ่มจำะตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ แต่ 
ความพยายามของนานาประเทศ์โดยกลุม่ชุนชุัน้นำทางเศ์รษฐกิจำ กย็งัวาดห้วัง 
ว่าทุนนิยมจำะยังอยู่รอดและเติบโตต่อไปด้วยการปรับตัวเพียงเล็กน้อย 
เกิดเป็น “การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) “การเติบโตอย่างยั่งยืน” 
(Sustainable Growth) โมเดลเศ์รษฐกิจำแบบให้ม่  (BCG Economy) ฯลฯ 

 ปัญห้าสภาวะโลกร้อน ถูกลดทอนด้วยทัศ์นะวิทยาศ์าสตร์ว่า
เป็นเพียงเร่ือง “ก๊าซเรือนกระจำก” โดยเฉุพาะคาร์บอนไดออกไซด์ ที่
ต้องใชุ้เทคโนโลยี และกลไกตลาดในการลดการปล่อย การดูดกลับ การ

14



ชุดเชุย การค้า ฯลฯ ซ้่งทั้งห้มดยังอยู่ในวังวนของระบบทุนนิยมท่ีมอง
ธิรรมชุาติด้วยทัศ์นะเป็นวัตถุ สสารที่แปลกแยก โดยใส่ใจำต่อวิถีทุนนิยม 
ที่ยิ่งสร้างความแปลกแยกและความขัดแย้งระห้ว่างมนุษย์กับธิรรมชุาติ  
ไมต้ั่งคำถามตอ่นโยบาย โครงการพฒันาตา่ง ๆ  ทีท่ำลายนเิวศ์ธิรรมชุาตแิละ 
วัฒนธิรรม ทำให้้ทิศ์ทางนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
ของโลก แทนท่ีจำะเรียนรู้เข้าใจำ และสร้างพลังความต่ืนตัวของประชุาชุน
ให้้ห้าทางออกจำากทุนนิยมด้วยวิถีที่ห้ลากห้ลายกลับถูกจำำกัดวงเฉุพาะ
นักวิทยาศ์าสตร์ ผูู้้กำห้นดนโยบาย กล่มทุนอุตสาห้กรรมซ้่งได้รับความ
เห้็นอกเห้็นใจำที่จำะต้องปรับตัวมากเสียยิ่งกว่าชุุมชุนต่าง  ๆ ที่วิถีชุีวิต
ผูู้กพันกับแบบแผู้นภูมิอากาศ์ กำลังเผู้ชุิญความเดือดร้อนจำากภูมิอากาศ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงจำนยากจำะปรับตัวได้ ทั้งห้มดนี้สะท้อนว่า  
ทศิ์ทางการแกไ้ขปญัห้าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ดว้ยระบบทนุนยิม
กำลังไปผู้ิดทาง เพราะทุนนิยมคือรากปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ์ แต่ระบบโลกกำลังห้าทางออกการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์
ด้วยระบบทุนนิยม

จากการด้้ด้ซัับัคาร์บัอนำ	(Carbon	Sink)	
ส้่การชด้เชยคาร์บัอนำ	(Carbon	Offset)	และติลาด้คาร์บัอนำ

 ในทางวิทยาศ์าสตร์มีการศ์้กษาถ้งบทบาทและศ์ักยภาพของ 
ระบบนิเวศ์ธิรรมชุาติที่ มีการด้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอยู่ ใน 
องคป์ระกอบของระบบนเิวศ์ เชุน่ ทะเล แมน่ำ้ ป�า ฯลฯ แตก่ระนัน้แนวคดิ
เร่ืองการดูดซับคาร์บอน ฯ เป็นจำุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อรัฐต่าง ๆ และกลุ่ม 
ทุนต่างตระห้นักว่า ห้ากเลี่ยงที่จำะไม่ลดก๊าซเรือนกระจำกอย่างจำริงจำัง  
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ก็คือห้ันไปให้้ความสำคัญกับการดูดซับก๊าซเรือนกระจำกทั้งโดยธิรรมชุาติ 
และโดยเทคโนโลยี ซ้่งแน่นอนว่าการดูดซับก๊าซโดยธิรรมชุาติเป็นต้นทุน
ที่ถูกกว่ามาก

 เม่ือเอาเป้าห้มายการลดปล่อยก๊าซมาหั้กลบด้วยการเพิ่มการ 
ดดูซับก๊าซเรือนกระจำก โดยเจำาะจำงท่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นห้ลักก่อน  
เนื่องจำากมีปริมาณมากและคงสภาวะก๊าซเรือนกระจำกยาวนานที่สุด จำ้ง
เกิดเป็นแนวคิดเรื่อง “คาร์บอนเป็นกลี่าง” (Carbon Neutrality) ห้รือ
คารบ์อนเปน็ศนูยโ์ดยสทุธิ ิ(Net Zero) ซ้ง่ไมไ่ดห้้มายความวา่จำะยติุปลอ่ย
กา๊ซเรือนกระจำกจำรงิ ๆ  แตเ่ปน็การทำให้ห้้กัลบในทางตวัเลขดว้ยการทำให้้
ปริมาณการปล่อยสมดุลกับปริมาณการดูดกลับ
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 แนวคิดเรื่องการดูดซับคาร์บอน และคาร์บอนเป็นกลางโดยสุทธิิ
เปิดโอกาสให้้ระบบทุนนิยมฐานพลังงานฟอสซิล โดยภาคธิุรกิจำขนาดให้ญ่ 
ไม่ต้องปรับตัวขนานให้ญ่ตามคำเตือนของนักวิทยาศ์าสตร์ เพราะเป็น
ทางเลือกให้้ภาคทุน เชุ่น ทุนพลังงาน ทุนอุตสาห้กรรม ทุนเกษตรและ
อาห้ารขนาดให้ญ่ห้าทางออกได้ด้วยการเอาการดูดกลับก๊าซคาร์บอน 
ด้วยธิรรมชุาติ มาชุดเชุย (Offset) การไม่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำก  
(เท่าที่ควร) เพื่อให้้ตัวเลขทางบัญชีุกลายเป็น “ศู์นย์” ด้วยแนวคิดเรื่อง 
การชุดเชุยคาร์บอน (Carbon Offset)

 รปูแบบการลงทนุมหี้ลายประเภท เชุน่ การปรบัเปล่ียนเทคโนโลยี 
ระบบการผู้ลติ พลงังาน และอืน่ ๆ  ทีป่ลอ่ยกา๊ซคารบ์อน ฯ นอ้ยแตท่ีส่ำคญั 
คือ การลงทุนด้วยระบบ “ธิรรมชุาติ” (Nature Based) เชุ่น การปลูกป�า  
การทำวนเกษตร ฯลฯ ซ้่งใชุ้การลงทุนไม่มากนักเมื่อเทียบกับต้องปรับ
ระบบการผู้ลิต เปลี่ยนพลังงานเพื่อลดปล่อยก๊าซด้วยตัวเอง 

 นักเศ์รษฐศ์าสตร์ได้คิดค้นกลไกตลาดคาร์บอนเพื่อกระตุ้นให้้
อุตสาห้กรรมเกิดความกระตือรือร้นท่ีจำะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
โดยให้้ค่าตอบแทนในการกระทำดังกล่าว แนวคิดคือ ถ้าประเทศ์ห้น้่ง 
จำ่ายเงินให้้อีกประเทศ์ห้น้่งทำการดูดซับก๊าซ อย่างเชุ่นด้วยการปลูกป�า 
ห้รือใชุ้พลังงานทางเลือกแทนพลังงานถ่านห้ิน กิจำกรรมเชุ่นนี้ก็จำะถูกนับ
เสมือนห้น้่งว่าประเทศ์ที่จำ่ายเงินนั้นดำเนินการเอง 

 เป้าห้มายห้ลักคือทุก ๆ ตันคาร์บอนท่ีปล่อยสู่บรรยากาศ์จำะมีอีก 
ตันคาร์บอนห้น้่งท่ีถูกดูดกลับสู่พื้นโลก และประเทศ์ต่าง ๆ ยังซื้อขาย 
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คาร์บอนเครดิตกันได้อีกด้วย โดยมีห้น่วยการซื้อขายเป็นตันคาร์บอน  
ในทางทฤษฎแีลว้ การแลกเปลีย่นเชุน่นีค้วรจำะห้กัลบกนัห้มด ดงันัน้ปรมิาณ
ก๊าซเรือนกระจำกในบรรยากาศ์โลกจำากกิจำกรรมของมนุษย์จำ้งจำะไม่เพิ่มข้้น

 อย่างไรก็ตาม พบว่าการตั้งตลาดคาร์บอนนั้นมีอุปสรรคมากมาย 
กว่า 30 ปีที่ห้ลายประเทศ์ได้ทดลองและล้มเห้ลวในการกำห้นดกฎเกณฑ์ 
ที่เห้มาะสม ย้อนไปตั้งแต่พิธิีสารเกียวโตท่ีนานาชุาติลงนามกันในปี 
ค.ศ์.1997 ซ้่งเป็นจำุดเริ่มต้นของกลไกพัฒนาพลังงานสะอาดห้รือ Clean 
Development Mechanism (CDM) และต่อมาคือตลาดคาร์บอนในปี 
ค.ศ์.2006 ภายใต้กลไก CDM นี้ ประเทศ์ที่ร่ำรวยกว่าสามารถห้ลีกเลี่ยง
การลดปลอ่ยกา๊ซไดโ้ดยตัง้โครงการดดูซบัคารบ์อนในประเทศ์กำลงัพฒันา
เพื่อการชุดเชุย

 รูปธิรรมโครงการตลาดคาร์บอน (การชุดเชุยคาร์บอน ราคา
คาร์บอน คาร์บอนเครดิต ฯลฯ) เกิดข้้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ์.1989 โดย
บริษัทพลังงานสัญชุาติอเมริกามาลงทุนการปลูกป�าในประเทศ์กัวเตมาลา  
เพื่อที่จำะชุดเชุยการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากโรงไฟฟ้าถ่านหิ้นในรัฐ 
คอนเนคตกิตั (Grace Smoot)  โครงการดงักลา่วเกดิข้น้ภายใตค้วามสกุงอม 
ของชุุดความคิดคาร์บอนเป็นกลาง การชุดเชุยคาร์บอน การแลกเปลี่ยน
ห้น่วยคาร์บอนในระบบตลาด จำ้งนำมาสู่การลงทุนเพื่อสร้างคาร์บอน 
โครงการปลูกป�าชุดเชุยคาร์บอน กัวเตมาลากลายเป็นต้นแบบที่ภาค
พลังงาน อุตสาห้กรรมขนาดให้ญ่ของโลกพากันขานรับ และเกิดโครงการ 
นำร่องในลักษณะนี้ จำนผู้ลักดันให้้เป็นข้อตกลงระห้ว่างประเทศ์ครั้งแรก 
ในพิธิีสารเกียวโต ปี ค.ศ์.1997 ท่ีกำห้นดให้้มีกลไกการพัฒนาที่สะอาด  
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(Clean Development Mechanism: CDM) ซ้ง่จำะเปิดโอกาสความร่วมมือ 
ระห้ว่างประเทศ์ที่มีพันธิกรณีลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำก (ประเทศ์พัฒนา
แล้ว) กับประเทศ์ที่ไม่มีพันธิกรณี (ประเทศ์กำลังพัฒนา) ร่วมกันลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจำกโดยสมัครใจำ เป็นความเห็้นชุอบร่วมกันของประเทศ์ 
ผูู้ล้งทนุ ประเทศ์ทีโ่ครงการตัง้อยู ่(Host Country) และยงัเปดิโอกาสให้ก้าร
พัฒนาโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำกในประเทศ์กำลังพัฒนาได้รับ 
ผู้ลตอบแทนทางเศ์รษฐศ์าสตร์ที่ดีข้้นในรูปแบบของโครงการ CDM ด้วย

 เมื่อประสบความสำเร็จำในการกำห้นดข้อตกลงของโลก ระบบ
ตลาดคาร์บอนเพื่อรองรับทางออกของกลุ่มทุนก็เกิดข้้นครั้งแรก โดย
สห้ภาพยุโรปกำห้นดห้ลักเกณฑ์กลไกการซื้อขายสิทธิิการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจำก (EU Emissions Trading Scheme) ในปี ค.ศ์.2005 นั่นจำ้ง
ทำให้้เกิดโครงการ CDM จำำนวนมากมายที่มุ่งลงทุนคาร์บอนเครดิต ซ้่ง
ส่วนมากจำะเน้นการลงทุนปลูกป�าในประเทศ์ด้อยพัฒนาห้รือกำลังพัฒนา  
จำากนั้นต่อมาก็พัฒนาไปห้ลายรูปแบบ เชุ่น โครงการลดการปล่อยก๊าชุ 
เรือนกระจำกจำากการตัดไม้ทำลายป�าและการทำให้้ป�าเสื่อมโทรม (REDD) 
และพัฒนาเปน็กรอบนโยบายในข้อตกลงปารีส มาตรา 6 ซ่้งเป็นการแทนท่ี 
CDM ด้วยกลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDM) ในปี ค.ศ์.2015 และจำัดตั้ง
เป็น UN Carbon Offset Platform (UNCOP) ในปี ค.ศ์.2020

 จำากงานวิจำัยของคณะกรรมาธิิการยุโรป พบว่าระบบนี้ลดการ 
ปล่อยก๊าซลงกว่าห้น้่งพันล้านตันคาร์บอนในชุ่วงปี ค.ศ์.2008 - 2016 แต่
ภาพมายาคติดังกล่าวเริ่มถูกเผู้ย คณะกรรมาธิิการยุโรปจำัดทำรายงาน 
ศ้์กษาในปี ค.ศ์.2017 พบว่า ระบบ CDM ประสบความล้มเห้ลวจำาก 
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ความกังวลเรื่องผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คอร์รัปชุัน และการละเมิด 
สทิธิมินุษยชุน รอ้ยละ 85 ของโครงการ CDM ของสห้ภาพยุโรปไม่สามารถ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซลงได้ (Gerretsen, 2021) 

 แตไ่มว่า่กลไกตลาดคาร์บอนจำะถูกวจิำารณ์ห้รอืพิสูจำนค์วามล้มเห้ลว 
อย่างไร แต่กลไกตลาดคาร์บอนดังกล่าวก็กลายเป็นแนวทางร่วมระดับ
สากล กว่า 190 ประเทศ์ลงนามในข้อตกลงปารีสและตั้งเป้าห้มายการลด
ก๊าซเรือนกระจำก ภายใต้มาตราที่ 6 แห้่งสาระสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์โลก ประเทศ์สมาชิุกทำข้อตกลงตั้งตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจำข้้นเพื่อห้ลีกเลี่ยงความล้มเห้ลวที่ CDM เผู้ชุิญมา

 การเตบิโตของกลไกตลาดคาร์บอนทำให้้ทกุกลุม่ธิรุกจิำอตุสาห้กรรม 
ต่างเห้็นชุ่องทางที่จำะเปลี่ยนภาพลักษณ์ตนเองไปสู่ธิุรกิจำสี เขียว  
ซ้่งแม้ห้ลายธิุรกิจำจำะยังคงเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกมากข้้น 
ก็ตาม แต่คาร์บอนเครดิตทำให้้พวกเขาประกาศ์สู่สังคมว่าชุ่วยโลกแล้ว
ด้วยการลงทุนในกิจำกรรมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำก เราจ้ำงเห้็นทั้งบริษัท
พลังงานรายให้ญ่ของโลก บริษัทอุตสาห้กรรมเกษตร ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ   
อีกมากมายที่ถูกวิจำารณ์มาตลอดว่าทำลายธิรรมชุาติและไม่รับผิู้ดชุอบต่อ
ภาวะโลกร้อนถูกรับรองด้วยจำำนวนคาร์บอนเครดิตที่ลงทุนห้รือซ้ือห้ามา 
ว่าเป็น “บริษัทสีเขียว” ซ้่งกระบวนการเอาเรื่องตลาดคาร์บอนมาเป็น 
ข้ออ้างในการไม่ลดก๊าซเรือนกระจำกอย่างจำริงจำังเป็นข้อวิจำารณ์จำาก
ขบวนการสิ่งแวดล้อมว่า เป็นการ “ฟอกเขียว” (Green Washing) 

 1การฟอกเขีียว หมายถึึง การเอาขี้ออ้างในการลงทุุน ทุำากิจกรรมทุี�ได้้ชื่่�อว่าดู้แลสิ่ิ�งแวด้ล้อม ลด้การปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจกเพีียงเล็กน้อย มาปิด้บััง อำาพีรางให้กับัการแสิ่วงประโยชื่น์ทุางเศรษฐกิจขีองตนทุี�ทุำาลายทุรัพียากรธรรมชื่าติ  
สิ่ิ�งแวด้ล้อม ปล่อยก๊าซเร่อนกระจกให้ด้ำารงอยู่ต่อไป และสิ่ร้างภาพีลักษณ์์ให้ตนเองเป็นผูู้้รักษ์ “สิ่ิ�งแวด้ล้อม” 
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ควิามล้ม เหลวิและย้อนำแย้งของติลาด้คาร์บัอนำกับั
กระบัวินำการ	“ฟอกเข่ยวิ”1

 มขีอ้ถกเถียงทางวิทยาศ์าสตร์ถง้ความไม่แน่นอน ความแปรปรวน
ของปัจำจำัยการดูดซับก๊าซคาร์บอน ฯ ในแต่ละระบบนิเวศ์อยู่มากมาย เชุ่น 
ในระบบนิเวศ์ไห้น ป�าประเภทไห้นทีด่ดูซบักา๊ซคารบ์อน ฯ ได้ดี ชุว่งเวลาที่ 
ดูดและปล่อย ศ์ักยภาพท่ีจำะดูดซับ อีกท้ังสภาพป�าก็มีความไม่คงที่ตาม
ฤดูกาล และยังเผู้ชิุญภัยพิบัติ เชุ่น ไฟป�า แต่ถ้งแม้มีความไม่แน่นอนสูง  
แต่ด้วยความที่แนวคิดเรื่องการดูดซับคาร์บอน ฯ นำมาใชุ้ตอบเป้าห้มาย 
ทางเศ์รษฐกิจำของภาครัฐและทุนที่จำะไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 
อย่างจำริงจัำงได้ องค์ความรู้เรื่องการตรวจำวัดคาร์บอน ฯ เพื่อเอามาหั้กลบ
กับการปล่อยก๊าซจำ้งถูกขยายผู้ลอย่างรวดเร็ว

 คาร์บอนไดออกไซด์จำากที่เป็นสสารในรูปก๊าซตามธิรรมชุาติ จ้ำง
เปลี่ยนสถานะเป็นห้น่วยวัดที่ชุัดเจำน และถูกสร้างให้้มีมูลค่าทางเศ์รษฐกิจำ
เฉุกเชุ่นเงินตรา กลายเป็นทรัพย์สิน และสินค้าของระบบทุนนิยมสีเขียว  
ดว้ยการสร้างห้นว่ยวดัทีชุ่ดัเจำนเปน็มาตรฐานสากล (แม้ในสภาพธิรรมชุาติ
จำะขาดความชุดัเจำนอยูม่าก) สรา้งมลูคา่ให้ก้บัคารบ์อน ฯ (แตเ่ปน็การสรา้ง
มูลค่าให้้กับสิ่งสมมติ คือ มูลค่าท่ีนับเป็นห้น่วยของการไม่ปล่อย ลดการ 
ปลอ่ยคาร์บอน ฯ ห้รอืมลูคา่ในสิง่ทีดู่ดซบัซบัคาร์บอน ฯ แต่ไมใ่ชุม่ลูคา่ของ 
ตวัคาร์บอน ฯ ในฐานะเป็นสนิคา้ดว้ยตัวมนัเอง) และสร้างกลไกตลาดให้เ้กิด 
การแลกเปลีย่นซือ้ขายคาร์บอน (Carbon Market) เข้ามาทำงานในระบบ
การแลกเปลี่ยนด้วยการลงทุนในกิจำกรรมท่ีมีการ “รับรอง” ว่าลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอน ฯ เพื่อให้้ได้คาร์บอนเครดิตมาสะสมไว้ซ้ือขายสิทธิิในการ
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ปล่อยก๊าซในระบบตลาด และกลายเป็น “เงินตรา” ด้วยตัวเอง

 “ตลาดคาร์บอนซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นห้น้่งในเครื่องมือ
บรรเทาผู้ลกระทบจำากภาวะโลกรวนทีชุ่ว่ยลดกา๊ซเรอืนกระจำกสทุธิลิงดว้ย
ต้นทุนต่ำที่สุด และยังแก้ผู้ลกระทบภายนอกเชุิงลบ โดยทำให้้ผูู้้ปล่อยก๊าซ 
มตีน้ทนุปลอ่ย ห้รอืตอ้งบรรเทา ชุดเชุยผู้ลกระทบท่ีจำะเกดิกบัโลกและผูู้ร้บั
ผู้ลกระทบจำากโลกรวน ดว้ยทำให้ก้ารปล่อยห้รือลดก๊าซ มรีาคา และตลาด
คาร์บอนจำะเป็นสื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยน “คาร์บอนเครดิต” ซ้่งกลไก
ตลาดจำะทำให้เ้กิดจำดุดุลยภาพลดก๊าซสทุธิดิว้ยต้นทุนต่ำทีส่ดุในท้ายทีส่ดุ” 
(องค์การบริห้ารก๊าซเรือนกระจำก, 2565) 

 แตป่ระสบการณ์จำริงท่ีเกิดข้้นในประเทศ์ต่าง ๆ  การซือ้ขายคาร์บอน 
แทบไม่เก่ียวกับการบรรเทาผู้ลกระทบของผูู้้คนไม่ว่าจำะเป็นชุนพื้นเมือง  
ชุุมชุนท้องถิ่น เกษตรกรรายย่อย กลุ่มคนเปราะบาง คนจำนที่เผู้ชิุญกับ 
ภูมิอากาศ์วิบัติ เนื่องจำากเป็นตลาดการค้าคาร์บอน ที่นักลงทุนเลี่ยงการ 
ลดต้นทุนปล่อยก๊าซในกิจำกรรมของตนเอง แต่ห้ันมาลงทุนในกิจำกรรมที่ 
อา้งว่าลดก๊าซเรือนกระจำกในราคาถูกทีสุ่ด ซ้ง่ห้ลายโครงการ เชุ่น การปลูกป�า  
การสร้างเขื่อน การใชุ้ที่ดินขนาดให้ญ่ทำโซล่าฟาร์ม ฯลฯ กลับสร้าง 
ผู้ลกระทบภายนอกเชุงิลบตอ่ทรพัยากรสาธิารณะท่ีประชุาชุนใชุป้ระโยชุน์ 
และด้วยกลไกผู้ลประโยชุน์กลับกระตุ้นให้้ห้ลายธุิรกิจำเพิ่มการลงทุน 
ในกิจำกรรมที่ปล่อยก๊าซสูงข้้นเพื่อกำไร ห้ันมาชุดเชุยด้วยการไปลงทุน
คาร์บอนเครดิตในราคาถูก
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กรณี่ติัวิอย่างติ่างปัระเทศในำการใช้
คาร์บัอนำเครด้ิติมาฟอกเข่ยวิ

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Alto Maipo ในเมืองซานเดียโก้  
ประเทศ์ชิุลี ที่กำลังอยู่ในระห้ว่างการก่อสร้าง โครงการนี้เป็นการส่งน้ำ 
ไปตามท่อยาว 70 กิโลเมตร ซ้่งได้รับการสนับสนุนด้านทุนการดำเนินงาน
จำากสถาบนัการเงนิพห้ภุาคแีละจำดัตัง้กลไกการซือ้ขายคารบ์อนเครดติผู้า่น  
CDM อนุมัติโดยรัฐบาลชุิลีที่เสนอกลไกนี้ในที่ประชุุม COP 25 เป็นแห้ล่ง
พลังงานสะอาด กลไกนี้นำไปสู่การละเมิดสิทธิิมนุษยชุนห้ลายประการ  
โดยส่งผู้ลกระทบต่อแห้ล่งน้ำของชุุมชุนและแห้ล่งห้ญ้าสำห้รับปศุ์สัตว์ 
นอกจำากนี้ยังเร่งผู้ลกระทบจำากภาวะโลกร้อนโดยการรบกวนธิารน้ำแข็ง
โดยรอบและทำให้้พื้นที่แห้้งแล้ง ทำให้้เกิดความแตกแยกในชุุมชุน แม้จำะ 
ส่งผู้ลดีต่อบางกิจำการ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผู้ลร้ายต่อกิจำการอื่น ๆ ใน
ชุุมชุน เชุ่น ปศ์ุสัตว์ ฟาร์มผู้้้ง และการท่องเที่ยว โดยสรุปแล้วโครงการนี้
ไม่ได้มีการศ์้กษาผู้ลกระทบอย่างเห้มาะสมก่อนการดำเนินการ (Jocelyn 
Timperley, 2019 อ้างใน Thai Climate Justice for All, 2021)

 โครงการปลูกป�าในเขต Kachung ประเทศ์ยูกนัดา เป็นโครงการ
ขององค์กร Green Resources ในประเทศ์นอร์เวย์ทีม่าลงทนุปลกูป�าใน
ประเทศ์ยูกันดา ก่อให้้เกิดความเสียห้ายแก่ชุุมชุนท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม  
รัฐบาลยูกันดาได้ประกาศ์ไล่ชุุมชุนออกจำากพื้นที่ ย้ดที่ดินทำกินมาจำาก 
ชุนพืน้เมอืงมาปลกูป�า โดยคาร์บอนเครดติทีถ่กูขายให้้แก่กระทรวงพลงังาน 
ประเทศ์สวีเดน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจำากสถาบันการเงิน 
ประเทศ์นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ และสถาบันรับรองสิทธิิและ 
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สิง่แวดล้อมในระดบันานาชุาตว่ิาเป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมและสงัคม 
แต่มองข้ามความเป็นจำรงิทีโ่ครงการนีย้ด้ทีท่ำกนิจำากคนยากจำน (Frederic 
Mousseau 2019)

 โครงการ Miro Forestry ในประเทศ์กานาและเซียรร์ราลีโอนนั้น  
กองทุน Arbaro ริเริ่มการปลูกป�าในระดับอุตสาห้กรรมซ้่งดำเนินการ 
โดยบริษัทสัญชุาติอังกฤษชุื่อ Miro Forestry Developments ไปแล้ว 
และเชุ่นเดียวกับ Arbaro ที่ Miro ได้รับทุนจำากกองทุนสาธิารณะซ้่งส่วน
มากมาจำากธินาคารเพื่อการพัฒนาในยุโรปอย่าง FinFund ของฟินแลนด์ 
CDC ของอังกฤษ และ FMO ของเนเธิอร์แลนด์ พื้นที่ปลูกป�าของบริษัท 
คดิเปน็ 210 ตารางกโิลเมตรในเขต Tonkolili ซ้ง่อยูต่ดิกบัถนนห้ลวงทีน่ำไปสู่  
Freetown เมืองห้ลวงของประเทศ์ ตน้ไม้สว่นมากทีป่ลูกจำะเป็นไม้จำำพวก 
ยูคาลิปตัสและอคาเซีย และเนื่องจำากที่ตั้งที่อยู่ใกล้เมืองห้ลวงและ 
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ท่าเรือน้ำล้ก จำ้งสะดวกมากที่ Miro จำะส่งออกไม้ซุงจำากพื้นที่ปลูกป�า อายุ
สัญญาเชุ่าที่ดินชุุมชุนมีระยะเวลาประมาณ 50 ปี และค่าเชุ่าที่ดินที่ชุุมชุน
จำะได้รับนั้นต่ำมากเพียง 200 ดอลลาร์สห้รัฐ ฯ ต่อตารางกิโลเมตรต่อปี  
ซ้ง่ไม่ไดเ้ปน็แค่การเอารดัเอาเปรียบชุมุชุน แต่ยงัทำให้ชุ้มุชุนตกอยูใ่นภาวะ
เสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมอนัเนือ่งมาจำากการปลกูพชืุเชุงิเดีย่วอกีดว้ย 
(World Rainforest Movement, 2022)

 กองทุน Arbaro ลงทุนโครงการในปารากวัย ได้แก่ โครงการ 
Forestal Apepú S.A. และ Forestal San Pedro กองทุน The Green 
Climate Fund โดย Arbaro เป็นเจ้ำาของโครงการ Forestal Apepú 
บรษิทัจำะปลกูตน้ยคูาลปิตสับนพืน้ที ่61 ตารางกโิลเมตรใน San Pedro ซ่้ง
เป็นพื้นที่ที่เกิดป�าเสื่อมโทรมเร็วที่สุดในปารากวัย และมีประชุากรยากจำน
อาศ์ัยอยู่ห้นาแน่นที่สุด ความเสียห้ายที่เกิดข้้น ชุาวบ้านสะท้อนว่า        

 “เมื่อมีการปลูกต้นยูคาลิปตัสและพวกเขาสัญญาว่าจำะนำ 
ผู้ลประโยชุนม์าให้้ แตจ่ำนถ้งตอนน้ียังไมม่ใีครไดร้บัเลย เขาสญัญาว่าจำะชุว่ย
ให้้ชุุมชุนเติบโต แต่กลายเป็นว่านำแต่ความเดือดร้อนมาให้้ แท้จำริงแล้ว 
พวกเขาแค่ต้องการทีดิ่นของเรา” ผูู้้อยูอ่าศ์ยัเน้นยำ้ว่าความไม่มัน่คงในสัญญา 
ถือครองที่ดินทำให้้พวกเขาประสบภาวะยากลำบากทางเศ์รษฐกิจำ โดย
อธิิบายว่า “เคยมีคนอยู่ในห้มู่บ้านมากกว่านี้ แต่พวกเขาจ้ำางให้้คน 
ย้ายออกไปด้วยเงินเพียงเล็กน้อยห้รือวัวสักตัวห้น้่ง สมัยก่อนชุุมชุนนี้มี 
ขนาดให้ญ่กว่านี ้แต่ตอนนีม้แีตป่�าปลกู” (World Rainforest Movement,  
อ้างแล้ว)
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 โครงการประสานประโยชุน์ด้านอาห้ารและการใชุ้ที่ดิน ที่ริเริ่ม 
โดยบริษัทปุ�ยยาราสัญชุาตินอร์เวย์และยูนลิเีวอร์ ซ้ง่เป็นผูู้้ปล่อยก๊าซรายให้ญ่ 
ในภาคอาห้ารและการเกษตร โดยการห้นุนห้ลังจำากรัฐบาลนอร์เวย์ 
โครงการนี้ตั้งบริษัทเอกชุนที่บริห้ารงานโดยอดีตผูู้้บริห้ารของแมกเคนซี 
เพื่อสร้างความร่วมมือระห้ว่างองค์กรประชุาสังคมที่รับทุนจำากภาคธิุรกิจำ
และองค์กรธุิรกิจำข้้น ในปัจำจุำบันโครงการประสานประโยชุน์ด้านอาห้าร
และการใชุ้ที่ดินและเครือข่ายของบริษัทภายใต้โครงการนี้ได้ชุื่อว่าเป็น
ผูู้้เชุี่ยวชุาญในระดับนานาชุาติด้านธิุรกิจำอาห้ารและภาวะโลกร้อน ทว่า 
เปา้ห้มายสำคญัทีแ่ทจ้ำรงิ ไดแ้ก ่การรกัษาผู้ลประโยชุนข์องสองบรษิทัผูู้้กอ่ตัง้  
โดยยนูลิเีวอรซ์้ง่เปน็ผูู้ซ้ือ้น้ำมนัปาลม์รายให้ญท่ี่สดุของโลกโปรโมตกลยทุธิ์ 
การออกประกาศ์นยีบตัรสำห้รบัการผู้ลติน้ำมันปาลม์ทีย่ัง่ยนืเพือ่สรา้งภาพ 
ให้้ธุิรกิจำที่ไม่ยั่งยืนให้้ดูเป็นความยั่งยืนเสีย ส่วนยาราซ้่งเป็นผูู้้ผู้ลิต 
ปุ�ยไนโตรเจำนรายให้ญ่ที่สุดของโลก ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจำกปริมาณ  
1 ใน 50 ของปริมาณทั้งห้มดที่โลกปล่อยจำากการผู้ลิตสินค้าประเภทนี้
เพียงรายการเดียว ออกแคมเปญสร้างภาพลักษณ์ให้้แก่ปุ�ยไนโตรเจำนว่า 
เป็นสิ่งที่จำะชุ่วยลดโลกร้อนได้ โดยอ้างว่าทำให้้เกษตรกรผู้ลิตอาห้าร 
ได้มากกว่าบนที่ดินที่เล็กลง จำ้งชุ่วยลดการรุกรานพื้นท่ีป�าและลดโลกร้อน 
โครงการใชุ้วิธิีการออกประกาศ์นียบัตรสำห้รับการผู้ลิตทางการเกษตร
ที่มีประสิทธิิภาพและลดการตัดไม้ทำลายป�าเป็นทางออกของปัญห้า 
โลกรอ้นในภาคเกษตร แตไ่มย่อมลดการใชุพ้ลงังานถา่นห้นิในกระบวนการ
ผู้ลิตอาห้าร และคาดห้วังจำะได้รับค่าตอบแทนจำากภาคธิุรกิจำในเร่ืองการ
รักษาป�าไม้เพื่อเป็นการชุดเชุยการปล่อยคาร์บอน ฯ ในกิจำกรรมการผู้ลิต 
ของตน (GRAIN, 2017)
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 โครงการ “Nature-based Solutions” เป็นความพยายามของ
กลุม่บรษิทัเอกชุนทีจ่ำะเบีย่งเบนประเดน็ทีอ่นัตราย เปน็การประชุาสมัพันธิ์
การตลาดที่ใชุ้ข้อมูลที่ผู้ิดพลาดและยังไม่ได้รับการพิสูจำน์มาสนับสนุน 
แนวคิดที่จำะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ์โลกลงร้อยละ 37  
ภายในปี ค.ศ์.2030 บริษัทจำ่ายเงินให้้องค์กรอนุรักษ์เพ่ือปลูกป�าบนพ้ืนท่ี 
ทีอ่า้งวา่เปน็พืน้ทีเ่สือ่มโทรมแตส่ามารถดดูซบัคารบ์อน ฯ ไดด้หี้ากไดร้บัการ 
ฟ้�นฟู ในทางกลับกันบริษัทก็จำะอ้างได้ว่าปริมาณก๊าซที่ตนปล่อยนั้นได้รับ
การห้กักลบลบห้นีไ้ปกบัปรมิาณทีถ่กูดดูซบักลบัคนืสูด่นิโดยป�าทีต่นลงทนุ
ปลูก ห้รือที่เรียกกันว่าคาร์บอนเครดิต เมื่อใดก็ตามท่ีบริษัทเอกชุนและ 
กลุ่มอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มขนาดให้ญ่พดูถง้ “ธิรรมชุาต”ิ พวกเขาจำะห้มายถง้ 
พื้นที่ปิดที่ปราศ์จำากมนุษย์อาศ์ัยอยู่ ห้รือพื้นที่ที่ถูกปกป้องโดยกองกำลัง 
ติดอาวุธิ ห้รือพื้นท่ีป�าห้รือเกษตรเชิุงเดี่ยว เห้ล่านี้เป็น “ธิรรมชุาติ” ที่
ไม่กลมกลืนเข้ากับธิรรมชุาติที่แท้จำริงที่ประกอบด้วยชีุวิต วัฒนธิรรม  
และระบบอาห้ารของชุาวชุมุชุนท่ีเปน็ผูู้ด้แูลและมองวา่ตนเปน็สว่นห้น้ง่ของ
ธิรรมชุาติ นอกจำากนี ้เบ้ืองห้ลังของการตลาดของการฟ้�นฟูป�าและวนเกษตร  
แนวคิด Nature-based Solutions กำลังเกิดข้้นและสร้างความเสียห้าย 
แก่ระบบนิเวศ์มากกว่าการทำไร่เชิุงเดี่ยวและอุตสาห้กรรมการเกษตร 
เสียอีก “Nature-based Solutions” จำ้งไม่ใชุ่การแก้ปัญห้าแต่เป็นการ 
สร้างปัญห้าด้วยการย้ดท่ีดินของชุนพื้นเมือง ชุาวนา และชุาวป�า และ
ลดคุณค่าของป�าลงจำนเป็นเพียงแห้ล่งดูดซับมลภาวะที่ปล่อยโดยบริษัท
เอกชุนเพื่อบริษัทเห้ล่านี้จำะทำกำไรบนความเสียห้ายของสิ่งแวดล้อมกัน
ตอ่ไปและชุนพืน้เมอืงเห้ล่านีก็้จำะเผู้ชิุญห้น้ากบัการรกุรานอาณาเขตโดยใชุ้
ความรุนแรงจำากคนภายนอก (World Rainforest Movement, 2022)
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 ยังมีตวัอย่างอีกมากมาย ท่ีสะท้อนจุำดบกพร่อง ลม้เห้ลวของตลาด
คารบ์อนทีไ่มเ่ปน็ไปตามอดุมคตขิองนักเศ์รษฐศ์าสตร ์แตเ่ปน็การผู้ลกัภาระ
สู่โลกและสังคม “ถูกที่สุด”  จำนกลายเป็นขบวนการฟอกเขียว ดังที่ Larry 
Loahmann ได้วิจำารณ์ไว้ว่า

 “ห้น้าที่ของมัน (ตลาดคาร์บอน) คือ การถ่วงเวลาแก้ปัญห้า
โลกร้อนให้้ชุ้าลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ แน่นอนว่าภาครัฐ เอกชุน และ 
นักวิชุาการกำลังถกเถียงกันอย่างไม่รู้จำบว่ารัฐควรออกใบอนุญาตปล่อย 
กา๊ซก่ีฉุบบัแกเ่อกชุน ห้รอื Offset แบบใดจำง้จำะเห้มาะสมทีส่ดุ แต่การถกเถยีง 
เห้ล่านี้ก็เป็นเพียงการเบ่ียงเบนความสนใจำของมวลชุนไปจำากประเด็นที ่
แท้จำริง และถ่วงเวลาการแก้ปัญห้าโลกร้อน เพื่อที่จำะทำการสำรวจำและ 
ขดุเจำาะพลงังานถ่านห้นิกนัต่อไป” (Loahmann, สมัภาษณ์โดย Francesco 
Panie, 2021)

 ข้อวิจำารณ์ต่อตลาดคาร์บอนโดยเฉุพาะกระบวนการภาคป�าไม้  
เป็นประเด็นที่ขบวนการชุนพื้นเมือง ขบวนการชุุมชุนป�าท่ัวโลกต้ัง 
ข้อวิจำารณ์ ว่านอกจำากจำะไม่ชุ่วยฟ้�นฟูระบบนิเวศ์ให้้มีขีดความสามารถใน
การดูดซับก๊าซเรือนกระจำกได้จำริงตามคำกล่าวอ้างแล้ว ยงัเป็นการมุง่แสวง
ประโยชุน์เอาเปรยีบชุุมชุนทอ้งถ่ินท่ีเขา้รว่มโครงการ โดยละเมดิสทิธิชิุมุชุน
ต่อวิถีวัฒนธิรรม การจัำดการทรัพยากรธิรรมชุาติ การได้รับผู้ลประโยชุน์
ที่เป็นธิรรม โดยที่นักลงทุนกลับได้ภาพลักษณ์ของการเป็นผูู้้ปกป้องดูแล 
สิง่แวดลอ้มและชุุมชุน ขณะทีชุ่มุชุนกลบัถกูมองวา่ขาดวถิชีุวีติ ความสามารถ 
ในการจำัดการนิเวศ์ที่ยั่งยืน ห้ากไม่ได้รับการสนับสนุนจำากกลุ่มทุน  
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ผู้ลกระทบั	ควิามเหล่�อมลำ�าจากการเปัล่�ยนำแปัลงสภาพ
ภ้มิอากาศติ่อปัระชาชนำ	กลุ่มคนำชายขอบั

 แม้ประชุาชุนโดยทั่วไป โดยเฉุพาะกลุ่มคนชุายขอบจำากระบบ
ทุนนิยม เชุ่น ชุนพื้นเมือง ชุุมชุนท้องถิ่น เกษตรกรรายย่อย คนจำนในภาค
ชุนบทและเมืองซ้่งใชุ้พลังงานฟอสซิลต่ำมากเมื่อเทียบกับคนชุั้นกลางใน
ภาคเมืองและภาคอุตสาห้กรรม คนชุายขอบเห้ล่านี้มีวิถีชุีวิตท่ีกล่าวได้ว่า
เป็น “คาร์บอนติดลบ” กล่าวคือ มีวิถีการดำรงชุีพ วัฒนธิรรมการพ้่งพา 
ดูแลนิเวศ์ ทำการผู้ลิตพื้นบ้านบนฐานทรัพยากรที่ให้้ระบบนิเวศ์ต่าง ๆ  
ดูดซับก๊าซเรือนกระจำกได้สูงเกินกว่าที่พวกเขาจำะปล่อยไปมาก แต่ชุุมชุน
เห้ล่านีจ้ำำนวนไม่นอ้ยกลับมีความเปราะบาง ออ่นไห้วจำากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ โดยเฉุพาะชุุมชุนที่วิถีชุีวิตถูกตร้งด้วยระบบรวมศ์ูนย์
ทรัพยากรของรัฐและทรัพยากรถูกแปลงเป็นสินค้าโดยกลไกตลาด 

 ชุุมชุนจำำนวนไม่น้อยจำ้งขาดภูมิคุ้มกันในการตั้งรับปรับตัวต่อ 
การเปลีย่นสภาพภมูอิากาศ์ จำง้มกัประสบปญัห้าดำรงชุพีอยา่งรนุแรงไมว่า่ 
จำะเป็นชุุมชุนประมงพื้นบ้านชุายฝุ่ั�งทะเลที่เผู้ชุิญกับสภาวะทะเลผู้ันผู้วน 
ชุุมชุนลุ่มแม่น้ำโขงที่ไม่เพียงเผู้ชิุญกับโครงการสร้างเขื่อนน้อยให้ญ่ตลอด
แม่นำ้โขงยงัเผู้ชุญิกบัปญัห้าภมูอิากาศ์เปลีย่นแปลงจำนทำให้ย้ากจำะดำรงชุพี
ได ้ชุมุชุนในพืน้ท่ีป�าก็ลว้นเผู้ชิุญปัญห้าไฟป�าท่ีรุนแรงยิง่ข้้น แต่กไ็มส่ามารถ
จำัดการป�าได้ตามวิถีเพราะถูกกำกับโดยรัฐ

 คนจำนเมืองก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ์เชุน่กนั ในประเทศ์กำลงัพฒันาคนจำนเมืองทีเ่ปราะบางต่อ
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อณุห้ภูมโิลกทีสู่งข้้นจำะเพิม่ข้้นอีก 200 ลา้นคนภายในกลางศ์ตวรรษนี ้และ
ด้วยจำำนวนประชุากรยากจำนและอตัราการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจำกจำาก
ภาคธุิรกจิำในปัจำจำบุนั ทำให้้คนจำนเมืองจำำนวน 215 ล้านคนใน 500 เมอืง
ประเทศ์กำลังพัฒนาจำะประสบกับอุณห้ภูมใินฤดูร้อนทีสู่งกว่า 35˚C ห้รอื
เพ่ิมข้น้ถง้ 8 เท่าจำากจำำนวนปัจำจุำบนั ตวัเลขนีจ้ำะเป็นอปุสรรคทำให้้เป้าห้มาย
การพฒันาของแต่ละชุาตริวมถง้ SDG ของสห้ประชุาชุาตเิกิดข้้นได้ยากมาก

 ภาวะโลกร้อนไม่ได้ทำให้้คนจำนเมืองประสบภาวะยากลำบากแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ยังผู้ลักดันคนชุนบทเข้ามาสู่ฐานะที่ยากจำนในเมือง 
อีกด้วย ในทศ์วรรษนี้เพียงทศ์วรรษเดียวพบว่าการเติบโตของประชุากร
เมืองคร้่งห้น้่งมาจำากการอพยพของชุาวชุนบทเข้าเมือง โดยแยกเป็น 
ห้น้่งในสามในทวีปแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาร่า และสูงกว่า 
ห้น้่งในสามในทวีปเอเชุีย

 อุณห้ภูมิโลกที่เพิ่มสูงข้้นและภาวะขาดแคลนน้ำในภูมิภาคชุนบท
ทำให้้ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรตกต่ำลง และผู้ลักดันให้้เกษตรกรย้ายถิ่นฐาน
เข้าเมืองมาห้างานทำ ซ้่งส่วนให้ญ่จำะห้าท่ีพักในสลัมและพ้ืนที่เส่ียง ถ้ง
แม้ว่าผูู้้อพยพไม่ได้ยากจำนทุกคน และการอพยพเข้าเมืองเปิดทางให้้คน
ยากจำนพบโอกาสทางเศ์รษฐกิจำและสังคมมากข้้น แต่สุดท้ายแล้วพบว่า
จำำนวนคนจำนเมืองเพ่ิมสูงข้้น เนื่องจำากผูู้้อพยพท่ีห้นีผู้ลกระทบจำากภาวะ 
โลกร้อนเห้ล่านี้ทำให้้เมืองแออัดและแก่งแย่งโอกาสทางเศ์รษฐกิจำและ
ระบบสาธิารณูปโภคกัน ทำให้้เกิดผู้ลกระทบทางลบทั้งแก่ภาวะเศ์รษฐกิจำ
ของเมืองและความสามารถในการรับมือกับภาวะโลกร้อนของผูู้้ทีอ่ยูอ่าศั์ย 
(C40 Cities1, อ้างใน Thai Climate Justice for All, 2564)
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 ภาวะความเปราะบางนั้น ไม่ได้มีแค่ปัจำจัำยการเผู้ชิุญการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ทีร่นุแรงเพยีงอยา่งเดยีว โดยดชัุนคีวามเส่ียง
ต่อภาวะโลกร้อนของ NGO German Watch ชุี้ให้้เห็้นว่าจำำนวน 8 ใน  
10 ของประเทศ์ที่เป็นเป้าห้มายของพายุมรสุมและเฮอริเคนบ่อยที่สุดใน
ชุ่วงปี ค.ศ์.1998 - 2017 เป็นประเทศ์กำลังพัฒนาที่รายได้ประชุากรอยู่
ในระดับกลางห้รือกลางถ้งล่าง “ภูมิภาคอย่างเอเชุียตะวันออกเฉุียงใต้นั้น
มีความเปราะบางต่อภัยธิรรมชุาติมาก ไม่ใชุ่เพราะว่าประสบภัยธิรรมชุาติ
บ่อยครั้ง แต่เป็นเพราะขาดทรัพยากรในการบรรเทาสาธิารณภัย” David 
Eckstein ผูู้้ออกแบบดัชุนีให้้สัมภาษณ์ (Ruiz, 2019)

 ความเสี่ยงของภาวะโลกร้อนต่อประชุากรเพศ์ห้ญิงนั้นสูงกว่า 
คา่เฉุลีย่ถง้ร้อยละ 35 - 120 โดยเฉุพาะอยา่งยิง่คนชุราท่ีอาศ์ยัอยูตั่วคนเดียว 
และแม่เลี้ยงเดี่ยว ตัวเลขนี้ได้จำากการวิเคราะห้์เงินบำนาญเกษียณอายุ 
เฉุลีย่สูงสดุของประชุากรเพศ์ห้ญิงตำ่กว่าเงินบำนาญเกษียณอายุเฉุลีย่ต่ำสดุ
ของประชุากรเพศ์ชุาย ทำให้้แม่เลี้ยงเดี่ยวกว่าร้อยละ 50 ตกอยู่ในฐานะที่
ยากจำนมาก แมเ่ลีย้งเดีย่วเห้ล่านีจ้ำง้มีความเสีย่งตอ่ภาวะโลกรอ้นมากเพราะ
ขาดทรัพยากรที่ชุ่วยสนับสนุนการปรับตัว (Ruiz, อ้างแล้ว)

 Bridget Hoffmann ประเมินไว้ว่า ในชุ่วงสิบปีข้างห้น้า ภาวะ
โลกร้อนและภัยพิบัติทางธิรรมชุาติอาจำทำให้้กระบวนการแก้ไขความ
ยากจำนในชุ่วงสิบกว่าปีที่ผู้่านมาโดยรัฐบาลของประเทศ์ต่าง ๆ นั้นไร้ผู้ล  
โดยประมาณการไว้ว่าภาวะโลกร้อนจำะทำให้้ผูู้้คนจำำนวน 100 ล้านคน 
ทั่วโลกตกอยู่ในฐานะยากจำนภายใน 10 ปี และภายในปี ค.ศ์.2100 ความ
แตกต่างทางฐานะทางเศ์รษฐกิจำของประเทศ์ที่ร่ำรวยที่สุดและประเทศ์
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ยากจำนในทวปีอเมรกิาใตจ้ำะเพิม่ข้น้เปน็อยา่งมากจำากการทีค่นยากจำนไดร้บั 
ผู้ลกระทบจำากภัยพิบัติทางธิรรมชุาติมากที่สุด สาเห้ตุมาจำาก (1) ภูมิภาค 
ประเทศ์ห้รือผูู้้คนที่จำนกว่ามักได้รับผู้ลกระทบจำากภาวะโลกร้อนง่ายและ
เร็วกว่าภูมิภาค ประเทศ์ ห้รือผูู้้คนที่ร่ำรวยกว่า (2) สัดส่วนความสูญเสีย
ของคนยากจำนเมื่อเกิดภัยธิรรมชุาติสูงกว่าคนรวย (3) คนจำนมีทรัพยากร
ที่ใชุ้ในการรับมือภัยธิรรมชุาติน้อยกว่าคนรวย (Hoffman, 2021)

  

การกอบัก้้วิิกฤติิโลกร้อนำจากชนำพ่�นำเม่อง	ชุมชนำท้องถูิ�นำ	

 ขณะที่ เครื่องมือกลไกตลาดคาร์บอนยังเป็นที่ กังขาว่าเป็น 
กระบวนการฟอกเขียว แต่วิถีชุีวิตของกลุ่มคนชุายขอบ เชุ่น ชุนพื้นเมือง 
ชุุมชุนท้องถิ่น เกษตรกรรายย่อย และอีกห้ลากห้ลาย ซ้่งแม้จำะเผู้ชิุญ 
ผู้ลกระทบจำากความผู้ันผู้วนภูมิอากาศ์ แต่ด้วยวิถีชุีวิตชุุมชุน “คาร์บอน
ติดลบ” ของพวกเขากลับได้รับความสนใจำว่าเป็นแบบอย่างของวิถีชุีวิต 
ที่ชุ่วยกอบกู้วิกฤติโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจำ

 Gleb Raygorodetsky ศ์ก้ษาพบว่า กลุม่ชุาตพัินธิุไ์ม่ได้เป็นกลุ่มเดยีว 
ที่ตกเป็นเห้ยื่อของภาวะโลกร้อน ในขณะที่สัดส่วนของกลุ่มชุาติพันธิุ์ 
คดิเปน็เพียงรอ้ยละ 4 ของประชุากรโลกห้รอืประมาณ 250 - 300 ลา้นคน  
ใชุ้พื้นที่ในการดำรงชีุพเพียงร้อยละ 22 ของพื้นที่ผิู้วทั้งห้มดของโลก  
แต่กลับมีบทบาทในการดูแลรักษาระบบนิเวศ์ถ้งร้อยละ 80 - 85 ของ 
พืน้ทีธ่ิรรมชุาตทิัง้ห้มด นอกจำากน้ี กลุม่ชุาตพินัธ์ุิยงัเกบ็กกัปรมิาณคารบ์อน 
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ได้เป็นพันล้านตัน ซ้่งเป็นตัวเลขที่ประเทศ์กลุ่มอุตสาห้กรรมเริ่มให้้ 
ความสำคัญ เพื่อที่จำะเก็บกักคาร์บอนที่ปลดปล่อยออกมาจำากการผู้ลิต 
และลดปัญห้าโลกร้อนได้ด้วยองค์ความรู้เก่าแก่ในผืู้นดิน อากาศ์ และ
แห้ล่งน้ำ ทำให้้กลุ่มชุาติพันธิุ์มีความชุำนาญในการสังเกตและตีความ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์และสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ที่สั่งสม 
กันมายาวนานในชุุมชุนทำให้้เกิดวิสัยทัศ์น์ที่มีค่า ที่นำมาใชุ้วิเคราะห์้ 
ร่วมกับข้อมูลทางวิทยาศ์าสตร์ในการสร้างและพิสูจำน์โมเดลทางสภาพ 
ภูมิอากาศ์และประเมินการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ์ได้ นอกจำากนี้  
องค์ความรู้ของกลุ่มชุาติพันธิ์ุยังใชุ้เพื่อสร้างพื้นฐานเพื่อการปรับตัวและ
บรรเทาปัญห้าโลกร้อนและปกป้องฟ้�นฟูระบบนิเวศ์ท้ังในระดับชุุมชุน 
ภูมิภาค และทั่วโลก (Raygorodetsky, 2011)

 สอดรับกับรายงาน Local Biodiversity Outlook ฉุบับที่ 2 ซ้่ง
เปน็สว่นห้น่้งเป้าห้มาย Aichi Biodiversity สำห้รับการพัฒนาแผู้นกลยุทธิ์
สำห้รับความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพในปี ค.ศ์.2011 – 2020 ระบุว่า  
“ชุนพื้นเมืองและชุุมชุนท้องถ่ินอาศั์ยอยู่ในระบบนิเวศ์ที่เปราะบางต่อ 
ภาวะโลกร้อนในระดบัทีแ่ตกตา่งกนัออกไป จำากองคค์วามรูท้้องถิน่และการ 
สังเกตปรากฏิการณ์ธิรรมชุาติ ชุนพื้นเมืองและชุุมชุนท้องถิ่นสามารถ
ทำนายถ้งภัยธิรรมชุาติที่กำลังจำะเกิดข้้นได้และห้าวิธิีการป้องกันล่วงห้น้า 
บางชุุมชุนก็ใชุ้วิธิีจำัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ของ Indigenous Peoples and 
Local Communities (ICCAs) ห้รือร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ  ในการเฝุ่้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงทางธิรรมชุาติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงและ
ภัยพิบัติต่าง ๆ”
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 ชุนพื้นเมืองแม้จำะมีวัฒนธิรรมที่แตกต่างกันไปตามภูมินิเวศ์ แต่
พวกเขามีจำุดร่วมทางวัฒธิรรมนิเวศ์ ได้แก่ การมองธิรรมชุาติเป็นโลก
ที่แยกส่วนระห้ว่างโลกศ์ักดิ�สิทธิิ�และโลกชีุวิตทั่วไป มีภูมิรู้ธิรรมชุาติใน 
บริบทเฉุพาะอย่างละเอียดล้กซ้้ง พ้่งพานิเวศ์ในฐานะแห้ล่งศ์ักดิ�สิทธิิ�และ
ชุีวิตโดยไม่ครอบครอง และมีวิถีดำรงชุีพพ้่งตนเอง 

 แม้วิถีชุนพื้นเมืองจำะมีคุณค่าต่อการปรับตัวและปกป้องวิกฤติ 
โลกร้อน แต่กระนั้นพวกเขากลับเผู้ชุิญการคุกคามจำากการพัฒนาและ
นโยบายการจำัดการทรัพยากรของรัฐต่าง ๆ ทั่วโลก

 “ชุนพื้นเมืองและชุุมชุนท้องถิ่นจำำนวนมากทำห้น้าที่ปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ดูแลพื้นที่ขนาดให้ญ่จำากการลักลอบตัดไม้ ทำเห้มือง ห้รือ 
โครงการ “พัฒนาท่ีดิน” โดยบริษัทอสังห้าริมทรัพย์มีห้ลักฐานเป็น 
จำำนวนมากทีบ่่งชุีว่้าเมือ่เงือ่นไขทางสังคม กฎห้มาย และเศ์รษฐกิจำอนุญาต 
ให้้ชุนพื้นเมืองและชุุมชุนท้องถิ่นเป็นผูู้้ดูแลสิ่งแวดล้อม อัตราการสูญเสีย 
ระบบนิเวศ์จำะลดลงอย่างมีนยัสำคัญ ทว่าในห้ลายประเทศ์ แทนทีชุ่นพืน้เมือง 
และชุุมชุนท้องถิ่นจำะได้รับการสนับสนุนให้้อนุรักษ์ป�า กลับต้องเผู้ชุิญกับ 
การคุกคามและความรุนแรง มีชุนพื้นเมืองและชุุมชุนท้องถิ่นที่กำลัง 
ทำห้น้าที่ปกป้องผืู้นดินของตนบางส่วนที่ถูกลอบสังห้ารในการปกป้อง 
สิทธิิมนุษยชุนด้านสิ่งแวดล้อม” (Local Biodiversity Outlook, 2020 
อ้างใน Thai Climate Justice for All. 2021)

 Raygorodetsky ชุี้ให้้เห้็นความลักลั่นเห้ลื่อมล้ำต่อการจำัดการ
ปญัห้าสภาวะโลกรอ้นทีม่ผีู้ลตอ่กลุม่ชุาตพินัธิุว์า่ ในขณะท่ีสภาพภมูอิากาศ์
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ทีก่ำลงัเปลีย่นแปลงก่อให้เ้กิดความเสีย่งต่อความอยูร่อดของกลุม่ชุาติพนัธิุ์ 
แต่ประชุาคมโลกก็ยังกีดกันกลุ่มชุาติพันธิุ์ไม่ให้้มีส่วนร่วมตัดสินใจำและ
ร่างนโยบายที่จำะกำห้นดอนาคตของตน ผู้ลที่เกิดข้้นก็คือโครงการระดับ
นานาชุาตทิีน่ำมาใชุใ้นการแกปั้ญห้าโลกรอ้น เชุน่ การกอ่สรา้งเขือ่นภายใต้ 
กรอบการพัฒนาพลังงานสะอาดห้รือ CDM ก่อให้้เกิดผู้ลกระทบต่อ 
ชุีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชุาติพันธิุ์มากยิ่งข้้นไปอีก นอกจำากนี้โครงการ
แก้ปัญห้าโลกร้อนท่ีได้รับการออกแบบและดำเนินการอย่างไม่เห้มาะสม 
เชุ่น การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำกด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป�า
ห้รือ Reducing Emissions from Deforestation and Degradation  
(REDD/REDD+) เป็นโครงการที่ลิดรอนสิทธิิของกลุ่มชุาติพันธิ์ุบน 
ผู้นืแผู่้นดนิและทรัพยากรธิรรมชุาตใินท่ีดินของตน กลุม่ชุาตพินัธิุไ์ดร้บัความ 
กดดนันีใ้นขณะท่ีวัฒนธิรรมความเป็นอยูข่องตนก็ได้รบัความเสีย่งมากอยูแ่ล้ว 
จำากกระแสโลกาภิวัฒน์และการค้าเสรี (Raygorodetsky, อ้างแล้ว)

เกษติรนำิเวิศกับัวิิถู่ปัรับัติัวิติ่อการเปัล่�ยนำแปัลง
สภาพภ้มิอากาศ

 เกษตรกรรายย่อยท่ัวโลกท่ีสร้างสรรค์เกษตรนิเวศ์ก็มีบทบาท
สำคัญในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์และดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจำกได้ดี Sadie Shelton อธิิบายว่า มีงานวิจำัยกว่า 10,000 
ชุิ้นพบห้ลักฐานว่าระบบเกษตรนิเวศ์อย่างไร่นาสวนผู้สม วนเกษตร และ
ฟารม์ออรแ์กนกิ มสีว่นชุว่ยให้ป้ระเทศ์รายไดน้อ้ยถง้ปานกลางตัง้รบัปรบัตวั
ต่อภาวะโลกร้อนด้วยระบบอาห้าร และพบว่าระบบเกษตรนิเวศ์มีบทบาท
ทีส่ำคัญในการต้ังรับปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน ไร่นาสวนผู้สมเป็นห้ลักฐานที่
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สำคัญทีสุ่ดของการการปรับตัวตอ่ภาวะโลกร้อน โดยส่งผู้ลกระทบเชิุงบวก 
แก่ปริมาณผู้ลผู้ลิต การติดดอก การป้องกันศั์ตรูพืชุ วงจำรธิาตุอาห้าร  
การชุลประทาน และสารอาห้ารในดิน (Shelton 2021)

 มีห้ลักฐานเป็นจำำนวนมากที่บ่งชุี้ว่าแนวทางการปรับตัวต่อภาวะ
โลกรอ้นสอดคล้องกบัห้ลักการของระบบเกษตรนเิวศ์ อยา่งไรก็ตาม เราจำะ
ต้องวิเคราะห้์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจำถ้งภูมิคุ้มกันของระบบเกษตรนิเวศ์
ต่อภัยพิบัติทางธิรรมชุาติ

 วิธิีการของระบบเกษตรนิเวศ์บางวิธิี เชุ่น ระบบวนเกษตร
รักษาความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ การชุลประทาน การดูดซับคาร์บอน
และไนโตรเจำนของดิน และลดผู้ลกระทบจำากอุณห้ภูมิผู้ิวโลกท่ีกำลัง
เปลี่ยนแปลง ส่วนฟาร์มอออร์แกนิกชุ่วยป้องกันศ์ัตรูพืชุ วงจำรธิาตุอาห้าร 
และการชุลประทาน 

 คำถามก็คือ มีตัวอย่างดีอีกมากมายทั้งชุนพื้นเมือง ชุุมชุนท้องถิ่น  
เกษตรกรรายย่อย ห้รือประชุาชุนทั่วไปที่ดิ้นรนปรับตัวต่อผู้ลกระทบ และ
พัฒนาวิถีชุีวิต ระบบการจำัดการทรัพยากร การผู้ลิต และอื่น ๆ ที่ชุ่วยลด
ภาวะโลกร้อน แต่ทำไมวิถีของชุุมชุนต่าง ๆ เห้ล่านี้กลับถูกเพิกเฉุยจำาก
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ทั้งในด้านการลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำก (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) เมื่อเทียบกับ
แนวทางตลาดคาร์บอนที่ยังลักลั่น เอาแน่เอานอนไม่ได้ เปิดชุ่องให้้เกิด
กระบวนการฟอกเขียวกลับได้รับการสนใจำมากกว่า 
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 กลายเป็นว่า ห้ากเป็นการดำเนินการโดยชุุมชุนเอง ความสนใจำ
และการสนับสนุนจำากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชุนจำะมีน้อย แต่ห้าก
เปน็การดำเนินการโดยภาคทุนท่ีฉุกฉุวยแนวทางการจัำดการของชุมุชุนกลับ
ได้รับการตอบรับ ดังแนวทางแก้ปัญห้าด้วยวิถีธิรรมชุาติ (Nature-based 
Solutions) ซ้ง่เปน็ท่ีตอบรบัของภาคทนุจำำนวนมาก เชุ่น โครงการคารบ์อน
เครดิตในพื้นที่ป�า โครงการ REDD+ ท่ีเป็นการสนับสนุนชุุมชุนฟ้�นฟูป�า
ในพื้นท่ีเสื่อมโทรมแต่พ่วงด้วยคาร์บอนเครดิตของผูู้้ลงทุน ห้รือการทำ 
เกษตรนิเวศ์ที่กลุ่มทุนขนาดให้ญ่เข้ามาทำพันธิะสัญญากับเกษตรกร 
รายย่อยโดยมีคารบ์อนเครดติพว่ง และอืน่ ๆ  ซ้ง่ไมเ่พยีงแตเ่ปน็กระบวนการ 
ฟอกเขียว แต่ยังอ้างความเป็นธิรรมชุาติ วิถีชุุมชุนเพื่อแสวงประโยชุน์จำาก
ธิรุกจิำคาร์บอน โดยทีชุ่มุชุนทอ้งถิน่ถูกเอารัดเอาเปรยีบ ถกูจำำกัดการเข้าถง้ 
จำัดการทรัพยากรธิรรมชุาติ เผู้ชุิญกับความเสี่ยงห้ากประสบความล้มเห้ลว 
และไม่ได้รับการแบ่งปันผู้ลประโยชุน์ที่เป็นธิรรม

ทิศทางแห่งควิามหวิังกอบัก้้วิิกฤติิโลกร้อนำ
จากบัทเร่ยนำของ	Thai	Climate	Justice	for	All 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ มีขอบเขตที่กว้างขวางและ 
ซับซ้อนทั้งในเชิุงประเด็น ห้ลากห้ลายผูู้้คน และห้ลายเป้าห้มาย ดังนั้น 
การสรา้งวาระทางสงัคมและนโยบายในเรือ่งดงักลา่วจำง้ไมใ่ชุว่าระเชุงิเด่ียว  
แต่ต้องสร้างระบบคิด ยุทธิศ์าสตร์การขับเคลื่อนที่มีมิติเชุิงโครงสร้าง 
รว่มกัน การขับเคลือ่นผู่้านรูปธิรรมทีเ่ชุือ่มโยงกับวิถีชุวีติท่ีห้ลากห้ลาย ความ 
เป็นธิรรมทางนิเวศ์ เศ์รษฐกิจำ สังคม และการเมือง และสมรรถนะในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน ตั้งรับปรับตัว ออกแบบชุีวิตที่เผู้ชุิญความเปล่ียนแปลงได้ 
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อย่างเข้มแข็ง ทิศ์ทางนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ต้อง 
เชุื่อมโยงกับเป้าห้มายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 การทำให้้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เป็นเร่ืองแห่้ง
ความห้วังที่ประชุาชุน (แม้กระท่ังคนเปราะบาง) มีส่วนร่วมจำัดการได้ 
ทิศ์ทางแห่้งความห้วังจำ้งควรมุ่งที่ไปการตระห้นักรู้ในปัญห้าเชิุงโครงสร้าง 
และเป็นยุทธิศ์าสตร์การเปลีย่นแปลงเชิุงระบบอย่างเป็นรูปธิรรม สอดผู้สาน 
ไปกับการพัฒนาความสามารถในการตั้งปรับตัวของบุคคล กลุ่มชุุมชุนให้้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และบทบาทการมีส่วนร่วมทางนโยบาย

 การเปิดพื้นที่แห่้งการรับรู้ที่ห้ลากห้ลายและเท่าเทียมในการ 
ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ เชุือ่มโยงเร่ืองการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ์กับชุีวิตทางสังคมและปัญห้าการพัฒนาที่เห้ลื่อมล้ำ 
ไม่เป็นธิรรม เผู้ยให้้เห้็นเรื่องราวชุีวิต ปัญห้า วิถีของผูู้้คนต่าง ๆ ที่สัมพันธิ์
และกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์แตกต่างห้ลายด้าน เชุ่น 
มิติวัฒนธิรรม มิติเพศ์ภาพ มิติความเป็นธิรรมต่าง ๆ เปิดกว้างที่สำคัญต่อ
ความเป็นไปได้ในการห้าทางออกต่อปัญห้าท่ีห้ลากห้ลาย และให้้บทบาท
ต่อผูู้้คนตัวเล็กตัวน้อยที่เคยถูกกีดกันห้รือลืมเลือนจำากทิศ์ทางนโยบายให้้
มีส่วนร่วมในวิถีของตนได้อย่างมีพลัง

 การสร้างความรู้ ความเข้าใจำต่อผู้ลกระทบ การปรับตัวของสังคม
ที่ห้ลากห้ลายและรอบด้าน สร้างองค์ความรู้ว่าผูู้้คนและชุุมชุนต่าง ๆ ที่ 
สัมพันธ์ิกับการเปลี่ยนแปลงทางธิรรมชุาติโดยตรงนั้นว่าพวกเขาให้้ 
ความห้มาย เผู้ชุิญปัญห้า ได้รับผู้ลกระทบ ปรับตัวอย่างไร และอะไรคือ
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เงื่อนไข ปัจำจำัยที่สร้างการลุกข้้นยืนให้ม่ (Resilience) ให้้ได้อย่างเข้มแข็ง  
สร้างทางเลือกที่มาจำากฐานรากที่เข้มแข็งในการบุกเบิกแนวคิด ความรู ้
ปฏิิบัติการทางสังคมจำำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบและ
เฉุพาะเจำาะจำง เชุ่น การพัฒนาการวิจำัยเชุิงปฏิิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุุมชุน การพัฒนาคนรุ่นให้ม่ของแต่ละท้องถิ่นและสังคมให้้เป็นพลเมือง
ที่ตื่นตัวและมีบทบาทขับเคลื่อนสังคม การมีต้นแบบการปรับตัวและมี 
ส่วนร่วมจำัดการปัญห้า 

 เม่ือเราสร้างพลังความห้วังร่วมจำากประชุาชุนกลุ่มต่าง ๆ ที่มี
บทบาทฟ้�นคนืนเิวศ์ วถีิชีุวิต ปรบัตวัในการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ได้ 
ขา่ยใยแห้ง่ความห้วงัและพลงัการเปลีย่นแปลงสงัคมจำากคนตวัเลก็ตวันอ้ย
เห้ล่านี้ที่ขยายตัวกว้างขวางข้ามเส้นแบ่งตัวตนและอำนาจำนานาประการ  
มีศั์กยภาพจำะสร้างวิถีให้ม่ของโลกทั้งทางสังคม เศ์รษฐกิจำ และการเมือง 
ที่จำะกอบกู้วิกฤติโลกร้อนสู่สังคมนิเวศ์ที่ยั่งยืนและเป็นธิรรมได้
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เม่ื่� อ
โลก
ร้้อน



โลกร้อนำ:		
“30	ปัีแห่งวิาทะท่�ไร้สาระ

ของผู้้้นำำาโลก”
ประสาท มีีแต้้มี

Thai Publica – Thai Climate Justice for all

 ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ์.2564 มีการประชุุมสุดยอดด้านสภาพ 
ภูมิอากาศ์โลกครั้งที่ 26 (COP 26-Conference of Parties) ซ้่งเป็นการ
ประชุุมประจำำปีขององค์การสห้ประชุาชุาติ ครั้งนี้จำะจำัดที่เมืองกลาสโก 
ประเทศ์สห้ราชุอาณาจำกัร เพือ่พิจำารณามาตรการการปกป้องโลกทีเ่กิดจำาก 
ปัญห้าโลกร้อน การประชุุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญเพราะเป็นการทบทวน 
สถานการณต์ามรายงานสถานการณ์ฉุบับที ่6 ห้รือ AR6 ซ่้งเปน็ฉุบบัล่าสุด
ห้ลังจำาก “ข้อตกลงปารีส” เมื่อปี ค.ศ์.2015 ใน COP 21

 ก่อนห้น้านี้ (วันท่ี 28-30 กันยายน พ.ศ์.2564) มีเวทีที่เรียก
ว่า “เยาวชุนเพื่อสภาพภูมิอากาศ์ (Youth for Climate)” ที่เมืองมิลาน 
ประเทศ์อิตาลี เพื่อให้้เยาวชุนจำากทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ์ ร่วมแสดง
ความเห้็นและจำัดกิจำกรรมเพื่อเรียกร้องต่อที่ประชุุมรัฐมนตรีพลังงานจำาก 
50 ประเทศ์ที่มาเตรียมประเด็นล่วงห้น้าสำห้รับการประชุุม COP 26

 ห้น้ง่ในเยาวชุนทีเ่ปน็ทีรู่จ้ำกักนัอยา่งกวา้งขวางทัว่โลกคอื สาวนอ้ย
ชุาวสวีเดนชุื่อ เกรตา ธิันเบิร์ก (Greta Thunberg) ปัจำจำุบันเธิออายุ 18 ปี  
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เธิอข้น้กลา่วในวนัเปดิการประชุมุดว้ยทา่ทสีบาย ๆ  ยิม้แยม้ รา่เรงิ แตกตา่ง 
จำากเมือ่ 2 ปกีอ่นทีเ่ธิอมน้ีำเสยีงสัน่เครอื เครียดจำนถกูบางคนวจิำารณว์า่เธิอ
กา้วรา้ว เมือ่ 2 ปทีีแ่ลว้เธิอไดก้ลา่วในเวทสีห้ประชุาชุาต ิ(United Nations 
Climate Action Summit) ที่เมืองนิวยอร์ก ความตอนห้น้่งว่า

 “นีเ่ป็นเรือ่งทีผิู่้ดพลาดทัง้ห้มด ฉุนัไมค่วรมาอยู ่ณ ท่ีตรงนี ้ฉุนัควร
จำะไปอยู่ในห้้องเรียน ในอีกซีกห้น้่งของมห้าสมุทร กระนั้นพวกคุณก็ห้ันมา
ฝุ่ากความห้วังกับพวกเราคนห้นุ่มสาว คุณกล้าดียังไง! (How dare you!) 
ที่มาพรากความฝุ่ันและชุีวิตในวัยเด็กของฉุันไปด้วยคำพูดที่ว่างเปล่า ฉุัน
เปน็เพยีงห้น่้งในผูู้ท้ีโ่ชุคด ีประชุาชุนกำลงัทกุขย์าก ประชุาชุนกำลงัจำะตาย 
ระบบนิเวศ์กำลังล่มสลาย เรากำลังเข้าสู่การสูญพันธิุ์ครั้งให้ญ่ สิ่งที่คุณพูด
ทัง้ห้มดเกีย่วกบัเงนิและนทิานโกห้กทีเ่ชุือ่วา่การเตบิโตทางเศ์รษฐกจิำจำะตอ้ง
เป็นไปจำนชุั่วนิรันดร์”

 มาถ้งปีนี้ นอกจำากเธิอจำะยิ้มแย้มแจำ่มใสแล้ว เธิอมาพร้อมกับ
ขอ้มลูวิชุาการทีแ่นน่พรอ้มกบัมทีศั์นคตทิีส่รา้งสรรคม์าก ๆ  เธิอเริม่ตน้ดว้ย
ประโยคที่สะท้อนถ้งความเป็นผูู้้ให้ญ่ว่า

 “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ไม่ใชุ่เป็นแต่เพียงภัยคุกคาม
เทา่น้ัน แตเ่ปน็โอกาสทีจ่ำะทำให้โ้ลกของเรามีความสมบรูณม์ากข้น้ สะอาด
ข้น้ และมคีวามเขยีวกวา่เดมิ ซ้ง่จำะเปน็ประโยชุน์กบัพวกเราทกุคน เราตอ้ง
มองเห้็นโอกาสเห้ล่านี้ เราต้องบรรลุสถานภาพที่เรียกว่า “win-win” ทั้ง
ต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ์และการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง”
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 เธิอตั้งคำถามกับผูู้้ฟังว่า “ห้ากพูดถ้งการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศ์คณุคดิถง้อะไร” เธิอห้ยดุเวน้จำงัห้วะอยูน่ดิห้น้ง่ พรอ้มกบัตอบเอง
ว่า “ฉุันคิดถ้งการจำ้างงาน งานที่สะอาด งานที่เป็นสีเขียว” (เสียงปรบมือ 
และเสียงเฮลั่นห้อประชุุม)

 “เราต้องแสวงห้าการเปลี่ยนผู่้านท่ีราบรื่นเพื่อระบบเศ์รษฐกิจำ
ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ เราไม่มีโลกอื่นสำรอง เราไม่มีโลกที่ 
blah, blah, blah” (ห้มายเห้ตุ เมื่อผูู้้พูดใชุ้คำว่า blah, blah, blah ใน
ภาษาอังกฤษห้มายถ้ง สิ่งที่เราคิดว่าน่าเบื่อห้รือไม่สำคัญ)

 เธิอกล่าวต่ออย่างคมคายและรู้ส้กขมขื่นว่า “30 ปีแห้่ง blah, 
blah, blah” “การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิิเป็นศ์ูนย์ภายในปี 
ค.ศ์.2050 นี่คือทั้งห้มดที่เราได้ยินจำากปากของผูู้้นำของเรา คำพูดเห้ล่านี้ 
ฟังดูเห้มือนกับว่ายิ่งให้ญ่ แต่ท่ีผู่้านมาไม่ได้นำไปสู่การปฏิิบัติจำริงเลย  
ความห้วังและความฝุ่ันของเราจำมห้ายไปกับคำพูดที่ว่างเปล่าและสัญญา
ต่าง ๆ นานา มากกว่าร้อยละ 50 ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป 
เพิ่งเกิดข้้นภายห้ลังปี ค.ศ์.1990 และ 1 ใน 3 เพิ่งปล่อยภายห้ลังปี 
ค.ศ์.2005” (เธิอเกิดปี ค.ศ์.2003)

 เพ่ือสนับสนุนเนื้อห้าสาระของสาวน้อย ผู้มขออนุญาตนำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นไทม์ไลน์ ต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์และ 
การตอบสนองของผูู้้นำโลก ผู้มตั้งคำถามว่า มนุษย์เริ่มรู้ว่า “โลกร้อน” 
ตั้งแต่เมื่อไร แล้วผู้มก็สรุปออกมาเป็นภาพ กรุณาอ่านอย่างชุ้า ๆ นะครับ
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 จำากเอกสารของวิกพิเีดยีพบวา่ นกัวทิยาศ์าสตร์ (ชุือ่ John Tyndall  
ชุาวองักฤษ) เริม่พบวา่ กา๊ซตา่ง ๆ  รวมทัง้คารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ์
มีผู้ลต่อการบล็อกรังสีจำากดวงอาทิตย์ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ์.1859 (พ.ศ์.2402  
ตรงกับสมัยรัชุกาลที่ 4) แล้วก็ด้วยเห้ตุผู้ลเดียวกันนี้แห้ละที่นำไปสู่ปัญห้า 
โลกร้อนในปัจำจุำบัน ต่อมาในปี ค.ศ์.1896 (ปีที่ 29 ของรัชุกาลที่ 5)  
นกัวิทยาศ์าสตร์ได้ตระห้นักถง้ปัญห้าทีส่ำคัญนีแ้ละได้พยากรณ์ว่า “ถ้าปล่อย 
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ข้น้เปน็ 2 เทา่ อณุห้ภมูขิองผู้วิโลกจำะเพิม่ข้น้ถง้  
5 - 6 องศ์าเซลเซียส” แน่นอนว่าเราไม่อาจำคาดห้วังความถูกต้องของผู้ล 
การพยากรณ์ได้มากนัก แต่เรารับรู้ถ้งความสัมพันธิ์ที่เป็นเห้ตุเป็นผู้ลกัน

 กราฟซ้ายมือของภาพ แสดงอุณห้ภูมเิฉุลีย่ของผิู้วโลกเมือ่เทียบกับ 
ยุคก่อนอุตสาห้กรรม ซ้่งในท่ีน้ีเป็นการอ้างอิงกับอุณห้ภูมิในชุ่วง ค.ศ์.  
1850 - 1900 (เอกสารห้ลายชุิน้อา้งองิชุว่งเวลาทีต่า่งกนั ซ่้งอาจำจำะสบัสนได)้  
ด้วยการประมาณด้วยสายตาพบว่า ในปี ค.ศ์.1988 ซ้่งเป็นปีที่องค์การ
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สห้ประชุาชุาติจำัดให้้มีห้น่วยงานที่ชุื่อว่า คณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change ห้รือ IPCC) เพื่อศ์้กษาและค้นห้ามาตรการแก้ปัญห้า
โลกร้อน ในปีนั้นอุณห้ภูมิเฉุลี่ยของผู้ิวโลกประมาณ 0.33 องศ์าเซลเซียส
เท่านั้น แต่ได้เพิ่มข้้นเป็น 1.24 องศ์าเซลเซียสในปี ค.ศ์.2020 ท่ามกลาง
ผู้ลการการศ์้กษาของ IPCC ถ้ง 6 ฉุบับในชุ่วง 31 ปี

 โดยห้ลักการทางวิทยาศ์าสตร์ เราไม่สามารถคาดห้วังให้้อุณห้ภูมิ
ของโลกลดลงได้ แม้เราจำะลดการปล่อยก๊าซลงสักร้อยละ 100 (100%)  
ในทันทีทันใดก็ตาม เพราะปริมาณก๊าซท่ีปล่อยเพิ่มข้้น ย่อมทำให้้  
“ผู้้าห้่มโลก” ห้นาข้้น และต้องใชุ้เวลานานถ้ง 300-1,000 ปี กว่าที่ก๊าซจำะ
ค่อย ๆ สลายตัวไปตามธิรรมชุาติ

 แต่สิ่งที่สาวน้อยเกรตา ธิันเบิร์ก และประชุาชุนคาดห้วังก็คือ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซต่อปีจำะลดลง แต่ห้าได้เป็นเชุ่นนั้นไม่ จำากข้อมูล 
พบว่า ปริมาณการปล่อยในปี ค.ศ์.1988 ปล่อย 21,870 ลา้นตัน แต่เพิม่ข้้น 
เปน็ 35,210 และ 36,440 ลา้นตนั ในป ีค.ศ์.2015 (ซ้ง่เปน็ปทีีมี่ “ขอ้ตกลง
ปารีส”) และปี ค.ศ์.2019 ตามลำดับ

 แล้วจำะไม่ให้้สาวน้อยนักกิจำกรรมผูู้้มุ่งมั่นคนนี้รู้ส้กขุ่นเคืองและ 
เย้ยห้ยันผูู้้นำโลกว่า “30 ปีแห้่งวาทะที่ไร้สาระ” ได้อย่างไร

 ผู้มขอกล่าวถ้งเกรตา ธิันเบิร์ก เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ แต่จำะมี
ประเด็นซ้่งเป็นเรื่องท่ีถกเถียงกันมานานแล้วก็คือเรื่องราคาพลังงาน ฝุ่�าย
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ที่สนับสนุนพลังงานฟอสซิล (ซ้่งเมื่อเผู้าแล้วจำะทำให้้เกิดปัญห้าโลกร้อน) 
บอกว่า ถ้าเลิกใชุ้พลังงานฟอสซิลแล้วห้ันไปใชุ้พลังงานห้มุนเวียนจำะทำให้้
ราคาพลังงานแพงข้้น ประชุาชุนจำะเดือดร้อน 

 ในปทีีม่ ี“ขอ้ตกลงปารสี” คอืป ีค.ศ์.2015 องคก์รพลงังานระห้วา่ง
ประเทศ์ (International Energy Agency-IEA) ซ้ง่เป็นองค์กรของประเทศ์
ร่ำรวยแล้ว ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ์.1974 ห้ลังจำากประเทศ์กลุ่มโอเปกรวมตัวกัน 
ข้้นราคาน้ำมันดิบถ้ง 4 เท่าตัวในปีเดียว ออกผู้ลการศ์้กษาที่สรุปได้ว่า 
“ไฟฟ้าที่ผู้ลิตจำากโซลาร์เซลล์จำะยังคงมีราคาแพงกว่าไฟฟ้าจำากพลังงาน
ฟอสซิลไปจำนถ้งปี ค.ศ์.2040” ซ้่งไม่เป็นความจำริงเลย

 เพราะผู้ลการศ์้กษานี้รวมท้ังแนวคิดอื่น ๆ ของ IEA ห้รือเปล่าที่
ทำให้้ผูู้้นำโลกใชุ้เป็นข้ออ้าง

 ถ้าจำำกันได้ พลเอกประยุทธิ์ จำันทร์โอชุา นายกรัฐมนตรีของไทย
ก็บอกว่า “พลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาแพง และไม่เสถียร กลางคืนจำะเอา
ไฟฟ้าที่ไห้นใชุ้” ท่านพูดเมื่อประมาณ 5 - 6 ปีก่อน ตอนที่ชุาวกระบี่และ
สงขลาลุกข้้นมาคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านห้ินกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านห้ินเทพา

 มาวันนี้ IEA ออกรายงานประจำำปี 2020 ซ่้งผู้มสรุปออกมาใน 
ภาพข้างล่าง
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 พบว่าในปี ค.ศ์.2020 ราคาไฟฟ้าจำากโซลาร์เซลล์มีราคาถูกที่สุด 
ในบางพื้นที่ที่มีเงื่อนไขดี ๆ สามารถผู้ลิตไฟฟ้าได้ในราคา 0.66 บาทต่อ
ห้น่วยเท่านั้น พร้อมกับยกย่องโซลาร์เซลล์ว่าเป็น “The new king of 
the world’s electricity markets” สำห้รับประเด็น “ห้่วงใย” ของ 
พลเอกประยุทธิ์ จำันทร์โอชุา ว่ากลางคืนจำะเอาไฟฟ้าที่ไห้นใชุ้ เรื่องนี้โลก 
มีคำตอบชุัดเจำนแล้วครับ แต่จำะขออนุญาตไม่กล่าวถ้งในวันนี้

 ไห้น  ๆ ก็กล่าวถ้งองค์กรสำคัญอย่างองค์กรพลังงานระห้ว่าง
ประเทศ์แล้ว ผู้มมีข่าวดีมาบอกพร้อมรูปประกอบ
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 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ์.2564 ผูู้้อำนวยการบริห้ารขององค์กร 
IEA ให้้สัมภาษณ์ว่า “อย่างที่ผู้มเคยกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า มันไม่เพียงพอ 
ที่จำะเอาแต่พูดถ้งการปล่อยสุทธิิเป็นศ์ูนย์ คุณจำะต้องลงมือกระทำด้วย 
ทางองค์กร IEA กำห้นดเป้าห้มายว่าจำะปล่อยสุทธิิเป็นศ์ูนย์ภายในเดือน
พฤศ์จำิกายน ค.ศ์.2024 ซ้่งองค์กรเราจำะครบรอบ 50 ปีแห้่งการก่อตั้ง”

 ดจูำากรูปอาคารของสำนักงานแล้ว ทา่นผูู้้อา่นคิดวา่ทาง IEA จำะใชุ้
วิธิีใดจำ้งจำะบรรลุเป้าห้มายที่ตนประกาศ์ไปแล้ว เพราะพื้นที่ห้ลังคาอาคาร
คงไม่เพียงพอที่จำะผู้ลิตไฟฟ้าได้จำนพอใชุ้เอง แล้วคอยดูกันต่อไปว่าจำะเป็น
ความจำริงห้รือเรื่องไร้สาระ
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โลกร้อนำข้�นำแบับั	
“ส้ติรด้อกเบั่�ยทบัติ้นำ”

ประสาท มีีแต้้มี
Thai Publica -Thai Climate Justice for ALL

 “อณุหภมูิเิฉล่ี่�ยของโลี่กสูงข้�นเร่�อย ๆ” คือประโยคห้น้่งที่เรามัก
จำะได้ยินกันบ่อย ๆ ในวงสนทนาเรื่องส่ิงแวดล้อมทั้งต่อสาธิารณะทั่วไป
ห้รือแม้แต่ในวงวิชุาการก็ตาม ห้ากเราพิจำารณาประโยคดังกล่าวแต่เพียง
ผู้ิวเผู้ินเราก็จำะรู้ส้กว่าเป็นความจำริงเพราะทุกคนสามารถสัมผู้ัสได้ แต่ห้าก
เราพิจำารณาอย่างล้ก ๆ  แล้ว จำะพบว่า ประโยคดังกล่าวมีความผู้ิดพลาดใน
สาระที่สำคัญและอันตรายต่อสังคมโลกเป็นอย่างมากมาก

 ทีผู่้มว่าผู้ดิพลาดกต็รงคำว่า “สงูข้�นเร่�อย ๆ” นีเ่อง เพราะท้ังโดย
ห้ลกัการห้รือทฤษฎีทีท่ำให้้ความร้อนเพิม่ข้้นและข้อเท็จำจำริงเชิุงประจัำกษ์แล้ว 
โลกร้อนข้น้แบบ “สตูรดอกเบ่�ยทบต้น” แตกต่างจำาก “สูงข้น้เร่ือย ๆ ” ราว
ฟ้ากบัดนิ 

 ที่ว่าอันตรายต่อสังคมโลกเป็นอย่างมากก็เพราะว่า ถ้าเราเข้าใจำ 
ความจำรงิตรงน้ีไม่ได้ห้รอืไม่ถกูต้อง เรากจ็ำะประเมนิสถานการณ์ในอนาคตตำ่กว่า 
ความเป็นจำรงินบัร้อยนบัพนัเท่าตวั ผู้มจำะค่อย ๆ อธิบิาย ดงัต่อไปนีค้รบั
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 เคยมีผูู้้ตั้งคำถามกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (พ.ศ์.2422 - 2498)  
นกัวทิยาศ์าสตรผู้์ู้ยิง่ให้ญข่องโลกวา่ “สิ�งประดษิฐ์์ใดของมินษุย์ท่�มิอ่ำนาจ
ในการทำลี่ายล้ี่างโลี่กมิากท่�สดุ” ผูู้้ถามคงคิดว่าท่านจำะตอบว่าคือระเบิด
ปรมาณูนั่นเอง แต่ไอน์สไตน์ตอบพลิกล็อกว่า คือ “สูตรดอกเบ่�ยทบต้น”  

 สมมุติว่า เริ่มต้นเรามีเงินจำำนวน 100 บาท ปล่อยกู้ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อเดือน แล้วนำเงินที่ได้ทั้งห้มดในวันสิ้นเดือนไป 
ปลอ่ยกูต้อ่ดว้ยอตัราดอกเบีย้เทา่เดมิ ทำเชุน่นีไ้ปตดิตอ่กนัจำนครบ 60 เดอืน 
เราจำะมีเงินรวมเท่าใด

 คำตอบซ้่งห้ลายคนแทบจำะไม่เชุื่อ คือ ประมิาณ 5.6 ล้ี่านบาท 
เพราะกติกาการปล่อยกู้ข้างต้นก็คือการคิดแบบดอกเบ่�ยทบต้น นั่นเอง 
ถ้าเป็นการคิดแบบดอกเบี้ยไม่ทบต้น (คือเอาดอกเบี้ยออกมาเก็บไว้) เมื่อ
ครบ 60 เดือนผูู้้ให้้กู้จำะมีเงินรวมเพียง 1,300 บาทเท่านั้น เห้็นแล้วห้รือยัง
ครับว่ามันอันตรายมากแค่ไห้น ไม่ว่าน้ำจำะท่วม ฝุ่นจำะแล้งสักขนาดไห้น 
“ดอกเบี้ย” ก็บานไปตลอด บานไม่มีวันห้ยุด

 ห้วัใจำสำคัญของการคิดดอกเบ้ียทบต้นก็คอื การอนุญาตให้ผ้ลี่ลัี่พธ์ิ 
(ซ้่งก็คือดอกเบี้ย) กลับเข้ามาเป็นสาเหตุ (ซ้่งก็คือเงินต้นครั้งให้ม่) ของ
กระบวนการห้มุนเงินทั้งห้มดนั่นเอง 

 กระบวนการทีผู่้ลลพัธิก์ลบัเขา้มาเปน็สาเห้ตขุองการเปล่ียนแปลง
นั้นไม่ได้มีแต่เฉุพาะในสูตรดอกเบ้ียทบต้นที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้้นเท่านั้น  
แต่มักจำะเกิดข้้นในกระบวนการของธิรรมชุาติอื่น ๆ ส่วนให้ญ่ด้วย

54



 การระบาดของไวรสัโควดิ 19 ซ้ง่กำลงัเปน็ปญัห้าสำคญัของโลกอยู่
ในขณะนี้ ก็มีกระบวนการเดียวกันกับสูตรดอกเบี้ยทบต้น นั่นคือ ผลี่ลี่พัธ์ิ
ของการระบาดคือผูู้้ติดเชุื้อรายให้ม่สามารถกลับมาเป็นสาเหตุทำให้้
เกิดการระบาดต่อไปเป็นทอด ๆ จำำนวนผูู้้ติดเชุื้อจ้ำงเพ่ิมข้้นอย่างรวดเร็ว 
แบบเดียวกับเงินรวมในเรือ่งดอกเบ้ียทบต้น ดังนั้น ห้ัวใจำของการป้องกัน
การระบาดของโควิด 19 ก็คือการแยกตัวผูู้้ติดเชุื้อออกมาไม่ให้้เป็นสาเห้ตุ
ของการระบาดต่อไปได้นั่นเอง

 อน้ง่ บางคนอาจำจำะแยง้วา่ จำำนวนผูู้ป้�วยดว้ยโรคเบาห้วาน มะเรง็ 
โรคห้ลอดเลือดห้ัวใจำอุดตัน ฯลฯ ในสังคมไทยเพิ่มข้้นตามเวลาในชุ่วง 
ห้ลายสิบปีที่ผู่้านมาก็จำริง แต่ไม่ได้เพิ่มข้้นจำากกระบวนการท่ี “ผลี่ลัี่พธ์ิท่�
เกดิข้�นกลัี่บมิาเป็นสาเหตอุย่างเป็นทอด ๆ ต่อไป” แม้ปัญห้าดังกล่าวจำะ
เพิม่ข้น้จำากปัจำจำยัอืน่ แต่กไ็มไ่ดร้นุแรงเท่ากบัโรคระบาดท่ีผู้ลลัพธิก์ลบักลาย
มาเป็นสาเห้ตุของปัญห้า

 ก่อนที่จำะอธิิบายว่าอุณห้ภูมิของโลกร้อนข้้นแบบสูตรดอกเบี้ย 
ทบต้นอย่างไรนั้น ผู้มขอกล่าวถ้งศ์ัพท์ทางวิทยาศ์าสตร์คำห้น้่ง โดยเฉุพาะ
อย่างยิ่งจำะพบมากในวิชุาคณิตศ์าสตร์ คือ “Non-linear (มีผูู้้แปลว่า  
ไมิ่เชิิงเส้น หร่อไมิ่อยู่บนเส้นตรงเด่ยวกัน)” ซ้่งผู้มเชุื่อว่าความห้มายที่
เข้าใจำได้ง่ายท่ีสุดก็คือ ระบบท่�ผลี่ลัี่พธิ์ของกระบวนการถููกป้อนกลัี่บ 
เข้ามิาเป็นสาเหตุอ่ก (Feedback)

55



 นทิานอสีปเรือ่ง “น�ำผ้�งหยดเดย่ว” ซ้ง่โดง่ดงัมานานกวา่สองพันปี
ก็เป็นระบบที่ไม่เชุิงเส้น เพราะผู้ลลัพธิ์กลับมาเป็นสาเห้ตุจำนทำให้้ผูู้้คน 
ยกพวกตีกันทั้งห้มู่บ้าน

 คราวนี้มาทำความเข้าใจำเรื่อง “โลี่กร้อนข้�นแบบสูตรดอกเบ่�ย 
ทบต้น” กันครับ
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 ภาพนีเ้ป็นข้อมลูทีแ่สดงเป็นเส้นกราฟ 2 รปู โดยทีก่ราฟซ้ายมอื
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ิระห้ว่างอุณห้ภูมิเฉุลี่ยของโลกเมื่อเทียบกับ 
ยคุก่อนอตุสาห้กรรม (เส้นสีแดง) และพลังงานท่ีดวงอาทติย์แผู่้รังสส่ีงมาถ้ง
ผู้วิโลก (เส้นสเีห้ลอืง) เราจำะเห้น็ว่า พลงังานจำากดวงอาทติย์แกว่งข้้นลงอยู ่
ในชุ่วงแคบ ๆ ประมาณ 1,361 วตัต์ต่อตารางเมตรตลอดเวลา ในขณะที่ 
เส้นอุณห้ภูมิเฉุลี่ยของโลกก็แกว่งข้้นลงในชุ่วงในชุ่วงปี ค.ศ์.1880 จำนถ้ง
ประมาณปี ค.ศ์.1970 แต่ห้ลงัจำากนัน้ เส้นสแีดงกเ็พิม่ข้น้อย่างเกอืบต่อเนือ่ง 
(เมือ่ดดู้วยตาเปล่า)

 นี่คือความผิู้ดปกติที่นักวิทยาศ์าสตร์ตั้งข้อสังเกตได้ อาจำารย์
ของผู้มท่านห้น้่งสอนผู้มว่า นักวิทยาศ์าสตร์ดูกราฟก็เห้มือนกับห้มอ
อ่านฟิล์มเอกซเรย์ คือจำะตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่ผู้ิดปกติ จำากนั้นก็พยายาม
ค้นห้าคำอธิิบาย สำห้รับกราฟทางขวามือเป็นการแสดงอุณห้ภูมิเฉุล่ีย
ที่เพิ่มข้้นจำากยุคก่อนอุตสาห้กรรมและปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ์ในชุ่วงปี ค.ศ์.1880 ถ้ง ค.ศ์.2019 จำาก
กราฟดังกล่าว เราจำะเห้็นว่าทั้งสองเส้นเพิ่มข้้นไปด้วยกัน เส้นอุณห้ภูมิ 
มีการแกว่งข้้นลงในชุ่วงสั้น ๆ บ้าง ทั้งนี้เป็นเพราะปัจำจำัยอื่น เชุ่น คลื่น
ความร้อน ปรากฏิการณ์ El Nino และ La Nina รวมทั้งผู้ลกระทบจำาก
ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

 เพื่อขยายความให้้ชุัดเจำนข้้น ผู้มขอนำเสนอข้อมูลอีกชุิ้นห้น้่ง คือ
พบวา่ อณุห้ภูมเิฉุลีย่ของโลกใน 7 ปสีดุทา้ยติด 7 อนัดับสูงสดุท้ังห้มดต้ังแต่
มีการบันท้กกันมา

 คราวน้ีมาค้นห้าคำอธิิบายว่าทำไมอุณหภูมิิเฉลี่่�ยของโลี่กจ้ง 
เพิ�มิข้�นแบบสตูรดอกเบ่�ยทบต้น

 เรื่องนี้มี 2 ขั้นตอน ตอนแรกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์
ปล่อยออกไปและเห้ลือจำากที่ธิรรมชุาตินำไปใชุ้แล้ว ก็จำะลอยไปอยู่ใน 
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ชุั้นบรรยากาศ์และทำห้น้าท่ีคล้าย “ผ้าห่มิโลี่ก” ยิ่งปล่อยมากผู้้าห้่มก็ 
ยิง่ห้นา จ้ำงเกบ็ความรอ้นไวไ้ดม้าก เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งของความรอ้น เราเขา้ใจำ
กันดีอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวกับแสง

 ตอนท่ีสอง เนื่องจำากแสงจำากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นสั้น จำ้ง 
ทะลุทะลวง “ผู้้าห้่ม” ลงมาได้ง่าย เมื่อแสงมากระทบผู้ิวโลกก็จำะ 
สูญเสียพลังงานไปส่วนห้น่้ง เมื่อสูญเสียพลังงานจำ้งกลายเป็นแสงคลื่นยาว 
(ตามสูตรในภาพ) เมื่อกลายเป็นแสงคลื่นยาวก็จำะทะลุทะลวงออกจำาก 
ผู้้าห้่มยาก เมื่อทะลุยากความร้อนจำ้งสะสมมาก (ห้มายเห้ตุ รังสีเอกซเรย์
ที่ใชุ้ในวงการแพทย์เป็นแสงคล่ี่�นสั�นจำ้งทะลุทะลวงอวัยวะของร่างกายได้)

 สาเห้ตุของเรื่องน้ีคือการปล่อยก๊าซ ผู้ลลัพธิ์ทำให้้ผู้้าห้่มห้นาข้้น 
ทำให้้โลกร้อนข้้น แต่เมื่อมีเห้ตุอื่นมาเสริมอีกเห้ตุห้น้่งคือเกิดแสงคลื่นยาว
ซ้่งจำะทะลุทะลวงผู้้าห่้มจำนห้ลุดออกไปได้ยาก เมื่อผู้้าห้่มยิ่งห้นาข้้นอีก 
คลื่นยาวก็ยิ่งออกยากมากข้้นอีก ความร้อนจำ้งเพิ่มข้้นอีก

 เรื่องน้ีอาจำจำะไม่เห้มือนกับสูตรดอกเบ้ียทบต้นเสียทีเดียวนัก 
เพราะมี 2 สาเห้ตุ แต่ละสาเห้ตุไม่ข้้นต่อกัน แต่ผู้ลลัพธิ์จำากการที่ผู้้าห้่ม 
ห้นาข้น้กลายเปน็เห้ตใุห้อ้ณุห้ภมูโิลกสงูข้น้ เชุน่เดยีวกบัสตูรดอกเบีย้ทบตน้
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 ประเด็นเรื่องที่ผู้ลลัพธิ์กลับเข้ามาเป็นสาเห้ตุของการเพ่ิมข้้นของ
อณุห้ภูมิเฉุล่ียของโลกไม่ได้มเีฉุพาะเรือ่งการเปลีย่นความยาวของคลืน่แสง
และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว ผู้มขอยก
ตัวอย่างอีกสักตัวอย่างสั้น ๆ นะครับ

 เมื่อโลกร้อนข้้นเป็นเห้ตุให้้ก้อนน้ำแข็งข้ัวโลก รวมทั้งดินท่�ถููก 
แชิ่แข็ง (Permafrost) มานานละลาย (ซ้่งในที่นี้คือเป็นผู้ลลัพธิ์) แต่ใน 
ก้อนน้ำแข็งและดินที่ถูกแชุ่แข็งเห้ล่านั้นมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเก็บ
ไว้ในนั้นก็จำะเป็นผู้ลให้้ความห้นาแน่นของก๊าซเพิ่มมากข้้น

 จำากเวบ็ไซต ์National Snow & Ice Data Center (ซ้ง่เปน็ห้นว่ย
งานของรัฐบาลสห้รัฐอเมริกา) ประเมินว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ท่ีสะสมอยู่ในดินที่ถูกแชุ่แข็งมีจำำนวน (1.4 ล้านล้านตัน) มากกว่า 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอยู่ในบรรยากาศ์ (0.85 ล้านล้านตัน) 
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เกือบ 2 เท่า (โดย Dr. Kevin Schaefer) ดังนั้น ถ้าก๊าซนี้ห้ลุดออกมาแล้ว
ความห้นาของผู้้าห้่มจำะเป็นอย่างไร

 โปรดคิดถ้งเรื่องดอกเบี้ยทบต้นไว้นะครับว่าทำลายโลกรุนแรง 
และรวดเร็วขนาดไห้น ถ้าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 21 แทนที่จำะเป็น
ร้อยละ 20 ต่อเดือน ในชุ่วงเวลา 60 เดือนเท่ากัน จำากเงินต้น 100 บาท 
เงินรวมจำะเพิ่มเป็น 9.3 ล้านบาท แทนที่จำะเป็น 5.6 ล้านบาท

 ผู้มอยากจำะสรุปบทความน้ีด้วยการทบทวนสาระสำคัญของ 
ข้อตกลงปารีสเมื่อปลายปี ค.ศ์.2015 คือได้ขอร้อง (โดยไม่มีการบังคับ)  
ให้้แต่ละประเทศ์ให้้สัญญาต่อประชุาคมโลก ว่าจำะต้องลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจำก (ซ้่งรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ด้วย) ลงจำำนวนเท่าใด  
เมื่อไร เพื่อให้้อุณห้ภูมิของโลกในปี ค.ศ์.2030 ไม่เกิน 1.5 องศ์าเซลเซียส
เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาห้กรรม (ค.ศ์.1850 - 1900)

 แต่พอถ้งปี 2020 ห้รือเพียง 5 ปีห้ลังข้อตกลงดังกล่าว องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกได้ศ์้กษาให้ม่ (8 กรกฎาคม ค.ศ์.2020) พบว่ามีโอกาส
ถ้ง 1 ใน 5 ที่อย่างน้อยห้น้่งปีในชุ่วงปี ค.ศ์.2020 ถ้ง ค.ศ์.2024 ที่อุณห้ภูมิ
เฉุลี่ยของโลกจำะสูงถ้ง 1.5 องศ์าเซลเซียส  มาเร็วกว่าที่เคยพยากรณ์ไว้ถ้ง
เกือบ 80 ปี

 ลา่สดุ ขา่วจำาก BBC News ทีชุ่ือ่วา่ “Climate: World at risk of 
hitting temperature limit soon” (เผู้ยแพร่ 27 พฤษภาคม ค.ศ์.2021) 
บอกว่า สถาบันชุั้นนำห้ลายสำนักพยากรณ์ว่า “ภายในปี ค.ศ์.2025 มี
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โอกาสรอ้ยละ 40 ทีอ่ยา่งนอ้ย 1 ป ีทีอ่ณุห้ภมูจิำะสงูเกนิ 1.5 องศ์าเซลเซยีส” 
โอกาสเพิ่มข้้นจำากร้อยละ 25 เป็น ร้อยละ 40

 ผู้มไม่ทราบว่า ผูู้้ศ์้กษานำปัจำจำัย “ผู้ลลัพธิ์กลับเข้ามาเป็น 
สาเห้ตุ” เห้มือนดอกเบ้ียทบต้นที่กล่าวแล้วมาพิจำารณาด้วยห้รือไม่ แต่
ข้อมูลจำริงที่จัำดทำโดย Dr.James Hansen (http://www.columbia.
edu/~jeh1/) พบวา่ ในปี ค.ศ์.2016 ซ้ง่เปน็ปทีีร่อ้นทีส่ดุต้ังแตม่กีารบันท้ก
นั้น มี 2 เดือน คือ กุมภาพันธิ์และมีนาคม ที่อุณห้ภูมิเฉุลี่ยเกิน 1.6 องศ์า
เซลเซียสไปเรียบร้อยแล้วจำริง ๆ ครับ

เห็นำไหมครับัวิ่ามันำบัานำเร็วิกวิ่าท่�เราเคยคิด้กันำ
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“โลกร้อนำเปั็นำภาวิะฉุุกเฉุินำโลก”:	
คนำไทยเห็นำด้้วิยนำ้อยกวิ่า
ค่าเฉุล่�ยของชาวิโลก!

ประสาท มีีแต้้มี
Thai Climate Justice for ALL

 ผู้มเคยนำเสนอผู้ลงานวจิำยัชุิน้ห้น้ง่ขององคก์รทีไ่มแ่สวงห้ากำไรใน
ประเทศ์เยอรมนี สรุปได้ว่า ประเทศ์ไทยมี “ความิเส่�ยงด้านภมูิอิากาศ” 
ในระยะ 20 ปีที่ผู้่านมาสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ในวันนี้ผู้มจำะนำเสนอผู้ล
การสำรวจำความคิดเห้็นอีกชุิ้นห้น้่ง ซ้่งจำัดทำโดยห้น่วยงานขององค์การ 
สห้ประชุาชุาติ ต่อคำถามที่ว่า “ท่านคิดว่าการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพ 
ภูมิิอากาศเป็นภาวะฉุกเฉินของโลี่กหร่อไม่ิ” ผู้ลปรากฎว่าในขณะที่ 
ค่าเฉุลี่ยของผูู้้ตอบแบบสอบถามจำำนวน 1.22 ล้านคน จำาก 50 ประเทศ์ 
ทัว่โลกเห้น็วา่ “เปน็” ถ้งรอ้ยละ 64 แตค่นไทยเราเห้น็วา่เปน็นอ้ยกวา่คา่เฉุลีย่  
คือเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น

 ผู้มจำะเลือกมานำเสนอในบางประเด็นที่สำคัญต่อการทำงานของ
ภาคประชุาสังคม พร้อมกับวิจำารณ์ในสิ่งที่ผู้มไม่เห้็นด้วยห้รือไม่ค่อยเห้็น
ด้วยกับบางนโยบายที่ผูู้้ตอบแบบสอบถามเลือก (ตามที่ผูู้้วิจำัยตั้งคำถามให้้
มา) แน่นอนครบัวา่ ผู้มตอ้งมหี้ลกัฐานทางวิทยาศ์าสตรม์าอา้งองิขอ้โตแ้ยง้
ดังกล่าวด้วย
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ผู้ลงานำวิิจัยนำ่�สำาคัญอย่างไร

 ถา้เราเชุือ่ว่าผู้ลงานวิจำยัทัง้สองชุิน้นีส้ามารถสะท้อนความจำริงห้รือ 
นา่เชุือ่ถอืได้ดพีอสมควร จำง้ทำให้เ้กิดขอ้สงสยัวา่ คนไทยเราทัง้ ๆ  ทีม่คีวาม
เสี่ยงด้านโลกร้อนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก (จำาก 180 ประเทศ์) แต่ทำไม 
พีไ่ทยเราจำง้ยังรูส้ก้ว่าเป็นเรือ่ง “ฉุกุเฉิุน” น้อยกว่าค่าเฉุลีย่ของโลกถง้ร้อยละ 4

 ผูู้ว้จิำยัไมไ่ดท้ดสอบทางสถติถ้ิงความมีนัยสำคญัระห้วา่งรอ้ยละ 60 
กับร้อยละ 64 แต่ผู้มคาดห้วังเอาเองว่าคนไทยเราน่าจำะรู้ส้กได้ว่าภัยพิบัติ
กำลังมาสู่ตนได้เร็วกว่าค่าเฉุลี่ยของโลกมาก (ตามความเสี่ยงสูง) แต่ทำไม
จำ้งกลายเป็นตรงกันข้าม

 สาเห้ตทุีค่นไทยเรามคีวามรูส้ก้ชุ้ากว่าชุาวโลกน่าจำะมคีวามเป็นไปได้ 
เพียง 2 ทาง คือ คนไทยมีสติ มีความอดทนสูงกว่าชุาวโลก ห้รือมีความรู้  
ความเข้าใจำต่อสถานการณ์ที่จำะเกิดข้้นในอนาคตน้อยกว่าประเทศ์อื่น 

 นี่จำ้งเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรภาคประชุาสังคม รวมทั้งกลุ่ม 
“Thai Climate Justice for All” ทีจ่ำะต้องนำผู้ลการศ์ก้ษานีไ้ปพิจำารณา
ในการเคลื่อนไห้วและสื่อสารกับสาธิารณะต่อไป

วิัติถูุปัระสงค์และวิิธี่การศ้กษา

 การศ์้กษานี้ชุื่อว่า “เส่ยงโหวตของประชิาชินต่อเร่�องโลี่กร้อน 
(The Peoples’ Climate Vote)” เพือ่ให้ก้ารศ์ก้ษากบัประชุาชุนเกีย่วกับ 
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การแก้ปัญห้าโลกร้อนพร้อมกับถามประชุาชุน ว่ารัฐบาลควรจำะต้อง 
ปฏิิบัติการอย่างไรกับเรื่องนี้

 การสำรวจำความคิดเห้็นครั้งนี้เป็นความร่วมมือระห้ว่าง โครงการ
พฒันาแหง่สหประชิาชิาต ิ(UNPD) กบั มิหาวทิยาลี่ยัออกซิฟอรด์ สห้ราชุ 
อาณาจัำกร การสำรวจำเกิดข้้นในชุ่วงเดือนตุลาคมถ้งธิันวาคม พ.ศ์.2563 
รายงานผู้ลการศ์้กษาเผู้ยแพร่เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ์.2564 ถือว่าเป็นการ
ศ์้กษาที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับจำำนวนตัวอย่างมากถ้ง 1.22 ล้านฉุบับ

 ผูู้บ้ริห้ารของ UNDP ทา่นห้น่้งกล่าวว่า “การสำรวจคร้�งน้ี้�เป็็นี้การ
นี้ำเส้ยงของป็ระชาชนี้ให้้มาอย่�แนี้วห้น้ี้าของการถกเถ้ยงในี้ป็ระเด็็นี้ 
โลกร้อนี้ เป็็นี้การส�งสญ้ญาณถึงห้นี้ทางต่�าง ๆ ท้�แต่�ละป็ระเทศสามารถ
ก้าวไป็ข้างห้น้ี้าด้็วยการสนี้้บสนีุ้นี้ของป็ระชาชนี้ ในี้ขณะท้�เราทำงานี้ 
ร�วมกน้ี้เพื่่�อต่�อส่ก้บ้ความท้าทายท้�ให้ญ�โต่มโห้ฬารน้ี้�” 

 ทีน่า่สนใจำมากคอืวธิิกีารศ์ก้ษาซ้ง่ผูู้ศ้์ก้ษาเรยีกวา่เปน็ “วธิิก่ารทำ 
โพลี่แบบใหมิ่แลี่ะนอกกรอบ” คือ การกระจำายแบบสอบถามผู้่านการ
โฆษณาบนแอปพลิเคชุันเกมเกือบ 4,000 แอปในโทรศ์ัพท์มือถือ การสุ่ม
ตวัอยา่งเปน็ระบบครอบคลมุทกุเพศ์ทกุวยั (ท่ีอายเุกนิ 14 ป)ี และทกุระดบั 
การศ์้กษา ผูู้้ศ์้กษาอ้างว่า ผูู้้ตอบแบบสอบถามจำะรู้ส้กสนุกกับการส่ง 
ความเห้็นของตนเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนไปยังผูู้้นำโลก

 คำถามทั้งห้มดมีเพียง 8 ข้อ ในจำำนวนนี้มี 2 ข้อเป็น “ภาพให้ญ่” 
ของปัญห้า 
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เนำ่�อหาของแบับัสอบัถูาม

 ในแบบสอบถาม ผูู้้ศ์้กษาถามประชุาชุนถ้งภาวะฉุุกเฉุินโลกท่ี 
เกีย่วข้องกบันโยบาย 6 ด้านทีป่ระชุาชุนเห้น็ว่ารฐับาลของตนควรลงมอืกระทำ 
คอืด้าน (1) พลังงาน (2) เศ์รษฐกิจำ (3) การขนส่ง (4) การเกษตรและอาห้าร (5) 
การปกป้องประชุาชุน และ (6) การปกป้องธิรรมชุาติ โดยวิเคราะห์้ผู้ลออกมา
ตาม 4 กลุม่ประเทศ์ คอื (1) รายได้สูง (2) รายได้ปานกลาง (3) ประเทศ์พฒันา
น้อยทีส่ดุ (Least Developed Countries, LDCs) และ (4) เกาะเลก็ ๆ และ 
รฐักำลงัพฒันา นอกจำากนียั้งแบ่งเป็น เพศ์ อาย ุและระดับการศ์ก้ษาด้วย

ผู้ลการศ้กษาท่�สำาคัญ

 ขอเริม่ทีค่ำถามแรก ถา้คิดเป็นกลุม่ประเทศ์ 4 กลุม่ทีก่ล่าวมาแล้ว 
ลองทายดูว่ากลุ่มไห้นเห้็นว่าเรื่องโลกร้อนเป็นภาวะฉุุกเฉุินโลกมากที่สุด? 

 คำตอบคือ กลุ่มเกาะเล็ก ๆ และรัฐกำลังพัฒนา เห้็นว่าเป็นภาวะ 
ฉุกุเฉุนิโลกสูงทีสุ่ดคือร้อยละ 74 รองลงมาร้อยละ 72 รอ้ยละ 62 และ รอ้ยละ 58  
คอื กลุม่ประเทศ์รายได้สงู กลุม่ประเทศ์รายได้ปานกลาง และ LDC ตามลำดบั 

 ผูู้้วิจำัยไม่ได้ให้้เห้ตุผู้ลว่าทำไมจำ้งเป็นเชุ่นน้ัน แต่ผู้มเองเคยได้รับรู้ 
จำากข่าวเมื่อเกือบ 30 ปีมาแล้ว ว่าตามเกาะเล็ก ๆ มีผูู้้อพยพเนื่องจำาก 
นำ้ทว่มเกาะเพราะระดับนำ้ทะเลสงูข้น้ คนกลุม่นีร้บัรูไ้ด้จำากประสบการณ์
ตรงของตนเอง ไม่จำำเป็นต้องเข้าระบบโรงเรียนนาน  ๆ เห้มือนกับ 
คนในประเทศ์ร่ำรวย
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 ถา้คดิเปน็รายประเทศ์พบวา่ ทีเ่ห้น็ดว้ยสงูสดุคอื สห้ราชุอาณาจำกัร
และอิตาลี (ร้อยละ 81) ที่เห้ลือผู้มเลือกมาเสนอดังนี้ อันดับ 8 ฟิลิปปินส์  
(รอ้ยละ 74) อนัดบั 11 อนิโดนเีซยี (รอ้ยละ 69) สห้รฐัอเมรกิา (รอ้ยละ 65  
น่าจำะได้รับอิทธิิพลจำากอดีตประธิานาธิิบดีทรัมป์) เวียดนาม (ร้อยละ 64 
เท่ากับค่าเฉุลี่ยของโลก) ประเทศ์ปากีสถานและไทยเท่ากันคือ ร้อยละ 60 
ในขณะที่ปากีสถานและไทยถูกจำัดให้้มีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ์สูงเป็น
อันดับ 8 และ 9 ของโลก ตามลำดับ

 ถ้าแบ่งผูู้้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มอายุ 4 กลุ่ม พบว่า โดยรวม
ค่าเฉุลี่ยของโลก กลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุด (ระห้ว่าง 14 ถ้งต่ำกว่า 18 ปี)  
เห้็นว่าโลกร้อนเป็นภาวะฉุุกเฉุินโลกสูงที่สุดคือร้อยละ 69 ในขณะที่กลุ่มที่
มอีายมุากทีสุ่ด (เกิน 60 ปขี้น้ไป) เห็้นวา่เป็นภาวะฉุกุเฉิุนโลกน้อยทีสุ่ด คอื 
ร้อยละ 58 นั่นคือ คนสองกลุ่มนี้มีความเห้็นต่างกันถ้งร้อยละ 11
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 ที่น่าสนใจำคือคนญี่ปุ�น เพราะว่าทั้งคนอายุน้อยที่สุดและอายุ
มากที่สุดมีความเห้็นว่าเป็นภาวะฉุุกเฉุินของโลกในสัดส่วนที่สูงมาก แต่มี 
ชุ่องว่างระห้ว่างกลุ่มเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น (ดูภาพประกอบ)

 แต่�ป็ระเทศไทยเราเอง พื่บว�าช�องว�างระห้ว�างวย้ในี้เร่�องด้็งกล�าว 
ของคนี้สองกลุ�มห้�างกน้ี้มากกว�าค�าเฉล้�ยของโลก คอ่ ห้�างก้นี้ร้อยละ 12  
จงึไม�นี้�าแป็ลกใจเลยท้�ขณะนี้้�ป็ระเทศเรากำลง้มค้วามแต่กต่�างทางความ
คดิ็อย�างมากในี้เร่�องอ่�นี้ ๆ  แต่�ท้�นี้�าแป็ลกใจและนี้�าเป็็นี้ห้�วงอย�างมากกค็อ่
รฐ้บาลใช้อำนี้าจท้�รนุี้แรงในี้การแก้ปั็ญห้า

 คราวนี้มาดูเมื่อจำำแนกตามพื้นฐานการศ์้กษาของผูู้้ตอบ พบว่า 
ผูู้้ที่มีการศ์้กษาสูงกว่าระดับมัธิยมศ์้กษาตอนต้นของคนทั้งโลกเห้็นว่าเรื่อง
โลกร้อนเป็นภาวะฉุุกเฉิุนโลกน้ันมีสัดส่วนสูง ประเทศ์ที่สูงที่สุดคืออิตาลี 
(ร้อยละ 90) ฟิลิปปินส์อันดับ 3 (ร้อยละ 86) ที่ต่ำที่สุดคือ Moldova  
(ร้อยละ 56 ประเทศ์เล็ก ๆ ในยุโรป) ในขณะที่เวียดนาม (ร้อยละ 75)  
ไทย (ร้อยละ 72) และ สห้รัฐอเมริกา (ร้อยละ 66)

 รายงานนี้ยังให้้ข้อมูลว่า ผูู้้จำบการศ์้กษาสูงกว่าระดับมัธิยมศ์้กษา
ตอนต้นเห้็นด้วยมากกว่าผูู้้ที่จำบแค่มัธิยมศ์้กษาตอนต้นจำำนวนร้อยละ 8 

 ก่อนไปพูดถ้งเรื่องนโยบายในการแก้ปัญห้า ผู้มขออนุญาตต้ัง 
ข้อสังเกตสักนิด คือ การนำเสนอผู้ลการศ์้กษาที่เป็นตัวเลขร้อยละ เราจำะ 
พบวา่ผูู้ว้จิำยัไมน่ำเสนอผู้ลดว้ยจำำนวนทศ์นิยมเลย ตา่งกบัผู้ลการศ์ก้ษาของ 
ประเทศ์เราที่มีจำำนวนทศ์นิยมรกรุงรังจำนน่ารำคาญ ที่เป็นเชุ่นนี้เพราะ 
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ผูู้ศ้์ก้ษาทราบและเขา้ใจำดวีา่ ทกุการสำรวจำ การชุัง่ ตวง วดั และทุกขัน้ตอน 
ของการคำนวณย่อมมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้้นเสมอ ดังนั้น การนำเสนอ
ด้วยจำำนวนทศ์นิยมโดยไม่รู้จำักขอบเขตของความแม่นยำ ย่อมสะท้อนถ้ง
ความไม่เข้าใจำของผูู้้เขียน คือเขียนไปเรื่อย ๆ ตามที่เครื่องคิดเลขสั่ง! 

นำโยบัายแก้ปััญหาโลกร้อนำท่�ปัระชาชนำนำิยม

 ผูู้ศ้์ก้ษานำเสนอนโยบายด้านภูมอิากาศ์เพ่ือการแก้ปญัห้าโลกร้อน 
จำำนวน 18 นโยบาย ในคำถาม 6 ขอ้ (ห้รอื 6 ดา้นดงัทีก่ลา่วแลว้) แต่ละขอ้ 
มี 3 นโยบาย ผูู้้ตอบเลือกได้ 1 นโยบาย ผูู้้ศ์้กษานำนโยบายที่ มี 
ผูู้ต้อบสงูสดุ จำำนวน 4 อนัดบัมาเรยีงกนั คอื อนัดบัที ่1 การอนุรกัษป์�าและ
พื้นดิน (ร้อยละ 54) อีกสามอันดับถัดไป คือ ใชุ้โซลาร์เซลล์ พลังงานลม
และพลังงานห้มุนเวียนผู้ลิตไฟฟ้า (ร้อยละ 53) ใชุ้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
ภูมิอากาศ์ในการทำเกษตรกรรม (ร้อยละ 52) และ เพิ่มการลงทุนในธิุรกิจำ
สีเขียวให้้มากข้้น (ร้อยละ 50)

 เราจำะเห้็นว่าทั้ง 4 นโยบายนี้ได้รับความนิยมในระดับที่ใกล้เคียง
กันมาก ถ้ามีการทดสอบทางสถิติก็น่าจำะพบว่าไม่มีนัยสำคัญ ห้รือได้รับ
ความนิยมที่ไม่แตกต่างกันเลย

 เรือ่งความคดิเห้น็กเ็ปน็เรือ่งของความคดิเห้น็ แตค่วามเปน็จำรงินัน้
คืออะไร การจำะแก้ปัญห้าใด ๆ เราต้องค้นห้าความเป็นจำริงให้้พบ แล้วใชุ้ 
หลี่กัอรยิสัจส่� คอื ทกุข ์(รูว้า่เปน็ทกุขต์ามความเปน็จำรงิ) สมทุยั (การกำจำดั
เห้ตุแห้่งทุกข์) นิโรธิ (การดับทุกข์) และมรรค (จำะดับทุกข์ด้วยวิธิีใด) 
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 สำห้รบัเรือ่งโลกร้อนเปน็เรือ่งทีใ่ห้ญโ่ตมาก ในวนันีผู้้มขอนำเสนอ
ข้อมูลทางวิทยาศ์าสตร์ที่สำคัญอย่างสั้น ๆ เพื่อที่จำะบอกว่าการอนุรักษ์ป�า
และแผู้่นดินนั้นแม้จำะเป็นเรื่องที่ดีก็ตาม แต่ก็ไม่ใชุ่ “ทางสายเอก” 

 ในภาพแรกนัน้บอกวา่ กา๊ซเรอืนกระจำกทีม่นษุยป์ลอ่ยออกมานัน้ 
รอ้ยละ 76 มาจำากก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ทีเ่กดิจำากการเผู้าเชุือ้เพลงิฟอสซลิ 
คอื ถา่นห้นิ นำ้มัน กา๊ซธิรรมชุาต ิในภาคไฟฟา้ การขนส่ง อตุสาห้กรรม และ
การใชุ้ประโยชุน์ทีด่นิ กา๊ซอืน่ทีเ่ห้ลืออกีรอ้ยละ 24 จำะไม่ขอกล่าวถง้ในทีน่ี้

 ภาพที่สอง แสดงอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
การนำไปใชุ้ประโยชุน์ของธิรรมชุาติ ในแต่ละปี การปล่อยก๊าซ ฯ มี 2 ส่วน 
คือการเผู้าพลังงานฟอสซิลในภาคการผู้ลิตไฟฟ้าและอุตสาห้กรรม และ 
การใชุ้ประโยชุน์จำากที่ดิน รวมกันได้ 40.3 ห้น่วย (1 ห้น่วยในท่ีนี้คือ  
1 พนัล้านตนัต่อปี) แต่มกีารนำไปใชุ้ประโยชุน์ของพชืุ(โดยการสงัเคราะห์้แสง)  
ทั้งพืชุบนบกและพืชุในมห้าสมุทรรวมกัน 21.7 ห้น่วย
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 ดังนั้น จำ้งมีเห้ลืออยู่ในชุั้นบรรยากาศ์อีกปีละ 18.6 ห้น่วย 
ห้รือ 18,600 ล้านตันต่อปี ซ้่ งจำะส่งผู้ลให้้ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้้นทุกปี 

  ดว้ยเห้ตุดงักล่าว ผู้มจำง้เขียนแบบท้าทายไว้วา่ ตอ่ให้เ้ราเพิม่จำำนวน
ป�าไม้และพืชุบนบกอีกห้น้่งเท่าตัว ก็ยังดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่มนุษย์ปล่อยออกมาได้ไม่ห้มด

 เป็นเรื่องยากมากท่ีเราจำะเพิ่มจำำนวนพืชุในมห้าสมุทรเพื่อให้้ชุ่วย
ดูดซับก๊าซที่เราปล่อยออกมา ดังนั้น “ทางสายเอก” ที่เห้ลืออยู่ทางเดียว
คอื การลดห้รอืเลกิการเผู้าเชุือ้เพลงิฟอสซลิแลว้ห้นัไปใชุพ้ลงังานห้มนุเวยีน 
ซ้่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำขนาดเล็ก และชุีวมวล 

 คำถูามิต่อมิากค็อ่ ทางสายเอกน่�จะเป็นไปได้หรอ่ไม่ิ เอาไว้คยุกนั 
ยาว ๆ ในภายหลี่งันะครบั สำหรบัวนัน่� ผมิรูส้้กพอใจกบัผลี่การศก้ษาน่� 
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พอสมิควร แม้ิว่าผมิไม่ิค่อยเห็นด้วยกับความิเห็นเร่�องนโยบายการ 
แก้ปัญหานกั แต่มินัช่ิวยสะท้อนความิรูส้ก้ของชิาวโลี่กถูง้ร้อยลี่ะ 64 ว่า
เร่�องโลี่กร้อนเป็นเร่�องฉกุเฉนิโลี่กท่�ผูน้ำโลี่กแลี่ะรฐั์บาลี่ของแต่ลี่ะประเทศ
จะต้องลี่งมิอ่ปฏิบัิตกิารอย่างจรงิจงัแลี่ะโดยด่วนด้วย 
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พหุนำิยม	หร่อจักรวิาลค้่ขนำานำ
กับัการส้้ปััญหาโลกร้อนำ

ของไทย
กฤษฎา บุุญชััย

Thai Publica – Thai Climate Justice for All

 การประชุุมสมชัุชุาประเทศ์ภาคอีนสุญัญาสห้ประชุาชุาตคิรัง้ที ่26 
(COP 26) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ในปลายเดือนตุลาคม
นี้ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศ์สกอตแลนด์เป็นที่น่าจำับตายิ่ง ห้ลังจำากที่คณะ
กรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (IPCC)  
ออกมาเตือนห้ายนะโลกร้อนที่กำลังจำะกู้ไม่กลับ สาระสำคัญที่จำะประชุุม
ใน COP 26 ได้แก ่เป้าห้มายคาร์บอนเป็นศ์นูย์สทุธิิ ระบบตลาดคารบ์อน ฯ  
และนโยบายด้านภาษี

 แม้จำะมีมุมมอง ข้อถกเถียงต่อเป้าห้มาย และวิธิีการอยู่มากมาย 
แต่ก็ยังมีจำุดร่วมของชุนชุั้นนำทางการเมืองและเศ์รษฐกิจำบางประการ นั่น
ก็คือ การใชุ้กลไกตลาดจำัดการกับปัญห้าก๊าซเรือนกระจำก ด้วยการจำัดการ
คาร์บอนในฐานะปัจำจำัยการผู้ลิตและทรัพย์สิน ไปสู่การสร้างเศ์รษฐกิจำการ
ตลาดเงินตราคาร์บอน สร้างแรงจูำงใจำจำากผู้ลประโยชุน์และกำไรในระบบ
ตลาดเพื่อให้้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม ระบบการผู้ลิต 
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 แต่ตลาดคาร์บอนกำลังจำะเบี่ยงเบนจำากการกระแสปกป้อง
ธิรรมชุาติที่มีต่อชุุมชุนและประชุาชุนเป็นฐาน ไปสู่ทุนนิยมคาร์บอน 
แนวให้ม่ ที่ส่วนห้น้่งยังคงรักษาผู้ลประโยชุน์ธิุรกิจำพลังงานฟอสซิล ห้รือ 
เกิดธิุรกิจำลดคาร์บอนให้ม่ข้้นมาทดแทน แต่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างความ
เห้ลื่อมล้ำ ไม่เป็นธิรรมทางนิเวศ์ เศ์รษฐกิจำ สังคมที่มีต่อประชุาชุน 

 สภาวะโลกที่ย้อนแย้งก็เป็นเชุ่นเดียวกับการขับเคลื่อนปัญห้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ในสังคมไทยที่กำลังไปคนละทาง  
ซ้่งไม่เพียงเป็นความแตกต่างแบบพหุ้นิยมในสังคมที่ซับซ้อน แต่กำลัง 
กลายเป็นจำักรวาลคู่ขนานไม่รู้จำะบรรจำบได้ห้รือไม่

 จกัรวาลี่แรก ทนุนยิมิคาร์บอนโดยรฐั์แลี่ะทนุ นายกรฐัมนตรไีทย
เพิ่งกล่าวปาฐกถาเรื่อง “บทบาทผูู้้นำ มุ่งสู่การลงมือแก้ไขปัญห้าจำากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์” เมือ่วันที ่11 ตลุาคม พ.ศ์.2564 มใีจำความว่า 

 “รัฐบาลตระห้นักปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์  
โดยเฉุพาะการลดและควบคมุการปล่อยก๊าซเรอืนกระจำก เป็นโอกาสท่ีไทย 
จำะพลกิโฉุมประเทศ์สูเ่ศ์รษฐกจิำสรา้งคณุคา่ เนน้การเตบิโตทีส่มดุล ยัง่ยนื และ 
เปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม และจำะเปน็ประโยชุนส์ำห้รบัภาคธิรุกจิำทกุขนาด… 
ไทยได้ประโยชุน์จำากโครงการกลไกเครดิตร่วม ได้ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ�น
ตั้งแต่ปี พ.ศ์.2558 และกำลังพิจำารณาจำะร่วมมือกับประเทศ์อืน่ ๆ อาทิ  
สวิตเซอร์แลนด์…รัฐบาลกำลังจำัดทำยุทธิศ์าสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกต่ำ เป้าห้มายการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสูงสุด  
ในปี พ.ศ์.2573 และปล่อยสุทธิิเป็นศ์ูนย์ภายในคร้่งห้ลังของศ์ตวรรษนี้” 
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 สอดรับกับคำประกาศ์เจำตนารมณ์ของเครือข่ายธิุรกิจำชุั้นนำใน
นามโกลบอลคอมแพค ฯ ที่ประกาศ์เจำตนารมณ์ว่า สมาชุิกจำะร่วมมือกับ 
ผูู้ม้สีว่นไดเ้สยี เพิม่มาตรการรบัมอืปญัห้าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ 
วัดผู้ลการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากการประกอบธิุรกิจำตนเองและห้าวิธิี 
ลดปรมิาณก๊าซ เปิดเผู้ยข้อมลูตอ่สาธิารณะ ลดปล่อยกา๊ซ เพิม่แห้ล่งกกัเก็บ 
คาร์บอน ฯ ลดปล่อยก๊าซสุทธิิเป็นศ์ูนย์ภายใน ค.ศ์.2050 - 2070

 ทั้งรัฐบาลและเอกชุนมุ่งลดการปล่อยก๊าซสุทธิิเป็นศ์ูนย์ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผู้ลิต และการใชุ้ระบบตลาดคาร์บอน ซ้่งขณะนี้ 
แปรสภาพคาร์บอนให้ก้ลายเป็น “เงินตรา” สกุลห้น่้ง ทีภ่าครัฐและเอกชุน
ใชุ้ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เก็งกำไร กักตุน ฯลฯ เพื่อให้้ได้เป้าห้มายคาร์บอน
เป็นศ์ูนย์โดยสุทธิิ 

 ภาคตลาดคาร์บอนกำลังคืบคลานเข้ามาสู่ด้านต่าง ๆ ที่เราแทบ
ไม่รู้ตัว องค์การบริห้ารจำัดการก๊าซเรือนกระจำก (อบก.) อันเป็นห้น่วยงาน
ของรฐัก็กำลงัพฒันาระบบตลาดคารบ์อนแบบสมคัรใจำกบัภาคเอกชุน เพือ่
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การค้าขายคาร์บอนในตลาดระดับโลก 

 ในระดับปฏิิบัติการ กลไกตลาดคาร์บอนกำลังเร่ิมข้้นแล้ว กรม 
ป�าไม้ร่วมกับ อบก. กำลังจำับเรื่องคาร์บอนเครดิตใส่เข้าไปในการจำัดการ 
ป�าชุมุชุนตามพระราชุบัญญตัปิ�าชุมุชุน เชุ่นเดียวกับธินาคารโลกร่วมกับกรม
อุทยานแห้่งชุาต ิฯ และองค์กรสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการพัฒนา “กลไก
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากการตัดไม้ท�าลายป�า และการท�าให้้ป�า 
เสื่อมโทรม กิจำกรรมในการอนุรักษ์ป�าไม้ และการจำัดการป�าไม้ท่ียั่งยืน 
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ในการเพิม่คารบ์อนสตอ็กในพืน้ท่ีป�าในประเทศ์ก�าลงัพฒันา” (REDD+) ซ้ง่
เปน็รปูธิรรมห้น้ง่ในระบบตลาดคาร์บอน ดว้ยการชัุกชุวนให้ภ้าคทุนเข้ามา 
สนับสนุนการปลูก ฟ้�นฟูป�า และการพัฒนาชุุมชุนในพื้นที่ป�า 

 ทั้งห้มดนี้คือการเปล่ียนป�า (ซ้่งมีชุุมชุนพ่้งพาอาศ์ัยทำกินอยู่
มากมาย) ให้้กลายเป็นสินทรัพย์คาร์บอน ที่รัฐและผูู้้ลงทุนจำะใชุ้ซื้อขายใน
ระบบตลาดคาร์บอน โดยซอ้นลงไปบนสทิธิชิุมุชุนในการดำรงชีุพและพ่้งพา
ทรัพยากรในพื้นที่ป�า ทำให้้สถานการณ์การละเมิดสิทธิิชุุมชุนจำะทวีความ
ซับซ้อนข้้น ไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ระห้ว่างสิทธิิชุุมชุนกับการอ้างสิทธิิของ
รฐัตอ่ทรพัยากรเทา่นัน้ ยงัมภีาคทุนท่ีเขา้มาอ้างสิทธิจิำากการลงทนุฟ้�นฟปู�า
เพือ่เอาคาร์บอนเครดิต และมาเสริมอำนาจำรัฐควบคุมการใชุ้ทรพัยากรของ
ชุุมชุนมากข้้น 

 ขณะที่ผู้ลประโยชุน์อันมห้าศ์าลที่เกิดจำากการลงทุน ค้ากำไร
คารบ์อนเครดติ แตย่งัไมม่คีวามชุดัเจำนเลยวา่จำะแบง่ปนัอยา่งไรให้เ้กดิความ
เปน็ธิรรม ชุมุชุนจำะกลายเป็นผูู้้ใชุ้แรงงานในระบบดูดซับคาร์บอนในพืน้ทีป่�า  
ภายใต้เจำ้านายคือห้น่วยงานรัฐ และมีผูู้้ลงทุนจำากทุนในชุาติและข้ามชุาติ
ซ้่งเป็นผูู้้ตักตวงผู้ลประโยชุน์สูงสุด

 ไม่เพียงการก่อเกิดความสัมพันธิ์การผู้ลิตเชุิงครอบงำของระบบ
ทุนนิยมผู้่านธิุรกิจำคาร์บอนในผู้ืนป�าและกิจำกรรมต่าง ๆ แต่ยังต้องแลกกับ
คารบ์อนเครดิตทีก่ลุม่ทุนจำะไดเ้อาชุดเชุย (Offset) กบัการทำลายทรัพยากร 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจำกที่ทำไว้ไม่ว่าส่วนไห้นของโลก 
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 ข้อเสนอ REDD+ ได้รับการคัดค้านจำากขบวนการชุนพื้นเมือง 
ชุุมชุนท้องถิ่นทั่วโลก รวมถ้งชุุมชุนในพื้นที่ป�าและองค์กรพัฒนาเอกชุนใน
ไทย เพราะเป็นกระบวนการ “ฟอกเขียว” ที่เปิดทางให้้กลุ่มทุนเบี่ยงเบน 
ไมต่อ้งปรับลดก๊าซเรือนกระจำกทีท่ำไว้ และมิห้นำซ้ำดำเนินการภายใต้ระบบ 
กฎห้มายและกลไกจำัดการป�าของรัฐที่ควบคุมผูู้กขาด ลิดรอนสิทธิิชุุมชุน

 อย่างไรกต็าม จำกัรวาลรฐัและกลุม่ทนุกำลงัถกูวพิากษ์ว่าแท้ท่ีจำรงิ
สาเห้ตุของวิกฤตโิลกร้อน และการทีโ่ลกยงัไปไม่ถง้ไห้นในการจำดัการปัญห้า 
เพราะตวัระบบทนุนยิมทีม่กีลุม่ทุนพลงังานฟอสซลิ ทนุการเกษตรเป็นฐาน  
กลุ่มผู้ลประโยชุน์จำากระบบทุนนิยมพยายามห้าทางออกให้ม่ ๆ ดังเชุ่น  
ตลาดคาร์บอน ตราบใดทีท่างออกเห้ล่านัน้ไม่ไปลดความมัง่คัง่ของตนเอง

 จักรวาลี่ท่�สอง ขบวนการปัญญาชินคนรุ่นใหมิ่ ที่เติบโตจำาก
กระแสการเคลื่อนไห้วระดับโลก ดังตัวอย่างสาวน้อยเกรตา ธิันเบิร์ก 
นักรณรงค์ปัญห้าโลกร้อนชุาวสวีเดน ซ้่งเป็นภาพสะท้อนการตื่นตัวของ
ขบวนการคนรุ่นให้ม่ท่ีกำลังวิจำารณ์รัฐบาล และกลุ่มทุนต่าง ๆ ถ้งความ 
ไม่จำริงใจำในการแก้ปัญห้า มุ่งแต่กลบเกลื่อนการแก้ปัญห้าที่แท้จำริง 

 ขบวนการคนรุ่นให้ม่ในไทยก็กำลังเติบโต จำากกระแสคนรุ่นให้ม่
ทั่วโลก เชุ่น Climate Strike Thailand กลุ่ม Climate Talks Thailand 
Club on Club house และอื่น ๆ อีกมาก ที่สนใจำวิพากษ์ปัญห้าโลกร้อน
ดว้ยการวพิากษท์นุนยิมทีเ่ปน็สาเห้ตปุญัห้า โดยมวีงสนทนาถกเถยีงปญัห้า 
โลก มีปฏิิบัติการเชิุงสัญลักษณ์ ขบวนการเห้ล่านี้มีความห้ลากห้ลาย 
ทั้งสนใจำปัญห้าเชุิงโครงสร้างของโลก ทั้งมุ่งรณรงค์ปรับพฤติกรรมของคน
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ชุัน้กลางในชุวีติประจำำวนั เกดิ Influencer ท่ีมชีุือ่เสียงห้ลายคนพากนัชุวน
ผูู้้คนช้ัุนกลางชุ่วยกันสนใจำโลกร้อน ประกาศ์ตัวจำะลดการปล่อยคาร์บอน 
ชุวนประห้ยัดพลังงาน ติดโซล่าเซลล์ ลดการกินเนื้อสัตว์ ลดใชุ้พลาสติก 
และอื่น ๆ อีกมาก 

 ขบวนการดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแนวคดิขบวนการเคล่ือนไห้วสงัคม
แนวให้ม่ ที่เน้นการต่อสู้เชุิงสัญลักษณ์ (คำ ภาษา ภาพ ศ์ิลปะ วรรณกรรม 
ฯลฯ) ในประเด็นสาธิารณะระดับสากลท่ีไม่ย้ดติดกับรัฐ-ชุาติ ห้รือชุนชุั้น 
ด้วยยุทธิวิธีิสร้างกระแสสาธิารณะในโลกออนไลน์ ไม่ได้เน้นการเจำรจำา  
ตอ่รอง ห้รอืเรียกร้องกับภาครัฐห้รอืทนุให้ม้าแก้ปญัห้าอย่างเฉุพาะเจำาะจำง 
ขบวนการคนรุ่นให้ม่กำลังเป็นกระแสเติบโตและเป็นความห้วังของโลก 

 จักรวาลี่ท่�สามิ ขบวนการชุิมิชินท้องถูิ�นแลี่ะประชิาสังคมิ 
รากหญ้า มชีุมุชุนท้องถ่ิน กลุม่ชุาตพินัธ์ุิ เกษตรกรรายย่อย รวมถง้ประชุาชุน 
คนรากห้ญ้าในเมอืงท่ีเผู้ชิุญผู้ลกระทบจำากทรพัยากรธิรรมชุาตถิกูทำลายและ
จำากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์มากทีส่ดุ พวกเขาและเธิอโดยเฉุพาะ
กลุม่เปราะบาง เชุ่น เดก็ ผูู้้ห้ญงิ ผูู้้สูงวยั คนพกิาร คนจำน ต้องสญูเสยีนเิวศ์เพ่ือ 
ยงัชุพี ความไม่มัน่คง อาห้าร การผู้ลิต เศ์รษฐกิจำท้องถิน่เมือ่เผู้ชุญิกบัความ
แห้้งแล้ง ความร้อน และภัยพิบัตินานาประการ โดยที่ไม่มีอำนาจำเลือก 
การดำรงชุพี การตัง้ถิน่ฐาน การใชุ้ทรพัยากรยากลำบาก คณุภาพชุวีติตกต่ำ  
เศ์รษฐกิจำยำ่แย่ และนำมาสูค่วามเห้ลือ่มลำ้ทางเศ์รษฐกจิำ สงัคมทีส่งูมากข้น้ 

 แต่กลับเป็นขบวนการชุุมชุนท้องถิ่นและคนรากห้ญ้าเห้ล่านี้ที่มี
บทบาทสำคัญในการปกป้องนิเวศ์และฐานทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ มา 
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ไม่ต่ำกว่า 30 ปี เชุ่น เครือข่ายป�าชุุมชุน เครือข่ายลุ่มน้ำ เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลอืก กลุม่ทีไ่ดร้บัผู้ลกระทบอตุสาห้กรรม โรงไฟฟา้ เขือ่น 
เห้มืองแร่ และโครงการต่าง ๆ 

 ห้ากโลกร้อนทำให้้ความห้ลากห้ลายชีุวภาพเส่ือมสูญ พวกเขา
และเธิอก็กำลังปกป้องฟ้�นฟูความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพในป�า น้ำ ทะเล 
ผู้ืนดินโดยตรง เมื่อเกิดภัยพิบัติ เชุ่น ไฟป�า อุทกภัย ชุุมชุนเห้ล่านี้ก็จำัดการ
ไฟ ป้องกันภัยพิบัติอย่างเต็มท่ี เมื่อมีปัญห้าผู้ลผู้ลิตการเกษตรตกต่ำและ 
ไม่ปลอดภัยจำากสารเคมี พวกเขาและเธิอทำระบบนิเวศ์เกษตรที่สร้าง 
ความมั่นคงอาห้ารและผู้ลิตอาห้ารปลอดภัยให้้สาธิารณะ ฯลฯ

 นี่เป็นขบวนการเคลื่อนทางสังคมแบบดั้งเดิม ที่ต่อสู้ประเด็น 
สิ่งแวดล้อมผู้่านวิถีดำรงชุีพ ท้ัง ๆ ท่ีโลกร้อนกระทบอย่างเป็นรูปธิรรม
ต่อชุุมชุนมากที่สุด แต่พวกเขากลับเป็นกลุ่มท่ีถูกละเลยจำากรัฐ ทุน และ
สาธิารณะที่แสดงความสนใจำปัญห้าโลกร้อน

 อาจำจำะเป็นเพราะขบวนการชุมุชุนท้องถิน่ไม่ได้อธิบิายปัญห้านิเวศ์ 
ผู้่านเรื่อง “โลี่กร้อน” และ “คาร์บอน” จำ้งไม่ถูกนับให้้อยู่ในจำักรวาล
ของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ แต่ถูกมองว่าเป็น
ประชุาชุนที่มองสถานการณ์เฉุพาะห้น้า ไม่เห้็นการเปลี่ยนแปลงระยาว  
ไม่เข้าใจำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์อย่างแท้จำริง

 คนจำนและชุุมชุนจำะมีบทบาทในตลาดคาร์บอนได้ ก็เป็นเพียง
แรงงานไร้ฝุ่ีมือท่ีถูกกำกับให้้ต้องปลูกป�าในท่ีป�าและที่ทำกินตนเองผู่้าน
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โครงการ REDD+ และคารบ์อนเครดติจำากป�าชุมุชุน ถกูกำกบัห้า้มเผู้าพ้ืนท่ี
เพื่อทำเกษตรทั้งที่ผู้ลิตตามความต้องการของนายทุนเพื่อป้อนผู้ลผู้ลิตสู่ 
คนเมอืง ไมเ่ชุน่นัน้อาจำถกูฟอ้งรอ้งวา่มสีว่นสรา้งโลกรอ้น ดงัเชุน่ คดโีลกร้อน 
ทีก่รมอทุยาน ฯ ฟอ้งรอ้งชุมุชุนในพืน้ทีป่�าในห้ลายคดีแลว้ ห้รอืถกูกลา่วห้า 
ว่าขัดขวางการพัฒนาจำากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ปัจำจำุบันเอาวาทกรรม 
โลกร้อนเข้ามารองรับความชุอบธิรรมอย่างย้อนแย้ง เชุ่น เขื่อนแก้ปัญห้า
โลกร้อน นิคมอุตสาห้กรรมที่ใชุ้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 จำะมีภาคส่วนไห้นบ้างท่ีประกาศ์ตัวรณรงค์โลกร้อน จำะมาสนใจำ
จำริงจำังในการเข้าใจำผู้ลกระทบที่ชุนเผู้่าพื้นเมือง ชุุมชุนท้องถิ่น เกษตรกร
รายย่อย คนจำนที่ต้องเผู้ชุิญความยากลำบากต่อการปรับตัวกับปัญห้า 
ภูมิอากาศ์วิบัติ และยังถูกกล่าวโทษว่าทำให้้เกิดโลกร้อนทั้งที่พวกเขามี 
ส่วนน้อยมาก จำะมีนักคาร์บอนใดบ้างที่จำะเข้าร่วมคัดค้านโครงการลงทุน
ขนาดให้ญ่ที่ทำลายนิเวศ์และฐานทรัพยากรที่ชุุมชุนพ้่งพาอาศ์ัย และจำะมี
ภาคีโลกร้อนใดที่จำะสนับสนุนสิทธิิและความเข้มแข็งของชุุมชุนที่ดูแลป�า
ชุุมชุน แม่น้ำ ชุายฝุ่ั�งทะเล ฟ้�นฟูนิเวศ์เกษตร ใชุ้พลังงานห้มุนเวียนท้องถิ่น
ว่าพวกเขาเป็นพลเมืองที่มีบทบาทสำคัญร่วมกอบกู้วิกฤติโลกร้อน 

 เมื่อนโยบายและโครงการพัฒนา เชุ่น แผู้นพัฒนาพลังงานชุาติ 
เขตเศ์รษฐกิจำพิเศ์ษ นิคมอุตสาห้กรรม โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เห้มืองแร่  
โครงการสร้างเขื่อนผัู้นน้ำในลุ่มน้ำต่าง ๆ การย้ดพื้นที่ป�าโดยขับไล่ห้รือ
ปิดล้อมชุุมชุนในป�าเพื่อนำมาเป็นแห้ล่งคาร์บอนเครดิต การผูู้กขาด
ระบบเศ์รษฐกิจำของกลุ่มทุนการเกษตรที่ทำลายทรัพยากร และเปลี่ยนให้้
เกษตรกรรายยอ่ยตอ้งกลายเปน็แรงงานในระบบอตุสาห้กรรมพชืุเชุงิเดีย่ว  
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ทั้งห้มดนี้สร้างความเสียห้ายต่อทรัพยากรธิรรมชุาติและสร้างปัญห้า
โลกร้อนโดยตรงมาห้ลายทศ์วรรษ แต่ภาคส่วนที่ประกาศ์ตนมุ่งมั่น 
แก้ปัญห้าโลกร้อนห้ายไปไห้นในการต่อสู้กับปัญห้าเห้ล่านี้ 

 ทำไมเราจำ้งเห้็นแต่ขบวนการชุุมชุน กลุ่มประชุาสังคมรากห้ญ้าที่
เป็นห้ลักออกมาคัดค้านโครงการทำลายผู้ืนดิน ผู้ืนป�า สายน้ำ ท้องทะเล 
อย่างโดดเดี่ยว และสืบสาน พัฒนานวัตกรรมนิเวศ์วัฒนธิรรม การจำัดการ
ทรัพยากรธิรรมชุาติ เกษตรนิเวศ์ ระบบอาห้ารท้องถิ่น ซ่้งทำให้้เร่ือง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เป็นเรื่องที่ “กิน” ได้ 

 ขณะที่จัำกรวาลคู่ขนานของรัฐและทุนต่างประกาศ์ความห้วังต่อ
ทุนนิยมคาร์บอนต่ำอันรุ่งโรจำน์ ค้าขายคาร์บอนให้้เพื่อทำตัวเลขคาร์บอน
เป็นศู์นย์ ประกาศ์โมเดลพัฒนาโครงการเศ์รษฐกิจำคาร์บอนต่ำมากมาย 
โดยสื่อให้้เชุื่อว่านี่คือห้นทางแก้ปัญห้าวิกฤติโลกร้อนที่ดีที่สุด และจำะเป็น
เศ์รษฐกิจำให้ม่กระจำายรายได้สู่คนจำน

 ความห้วงัทางออกจำากของจัำกรวาลคูข่นานทีเ่ห้ลือ่มล้ำไมเ่ปน็ธิรรม 
นี้อยู่ที่ขบวนการของปัญญาชุนคนรุ่นให้ม่ ที่จำะชุ่วยสามารถนำเรื่อง 
โลกร้อนจำาก “ฟากฟ้าสู่ผู้ืนดิน” ได้ ด้วยการเข้าร่วมเรียนรู้และขับเคลื่อน
กับขบวนการชุุมชุนท้องถ่ินอย่างเท่าเทียมและเสริมพลังซ้่งกันและกัน 
ร่วมปกป้องธิรรมชุาติ วิถีชุุมชุนจำากนโยบาย โครงการรัฐและทุนที่ทำลาย
ทรัพยากรธิรรมชุาติและละเมิดสิทธิิชุุมชุน ร่วมกันตั้งคำถามและแสวงห้า
แนวทางต่อสู้ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ที่ห้ลุดไปจำากกรอบ
ทุนนิยมคาร์บอน และห้นุนเสริมคนชุายขอบให้้มีอำนาจำต่อรองเพื่อความ
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เป็นธิรรมทางสังคม และผู้ลักดันนโยบาย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างเป็น
รูปธิรรม

 ด้วยการบรรจำบกันของจำักรวาลขบวนการชุุมชุนนิเวศ์และ
ขบวนการคนรุน่ให้ม ่สรา้งพลงัการเคลือ่นไห้วจำากฐานทอ้งถิน่สูโ่ลกาภวิตัน์ 
เพื่อถ่วงดุลกับจำักรวาลของรัฐและทุน อนาคตของสภาพภูมิอากาศ์ที่เป็น
ธิรรมและยั่งยืนจำ้งจำะเกิดข้้นได้    
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ปััญหาการส่�อสาร
เพ่�อสร้างพลังขับัเคล่�อนำ
ติ่อสภาวิะโลกร้อนำ

กฤษฎา บุุญชััย
Thai Publica-Thai Climate Justice for All

 IPCC ห้รือคณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ของสห้ประชุาชุาติออกมาเตือนประชุาคมโลก 
ครั้งแล้วครั้งเล่า ตั้งแต่ปี ค.ศ์.1990 จำนถ้งรายงานล่าสุดฉุบับที่ 6 เมื่อวันที่  
9 สิงห้าคม พ.ศ์.2564 ว่าโลกกำลังวิบัติจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ ที่เรากำลังเข้าสู่จำุดที่จำะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้้ดีข้้นเกือบไม่ได้
แล้ว เพราะห้มุดห้มายที่เคยตั้งไว้คือ ควบคุมอุณห้ภูมิโลกไม่ให้้สูงเกินกว่า 
1.5 องศ์า นบัตัง้แตป่ฏิวิตัอิตุสาห้กรรมในทศ์วรรษ 18 (ค.ศ์.1850) ถา้ห้าก 
อณุห้ภมูเิพิม่ข้น้ถง้ระดับนัน้ สภาพภมูอิากาศ์โลกจำะรอ้นและผู้นัผู้วนอยา่ง
รุนแรง จำนไม่สามารถกลับสู่ปกติได้ และถ้งบัดนี้ อุณห้ภูมิโลกพุ่งสูงถ้ง  
1.09 องศ์าเซลเซียสเทียบจำากปี ค.ศ์.1850 IPCC เตือนด้วยรห้ัสแดงว่า  
โลกแทบจำะห้มดห้วังที่จำะห้้ามไม่ให้้อุณห้ภูมิสูงเกิน 1.5 องศ์าแล้ว

 ในด้านแนวทางท่ีจำะรอดพ้นจำากวิกฤติได้ IPCC สรุปไว้แล้วว่า  
ถา้โลกลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจำกลงคร้ง่ห้น้ง่ภายในปี ค.ศ์.2030 และปล่อย
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สทุธิใิห้เ้ปน็ศ์นูย ์(ห้กัลบการปลอ่ยและดดูกลบั) ภายในป ีค.ศ์.2050 ปญัห้า
โลกร้อนก็จำะห้ยุดลงได้ แต่ดูเห้มือนโลกเรายังพยายามไม่พอ และกำลังจำะ
สายเกินไปแล้วว่าเราจำะลดการปล่อยได้คร้่งห้น้่งภายในเวลาอีก 9 ปี

 นอกเห้นือจำากเนื้อห้าสาระในเชิุงสาเห้ตุ ผู้ลกระทบ เป้าห้มาย 
แนวทาง ปัญห้าสำคัญที่ผูู้้เขียนเห้็นก็คือ ภาษา สัญลักษณ์ และการสื่อสาร
ต่อวิกฤติโลกร้อนจำาก IPCC และภาคส่วนต่าง ๆ เป็นปัญห้าในตัวเอง เรา 
มาลองวิเคราะห้์กันดู

ส่�อสารวิิกฤติินำิเวิศท่�ไม่เช่�อมโยงควิามเด้่อด้ร้อนำของผู้้้คนำ

 ทกุครัง้ที ่IPCC และสือ่เตือนต่อสาธิารณะ จำะเริม่ต้นดว้ยอุณห้ภูมิ
สงูข้น้ อากาศ์ร้อนจำดัสดุข้ัว ฝุ่นตกห้นกัจำนนำ้ท่วมและความแห้ง้แล้งรนุแรง
ชุนิดที่ไม่เคยเกิดข้้นมาก่อนในประวัติศ์าสตร์ เกิดไฟป�า น้ำแข็งขั้วโลก
ละลาย ห้มีขาวกำลังไปไม่รอด ทะเลสูงข้้น และจำะเป็นกรด ภาพความ 
ลม่สลายเห้ลา่นี ้โยงไดก้บัสภาวะสิน้โลก ห้รอืสภาพ “นรก” ตามความเชุือ่
ทางศ์าสนาต่าง ๆ ที่สื่อถ้งความร้อนวิบัติ

 แม้มั่นใจำว่าทั้งห้มดที่ IPCC และสื่อต่าง ๆ นำเสนอเป็นจำริง แต่สิ่ง
ที่ห้ายไปในการสื่อสารเพื่อความตระห้นกนี้ คือ ใครที่กำลังเดือดร้อน และ
ใครคือคนที่เสี่ยง และคนที่เปราะบาง คนชุายขอบในสังคมกลุ่มไห้นบ้างที่
จำะได้รับผู้ลกระทบ ไม่ว่าจำะเป็นภาวะร้อนแล้ง ฝุ่นตกผู้ิดฤดูกาลกระทบ
ต่อการทำมาห้ากินของชุุมชุนพื้นเมืองอย่างไร ความมั่นคงอาห้าร และ
ผู้ลผู้ลิตเกษตรกรจำะรุนแรงข้้นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
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จำะทำให้้เกดิการเคลือ่นยา้ยถิน่ ความยากจำนจำากนเิวศ์ลม่สลายอยา่งไร จำะ
กระตุ้นให้้เกิดปัญห้าสุขภาพจำากโรคระบาด เชุ่น โควิด และโรคไม่ติดต่อ
จำากความเครียด ฯลฯ อย่างไร

 นอกเห้นือจำากกลุ่มคน ชุนชุั้นไห้นที่จำะได้รับผู้ลกระทบทางตรง
แล้ว วิกฤติโลกร้อนยังโยงไปสู่วิกฤติทางเศ์รษฐกิจำ สังคม การเมืองอย่างไร 
จำะกระตุ้นให้้ปัญห้าต่าง ๆ เชุ่น ความยากจำน ความเห้ลื่อมล้ำทางสังคม  
การแยง่ชุงิทรพัยากร ความขดัแยง้ทางวฒันธิรรม เศ์รษฐกจิำตอ้งรนุแรงข้น้
ห้รือไม่อย่างไร ห้รือแม้แต่วิถีสังคม เศ์รษฐกิจำ ที่เคยปกติสุขจำะเกิดปัญห้า
ข้น้อย่างไร เชุ่น คนในเมืองจำะต้องเผู้ชิุญกับภาวะฝุุ่�นควันมากยิง่ข้้นแค่ไห้น  
แม้กระทั่งฤดูห้นาวที่ห้ายไปจำะทำให้้การท่องเที่ยวทางทะเลที่ต้องการ 
ภูมิอากาศ์ปลอดโปร่ง และการท่องเที่ยวภูเขาท่ีต้องการอากาศ์เย็น 
ห้ายไปห้มดสิ้น

 เพราะภาพน้ำแข็งละลาย ไฟป�าลุกโชุน สร้างความตระห้นกแต่
ไม่เชุื่อมโยงกับชุีวิตผูู้้คน ยิ่งทำให้้คนในเมืองที่ไม่ได้มีวิถีชุีวิตที่สัมพันธิ์กับ
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ์อย่างรุนแรงโดยตรง ห้า่งไกลจำากน้ำแข็งขัว้โลก 
ไม่เคยไปเจำอไฟป�า ขาดแคลนน้ำ ฯลฯ มองข่าวร้ายโลกร้อนที่โห้มกระพือ
ครัง้แล้วครัง้เล่าไมต่า่งจำากข่าวรา้ยของ “ทีอ่ืน่” ห้รือเปน็เร่ืองในภาพยนตร์ 
นยิาย ทีไ่มก่ระทบตอ่ตนเอง ตอ่ให้้ IPCC ออกมาเตอืนสกักีร่อบ ผู้ลกไ็มต่า่ง
ไปจำากเดิม
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คอ่ใคร “มินษุย์” ท่�มิบ่ทบาทรบัผดิชิอบหลี่กั
“มินัเป็นเร่�องชิดัเจนแลี่ะโต้แย้งไม่ิได้ว่า มินษุย์กำลี่งัทำให้โลี่กร้อนข้�น”

 IPCC กล่าวไม่ผู้ิด เพราะปัญห้าก๊าซเรือนกระจำกไม่ใชุ่ปัญห้า
ธิรรมชุาติ แต่เกิดข้้นอย่างรุนแรงในชุ่วงปฏิิวัติอุตสาห้กรรม แต่วลีที่
ถ่ายทอดวลีดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า กำลังทำให้้ปัญห้าโลกร้อนเป็นปัญห้า 
“โลกแตก” ที่ทุกคนล้วนมีส่วน ทุกคนจำ้งต้องรับผู้ิดชุอบ

 ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลของ IPCC เองก็บ่งบอกว่า ภาคส่วนที่ปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจำกมากที่สุดคือ ภาคพลังงาน (ฟอสซิล) ตามมาด้วยภาค
อุตสาห้กรรมเกษตร ซ้่งล้วนมีกลุ่มทุนข้ามชุาติผูู้กขาดผู้ลประโยชุน์และ 
ผู้ลักปัญห้าสิ่งแวดล้อมและโลกร้อนให้้ประชุาชุนต้องรับผู้ลกระทบ ห้าก
นับเป็นประเทศ์ก็จำะพบว่า ประเทศ์อุตสาห้กรรรมยักษ์ให้ญ่ เชุ่น จำีน  
สห้รัฐ ฯ ยโุรป ฯลฯ เป็นประเทศ์ทีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจำกมากทีสุ่ด โดยกลุม่
ประเทศ์ตะวนัตกปลอ่ยกา๊ซมาเกอืบ 200 ป ีขณะทีป่ระเทศ์จำนี และเอเชุยี
ตะวันออกมีส่วนปล่อยก๊าซมาในชุ่วงห้ลายสิบปี และเมื่อเฉุลี่ยต่อหั้วแล้ว 
ประชุาชุนในเมืองขนาดให้ญ่ในประเทศ์ทุนนิยมสูงสุดอย่างสห้รัฐอเมริกา 
ก็มีอัตรา “รอยเท้าคาร์บอน” ห้รือการสร้างก๊าซคาร์บอนจำากการใชุ้ชุีวิต
ต่อห้ัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประชุาชุนในประเทศ์ซีกโลกใต้

 ในทางกลับกันเมื่อพิจำารณาว่ามนุษย์กลุ่มไห้นที่เสี่ยงต่อภาวะ 
โลกร้อนมากที่สุด พบว่า 10 ประเทศ์ที่เสี่ยงที่สุดในโลกคือ ประเทศ์แถบ 
เอเชุียตะวันออกเฉุียงใต้ เอเชีุยใต้ ลาตินอเมริกา ซ่้งไทยก็เป็นห้น้่งใน 
ประเทศ์เห้ล่านั้น ทั้ง ๆ ที่ประเทศ์เห้ล่านี้ มีสัดส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
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โดยรวมน้อยมาก (ยกเว้นอินโดนีเซีย) อย่างเชุ่นประเทศ์ไทยที่ปล่อยก๊าซ
ในสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของก๊าซเรือนกระจำกโลก และเมื่อเจำาะล้กเข้าไป
ในประเทศ์กำลังพัฒนา ท่ีมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสูงข้้นอย่าง
รวดเรว็ กพ็บความเชุือ่มโยงกับการลงทุนขา้มชุาติ โดยกลุม่ทุนจำากประเทศ์
อุตสาห้กรรมเข้าไปลงทุนในประเทศ์เห้ล่านี้เพื่อผู้ลิตสินค้าส่งกลับไปขาย
ประเทศ์ศ์ูนย์กลางทุนนิยม กลายเป็นว่าประเทศ์เห้ล่านี้มีบทบาทปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจำกเพิม่ข้น้มาก โดยมองไมเ่ห้น็ผูู้ก้ระทำการสำคญัคอืกลุม่ทนุ 
ข้ามชุาติ และเมื่อนานาประเทศ์พยายามสร้างกลไกทางเศ์รษฐศ์าสตร์มา 
จำัดการปัญห้าก๊าซเรือนกระจำกด้วยข้อเสนอ “ตลี่าดคาร์บอน” ประเทศ์ 
ผูู้ม้ัง่ค่ังห้ลายประเทศ์ กลุม่ทุนอุตสาห้กรรมห้ลายประเภททีไ่ม่อยากปฏิรูิป
การจัำดการพลังงานและทรัพยากรของตนเพราะมีต้นทุนที่สูง พากันห้า 
ทางลดัดว้ยการมุง่กวา้นซือ้คาร์บอนเครดิตจำากประเทศ์กำลังพัฒนา ลงทุน 
ปลกูป�าเพือ่รบัเครดติล่วงห้น้า เพือ่เอาห้กัลบให้้ได้เป้าห้มาย “ความิเป็นกลี่าง 
ทางคารบ์อน” ประชุาชุนในประเทศ์กำลังพัฒนา โดยเฉุพาะชุมุชุนในพ้ืนท่ี
ป�ายิง่ต้องเผู้ชิุญอำนาจำภายนอกมาควบคุมพืน้ท่ีป�าและทีท่ำกินของพวกเขา 
โดยที่ไม่ได้ส่วนแบ่งที่เป็นธิรรมต่อการค้าขายคาร์บอนเครดิต

 ด้วยการกล่าวถง้ “มนษุย์” ผูู้ร้บัผู้ดิชุอบต่อโลกร้อนแบบรวม ๆ ทำให้้
เดก็ ผูู้ห้้ญงิ ชุนเผู่้าพืน้เมอืง ชุมุชุนท้องถิน่ เกษตรกรรายย่อย แรงงานชุัน้ล่าง  
คนยากจำนในเมืองทีใ่ชุ้ทรพัยากรน้อย สร้าง “รอยเท้าคาร์บอน” ตำ่ทีส่ดุ กบั
ชุนช้ัุนนำทางเศ์รษฐกจิำสงัคมท่ีกุมเศ์รษฐกจิำโลกและประเทศ์ จำง้ถกูนับว่าเป็น
มนษุย์ทีส่ร้างปัญห้าต่อโลกร้อนอย่างไม่แยกแยะสัดส่วนความรบัผู้ดิชุอบ เพราะ
การไม่กล่าวถง้ปัญห้าความเป็นธิรรมต่อสภาวะโลกร้อน สงัคมทัว่โลกจำง้ไม่เห้น็
ทศิ์ทางว่าใครจำะต้องเป็นผูู้ร้บัผู้ดิชุอบห้ลกั และมสีดัส่วนความรบัผู้ดิชุอบอย่างไร
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ควิามหวิัง	ติ่อการเปัล่�ยนำแปัลงท่�ไม่ถู้กส่�อสาร

 IPCC เสนอว่า ถ้าก๊าซเรอืนกระจำกลดลงคร้ง่ห้น้ง่ภายในป ีค.ศ์.2030 
และการปล่อยสทุธิเิป็นศ์นูย์ภายในปี ค.ศ์.2050 ปัญห้าโลกร้อนกจ็ำะยติุลง
ได้ แต่โลกมีห้วงัแค่ไห้น และจำะทำอย่างไรในเวลาอันจำำกดั ไม่ปรากฏิการ
สือ่สารความห้วงั และแนวทางสร้างการเปลีย่นแปลงออกมาเลย

 ดังนั้น ต่อให้้มีภาพน้ำแข็งขั้วโลกเห้นือห้ายไปห้มดสิ้น ไฟป�าใน
ประเทศ์ต่าง ๆ ภาพความแห้้งแล้งสุดขั้วอย่างไร ก็ไม่สามารถสร้างการ
เปลีย่นแปลงไปได้มากกว่าน้ี เพราะสังคมไม่เห้น็ความห้วังการเปลีย่นแปลง
ที่เป็นไปได้

 ห้ากดูจำากการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก ห้ลายประเทศ์
กำลังจำะเปลีย่นผู่้านจำากฐานพลงังานฟอสซลิทีผู่้กูขาดโดยกลุม่ทนุ กระจำาย
ไปสู่พลงังานห้มนุเวยีนทีผู่้ลติและจำดัการโดยชุมุชุนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 
ระบบเกษตรพาณิชุย์ขนาดให้ญ่ กำลังถูกท้าทายโดยระบบเกษตรนิเวศ์ 
เกษตรกรรมยัง่ยืนของเกษตรกรรายย่อยทีเ่ตบิโตอย่างกว้างขวาง ผู้ลติอาห้าร 
ทีเ่กือ้กูลนิเวศ์ ห้รือการปลูกป�าขนาดให้ญ่ไม่ตอบโจำทย์การเพิม่พืน้ทีป่�าและ
ทรพัยากรธิรรมชุาตเิท่ากบัขบวนการชุมุชุนท้องถิน่ทีพ่ืน้ฟปูกป้องป�า แม่นำ้  
ทะเลได้อย่างมีประสิทธิิภาพ ระบบการจัำดการน้ำขนาดให้ญ่ ไม่ตอบสนอง
การปรับตัวเท่ากับระบบการจำัดการน้ำขนาดเล็กของชุุมชุนที่เกื้อกูลไปกับ 
ระบบนิเวศ์ธิรรมชุาต ิการจัำดการเมอืงกำลงัเปลีย่นไปสูก่ารสร้างเมอืงสีเขยีว
ทีม่สีาธิารณปูโภค มรีะบบคมนาคมท่ีใชุ้พลงังานตำ่ มพีืน้ทีค่วามมัน่คงอาห้าร 
กำลงัเป็นทีต้่องการและปฏิบิตักิารโดยชุมุชุนเมอืงอย่างแพร่ห้ลาย
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 การขับเคลื่อนจำุดเล็ก ๆ จำากประชุาชุนกลุ่มต่าง ๆ เห้ล่าน้ีกำลัง 
ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดด วิถีชุีวิตคาร์บอนต่ำไม่ได้
ต้องการทุน เทคโนโลยีอันซับซ้อน แต่เป็นการกลับไปจำัดสัมพันธิ์กับ
ธิรรมชุาติให้เ้ก้ือกูลในวถิชีุวีติทัง้ทีเ่คยมีมาตามวิถปีระเพณี และสร้างสรรค์
ข้้นมาให้ม่ด้วยเป้าห้มายการฟ้�นฟูโลก

 มีความเป็นไปได้อย่างมากท่ีพลังการขับเคลื่อนของประชุาชุน
เห้ล่านี้จำะเติบโตจำนสามารถทำให้้โลกปล่อยก๊าซเรือนกระจำกเป็น 
ศ์ูนย์สุทธิิได้ภายในปี ค.ศ์.2050 โดยรัฐและภาคเอกชุนจำำเป็นที่จำะต้อง
ระดมพลังสนับสนุนวิถีคาร์บอนต่ำของประชุาชุนให้้เข้มแข็ง พร้อมกับ
ปฏิิรูปโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งด้านพลังงาน เกษตร ทรัพยากร อุตสาห้กรรม 
เมอืง สลายการผู้กูขาดและความเห้ลือ่มลำ้ สรา้งความเปน็ธิรรม และความ
ยั่งยืนแก่สังคมวิถีนิเวศ์ที่เป็นประชุาธิิปไตยในทุกด้าน

 เมื่อเราสื่อสารให้้เห็้นทั้งรากปัญห้า ผู้ลกระทบ ความห้วัง และ
ความเป็นไปได้เชุ่นนี้ เราจำะเกิดพลังพลเมืองท่ัวโลกลุกข้้นมากอบกู้วิกฤติ
โลกร้อน จำน IPCC ไม่ต้องประกาศ์รห้ัสแดงอีกต่อไป
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ทุนำนำิยมหร่อนำิเวิศวิัฒนำธีรรม
ชนำพ่�นำเม่อง	ทางออกติ่อปััญหา

การเปัล่�ยนำแปัลงสภาพ
ภ้มิอากาศ

กฤษฎา บุุญชััย
Thai Climate Justice for All

วิัฒนำธีรรมทุนำนำิยมจะจัด้การปััญหาโลกร้อนำ?

 ปัญห้าการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ ห้รือ “สภาวะโลกร้อน”  
สะท้อนถ้งปัญห้าเชิุงโครงสร้างของระบบทุนนิยม ที่ไม่เพียงกอบโกย
ธิรรมชุาติเพื่อความมั่งคั่งของกลุ่มทุน แต่ยังเปลี่ยนผืู้นป�า สายน้ำ ความ
ห้ลากห้ลายทางชุวีภาพ และระบบนิเวศ์ต่าง ๆ ให้้เป็น “ทรพัยากร” ท่ีเป็น
ปัจำจัำยการผู้ลิตห้รือกำไรท่ีผูู้กขาดผู่้านระบบกรรมสิทธิิ�ปัจำเจำก จำากทรัพยากร 
ท่ีกำห้นดห้น่วยได้ชุดัเจำน เชุ่น ผู้นืดนิกลายเป็น “ทีดิ่น” ไปสู่ธิรรมชุาตทิี่ 
ไม่คงตัว เชุ่น น้ำ พันธิุ์พืชุ และอากาศ์ ฯลฯ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ความสมัพนัธ์ิระห้ว่างมนษุย์กบัธิรรมชุาติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
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 มนุษย์ยุคสมัยให้ม่ยังพ้่งพาธิรรมชุาติ แต่เป็นการพ่้งพาที่ 
ไม่สัมพันธิ์ห้รือผูู้กพัน เป็นความสัมพันธิ์ที่มนุษย์เป็นศ์ูนย์กลางและ 
แยกส่วนจำากธิรรมชุาติ และมีอำนาจำนำเกือบเบ็ดเสร็จำในการครอบงำ 
จำัดการธิรรมชุาติ ความสัมพันธิ์เชุิงอำนาจำระห้ว่างมนุษย์กับธิรรมชุาติใน
ยุคสมัยให้ม่ที่เรียกว่า “Anthropocene” นี้ จำ้งทำให้้แม้จำะมีแนวคิด 
การปกป้อง ฟ้�นฟู จำัดการธิรรมชุาติอย่างไร แต่ธิรรมชุาติในมโนทัศ์น์ 
ดังกล่าวกลับยิ่งกลายเป็นสินค้าสีเขียวเพื่อนำมาค้ากำไรกันอีกรอบ  
ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ิทางจิำตวิญญาณที่ เชุื่อมโยงมนุษย์กับธิรรมชุาติ  
เห้มือนดังเชุ่นนิเวศ์วัฒนธิรรมของชุนพื้นเมือง ชุุมชุนท้องถิ่นแต่โบราณ  
ที่ทุกวันนี้ยังปรากฏิอยู่มากมายทั่วโลก

 การจำดัการปญัห้าการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ์กเ็ป็นตวัอยา่ง
ของการใชุ้ระบบทุนนิยมที่เป็นปัญห้าของสภาวะโลกร้อนมาเป็นแนวทาง
จำัดการปัญห้า (เป็นการวนลูปเห้ตุและผู้ล เมื่อเอาผู้ลมาแก้เห้ตุ) ก็เลย 
ยิ่งทำให้้สภาวะโลกร้อนถูกแปรสภาพ “คาร์บอน” ถูกสร้างเป็นห้น่วยชุั่ง
ตวงวัด เพื่อใชุ้วัดมาตรการการปลดปล่อยและดูดซับ และเป็นสินค้าที่ใชุ้
ค้าขายแลกเปลี่ยน จำัดทำเป็นบัญชีุทรัพย์สิน โดยมีเป้าห้มายสร้างบัญชีุ
ให้้สมดุล (Carbon Neutral) อันห้มายถ้ง การลงทุน ค้าขาย ให้้ได้ห้น่วย
คาร์บอนที่ถูกดูดซับมาห้ักลบกับปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมา

 ปัญห้าโลกร้อนควรทำให้้เราเห้็นความห้ายนะของธิรรมชุาติ เห้็น
การสูญพันธิุ์ของสรรพชีุวิต ความทุกข์ยากของผูู้้คนท่ีได้รับผู้ลกระทบ
การดำรงชีุพจำากสภาวะธิรรมชุาติปั�นป�วน และตื่นตัวด้วยความรักและ 
ความห้วังที่จำะปกป้องโลกท่ีเราเป็นส่วนห้น้่งทางชุีวิตและจำิตวิญญาณโลก 
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แตท่นุนยิมคารบ์อนไมส่ามารถสรา้งวฒันธิรรมนเิวศ์จิำตวญิญาณไดเ้ลย แต่
ยังเป็นการเดิมตามระบบการสร้างกำไร ความมั่งคั่ง และผู้ลักผู้ลกระทบ
ให้้สาธิารณะโดยเฉุพาะคนจำนต้องรับภาระ ไม่ว่าจำะในนามของพลังงาน
ฟอสซิล ห้รือในนามของพลังงานคาร์บอนต่ำก็ตาม ดังนั้นการเอาคำตอบ
ของทนุนิยมซ้ง่เปน็ตน้เห้ตมุาแกปั้ญห้าโลกรอ้น จำง้เปน็การวนซำ้ของวงจำร
ปัญห้าเห้มือน “ห้มาไล่งับห้างตัวเอง” เพราะทุนนิยมไม่ได้มุ่งตอบคำถาม
เรื่องการปกป้องโลก แต่ตอบคำถามเรื่องการผูู้กขาดความมั่งคั่ง

 แล้วเราจำะห้าความห้มายทางจำิตวิญญาณ วัฒนธิรรมที่ไปพ้นจำาก
ทนุนิยมสูวั่ฒนธิรรมนิเวศ์ท่ีตัง้รับปรบัตัว และฟ้�นฟูโลกจำากสภาวะโลกร้อน 
โดยเป็นวัฒนธิรรมทีใ่ห้ค้วามห้มายธิรรมชุาติเป็นศู์นย์กลาง และมนุษย์เป็น
สว่นห้น้ง่ทีผูู่้กพันกับธิรรมชุาติท้ังกายและจำติวิญญาณได้จำากไห้น คำตอบนี ้
น่าจำะพบได้ในวัฒนธิรรมของชุนพื้นเมือง ชุุมชุนท้องถิ่น ที่ยังไม่ถูกกลืน
กลายด้วยระบบทุนนิยม

ชนำพ่�นำเม่อง	ชุมชนำท้องถูิ�นำ
กับัการเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศ

 แมใ้นทกุวนัน้ีท่ีโลกกระโจำนเขา้สูส่งัคมดจิำทัิล แตก่ย็งัมชีุนพืน้เมอืง 
กว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลกที่ยังพ้่งพาผูู้กพันกับระบบนิเวศ์ธิรรมชุาติ  
โดยเฉุพาะในพื้นที่ที่มีความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพสูงทั่วโลก ส่วนให้ญ่ 
เป็นพื้นที่ที่ชุนพื้นเมืองอยู่อาศั์ย มีชุนพื้นเมืองในพื้นที่สมบูรณ์ทางนิเวศ์ 
ไม่ต่ำกว่า 370 ล้านคน กระจำายตัวอยู่ 90 ประเทศ์ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ร้อยละ 22 ของพื้นที่โลก ความรู้ท้องถิ่นต่อความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ  
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คือคลังทางปัญญาของโลกทั้งเรื่องอาห้ารและยา และที่สำคัญคือ ความรู้
ต่อผู้ลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์

 ชุนพื้นเมืองแม้จำะมีวัฒนธิรรมที่แตกต่างไปตามภูมินิเวศ์ แต่ 
พวกเขามีจุำดร่วมทางวัฒนธิรรมที่ก่อรูปเป็นวัฒนธิรรมนิเวศ์ ท่ีสังคม 
สมัยให้ม่ควรต้องเรียนรู้และนำไปทบทวนตนเอง ดังนี้

 1) การมิองธิรรมิชิาตเิป็นโลี่กศกัดิ�สทิธิิ�แลี่ะมินษุย์เป็นส่วนหน้�ง 
ของโลี่กด้วย ทุกผืู้นป�า สายน้ำ ขุนเขา ท้องทะเล ล้วนมีสิ่งศั์กดิ�สิทธิิ� 
เห้นอืธิรรมชุาตคิุม้ครองดแูล ซ้ง่ไมเ่พยีงดแูลธิรรมชุาตแิตย่งัดแูลมาถง้ชุวีติ
ชุุมชุนด้วย ในแงน่ี้ในโลกทัศ์น์ของชุนพื้นเมือง ธิรรมชุาตทิี่มจีำิตวิญญาณจำ้ง
เป็นองค์ประธิานของสิทธิิ ห้รือมีสิทธิิของธิรรมชุาติของตัวเอง ห้ลักคุณค่า
ดังกล่าวทำให้้เกิดวิถีการดำรงชุีพนอบน้อมต่อธิรรมชุาติได้พัฒนามาสู่ 
วิถีการทำมาห้ากิน การผู้ลิต การจำัดความสัมพันธิ์ทางสังคมที่มีธิรรมชุาติ
เป็นตัวตั้ง ชุนเผู้่าในประเทศ์ไทยไม่ว่าจำะเป็นกะเห้รี่ยง ลีซู ลาหู้่ ชุาวเล 
และอีกมากมาย ไปจำนถ้งชุุมชุนพื้นบ้านทั่วไป ก็มีวัฒนธิรรมที่ให้้ธิรรมชุาติ
มีความศ์ักดิ�สิทธิิ�ดังปรากฏิในความเชุื่อเรื่อง “ผู้ี” ต่อธิรรมชุาติและผู้ีบ้าน
ผู้ีเรือน

 2) การจำแนกแยกแยะธิรรมิชิาตทิ่�ลี่ะเอย่ดลี่ก้ซิ้�ง จากโลี่กทศัน์ 
แลี่ะวิถู่ท่�ผูกพันกับธิรรมิชิาติ ทำให้้ชุนพื้นเมืองมีความรู้และวิถีต่อ
ธิรรมชุาติที่ละเอียดล้กซ้้ง และมีความรัก ผูู้กพันกับธิรรมชุาติมากกว่า 
นกัสิง่แวดล้อมการศ์ก้ษาสงูจำากเมอืงให้ญ่มากมายนกั ดงักรณชีุมุชุนกะเห้รีย่ง 
ในป�าทุ่งให้ญ่นเรศ์วร มีงานศ์้กษาพบว่า ชุุมชุนที่นั่นจำำแนกป�าได้ห้ลายสิบ 
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ประเภท ลก้ซ้ง้กว่านกัวนศ์าสตร์มากนัก ห้รอืชุุมชุนแม่นำ้โขงตัง้แต่เชุยีงราย
จำรดอุบล ฯ พรานปลาเข้าใจำทุกนิเวศ์ย่อย และสรรพชุีวิตในลุ่มน้ำแม่โขง
และแม่น้ำสาขาอย่างท่ีนักวิชุาการกรมประมงไม่เข้าใจำ ห้รือชุาวเล ทั้ง 
มอแกน มอแกลน อุรักลาโว้ย แห้่งท้องทะเลอันดามันก็รู้จำักนิเวศ์และชุีวิต
แห้ง่ทอ้งทะเลอย่างลก้ลำ้ และแม้แตชุ่าวนาผูู้ป้ลกูขา้วพ้ืนบา้นห้ลากห้ลาย 
แห้่ง ก็เข้าใจำธิรรมชุาติข้าว แยกแยะ คัดเลือกพันธิุ์ข้าวได้มากกว่า 
กรมการข้าวมากมาย

 3) หลี่กัการพ้�งพา ใช้ิประโยชิน์จากธิรรมิชิาตโิดยไม่ิครอบครอง  
ชุนพื้นเมืองทั่วโลกไม่ว่าจำะอยู่ในนิเวศ์และพ้่งพาใชุ้สอยธิรรมชุาติแบบใด  
ล้วนมีห้ลักของการใชุ้ประโยชุน์โดยไม่ครอบครองเป็นเจำ้าของ ไม่ว่า 
จำะในฐานะกรรมสิทธิิ�ส่วนบุคคล ห้รือกรรมสิทธิิ�กลุ่ม เพราะเจ้ำาของคือ
ธิรรมชุาติ มนุษย์จำ้งขอใชุ้และพ้่งพาธิรรมชุาติ เมื่อไม่ครอบครอง จำ้งทำให้้
การใชุธ้ิรรมชุาตเิปน็ตามทีจ่ำำเปน็ดำรงชุพี และไมก่ดีกนัคนภายนอกในการ
เข้าถ้งธิรรมชุาติ ยกเว้นแต่คนนอกจำะเข้ามาทำลาย ห้รืออ้างกรรมสิทธิิ�ต่อ
ธิรรมชุาติเพื่อกีดกันคนอื่น ๆ รูปธิรรมที่ชัุดเจำนที่สุดคือ ไร่ห้มุนเวียนของ
คนกะเห้รี่ยง ไร่และผู้ืนเกิดข้้นจำากการขอใชุ้ประโยชุน์จำากผู้ืนป�าเปลี่ยน 
เป็นผืู้นดินชุั่วคราวเพื่อปลูกข้าวและพืชุพันธิุ์ธัิญญาห้าร ซ้่งก็ทำร่วมกัน 
กับสมาชิุกในชุุมชุน เมื่อฤดูการผู้ลิตผู้่านพ้นก็คืนพ้ืนท่ีให้้ฟ้�นกลับเป็นป�า 
ของส่วนรวม ซ้่งสมาชุิกชุุมชุนครอบครัวอื่นก็เข้ามาใชุ้ประโยชุน์ได้ เพราะ
ห้ากมีการครอบครองเมื่อไร คนกะเห้รี่ยงก็จำะไม่มีพื้นที่ทำไร่พอเพียง 
ทกุครอบครวั เชุน่เดยีวกบัชุาวเล พวกเขามทีีพ่กัรมิชุายฝัุ่�งเพ่ือเตรยีมกลบัไป 
ห้าปูปลาในทะเล ไม่ได้ครอบครองทีต่ัง้บ้านเรือนอย่างตายตัว แต่เพราะวิถี
ไม่ครอบครองดังกล่าว จำง้กลายเป็นชุ่องว่างให้ค้นภายนอก นายทุน ห้รือรัฐ
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ปฏิเิสธิสิทธิกิารเข้าถง้และใชุ้ประโยชุนธ์ิรรมชุาตขิองพวกเขา และยด้มาเป็น
กรรมสิทธิิ�ของนายทุนและรัฐ ด้วยเห้ตุเพราะชุุมชุนเห้ล่านี้ไม่ครอบครอง

 4) วถิูเ่ศรษฐ์กิจดำรงชิพ่พ้�งตนเอง ไม่วา่จำะเป็นชุนพืน้เมืองทีเ่ก็บ
ของป�าลา่สตัว ์ห้รอืชุมุชุนทีท่ำการผู้ลติการเกษตร พวกเขามอีดุมการณก์าร
ผู้ลติ ห้รอืวถิกีารผู้ลติท่ีมุง่ความมัน่คงอาห้าร ห้รอืความพอกนิในครอบครัว
และแบ่งปันในเครือญาติ ชุุมชุน และแลกเปลี่ยนค้าขายกับภายนอก ด้วย
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ผู้สานกับแรงงานในครัวเรือน จำ้งไม่ได้ทำให้้ชุุมชุน 
เปลีย่นไปสูก่ารผู้ลติทีมุ่ง่สัง่สมความมัง่คัง่ การใชุป้ระโยชุนจ์ำากธิรรมชุาตจิำง้
ไม่ก้าวสู่การทำลายล้าง เพราะห้ากธิรรมชุาติเสียห้ายจำะวนกลับมากระทั่ง 
ต่อการดำรงชุีพและความมั่นคงอาห้ารของพวกเขา

วิัฒนำธีรรมชนำพ่�นำเม่อง
กับัผู้ลกระทบัและการปัรับัติัวิติ่อสภาวิะโลกร้อนำ

 ด้วยความท่ีชุนพื้นเมืองมีวัฒนธิรรมที่ละเอียดอ่อนล้กซ้้งต่อ
ธิรรมชุาติ ทำให้้พวกเขามีภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการบ่งชุี้สภาวะความ
สมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของธิรรมชุาติ ไม่ว่าจำะเป็นการเข้าใจำการ
เปลีย่นแปลงทางฤดูกาล การเจำริญเตบิโตของสรรพชีุวติ การเคลือ่นย้ายพชืุ
และสัตว์ และอื่น ๆ เพื่อใชุ้แสวงห้าทางดำรงชุีพ และด้วยชุีวิตที่ต้องพ้่งพา
กบัธิรรมชุาติมากกว่าสังคมอืน่ ๆ  เมือ่ธิรรมชุาติผู้นัผู้วนจำากสภาวะโลกร้อน 
ชุนพืน้เมอืงจ้ำงเปน็กลุม่คนแรก ๆ  ทีไ่ดร้บัผู้ลกระทบไมว่า่จำะเปน็การสญูพนัธิุ์ 
ของสิ่งมีชุีวิต ภัยพิบัตินานาประการทั้งความแห้้งแล้ง สายน้ำผู้ันผู้วน  
ไฟป�า ฯลฯ 
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 ดังนั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ชุุมชุนพื้นเมือง
ห้รือชุุมชุนท้องถิ่นย่อมรับรู้ มีประสบการณ์ บทเรียนตรงต่อการทำความ
เข้าใจำความผู้ันผู้วน ผู้ลกระทบ และการปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดเป็นต้นแบบที่ชุุมชุนอื่น ๆ และสังคมได้นำไปปรับใชุ้ 

 การศ์้กษาผู้ลกระทบและการปรับตัวของชุุมชุนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์จำะเป็นประโยชุน์ไม่เฉุพาะแต่ชุุมชุน 
สาธิารณะจำะได้เรียนรู้สิ่งบ่งชุี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เชิุงล้กที่
สัมพันธิ์กับชุีวิตจำริง และพัฒนาเป็นเกณฑ์การประเมินความเส่ียงและ 
เตอืนภัยในระดับพืน้ท่ี แนวทางชุ่วยเห้ลือชุมุชุน และยังจำะได้เห็้นแบบแผู้น
จำากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตั้งรับปรับตัว ผู้ลกระทบ และการดูดซับก๊าซ
เรือนกระจำกผู้่านมโนทัศ์น์เชุิงนิเวศ์ วิถีดำรงชุีพ การผู้ลิตที่ยั่งยืนได้ 

ควิามย้อนำแย้งของโลกสมัยใหม่
ติ่อวิิถู่ชนำพ่�นำเม่องในำสภาวิะโลกร้อนำ

 แม้เป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยสห้ประชุาชุาติว่า วัฒนธิรรมนิเวศ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่นชุนพื้นเมืองที่มีต่อความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพ 
มีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้และจำัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ ทั้งในด้านผู้ลกระทบ การปรับตัว การเป็นต้นแบบของวิถีชุีวิต
ที่รักษาธิรรมชุาติ กระทั่งบทบาทของชุนพื้นเมืองที่มีส่วนสำคัญในการ
ปกป้องธิรรมชุาติจำากการทำลายของการพัฒนาโดยรัฐและกลุ่มทุน แต่
ชุนพื้นเมืองก็ยังเป็นกลุ่มที่เปราะบาง เสี่ยงต่อผู้ลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์มากที่สุด
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 วัฒนธิรรมนิเวศ์ของชุนพื้นเมืองขัดแย้งกับระบบการจัำดการ
ทรัพยากรของโลกสมัยให้ม่ทียั่งอยูใ่นกระบวนทัศ์น์ทุนนิยมท่ียัง่มุง่แสวงห้า
ความมั่งคั่งด้วยการสถาปนาระบบทรัพย์สินทุกมิติของธิรรมชุาติ จ้ำงไม่ 
น่าแปลกใจำว่า มิติทางวัฒนธิรรมและจำิตวิญญาณของชุนพ้ืนเมืองที่เป็น
ทางออกต่อปัญห้าโลกร้อน กลับไม่เป็นท่ีเข้าใจำของผูู้้กำห้นดนโยบาย 
และผูู้้เชุี่ยวชุาญเท่ากับระบบบัญชุีการแลกเปลี่ยนคาร์บอน องค์ความรู้
ทางมานุษยวิทยาไม่เคยมีที่ทางนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
เท่ากับเครื่องมือทางเศ์รษฐศ์าสตร์เสรีนิยม และกลไกกฎห้มายของรัฐ

 และยิ่งในบริบทรัฐ-ชุาตินิยมที่ผูู้กขาดทางวัฒนธิรรม วัฒนธิรรม
นิเวศ์ของชุนพื้นเมืองที่ห้ลากห้ลาย กลับเป็นความย้อนแย้งที่รัฐไม่ยอมรับ 
จำ้งเป็นที่น่าเสียดายว่า คุณค่าทางนิเวศ์ของวัฒนธิรรมชุนพื้นเมือง และ
ชุุมชุนท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ จ้ำงเป็นแค่วาทกรรมท่ี
สร้างความสวยงามแก่ระบบทุนนิยมสีเขียวและรัฐอำนาจำนิยมเท่านั้น

 นั�นจง้เป็นเหตวุ่า ทำไมิชิาวกะเหร่�ยงบางกลี่อย ชิมุิชินพ่�นเมิอ่ง 
ชิมุิชินท้องถูิ�นท่�อยูก่บัป่า ท้องทะเลี่ จง้ยงัคงถูกูรฐั์แลี่ะทนุปิดล้ี่อมิ ขบัไล่ี่ 
ในนามิของ “การอนุรกัษ์” แลี่ะการ “พฒันา” อยูใ่นเวลี่าน่�
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สถูานำการณี์มลพิษฝุุ่่นำควิันำ
และแนำวิโนำ้มในำอนำาคติ

ชััชัวาลย์ ทองดีีเลิศ
สิ่ภาลมหายใจเชื่ียงใหม่

 ฝุุ่�นควันที่เกิดจำากการเผู้าไห้ม้ มิใชุ่แค่การเผู้าไห้ม้ชุีวมวลที่
ดาวเทียมจำับจำุด Hot Spot ได้เท่านั้น แต่ห้มายถ้งการเผู้าไห้ม้น้ำมัน 
เชุือ้เพลงิจำากรถยนต ์เครือ่งจำกัร โรงงานตา่ง ๆ  และการเผู้าไห้มชุ้วีมวล จำาก
วัสดุการเกษตร และจำากพื้นทีป่�า ซ้่งเป็นสาเห้ตหุ้ลักของมลพิษทางอากาศ์ 
PM 2.5 ทีก่อ่ให้เ้กดิผู้ลกระทบตอ่สขุภาพ ตอ่เศ์รษฐกจิำ ทรพัยากรธิรรมชุาติ
และสิ่งแวดล้อม ห้นักห้น่วงข้้นในระยะ 15 ปีที่ผู้่านมา
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 วิกฤติมลพิษทางอากาศ์ จำ้งสัมพันธิ์กับการเติบโตของการพัฒนา
เมือง การเพิ่มข้้นของรถยนต์ การเพิ่มข้้นของโรงงานอุตสาห้กรรม การ
ขยายตัวของพืชุเชุิงเดี่ยวทั้งในประเทศ์และประเทศ์เพื่อนบ้าน

 นอกจำากนัน้ ยงัข้้นอยูกั่บปัจำจำยัแรงกดอากาศ์สงู การระบายตวัของ
อากาศ์ต่ำ เนื่องจำากภาวะโลกร้อน อุณห้ภูมิ กระแสลม สภาพภูมิศ์าสตร์ 
เชุ่น ภาคเห้นอืตอนบนเปน็แอง่กระทะ ขณะทีภ่าคกลางเปน็ทีร่าบ เปน็ตน้ 
จำากผู้ลกระทบทีนั่บวันจำะส่งผู้ลวิกฤติมากข้้น ทำให้เ้กิดข้อเรียกร้องและการ
ผู้ลกัดนัจำากภาคประชุาชุน ภาคประชุาสงัคม ท้ังในระดบัทอ้งถิน่และระดบั
ชุาติ ตลอดจำนการเรียกร้อง ผู้ลักดันในระดับนานาชุาติ ซ้่งพอจำะเห้็นแนว
โน้มใน 2 ด้าน

 ในด้านท่ีเป็นความก้าวห้น้า จำะเห้็นห้ลายประเทศ์เริ่มลดการใชุ้
พลังงานจำากถ่านห้ิน ในประเทศ์ไทยเพิ่มการใชุ้น้ำมันกำมะถันต่ำ และ 
เริม่มนีโยบายการเปลีย่นรถยนตท์ีใ่ชุน้ำ้มนัมาเปน็รถยนตใ์ชุพ้ลงังานไฟฟา้
มากข้้น

 การเสนอนโยบายและแผู้นงานอุตสาห้กรรมสีเขียว เศ์รษฐกิจำ
สีเขียว และการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน แม้จำะยังไม่เกิดรูปธิรรมที่
ชุัดเจำนอย่างกว้างขวาง ก็ถือเป็นการปักห้มุดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มากข้้นกว่าเดิม

 แต่ด้านที่น่าห่้วงใยอย่างยิ่ง คือ การขยายตัวของพืชุเชุิงเดี่ยว 
อย่างอ้อย ที่นำไปใชุ้ในอุตสาห้กรรมน้ำตาลและข้าวโพด ที่นำไปใชุ้ใน
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อตุสาห้กรรมอาห้ารสตัว์ ทีม่แีนวโน้มขยายตวัตามราคาการรบัซือ้ทีส่งูข้น้ใน
ประเทศ์ ตลอดจำนการขยายตวัของพชืุเชุงิเดีย่วอย่างกว้างขวางในประเทศ์
เพื่อนบ้าน ที่มีบริษัทขนาดให้ญ่ให้้การสนับสนุน ซ้่งบริษัทให้ญ่เห้ล่านี้ มี
อทิธิพิลต่อรัฐบาลสูง จำง้ไม่สามารถคาดห้วังจำะมีการออกนโยบายของรัฐที่
จำะจำดัการการขยายตวัของพชืุเชุงิเดีย่วได้ ในปัจำจำบุนัและอนาคตอนัใกล้นีไ้ด้

 เรื่องที่เป็นมห้ากาพย์มาอย่างยาวนาน เห้็นจำะเป็นการเผู้าชุีวมวล 
ในพื้นที่ป�าในภาคเห้นือ มีพื้นที่การเผู้าไห้ม้ในเขตป�าอนุรักษ์ คือ เขต
อทุยานแห่้งชุาติและเขตอนุรกัษ์พนัธิุสั์ตว์ป�า ฯ มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นพ้ืนที ่
ป�าสงวนแห้ง่ชุาต ิเปน็พืน้ทีท่ีม่คีวามสลบัซบัซอ้นของปญัห้ามายาวนาน นบั
ตัง้แตก่ารทีรั่ฐประกาศ์พืน้ท่ีป�าทับลงบนพืน้ท่ีทำกินทีอ่ยูอ่าศั์ยและป�าชุมุชุน
ของชุาวบ้าน ส่งผู้ลให้้เกิดความไม่มั่นคงในท่ีทำกิน ส่งผู้ลต่อเนื่องถ้งการ
ผู้ลติทีไ่ม่มัน่คง ชุุมชุนพืน้ทีป่�าเห้ล่านีถู้กจำำกัดการพัฒนามายาวนานเพราะ
ทกุกระทรวง กรม กองตา่ง ๆ  ของรฐั ไมส่ามารถเขา้ไปพฒันาได ้เพราะเปน็ 
พืน้ที ่“ผู้ดิกฎห้มาย” เป็นการสร้างความยากจำนและความเห้ลือ่มลำ้ทีเ่กดิจำาก 
กฎห้มายและนโยบายของรัฐเอง ทีน่ำมาสูค่วามขัดแย้งระห้ว่างสิทธิชิุมุชุน 
ที่ตั้งรกรากมาก่อนกับกฎห้มายของรัฐท่ีเกิดข้้นระลอกแล้วระลอกเล่า  
จำนยากที่จำะทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจำกัน

 รัฐ แม้จำะมีการออกพระราชุบัญญัติป�าชุุมชุน แม้จำะมีมาตรการ
ที่ผู้่อนคลายทางกฎห้มายบ้าง แต่ยังมิได้ยอมรับสิทธิิชุุมชุนอย่างเข้าใจำ 
วิถีชุุมชุนในพื้นที่ จำ้งน่าจำะยังเป็นปัญห้าเรื้อรังอีกยาวไกล สิ่งที่น่าสนใจำคือ 
การตืน่ตวัของประชุาชุน ภาคประชุาสงัคม ทีร่วมตวักนัทกุภาคสว่นในการ 
แก้มลพิษทางอากาศ์จำะเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่ทำให้ ้
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ทุกภาคส่วนที่เคยทำงานแบบต่างคนต่างทำ ทำคนละจุำด คนละพื้นที ่ 
ให้้น้ำห้นักในการแก้ปัญห้าคนละส่วนแบบไม่เห้็นชุ้างทั้งตัว เริ่มเชุื่อมโยง
การทำงานร่วมกันบน “พื้นที่กลาง” ห้รือพื้นที่ห้น้าห้มู่ (พื้นที่ร่วม) ได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มองเห้็นปัญห้า สาเห้ตุที่เป็นองค์รวม ที่เรียกว่า 
“เห้็นชุ้างทั้งตัว”

 ตลอดจำนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห้์สรุปบทเรียนสร้าง 
“วาระร่วม” สร้างเป้าห้มายร่วมกัน ที่เรียกว่า “เห้็นดาวดวงเดียวกัน” นำ
มาสู่การออกแบบการขับเคลื่อนการแก้ปัญห้าร่วมกัน มีแผู้นการทำงาน 
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยการแบ่งบทบาทการทำงานตามศ์ักยภาพของ
แต่ละภาคส่วน 

 รว่มกนัผู้ลกัดนัให้เ้กดิขอ้เสนอห้ลกัคดิ กระบวนการแกป้ญัห้าให้ม่
แบบยั่งยืน

 ร่วมสร้างรูปแบบการแก้ไขปัญห้า ตัง้แต่ระดับครอบครัว “บ้านสูฝุุ้่�น”  
ระดบัองคก์ร “ธิรุกจิำสูฝุุ้่�น” “โรงเรยีนสูฝุุ้่�น” ระดบัชุมุชุน ระดับเมอืง ระดบั
จำังห้วัด

 มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าถ้งข้อมูลอย่างรอบด้าน โดย
เชุื่อมโยงความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าถ้งข้อมูลวิชุาการ ข้อมูลที่เป็น
วิทยาศ์าสตร์ เพื่อให้้ผูู้้คน สังคม “ตระห้นักรู้” จำนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
วิถีชุีวิต และการผู้ลิตที่ยั่งยืน 
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 พร้อมการสร้างพื้นที่รูปธิรรม และข้อมูล องค์ความรู้ การสื่อสาร 
ต้องนำไปสู่ข้อเสนอและการผู้ลักดันนโยบายของรัฐ ที่มีเจำตจำำนง การ 
แก้ไขปัญห้าที่ชุัดเจำน ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

 ให้้มีการกระจำายอำนาจำให้้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญห้า
ขนาดให้ญ่ โดยให้้สิทธิิและบทบาทของชุุมชุน ประชุาสังคม องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และประชุาชุนทุกภาคส่วน ร่วมแก้ปัญห้าที่สอดคล้องกับ
บริบทแต่ละท้องถิ่น โดยรัฐบาลต้องออกกฎห้มาย นโยบายและมาตรการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จำ้งจำะเกิดการแก้ปัญห้ามลพิษทางอากาศ์อย่าง
ยั่งยืนได้
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ผู้่าแผู้นำลด้ก๊าซัเร่อนำกระจก	
ของไทยท่�ปัระกาศในำเวิท	่COP	26

กฤษฎา บุุญชััย
Thai Climate Justice for All

 “วันนี้ผู้มจำ้งมาพร้อมกับเจำตนารมณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
ว่าประเทศ์ไทยจำะยกระดับการแก้ไขปัญห้าภูมิอากาศ์อย่างเต็มที่และ 
ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้้ประเทศ์ไทยบรรลุเป้าห้มายความเป็นกลางทาง 
คาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุเป้าห้มายการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
สุทธิิเป็นศ์ูนย์ได้ในปี ค.ศ์.2065 และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน
และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถ้งการเสริมสร้างขีดความ
สามารถจำากความรว่มมอืระห้วา่งประเทศ์และกลไกภายใตก้รอบอนสุญัญา ฯ  
ผู้มม่ันใจำว่าประเทศ์ไทยก็จำะสามารถยกระดับ NDC ของเราข้้นเป็น 
รอ้ยละ 40 ได ้ซ้ง่จำะทำให้ก้ารปลอ่ยก๊าซเรือนกระจำกสทุธิขิองไทยเปน็ศ์นูย์
ได้ภายในปี ค.ศ์.2050”

 (คำประกาศ์ของ พล.อ.ประยุทธิ์ จำันทร์โอชุา นายกรัฐมนตรีไทย
ในเวทีประชุุม COP 26)
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 เป็นที่ฮือฮาไม่น้อยว่า พลเอกประยุทธิ์ กล้าห้าญที่จำะประกาศ์
ลดก๊าซเรือนกระจำกของไทยลงร้อยละ 40 ภายในอีก 19 ปีข้างห้น้า 

104



เน่ืองจำากก่อนห้น้านี้ปี ค.ศ์.2015 ท่ีรัฐกำห้นดเป้าห้มายการลดก๊าซของ
ประเทศ์ไทย (NDC) ไว้เลื่อนลอยมาก คือ กำห้นดว่าไทยจำะลดปล่อย 
ก๊าซจำากการคาดการณ์ในระดับปกติของปี ค.ศ์. 2030 ลงร้อยละ 20 - 25 
ความเลื่อนลอยไม่ได้มาจำากสัดส่วนที่ลดลงน้อยเกินไปห้รือไม่ แต่อยู่ที่วิธิี
คำนวณที่ “ลับ ลวง พลาง”

 เพราะรัฐไทยใชุ้วิธิีคาดการณ์อนาคตไว้สูงอย่างน่าตกใจำ ในปี 
ค.ศ์.2015 อันเป็นปีที่จำัดทำแผู้น NDC เสนอต่อสห้ประชุาชุาติ ไทยปล่อย
ก๊าซคาร์บอน ฯ 341 ล้านตันคาร์บอน ฯ แต่คาดการณ์ไปว่าปี ค.ศ์.2030  
ไทยจำะปลอ่ยถง้ 555 ลา้นตนัคารบ์อน ฯ สงูกวา่ป ีค.ศ์.2015 ถง้รอ้ยละ 38  
ทั้ง ๆ ที่ตั้งแต่ปี ค.ศ์.2010 เป็นต้นมา ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ
ไทยก็ไม่ได้ก้าวกระโดดดังการคาดการณ์ ผู้ลของการคาดการณ์ไว้สูงเกินที่
จำะเปน็ไปได ้ทำให้้เมือ่ตอ้งการลดลงรอ้ยละ 20 ของปรมิาณ 555 ลา้นตนั ฯ 
ในปี ค.ศ์.2030 ก็เท่ากับลดลงมาที่ 445 ล้านตัน ฯ ซ้่งก็สูงกว่าปี ค.ศ์.2015  
ที่มีการปล่อยก๊าซถ้ง 104 ล้านตัน ฯ ไทยเรายังปล่อยเพิ่มได้อีกเยอะ  
นี่ไม่เรียกว่าลดในความเป็นจำริง แต่เป็นลดจำากจำินตนาการ

 พอมารอบนี ้รฐับาลจำดัทำเปา้ห้มายให้ม่ เปล่ียนตวัเลขคาดการณ์
ที่จำะปล่อยในปี ค.ศ์.2030 เห้ลือเพียง 370 ล้านตัน ฯ และเลื่อนเป้าห้มาย 
การลดก๊าซออกไปเป็นปี ค.ศ์.2050 ลงร้อยละ 40 ซ่้งเป็นการเปล่ียน
ตัวเลขการคาดการณ์ที่น่าชุื่นชุม (ในปี ค.ศ์.2016 ซ้่งเป็นปีที่วัดล่าสุด ไทย 
ปล่อย 354 ล้านตัน ฯ) แต่นั่นเท่ากับว่า เรายังไม่ได้มีเป้าห้มายที่จำะลดการ
ปล่อยโดยทันที แต่ยังปล่อยเพิ่มข้้นไปเรื่อย ๆ  ได้อีกถ้ง 16 ล้านตัน ฯ จำนถ้ง
ป ีค.ศ์.2030 (คำถามคอื ทำไม ห้รอืตอ้งการให้้กจิำการพลงังานและกจิำกรรม
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อะไรของรฐัและเอกชุนท่ียงัปลอ่ยเพิม่ข้น้ไดอี้ก 9 ป)ี จำนเมือ่ถง้ป ีค.ศ์.2050 
แล้วจำ้งลดลงร้อยละ 40 ให้้เห้ลือ 222 ล้านตันคาร์บอน ฯ

 การห้ักลดลงเห้ลือร้อยละ 40 นี่คือความกล้าห้าญที่น่านับถือ 
แต่จำะสุดยอดทีเดียวห้ากไม่ต้องรอไปถ้งปี ค.ศ์.2030 ลดลงเสียตั้งแต่ 
ตอนนี้ไปร้อยละ 50 เห้ลือ 177 ล้านตัน ฯ (เห้ตุที่เป็นร้อยละ 50 เพราะ 
IPCC เสนอให้้โลกลดการปล่อยก๊าซ ฯ ลงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ์.2030)

 ในแผู้นยุทธิศ์าสตร์การพัฒนาลดก๊าซเรือนกระจำกในระยะยาว
และคร้่งศ์ตวรรษ (LT-LEDS) ที่เพิ่งประกาศ์เดือนตุลาคมได้กำห้นดวิธิีการ
ลดไปสู่เป้าห้มายของปี ค.ศ์.2050 ด้วย 1) นโยบายจำัดการพลังงาน (เพิ่ม
ประสิทธิิภาพการผู้ลิตและใชุ้ เพิ่มสัดส่วนพลังงานห้มุนเวียนร้อยละ 50) 
เพือ่ให้ล้ดกา๊ซไป 72 ลา้นตนัคารบ์อน ฯ 2) ลดในภาคขนสง่ 41 ลา้นตัน ฯ 3)  
ลดในภาคการผู้ลิตอุตสาห้กรรม 0.6 ล้านตัน ฯ และ 4) ลดจำากการจำัดการ
ของเสีย 2 ล้านตัน ฯ รวมแล้วลดไป 115.6 ล้านตัน ฯ

 ประเด็นสำคัญอยู่ที่ภาคพลังงานว่า จำะจำัดการพลังงานอย่างไรให้้
ลดไปได ้72 ลา้นตนั ฯ เมือ่เจำาะลก้ในแผู้น ฯ พบวา่ จำะปรบัปรงุประสทิธิภิาพ
ระบบจัำบและกักเก็บคาร์บอนในพลังงานก๊าซและถ่านหิ้น เพิ่มข้้นร้อยละ 
43 น่ันห้มายความวา่ยงัคงพลงังานฟอสซลิ 2 ประเภทนีอ้ยู ่แมจ้ำะมทีศิ์ทาง
ลดการพ้่งพาพลังงานถ่านห้ิน จำากปัจำจำุบันมีสัดส่วนร้อยละ 17 ของแห้ล่ง
พลงังานทีไ่ทยใชุ ้จำง้ไม่นา่แปลกใจำทีไ่ทยจำะลดเลกิพลงังานถ่านห้นิไดไ้ม่ยาก 
แต่ไทยพ้่งพาก๊าซธิรรมชุาติ ร้อยละ 58 ซ้่งก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกเชุ่นกัน 
และการศ์ก้ษาของกลุม่วิชุาการ Green Energy Monitor พบว่าในภูมภิาค
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เอเชุียจำะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธิรรมชุาติ มูลค่า 3.8 แสนล้าน 
เห้รยีญ ฯ ซ้ง่จำะปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำกในปรมิาณสงูมากห้ากดำเนนิการ 
เตม็ระบบ ไทยเองกเ็ปน็ภาคสว่นสำคญัในกลไกดงักลา่ว คำถามคอื แมเ้รา
จำะลดถา่นห้นิ เพิม่พลงังานห้มนุเวยีน แตเ่ราจำะลดการพ้ง่พากา๊ซธิรรมชุาติ
ได้อย่างที่ประกาศ์ไว้ห้รือไม่

 จำากปี ค.ศ์.2030 มาถ้งปี ค.ศ์.2035 แนวทางที่รัฐจำะใชุ้ในการลด
คาร์บอนสุทธิิ คือ การส่งเสริมการผู้ลิตรถไฟฟ้าให้้เป็นมีส่วนแบ่งในตลาด
ร้อยละ 69 ซ้่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจำและควรสนับสนุน แต่ควรมีแนวทาง
ให้้ชัุดเจำนว่าจำะให้้ประชุาชุนท่ัวไป และในระบบขนส่งสาธิารณะทั้งห้มด
เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าได้อย่างไร เพราะห้ากปล่อยไปตามกลไกตลาดเสรี 
ประเทศ์ไทยอาจำจำะไดร้ายไดจ้ำากการขายรถไฟฟา้ แตป่ระชุาชุนคนยากจำน 
คนทั่วไปยากที่จำะเข้าถ้ง ซ้่งจำะกระทบต่อเป้าห้มายการลดปล่อยคาร์บอน
ในภาคชุนส่ง 41 ล้านตัน ฯ ด้วย

 ที่น่าจำับตา คือ เป้าห้มายปี ค.ศ์.2037 รัฐบาลจำะดูดซับก๊าซ 
เรอืนกระจำก 120 ลา้นตนั ฯ ดว้ยนโยบายปลกูป�าในพืน้ทีท่กุประเภท ไดแ้ก่ 

 1. มาตรการการปลูกและฟ้�นฟูป�าธิรรมชุาติ 11 ล้านไร่ ในพื้นที่ 
ต่าง ๆ เชุ่น ป�าสงวน พื้นท่ี คทชุ. (ลุ่มน้ำ 1, 2) ป�าชุุมชุน ป�าอนุรักษ์  
ป�าชุายเลน และพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นต้น 

 2. มาตรการส่งเสริมการปลูกป�าเศ์รษฐกิจำ 16 ล้านไร่ ในพื้นที ่
ต่าง ๆ  ได้แก่ พื้นที่ ค.ท.ชุ. (ลุ่มน้ำ 3, 4, 5) พื้นที่ป�าไม้ถาวร (ลุ่มน้ำ 3, 4, 5) 
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พื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตป�าสงวน และพื้นที่เอกชุน (ที่ดินกรรมสิทธิิ�) 

 3. มาตรการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุนบท 3 ล้านไร่  
รวมถ้งมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป�าและการป้องกันการเผู้าป�า

 การปลูกป�าดังกล่าว กำลังจำะกลายเป็นปัญห้าที่ซับซ้อน ห้ากไม่มี
การรื้อโครงสร้างการจัำดการป�าท่ีรวมศู์นย์ของรัฐ เนื่องจำากที่ผู่้านมารัฐ 
ไมย่อมรบัชุมุชุนในพืน้ทีป่�า โดยอา้งวา่ไมม่เีอกสารสทิธิิ� ทัง้ทีเ่ปน็ปญัห้าของ
รัฐที่ไม่ออกเอกสารสิทธิิ�ให้้ประชุาชุน รัฐจำ้งประกาศ์เขตป�าซ้อนทับลงไปที่
ชุุมชุน โดยเฉุพาะในป�าอนุรักษ์ปจัำจำบุันมีชุุมชุนอยู่อาศ์ัยถง้ 4,192 ห้มู่บา้น  
และมีชุุมชุนในป�าสงวนอีกมาก โดยนโยบายทวงคืนผู้ืนป�า การจำำกัด 
สทิธิชิุมุชุนในพืน้ทีป่�า สรา้งผู้ลกระทบตอ่ชุมุชุน ปญัห้าอยูท่ีร่ฐัจำะห้าพืน้ทีม่า 
ปลูกป�าจำากไห้น ห้ากไม่ไปทวงคืนมาจำากชุุมชุน และปัญห้าที่ซ้อนอีกเรื่อง
คือ การเอาเร่ืองคาร์บอนเครดิตเข้ามาพ่วงกับการปลูกป�า เชุ่น แผู้นงาน
สนบัสนุนการลดการทำลายป�า การลดการทำให้ป้�าเส่ือมโทรม การอนุรักษ์
ป�า การจำดัการป�าไมอ้ยา่งยัง่ยนื และการเพิม่การกกัเกบ็คารบ์อนในพืน้ทีป่�า 
ในประเทศ์กำลังพัฒนา (REDD+) ดูเป็นห้ลักการที่ดีแต่เมื่อพ่วงกับ 
คาร์บอนเครดิตเข้ามาจำากการลงทุนของภาคเอกชุนจำะกระทบต่อสิทธิิต่อ
ทรัพยากรและการแบ่งปันผู้ลประโยชุน์ที่เป็นธิรรมกับชุุมชุน

 ห้ากรัฐจำะใชุก้ารเพิม่พืน้ทีป่�ามาดดูซบัคารบ์อน (โดยไมไ่ปบดิเบอืน
เป้าห้มายภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีต้องลดการปล่อยคาร์บอนลง) ต้องเร่งปฏิิรูป
ระบบการจำัดการป�าให้้มีการกระจำายอำนาจำ สร้างการมีส่วนร่วม รับรอง
ส่งเสริมสิทธิิชุุมชุนจำัดการป�า เพื่อให้้ชุุมชุนเป็นพลังร่วมมือกับรัฐได้อย่าง 
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เข้มแข็ง และตัดเงื่อนไขเรื่องคาร์บอนเครดิตที่ยังมีปัญห้าเรื่องการ 
แบง่ปันผู้ลประโยชุน์ทีเ่ป็นธิรรม เพราะห้ากไม่เร่งดำเนินการปรับโครงสร้าง 
การเรง่ปลูกป�าโดยการยด้คนืทรพัยากรมาจำากชุุมชุนจำะทำให้ค้วามขดัแยง้ 
ระห้ว่างรัฐกับชุุมชุนที่เรื้อรังมานานขยายตัวและทำให้้เป้าห้มายการ 
ปลูกป�าไม่สำเร็จำได้

 แผู้นสุดท้ายคือ ทำให้้เกิดภาวะคาร์บอนเป็นศ์ูนย์สุทธิิในปี 
ค.ศ์.2065 ข้อคิดเห้็นคือ เมื่อกลับไปท่ีจำุดต้ังต้นด้วยการปรับลด 
ในทันที ไม่ต้องรอถ้งปี ค.ศ์.2030 และดำเนินการด้วยการกระจำาย 
อำนาจำทุกภาคส่วนท้ังพลังงาน เกษตร อุตสาห้กรรม ป�าไม้ ฯลฯ และ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชุาชุนอย่างเท่าเทียม ด้วยแนวทาง  
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างห้ลัง” จำะทำให้้ประเทศ์ไทยมีความชุัดเจำนในการ 
ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจำกได้มาก

 สิ่งที่ประชุาชุนอยากได้ยิน แต่นายกรัฐมนตรีของไทยและผูู้้นำ 
ประเทศ์ต่าง ๆ มักไม่กล่าวถ้งและผู้ลักดันมากพอก็คือ บรรดาประเทศ์ 
ต่าง ๆ  รวมถง้ประเทศ์ไทยจำะมคีวามชุดัเจำนในการป้องกนั ชุ่วยเห้ลอืประชุาชุน 
โดยเฉุพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ (เด็ก ผูู้้ห้ญิง คนพิการ คนจำน ชุนเผู่้า
พื้นเมือง เกษตรกรรายย่อย แรงงาน ฯลฯ) ที่ได้รับผู้ลกระทบจำากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์อย่างไร จำะส่งเสริมอย่างไรให้พ้วกเขาและเธิอ 
ตัง้รบัปรับตวัตอ่ภาวะโลกร้อนได้อยา่งมัน่คง มคีวามมัน่คงอาห้าร ไม่เผู้ชุญิ
ภัยพิบัติ มีเศ์รษฐกิจำมั่นคง มีสุขภาพที่แข็งแรง และมากไปกว่านั้นคือ เห้็น
คณุค่าและส่งเสริมบทบาทของพวกเขาในการสร้างวิถชีุวีติ กจิำกรรมทีดู่ดซับ 
ก๊าซเรือนกระจำกได้ดี ซ้่งห้ลายชุุมชุนได้ดำเนินการมาแล้ว เชุ่น การจำัดการ
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ขยะ จำดัการพลังงาน จำดัการป�า แม่น้ำ และทะเล ทำวนเกษตร เกษตรกรรม
ยั่งยืน ฯลฯ

 ไม่ต้องรอถ้งปี ค.ศ์.2030 พวกเขาล้วนเดือดร้อนจำากปัญห้า
โครงสร้างการจัำดการทรัพยากรและการพัฒนาท่ีไม่เป็นธิรรมเป็นทุนเดิม
อยูแ่ลว้ ยงัเจำอความเสีย่งจำากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ์ทีท่ำให้ชุ้วีติยำ่แย่ 
เป็นโอกาสอันดีที่ COP 26 จำะทำให้้ปัญห้าของประชุาชุนที่เดือดร้อนเป็น 
วาระสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการไม่น้อยไปกว่าการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำก
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คำาปัระกาศ	ควิามหวิัง	
และทิศทางของสังคมไทย	
ติ่อการก้้วิิกฤติิการ

เปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศ
กฤษฎา บุุญชััย 

Thai Publica - Thai Climate Justice for All

 ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์กระทบต่อโลกและ
ประเทศ์ไทยอย่างรุนแรง ดังคำเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าจำนถ้งครั้งล่าสุดของ
คณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์ (IPCC) 
ซ้่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือนักวิทยาศ์าสตร์ทั่วโลกที่บ่งบอกว่า โลกร้อน
กำลังเข้าขั้นวิกฤติและแทบไม่เห้ลือเวลาให้้แก้ไขอีกต่อไป

 สิง่ที ่IPCC บง่ชุีก้ค็อื ห้ายนะจำากสภาพการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ์
มาจำากฝุ่ีมือมนุษย์ จำากการพัฒนาของระบบทุนนิยมโลกที่พ้่งพาพลังงาน
ฟอสซลิตัง้แตป่ฏิวิตัอิตุสาห้กรรมในป ีค.ศ์.1850 โดยปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจำก 
ในปรมิาณมห้าศ์าลกวา่ท่ีมมีาสูช้ัุ่นบรรยากาศ์จำนทำให้โ้ลกร้อนข้น้ นบัแต่นัน้ 
จำนถ้งปัจำจำุบันโลกร้อนข้้นแล้ว 1.1 องศ์า ก่อให้้เกิดภูมิอากาศ์ผู้ันผู้วน 
รุนแรงทั้งน้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำทะเลสูงข้้นและเป็นกรด ภาวะแห้้งแล้ง
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ยาวนาน ฝุ่นทิ้งชุ่วงและรุนแรง อุทกภัยน้ำท่วม ไฟป�ารุนแรง ฝุุ่�นห้มอก
ควัน PM 2.5 การสูญพันธิุ์สิ่งมีชุีวิต ความมั่นคงอาห้ารถดถอย ผู้ลผู้ลิต
การเกษตรตกต่ำ การแพร่ระบาดของเชุื้อโรค เชุ่น COVID-19 ทั้งห้มด
เกิดผู้ลกระทบสร้างความยากจำน ประชุาชุนที่เสี่ยงต้องอพยพย้ายถิ่น เกิด
ความระส่ำระสายทางเศ์รษฐกิจำ สังคม และการเมืองทั้งห้มดอย่างที่โลก
ไม่เคยเจำอมาก่อน

 ห้ากโลกไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกเพื่อควบคุม
อุณห้ภูมิไม่ให้้สูงข้้นไปถ้ง 1.5 องศ์าเซลเซียสภายในปี ค.ศ์.2030 ซ้่งก็คือ
อีก 9 ปี สภาพภูมิอากาศ์โลกจำะปั�นป�วนและรุนแรง

 IPCC และสห้ประชุาชุาติเคยเตือนเชุ่นนี้มาห้ลายครั้งแล้วว่าโลก 
ยงัพยายามไมพ่อในการแกปั้ญห้าวกิฤตโิลกรอ้น แมจ้ำะมขีอ้ตกลงปารสีในปี 
ค.ศ์.2015 ที่ทุกประเทศ์ทั้งประเทศ์พัฒนาแล้วและประเทศ์กำลังพัฒนา
เสนอเป้าห้มายการลดก๊าซเรือนกระจำกอย่างเร่งด่วน แต่ไม่มีประเทศ์ไห้น 
ที่ทำได้อย่างแท้จำริง แม้กระทั่งชุ่วงวิกฤติโควิดที่ทำให้้ลดการใชุ้พลังงาน  
ลดปล่อยกา๊ซลงได้เพยีงร้อยละ 6 - 7 แต่กก็ลบัมาเพิม่มากข้้นอกีในปัจำจำบุนั

 แม้ในวกิฤตอินัรนุแรงเชุน่นี ้IPCC กย็งัเห็้นความห้วงัวา่มนษุยชุาติ
ยงัจำะสามารถรอดพ้นห้ายนะได้ เป้าห้มายคือ ลดก๊าซเรือนกระจำกลงคร้ง่ห้น้ง่ 
ภายในปี ค.ศ์.2030 และการปล่อยสุทธิิเป็นศ์ูนย์ภายในปี ค.ศ์.2050 
ปัญห้าโลกร้อนก็จำะห้ยดุลงได้ นั่นห้มายความว่าโลกยังมีห้วัง ด้วยพลังของ 
ประชุาสงัคมทัว่โลกทีต่ืน่ตัวและผู้ลักดนัให้เ้กดิการปฏิรูิปทุกระบบโดยด่วน
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 สำห้รับประเทศ์ไทย ท่ีถูกจัำดว่าเสี่ยงได้รับผู้ลกระทบจำากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์เป็นอันดับ 9 ของโลก จำะเกิดอุทกภัย ภยัแล้ง  
และวาตภัยที่รุนแรงและบ่อยครั้งข้้น สร้างความเสียห้ายต่อประชุาชุน 
โดยเฉุพาะกลุ่มเปราะบาง เชุ่น กลุ่มชุาติพันธิุ์ เด็ก ผูู้้ห้ญิง ผูู้้สูงวัย ผูู้้พิการ  
คนจำน เกษตรกรรายย่อย ฯลฯ ที่เผู้ชุิญแรงกดดัน ต้องเผู้ชุิญปัญห้า 
เปราะบางด้านนิเวศ์ ภัยพิบัติ ความไม่มั่นคงอาห้าร สุขภาวะเสื่อมโทรม 
เผู้ชุิญแรงกดดันทางเศ์รษฐกิจำสังคม ซ้่งกระทบไปถ้งสังคมไทยในภาพรวม
ด้วย แต่ความพยายามของรัฐไทยยังน้อย และสังคมยังตื่นตัวไม่มากนัก 
เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง

 แม้รัฐบาลไทยจำะดำเนินการห้ลายอย่าง เชุ่น จำัดทำเป้าห้มายการ
ลดก๊าซเรือนกระจำก แผู้นแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
ร่างพระราชุบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และจำัดทำกรอบ
แผู้นพลังงานแห้่งชุาติที่มุ่งสู่พลังงานสะอาด และล่าสุดกำลังจำัดทำแผู้น
พัฒนาพลังงานแห้่งชุาติที่มีเป้าห้มายเน้นพลังงานสะอาด และปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนสุทธิิเป็นศ์ูนย์ในปี ค.ศ์.2065 - 2070

 Thai Climate Justice for All (TCJA) อันเป็นเครือข่ายที่รวม
ประชุาสังคมกลุม่ต่าง ๆ  ซ้ง่ทำงานเรือ่งทรัพยากรธิรรมชุาติและส่ิงแวดล้อม 
เกษตรกรรมยัง่ยนื มลภาวะอตุสาห้กรรม พลงังานห้มุนเวยีน ฯลฯ กบัชุมุชุน
ท้องถิ่นและประชุาชุนฐานราก มารวมตัวกันศ์้กษาขับเคลื่อนต่อสู้ปัญห้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ โดยมีเป้าห้มายที่จำะระดมพลังครั้งให้ญ่ 
ขับเคลื่อนสังคมในการต่อสู้กับปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
อย่างมีความห้วัง
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 TCJA กังวลว่า เป้าห้มายและแผู้นของรัฐเห้ล่านั้น ยังห้่างไกลกับ
สถานการณ์วิกฤติและห้นทางออกที่ IPCC คาดห้วัง และล่าชุ้าเกินไป จำ้ง
มีข้อเสนอดังนี้
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 1) กำห้นดเป้าห้มายแบบลดปริมาณก๊าซเทียบกับปีฐาน รัฐไทย
กำห้นดเป้าห้มายลดก๊าซเรือนกระจำก ร้อยละ 20 - 25 จำากภาวะปกตภิายใน
ปี ค.ศ์.2030 เป็นการตัง้เป้าห้มายแบบคาดการณ์ว่าห้ากไทยไม่ทำอะไรเลย 
เราจำะปล่อยก๊าซเท่าไรในปี ค.ศ์.2030 และกำห้นดเป้าห้มายลดลงร้อยละ 
20 จำากการคาดการณ์ วธิิดีงักล่าวไม่สอดคล้องแล้วสำห้รับสถานการณ์วิกฤติ 
รฐับาลไทยควรกำห้นดเป้าห้มายให้ม่เป็นแบบลดการปล่อยก๊าซจำากปีฐาน โดย
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจำกตัง้แต่ปี ค.ศ์.2021 เป็นต้นไป ไม่ปล่อยสงูกว่า 
ปี ค.ศ์.2019 ก่อนสถานการณ์โควดิแล้ว และกำห้นดเป้าห้มายลดการปล่อย
สทุธิลิงคร้ง่ห้น้ง่ภายในปี ค.ศ์.2030 และการปล่อยสุทธิใินภาคการผู้ลิตไฟฟ้า
เป็นศู์นย์ภายในปี ค.ศ์.2040 แล้วจำง้ลดปล่อยให้้เป็นศู์นย์ภายในปี ค.ศ์.2050

 2) มีแผู้นยุติการพ้่งพาพลังงานฟอสซิลโดยด่วนและแทนที่ด้วย
พลังงานห้มุนเวียน รัฐบาลและทุกภาคส่วนในสังคมจำ้งควรเร่งติดตั้งห้รือ
สนับสนุนการติดตั้งระบบผู้ลิตไฟฟ้าจำากพลังงานห้มุนเวียน ไม่ว่าจำะเป็น 
แสงอาทิตย์ ก๊าซชีุวภาพ ชุวีมวล ลม และพลังนำ้ขนาดเล็ก ควบคูกั่บการเพ่ิม
ประสทิธิภิาพการใชุ้พลงังานท้ังบ้านเรอืนของตนเอง โรงพยาบาล โรงเรยีน 
อาคาร โรงงาน ชุมุชุน ฯลฯ ซ้ง่จำะกระตุน้เศ์รษฐกิจำทัว่ประเทศ์ มกีารสร้างงาน
จำำนวนมาก เป็นการลงทนุทีไ่ด้ผู้ลตอบแทนคุม้ค่า และลดโลกร้อนไปพร้อมกัน

 3) ปฏิิรูปภาคเกษตรกรรมจำากเกษตรเชุิงเดี่ยวสู่เกษตรนิเวศ์ห้รือ
เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นท่ีประจำักษ์ว่าระบบเกษตรเชุิงเดี่ยวขนาดให้ญ่ 
สร้างก๊าซมีเทนจำำนวนมาก และเกษตรกรปรับตัวได้ยากในภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ระบบเกษตรท่ีเป็นทางออกคือ เกษตรเชุิง
นิเวศ์ เกษตรกรรมยั่งยืน รัฐจำ้งควรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนให้้เป็นระบบ
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เกษตรห้ลกัของประเทศ์ โดยเนน้ระบบเกษตรนเิวศ์ท่ีห้ลากห้ลายซ่้งจำดัการ
โดยชุมุชุนเกษตรกรรายย่อย และมีระบบการส่งเสริมแบบมีเงือ่นไข เพือ่ให้้
ภาคเกษตรทุกส่วนปรับสู่เกษตรนิเวศ์โดยเร็ว

 4) ปฏิิรูปการจำัดการป�าโดยกระจำายอำนาจำสู่ชุุมชุนและท้องถิ่น 
รัฐกำห้นดเป้าห้มายเพิ่มพื้นท่ีป�าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ์ แต่ยากที่ 
จำะบรรลุได้เร็ว เพราะรัฐใชุ้ระบบการจำัดการทรัพยากรแบบรวมศ์ูนย์ 
จำำกัดการมีส่วนร่วมของชุุมชุน ทำให้้การเพิ่มพื้นที่ป�าและฟ้�นฟูทรัพยากร 
ไมค่บืห้น้าเท่าใดนัก รฐัควรกระจำายอำนาจำและส่งเสริมให้ชุ้มุชุน ประชุาชุน
มีแรงจำงูใจำทางเศ์รษฐกิจำ สังคม และมีนโยบาย กฎห้มายที่รบัรองการฟ้�นฟู 
เพิ่มพื้นที่ป�าให้้อย่างรวดเร็ว และยุติโครงการพัฒนาที่ทำลายป�าโดยทันที

 5) อนรุกัษ์ ฟ้�นฟรูะบบนิเวศ์ทะเลและชุายฝัุ่�ง และทบทวนโครงการ
พฒันาชุายฝัุ่�งให้้อยูบ่นแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืและเป็นธิรรมเป็นอนัดบั
ต้น เพราะระบบนเิวศ์ทะเล ได้แก่ ปะการงั ห้ญ้าทะเล ป�าชุายเลน สตัว์ทะเล 
สำคญัต่อมนษุย์ ทัง้ในด้านการลดมลพษิ ป้องกนัปัญห้าการกัดเซาะชุายฝัุ่�ง 
เป็นกันชุนระห้ว่างแผู่้นดินกับทะเลท่ีจำะเพิ่มระดับสูงข้้น และสร้างความ
มั่นคงอาห้ารของชุุมชุนและประเทศ์ นอกจำากนี้รัฐต้องทบทวนโครงการ
พฒันาเศ์รษฐกจิำชุายฝัุ่�งให้้ตัง้อยูบ่นแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยนืและเป็นธิรรม 
คุม้ครอง สนับสนุนสิทธิิชุมุชุน และประชุาชุนในการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ์ทะเล

 6) จำัดให้้มีกฎห้มายและกลไกและมาตรการภาคอุตสาห้กรรม  
โดยให้้มีกฎห้มาย มาตรการการพัฒนาบัญชีุรายชุื่อการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำกจำากภาคอุตสาห้กรรม ท่ีครอบคลุมอุตสาห้กรรมทุกประเภท
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และทุกขนาดทั่วประเทศ์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำห้รับลดการปล่อยก๊าซ ฯ  
ให้้มีประสิทธิิภาพ มีมาตรการให้้ใชุ้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำห้รับโรงงาน
อตุสาห้กรรมทุกประเภทท่ีใชุ้พลังงานเข้มข้นและปล่อยก๊าซ ฯ ปริมาณสูง มี
มาตรการสนบัสนนุผูู้ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ในการ
ลดการปลอ่ยกา๊ซ ฯ สง่เสรมิและคดัเลอืกการลงทนุสู่การเปน็อตุสาห้กรรม
คารบ์อนตำ่ ห้า้มนำเขา้เศ์ษวสัดใุชุแ้ลว้และของเสยีประเภทตา่ง ๆ  โดยเฉุพาะ 
เศ์ษพลาสติกทุกประเภท ขี้แร่ เศ์ษโลห้ะ และอื่น ๆ สำห้รับกิจำการรีไซเคิล
และการกำจำัดห้รือบำบัดในประเทศ์ไทย (อุตสาห้กรรมรีไซเคิลปล่อย
ก๊าซเรือนกระจำกและมลพิษชุนิดอื่น ๆ สูงมาก) มีนโยบาย มาตรการลด
ปริมาณและจำัดการของเสียภาคอุตสาห้กรรมให้้ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชุาชุน มีมาตรการส่งเสริมและกำกับให้้คัดแยกและ 
ลดปริมาณของเสียจำากชุุมชุนตั้งแต่ต้นทาง

 7) ให้้ความสำคัญต่อการลดผู้ลกระทบและส่งเสริมศ์ักยภาพการ
ปรับตัวของชุุมชุน แผู้นงานของรัฐมุ่งแต่การลดปล่อยก๊าซ แต่ให้้น้ำห้นัก
น้อยในการแก้ไขผู้ลกระทบ และส่งเสริมให้้ชุุมชุนมีความสามารถตั้งรับ 
ปรับตัวจำากสภาพปัญห้า โดยเฉุพาะชุุมชุนท้องถิ่น เกษตรกรรายย่อย
ที่พ้่งพาฐานทรัพยากรธิรรมชุาติ ทิศ์ทางนโยบายรัฐจ้ำงควรเร่งคุ้มครอง  
ส่งเสริมให้้ชุุมชุนมีความสามารถปรับวิถีชุีวิต การจัำดการทรัพยากร 
เศ์รษฐกจิำ สงัคม ให้ล้ดผู้ลกระทบและเปลีย่นผู่้านสูค่วามยัง่ยืนโดยเร็วทีสุ่ด

 8) ต้องกำห้นดนโยบายและยุทธิศ์าสตร์การเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ที่ตอบสนองต่อปัญห้าในเพศ์ท่ีแตกต่างอย่างเท่าเทียม และ
กำห้นดมาตรการคุม้ครอง สง่เสริม พฒันากลไกขับเคล่ือนจัำดสรรงบประมาณ 
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เพือ่สง่เสริมการมสีว่นรว่ม การเขา้ถง้ประโยชุน์ จำดัทำมาตรการให้ทุ้กกลุ่ม
เข้าถ้งโอกาสโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างห้ลัง สร้างพื้นที่ให้้เพศ์ที่แตกต่างมีส่วน 
ร่วมคิด ตัดสินใจำในการกำห้นดเป้าห้มาย นโยบายให้้ชุัดเจำน

 9) ส่วนราชุการ รัฐสภาและมห้าวิทยาลัยต่าง ๆ ควรดำเนินการ
เพือ่เปน็ตวัอยา่ง โดยมแีผู้นปฏิบัิตขิองตนเองอยา่งชุดัเจำนและรว่มประกาศ์ 
ต่อสาธิารณะ เพราะการลดก๊าซเรือนกระจำกเป็นความรับผู้ิดชุอบต่อโลก 
เป็นห้น้าเป็นตาและศ์ักดิ�ศ์รีของคนไทยทุกคน

 10) รฐับาลควรกำห้นดนโยบายทีเ่อือ้ให้ป้ระชุาชุนร่วมรับผิู้ดชุอบ
ต่อปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์อย่างเป็นธิรรม จำากข้อมูล
ของกระทรวงพลังงานพบว่า ในปี พ.ศ์.2563 โดยเฉุลี่ยคนไทยปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คนละ 3.87 ตัน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 3  
กิโลวัตต์บนห้ลังคาบ้านของตนเองจำะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 
1.60 ตัน ห้รือลดได้ร้อยละ 20 สำห้รับครอบครัวขนาด 2 คน ดังนั้น 
ประชุาชุนควรมีบทบาทร่วมรับผู้ิดชุอบอย่างทั่วถ้งและเป็นธิรรม

สิ�งท่�สังคมสามารถูร่วิมกันำขับัเคล่�อนำได้้ค่อ

 1) ปรับวิถีบริโภค ให้้ลดการใชุ้พลังงานในชุีวิตประจำำวัน ลดการ
บริโภคอาห้ารจำากเกษตรเคมีเชุิงเดี่ยว ลดการใชุ้ขยะพลาสติก แก้ปัญห้า
อาห้ารเห้ลือทิ้ง และหั้นมาใชุ้พลังงานห้มุนเวียน บริโภคอาห้ารอินทรีย์
จำากชุุมชุน ใชุ้ผู้ลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คัดแยกและลดปริมาณ
ของเสียจำากชุุมชุนตั้งแต่ต้นทาง
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 2) สร้างพื้นท่ีสีเขียวในครอบครัว ชุุมชุน และเมือง ด้วยการ
วางแผู้นการจัำดการพื้นที่ให้้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ พื้นที่สีเขียวที่ทำงานดูดซับ
คาร์บอนพร้อมกับเป็นแห้ล่งความมั่นคงอาห้าร

 3) เรียนรู้และส่งเสริมการจำัดการป�า แม่น้ำ และทะเลของ
ชุุมชุน โดยสนับสนุนชุุมชุนให้้มีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ์ และเพิ่มบทบาทดูแลฟ้�นฟูระบบนิเวศ์ป�าบก แม่น้ำ ทะเล ที่
กำลงัให้บ้ริการทางนิเวศ์ในการดูดซบักา๊ซเรือนกระจำกของสังคม ให้พ้วกเขา 
มีความเข้มแข็งทั้งการปรับตัว และการสร้างต้นแบบการดูดซับคาร์บอน

 4) เปิดโอกาสและส่งเสริมบทบาทของผูู้้ห้ญิง และกลุ่มคน 
เปราะบางต่าง ๆ  ในการปรบัตัวและมีบทบาทจัำดการปญัห้าการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ์ ด้วยวัฒนธิรรมที่มีความสมดุลเพศ์สภาวะจำะทำให้้
ครอบครัว ชุุมชุน สังคม มีพลังในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงได้มาก

 5) ร่วมรณรงค์ให้้สังคมตื่นตัวอย่างมีห้วัง โดยรวมกลุ่มกันเรียนรู้
และสือ่สาร ให้เ้ห้น็วา่สงัคมไทยกำลงัอยูใ่นภาวะเปราะบางทีส่ดุ โดยเฉุพาะ
กับชุุมชุนฐานราก และเผู้ยแพร่ต้นแบบวิถีชุีวิตคาร์บอนต่ำให้้แพร่ห้ลาย

 6) รว่มกนัตรวจำสอบ คดัคา้นนโยบาย โครงการภาครฐัและเอกชุน 
ที่ทำลายระบบนิเวศ์ ฐานทรัพยากร และเป็นเห้ตุให้้เกิดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำก ห้รือทำลายระบบนิเวศ์ที่มีบทบาทดูดซับก๊าซเรือนกระจำก
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 ปฏิิบัติสร้างพลังประชุาชุนในการเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนวิถีชุีวิต 
และโครงสร้างเศ์รษฐกิจำ สังคม และการเมือง สร้างความยั่งยืน เป็นธิรรม
ต่อสภาพภูมิอากาศ์ เปลี่ยนจำากระบบทุนนิยมฟอสซิลไปสู่สังคมวิถีนิเวศ์ 
ปลอดคาร์บอนอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธิรรมได้เร่ิมต้นแล้วจำากประชุาชุน
คนกลุ่มเล็กน้อย จำากผูู้้ห้ญิง จำากคนชุายขอบในผู้ืนป�า ท้องทะเล มาสู่ 
คนเมือง ได้เร่ิมต้นข้้นและก่อตัวเป็นเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง  
พวกเรายังมีห้วังที่เป็นไปได้มากที่จำะบรรลุเป้าห้มายของโลกได้ในไม่ชุ้า

ลุกข้�นำมา	เร่ยนำร้้	จับัม่อ	
และปัฏิิบััติิการขับัเคล่�อนำไปัด้้วิยกันำ!
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ป่่าไม้ื่
กับภาวะ
โลกร้้อน



ปั่าแห่งอนำาคติ	
บัทบัาทปั่า	ชุมชนำ	และสังคม

กฤษฎา บุุญชััย
Thai Climate Justice for All

 เราอยู่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ต้องการพื้นที่ป�า
เพิ่มข้้น ความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพไม่เพียงพอต่อการรักษาระบบนิเวศ์ 
แต่รวมถ้งเรื่องความมั่นคงทางอาห้ารความกินดีอยู่ดี ขณะที่คนทั่วโลก  
1,500 ล้านคนต้องพ้่งพิงทรัพยากรจำากป�า แต่เดิม FAO ห้รือ IUCN  
ห้น่วยงานด้านป�าไม้และสัตว์ป�ามองชุุมชุนเป็นปัญห้าของการจำัดการ 
ป�าอนุรักษ์ แต่ปัจำจุำบันมีความเห็้นร่วมกันว่า ชุุมชุนท้องถิ่นมีบทบาทการ
อนุรกัษแ์ละฟ้�นฟปู�า ตวัอย่างงานวจิำยั FAO ทีผู่้นืป�าอะเมซอน แถบบราซลิ  
เปรู โบลิเวียและอื่น ๆ นับร้อยกรณี พบว่าพื้นที่ป�าที่ชุุมชุน ชุนพื้นเมือง
ดูแลอาศั์ย ใชุ้ประโยชุน์และจำัดการ สามารถปกป้องป�าและเพิ่มความ 
ห้ลากห้ลายทางชุีวภาพได้มากกว่าพื้นที่ป�าที่ไม่มีชุุมชุนดูแลถ้งสองเท่า  

 สำห้รับประเทศ์ไทย ธิรรมาภิบาล คือ Good Governance  
คือ คุณลักษณะและสภาวะการเมืองและการบริห้ารสาธิารณะที่ดี ซ้่ง 
ธิรรมาภิบาลป�าไม้เป็นส่วนห้น้่งของโครงสร้างการเมืองอำนาจำโดยไทยมี 
รปูแบบระบบรฐัราชุการอำนาจำนยิม กลุม่ทนุอปุถมัภแ์ละผู้กูขาด และการ

123



เสือ่มถอยของประชุาธิปิไตย ซ้ง่ควรมหี้ลกัการจำำกดัอำนาจำรฐั เพือ่ปกปอ้ง
สทิธิ ิเสรภีาพและเพิม่อำนาจำประชุาชุน แตก่ารอา้งธิรรมาภบิาลป�าไมบ้นฐาน 
รัฐอำนาจำนิยม (อำนาจำรัฐเป็นศ์ูนย์กลางในการผูู้กขาด ควบคุม ด้วยระบบ
กฎห้มาย กลไกรัฐ) ที่ตร้งปัญห้าและความขัดแย้งมายาวนานตั้งแต่รัฐชุาติ
สมัยให้ม่ ทำให้้เกิดประวัติศ์าสตร์โศ์กนาฏิกรรมต่อป�าและประชุาชุนมา 
ต่อเนื่องยาวนานจำนถ้งทุกวันนี้ ได้แก่  

 • สัมปทานไม้ต่อเน่ืองยาวนาน 100 กว่าปี เกิดผู้ลกระทบต่อ 
 สิ่งมีชุีวิตทางระบบนิเวศ์และต่อผูู้้คนครั้งให้ญ่ 

 •  กลุ่มธิุรกิจำอุตสาห้กรรมเกษตรอาห้ารที่เป็นตัวขับเคลื่อน 
 พืชุเชุิงเดี่ยว ทำลายพื้นที่ป�าเป็นพื้นที่เกษตรเพื่อธิุรกิจำ เพื่อการ 
 ส่งออกซ้่งเกิดข้้นทั่วโลก แต่กลับทำให้้สังคมโทษไปว่าชุาวบ้าน 
 เป็นต้นเห้ตุ 

 •  โครงการกิจำกรรมที่มีผู้ลต่อพื้นที่ เชุ่น การสร้างเขื่อน เห้มืองแร่  
 ถนน เมือง ฯลฯ 

 •  การเอาระบบป�าอนุรักษ์แบบสุดขั้วมากีดกัน ปิดกั้นสิทธิิชุุมชุน 
 ที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ป�ามาก่อนเกิดรัฐชุาติ 

 ดงันั�น เรายังไม่ิเหน็ป่าแห่งอนาคต เพราะด้วยวิธิคิ่ดท่�เป็นมิายา
คต ิ4 ประการคอ่ 

 1. “ป�า” เป็นเรื่องความมั่งคั่งทางเศ์รษฐกิจำ จำากการทำไม้สู่ 
เห้มืองแร่ พืชุพาณิชุย์ การท่องเที่ยว และคาร์บอนเครดิต 
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 2. “ป�า” เป็นสรวงสวรรค์บริสุทธิิ�ที่ต้องปลอดคน (ชุุมชุน) ขณะที่ 
ประวัติศ์าสตร์ไทยมีคนอยู่ในพื้นท่ีป�าอยู่แล้วแต่เราอยากสร้างพ้ืนที่ป�า
ที่ปลอดคนที่เคยไม่อยู่จำริง แต่กลับพยายามสถาปนาความเป็น “จำริง”  
ดว้ยการประกาศ์เขตป�าครอบทับชุมุชุน และปฏิเิสธิการดำรงอยูข่องชุมุชุน 
ทำให้ชุ้มุชุนเป็นผูู้ผู้้ดิกฎห้มาย ห้รอืกลายเป็นคนบุกรกุ (ขณะนีมี้ชุมุชุนอยูใ่น 
ป�าอนุรกัษ์ไม่ตำ่กว่า 4 พนัชุมุชุน) สลายโศ์กนาฏิกรรมการทำลายป�าต่าง ๆ   
แทนที่ด้วยมายาคติว่าปัญห้ามาจำากชุุมชุน 

 3. “ป�า” คอื แดนอำนาจำผูู้กขาดเบ็ดเสร็จำของรัฐ ในนามของความ
มัน่คงของชุาตทิีต่อ้งขจำดัอทิธิพิลท้ังการตดัไม ้การคา้ยาเสพตดิ ชุนกลุม่นอ้ย 
คนห้นรีฐั ฯลฯ ป�าจำง้เปน็พืน้ทีท่ีร่ฐัจำะไมย่อมกระจำายอำนาจำ เพ่ือสทิธิชิุมุชุน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ 

 4. “ป�า” ถูกใชุ้เป็นห้น้าตาและศั์กดิ�ศ์รีของรัฐ เพื่อใชุ้แสดงออก 
นานาประเทศ์ เชุ่น การพยายามผู้ลักดนัมรดกโลกกรณีป�าแก่งกระจำาน แม้จำะถกู 
วจิำารณ์การละเมิดสิทธิชิุาวกะเห้รีย่งบางกลอยก็ตาม แต่เมือ่ได้สำเร็จำ รฐัก็ไม่ได้ 
มหี้ลักประกันพืน้ทีป่�ามรดกโลกทัง้ห้ลายจำะไม่ถูกรัฐใชุ้เอาไปพัฒนาอย่างอืน่

 คำถามคือ อะไรคือ Soft Power ทีท่ำให้ส้ิง่เห้ล่านีด้ำรงอยูไ่ด้ นัน่คือ  
การสร้างความกลัวให้้เกิดข้้นในสังคม ซ้่งเป็นห้น้่งในกลไกอุดมการณ์ 
ของรฐั ทีส่รา้งมายาคต ิ“ป�าบริสทุธิิ�” เป็น “My Precious” ท่ีจำะถกูทำร้าย 
โดยเฉุพาะจำากชุุมชุนในป�า แต่กระบวนการสร้างความกลัวนั้นไม่ขยายไป
ถ้งตัวนโยบาย กลไกของรัฐและทุนเองที่เป็นสาเห้ตุทำลายป�า นั่นทำให้้รัฐ 
สังคมและนักอนุรักษ์ (ซ้่งเป็นท้ังนักอนุรักษ์ธิรรมชุาติ และอนุรักษ์นิยม 
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ทางการเมือง) มองชุุมชุนในพ้ืนที่ป�าเป็นปรปักษ์ ละเลยโศ์กนาฏิกรรม 
เชุิงโครงสร้าง และพากันมุ่งสถาปนา “ธิรรมาภิบาล” รัฐอำนาจำนิยม ที่รัฐ
คือศ์ูนย์กลางของความถูกต้อง ชุอบธิรรมในการใชุ้กฎห้มาย กลไกควบคุม 
ปิดล้อม ชุุมชุนในพื้นที่ป�า ปฏิิเสธิธิรรมาภิบาลแนวเสรีนิยมที่มุ่งความ
โปรง่ใส ความเท่าเทียม ความมีประสิทธิภิาพ ตรวจำสอบ ความพร้อมรับผู้ดิ  
และการมีส่วนร่วม และปฏิิเสธิธิรรมาภิบาลสิทธิิชุุมชุน ที่เน้นวิถีแห้่งการ
ปกปอ้งฐานทรพัยากร การเกือ้กลูจำดัการทรพัยากรรว่มเพือ่ชุวีติของชุมุชุน
ทั้งในทางนิเวศ์ เศ์รษฐกิจำ สังคม วัฒนธิรรม 

เกิด้การลบัเล่อนำ	

 1. คุณค่าภูมิทัศ์น์ป�าของไทยที่เป็นป�าเขตร้อนชุื้นซ้่งมีความ 
ห้ลากห้ลายทางชุีวภาพผู้สานไปกับความห้ลากห้ลายทางวัฒนธิรรม 

 2. ลบเลือนประวัติศ์าสตร์การตั้งถ่ินชุุมชุนในป�าและวิถีประเพณี
วัฒนธิรรมซ้่งมีมาก่อนรัฐชุาติ 

 3. สร้างความไม่เข้าใจำและไม่ยอมรับระบบการจำัดการร่วมของ
ชุุมชุน ทีอ่ยูบ่นฐานสทิธิเิสรภีาพ การมอีำนาจำตอ่รองของชุมุชุน การยอมรบั
อิสระและความห้ลากห้ลาย และการย้ดโยงด้วยความไว้วางใจำ ถ้งแม้มี 
การร่วมจำัดการพื้นที่ของชุุมชุน ร่วมจำัดการพื้นที่ กับภาคีข้างนอก  
ร่วมจัำดการกับภาครัฐในพื้นท่ีป�าจำนกลายเป็นโครงการนำร่องมากมาย 
มาห้ลายสิบปี แต่กลับไม่ได้รับการพัฒนาให้้เกิดการเปลี่ยนนโยบาย 
กฎห้มายป�าไม้แต่อย่างใด 
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 แต่ความห้วังยังมีจำากการลุกข้้นสู้ของคนตัวเล็กตัวน้อย นโยบาย
สมัปทานไมล้ม้เลกิไปไดเ้พราะชุมุชุนในพืน้ท่ีป�าร่วมกบัประชุาสงัคมคดัคา้น 
รวมไปถ้งโครงการสร้างเขื่อน เห้มืองแร่ และอื่น ๆ ท่ีประชุาชุนคัดค้าน 
มีชุุมชุนจำำนวนไม่น้อยห้มื่นกว่าแห้่งในพื้นที่ป�าสงวนลุกข้้นมาจำัดการ 
ป�าชุุมชุน ขณะที่รัฐพยายามเข้ามารับรองในภายห้ลัง มีรูปแบบจำัดการป�า 
ห้ลากห้ลาย ทั้งป�าครอบครัว ป�าชุุมชุน โฉุนดชุุมชุน เขตวัฒนธิรรมพิเศ์ษ
ของชุนเผู้่ากะเห้รี่ยงและชุาวเล ชุุมชุนจำัดการลุ่มน้ำ และชุุมชุนชุายฝุ่ั�ง บน
ฐานอำนาจำทีชุุ่มชุนจัำดการเพือ่การดำรงชีุพของชุมุชุนและสร้างบริการนิเวศ์ 
ให้้แก่สังคม มีการสร้างนวัตกรรม เชุ่น ชุุมชุน 7 พื้นที่ในภาคเห้นือ ร่วมกับ 
องค์การบริห้ารส่วนตำบล (อบต.) จำัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นการจัำดการ 
ทรพัยากรธิรรมชุาต ิทำงานวจิำยัเชุงิปฏิบิตักิาร ใชุเ้ทคโนโลย ีGIS และอืน่ ๆ   
มาสำรวจำศ์ก้ษา ผู้ลจำากการทีชุ่มุชุนทัง้ห้ลายไม่ยอมจำำนนต่อระบบอำนาจำ
นิยมของรัฐ ทำให้้ป�าของประเทศ์ยังคงดำรงอยู่ ห้ลายพื้นที่เกิดการฟ้�นฟู 
สร้างบริการนิเวศ์และสังคมแก่ชุุมชุน ประเทศ์ สอดคล้องกับข้อค้นพบ 
และแนวนโยบายระดับสากล เชุ่น ข้อตกลงป�าไม้สห้ประชุาชุาติ  
ขอ้ตกลงเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ อนุสญัญาความห้ลากห้ลาย 
ทางชีุวภาพ ทีล้่วนรบัรองสง่เสรมิสทิธิชิุนพืน้เมอืง ชุมุชุนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีป�า 
ทุกประเภท ในฐานะเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทรักษาป�า ซ่้งห้ลายประเทศ์ 
พัฒนารูปธิรรมไปไกลแล้ว เชุ่น ในออสเตรเลีย แคนาดา มีระบบกฎห้มาย
รองรับเขตชุนพื้นเมืองในป�าอนุรักษ์ (Indigenous Protected Area: IPA) 
กมัพชูุา เนปาล และอกีมากมเีขตชุมุชุนในป�าอนรุกัษ ์ยงัเห้ลอืแตรั่ฐราชุการ
ไทย ที่ยังตร้งระบบจัำดการป�าไว้ในระบบอำนาจำนิยมที่จำะมีเพิ่มแต่ความ
ขัดแย้ง รุนแรง และไม่ตอบสนองสถานการณ์ บทบาทของป�าแห้่งอนาคต 
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 เรากำลงัอยูใ่นชุ่วงห้วัเลีย้วห้วัต่อ อยูใ่นสถานการณว์กิฤตสิขุภาพ
และเศ์รษฐกิจำจำากโควิด ที่คนขาดความมั่นคงทางอาห้าร ฐานทรัพยากร
อาห้ารจำากธิรรมชุาต ิจำากป�าจำะมคีวามสำคญัมากทีต้่องมกีารจำดัการทีดี่ เรา
ต้องการพัฒนาฐานเศ์รษฐกิจำ BCG การส่งเสรมิห้รอืร่วมมอืกบัชุมุชุนจัำดการ
ป�าและทรัพยากรชุวีภาพ จำะสร้างเศ์รษฐกิจำ BIO Circular Green (BCG) ท่ี
เข้มแขง็จำากฐานรากสูร่ะดบัชุาต ิเราเข้าสูส่งัคมสงูวยัต้องการสวสัดกิารสงัคม 
ซ้ง่สวัสดกิารจำากบรกิารนเิวศ์ป�าจำะมคีวามสำคญัต่อคนยากจำนในชุนบท 

 เราต้องก้าวออกจำากโครงสรา้งอำนาจำจำดัการป�าทีข่ดัแย้งรนุแรง ที่
สร้างโศ์กนาฏิกรรมแก่ป�าไม้และสงัคมไทยมายาวนาน โดยเปล่ียนผู่้านจำาก
ธิรรมาภิบาลรฐัอำนาจำนยิม ไปสูธ่ิรรมาภิบาลเสรนียิม และธิรรมาภิบาลสทิธิิ
ชุมุชุน 

 ใชุ้ห้ลัก SDGs ไม่ใชุ่เพียง 17 ข้อ แต่คือห้ลักการ 5 ด้านที่ผู้สาน
ไปพร้อมกัน คือ ประชุาชุน (People) สันติ (Peace) ความรุ่งเรือง  
(Proserity) การเป็นหุ้้นส่วน (Partnership) และเพื่อโลก (Planet) และ 
ห้ลักสิทธิิ เสรีภาพ ความเป็นธิรรมของประชุาธิิปไตย ด้วยการผู้น้กกำลัง
ร่วมกันระห้ว่างชุุมชุน ประชุาสังคม ภาคธิุรกิจำ ห้น่วยงานรัฐ ฯลฯ สร้าง 
รูปธิรรมความร่วมมือข้้นมาให้ม่เพื่อนำไปสูก่ารเปลีย่นแปลงเชิุงโครงสร้าง 
เราจำะมีป�าที่ตอบโจำทย์อนาคต ทั้งป�าอนุรักษ์ ป�าเศ์รษฐกิจำ ป�าวัฒนธิรรม 
ที่ทุกกลุ่มจำัดการ ร่วมจำัดการ ได้ในทุกพื้นท่ีท้ังชุนบทและเมือง ทั้งพื้นที่ 
ของรัฐ ของชุมุชุน และเอกชุน  ดว้ยธิรรมาภิบาลป�าไมแ้บบให้ม่แห้ง่อนาคต 
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ปั่าชุมชนำกับับัทบัาทปัรับัติัวิ
การเปัล่�ยนำแปัลงสภาพ

ภ้มิอากาศ	
สมีศักดีิ� สุขวงศ์  

ทุี�ปรึกษากิตติมศักด้ิ� แผู้นงานประเทุศไทุย ศูนย์ฝึึกอบัรมวนศาสิ่ตร์ชืุ่มชื่นแห่งภูมิภาคเอเชื่ียแปซิฟิก 

 ภูมิอากาศ์โลกในปัจำจำุบันกำลังเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่าง
มาก (Climate Change) ท่ีมฝีุ่นเทกระห้น่ำห้ลายร้อยมิลลิเมตรในชุ่วงเวลา
สั้น ๆ เกิดเป็นประจำำทุกปี ทำให้้เกิดโคลนถล่ม แผู้่นดินเลื่อนไห้ล ลมที่มัก
จำะมาพร้อมฝุ่นได้พัดต้นไม้ห้ักโค่น คลื่นตามชุายฝุ่ั�งรุนแรงกัดเซาะชุายฝุ่ั�ง
ห้ลาย ๆ แห้่ง ในชุ่วงที่ไม่มีฝุ่นอากาศ์ก็ร้อนอบอ้าว ภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง
เกดิข้น้ในปีเดยีวกัน นกัวทิยาศ์าสตร์เช่ืุอว่าการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศ์
ของโลกและของภูมิภาคนี้ ร้อยละ 90 - 95 ล้วนเกิดจำากมนุษย์ ที่สำคัญ 
ก็คือจำากปรากฏิการณ์ของภาวะโลกร้อน (Global Warming) นั่นเอง 

ปั่าชุมชนำ	นำัยท่�ม่ติ่อภาวิะโลกร้อนำ	

 นักวิทยาศ์าสตร์มีแนวคิดว่า สิ่งมีชุีวิตไม่ว่าพืชุห้รือสัตว์ จำะถูก 
ห้่อหุ้้มด้วยลักษณะของภูมิอากาศ์ กล่าวคือ พืชุและสัตว์จำะเติบโตและ 
แพร่พันธิุ์ได้อยู่ระห้ว่างอุณห้ภูมิห้น้่งถ้งอุณห้ภูมิห้น้่ง ห้รือจำากบริเวณที่
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มีน้ำฝุ่นระดับห้น้่งถ้งระดับห้น้่งเท่านั้น ซ้่งกรอบของสิ่งแวดล้อมที่ห่้อหุ้้ม 
สิ่งมีชีุวิตต่าง ๆ นี้ เรียกกันว่า ซองแห่้งชุีวิต (Biotic Envelope) และ 
เชุื่อว่าภูมิอากาศ์จำะเป็นปัจำจำัยห้ลักที่กำห้นดซองแห้่งชุีวิต 

 เมื่อไรก็ตามที่อุณห้ภูมิมีการเปลี่ยนแปลงออกนอกซองแห้่งชีุวิต 
สัตว์และพืชุก็ต้องเคลื่อนย้ายไปสู่ท่ีให้ม่ท่ีซ้่งตนเองจำะเติบโตและแพร่พันธิุ์
ได้ จำากการติดตามพืชุและสัตว์ในแปลงตัวอย่างถาวรบนอุทยานแห้่งชุาติ
เขาให้ญม่าห้ลายสบิปขีองศ์าตราจำารยว์อเรน บรอคคอลแมน พบวา่มสีตัว์
และพืชุกระจำายพันธิุ์ในบริเวณที่สูงข้้นกว่าเดิม เพราะอากาศ์เย็นกว่าและ
ชุุ่มชุื้นกว่า ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi) ซ้่งปกติพบในที่ต่ำกลับพบใน 
แปลงบนเขาให้ญ่นี้มากข้้น จำนมีการกระจำายซ้อนทับกับไก่ฟ้าห้ลังขาว  
(L. nycthemera) ที่มีอยู่เดิมในที่สูงห้รือในแปลงถาวรนี้มาก่อน และ 
ต้นเงาะป�า (Nephelium melliferum) พบว่ามีลูกไม้เกิดข้้นเฉุพาะใน
บริเวณสูงข้้นกว่าเดิม (อนุตรา ณ ถลาง 2550, สนทนาเป็นการส่วนตัว) 

 ข้อมูลจำากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าเมืองให้ญ ่ๆ โดยรอบเขาให้ญ่  
เชุ่น ปราจำีนบุรีและนครราชุสีมา มีอุณห้ภูมิเฉุลี่ยสูงข้้นกว่า 1.5 - 2  
องศ์าเซลเซียส เนื่องจำากความเป็นเมืองได้ขยายตัวมากข้้นในชุ่วงสามถ้ง 
ส่ีทศ์วรรษที่ผู่้านมา ความจำริงในบ้านเรามีต้นไม้และสัตว์ห้ลายชุนิดที่มี 
เขตกระจำายพันธิุ์ตามธิรรมชุาติมีความแตกต่างของอุณห้ภูมิเฉุลี่ยรายปี 
ด้านเห้นือสุดกับใต้สุด ห้่างกันน้อยกว่า 10 ห้รือ 20 เซลเซียส ในขณะที่ 
เชุือ่วา่ไมก่ี่ปขีา้งห้น้าทีโ่ลกจำะรอ้นข้น้ 2 - 5 องศ์าเซลเซยีส การเปล่ียนแปลง
ของอุณห้ภูมิก็ออกนอกซองแห้่งชุีวิต 
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 แนน่อนการเคลือ่นย้ายของสตัว์และพชืุถา้ไมม่กีจิำกรรมของมนุษย์
มาขัดขวาง สัตว์และพืชุนั้นยังมีที่ไปได้ ก็คงจำะไม่มีปัญห้า แต่โลกเรา 
คงจำะต้องถูกครอบงำโดยอิทธิิพลของมนุษย์ตลอดไป ดังนั้นภูมิทัศ์น์ 
(Landscape) จำ้งเป็นห้น่วยทางนิเวศ์วิทยาที่น่าสนใจำต่อการศ์้กษา การ
ตรวจำวัดคุณภาพของภูมิทัศ์น์ จำ้งเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการตรวจำวัดความ 
ห้ลากห้ลายทางชีุวภาพทีเ่คยทำกันมาในอดตีเสยีด้วยซ้ำไป เพราะในภูมทิศั์น์ 
ทีม่คีณุภาพนัน้ สิง่มชีุวีติห้น้ง่สามารถเคลือ่นยา้ยจำากทีห่้น้ง่ไปทีห่้น้ง่ได ้การ
ให้้สิ่งมีชุีวิตต่าง ๆ มีโอกาสเคลื่อนย้าย ข้ามห้ย่อม (Patch) ข้ามชุายขอบ 
(Edges) และข้ามภูมิทัศ์น์ (Landscape) ไปได้โดยปลอดภัย จำะมีความ
ห้มายอย่างมากต่องานอนุรักษ์ ในอนาคตที่โลกร้อนข้้น และสิ่งมีชุีวิตจำะ
มีการอพยพเคลื่อนย้าย ห้ากเราไม่สามารถจำะอนุรักษ์ในที่ห้น้่งที่ใดไว้ได้ 

 ภูมิทัศ์น์ยังอาจำใชุ้เป็นที่สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้้นจำาก
ภาวะโลกร้อนได้อย่างดี บริเวณท่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้้นได้ง่ายก็คือตรง
เขตรอยต่อของสองระบบนิเวศ์ ห้รือท่ีนักนิเวศ์วิทยาเรียกว่า อีโคโทน 
(Ecotone) ที่มีอยู่ในภูมิทัศ์น์นั่นเอง จำะเป็นประโยชุน์โดยเป็นที่ซ่้งเราใชุ้ 
สงัเกตการณเ์คลือ่นตวัของสงัคมพชืุต่างชุนิดกนั (Vegetation Shift) ได้ เชุน่  
รอยต่อระห้ว่างป�าดิบแล้งกับป�าเต็งรัง ที่มีอยู่ใกล้ยอดของภูเขาห้ินทราย
ยอดตัดของป�าชุุมชุนวัดภูนกกระบา (ห้ลวงพ่อจำันทร ปัญญาภรณ์) อำเภอ
สังคม จำังห้วัดห้นองคาย ที่ในห้น้าฝุ่นลมฝุ่นจำากฝุ่ั�งลาวข้ามโขงมาปะทะ 
ยอดภู เกิดเป็นป�าเมฆ (Cloud Forest) นอ้ย ๆ  ซ้ง่ก็คอืเป็นป�าดงดิบ จำนน้ำ 
ห้ยดลงสู่พืน้ดิน เกิดมอสตามพืน้ทางเดินในป�าได้ ขณะทีด้่านลาดของภูเขา
ดา้นห้น้าผู้า อนัเกิดจำากการทรุดตัวตามรอยเลือ่นทีอ่ยูติ่ดกัน เป็นป�าเต็งรัง 
แห้้งแล้งล้อมป�าเมฆนี้ไว้ ตีนภูเขาก็เป็นนาข้าว และสวนยางพารา 
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 เราเชุื่อว่าเมื่ออากาศ์ร้อนข้้นมาก ๆ  การใชุ้น้ำจำืดในแม่น้ำลำคลอง
จำะมากข้้น นำ้ไห้ลลงสูท่ะเลน้อยลง นำ้ทะเลก็จำะดันนำ้จืำดเข้าไปได้ไกลจำาก
ปากแม่นำ้ บริเวณน้ำกร่อยก็จำะขยับสูงข้้น สตัว์กจ็ำะเคล่ือนย้าย ตะพาบน้ำ 
และปลาบางชุนิดที่ชุอบน้ำจำืดก็จำะเคลื่อนย้ายตาม ปลาที่ชุอบน้ำกร่อยก็
เคลื่อนย้ายเชุ่นกัน การอนุรักษ์ห้ย่อมป�าสาคู และป�าจำากตามริมฝุ่ั�งน้ำ ก็
จำะชุ่วยการเคลื่อนย้ายของสัตว์เห้ล่านี้ บริเวณรอยต่อระห้ว่างป�าจำากกับ
ป�าสาคูก็อาจำเคลื่อนย้ายตาม (Vegetation Shift) 

 บรเิวณพืน้ทีชุุ่ม่นำ้ เชุน่ พร ุกดุ บุ่ง ทาม บ้ง กเ็ปน็ถิน่ทีอ่ยูธ่ิรรมชุาติ
อีกประเภทห้น้่ง คิดว่าน่าจำะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะโลกร้อน 
ระบบอุทกวิทยา ห้รือปริมาณน้ำที่เข้าออกอาจำเปล่ียนไป อุณห้ภูมิของ
น้ำสูงข้้น สิ่งมีชุีวิตบางชุนิดที่เคยเห้็นอาจำห้ายไป บางชุนิดที่ไม่เคยพบเห้็น
กอ็าจำมขี้น้ ปญัห้าไฟป�ากเ็ปน็เรือ่งอกีอยา่งห้น้ง่ทีจ่ำะรนุแรงข้้นกวา่เดมิ พายุ
ห้นา้รอ้นก็รนุแรงข้้น ทำให้ต้้นไมโ้คน่ลม้ ดงัทีเ่กิดข้น้ในป�าชุมุชุนห้ลายแห่้ง
ในอีสานขณะน้ี เมื่อป�าถูกเปิดออกจำนเป็นชุ่องว่างโดยลมพายุ ห้รือจำาก 
แผู้่นดินถล่ม วัชุพืชุตลอดจำนพืชุเบิกนำที่ชุอบแสงสว่างมากก็จำะมีการ 
กระจำายแพร่พันธิุ์มากข้้น 

 ห้ลายคนพูดถ้งภัยจำากภาวะโลกร้อน แต่เราไม่ได้ยินว่ามีการ 
เตรียมการเพื่อเผู้ชุิญกับปัญห้านี้อย่างไร เมื่อดูแผู้นที่โลกก็จำะเห้็นว่า
ประเทศ์ไทยน้ันเลก็มาก ถง้แมจ้ำะปลกูตน้ไมใ้ห้เ้ตม็ประเทศ์อยูป่ระเทศ์เดยีว 
กค็งแกป้ญัห้าภาวะโลกรอ้นไมไ่ด ้แตชุ่าวบา้นไทยห้ลายแห้ง่ทีท่ำป�าชุมุชุน 
และทำการเกษตรพอเพยีง ตน้ไมท้กุตน้ทีเ่ขาเห้ลา่นีป้ลกูข้น้ ห้รอืป�าทกุผู้นื
ทีเ่ขาฟ้�นข้น้มาน้ันมคีวามห้มาย การปฏิบัิตจิำรงิของพวกเขาทีชุ่ว่ยรกัษาถิน่ที่
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อยูธ่ิรรมชุาต ิ(Habitat) ตา่ง ๆ  ไว้ และเชุือ่มโยงโดยเสน้ทางเดนิ (Corridor)  
ห้รอืเป็นเกาะข้ามกระโดด (Stepping Stones) ในรูปแบบต่าง ๆ  นัน้ กเ็ป็น 
ผู้ลงานที่เป็นรูปธิรรม จำับต้องได้ 

 มาถ้งวันนี้ เรามั่นใจำว่าวิถีชุีวิตของคนพอเพียง แบ่งปัน ผูู้กพัน คน 
น้ำ ป�า สร้างวิถีที่พร้อมเผู้ชุิญกับปัญห้าโลกร้อน เราอยากให้้ภูมิทัศ์น์อื่น ๆ 
เป็นดั่งภูมิทัศ์น์ของคนพอเพียงที่พวกเราเห้็นมา 
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การจัด้การปั่าโด้ยชุมชนำ
เพ่�อเก็บักักคาร์บัอนำและ

การปัรับัตัิวิต่ิอการเปัล่�ยนำแปัลง
สภาพภ้มิอากาศ1

ระวี ถาวร2  

“38 ล้านไร่ พื้นที่แห้่งโอกาสในการสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างป�าในรูปแบบท่ี 
ห้ลากห้ลายเพือ่ให้บ้รรลเุปา้ห้มายมปี�ารอ้ยละ 40 สนบัสนนุชุมุชุนรว่มฟ้�นฟู 
จำดัการภมูทิศั์น์ป�าไม้เพือ่ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ร่วมกนั” 

 ประเทศ์ไทยมีเป้าห้มายมีพื้นที่ป�าให้้ได้ร้อยละ 40 โดยเป็น 
ป�าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ป�าเศ์รษฐกิจำร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ์.2580  
เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศ์ของประเทศ์ รวมทั้งตอบโจำทย์ต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ทั้งมิติการป้องกัน (CC Mitigation)  
การลดการปลดปลอ่ยโดยการรกัษาป�าเดมิ ปจัำจำบุนัประเทศ์ไทยมพ้ืีนทีป่�า 
รอ้ยละ 31.35 คดิเปน็ 102.35 ลา้นไร ่และมติกิารปรบัตวั (CC Adaptation) 
 1เอกสิ่ารเพ่ี�อประกอบัการเสิ่วนาออนไลน์เร่�องความหวังและแนวทุางต่อสู้ิ่ปัญหาการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพีภูมิอากาศ  
วันทุี� 28 สิ่ิงหาคม 2564 จัด้โด้ย Thai Climate Justice for all (TCJA)
 2ผูู้ป้ระสิ่านงานพีฒันาศกัยภาพีและวจิยั แผู้นงานประเทุศไทุย ศนูยว์นศาสิ่ตรช์ื่มุชื่นเพี่�อคนกบััป่า (RECOFTC-The Center 
for People and Forest)
 3ในชื่่วง ปี พี.ศ.2513 - 2552 ประเทุศไทุยมีอุณ์หภูมิสิู่งขีึ�นทุั�งอุณ์หภูมิสิู่งสิุ่ด้ อุณ์หภูมิตำ�าสิุ่ด้ และอุณ์หภูมิเฉลี�ย ทุี� 0.96 
0.94 และ 1.04 องศาเซลเซียสิ่  
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โดยเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ์เพื่อการเพิ่มพื้นที่สี เขียว 
พื้นที่ป�าในรูปแบบที่ห้ลากห้ลายซ้่งต้องเพิ่มอีกร้อยละ 9 คิดเป็น  
26 ล้านไร่ ที่จำะชุ่วยในการเก็บกักคาร์บอนควบคู่กับการอนุรักษ์ความ 
ห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ ปัจำจำุบันส่วนที่เป็นป�าอนุรักษ์ 69.17 ล้านไร่ ห้รือ 
ร้อยละ 21.55 ใกล้จำะบรรลุเป้าห้มายท่ีร้อยละ 25 แล้ว นอกจำากน้ีเรายัง 
มปี�าธิรรมชุาตพิืน้ทีป่�าอนรุกัษแ์ตอ่ยูใ่นสดัสว่นป�าเศ์รษฐกจิำ ไดแ้ก ่ป�าสงวน
แห้่งชุาติและป�าชุุมชุนซ้่งป�าชุุมชุน 11,327 แห้่ง เนื้อที่รวม 6.29 ล้านไร่ 
ทั้งน้ีตามเป้าห้มายให้้ประเทศ์ต้องมีป�าร้อยละ 40 ต้องเพิ่มพื้นที่อีกราว  
26 ล้านไร่ โจทย์ค่อเราจะไปเพิ�มิพ่�นท่�ท่�ไหน?  

 ในขณะที่รากำลังขับเคลื่อนการจัำดการป�าให้้บรรลุเป้าห้มาย เรา
ก็กำลังเผู้ชุิญผู้ลกระทบจำากความเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ์ซ้่งมีผู้ลต่อระบบ
นิเวศ์ป�าไม้ และชุุมชุนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกว่า 17,260 ชุุมชุน ที่ได้รับ 
ผู้ลกระทบจำากอุณห้ภูมิเฉุลี่ยของประเทศ์ไทยสูงข้้น 1.04 องศ์าเซลเซียส3   

โดยพบวา่ป�าไมผู่้ลดัใบจำะสูญเสยีสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การดำรงชุวีติของ
พชืุและสตัว ์ผู้ลผู้ลิตของป�าบางชุนิดลดลงจำากภาวะความแห้ง้แลง้ยาวนาน 
เกิดไฟป�าที่จำะมีความถี่และความรุนแรงมากข้้น ปริมาณน้ำท่าจำากป�า
ในชุ่วงฤดูแล้งน้อยลง และส่งผู้ลกระทบต่อชุุมชุนในการดำรงชีุพทั้งเป็น 
แห้ล่งอาห้าร รายได้  และบริการจำากป�า เชุ่น น้ำเพื่อการเกษตร และ
ยังเผู้ชุิญความเสี่ยงกับภัยพิบัติธิรรมชุาติมากข้้นโดยเฉุพาะดินโคลนถล่ม
บริเวณที่ลาดชุัน และน้ำท่วมห้ลากในราบลุ่มน้ำในเขตป�า  

 ในระดับสากลให้้ความสนใจำปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์กับภาคป�าไม้ จำ้งมีกลไกลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 
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จำากการทำลายป�าและการทำให้ป้�าเสือ่มโทรม ห้รอื REDD+ ภายใต้อนสุญัญา
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (UNFCCC) โดยมีเป้าห้มาย 
ลดการทำลายป�าและการทำให้้ป�าเสื่อมโทรม ซ้่งปัจำจุำบันกรมอุทยาน 
แห้่งชุาติกำลังพัฒนายุทธิศ์าสตร์เรื่องนี้อยู่ โดยครอบคลุมทั้งการป้องกัน
การรักษาป�าเพื่อไม่ให้้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำก (Mitigation) ลดการ
ทำลายป�า และป�าเสื่อมโทรม รวมทั้งการเก็บกักคาร์บอนเพิ่มเติมในผู้ืนป�า 

 ในขณะที่เราพยายามรักษาป�าเดิม เพิ่มป�าให้ม่ให้้เพ่ือต่อสู้กับ
ปญัห้าความเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ซ้ง่ส่งผู้ลกระทบต่อทัง้ผืู้นป�าและ
ความเป็นอยู่ของชุุมชุนท้ังในเขตป�าและนอกเขตป�า เราก็เผู้ชุิญกับปัญห้า
และความท้าทายห้ลายประการดังนี้ ทั้งนโยบายการจำัดการไฟป�าแบบบน 
ลงลา่ง ปลอดการเผู้า ท่ีกลบัสง่ผู้ลให้ป้ญัห้าไฟป�าห้นักข้น้สรา้งความเสยีห้าย 
ต่อทรัพย์สิน และชุีวิตมากข้้น ยังมีนโยบายย้อนแย้งกับนโยบายการ
เพิ่มพื้นท่ีป�าของประเทศ์ และกลไกสากลภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ทีป่ระเทศ์เปน็ภาคสีมาชุกิ ทัง้การสรา้งเข่ือน 
(อ่างเก็บน้ำขนาดให้ญ่) ในเขตป�าธิรรมชุาติ โดยพบว่าปัจำจุำบันมีโครงการ
สร้างอ่างเก็บน้ำว่า 85 โครงการทั่วประเทศ์ รวมทั้งมี 7 โครงการที่อยู่
ในพื้นที่มรดกโลกเขาให้ญ่ทับลาน ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียพื้นที่กว่า 
20,642 ไร่ ซ้่งนอกจำากจำะส่งผู้ลกระทบต่อระบบนิเวศ์ ถิ่นที่อยู่อาศ์ัยของ
สัตว์ป�าที่สำคัญคือ เสือโคร่งแล้ว ยังจำะสูญเสียการเก็บกักคาร์บอนกว่า 
417,175 ตัน และจำะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 1,526,860 ตัน 
ห้ากผู้ืนป�าถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ  
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 ทางเลือกทางออกเราควรจำะไปทางไห้นในการจำัดการที่ดินป�าไม้ 
เพื่อแก้ไขและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ควรอยู่บน 
ห้ลักการอย่างน้อยการฟ้�นฟูและจำัดการเชิุงภูมิทัศ์น์ป�าไม้ (Forest  
Landscape Restoration and Management) โดย “รักษาป่าเดิมิ  
เพิ�มิป่าใหมิ่ให้เชิ่�อมิโยงกัน Conserve and Connect” ให้้ภูมิทัศ์น์
ป�าไม้ของประเทศ์มีความแข็งแกร่งโดยใชุ้กลไก การกระจำายอำนาจำเป็น 
เครื่องมือห้นุนเสริมให้้สร้างกลไกการจำัดการร่วมในระดับพื้นที่ รวมทั้ง 
ส่งเสริมบทบาทชุมุชุนในการเก็บกักคาร์บอนได้อย่างมีรูปธิรรมท้ังในพ้ืนท่ีป�า 
ทุกรูปแบบ และที่สำคัญในพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้   

 1) พื้นที่คุ้มครองทั้งอุทยานแห่้งชุาติ เขตรักษาพันธิุ์สัตว์ป�า เร่ง
การรับรองสถานภาพทีดิ่นทำกินตามกฎห้มาย เพือ่เปิดโอกาสในการพัฒนา
และส่งเสริมระบบการผู้ลิตที่เป็นมิตรกับผู้ืนป�า (Eco-Friendly) เชุื่อมโยง
กับกลไกการจำ่ายตอบแทนคุณบริการระบบนิเวศ์ มาตรการแรงจำูงใจำอื่น ๆ 
เกษตรกรทีป่ลกูตน้ไมใ้นระบบทีห่้ลากห้ลายโดยเกษตรตอ้งมสิีทธิิ�ในตน้ไม้ 
ทัง้เนือ้ไมแ้ละบรกิารทางนเิวศ์ (คารบ์อน) 4.29 ลา้นไร ่4,232 ชุมุชุน ชุมุชุน
ชุว่ยทำห้น้าทีเ่ก็บกักคาร์บอนในต้นไม้อย่างน้อย 88 ลา้นต้นในพืน้ทีท่ำกินซ้ง่
ยงัชุ่วยสรา้งความแขง็แกรง่ให้ร้ะบบนเิวศ์โดยรวมเพือ่ปรบัตวัตอ่ผู้ลกระทบ 
จำากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ได้ในอนาคต  

 2) ป�าชุมุชุนกวา่ 12,000 แห้ง่ ซ้ง่เปน็แห้ลง่เก็บกกัคารบ์อนอยูแ่ลว้  
สง่เสริมกลไกการแบง่ปนัผู้ลประโยชุนอ์ยา่งเปน็ธิรรม สรา้งรปูธิรรม กลไก 
จ่ำายตอบแทนบริการระบบนิเวศ์ (PES) ทัง้คาร์บอนและบริการนิเวศ์แบบอืน่ ๆ   
โดยเช่ืุอมโยงกับการพัฒนากองทุนป�าชุุมชุนและสวัสดิการคนดูแลป�า  
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 3) ป�าในพ้ืนทีท่ำกนิ สรา้งป�านอกเขตป�า Forest on Farm/ Tree 
on Farm (ป�าเศ์รษฐกิจำ ป�าครอบครัว วนเกษตร) โอกาสเพิ่มพื้นที่ป�า 26 
ล้านไร่ควบคู่กับการพัฒนาเศ์ษฐกิจำชุุมชุน เน้นไปยังพื้นที่ที่จำะเชุื่อมต่อป�า 
(Corridor) ทั้งที่เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิิ� พื้นที่ สปก. 30 ล้านไร่ และพื้นที่ 
คทชุ. ลุม่น้ำ 3, 4, 5 ถอืครองปี พ.ศ์.2547 - 2557 ทีเ่ป็นพ้ืนท่ีเป็นเป้าห้มาย 
พืน้ทีป่�าเศ์รษฐกจิำพืน้ทีเ่ปา้ห้มายกวา่ 3.74 ลา้นไร ่ทัง้ประเทศ์ คอืความห้วัง
เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพ ความมั่นคงทางอาห้าร 
โดยสร้างมาตรการและแรงจำูงใจำทางเศ์รษฐกิจำ ภาษี สวัสดิการให้้คนปลูก
ต้นไม้ในรูปแบบที่อนุรักษ์ความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ  

 4) จำัดการแห้ล่งน้ำขนาดเล็กแทนการพัฒนาแห้ล่งน้ำขนาดให้ญ่ 
เพื่อลดผู้ลกระทบต่อผู้ืนป�าโดยเฉุพาะในผู้ืนป�าอนุรักษ์ ควรเก็บผู้ืนป�าไว้ 
ทำห้น้าที่เก็บกักคาร์บอน ส่งเสริมการบริห้ารจำัดการแห้ล่งน้ำโดยชุุมชุน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการฟ้�นฟูระบบนิเวศ์
เกษตรที่เอื้อกับผู้ืนป�า 

 6) จำัดตั้งการเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการปลูกป�า เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
คาร์บอนเป็นเพียงผู้ลประโยชุน์ส่วนเพิ่ม แต่ความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ 
ผู้ลผู้ลิตและบริการทางนิเวศ์อื่น ๆ มีความสำคัญต่อการปรับตัวบนระบบ
นิเวศ์เป็นฐานตามแผู้นแห้่งชุาติว่าด้วยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์  

 เรามีโอกาสที่จำะเพิ่มต้นไม้ในภูมิทัศ์น์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา โดยปลูก
ในรูปแบบที่อนุรักษ์ความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพ ในส่วนนอกจำากพื้นที่
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อนรุกัษ ์นอกจำากพืน้ทีเ่อกสารกรรมสทิธิิ�แลว้ ยงัมโีอกาสในพืน้ที ่สปก. กวา่  
34 ล้านไร่ พื้นท่ี คทชุ. ลุ่มน้ำ 3, 4, 5 จำำนวน 3.74 ล้านไร่ รวม 38  
ล้านไร่ ส่วนในพื้นที่ทำกินในเขตป�าอนุรักษ์สามารถเพ่ิมต้นไม้ในภูมิทัศ์น์
ได้ 88 ล้านต้น แต่การขับเคลื่อนสู่เป้าห้มายดังกล่าวต้องการแรงห้นุนจำาก
ผูู้้คนในสังคมร่วมขับเคลื่อนได้ดังนี้   

 1) สนับสนุนการบริโภคผู้ลิตภัณฑ์จำากชุุมชุนที่ดูแลป�า ชุุมชุนที่ 
อาศ์ัยอยู่ในเขตป�ามีระบบการผู้ลิตท่ีเป็นมิตรกับผืู้นป�า เกษตรอินทรีย์  
วนเกษตร เกษตรผู้สมผู้สาน ใชุ้พลังผูู้้บริโภคในการขับเคลื่อนการฟ้�นฟู 
ภูมิทัศ์น์ป�าไม้ไทยร่วมกัน 

 2) การเชุื่อมโยงการสนับสนุนผู้่านกลไกการตอบแทนระบบนิเวศ์ 
ห้ากเป็นผูู้้ใชุ้บริการระบบนิเวศ์ก็สนับสนุนผูู้้ดูแลระบบนิเวศ์ ทั้งคนทั่วไป  
ผูู้้ประกอบการในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 

 3) ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจำเร่ืองบทบาทป�าไม้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
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คำาปัระกาศคัด้ค้านำ
คาร์บัอนำเครด้ิติภาคปั่าไม้	

กฤษฎา บุุญชััย
Thai Climate Justice for All
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 ผู้มไม่เห็้นด้วยกับคาร์บอนเครดิตเพื่อเป้าห้มาย Net Zero  
ทุกรูปแบบ โดยเฉุพาะในเรื่องป�าไม้ ไม่ว่าจำะเป็นการลงทุนปลูกป�าเพื่อ
คาร์บอนเครดิต ห้รือผู่้านโครงการ REDD+ เพราะมันคือ การฟอกเขียว 
บิดเบือนเป้าห้มาย เจำตนารมณ์ในการที่ภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
ห้ันมาทางลัดง่าย ๆ ด้วยการลงทุนคาร์บอนภาคป�าไม้ เพราะ 

 1. ถูกนำมาใชุ้เป็นข้ออ้างที่จำะไม่ลดการปล่อยก๊าซ ฯ อย่างที่ควร
จำะเป็น (เข้าใจำดีครับว่า ภาครัฐและทุนไม่สามารถเอาแต่ซื้อคาร์บอนเพือ่
มาลดสุทธิิกับการปล่อยท้ังห้มดได้ เพราะปริมาณการปล่อยมห้าศ์าลเกิน 
แต่ก็จำะใชุ้เป็นทางออกง่ายที่จำะไม่ลดการปล่อยอย่างสุดความสามารถ) 

 2. ไม่เป็นธิรรมต่อโลกและสังคมส่วนอื่น ๆ ที่ต้องได้รับผู้ลกระทบ 
จำากการทำลายธิรรมชุาติ เดือดร้อนจำากโลกร้อน เพราะการทำลาย
ธิรรมชุาติและชุุมชุนในที่ห้น้่ง แล้วไปชุดเชุยอีกที่ห้น้่งด้วยการปลูกป�า  
ฟ้�นฟูป�า ให้้เงินชุุมชุนดูแลป�า มันชุดเชุยกันได้ห้รือ! 

 3. การฟ้�นฟปู�า สนับสนุนชุมุชุนฟ้�นฟปู�า เป็นสทิธิทิีชุ่มุชุนควรได้รบั  
และเป็นห้น้าที่ของรัฐและทุน (ที่มีบทบาททำลายทรัพยากรและชุุมชุน 
มานานอยู่แล้ว เห้มือนที่ประเทศ์พัฒนาแล้วถูกเรียกร้องให้้สนับสนุน
ประเทศ์กำลังพัฒนาในการปรับตัวโลกร้อนในฐานะที่เป็นสิทธิิ) กองทุน
ทุกประเภทที่มีอยู่ทั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุน GCF และอื่น ๆ ควรต้อง
สนับสนุน ห้รือภาคเอกชุนก็เข้ามามีบทบาทสนับสนุนชุุมชุนได้โดยตรง  
โดยไม่ต้องเอาผู้ลประโยชุน์ไปค้ากำไรต่อ 
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 4. กำไรท่ีลงทุนจำากคาร์บอนเครดิตมนัเห้มือนเงินห้รือหุ้น้ท่ีถูกปั�น
ผู้ลประโยชุน์ การแบ่งผู้ลประโยชุน์ที่เป็นธิรรมต่อนิเวศ์ ต่อชุุมชุน จำะแบ่ง 
อย่างไร เมื่อเราไม่รู้ว่าห้่วงโซ่ผู้ลประโยชุน์ไปได้ถ้งไห้น มีแนวโน้มว่า 
ชุาวบ้านได้แต่เงินค่าจำ้างปลูกป�า ได้คาร์บอนเครดิตราคาถูก 

 5. ห้ากจำะปอ้งกนัพวกธิรุกจิำสเีทาทีจ่ำะมาซือ้ ลงทนุคารบ์อน เรากนั 
ไดห้้รือ เพราะจำะมีบริษทั รวมท้ังประชุาสังคมนายห้น้าเข้ามาเจำรจำาซ้ือขาย 
โดยชุุมชุน และสังคมไม่รู้เลยว่าขายต่อไปให้้ใคร 

 6. ทั้งห้มดอยู่บนผู้ลประโยชุน์แอบแฝุ่งของตัวกลางทั้งห้ลาย 
ที่ทำให้้สังคมเห้็นว่า ลำพังชุุมชุนไม่มีปัญญารักษาป�า ห้ากไม่ได้รับเงิน 
สนบัสนนุจำากคารบ์อนเครดติ! และเอาเขา้จำรงิแลว้บรรดาตวักลางท้ังห้ลาย
นี่แห้ละที่จำะคอยรับประโยชุน์เห้ล่านี้ อาจำไม่ได้แบ่งเครดิต แต่ได้เป็นที่
ปรก้ษา ผูู้้เชุีย่วชุาญ เกิดอาชีุพนักตรวจำสอบคาร์บอนเครดิต ซ้ง่ขณะนี ้TGO 
ก็ฝุ่ึกอบรม สร้างผูู้้ตรวจำสอบอยู่ 

 7. การให้้ชุุมชุนเข้าโครงการปลูกป�าคาร์บอนเครดิต ก็มีลักษณะ
คลา้ยเกษตรพันธิะสัญญา (Contract Farming) นีเ่อง ซ้ง่นอกจำากทำสัญญา
แบ่งปันผู้ลประโยชุน์ไม่เป็นธิรรม แต่ยังมีผู้ลไปถ้งการเปล่ียนแปลงการใชุ้
ป�าไม้ที่ดินของชุุมชุน ป�าที่ถูกเข้าโครงการคาร์บอนเครดิตจำะเน้นปลูกไม้ที่ 
ดูดซับคาร์บอนได้สูง เป็นสวนป�า ละเลยความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพ  
ความมัน่คงอาห้าร และท่ีสำคญัตอ้งไปลดท่ีทำกนิของชุมุชุนมาปลูกป�า ป�าที่ 
ปลูกก็ห้้ามใชุ้อย่างน้อย 10 ปีตามห้ลักประกันเบื้องต้นคาร์บอนเครดิต 
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 8. อย่าลืมว่าชุุมชุนในป�าถูกควบคุมกำกับโดยห้น่วยงานป�าไม้
ของรัฐ ซ้่งไม่สนใจำสิทธิิชุุมชุนอยู่แล้ว เพราะชุาวบ้านถูกมองว่าอยู่อย่างผู้ิด
กฎห้มาย เพยีงแตร่ฐักำห้นดห้นา้ทีอ่ยา่งเขม้งวดแลกกบัสทิธิดิำรงชุพีแบบ
มเีงือ่นไขชุัว่คราว ยิง่รฐัตอ้งการเพิม่พ้ืนท่ีป�าดดูคารบ์อน 11 ลา้นไร ่ภายใน
ปี พ.ศ์.2580 จำะเอาที่ดินจำากไห้น ที่ง่ายที่สุดคือไปบีบเอาที่จำากชุุมชุน 

 ดังนั้น ผู้มจำ้งไม่เห็้นด้วยกับการเคลื่อนไห้วของภาคส่วนต่าง ๆ ที่
กำลังตื่นเต้นกับคาร์บอนเครดิต ไม่ว่าจำะเป็น TGO ภาคเอกชุนที่เตรียม
ลงทนุคาร์บอนเครดิตเตม็ที ่โครงการ REDD+ ทีส่นบัสนนุโดยธินาคารโลก 
ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีกรมอุทยาน ฯ เป็นตัวห้ลัก และภาค
สังคมทั้งห้ลายที่กำลังพยายามโน้มน้าวชุุมชุนให้้เข้าสู่โครงการคาร์บอน
เครดิต โดยไม่บอกปัญห้าทีจ่ำะตามมาทัง้ระบบอย่างรอบด้าน เพราะภาครัฐ 
และทุนไทยและทั่วโลกกำลังถูกบีบให้้ลดการปล่อยก๊าซ โดยเฉุพาะ 
ภาคพลังงานที่มีผู้ลประโยชุน์ผูุู้กขาดของกลุ่มผูู้้มีอำนาจำทางเศ์รษฐกิจำ
การเมอืงสงู เลยเกดิความตอ้งการห้าทางลดัดว้ยการมาปลกูป�าเตม็ไปห้มด 
จำ้งเกิดความต้องการพื้นที่เพื่อปลูกป�ามห้าศ์าล 

 การปลูกป�าเป็นเรื่องดี แต่มันจำะดีมากท่ีไม่ใชุ่วิธิีแก้บาปด้วยการ
ทำบาปตอ่ไปแตเ่อาบญุมาชุดเชุย (เอาเขา้จำรงิแลว้ การปลอ่ยกา๊ซนัน้พสิจูำน์
ได้ แต่การดูดกลับด้วยป�าไม้ ยังมีข้อถกเถียงทางวิชุาการอยู่มากว่าทำได้
อย่างที่คำนวณห้รือ) 

 เราควรทำให้้สังคมเห้็นโครงสร้างให้ญ่ที่สร้างปัญห้าก๊าซ 
เรือนกระจำกไม่ว่าจำะเป็นภาคพลังงาน ภาคธุิรกิจำการเกษตร ภาค
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อุตสาห้กรรม และเรียกร้องให้้ปรับลดโดยด่วนจำะมีเงื่อนไขกดดันห้รือ
สนบัสนนุอยา่งไรกต็าม แตไ่มใ่ชุด่ว้ยการใชุ้กลไกตลาดคาร์บอนมาบดิเบอืน
การลดปล่อยก๊าซอย่างที่ควรจำะเป็น และท่ีสำคัญ ไม่ควรเอาชุุมชุนใน 
พื้นที่ป�า ที่เขาถูกกดทับ ถูกทอดท้ิงมาเป็นเวลานาน มาเป็นห้มากเบี้ย
ของการรับรองโครงการฟอกเขียว โครงสร้างอันอยุติธิรรมของสภาวะ 
โลกร้อนและสังคม ด้วยการชุวนเชุื่อว่า “ชุุมชุนจำะได้รับเงินแล้ว  
จำากคาร์บอนเครดิต” ท้ังท่ีชุุมชุนมีสิทธิิจำะได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม  
อย่างไม่มีเงื่อนไขที่เอาเปรียบเขาอยู่แล้ว 
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เกษตร้กร้ร้มื่

กับภาวะโลกร้้อน



เกษติรกรรม	และควิามมั�นำคง
อาหารโลกจะเปั็นำอย่างไร

ในำสภาวิะโลกร้อนำ

กฤษฎา บุุญชััย 
Thai Climate Justice for All  

ควิามสัมพันำธี์ระหวิ่างเกษติรกรรม	ควิามมั�นำคงอาหาร
กับัการเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศ
 
 ผู้ลกระทบท่ีเป็นรูปธิรรมเด่นชัุดท่ีสุดจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ก็คือ ระบบความมั่นคงอาห้ารทั้งที่มีฐานจำากธิรรมชุาติและการ
ผู้ลติกำลงัพงัทลาย เพราะเกษตรกรรมเปน็วถีิท่ีพ้ง่พาสภาพภมูอิากาศ์ เมือ่
ระบบนิเวศ์ผู้ันผู้วนสุดห้ยั่งคาด เชุ่น ความแห้้งแล้งสลับอุทกภัย ฝุ่นไม่ตก 
ตามฤดูกาล อุณห้ภูมิเพิ่มสูง ดินเสื่อมสภาพ น้ำใต้ดินลด วัชุพืชุ โรค 
และแมลงศ์ัตรูพืชุระบาด พันธิุกรรมอาห้ารเสื่อมสูญไม่เติบโต ทั้งห้มดนี้ 
กำลังทำให้้เทคโนโลยีการผู้ลิตอาห้ารทั้งสมัยให้ม่และพื้นบ้านเผู้ชุิญ 
แรงกดดันปรับตัวไม่ได้ นั่นจำะทำให้้ปัญห้าความมั่นคงอาห้ารจำากการ
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ขาดแคลนอาห้าร ปัญห้าคุณภาพและความปลอดภัยอาห้ารกลายเป็น
ปัญห้าให้ญ่ กระทบต่อชีุวิตเกษตรกรท่ีต้องยากจำนทิ้งการผู้ลิต ผูู้้บริโภค
ที่ต้องเผู้ชุิญความเสี่ยงด้านราคาและคุณภาพอาห้าร และทำให้้เกิดความ
โกลาห้ลอย่างรุนแรง

 นอกเห้นือจำากในด้านผู้ลกระทบ ภาคเกษตรกรรมยังถูกมอง
เป็นส่วนห้น้่งของสาเห้ตุของภาวะโลกร้อนด้วย ก๊าซมีเทนถูกปลดปล่อย
มาจำากการเก็บเกี่ยวข้าวและปศ์ุสัตว์ และไนตรัสออกไซด์ที่ปล่อยออกมา
จำากปุ�ยและปัสสาวะของปศ์ุสัตว์มีส่วนสร้างภาวะก๊าซเรือนกระจำกยิ่งกว่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แม้จำะมีปริมาณน้อยกว่า แต่ระบบเกษตรกรรม
ที่สร้างก๊าซเรือนกระจำกห้าใชุ่เกษตรแปลงย่อยของคนตัวเล็กตัวน้อย แต่
เป็นเกษตรอุตสาห้กรรมพืชุเศ์รษฐกิจำเชิุงเดี่ยว เชุ่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย  
มันสำปะห้ลัง ยางพารา ฯลฯ โดยเฉุพาะปศ์ุสัตว์ที่ต้องใชุ้ปุ�ยไนโตรเจำน  
ยาฆ่าแมลง เครื่องจัำกรเชุื้อเพลิงฟอสซิล ซ้่งเกษตรอุตสาห้กรรมเห้ล่านี ้
สร้างผู้ลกระทบนิเวศ์มห้าศ์าล ทำลายดิน น้ำ ป�าที่มีศ์ักยภาพดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอน อีกทั้งระบบขนส่งอาห้ารทางไกลที่ใชุ้การแชุ่แข็ง การขนส่ง 
และเมื่อถ้งการบริโภคของคนเมือง อาห้ารเห้ลือทิ้ง (Food Waste)  
ที่มีสัดส่วนสูงก็มีส่วนสร้างก๊าซเรือนกระจำกได้มาก

ผู้ลกระทบัติ่อเศรษฐกิจอาหารและการเกษติร

 จำากงานศ้์กษาของ GRAIN องค์กรประชุาสังคมนานาชุาติด้าน
ความม่ันคงอาห้ารได้วิเคราะห้์ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
สร้างผู้ลกระทบทางเศ์รษฐกิจำอาห้ารที่ต้องเสียห้ายไปกว่า 2.32 ล้านล้าน
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ดอลลาร์สห้รัฐ ฯ ในปี ค.ศ์.2019 ผู้ลกระทบเกิดมากในทวีปเอเชีุยและ 
ออสเตรเลียที่เป็นฐานเศ์รษฐกิจำอาห้ารของโลก อย่างเชุ่น ประเทศ์อินเดีย
สญูเสยีผู้ลผู้ลติทางการเกษตรทกุปจีำากภยัธิรรมชุาตริาวรอ้ยละ 4 - 9 รายได้ 
ของเกษตรกรลดลงร้อยละ 15 - 18 และร้อยละ 25 ในพืน้ทีไ่ม่มชีุลประทาน 
เกิดภัยแล้งในรัฐมห้าราษฏิระ สลับกับเกิดพายุลูกเห้็บถล่มเมืองลาเตอร์
ทำให้้ต้นไม้ถอนราก นกตายเกลื่อน และสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจำ็บสาห้ัส 
พื้นที่แห้้งแล้งในเขตเตลังคานาก็ประสบปัญห้าเดียวกัน สูญเสียพื้นที่ปลูก
ข้าวฟ�างไป 16,800 เฮกเตอร์

 ประเทศ์จำีนซ้่งมีสัดส่วนผู้ลิตอาห้ารทั้งข้าว (ร้อยละ 18) เนื้อสัตว์ 
(ร้อยละ 29) และผู้ัก (ร้อยละ 50) โดยเฉุลี่ยรวมร้อยละ 20 ของประชุากร
โลก จำากที่ดินเพียงร้อยละ 8 ของพื้นที่เพาะปลูกโลก และนำเข้าอาห้าร
สัตว์รายให้ญ่ของโลก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสาเห้ตุฝุุ่�นควันจำากการเผู้า
ในภูมิภาคอาเซียนก็ป้อนตลาดห้ลักที่จำีน) ดังนั�นผลี่กระทบต่อจากสภาพ
ภมูิอิากาศแปรปรวนตอ่การผลี่ติอาหารของจน่จง้กระทบตอ่ความิมิั�นคง
อาหารแลี่ะราคาอาหารของโลี่กด้วย

 สำห้รับประเทศ์ไทยซ้่งถูกจำัดเป็นประเทศ์เสี่ยงต่อผู้ลกระทบจำาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ในลำดับต้น ๆ ของโลก (ลำดับที่ 9 - 10) 
ประเทศ์ไทยสญูเสยีรายได ้657 - 821 ลา้นดอลลารส์ห้รฐั ฯ เนือ่งจำากภาวะ 
ฝุ่นแล้งเป็นระยะเวลานานและตามมาด้วยน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ปลูกข้าว
ทางภาคเห้นือและภาคอีสาน ทำลายผู้ลผู้ลิตข้าวปริมาณ 100,000 ตัน
ห้รือคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณการส่งออก
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 เชุน่เดียวกับประเทศ์อินโดนีเซีย การสูญเสียผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร
จำากฝุ่นตกผิู้ดฤดกูาลและน้ำทว่มกลายเปน็เรือ่งปกต ิเชุน่ในเดือนมกราคม 
2565 อินโดนีเซียถูกภาวะน้ำท่วมสร้างความเสียห้ายแก่พื้นที่การเกษตร 
ไปแล้วกว่า 209,884 เฮกเตอร์ใน 12 จำังห้วัด

 ผู้ลกระทบไปถ้งการทำประมงด้วย เชุ่น การระเห้ยของน้ำในสระ
ชุ่วงฤดูแล้ง คลื่นความร้อนทำให้้ออกซิเจำนในน้ำลดลงทำให้้ปลาตาย ฯลฯ 
โดยผู้ลกระทบที่เกิดข้้นนี้ทำให้้ปริมาณปลามีจำำนวนลดลงและกระทบต่อ
กลุ่มคนทีท่ำงานเก่ียวข้อง ปลาถือเป็นห้น่้งในแห้ล่งโปรตีนสำคัญที่เอือ้ให้้
ประชุากรกว่า 3.2 พันล้านคนได้เข้าถ้ง และเอื้อต่ออาชุีพประมงที่ทำให้ ้
เกดิการจำา้งงานถง้รอ้ยละ 10 ของประชุากรโลก (มลูนิธิเิกษตรกรรมยัง่ยนื, 
2021)

 ภาวะโลกร้อนยังเป็นสาเห้ตุของการระบาดของฝุู่งตั�กแตน ที่ถล่ม 
นาข้าวในปากีสถานในปี ค.ศ์.2020 สร้างความเสียห้ายคิดเป็นมูลค่ากว่า  
2.2 พนัล้านดอลลาร์สห้รัฐ ฯ แก่ผู้ลผู้ลิตในฤดูห้นาวและ 2.89 ลา้นดอลลาร์ 
สห้รัฐ ฯ แก่ผู้ลผู้ลิตของฤดูร้อน การระบาดของฝูุ่งตั�กแตนยังก่อให้้เกิด
ปัญห้าด้านการขาดแคลนอาห้ารในอินเดียและปากีสถานเชุ่นกัน

 สถาบันวิจำัยนโยบายอาห้ารระห้ว่างประเทศ์คาดการณ์ว่า จำนถ้ง
ปี พ.ศ์.2593 (เกือบ 30 ปีข้างห้น้า) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์อาจำทำให้้
ผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรทั่วโลกลดลงถ้งร้อยละ 30 ประชุากรโลกประมาณ 
50 ล้านคนเสี่ยงต่อการขาดสารอาห้าร โดยเฉุพาะเกษตรกรในประเทศ์
กำลังพัฒนาที่มีความไม่มั่นคงในสิทธิิท่ีดินทำกิน ซ่้งร้อยละ 40 เป็น
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เกษตรกรห้ญิงท่ีต้องเผู้ชิุญแรงกดดันอย่างห้นักห้น่วง (มูลนิธิิเกษตรกรรม
ยั่งยืน ฯ, 2021)

 แม้กระแสโดยภาพรวมท่ีภาคชุนบทลดลง ภาคเกษตรห้ดตวัลงจำาก
สภาวะความเห้ลื่อมล้ำไม่เป็นธิรรมทางเศ์รษฐกิจำสังคม แต่เกษตรกรยังถูก
ซำ้เตมิจำากสภาวะโลกรอ้นท่ีทำให้ศ้์กัยภาพการผู้ลติอาห้ารเพือ่ความมัน่คง
ในครอบครัวและชุุมชุน และเพือ่สร้างรายได้ตอ้งถดถอยอย่างมาก และเมือ่
เกษตรกรรายยอ่ยตอ้งพงัทลาย เกดิภาวะยากจำนและยา้ยภาคการผู้ลติไปสู่
แรงงานในภาคสว่นอ่ืน ๆ  ระบบความมัน่คงอาห้ารของโลกอาจำเขา้สูห่้ายนะ
ในอีกไม่นาน

การแก้ปััญหาของทุนำนำิยมเกษติรกรรม

 ธิรุกจิำการเกษตรของโลกตา่งตระห้นกัถ้งปญัห้าห้ายนะการเกษตร
จำากสภาวะโลกร้อน แต่แทนที่จำะสร้างระบบเกษตรที่เกื้อกูลนิเวศ์ ยังคง 
เดินห้น้าตามแนวคิดปฏิิวัติเขียว (Green Revolution) ที่มุ่งควบคุม 
กำกบัธิรรมชุาตแิละสงัคม เชุ่น การพฒันาพชืุตัดแตง่พันธิกุรรม (GMOs) ที่ 
ทนแล้ง พัฒนาเชุื้อเพลิงชุีวภาพ (Biofuel) และอื่น ๆ โดยยังคงระบบการ
ปลูกพืชุเชิุงเดี่ยวขนาดให้ญ่ที่ใชุ้สารเคมีและต้นทุนสูง เมื่อยังเป็นระบบที่
ใชุ้ทรัพยากรและพลังงานสูง ทิศ์ทางเกษตรพาณิชุย์ดังกล่าวกลับยิ่งสร้าง
ปัญห้าสภาวะโลกร้อนมากยิ่งข้้น

 เพราะผู้ลกระทบจำากเกษตรเชิุงเดี่ยวเห้ล่านี้จำะถูกผู้ลักไปสู่
ธิรรมชุาติที่กำลังเปราะบาง และสร้างความเสี่ยงต่อเกษตรกรและชุุมชุน
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ท้องถิ่นที่ต้องพ้่งพาดิน น้ำ ป�าในการคงรักษาระบบนิเวศ์ความมั่นคง
อาห้ารมากยิ่งข้้น เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ เห้ล่านี้ เชุ่น การนำพืชุพันธิุ์ที่มี
ความตา้นทานตอ่แมลงมาปลกูโดยไมต่อ้งมกีารไถห้วา่น ถกูอา้งวา่เปน็การ 
ลดโลกร้อนเนื่องจำากเป็นการฝัุ่งคาร์บอนไดออกไซด์ลงในดินแทนการ 
ปล่อยสู่ชุั้นบรรยากาศ์ อย่างไรก็ดี วิธิีการเชุ่นนี้มิได้ลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจำกแต่อย่างใด เพียงแต่ทำให้้กลุ่มธิุรกิจำอาห้ารและการเกษตรยัง
สร้างกำไรต่อไป

 นอกจำากนีย้งัมนีวตักรรมทีเ่รยีกวา่ Climate Smart Agriculture 
(CSA) ซ้่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลและนายทุนว่าสามารถแก้ไข
ปัญห้าโลกร้อนที่เกิดจำากภาคเกษตรกรรมแบบเบ็ดเสร็จำ แต่ในความเป็น
จำริงแล้วก็คือระบบปฏิิวัติเขียวแบบเดิม โดยคนกลุ่มเดิมที่สร้างปัญห้า 
ตลอดมา ธินาคารโลกตอนนี้ห้ันมาสนับสนุน CSA มาใชุ้เป็นส่วนห้น้่งของ
การริเริม่ความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยคีารบ์อนตำ่ซ้ง่ CSA มแีนวโนม้ท่ีจำะใชุ้
พืชุตัดแต่งพันธิุกรรมเพื่อให้้ทนทานต่อความเค็ม น้ำท่วม และน้ำค้างแข็ง 
ซ่้งเชุื่อกันในแวดวงนักวิชุาการและองค์กรระห้ว่างประเทศ์ว่าจำะชุ่วยแก้
ปัญห้าความเสียห้ายของผู้ลิตผู้ลทางการเกษตรที่เกิดจำากสภาพอากาศ์
เปลี่ยนแปลง

 ทว่า CSA ไม่ให้้ความสำคัญกับวิถีเกษตรกรรมพื้นบ้านและ
ความห้ลากห้ลายพันธิุ์พืชุท้องถิ่นที่ผู้สมผู้สานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับ
วิทยาศ์าสตร์สมัยให้ม่ แต่กลับมุ่งส่งเสริมเกษตรกรใชุ้พืชุตัดต่อพันธิุกรรม
และเทคโนโลยีชุีวภาพท่ีสร้างผู้ลกระทบทางสังคมต่อเกษตรกรและ 
ชุุมชุน
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บัทเร่ยนำของเกษติรกรรายย่อยทั�วิโลก

 เกษตรกรรายย่อยทั่วโลกกำลังปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมอิากาศ์ เชุ่น พฒันาระบบการจัำดการน้ำในไร่นา การใชุ้เมลด็พนัธิุ์
ธิรรมชุาติ ปุ�ยอินทรีย์ การเกษตรผู้สมผู้สานท่ีมีความห้ลากห้ลายชีุวภาพ 
การใชุ้พลังงานห้มุนเวียน เป็นต้น ด้วยการปฏิิเสธิเกษตรเคมีและ GMOs 
กลุ่มเกษตรกรพัฒนาพันธิุกรรมพื้นบ้านให้้เห้มาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอกาศ์ เชุ่น ทนทานต่อความแห้้งแล้ง และฝุ่นไม่ตกตามฤดูกาล และ
กระจำายเมล็ดพันธิุ์ออกไปอย่างกว้างขวาง สร้างทางเลือกให้้แก่เกษตรกร
จำำนวนมากในการเผู้ชุิญวิกฤติ

 สิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ์ เพื่อ
วางแผู้นการเพาะปลูกให้้เห้มาะสม โดยทั้งนี้ต้องอาศ์ัยการสนับสนุนจำาก 
ระบบขอ้มลูพยากรณอ์ากาศ์ของห้นว่ยงานรฐัและเอกชุนทีม่คีวามเทีย่งตรง  
ผู้สานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสังเกตการเปล่ียนแปลงธิรรมชุาติ  
ดว้ยการพยากรณท์ีด่ ีทำให้เ้กษตรกรสามารถจำดัการการผู้ลติเพือ่ลดความ
เสีย่ง เชุ่น เลือกชุนดิพชืุ เปลีย่นพันธิุ ์เปลีย่นชุ่วงเวลาเพาะปลูกทีเ่ห้มาะสม 
จำัดการดินให้้มีวัสดุคลุมดินป้องกันแสงแดด ปลูกพืชุในพื้นที่ห้ัวไร่ปลายนา
เพ่ิมข้้น การจำัดการแห้ล่งน้ำด้วยการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝุ่นที่
เพยีงพอตอ่การใชุ้ในการทำเกษตรตลอดปี ดว้ยการสร้างความห้ลากห้ลาย 
ของกิจำกรรมในแปลงเกษตร ทั้งเพื่อการบริโภคและการสร้างรายได้  
รวมทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศ์ในแปลงเกษตรให้้เกิดสมดุล สามารถ
กระจำายความเสี่ยงจำากผู้ลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์ได้มาก
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 GRAIN รายงานตัวอย่างการปรับตัวของชุุมชุนเกษตรกรไว้ 
ห้ลายกรณี เชุ่น ชุนเผู้่า Kond ในประเทศ์อินเดีย ใชุ้ระบบวนเกษตรเพื่อ
สร้างความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพในที่ดินของตน ปลูกข้าวฟ�างที่ทนแล้ง
และอากาศ์ร้อนจำัดได้ดี และข้าวไร่ท่ีเก็บเกี่ยวเร็ว ใชุ้น้ำน้อย ชุาวนายัง 
ทดลองปลูกมันฝุ่รั่งในกองฟางข้าวที่เห้ลือจำากการเก็บเกี่ยว ซ้่งเก็บ
ความชุื้นได้ดี วัชุพืชุไม่รบกวน ทำให้้ลดต้นทุนการเผู้าตอไม้และ 
ไถพรวน ลดการใชุ้น้ำได้ถ้งร้อยละ 80

 รายงานของ MASIPAG องค์กรพัฒนาเอกชุนด้านการเกษตรใน
ฟิลิปปินส์พบว่า วิถีเกษตรกรรมของกลุ่มชุาติพันธิุ์นั้นได้ผู้ลดี มีต้นทุนต่ำ 
และทนทานตอ่สภาพอากาศ์ โดยการคดัเมลด็พนัธิุท้์องถิน่ทีเ่ห้มาะกบัพืน้ที่
ทำให้้พืชุโตเร็ว ทนแล้งห้รือน้ำท่วม ชุุมชุนชุาวนาที่ MASIPAG สนับสนุน 
พัฒนาพันธิุ์ข้าวข้้นมาให้ม่กว่า 2,000 พันธิุ์ โดยมี 18 พันธิุ์ที่ทนความแล้ง  
12 พันธ์ุิที่ทนน้ำท่วม 20 พันธ์ุิที่ทนน้ำเค็ม และ 24 พันธ์ุิที่ทนโรคพืชุ  
ระบบนิเวศ์เกษตรของชุาวนายังได้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำก  
โดยงดใชุปุ้�ยเคมแีละยาฆา่แมลงในนาของตน เพิม่ความห้ลากห้ลายของพชืุ  
เพิ่มต้นไม้ในไร่เพ่ือลดความรุนแรงจำากน้ำป�าไห้ลห้ลาก ความแล้ง และ 
น้ำเค็มจำากพายุไซโคลน ป้องกันการกัดเซาะดิน และเป็นแห้ล่งอาห้ารให้้
สตัว์ป�า วนเกษตรนอกจำากจำะชุ่วยแก้ไขปัญห้าโลกร้อนแล้ว ยงัมีส่วนทำให้้
ชุุมชุนท้องถิ่นเข้มแข็งอีกด้วย

 ห้รือกรณีองค์กร SEARICE ฟิลิปปินส์ร่วมมือกับชุุมชุนชุาวนา
ในฟิลิปปินส์และกัมพูชุาในการอนุรักษ์เมล็ดพันธิุ์พืชุท้องถ่ินท่ีทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม โดย SEARICE ตั้งศ์ูนย์ฝุ่ึกอบรมชุาวนาในประเทศ์
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กัมพูชุาเพ่ือการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมโดยการเพาะปลูกข้าวพันธิ์ุที่มี
วงจำรชุีวิตสั้นและปลูกข้าวสองชุนิดข้้นไปในปีเดียวกันถ้ามีความเสี่ยงที่จำะ
เกิดภัยแล้ง ตามที่ราบสูงชุาวนาปลูกข้าวแบบขั้นบันไดเพ่ือป้องกันการ 
กัดเซาะห้น้าดิน ตามพื้นที่ใกล้แนวชุายฝัุ่�งที่มักถูกน้ำเค็มท่วมถ้งชุาวนา 
ก็จำะปลูกข้าวพันธิุ์ที่ทนความเค็ม การที่จำะทำเชุ่นนี้ได้จำะต้องมีเมล็ดพันธิุ์ 
ที่ห้ลากห้ลาย ซ้่งทาง SEARICE อนุรักษ์เมล็ดพันธิุ์ไว้ถ้ง 50 ชุนิดใน
ธินาคารเมล็ดพืชุ มีชุาวนากว่า 3,000 รายที่ได้รับประโยชุน์จำากความ 
ห้ลากห้ลายทางชุีวภาพเชุ่นนี้

 ในอินเดียก็มีการจัำดต้ังธินาคารเมล็ดพืชุในเมืองโอริสสาซ่้งเก็บ
รกัษาพนัธิุพ์ชืุกวา่ 1,400 พนัธิุส์ำห้รบัทกุสภาพดนิฟา้อากาศ์ ธินาคารดงักลา่ว 
ใชุ้เวลากว่า 30 ปีในการสะสมและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธิุ์กับชุาวนา 
กว่าร้อยรายทำให้้ยิ่งเกิดความห้ลากห้ลายเพิ่มมากข้้น มีพันธิุ์ข้าวที่ 
ปลกูในพืน้ทีน้่ำท่วมได้ เชุ่นเมือ่พายุไซโคลน Aila ถล่มห้มูบ้่าน Sudarbans 
ทีต่ัง้อยูร่มิอา่วเบงกอลในปี ค.ศ์.2009 พนัธิุข้์าวทอ้งถิน่ทีท่นทานต่อนำ้เคม็
จำ้งมีส่วนชุ่วยชุาวนาได้มาก พันธิุ์ข้าวดังกล่าวนอกจำากจำะทนต่อความเค็ม
แล้ว ยังให้้ผู้ลผู้ลิตที่สูง ข้าวบางพันธิุ์มีคุณสมบัติเป็นยาด้วยทำให้้สมาชิุก
ชุุมชุนมีสุขภาพที่ดี

 ด้วยภูมิิปัญญาพ่�นบ้านแลี่ะการปรับตัวของชินพ่�นเมิ่องแลี่ะ 
เกษตรกรรายย่อยทั�วภูมิิภาคเอเชิ่ย พิสูจน์ให้เห็นว่านอกจากจะ 
ช่ิวยลี่ดก๊าซิเร่อนกระจกแล้ี่ว ยังสร้างความิมิั�นคงอาหาร เกษตรกร
สามิารถูลี่ดต้นทนุการผลิี่ต เพิ�มิรายได้ท่�มิั�นคง เป็นระบบท่�ให้คำตอบต่อ 
การเปลี่่�ยนแปลี่งภมูิอิากาศมิากกว่าเกษตรอตุสาหกรรมิ
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ปัฏิิร้ปัระบับัเกษติรกรรม
เพ่�อเผู้ชิญกับัการเปัล่�ยนำแปัลง

สภาพภ้มิอากาศ

กฤษฎา บุุญชััย 
Thai Climate Justice for All  

 เมื่อระบบเกษตรอุตสาห้กรรมท่ีเน้นการปลูกพืชุเชิุงเดี่ยว  
แปลงให้ญ่ ด้วยสารเคมีห้รือการตัดต่อพันธุิกรรม (GMOs) เป็นห้น้่งใน
สาเห้ตุการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก ขณะที่เกษตรกรที่เพาะปลูกด้วยระบบ
เกษตรดังกล่าวมีความเสี่ยงได้รับผู้ลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ์ 

 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของชุนพื้นเมือง เกษตรกรรายย่อย ห้รือ
ชุุมชุนเกษตรยั่งยืน ที่เน้นความสมดุลของระบบนิเวศ์ ความห้ลากห้ลาย
ทางชีุวภาพ ความมั่นคงอาห้าร และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรได้รับ 
การพจิำารณาวา่นอกจำากจำะทำให้เ้กษตรกรรายยอ่ยมศี์กัยภาพในการต้ังรบั 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ว ระบบเกษตรนิเวศ์วัฒนธิรรมดังกล่าว 
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ยังเป็นห้น้่งในทางออกของระบบอาห้ารของมนุษยชุาติ ด้วยกระบวนการ
ดูดซับก๊าซเรือนกระจำก คลี่คลายปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
ได้ดี ไปพร้อมกับสร้างความเป็นธิรรมทางสังคม

 อย่างไรก็ตาม ปมปัญห้าอยู่ที่นโยบายเกษตรกรรมและอาห้าร
ของโลกทีก่ำกับโดยบรรษัทขา้มชุาต ิและรฐับาลประเทศ์ต่าง ๆ  โดยเฉุพาะ
ประเทศ์ส่งออกผู้ลผู้ลิตการเกษตรรายให้ญอ่ยา่งไทยกลบัยงัคงไปในทศิ์ทาง
เกษตรอุตสาห้กรรมที่สร้างภาวะโลกร้อน ด้วยกลไกทุนและนโยบายรัฐ 
สรา้งความไมม่ัน่คงในสทิธิกิารเขา้ถง้และจำดัการทรพัยากรของชุมุชุน กลไก
ตลาดสร้างความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยอาห้าร และทำให้้ทางเลือก 
และขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรลดน้อยลง เกษตรกร 
รายย่อยจำ้งกำลังเผู้ชุิญความลำบากยิ่งข้้นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์โดยลำพัง

 บทเรียนการขับเคลื่อนของขบวนการชุนพื้นเมือง เกษตรกรรม
ยั่งยืนทั่วโลกสะท้อนให้้เห็้นว่า วิถีเกษตรนิเวศ์ของเกษตรกรจำะมีความ
เข้มแข็งต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ได้ดี จำำเป็นต้องมี
การสนับสนุนพัฒนาศั์กยภาพเพื่อเปลี่ยนผู่้านสู่วิถีเกษตรนิเวศ์ที่เข้มแข็ง  
ผูู้้เขียนประมวลข้อเสนอแนวทางต่าง ๆ จำากบทความที่เผู้ยแพร่โดยมูลนิธิิ
เกษตรกรรมยั่งยืน ฯ ไว้ดังต่อไปนี้

 พัฒนาเกษตรกรรมิยั�งย่น เชุ่น เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร ฯลฯ 
ซ้่งเน้นความสมดุลนิเวศ์ สร้างความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพ และความ
ม่ันคงและความปลอดภัยทางอาห้าร เพื่อทำให้้เกิดการลดการปล่อยก๊าซ 
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เรือนกระจำก ขณะเดียวกันดิน นำ้ และอาห้ารไม่ปนเป้�อนห้รือมีการตกค้าง
ของสารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืนยังชุ่วยเพิ่มธิาตุอาห้ารและ 
ให้้ดินอุดมสมบูรณ์ เอื้อประโยชุน์ให้้เกิดสภาพอากาศ์และสิ่งแวดล้อม 

 เห้ตุผู้ลเพราะเกษตรอินทรีย์เน้นสร้างอินทรีย์วัตถุในดิน โดยตร้ง
คารบ์อนในอากาศ์มาสูอ่นิทรยีส์ารในดนิ เกษตรอนิทรยีไ์มใ่ชุปุ้�ยไนโตรเจำน
ทำให้ล้ดการปลอ่ยกา๊ซไนโตรเจำนไดออกไซด ์เพราะไมเ่ผู้าชุวีมวลทำให้ล้ด
การปล่อยก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เมื่อไม่ใชุ้ปุ�ยไนโตรเจำนจำ้ง
ลดก๊าซเรือนกระจำกจำากพลังงานฟอสซิลที่ใชุ้ผู้ลิตปุ�ย ในด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ระบบอินทรีย์ไม่เกิดมูลสัตว์ส่วนเกินที่ปล่อยแก๊สมีเทน ก๊าซไนโตรเจำน 
ไดออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเชุ่นฟาร์มปศ์ุสัตว์ทั่วไป เกษตร
อินทรีย์เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทำให้้ดูดซับน้ำได้มากข้้น ป้องกันการ
ชุะล้างห้น้าดิน และทนทานต่อความแห้้งแล้ง เกษตรอินทรีย์สร้างความ 
ห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการระบาดของโรค อนุรักษ์ความ
ห้ลากห้ลายทางชุีวภาพในสภาพพื้นที่

 ด้วยระบบการผู้ลิตท่ีมีความห้ลากห้ลายและเกื้อกูลทำให้้มีความ
สามารถปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ได้ดกีวา่ระบบการผู้ลิต
เชิุงเดีย่ว เชุน่ ชุว่ยปรบัลดอณุห้ภมู ิเพิม่ความชุืน้ของพ้ืนที ่มกีารจำดัการนำ้
ทีม่ั่นคง ลดการพงัทลายของห้นา้ดนิ เพิม่ปรมิาณผู้ลผู้ลติ สรา้งความมัน่คง
อาห้ารและรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

 สถาบัน Rodale เก็บข้อมูลเปรียบเทียบระห้ว่างเกษตรอินทรีย์ 
กบัเกษตรเคมเีป็นเวลา 27 ป ีพบวา่พืน้ทีเ่กษตรอนิทรยม์ปีริมาณคารบ์อน
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ในดินสูงข้้นเกือบร้อยละ 30 สามารถเก็บกักน้ำได้ดีทำให้้พืชุทนทานต่อ
ความแลง้และโรคพชืุ เกษตรอนิทรยีส์ามารถดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
ได้ถ้งร้อยละ 40 ของปริมาณการปลดปล่อยทั่วโลก (GRAIN, 2021)

 ส่งเสริมิกระบวนการเร่ยนรู้ พัฒนาภูมิิปัญญาท้องถิู�นผสาน
ความิรูส้มิยัใหมิ ่ของเกษตรกร ผู้สานองค์ความรูส้มัยให้ม่เพ่ือพัฒนาระบบ
เกษตรนิเวศ์ พันธิุกรรมพื้นบ้าน ระบบการผู้ลิตที่ห้ลากห้ลาย ท่ีมีความ
ยดืห้ยุน่จำากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ์ เชุ่น ความรอ้น ความแห้ง้แล้ง และ
โรคพืชุต่าง ๆ  และเพิม่ประสิทธิภิาพในการผู้ลิตภายใต้สภาวะโลกรวน การ 
จำดัการดนิทีท่ำให้ด้นิมคีวามสมบรูณด์ว้ยอนิทรยีวั์ตถ ุมกีารจำดัการแห้ลง่นำ้ 
ให้้เพียงพอ การคัดเลือกพันธิุ์พืชุพันธ์ุิสัตว์ท่ีเห้มาะสม การสร้างความ 
ห้ลากห้ลายในแปลงเกษตรและการใชุ้ประโยชุน์จำากพื้นที่ห้ัวไร่ปลายนา
สำห้รับการปลูกพืชุและเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการสร้างภูมิป้องกันให้้
ระบบเกษตร การสร้างความมั่นคงทางอาห้ารและรายได้ให้้กับครัวเรือน
เกษตรกร เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ที่
เกิดข้้น

 สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธิรรมิชิาติของชิุมิชินท่�มิั�นคง
ยั�งยน่ โดยสง่เสริมให้ชุ้มุชุนจำดัการนำ้ ป�า และความห้ลากห้ลายทางชุวีภาพ 
รูปธิรรมของการจำัดการทรัพยากร เชุ่น การฟ้�นฟูป�าบริเวณทุ่งห้ญ้า การ
ฟ้�นฟูบริเวณชุายฝุ่ั�งแม่น้ำ และการปลูกพืชุตามแนวพุ่มไม้ รวมถ้งการปลูก 
ไม้ยืนต้นที่เอื้อให้้เกิดประโยชุน์ห้ลายด้าน เชุ่น เป็นที่พักพิงอาศ์ัยของ 
สัตว์ป�า ด้งดูดแมลงชุ่วยในการผู้สมเกสรและชุ่วยควบคุมศ์ัตรูพืชุในแปลง 
การผู้ลิต นอกจำากนี้การปลูกต้นไม้ พุ่มไม้ และแนวไม้ยืนต้นอื่น  ๆ  
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มีส่วนสำคัญในการเก็บคาร์บอนไว้ในมวลชีุวภาพ และชุ่วยป้องกันการ
ชุะล้างพังทลายของห้น้าดินและชุ่วยอนุรักษ์น้ำ 

 การจัดการป่าชุิมิชินท่�ยั�งย่น สร้างประโยชุน์ได้มาก เชุ่น  
ชุ่วยดักจำับก๊าซเรือนกระจำกและชุ่วยดูแลรักษาดิน ตลอดจำนเป็นการสร้าง
ศ์กัยภาพเชุงิเศ์รษฐกจิำให้้ดข้้ีนโดยผู่้านผู้ลติภณัฑ์จำากป�า การฟ้�นฟแูละการ
ปลูกป�าอาจำถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำห้รับเกษตรกรในประเทศ์บราซิล 
เนือ่งด้วยตวัเลขของพืน้ทีป่�าเสือ่มโทรมและพืน้ทีท่ีถ่กูตดัไม้ทำลายป�านัน้สงูถง้  
131 ล้านไร่ของพืน้ท่ีป�าประเทศ์บราซลิทีจ่ำำเป็นต้องได้รบัการฟ้�นฟ ู ซ้ง่การ
ปลกูพชืุห้รือไม้ยนืต้นพืน้ถ่ินถือเป็นอีกทางเลือกห้น้ง่ในการชุ่วยฟ้�นฟูสภาพป�า 
และเป็นอกีรปูแบบห้น่้งในการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ 
ให้้แก่พืน้ที ่ในขณะทีเ่กษตรกรสามารถสร้างรายได้จำากพืน้ทีไ่ด้เชุ่นกนั

 ฟ้�นฟบูำรงุดนิ เพราะร้อยละ 40 ของคาร์บอนจำะถกูเกบ็สะสมไว้ใน 
ดนิ เป็นปัจำจำยัเสรมิสร้างจำลุนิทรย์ีในดนิ เชุ่น กลุม่แบคทเีรยี เชุือ้รา โปรโตซวั  
และไส้เดือนฝุ่อย เป็นต้น โดยกลุม่จุำลนิทรีย์นีมี้บทบาทในการเพิม่อินทรียวัตถุ 
ให้้แก่ดินที่เอื้อต่อการเจำริญเติบโตของพืชุ ซ้่งแปลงการผู้ลิตโดยท่ัวไป 
เอือ้ให้้เกดิกระบวนการเกบ็กกัคาร์บอนเพือ่เพ่ิมอนิทรยีวตัถแุละสร้างแร่ธิาตุ
อาห้ารทีจ่ำำเป็นต่อการเจำรญิเติบโตให้้กบัพชืุได้จำากกระบวนการเตมิปุ�ยห้มกั 
การปลกูพชืุคลมุดนิ และลดห้รอืไม่ไถพรวนดินในการเพาะปลูก

 การฟ้�นฟูสภาพทุ่งหญ้าเลี่่�ยงสัตว์เส่�อมิโทรมิ การเลือกปลูกพืชุ
ห้รือพุ่มห้ญ้าพื้นถิ่นคลุมดินห้รือการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการ
พังทลายห้รือกัดเซาะห้น้าดิน ถือเป็นรูปแบบการจำัดการที่ยั่งยืนให้้แก่ 
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พื้นที่ที่นอกจำากจำะชุ่วยปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ขณะเดียวกันยังเป็นการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนในอากาศ์

 ดว้ยการจัำดการทรัพยากรธิรรมชุาติท่ีเห้มาะสมจำะสร้างบริการทาง 
นเิวศ์สำห้รบัการปรบัตวัในสภาวะภมูอิากาศ์เปลีย่นแปลง เชุ่น นเิวศ์ป�าชุมุชุน 
ที่สมบูรณ์สร้างความชุื้นให้้กับดิน เป็นแห้ล่งดูดซับน้ำ เป็นฐานพันธิุกรรม
ท่ีห้ลากห้ลายซ้่งเกษตรกรสามารถใชุ้เป็นแห้ล่งอนุบาลพันธิุ์ที่เห้มาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์ นอกจำากนี้ภูมิทัศ์น์นิเวศ์ท่ีมั่นคงยังชุ่วย
ตา้นทานภยัธิรรมชุาตติา่ง ๆ  ทัง้วาตภยั อทุกภยั ภยัแล้ง ไฟป�าได้เปน็อยา่งดี

 ส่งเสริมิเกษตรกรรวบรวมิ คัดสรร พัฒนาพันธิุ์พ่ชิพ่�นบ้านท่�
เหมิาะสมิ โดยสนบัสนุนให้เ้กษตรกรร่วมทำการวิจำยั คดัเลือก และปรับปรุง
พันธิุ์พืชุที่เห้มาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ โดยดำเนินการ
เก็บรวบรวมพันธิุ์ทั้งในธิรรมชุาติ ในแปลงเกษตรของเกษตรกร และจำัดตั้ง 
ธินาคารพันธุิกรรมที่รวบรวมพันธิุ์พืชุพื้นบ้าน สถาบันส่งเสริมเกษตรกร
พัฒนาพันธิุกรรมพืชุอาห้าร เพื่อให้้เกษตรกรได้มีพันธิุ์พืชุท่ีห้ลากห้ลาย 
และเห้มาะสมต่อการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ไม่ว่าจำะ 
ทนแห้ง้แล้ง การระบาดของโรค แมลงศั์ตรูพชืุจำากโลกร้อน เห้มาะกับความ
ร้อนที่สูงข้้นและความชุื้นที่ลดลง รองรับความผัู้นผู้วนของฤดูกาล สร้าง
ความมั่นคงอาห้าร และสามารถเพิ่มผู้ลผู้ลิตได้โดยไม่พ้่งพาปุ�ยเคมีและ
สารเคมีกำจำัดศ์ัตรูพืชุ 

 พัฒนาพลัี่งงานหมิุนเว่ยนในการจัดการระบบการเกษตร ทั้ง
พลังงานจำากชีุวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอื่น ๆ เพื่อใชุ้
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เครื่องจำักร อุปกรณ์การผู้ลิต อันจำะเป็นการลดการใชุ้พลังงานจำากฟอสซิล
ที่เป็นสาเห้ตุก๊าซเรือนกระจำก และยังเป็นการประห้ยัดค่าใชุ้จำ่ายให้้แก่
เกษตรกรด้วย

 สนบัสนุนตลี่าดเกษตรกรท้องถูิ�น ห้ากเกษตรกรจำำห้น่ายผู้ลผู้ลิต
ด้วยตนเองในตลาดเกษตรกรห้รือผู้่านชุ่องทางในระดับพื้นที่ได้ก็จำะทำให้้
ระยะทางการขนส่งอาห้ารนั้นสั้นลง ประห้ยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ขนส่ง การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ผู่้านตลาดเกษตรกรทำให้้การผู้ลิต
ยังคงอยู่ได้โดยท่ีเกษตรกรสามารถผู้ลิตอาห้ารได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับ
การตระห้นักเรื่องสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

 ลี่งทนุในโครงสรา้งพ่�นฐ์านของพ่�นท่�ในดา้นการพฒันาคณุภาพ
แลี่ะการเข้าถู้งน�ำ และชุ่วยเตรียมความพร้อมให้้แก่ชุุมชุนสำห้รับการเกิด 
ภยัแล้งในอนาคต โดยการฟ้�นฟอู่างเกบ็นำ้ขนาดเล็กเพือ่ลดภาวะน้ำขาดแคลน  
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ในชุ่วงฤดูแล้ง เพิ่มความ
สามารถในการกักเก็บน้ำโดยการสร้างแทงค์เก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

 การกระจายข้อมิลูี่เก่�ยวกับความิรุนแรงของผลี่กระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลี่งภูมิิอากาศสู่เกษตรกรอย่างทั�วถู้งแลี่ะเท่าทัน เชุ่น การเกิด 
ภัยแล้งและน้ำท่วม เพื่อชุ่วยให้้เกษตรกรเข้าใจำและวางแผู้นปรับตัวการ
จำัดการผู้ลิตให้้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ์ในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง

 อยา่งไรกต็าม ไม่วา่จำะทุม่เทสนับสนุนเกษตรกรรายยอ่ยให้พั้ฒนา
ศ์ักยภาพการปรับตัวและฟ้�นฟูระบบการผู้ลิตเพื่อชุ่วยลดสภาวะโลกร้อน
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อย่างไรก็ตาม แต่ปัญห้าเชุิงโครงสร้างสำคัญที่ควบคุมกำกับวงจำรการผู้ลิต
และตลาดของเกษตรกรกค็อื ระบบผู้กูขาดของกลุม่ทนุการเกษตร รปูธิรรม 
สำคัญคือระบบเกษตรพันธิะสัญญา (Contract Farming) ที่กลุ่มทุน 
ใชุ้ควบคุมเกษตรกรรายย่อย ดังปรากฏิพืชุเศ์รษฐกิจำสำคัญที่มีส่วนสร้าง
ปัญห้าก๊าซเรือนกระจำก ฝุุ่�นควัน และมลพิษสิ่งแวดล้อม เชุ่น ข้าวโพดเลี้ยง
สตัวท์ีข่ยายตัวอยา่งมากในภาคเห้นอื และประเทศ์เพือ่นบา้นเมยีนมาร ์ลาว 
กมัพูชุา กม็าจำากระบบเกษตรพันธิะสัญญาของกลุม่ทุนการเกษตรไทยทีใ่ชุ้ 
ผู้ลิตอาห้ารสัตว์ป้อนอุตสาห้กรรมเนื้อสัตว์ส่งออกไปจีำน ห้รือไร่อ้อย 
ขนาดให้ญ่ของกลุ่มอตุสาห้กรรมน้ำตาลท่ีขยายตัวไปอย่างมาก และยางพารา  
ปาล์มที่เป็นพืชุอุตสาห้กรรมที่มีเป้าห้มายตอบโจำทย์ภาคอุตสาห้กรรม

 ธิุรกิจำอุตสาห้กรรมเกษตรแปรรูปส่งออกขนาดให้ญ่เห้ล่านี้ คือ 
ตน้เห้ตสุำคัญทีสุ่ดของภาคเกษตรกรรมในการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำก 
เปน็ระบบใชุท้รพัยากรอยา่งมห้าศ์าลทัง้การใชุท้ีด่นิ ทำลายป�า ใชุน้ำ้ สรา้ง
ภาวะฝุุ่�นควัน และใชุ้สารเคมีกำจัำดศ์ตัรพูชืุรา้ยแรง อนัเป็นการทำลายระบบ
นิเวศ์ธิรรมชุาติที่เคยมีบทบาทฟ้�นฟู ปรับสมดุลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ และดูดซับคาร์บอนได้มากให้้เสื่อมไป

 ดังนั้น ภาคเกษตรกรรมจำะอยู่รอดได้และมีบทบาทชุ่วยเห้ลือ
การต่อสู้ปัญห้าสภาวะโลกร้อน ห้ัวใจำสำคัญท่ีสุดคือ ปฏิิรูประบบ
เกษตรอุตสาห้กรรมท่ีผูู้กขาดให้้เกิดการกระจำายอำนาจำ เกิดการใชุ้
ทรัพยากรธิรรมชุาติและการผู้ลิตที่ยั่งยืนและเป็นธิรรม และยังเป็นการ 
ปลดปลอ่ยเกษตรกรรายยอ่ยให้ม้อีสิระในการพฒันาการผู้ลติเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ สร้างความมั่นคง
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อาห้าร การจำัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนเพื่อชุุมชุนและสังคม นั่นจำ้งเป็น
ทางออกของเกษตรกรรมในการกอบกู้วิกฤติโลกร้อนได้อย่างแท้จำริง
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พลังงาน
กับภาวะโลกร้้อน  



ที่มาภาพ: https://www.energynewscenter.com

“แผู้นำพลังงานำชาติิ”
	กับั	

“ปัระชาธีิปัไติยพลังงานำ”

ประสาท มีีแต้้มี
 Thai Climate Justice for All  
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1.	ควิามเปั็นำมา

 ขณะน้ีกระทรวงพลังงานกำลังจำัดทำ “แผู้นพลังงานชุาติ” ซ่้ง
เปน็การนำแผู้นพลงังานทัง้ห้มด 5 แผู้นมาบรูณาการให้้อยูใ่นแผู้นเดยีวกนั 
คือ (1) แผู้นพัฒนากำลังการผู้ลิตไฟฟ้า (2) แผู้นพลังงานห้มุนเวียน (3) 
แผู้นการอนุรักษ์พลังงาน (4) แผู้นบริห้ารจำัดการก๊าซธิรรมชุาติ และ (5) 
แผู้นบริห้ารจำัดการน้ำมันเชุื้อเพลิง โดยมุ่งสู่เป้าห้มายลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิิให้้เป็นศ์ูนย์ภายในปี ค.ศ์.2065 - 2070 ห้รือ
อีกประมาณ 50 ปีข้างห้น้า โดยจำะจำัดให้้มีการรับฟังความคิดเห้็นจำาก
ประชุาชุน คาดว่าการศ์้กษานี้จำะแล้วเสร็จำในปี พ.ศ์.2565 (จำากการ 
แถลงขา่ว 4 สงิห้าคม พ.ศ์.2564) ผู้มจำง้ขอเสนอความคดิเห้น็ผู่้านบทความนี้  
แต่ก่อนจำะพูดถ้ง “ประชุาธิิปไตยพลังงาน” ขออนุญาตพูดถ้งปัญห้าสำคัญ
ของระบบพลังงานไทยก่อน

2.	ปััญหาสำาคัญของระบับัพลังงานำไทย	4	ปัระการ

 โดยปกตเิวลาใครคิดจำะปรับเปลีย่นสิง่ใดสิง่ห้น้ง่ เขาจำะตอ้งเร่ิมต้น 
ด้วยการวิเคราะห์้สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ เพือ่ค้นห้าสาเห้ตุและปัจำจัำยของปัญห้า 
นั้น รวมถ้งการคาดห้มายสถานการณ์ให้ม่ในอนาคต ซ้่งกระทรวงพลังงาน
คงดำเนินการไปแล้ว ในที่นี้ผู้มคิดว่าปัญห้าสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

 หน้�ง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ลดลงตามที่รัฐบาล
พลเอกประยุทธิ์ จำันทร์โอชุา ได้ประกาศ์ใน “ข้อตกลงปารีส” เมื่อปี 
พ.ศ์.2558 วา่ “จำะลดการปลอ่ยลงรอ้ยละ 20 - 25 จำากระดบัท่ีได้พยากรณ์
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ไว้ในอนาคตสำห้รับกรณีปกติ ภายในปี ค.ศ์.2030” ซ้่งเป็นคำประกาศ์ที่ 
แปลกมาก เพราะไปอิงกับระดับในอนาคตที่ไม่แน่นอนแทนท่ีจำะอิงกับ 
อดีตที่ชุัดเจำนแล้ว แต่ในความเป็นจำริงพบว่า

 การปล่อยก๊าซ  ฯ ในภาคพลังงานของไทยนอกจำากจำะไม่ได้ 
ลดลงแล้ว ยังกลับเพิ่มข้้นจำาก 254.9 ล้านตันในปี พ.ศ์.2558 เป็น 257.7  
ล้านตัน ในปี พ.ศ์.2562 (ก่อนการระบาดโควิด 19) ห้รือเพ่ิมข้้น 
ร้อยละ 1.1

 ห้ลังจำากกระทรวงพลังงานแถลงข่าวการทำแผู้นได้ 5 วัน  
ห้นว่ยงานขององค์การสห้ประชุาชุาติท่ีช่ืุอว่า IPCC (คณะกรรมการระห้ว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์) ได้ออกรายงานฉุบับที่ 6  
เรยีกร้องให้ป้ระเทศ์ตา่ง ๆ  ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำก (ซ้ง่รวมถง้ก๊าซอืน่ ๆ  
ทีน่อกเห้นอืจำากกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดด์ว้ย) ลงให้เ้ห้ลอืคร้ง่ห้น้ง่ภายในปี  
ค.ศ์. 2030 และลดลงสุทธิิเป็นศ์ูนย์ภายในปี ค.ศ์. 2050 ห้ากชุาวโลก 
ไม่ร่วมกันทำเชุ่นนั้น อุณห้ภูมิของโลกจำะสูงข้้นถ้ง 1.5 องศ์าเซลเซียส 
เม่ือเทียบกับยุคก่อนอุตสาห้กรรมภายในอีก 10 ปีข้างห้น้านี้ เร็วกว่าที่ 
นักวิทยาศ์าสตร์เคยคาดการณ์ไว้

 คำเตอืนสดุทา้ย: วกิฤตสิภาพภูมอิากาศ์ท่ีทกุคนต้องรู้จำากรายงาน 
IPCC ฉุบับที่ 6

 นบัถง้วนัที ่8 มถินุายน พ.ศ์.2564 มปีระเทศ์ตา่ง ๆ  ประกาศ์เขา้รว่ม 
โครงการตามข้อเสนอนี้แล้ว 137 ประเทศ์ โดยที่ร้อยละ 90 ของประเทศ์
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ทั้งห้มดนี้ประกาศ์จำะปล่อยสุทธิิเป็นศ์ูนย์ภายในปี ค.ศ์.2050 มีเพียง  
3 ประเทศ์เท่านั้นที่ประกาศ์ถ้งปี ค.ศ์.2060

 เห้ตุใดรัฐบาลพลเอกประยุทธิ์จำ้งตกกระบวนประวัติศ์าสตร์ของ
ชุาวโลกที่ต้องร่วมกันรับผู้ิดชุอบต่อเรื่องสำคัญนี้

 พระบาทสมเด็จำพระเจำ้าอยู่ห้ัว ฯ รัชุกาลที่ 9 เคยมีพระราชุดำรัส 
ในโอกาสวันเฉุลิมพระชุนพรรษาเมื่อวันที่ 4 ธิันวาคม พ.ศ์.2532  
ความตอนห้น้่งว่า

 “…แต่ก่อนเคยพูดถ้งขั้นประเทศ์ เดี�ยวนี้ถ้งข้ันโลก ก็เป็นความ 
รบัผู้ดิชุอบทีเ่ราม ีความจำรงิตอ้งพดูถ้งข้ันโลก เพราะประเทศ์ไทยนีก้เ็ตบิโต
ข้้นมา จำะมีห้น้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศ์ที่มีความมั่นคง เป็นประเทศ์ที่ดี
อย่างนั้นอย่างนี้ เราจำ้งต้องมีความรับผู้ิดชุอบในโลกนี้มากข้้น…”

 สอง ไทยเป็นประเทศ์ที่ต้องนำเข้าพลังงานมานานแล้ว โดยท่ี
สัดส่วนของมูลค่าพลังงานที่นำเข้าต่อมูลค่าพลังงานที่บริโภคขั้นสุดท้าย
ทั้งห้มดในปี พ.ศ์.2553 เท่ากับ ร้อยละ 53 คือมีการนำเข้ามากกว่าที่มีเอง 
ภายในประเทศ์ แต่ลดลงมาเห้ลือร้อยละ 50 ในปี พ.ศ์.2562 ดังนั้น  
วาทกรรมของผูู้้นำประเทศ์ที่ว่า “เพื่อความม่ันคงด้านพลังงานของ
ประเทศ์” ห้รือ “การพ้่งตนเองด้านพลังงาน”

 จำ้งเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามว่ามีความมั่นคงจำริงห้รือ!
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 ในปี พ.ศ์.2562 ซ้่งยังไม่มีโควิด 19 มูลค่าการบริโภคพลังงาน 
ขั้นสุดท้ายเท่ากับ 2.15 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำีดีพี  
ในจำำนวนนี้เป็นค่าไฟฟ้า 699,020 ล้านบาท

 สามิ นโยบายพลังงานของไทยไม่มีความยืดห้ยุ่น (Flexibility) 
ความยืดห้ยุ่นห้มายถ้งความสามารถในการรับมือและปรับตัวเข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงห้รือภัยคุกคามได้ การระบาดของโควิด 19 เป็น 
ตัวอย่างที่ดีของภัยคุกคามที่กำลังเกิดข้้น ส่งผู้ลให้้ความต้องการใชุ้ 
พลังงานลดลง แต่สัญญาท่ีรัฐบาลทำไว้กับบริษัทเอกชุน ไม่ว่าจำะ 
เป็นกรณีโรงไฟฟ้าห้รือกรณีสัญญาซื้อขายก๊าซธิรรมชุาติ เป็นแบบ  
“ไม่ซื้อก็ต้องจ่ำาย (Take or Pay)” ถือเป็นภาระรัดคอที่ไม่ทราบว่าจำะ 
แก้ไขอย่างไร

 ความจำรงิเรือ่งนีไ้มใ่ชุเ่พิง่เกดิข้น้ในชุว่งโควดิ 19 ซ้ง่เปน็เห้ตกุารณ์
ที่ไม่ได้คาดห้มายเท่านั้นห้รอก แต่ได้เกิดข้้นมานานห้ลายสิบปีแล้ว กล่าว
เฉุพาะโรงไฟฟ้าเอกชุนรายให้ญ่ (IPP) ห้ลายโรงแทบไม่ได้เดินเครื่องนาน 
ห้ลายปีแล้ว แต่ก็ได้รับ “ค่าความพร้อมจ่ำาย” รวมกันปีละห้ลายห้มื่น 
ล้านบาท ที่เป็นเชุ่นนี้เพราะว่าแผู้นพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าได้คาดห้มาย 
ความต้องการใชุ้ไว้สูงกว่าความต้องการจำริงมากเกินไป เมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไปก็ไม่สามารถปรับตัวให้้ยืดห้ยุ่นได้

 ถ้าใชุ้ข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ์.2564 ของการไฟฟ้าฝุ่�ายผู้ลิต 
แห้่งประเทศ์ไทยซ้่งเป็นผูู้้ควบคุมระบบการผู้ลิตทั้งประทศ์ พบว่า เรามี
กำลังการผู้ลิตสำรองถ้ง ร้อยละ 53 แต่ถ้าใชุ้ข้อมูลของกระทรวงพลังงาน
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เดือนมิถุนายน พ.ศ์.2564 กำลังการผู้ลิตสำรองสูงถ้ง ร้อยละ 62  ในขณะ
ที่ทาง IEA (ห้รือทบวงพลังงานสากล) แนะนำว่าระดับสำรองมาตรฐาน
สากลควรจำะอยู่ที่ ร้อยละ 10 - 15 เท่านั้น

 ในเรื่องการไม่มีความยืดห้ยุ่นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงห้รือมี
ภัยคุกคาม ไม่ได้เกิดข้้นแต่อุตสาห้กรรมไฟฟ้าในประเทศ์ไทยเท่านั้น จำาก
การศ์้กษาของกลุ่ม RethinkX (เรื่อง Rethinking Energy, February 
2021: Adam Dorr & Tony Seba) พบว่าโรงไฟฟ้าถ่านห้ินในประเทศ์
สห้รัฐอเมริกาและสห้ราชุอาณาจำักรก็มีปัญห้า กล่าวคือ ผูู้้วางแผู้นใชุ้
ห้ลักคิดว่าอัตราการใชุ้ประโยชุน์ของโรงไฟฟ้าถ่านห้ินตลอดอายุโครงการ
เท่ากับร้อยละ 85 ของศั์กยภาพของกำลังการผู้ลิตติดตั้งและคงที่ตลอด
อายุโครงการ ด้วยห้ลักคิดดังกล่าว ส่งผู้ลให้้ต้นทุนเฉุล่ียของค่าไฟฟ้าต่อ
ห้น่วยตลอดโครงการ (LCOE) ต่ำกว่าของโรงไฟฟ้าชุนิดอื่น ๆ แต่ในความ
เป็นจำริงห้าได้เป็นไปตามห้ลักคิดดังกล่าวไม่ เพราะเทคโนโลยีถ่านห้ินถูก
คุกคามด้วยเทคโนโลยีให้ม่ที่ดีกว่า มีความยืดห้ยุ่นมากกว่า

 อตัราการใชุ้ประโยชุน์ของโรงไฟฟ้าถ่านหิ้นในสห้รัฐอเมริกาลดลง 
จำากร้อยละ 67 ในปี ค.ศ์.2010 ลงมาเห้ลือร้อยละ 40  ในปี ค.ศ์.2020 
ทัง้นีเ้พราะถกูคมุคามอยา่งรนุแรงถง้ 2 ครัง้ จำาก 2 เทคโนโลยใีห้ม ่คอืราคา
กา๊ซธิรรมชุาติทีถู่กลงมากด้วยเทคโนโลยีการเจำาะก๊าซแบบให้ม ่(Fracking) 
และเทคโนโลยีร่วม 3 ตัวคือโซลาร์เซลล์ กังห้ันลม และแบตเตอรี่ (Solar-
Wind-Battery Technology)
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 สำห้รับในประเทศ์สห้ราชุอาณาจำักรอัตราการใชุ้ประโยชุน์
ของโรงไฟฟ้าถ่านห้ินได้ลดลงจำากร้อยละ 60 ในปี ค.ศ์.2013 ลงเห้ลือ
ร้อยละ 8 ในอีก 6 ปีต่อมา และจำะยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านห้ินทั้งห้มดในปี 
ค.ศ์.2025

 เรื่องความยืดห้ยุ่นในระบบพลังงาน เป็นห้ลักการสำคัญข้อแรก
ของห้ลกัการ “ประชุาธิปิไตยพลงังาน (energy democracy)” ซ้ง่มทีัง้ห้มด 
5 ห้ลัก (1F2E2L) 

 อน้่ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ์.2564 องค์การ IEA เผู้ยแพร่ 
รายงานผู้ลการศ์้กษาร่วมกับการไฟฟ้าฝุ่�ายผู้ลิตแห้่งประเทศ์ไทย เรื่อง 
“Thailand Power System Flexibility Study” นีย่อ่มเปน็การยืนยันวา่ 
ความยืดห้ยุ่นเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ แต่เท่าที่ผู้มติดตามเอกสารที่เกี่ยวกับ 
แผู้นพลังงานชุาติท่ีกำลังยกร่างอยู่นั้น ผูู้้ร่างจำะย้ดห้ลัก “4D1E” ซ่้งไม่มี  
2 ห้ลักสำคัญของห้ลักประชุาธิิปไตยพลังงาน คือ “ความยืดห้ยุ่น” ซ้่งเป็น 
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คำแนะนำที่กระทรวงพลังงานไปศ์้กษาร่วมกับ IEA และไม่มีคำว่า  
“ความ เป็นธิรรม”  มี แต่ เ รื่ อ ง  “การลดคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Decarbonzisation)” ซ้่งตั้งเป้าไว้อย่างล่าชุ้ามาก ๆ มาตรการที่ใชุ้ก็ 
ไม่น่าจำะเป็นไปได้ และ “การกระจำายการผู้ลิต (Decentralization)”  
ซ้่งอาจำจำะไม่ใชุ่การควบคุมและเป็นเจำ้าของโดยคนท้องถิ่น

 ส่� ไม่มีความเป็นธิรรม ซ้่งผู้มขอรวบรัดไปไว้ในบทสรุปข้างล่างนี้
 

3.	สรุปั

 เครือข่ายภาคประชุาสังคมท่ีช่ืุอว่า Thai Climate Justice for 
ALL จำัดเสวนาออนไลน์เรื่องโลกร้อน (28 สิงห้าคม พ.ศ์.2564) ผูู้้เข้าร่วม 
เสวนาทา่นห้น่้งซ้ง่มาจำากสภาอตุสาห้กรรมให้ข้อ้มลูและเสนอความเห้น็วา่  
เขาเป็นผูู้้ประกอบการท่ีผู้ลิตไฟฟ้าจำากโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่
ในราคาห้น่วยละ 3 บาทเท่านั้น (ถูกกว่าท่ีคนไทยต้องซื้อ) ไม่ปล่อย 
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ขอให้้รัฐบาลแก้ไขระเบียบ (Deregulation) 
ให้้ประชุาชุนสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้สะดวก ๆ ห้น่อย

 เพราะนี่คือความไม่เป็นธิรรมที่ทำให้้ผูู้้บริโภคจำนลง ๆ แต่เจำ้าของ
โรงไฟฟ้าขนาดให้ญ่ในประเทศ์กลับร่ำรวยจำนติดอันดับต้น ๆ ของโลก  
ทั้ง ๆ ที่เทคโนโลยีให้ม่ที่ทำให้้ผูู้้บริโภคผู้ลิตพลังงานไฟฟ้าเองเกิดข้้นแล้ว  
แต่ก็ถูกรัฐบาลกีดกัน ประโยคสุดท้ายนี้เป็นคำพูดของผู้มเองครับ
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ภาระค่าไฟอันำเนำ่�องมาจาก
ภาวิะ	(ท่�ไม่ปักติิ)	ของรัฐบัาล

ประสาท มีีแต้้มี
Thai Publica -Thai Climate Justice for All  

 ในชุ่วงห้น้าร้อนของทุกปี เรามักจำะได้ยินเสียงบ่นจำากคนในบ้าน
ห้รือเพื่อนฝุู่งว่า “เดือนนี้ค่าไฟฟ้าแพงจำัง” ทั้ง ๆ ที่ในบางปีอัตราค่าไฟฟ้า
ต่อห้น่วยก็ไม่ได้เพิ่มข้้นจำากชุ่วงเดือนที่ผู้่านมา ที่เป็นเชุ่นนี้สามารถอธิิบาย 
ด้วยเห้ตุผู้ลง่าย ๆ ตรงไปตรงมา 2 ประการ คือ (1) เราใชุ้ไฟฟ้ามากข้้น
เพราะอากาศ์ร้อน และ (2) อัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราก้าวห้น้า ยิ่งใชุ้จำำนวน
มาก อัตราต่อห้น่วยก็ยิ่งสูง แต่สาเห้ตุที่ค่าไฟฟ้าแพงที่ผู้มจำะกล่าวถ้ง 
ในวันนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมา ไม่ปกติ และมีความซับซ้อนพอสมควร 
แต่ก็ไม่ใชุ่เรื่องยากที่จำะทำความเข้าใจำ

 เรือ่งทีว่่าน้ีเกดิจำากนโยบายของรฐับาลห้ลายรฐับาลมาแลว้ ตัง้แต่ 
ประมาณปี พ.ศ์.2537 เป็นต้นมา ซ้่งเป็นปีที่เราเร่ิมมีโรงไฟฟ้าเอกชุน 
รายให้ญ่ (IPP) โดยอ้างว่า “รัฐมีนโยบายในการส่งเสริมให้้เอกชุนเข้ามา 
มีบทบาทในการผู้ลิตไฟฟ้า” ตั้งแต่ปี พ.ศ์.2532

176



 ก่อนป ีพ.ศ์.2537 โรงไฟฟา้ทัง้รอ้ยละ 100  (100%)  เปน็ของการ
ไฟฟา้ฝุ่�ายผู้ลิตแห้ง่ประเทศ์ไทย (กฟผู้.) ซ้ง่เป็นรัฐวสิาห้กิจำ แต่ด้วยนโยบาย
ดังกล่าว เมื่อสิ้นปี พ.ศ์.2563 โรงไฟฟ้าของ กฟผู้. เห้ลืออยู่เพียงประมาณ
รอ้ยละ 35 และภายใตแ้ผู้นพฒันาพฒันากำลงัผู้ลิตไฟฟา้ (แผู้นพดีพี ี2018) 
ในปี พ.ศ์.2580 จำะเห้ลือเพียงร้อยละ 24 เท่านั้น

 ประเด็นเรื่องโรงไฟฟ้าจำะเป็นของรัฐห้รือเป็นของเอกชุน 
รายให้ญ ่อยา่งไห้นจำะมผีู้ลดตีอ่ประชุาชุนมากกวา่กนั ผู้มจำะขอไมน่ำเสนอ
ในที่นี้เพราะมันห้ลายมุม แต่มุมที่ผู้มจำะนำเสนอก็คือ แผู้นพีดีพี (ทุกแผู้น)  
กำห้นดให้้เรามีโรงไฟฟ้าสำรองล้นเกินมาตรฐานสากล จำนในปีนี้เกินไป
แล้วกว่า 3 เท่าตัว

 แตเ่นือ่งจำากสัญญาระห้ว่างโรงไฟฟ้าเอกชุนรายให้ญ่กบั กฟผู้. (ซ่้ง
เป็นผูู้้บริห้ารจำัดการระบบการผู้ลิตและสายส่งไฟฟ้าทั้งประเทศ์) เป็นแบบ 
“ไมใ่ชุก้ต็อ้งจำา่ย (Take or Pay)” ดงันัน้ เราจำง้มโีรงไฟฟา้ทีไ่มไ่ดเ้ดนิเครือ่ง
ห้รือเดินเครื่องไม่เต็มกำลังตามศ์ักยภาพจำำนวนมาก

 โดยอาศ์ยัขอ้มลูจำาก กฟผู้. พบว่าตลอดป ีพ.ศ์.2563 โรงไฟฟ้า IPP 
จำำนวน 12 บริษัทซ้่งกำลังการผู้ลิตรวมกัน 15,009 เมกะวัตต์ (ห้มายเห้ตุ 
อาจำจำะคลาดเคลื่อนเลก็นอ้ย) ไดเ้ดนิเครื่องเฉุลีย่เพยีงรอ้ยละ 35 ของเวลา
ทั้งปี ในจำำนวนนี้มี 2 โรงท่ีเดินเคร่ืองได้มากกว่าร้อยละ 94 ในขณะที่มี  
4 โรงที่เดินเครื่องเพียงร้อยละ 15 - 19 เท่านั้น และอีก 3 โรงที่ไม่ได้ 
เดินเครื่องเลย)
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 กล่าวเฉุพาะ 3 โรงที่ไม่ได้เดินเครื่องตลอดทั้งปี (มีกำลังผู้ลิตรวม 
2,901 เมกะวัตต์) แต่ก็ยังได้รับเงินในรูปของ “ค่าความพร้อมจำ่าย” รวม 
9,166 ลา้นบาท คา่ใชุจ้ำา่ยดงักลา่วนีม้ผีู้ลทำให้ค้า่ไฟฟา้ทัง้ประเทศ์แพงข้น้
ประมาณ 5 สตางค์ต่อห้น่วย (ย้ำเฉุพาะ 3 โรงนี้เท่านั้น) นี่คือสาเห้ตุสำคัญ
ประการที่ห้น้่งที่ทำให้้ค่าไฟฟ้าเราแพงกว่าที่ควรจำะเป็น

 คราวนี้มาดูสาเห้ตุสำคัญประการที่สอง คือ การอุดห้นุนพลังงาน
ห้มุนเวียน
 การใชุ้พลังงานห้มุนเวียนเป็นเรื่องที่ดี เพราะเท่ากับเป็นการลด
การเผู้าพลังงานฟอสซิลซ้่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเห้ตุ 
ให้้เกิด “โลกร้อน” แต่ในอดีตพลังงานห้มุนเวียงยังมรีาคาแพงเมือ่เทียบกับ
พลังงานฟอสซิล ดังนั้น จำ้งเป็นการสมควรแล้วที่รัฐบาลอุดห้นุนพลังงาน
ห้มุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์ พลังงานลม และ
ชุีวมวล เป็นต้น

 นั่นคือห้ลักการ แต่ในทางปฏิิบัติแล้วอยู่ที่รายละเอียดว่า ใครเป็น 
ผูู้ก้ำห้นด อตัราเทา่ใด เวลานานเทา่ใด จำำนวนเทา่ใด กระบวนการพจิำารณา
มีความโปร่งใสและเป็นธิรรมห้รือไม่ รวมทั้งการรู้เท่าทันสถานการณ์ใน
อนาคตด้วย

 กล่าวเฉุพาะโซลาร์เซลล์ซ้่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวห้น้าอย่าง
รวดเรว็ สง่ผู้ลให้้ตน้ทนุในการผู้ลติไฟฟา้ลดลง การกำห้นดราคาอดุห้นนุจำง้
ต้องมีการปรับลดลงให้้ทันต่อสถานการณ์ เท่าที่ผู้มทราบประเทศ์เยอรมนี 
เขาตราเป็นระเบียบว่าจำะต้องมีการปรับราคารับซื้อลงทุกเดือน เดือนละ 
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ประมาณร้อยละ 0.25 แต่ของประเทศ์ไทยเรามีความล่าชุ้าตามสไตล์ 
ระบบราชุการ

 นอกจำากประเด็นเทคโนโลยีและรายละเอียดในการอุดห้นุน 
ดังกล่าวแล้ว ข้อดีของโซลาร์เซลล์ก็คือสามารถกระจำายตัวไปอยู่ตาม 
ห้ลังคาบ้านของผูู้้อยู่อาศ์ัยได้ เป็น “โรงไฟฟ้าบนหลี่ังคาบ้าน”

 ดังนั้น ห้ากรัฐบาลมีความตั้งใจำจำะลดปัญห้าความเห้ลื่อมล้ำทาง
เศ์รษฐกิจำซ้่งประเทศ์ไทยเราสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ก็สามารถใชุ้ 
โซลาร์เซลล์มาเป็นเครื่องมือห้รือให้้ประชุาชุนมี “ธินาคารบนห้ลังคาบ้าน
ตนเอง” ได้

 นัน่คอื รฐับาลสามารถกำห้นดนโยบายเพือ่ให้ป้ระชุาชุนทีต้่องจำา่ย
ค่าไฟฟ้ามาตลอดกลายมาเป็นทั้งผูู้้ผู้ลิตและผูู้้บริโภคในคนคนเดียวกันได้ 
ห้รอืทีเ่รียกว่า Prosumer เพือ่ลดรายจ่ำายและสร้างรายได้ให้แ้ก่ครอบครัว

 แต่สิ่งท่ีรัฐบาลไทยได้ลงมือทำจำริง ๆ นั้นสามารถดูได้จำากผู้ลงาน
วิจำัยที่ผู้มตัดมานำเสนอในที่นี้
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 นับถ้งปี พ.ศ์.2556 (ห้รือ ค.ศ์.2013) มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์
จำำนวน 776 เมกะวัตต์ ในจำำนวนนี้เป็นของบริษัทผู้ลิตไฟฟ้าเกือบทั้งห้มด 
ตรงกันข้ามกับประเทศ์อิตาลีและสห้ราชุอาณาจัำกรอย่างสิ้นเชิุงที่เกือบ
ทั้งห้มดเป็นเจำ้าของบ้าน

 การอุดห้นุนพลังงานห้มุนเวียนจำากโซลาร์เซลล์กำห้นดให้้ 
อุดห้นุน 2 แบบ คือ แบบส่วนเพิ่ม (Adder) จำากค่าไฟฟ้าปกติ เชุ่น ในปี 
2549 เพิ่มอีก 8 บาท (อายุ 10 ปี) ปี 2553 ส่วนเพิ่มเห้ลือ 6.50 บาท 
(อายุ 10 ปี)

 การอุดห้นุนอีกแบบห้น้่ง อัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา (Feed-in 
Tariff, FiT) ในปี 2557 (มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห้่งชุาติ 15 
สิงห้าคม และ 22 ตุลาคม พ.ศ์.2557) กำห้นดอัตรารับซื้อคงที่สำห้รับ 
โซลาร์ฟาร์มคงที่ 5.66 บาทต่อห้น่วย อายุ 25 ปี จำำนวน 2,800 เมกะวัตต์ 
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โดยเร่ิมขายไฟฟ้าในปี พ.ศ์.2558 (ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยาย  
24 กุมภาพันธิ์ พ.ศ์.2558 ของ กกพ.)

 การกำห้นดอัตราดังกล่าวเห้มาะสมกับแต่ละชุ่วงเวลาห้รือไม่ 
เรามาดูข้อมูลจำากประเทศ์อื่นเพื่อเปรียบเทียบกันครับ ผูู้้ชุนะการประมูล 
โซลาร์ฟาร์ม (ติดตั้งดิน) ในทวีปเอเชุีย (ไม่รวมจำีน) โดยเริ่มขายไฟฟ้าในปี 
พ.ศ์.2559 จำะได้รับราคาเฉุลี่ยท่ี 2.66 บาทต่อห้น่วยเท่านั้น (อัตราแลก
เปลี่ยน 31 บาทต่อดอลลาร์สห้รัฐ, ข้อมูลจำาก https://www.iea.org/)  
โปรดสงัเกตว่า แมร้าคาของไทยจำะเริม่กอ่นคา่เฉุล่ียในเอเชุยีประมาณ 1 ปี 
แต่ราคาของเราสูงกว่าของเขาสองเท่าตัว

 โดยสรุปสำห้รับกรณีการโซลาร์เซลล์ นอกจำากจำะมีการอุดห้นุน
ในราคาสูงเกินแล้ว ยังสนับสนุนเฉุพาะบริษัทผู้ลิตไฟฟ้า (ระดับห้ลาย 
เมกะวัตต์) พร้อม ๆ กับการกีดกันไม่ยอมให้้ติดต้ังบนห้ลังคาบ้านด้วย
มาตรการต่าง ๆ เชุ่น อัตรารับซื้อไม่จำูงใจำ ระยะเวลารับซื้อแค่ 10 ปี และ
ขั้นตอนที่ไม่จำำเป็นอีกเยอะ

 คราวนีม้าดจูำำนวนเงนิท่ีรฐับาลอดุห้นนุพลงังานห้มนุเวยีน (รวมถง้ 
พลังงานลมและชีุวมวลด้วย) จำากรายงานประจำำปี 2563 ของ กฟผู้.  
(ห้น้า 20) พบว่า “ค่าใชุ้จำ่ายจำากการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้า จำากพลังงาน
ห้มุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ Adder และ FiT ยังใกล้เคียงกับ
ปี พ.ศ์.2562 ที่ประมาณ 51,955 ล้านบาท” แสดงว่าเป็นมาห้ลายปีแล้ว
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 เนื่องจำากผู้มสืบค้นข้อมูลเรื่องนี้จำากข้อมูลดิบของ กฟผู้. และ 
จำากเอกสารการปรับค่าเอฟที (FT ห้รือค่าไฟฟ้าผู้ันแปร) ของสำนักงาน
คณะกรรมการกิจำการพลังงาน ผู้มจำ้งขอนำเสนอให้้ดูกันชุัด ๆ คืออุดห้นุน
จำำนวน 53,711 ล้านบาท (ตัวเลขแตกต่างกันเล็กน้อย) พบว่า ค่าไฟฟ้าที่
เพิ่มข้้นจำากการส่งเสริมพลังงานห้มุนเวียนทั้งปี 2563 เฉุลี่ย 29.8 สตางค์
ต่อห้น่วยไฟฟ้า โดยมีแนวโน้มเพิ่มข้้น

  ถ้ารวมเพียง 2 กรณีนี้เข้าด้วยกัน คือ ค่าโรงไฟฟ้า 3 โรง 
ไม่เดินเครื่องตลอดทั้งปี และค่าส่งเสริมพลังงานห้มุนเวียน ก็จำะทำให้้ 
ค่าไฟฟ้าแพงข้้นกว่าที่ควรจำะเป็นถ้ง 35 สตางค์ต่อห้น่วย ห้รือเกือบ 
ร้อยละ 10 ของค่าไฟฟ้าท่ีเราจำ่ายอยู่ในปัจำจำุบัน นับว่ายังโชุคดีที่ราคา 
ก๊าซธิรรมชุาติลดลงมาก มิฉุะนั้นค่าไฟฟ้าจำะแพงกว่านี้อีก

 เพื่อให้้เห้็นภาพที่แตกต่างไปจำากบ้านเรา ผู้มจำ้งนำข้อมูลเกี่ยวกับ
การสนับสนุนโซลาร์เซลล์ของประเทศ์ออสเตรเลียมาเปรียบเทียบ
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 จำาก “Solar Report January 2021” จำัดทำโดย Australian 
Energy Council พบว่า นับถ้งสิ้นปี พ.ศ์.2563 มีการติดโซลาร์เซลล์บน
ห้ลังคาสำห้รับผูู้้อยู่อาศั์ยและธุิรกิจำขนาดเล็กจำำนวน 2.66 ล้านห้ลังคา 
(ออสเตรเลียมีประชุากรประมาณ 26 ล้านคน) เฉุพาะในปี ค.ศ์.2020 มี
การติดตั้งเพิ่มข้้น 26,000 เมกะวัตต์ จำำนวน 3.34 แสนชุุด ประมาณ 
คร้่งห้น้่งมีขนาด 6.5 - 9.5 กิโลวัตต์

 ในปี พ.ศ์.2563 โซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์)  
ผู้ลิตไฟฟ้าได้ 9,452 ล้านห้น่วย คิดเป็น ร้อยละ 4.2 ของไฟฟ้าที่
ผู้ลิตทั้งประเทศ์ (https://www.regalgrid.com/en/magazine/
facts-about-solar-energy-australia/) ถ้าแปลงเป็นมูลค่าไฟฟ้าในบ้าน
เราก็เกือบ 4 ห้มื่นล้านบาทต่อปี

 ขณะนี้รัฐบาลของเกือบทุกรัฐมีโครงการการปล่อยเงินกู้โดย 
ไม่คิดดอกเบี้ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1 แสนบาท รัฐวิกตอเรียและรัฐ
ออสเตรเลียใต้จำะให้้ส่วนลดสูงถ้งเกือบห้น่้งแสนบาทสำห้รับผูู้้ติดตั้งโซลาร์
และแบตเตอรี่ เป็นต้น

 กลับมาดูกรณีบ้านเราอีกครั้ง ล่าสุดรัฐบาลออกมาตรการลด 
คา่ไฟฟา้เพือ่ลดความเดือดรอ้นจำากสถานการณโ์ควดิ 19 สำห้รับผูู้้ใชุไ้ฟฟา้
เดือนละไม่เกิน 150 ห้น่วย (กรณีที่เกิน 150 ห้น่วย ผู้มอ่านไม่รู้เรื่องครับ 
ไม่อดทนพอ) เป็นเวลา 2 เดือนคือ พฤษภาคมกับมิถุนายน โดยให้้ใชุ้ฟรี
เดอืนละ 90 ห้นว่ย ผู้มคน้ขอ้มลูเกา่ดแูลว้พอประมาณไดว้า่ สว่นลดเฉุพาะ
ดังกล่าวคิดเป็นเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท
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 การชุ่วยเห้ลือดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเสริมด้วยการให้้รัฐบาล
ปลอ่ยเงินกูสั้ก 10,000 ลา้นบาท (โดยไม่คดิดอกเบ้ียแบบออสเตรเลีย) เพือ่
ติดโซลาร์เซลล์สัก 1 แสนห้ลังคา ให้้แล้วเสร็จำภายใน 6 เดือน คาดว่าจำะ
มีการจำ้างงานถ้ง 6 พันคน ได้ค่าแรงประมาณ 150 ล้านบาท เงินจำะห้มุน
ไปเท่าไร

 รัฐบาลเองก็รู้ว่าปัญห้าสำคัญอย่างห้น่้งของโควิด 19 ก็คือทำให้้
คนตกงานมิใชุ่ห้รือ

 รัฐบาลนี้ชุอบคิดอะไรสั้น ๆ คิดอะไรยาว ๆ อย่างเชุื่อมโยงเพ่ือ 
แก้ปัญห้าอย่างบูรณาการไม่เป็น ห้รือมีอะไรมาบังตาบังแดด เราจำะ 
เรียกว่าเป็นเรื่องปกติห้รือไม่ปกติของรัฐบาลไทยดีครับ
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แผู้นำพัฒนำากำาลังผู้ลิติไฟฟ้า
ฉุบัับัใหม่	กับัการเปัล่�ยนำแปัลง

สภาพภ้มิอากาศ

ศุภกิจ นัันัทะวรการ
ผูู้้จัด้การฝึ่ายนโยบัายสิ่าธารณ์ะ  มูลนิธินโยบัายสิุ่ขีภาวะ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ กำลังส่งผู้ลกระทบมากข้้น
เรื่อย ๆ ทั้งอุณห้ภูมิเฉุลี่ยท่ีเพิ่มข้้น ความรุนแรงของลมและพายุ น้ำท่วม 
น้ำแล้ง เห้ตุการณ์สภาพอากาศ์สุดขั้วต่าง ๆ ฯลฯ จำนส่งผู้ลต่อทรัพยากร
ที่เสื่อมโทรมลง ส่งผู้ลกระทบต่อพืชุ สัตว์ และระบบนิเวศ์ สร้างปัญห้า 
ความผัู้นผู้วนและความเสี่ยงที่เพิ่มข้้นให้้กับเกษตรกร และการประกอบ 
อาชุพีอืน่ ๆ  จำนทำให้ป้ระเดน็ความเสยีห้ายและการสญูเสยี (Damage and 
Loss) มีความสำคัญมากข้้นอย่างต่อเนื่อง

 ถ้งแม้ว่าประเทศ์ไทยจำะมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
ประมาณร้อยละ 1 ของโลก แต่ประเทศ์ไทย มกีารปล่อยมากข้้นเรือ่ย ๆ  ใน 
ชุว่งท่ีผู้า่นมากอ่นโควดิ 19 และทีส่ำคญั เปน็ประเทศ์ท่ีไดรั้บผู้ลกระทบอยา่ง 
รุนแรงจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ใน 10 อันดับแรกของโลก
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 ภาคพลงังานถอืเปน็ภาคท่ีมสีว่นสำคญัอยา่งยิง่ เพราะนอกจำากจำะ
มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกมากที่สุดแล้ว ยังมีความก้าวห้น้าของ
เทคโนโลยีพลังงานสะอาดท่ีห้ลากห้ลาย ซ้่งสามารถลดและเลิกพลังงาน
ฟอสซิล อันได้แก่ ก๊าซธิรรมชุาติ น้ำมัน และถ่านห้ิน ที่สร้างปัญห้าต่าง ๆ  
ทั้งทางเศ์รษฐกิจำ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ด้วย

 โดยเฉุพาะภาคการผู้ลิตไฟฟ้า ท่ีประเทศ์จำำนวนมากในโลก มี
ความเห็้นและทิศ์ทางร่วมกันในการเปลีย่นการผู้ลิตไฟฟ้าจำากฟอสซิล ไปสู่
พลงังานห้มนุเวยีนทีส่ะอาด ควบคูก่บัการใชุพ้ลงังานทีมี่ประสทิธิภิาพสงูข้น้ 
สิ้นเปลืองน้อยลง เนื่องจำากมีความก้าวห้น้าอย่างมาก สามารถดำเนินการ
ได้ในปจัำจำบุนั ไมต่อ้งรอการพฒันาเทคโนโลยใีห้ม ่และทีส่ำคญัคอื มตีน้ทนุ
ตำ่กวา่การลดกา๊ซเรอืนกระจำกในภาคอืน่ ๆ  ไมว่า่จำะเปน็ภาคคมนาคมขนสง่  
ภาคอุตสาห้กรรม ห้รือภาคเกษตร รวมทั้งยังสร้างประโยชุน์ในด้านอืน่ ๆ 
ไปพร้อมกันด้วย ได้แก่ การสร้างงานจำำนวนมาก สร้างเศ์รษฐกิจำท้องถ่ิน 
กระจำายไปทั่วประเทศ์ ลดปัญห้ามลพิษต่าง ๆ  โดยเฉุพาะฝุุ่�น PM 2.5 และ
ขยะอินทรีย ์รวมทัง้โอกาสในการเพิม่มูลค่าเศ์ษวัสดุเห้ลือใชุ้ทางการเกษตร 
และการเชุื่อมโยงกับเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

 ทางกระทรวงพลังงาน ประกาศ์ตั้งแต่เดือนสิงห้าคม พ.ศ์.2564 
ในการจำัดทำแผู้นพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าฉุบับให้ม่ ซ้่งเป็นแผู้นแม่บทใน
การพัฒนาและการลงทุนระบบไฟฟ้าของประเทศ์ ทั้งการสร้างโรงไฟฟ้า 
ประเภทของโรงไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ์ โดยคาดว่าจำะ
จำัดทำแล้วเสร็จำและตัดสินใจำในเดือนกันยายน พ.ศ์.2565
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 ทางโครงการพลเมืองตื่นรู้กอบกู้วิกฤติโลกร้อน ซ่้งเป็นส่วนห้น้่ง
ของเครือข่าย Thai Climate Justice for All ภายใต้การสนับสนุน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำ้งจำัดเวที 
สัมมนาออนไลน์เรื่อง “แนวทางของแผู้นพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าฉุบับให้ม่  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันจำันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ์.2565 เวลา  
08.45 - 12.00 น. ทีผู่้า่นมา เพือ่นำเสนอถง้การศ้์กษาวิเคราะห์้ขององค์กร 
ต่าง  ๆ ที่มีต่อแนวทางการจำัดทำแผู้นพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าฉุบับให้ม่  
เพื่อให้้บรรลุเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสุทธิิเป็นศ์ูนย์ (Net Zero Emission)  
ตามที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ิ จำันทร์โอชุา ประกาศ์ไว้ว่า 
“ประเทศ์ไทยจำะบรรลุเป้าห้มายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี  
ค.ศ์.2050 และบรรลุเป้าห้มายการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสุทธิิเป็นศ์ูนย์ได้
ในปี ค.ศ์.2065” ในการประชุุม COP 26 เมื่อปลายปี พ.ศ์.2564 ที่ผู้่านมา

 ในเวทีสัมมนาดังกล่าว มีการนำเสนอถ้งผู้ลการศ์้กษาวิเคราะห้์
แนวทางการจำัดทำแผู้นพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าฉุบับให้ม่ ทั้งห้มดใน 3 ทีม
ประกอบด้วย

 1) สถาบันวิจำัยพลังงาน จำุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย นำเสนอโดย 
รศ์.ดร.กุลยศ์ อุดมวงศ์์เสรี
 2) Green PDP study team นำเสนอโดย คุณชุื่นชุม สง่าราศ์รี 
กรีเซน
 3) Agora Energiewende นำเสนอโดย ดร.ธิรินทร์ญา สุภาษา
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 รวมถ้งมีการแลกเปลี่ยนให้้ข้อคิดเห้็นเพิ่มเติมจำาก คุณสุพิตร  
คำกลัด กองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผู้นพลังงาน และ 
ผู้ศ์.ดร.ภูรี สิรสุนทร จำากคณะเศ์รษฐศ์าสตร์ มห้าวิทยาลัยธิรรมศ์าสตร์ 
และการเปิดซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห้็นและข้อเสนอแนะ

 จำากผู้ลการศ์ก้ษาวเิคราะห้ข์อง สถูาบนัวจิยัพลี่งังาน จฬุาลี่งกรณ์
มิหาวิทยาลัี่ย โดย รศ.ดร.กุลี่ยศ อุดมิวงศ์เสร่ นั้น เห้็นว่า ควรมี 
ข้อพิจำารณาต่อการจำัดทำแผู้นการพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าฉุบับให้ม่ดังนี้

 1) ต้องบรรลุเป้าห้มายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 
ค.ศ์.2050 และเป้าห้มายการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสุทธิิเป็นศ์ูนย์ได้ในปี 
ค.ศ์.2065 แต่ทั้งนี้ แผู้นต้องอยู่บนพื้นฐานทางวิศ์วกรรมและมีแนวโน้ม
ทำได้จำริง

 2) ควรจำัดทำแผู้นพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าโดยพิจำารณาเง่ือนไข
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค ซ้่งเป็นการวางแผู้น ฯ ท่ีจำะเลือก
พัฒนาโรงไฟฟ้าให้้เห้มาะสมกับข้อจำำกัดแต่ละภูมิภาคได้ โดยเปิดโอกาส
ให้้ประชุาชุนในแต่ละภูมิภาค มีส่วนร่วมในการกำห้นดประเภทโรงไฟฟ้า
ที่ชุุมชุนยอมรับได้ และให้้ภาครัฐมีเวลาพิจำารณาพ้ืนที่ที่เห้มาะสมในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าล่วงห้น้า และพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ซ้่งระบบไฟฟ้ามี
ความอ่อนแอมากที่สุดเป็นอันดับแรก ซ้่งถือเป็นการเพ่ิมความเชุื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้าในภูมิภาคดังกล่าว รวมถ้งลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
จำะต้องส่งผู้่านสายส่งห้ลักที่เช่ืุอมต่อระห้ว่างภูมิภาค ซ่้งจำะส่งผู้ลในการ 
เพิ่มความมั่นคงและพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบส่งได้
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 3) ควรพิจำารณาจัำดทำแผู้นโดยกำห้นดปริมาณโรงไฟฟ้าห้ลัก
ขนาดให้ญ่เพื่อรักษาเสถียรภาพของทั้งระบบ โดยมีเท่าที่จำำเป็น ซ้่งในทาง
วิศ์วกรรม โรงไฟฟ้าขนาดให้ญ่ยังต้องมีไว้เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบ
ต่อการรบกวนต่าง ๆ (Dynamic System Stability) และ

 4) พิจำารณาเทคโนโลยีการผู้ลิตไฟฟ้าที่มีการปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำกต่ำ โดยมีตัวอย่างเทคโนโลยี เชุ่น การผู้สมไฮโดรเจำนร่วมกับ 
ก๊าซธิรรมชุาติผู้่านท่อก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าขนาดให้ญ่ การผู้ลิตไฟฟ้า 
แบบ PVESS (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน) 
ทดแทนโรงไฟฟ้าขนาดให้ญ่ การผู้ลิตไฟฟ้าจำากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 จำากการวิเคราะห้์ของสถาบันวิจำัยพลังงานนั้น สามารถสรุปเป็น
ทางเลือกการจำัดห้าไฟฟ้าภายใต้กรอบแผู้นพลังงานชุาติและการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอน ได้ดังนี้ 

 1) ควรจัำดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบ
กักเก็บพลังงาน (PVESS) ท้ังนี ้
จำากการวิเคราะห้์ได้มีการคำนวณ
ภายใต้พ้ืนฐานว่า เป็นโรงไฟฟ้าท่ี
ใชุ้พลังงานที่สะอาดท่ีสุด และมี
ศ์ักยภาพที่จ่ำายพลังงานได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่แปรเปลี่ยนตามแสงอาทิตย์ (ท้ังนี้ ต้องใชุ้โรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ 1.7 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery) ขนาด 

189



5.13 MWh จำะผู้ลิตกำลังผู้ลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1 เมกะวัตต์และจำ่ายไฟฟ้า
ได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ชุั่วโมง)

 2) การผู้สมเชุื้อเพลิงไฮโดรเจำนในก๊าซธิรรมชุาติ เพ่ือใชุ้ใน 
โรงไฟฟ้าห้ลักเท่าที่จำำเป็น ซ้่งปัจำจำุบันมีห้ลาย ๆ ประเทศ์ที่เริ่มทดลองใชุ้ 
เชุ่น สห้รัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป ญี่ปุ�น ซ้่งข้อดีของไฮโดรเจำนนั้นคือ ไม่มี 
การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์โดยห้ากผู้สมในกา๊ซธิรรมชุาตกิจ็ำะทำให้้
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงตามสัดส่วนของไฮโดรเจำนที่
เพิ่มข้้น 

 ทั้งนี้  ควรเป็น PVESS 
ร้อยละ 30 และเป็นโรงไฟฟ้าที่มา
จำากก๊าซธิรรมชุาติ ร้อยละ 25 
และที่เห้ลือเป็นพลังงานห้มุนเวียน
ทั้งห้มด (รายละเอียดเพิ่มเติม 
ดังรูป) ซ้่งห้ากดำเนินการตามแผู้น
ดังกล่าว จำะทำให้้บรรลุเป้าห้มาย  
Net Zero ในปี ค.ศ์.2065 จำะมีโควตาก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 
อยู่ที่ 35 ล้านตัน แต่ในปี ค.ศ์.2050 น้ันยังเกินโควตาที่กำห้นดไว้  
ทำให้จ้ำำเปน็ตอ้งห้ามาตรการดดูซบักา๊ซเรอืนกระจำก (Offset) เพิม่มากข้น้
อีก เพื่อให้้บรรลุ Carbon Neutrality ห้รืออาจำจำะต้องใชุ้พลังงานสะอาด
เพิ่มข้้น 
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 โดยเสนอให้้มีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าฟอสซิลและโรงไฟฟ้าจำาก
ก๊าซธิรรมชุาติเป็นฐาน เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบทั้งวัน และมีการ
ใชุ้พลังงานห้มุนเวียนทดแทนเสริม โดยเฉุพาะในชุ่วงกลางวันซ่้งโรงไฟฟ้า
พลังงานห้มุนเวียนมีศ์ักยภาพมาก

 นอกจำากนี้ มีข้อเสนอแนะต่อการจำัดทำแผู้น PDP ฉุบับให้ม่ ดังนี้

 1) ตั้งเป้าบรรลุเป้าห้มายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 
ค.ศ์.2050 และเป้าห้มายการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสุทธิิเป็นศ์ูนย์ได้ในปี 
ค.ศ์.2065

 2) กำห้นดแผู้นปฏิิบัติการที่ชุัดเจำนตามกรอบแผู้นพลังงานชุาติ 
(ดำเนินตามนโยบายพลังงานชุาติ ทั้งด้านพลังงานห้มุนเวียน RE50@50 
และยานยนต์ไฟฟ้า EV30%@2030 รวมทั้งดำเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้้ได้ตามเป้าห้มาย)
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 3) ส่งเสริมการผู้ลิตไฟฟ้าเพื่อใชุ้เองแบบ Prosumer โดยเฉุพาะ
แสงอาทิตย์บนห้ลังคา

 4) จำัดทำแผู้นพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้าโดยพิจำารณาเงื่อนไขความ
มัน่คงรายภมูภิาค และเพิม่การมสีว่นรว่มของชุมุชุนในการกำห้นดประเภท
โรงไฟฟ้าที่ยอมรับในพื้นที่

 5) กำห้นดปริมาณโรงไฟฟ้าห้ลักขนาดให้ญ่ (โรงไฟฟ้าฐาน) เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของท้ังระบบโดยมีเท่าท่ีจำำเป็น และพิจำารณาเทคโนโลยี
การผู้ลิตไฟฟ้าอื่น ๆ ร่วมด้วย

 6) พจิำารณาการผู้สมไฮโดรเจำนกับกา๊ซธิรรมชุาติ เพือ่ใชุ้ในการผู้ลิต
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนาดให้ญ่

 7) ส่งเสริมการผู้ลิตไฟฟ้าจำาก PVESS เพื่อชุ่วยทดแทนโรงไฟฟ้า
ห้ลัก เนื่องจำากอัตราค่าไฟฟ้าในอนาคตตามแนวทางที่นำเสนอ จำะข้้นกับ
ต้นทุน PVESS และไฮโดรเจำน ดังนั้น ภาครัฐจำะต้องมีทิศ์ทางและแผู้นงาน
สนับสนุนห้รือรองรับที่ชุัดเจำน

 ในส่วนผู้ลการศ์้กษาวิเคราะห้์ของ Green PDP study team  
โดย คุณชิ่�นชิมิ สง่าราศร่ กร่เซิน นักวิชุาการอิสระด้านพลังงาน และ
คณะผูู้้ศ์้กษาในงานวิจำัย “การศ์้กษาแผู้นพัฒนาและจัำดการระบบไฟฟ้า 
ของประเทศ์ไทยภาคประชุาชุน (Thailand Decarbonization Plan)” นัน้ 
วิเคราะห์้และพัฒนาฉุากทัศ์น์ (Scenarios) ต่าง ๆ ตามเป้าห้มายในการ 
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บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 
เพื่อรักษาการเพิ่มข้้นของอุณห้ภูมิไม่เกิน 1.5 องศ์าเซลเซียส ตามที ่
ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศ์ไว้ในเวที COP 26 

 ในกระบวนการวิจำัยดังกล่าว มีการระดมความเห้็นจำากเวทีต่าง ๆ  
มาใชุ้ในการเป็นเป้าห้มายในการจำัดทำแผู้น และตัวชุี้วัดต่าง  ๆ เพ่ือ 
ศ์้กษาจำนพัฒนาเป็น 3 ฉุากทัศ์น์ ประกอบด้วย

 1) เป้าห้มายของรัฐ แบบมีการชุดเชุยการปล่อยคาร์บอน (Gov’t 
target with offset) ทั้งมี/ไม่มีระบบดักจำับและกักเก็บคาร์บอน (CCS)

 2) เป้าห้มายของรัฐ แบบไม่มกีารชุดเชุย และถือเป็น “กรณีฐาน” 
(Gov’t target with no offset - “Central Case”) โดยการลดการปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจำกในห้ลายสาขา มคีวามยุง่ยากมากกวา่ และความไมแ่นน่อน
ของตัวเลขการดูดซับของภาคป�าไม้

 3) เป้าห้มายลดคาร์บอนอย่างรวดเร็ว จำนปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
สทุธิิเปน็ศ์นูย ์ภายในปี ค.ศ์.2040 (NetZero@2040) โดยอ้างองิเปา้ห้มาย
จำากผู้ลการศ์้กษาขององค์กรพลังงานระห้ว่างประเทศ์ (IEA)

 โดยในการศ์ก้ษา วเิคราะห์้ความอ่อนไห้ว (Sensitivity Analysis) 
ทัง้กรณีมกีารตอบสนองด้านการใชุ้ไฟฟ้า (Demand Response) ในระดับ
ต่าง ๆ  รวมถง้กรณเีพิม่สดัส่วนการจำดัสรร Pool Gas ซ้ง่เป็นก๊าซธิรรมชุาตทิี่ 
มรีาคาไม่สงูให้้ภาคไฟฟ้า และสรุปผู้ลการวิเคราะห์้ท่ีสำคญัได้ดังนี้ 
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 ทัง้นี ้ทัง้สามฉุากทัศ์น ์พบวา่ ไมม่คีวามจำำเป็นตอ้งลงทุนเพิม่ทา่เรอื
รบัก๊าซเห้ลวนำเข้า (LNG Receiving Terminal) แห่้งให้ม่แต่อย่างใด และ
ท่ีสำคัญอีกประการห้น้่งคือ สำห้รับเป้าห้มายการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
สทุธิเิป็นศ์นูยน์ัน้ ถง้แม้แตล่ะภาคส่วนควรมีบทบาทในการลดเพือ่ให้บ้รรลุ
เป้าห้มาย ไม่ว่าจำะเป็นภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาห้กรรม ภาคเกษตร 
และอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ ต้นทุนในการลดของแต่ละภาคส่วนไม่เท่ากัน

 จำากรายงานล่าสุดของ MCKinsey 2022 สะท้อนว่า ในภาค
เกษตรไม่สามารถลดได้ เนื่องจำากว่า ไม่มีเทคโนโลยีห้รือทางเลือกที่ดีเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสุทธิิเป็นศ์ูนย์ ดังนั้น การดูดซับและกักเก็บ
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ควรจำดัสรรให้ไ้ปชุดเชุยการปลอ่ยของภาคเกษตร 
ห้รือภาคส่วนที่มีความจำำเป็นมากกว่า ในขณะท่ีภาคไฟฟ้านั้นสามารถ 
ลดลงได้มากที่สุด โดยมีต้นทุนต่ำกว่า 

 สำห้รับข้อเสนอต่อการจัำดทำแผู้นการพัฒนากำลังผู้ลิตไฟฟ้า 
ฉุบับให้ม่ มีดังนี้
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 ข้อเสนอสำหรับระยะสั�น

 1)  ห้ยดุเซน็สญัญาซือ้ไฟฟา้ให้ม ่(Power Purchase Agreement)
 2) ห้ยุดการสร้างท่าเรือรับก๊าซเห้ลวนำเข้า (LNG Receiving 
Terminal) แห้่งให้ม่
 3) ประยุกตใ์ชุก้ารวางแผู้นไฟฟ้าแนวให้ม่ ทีใ่ห้แ้บบจำำลอง ดำเนิน
การวเิคราะห้แ์ละคดัเลอืกการอนุรกัษพ์ลงังานและโรงไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ   
แทนท่ีจำะคัดเลือกการอนุรักษ์พลังงานและโรงไฟฟ้าห้ลายประเภท โดย 
การพิจำารณาของกระทรวงพลังงานเอง
 4) เปิดให้้มีส่วนร่วมจำากทุกภาคส่วน ในกระบวนการต่าง ๆ ของ
การวางแผู้น

 ข้อเสนอสำหรับระยะกลี่าง

 1)  เน้นการเพิ่มประสิทธิิภาพการใชุ้พลังงาน
 2)  ตัง้โครงสร้างราคาไฟฟ้าตามเวลา (TOU) สำห้รบัยานยนต์ไฟฟ้า
 3) สร้างแรงจำูงใจำในการตอบสนองด้านการใชุ้ไฟฟ้า (Demand 
Response)
 4) ปรับกระบวนการลงทุนโรงไฟฟ้าให้ม่ให้้โปร่งใส 

 ในส่วน Agora Energiewende  โดย ด็ร.ธรินี้ทร์ญา สุภาษา นั้น  
ให้้ข้อมูลว่า จำากการศ์้กษา “การเปลี่ยนผู้่านพลังงานของประเทศ์ไทย 
ในระยะยาว และผู้ลกระทบทางเศ์รษฐกิจำและสังคม” ภายใต้แผู้นงาน 
Clean, Affordable, Sustainable Energy (CASE) ซ้่งดำเนินการใน 4 
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ประเทศ์ ประกอบด้วย ประเทศ์ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
ซ้่งในขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จำประมาณร้อยละ 70 โดยในประเทศ์ไทย
ดำเนินการร่วมกับ GIZ, TDRI, และสถาบันวิจำัยพลังงาน จำุฬา ฯ

 โดยศ์้กษา 2 ฉุากทัศ์น์ (Scenario) ประกอบด้วย

 1) ฉุากทัศ์น์อ้างอิง Reference Scenario

 2) การเปน็กลางทางคารบ์อน Carbon Neutral 2050 Scenario

 ทั้งนี้ เมื่อพิจำารณาจำากการใชุ้พลังงานขั้นสุดท้ายพบว่า มีการ
ใชุ้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากข้้นโดยเฉุพาะภาคขนส่ง ซ่้งมาจำากการส่งเสริม 
ให้้มีการใชุ้ยานยนต์ไฟฟ้า EV มากข้้น ในส่วนภาคการบริการก็มีการ 
ผู้ลักดันให้้มีการใชุ้พลังงานไฟฟ้าแทนการใชุ้ความร้อนจำากเชุื้อเพลิงอื่น ๆ

 จำากภาพจำะเ ห็้นว่ า  ในปี 
ค.ศ์.2025 จำะเป็นปีที่ มีความ
ต้องการใชุ้พลังงานสูงท่ีสุด ห้ลัง
จำากนั้นจำะมีแนวโน้มลดลง เมื่อ
พิ จำารณาฉุากทัศ์ น์  Ca rbon  

Neutral 2050 Scenario ซ้่งนำมาตรการเพิ่มประสิทธิิภาพพลังงาน (EE)  
มาใชุใ้นการพจิำารณาดำเนนิการมากข้น้ จำะพบวา่ ความตอ้งการใชุพ้ลงังาน 
ลดลงมากกว่า Reference Scenario ในปี ค.ศ์.2050 อยู่ท่ีร้อยละ 11  
และลดจำากปี ค.ศ์.2025 อยู่ที่ร้อยละ 21
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 ในงานวิจำัยได้วิเคราะห์้เปรียบเทียบกับปีฐาน 2019 ที่มีการใชุ้
พลังงานจำากก๊าซอยู่ที่ร้อยละ 55 และถ่านห้ินอีกร้อยละ 18 ห้รือประมาณ 
3 ใน 4 จำากพลังงานทั้งห้มด และเมื่อพิจำารณา Reference Scenario 
และ Carbon Neutral 2050 Scenario จำะพบว่า พลังงานแสงอาทิตย์จำะ
เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉุพาะ Carbon Neutral 2050 Scenario จำะ
มีสัดส่วนสูงถ้งร้อยละ 61

 ทั้งนี้เมื่อพิจำารณารายปี จำะพบว่า สำห้รับ Reference scenario  
ถ้งแม้ก๊าซยังเป็นพลังงานห้ลัก เนื่องจำากมีการผูู้กขาดในเรื่องของ 
สัญญา ทำให้้ ถูกล็อกอยู่ กับโครงสร้างพื้นฐานและโรงไฟฟ้าก๊าซ 
ขนาดให้ญ่ แต่จำะมีการใชุ้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มข้้นอย่าง
แน่นอนเพราะมีราคาถูก

 ท้ังนี ้ห้ากมพีลงังานห้มนุเวยีน
ในระบบจำำนวนมากนั้น จำากภาพ
จำะเห้็นได้ว่า ไม่ส่งผู้ลกระทบ
ต่อเสถียรภาพความมั่นคงของ
พลังงานในประเทศ์ไทย 
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 ทัง้น้ี จำากผู้ลการศ์ก้ษา มปีระเดน็สำคญัไดแ้ก ่การบรรลเุปา้ห้มาย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก ตามที่รัฐบาลประกาศ์ไว้ จำะต้องนำ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชุ้มากข้้น เชุ่น พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บ
พลังงาน ไฮโดรเจำน เป็นต้น และต้องพัฒนาการส่งถ่ายพลังงานระห้ว่าง
ภมูภิาคทีมี่ประสิทธิภิาพมากข้้น เพือ่เพิม่การใชุ้พลงังานห้มุนเวยีนได้อยา่ง
เต็มประสิทธิิภาพ

 ในส่วนต้นทุนการผู้ลิตของระบบทั้งห้มด (System Cost) ไม่ได้มี
ความแตกตา่งกนัมากระห้วา่ง 2 ฉุากทศั์น ์แตฉุ่ากทศั์นอ์า้งองิ จำะมสีดัสว่น
ตน้ทนุผู้นัแปร (Variable Cost) สงู ซ้ง่จำะเพิม่ความเสีย่งกบัราคาเชุือ้เพลงิ
โลกที่มีการผู้ันแปร

 นอกจำากนี ้จำำเป็นต้องมีการพิจำารณา ปรับปรุง พฒันา กฎระเบียบ
และสภาพแวดล้อมของตลาด (Regulatory and Market Environment) 
โดยเฉุพาะในเรื่องของราคา เพื่อเพิ่มการลงทุนในพลังงานห้มุนเวียน และ
เพิ่มความสามารถของระบบไฟฟ้าในการรองรับพลังงานห้มุนเวียนให้ ้
เพิ่มข้้นอย่างมาก
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พลเม่ื่อง ชนพ่�นเม่ื่อง 
ผู้้้หญิิง เยาวชน
กับภาวะโลกร้้อน  



การส่งเสริมควิามเท่าเท่ยม
เสมอภาคระหวิ่างเพศ

ในำบัริบัทการเปัล่�ยนำแปัลง
สภาพภ้มิอากาศ

เรวดีี ประเสริฐเจริญสุข
มูลนิธิเพี่�อการพีัฒนาทุี�ยั�งย่น

 สภาพภูมอิากาศ์ของโลกมกีารเปลีย่นแปลงรุนแรงมากข้้น กระทบ
ต่อเมืองและชุนบท กระทบต่อทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อมซ้่งเป็น
ปัจำจำัยสำคัญทำมาห้ากิน สร้างรายได้โดยเฉุพาะในสังคมชุนบท ที่มีวิถีชุีวิต 
พ้ง่พิงความอุดมสมบูรณ์ ห้ลากห้ลายของธิรรมชุาติ นอกจำากนียั้งพบว่าผูู้้ห้ญิง 
และผูู้้ชุายได้รับผู้ลจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ที่แตกต่างกัน 
โดยเฉุพาะผูู้้ห้ญิง คนจำน กลุ่มเปราะบาง เกิดความไม่เท่าเทียมกันระห้ว่าง 
ผูู้้ห้ญิงและผูู้้ชุายในความสามารถการรับมือ ด้วยมีความเปราะบางและ
เข้าถ้งการพัฒนาที่แตกต่างกัน ผูู้้ห้ญิงแบกรับภาระทั้งในบ้านและภาระ
เศ์รษฐกิจำ ทำให้้ขาดโอกาสในการเข้าถ้งการพัฒนา การมีส่วนร่วมอย่างมี 
ความห้มายในกระบวนการคิด ตัดสินใจำในนโยบาย กฎห้มาย แผู้นงาน 
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มาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ จำง้มคีวามเสีย่งในการรบัมอืจำากผู้ลกระทบจำาก
สภาพอากาศ์ที่เปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มรุนแรงมากข้้น

 ด้วยความเข้าใจำของสังคมไทยในเรื่องความเท่าเทียมเสมอภาค
เรื่องเพศ์สภาพ ยังคงติดกรอบประเพณี วัฒนธิรรม เพศ์ทางสรีระ ทัศ์นคติ
เชุิงลบของผูู้้ห้ญิงและผูู้้ชุาย มองไม่เห้็นความเท่าเทียมเสมอภาคระห้ว่าง
เพศ์ ซ้่งผูู้้กำห้นดทิศ์ทางนโยบายยังมองไม่เห้็น ไม่ให้้ความสำคัญ แม้ 
มขีอ้มูลจำากปรากฏิการณ ์การศ์ก้ษาวจิำยัตา่ง ๆ  พบวา่เมือ่เกดิภยัพิบติั อตัรา
การเสียชุีวิตผูู้้ห้ญิงมากกว่าชุาย ดังนั้น การจำัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ที่ไม่ใส่ใจำมิติเพศ์สภาพ ยิ่งขยายความไม่เท่าเทียมและซ้ำเติมให้้
ผูู้้ห้ญิงมีความเปราะบางเพิ่มมากข้้น 

 เป้าห้มายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) ถือเป็นทิศ์ทางการพัฒนา 
รว่มกันของประชุาคมโลกทีมี่เป้าห้มายท่ีชัุดเจำนไม่ทิง้ใครไว้ขา้งห้ลัง บนห้ลัก 
สิทธิิมนุษยชุน ความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ในเป้าห้มายท่ี 5 และผู้นวก 
การพัฒนาศ์ักยภาพห้ญิงในเป้าห้มายอ่ืน ๆ เชุ่น เป้าห้มายที่ 1 ยุติความ
ยากจำนทุกรูปแบบ ที่กำห้นดให้้ผูู้้ห้ญิงเข้าถ้งทรัพยากร มีสิทธิิในการเป็น
เจำ้าของที่ดินทำกิน เป้าห้มายที่ 13 ส่งเสริมกลไกเพิ่มขีดความสามารถใน
การวางแผู้นและการบริห้ารจัำดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์อย่างมีประสิทธิิผู้ลในประเทศ์พัฒนาน้อยท่ีสุด และให้้ความ
สำคัญต่อผูู้้ห้ญิง เยาวชุน และชุุมชุนท้องถิ่นและคนชุายขอบ

 การเช่ิ�อมิโยงความิเสมิอภาคทางเพศกับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพ
ภูมิิอากาศ จำะลดภัยคุกคาม การสูญเสียได้ ประเทศ์ไทยลงนามอนุสัญญา 
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ว่าด้วยการขจัำดการเลือกปฏิิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และ
ปฏิญิญาและแผู้นปฏิบัิตกิารปกักิง่ รวมทัง้กำห้นดในรฐัธิรรมนญู มาตรา 27  
ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันใน กฎห้มาย มีสิทธิิและเสรีภาพและได้รับความ 
คุ้มครอง ตามกฎห้มายเท่าเทียมกัน ชุายและห้ญิงมีสิทธิิเท่าเทียมกัน”  
มีพระราชุบัญญัติความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์ พ.ศ์.2558 และมีคณะ
กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์แห้่งชุาติเพื่อพัฒนาความ 
เสมอภาคทางเพศ์ และทำยุทธิศ์าสตร์การพัฒนาสตรีทุก 5 ปี เพื่อใชุ้ 
ขับเคลื่อน ส่งเสริมความเท่าเทียมเสมอภาคทางเพศ์ ลดความเห้ลื่อมล้ำ 
และจำัดสรรงบประมาณมีประสิทธิิภาพ  

 นอกจำากน้ีภายใตอ้นสุญัญาสห้ประชุาชุาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ โดยเฉุพาะผู้ลการประชุุมเจำรจำาครั้งที่ 15 (COP 15) ให้้
ความสำคญักบัความเท่าเทยีมเสมอภาคทางเพศ์ เนือ่งด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ์กระทบต่อชุีวิตความเป็นอยู่ของคนยากจำน โดยเฉุพาะ 
ผูู้้ห้ญิงที่ถูกเลือกปฏิิบัติที่มีมิติซ้อนทับห้ลากห้ลาย ในความตกลงปารีส 
ระบุถ้งการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ต้องคำน้งถ้ง
ความแตกต่างระห้ว่างเพศ์ เสริมสร้างความเข็มแข็งของสตรี ให้้มีส่วนร่วม
ตัดสินใจำทางนโยบายปฏิิบัติการทุกระดับ

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจำารณาแผู้นแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ของประเทศ์ไทย พ.ศ์.2558 – 2593 จำะพบว่าประเด็น
ความเสมอภาคทางเพศ์ถูกมองข้าม ไม่ได้บูรณาการเข้าสู่แผู้น ฯ ขาดการ 
กำห้นดทิศ์ทางเป้าห้มายส่งเสริมและยกระดับบทบาทผูู้้ห้ญิงร่วมทำงาน 
ลดผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และการต้ังรับ 
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ปรับตัวอย่างเป็นรูปธิรรม ผูู้้สร้างการเปลี่ยนแปลง มีดำเนินการส่งเสริม
ความเสมอภาคห้ญิงชุาย ขจัำดความไม่เท่าเทียมเสมอภาคทางเพศ์ เพื่อ 
ลดความเสี่ยง ผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ในบริบท 
การพัฒนา สง่เสริมให้ผูู้้้ห้ญิงร่วมคิดร่วมตัดสินใจำ รวมท้ังปรับกระบวนทัศ์น์
ให้ม่ จำากมุมมองว่าผูู้้ห้ญิงเป็นเพศ์ที่อ่อนแอควรได้รับอนุเคราะห์้ให้้เป็น
พลเมืองและหุ้้นส่วนของการพัฒนา 

 ข้อเสนอของ Thai Climate Justice For All ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ์ 

 ต้องกำห้นดนโยบายและยุทธิศ์าสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ที่ตอบสนองต่อปัญห้าในเพศ์ท่ีแตกต่างอย่างเท่าเทียม และ
กำห้นดมาตรการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนากลไกขับเคลื่อนจำัดสรร 
งบประมาณเพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม การเขา้ถง้ประโยชุน์ จำดัทำมาตรการ 
ให้ทุ้กกลุม่เข้าถง้โอกาสโดยไม่ทิง้ใครไว้ขา้งห้ลัง สร้างพืน้ทีใ่ห้เ้พศ์ทีแ่ตกต่าง
มีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจำในการกำห้นดเป้าห้มาย นโยบายให้้ชุัดเจำน
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เพศภาวิะกับัการเปัล่�ยนำแปัลง
สภาพภ้มิอากาศ

มีูลนัิธิิเพื่่�อการพื่ัฒนัาที�ยั�งย่นั

1.	ควิามจำาเปั็นำในำการใส่ใจเพศสภาวิะ	(Gender)	
จากการเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศ

 ในวาระการเจำรจำาของประเทศ์รฐัภาค ีUNFCCC ครัง้ที ่7 (COP 7)  
เมื่อปี ค.ศ์.2001 (กล่าวถ้ง Gender Equality) ประเด็นด้านเพศ์สภาวะ 
(Gender) กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ปรากฏิ และมีความเข้มขน้
ในการเจำรจำามากข้้นในครัง้ที ่15 (COP 15) เมือ่ปี ค.ศ์. 2015 เนือ่งด้วยการ 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์จำะส่งผู้ลกระทบด้านลบต่อชุีวิตความ 
เป็นอยู่และการประกอบอาชุีพของกลุ่มคนผูู้้มีรายได้น้อยห้รือกลุ่มยากจำน  
โดยภายในกลุ่มผูู้้ที่เปราะบางเห้ล่านี้ประชุาชุนชุายและห้ญิงจำะได้รับ 
ผู้ลกระทบทีแ่ตกตา่งกนั ดงัปรากฏิในขอ้มลูของประชุากรโลกวา่ประชุาชุน
ทีย่ากจำนเป็นกลุม่เพศ์ห้ญิงสงูถ้งร้อยละ 70 ของประชุากรทีย่ากจำนทัง้ห้มด 
(UNFCCC, 2022) ดังนั้นกลุ่มประชุากรห้ญิงที่ยากจำนเห้ล่านี้จำะต้องเผู้ชุิญ 
กับปัญห้าภัยพิบัติและรายได้ทางการเกษตรห้รือกิจำกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ลดลง อนัมตีน้เห้ตมุาจำากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์และยงัตอ้งเปน็ 
กลุม่บคุคลทีต่อ้งเตรยีมการปรบัตวัตอ่ปญัห้าทีจ่ำะเกดิข้น้ซำ้ซากในอนาคต 
(อันเนื่องมาจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์) ยิ่งกว่านั้น กลุ่มสตรี
ยากจำนเห้ลา่นีอ้าจำจำะมบีทบาทในการชุว่ยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจำกได้  
ถ้ามีแห้ล่งเงินทุนห้รือเทคโนโลยีที่เห้มาะสมในการนำมาประยุกต์ใชุ้กับ 
วิถีชุีวิตและการทำมาห้ากินของตนเองและครอบครัว

 เนือ่งจำากสตรมีบีทบาทสำคญัในครอบครวัและอาจำจำะเป็นผูู้ต้ดัสนิใจำ 
ในการจำัดการชุีวิตประจำำวันของสมาชุิกครอบครัวและชุุมชุน เชุ่น การ
เพาะปลูก การเลือกพืชุผู้ลสำห้รับเป็นอาห้าร กระบวนการผู้ลิตอาห้ารใน
ครัวเรือนและในชุุมชุน การห้าแห้ล่งน้ำสำห้รับครอบครัว ฯลฯ ดังนั้นสตรี
ที่เป็นห้ัวห้น้าครอบครัวอาจำจำะไม่สามารถเข้าถ้งแห้ล่งทุนที่จำะนำมาใชุ้ใน
การปรับปรุงพันธิุ์พืชุ/สัตว์ และกระบวนการผู้ลิตในการรองรับห้รือปรับ
ตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ในอนาคต ดว้ยเห้ตนุี ้การเจำรจำาใน
ประเด็นนี้จำ้งมีความสำคัญมาก โดยเฉุพาะการปรับตัวของประชุาชุนห้ญิง
ในประเทศ์กำลังพัฒนาและประเทศ์พัฒนาน้อยท่ีสุด (UNIFEM, 2009; 
UNFPA&WEDO,2009)
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 โดยเฉุพาะผูู้้ห้ญิงในภาคชุนบทเพราะมีบทบาทสัมพันธ์ิกับ
การใชุ้และจำัดการทรัพยากรธิรรมชุาติ ซ้่งในปัจำจุำบันปฏิิเสธิไม่ได้ว่า
ทรัพยากรธิรรมชุาติ ความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ และระบบนิเวศ์ทาง
ธิรรมชุาติกำลังถูกคุกคามจำากผู้ลกระทบด้านลบอันเนื่องมาจำากสภาพ
อากาศ์ ทั้งจำากภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุรุนแรง สถานการณ์เชุ่นนี้ส่ง 
ผู้ลกระทบโดยตรงตอ่ผูู้ห้้ญงิและคนทกุกลุม่ทีพ่้ง่พาอาศ์ยัทรพัยากรในการ
ดำรงชุีวิต อีกด้านห้น้่ง มีการเน้นย้ำถ้งความรู้ สิทธิิ และทักษะเฉุพาะของ
ผูู้้ห้ญิงที่เกี่ยวกับทรัพยากรธิรรมชุาติท่ีสืบเนื่องจำากความผูู้กพันพิเศ์ษของ
ผูู้้ห้ญิงกับทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม จำ้งส่งผู้ลให้้ผูู้้ห้ญิงมีบทบาท
สำคัญในฐานะผูู้้นำการเปลีย่นแปลง และเป็นผูู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ำคัญใน
การปรับตัวและบรรเทาผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
(ราณี ห้ัสสรังสี, 2561)

2.	ผู้ลกระทบัและศักยภาพการปัรับัติัวิติ่อการเปัล่�ยนำแปัลง
สภาพภ้มิอากาศแติกติ่างกันำติามเพศภาวิะ

 บทบาทห้ญิงชุายท่ีแตกต่างกันและผู้ลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน  
ตลอดจำนศั์กยภาพการปรับตัวของสตรีแตกต่างกับของบุรุษนั้นมี 
ความสำคัญมากข้้นในสังคมไทย อย่างน้อยด้วยเห้ตุผู้ล 3 ประการ (นิรมล 
สุธิรรมกิจำ และ กิริยา กุลกลการ., 2561) ได้แก่

 ประการแรก โครงสร้างประชุากรไทยในปัจำจำุบันนั้น ประชุากร
เพศ์ห้ญิงมีจำำนวนมากกว่าประชุากรเพศ์ชุาย (อัตราส่วน 51 : 49)
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 ประการท่�สอง ประชุากรห้ญิงไทยมีบทบาทสำคัญต่อเศ์รษฐกิจำ
ไทยในฐานะ (1) แรงงานสำคญัทัง้ในภาคเกษตร อตุสาห้กรรม และบรกิาร 
(2) มารดาห้รือภรรยาห้รือธิดิาของครอบครัวท่ีมักมีภาระห้น้าทีใ่นการดูแล
สมาชุิกในครอบครัว และ (3) เป็น ครู คนแรกของลูก

 ประการท่�สามิ ในปจัำจุำบนันีโ้ครงสรา้งสังคมไทยกำลังเข้าสู่ “สังคม
ผูู้้สูงวัย” (Aging Society) และในภาคชุนบท ผูู้้สูงวัยเพศ์ห้ญิงเป็นผูู้้ที่ 
รับผู้ิดชุอบดูแลครอบครัวห้รือลูกห้ลานเด็กเล็กมากกว่าผูู้้สูงวัยเพศ์ชุาย

 ทั้งนี้คาดว่าประมาณห้น้่งในสี่ของผูู้้ห้ญิงที่อยู่ในภาคการเกษตร
จำะได้รับผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์อันเนื่องมาจำาก
ปริมาณผู้ลผู้ลิตที่ได้จำากภาคการเกษตรลดลง และส่งผู้ลกระทบต่อรายได้
ในการดำรงชุีวิตของผูู้้ห้ญิงและคนในครอบครัว ทั้งนี้ไม่นับรวมถ้งความ 
ไม่เท่าเทียมกันในด้านสุขภาพและโภชุนาการในครอบครัวอันเนื่องมาจำาก 
ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เพิ่มสูงข้้น (UNDP, 2019) และในขณะ
เดียวกันจำะกลายเป็นผูู้้ที่มีบทบาทในการรับมือห้รือปรับตัวต่อผู้ลพวง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ดังเชุ่นที่ปรากฏิให้้เห็้นในชุ่วงที่
ประเทศ์ไทยประสบกับอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ์.2554 ที่บรรดาสตรีในชุุมชุนมี
บทบาทในการจำรรโลงและบรรเทาปัญห้าการเผู้ชิุญกับการดำรงชีุพของ
ชุุมชุน เชุ่น การจำัดห้าอาห้าร ฯลฯ

 ถ้งแม้ว่าผูู้้ห้ญิงจำะได้รับผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์มากกว่าผูู้้ชุาย แต่ผูู้้ห้ญิงก็มีบทบาทสำคัญส่วนห้น้่งในการ 
ดำเนินงานด้านการปรับตัวและบรรเทาผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลง 
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สภาพภูมอิากาศ์ นัน้เพราะผูู้้ห้ญิงมีความรูแ้ละความเข้าใจำต่อสภาพแวดล้อม 
ท่ีนำไปสู่การกำห้นดแนวทางการปรับตัว รวมทั้งแนวการลดความเสี่ยง 
จำากสภาพภูมิอากาศ์ได้ แต่ผูู้้ห้ญิงส่วนให้ญ่เข้าไม่ถ้งกระบวนการตัดสินใจำ 
จำ้งส่งผู้ลให้้เข้าไม่ถ้งทรัพยากร สิทธิิ�ก็ถูกจำำกัด ขาดการฝึุ่กอบรมและ 
เพิ่มทักษะทั้งด้านเทคโนโลยีและความรู้ให้ม่ ส่งผู้ลให้้ผูู้้ห้ญิงไม่สามารถ
มีบทบาทอย่างเต็มที่ในการสร้างตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ รวมทั้งความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ (UNDP, 2021)

 ที่สำคัญคือเมื่อผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
ถูกสมทบด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยยิ่งส่งผู้ลให้้มิติทางเพศ์สภาวะ
มีความชุัดเจำนข้้นในแง่ความแตกต่างระห้ว่างเพศ์ห้ญิงและเพศ์ชุาย โดย
เฉุพาะการมีภูมิห้ลักที่แตกต่างกันส่งผู้ลให้้เกิดความไม่มั่นคง ด้วยเห้ตุนี้จำ้ง
มีความจำำเป็นที่ต้องเข้าใจำเรื่องบรรทัดฐาน ความคาดห้วัง และโครงสร้าง 
เชุิงอำนาจำทางสังคม เพื่อจำะกำห้นดวิธิีการตอบสนองที่สอดคล้องและ
สร้างการมีส่วนร่วมจำากทั้งห้ญิงและชุายได้อย่างเท่าเทียม และตอบสนอง
ต่อการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ได้อย่างแท้จำริง 
จำากรายงานเพศ์ภาวะ สภาพภูมิอากาศ์ และความมั่นคง ปี พ.ศ์.2563 
(Gender, climate & security) ให้้ข้อมูลไว้ว่า “ภัยคุกคามทั่วโลกจำาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์และความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อม  
พร้อมที่จำะทำให้้สถานการณ์ฉุุกเฉุินมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้้นซ่้งส่ง 
ผู้ลกระทบต่อผูู้้ห้ญิงและเด็กผูู้้ห้ญิงอย่างทีไ่ม่สามารถกำห้นดสัดส่วนชัุดเจำน 
ได้ ดังนั้นจำ้งมีความจำำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องวิเคราะห์้ให้้รอบด้านและเป็น 
รปูธิรรมมากข้้น รวมทัง้การดำเนินการโดยทันทีเพือ่จัำดการปัญห้าท่ีเช่ืุอมโยง 
ระห้ว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์และความขัดแย้งจำากมุมมอง
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เรื่องเพศ์สภาวะ” (United Nations Environment Programme, UN 
Women, UNDP and UNDPPA/PBSO, 2020)

3.	กรอบัพนัำธีกรณีร่ะหว่ิางปัระเทศท่�เก่�ยวิข้องกบัั
การเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภมิ้อากาศ	และควิามเช่�อมโยงกบัั
มติิเิพศภาวิะ
 
 ตาราง 1 สรุปสาระสำคญัของข้อตกลี่งระหวา่งประเทศท่�สำคญั
เก่�ยวกับเพศสภาวะแลี่ะการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

สถูาบัน/ข้อตกลี่ง สาระสำคัญ

วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ์. 2030

เป้าห้มายที่ 5 ความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์ บรรลุ
ความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้้แก่สตรีและเด็กห้ญิง และเป้าห้มายท่ี  
13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์  
ดำเนินการอย่าง เ ร่ งด่ วนเพื่ อ ต่อสู้ กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์และผู้ลกระทบ 
ผู้ลท่ีต้องการระยะยาวคือ ขจำัดความยากจำน  
ลดความเห้ลือ่มลำ้ โดยไมท้ิ่งใครไวเ้บือ้งห้ลงั และ 
ไม่ทำลายทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม
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สถูาบัน/ข้อตกลี่ง สาระสำคัญ

อนุสัญญา
สห้ประชุาชุาติ
ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ 
(United Nations 
Framework 
Convention on 
Climate Change 
ห้รือ UNFCCC)

การปกป้องระบบภูมิอากาศ์ เป็นการป้องกัน
ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้้ผู้ลจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ์สง่ผู้ลกระทบต่อมนษุยแ์ละระบบนเิวศ์ 
โดยทุกประเทศ์รับผิู้ดชุอบร่วมกันในระดับที ่
แตกต่าง การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ์ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ อยู่ภายใต้
โปรแกรมงานลิมาเกี่ยวกับเพศ์ภาวะ ห้รือ Lima 
Work Programme on Gender (LWPG) ที่มี
แผู้นปฏิบิตังิานดา้นเพศ์สภาวะ (Gender Action 
Plan ห้รือ GAP) เป็นแผู้นฉุบับแรก

ข้อตกลง
ปารีส (Paris 
Agreement)

การควบคมุการเพิม่ข้น้ของอณุห้ภมูเิฉุลีย่ของโลก
ให้้ต่ำกว่า 2 องศ์าเซลเซียส และไม่ให้้เกิน 1.5 
องศ์าเซลเซียส การเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจำก ตลอดจำนการ 
ทำให้้เกิดเงินทุนห้มุนเวียนในการพัฒนา การ 
ส่ ง เสริมความเสมอภาคทางเพศ์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ปรากฏิชัุดเรื่อง
การเสริมสร้างความเข็มแข็งและพลังของสตรี  
ให้้สามารถมีส่วนร่วมและตัดสินใจำทางนโยบาย
และปฏิิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ
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สถูาบัน/ข้อตกลี่ง สาระสำคัญ

อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจำัดการ
เลือกปฏิิบัติต่อ
สตรีทุกรูปแบบ 
(Convention on 
the Elimination 
of All Forms of 
Discrimination 
against Women 
ห้รือ CEDAW)

ห้ลักการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ์ที่
เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติใน
บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ คือ 
การประเมินและการรวบรวมข้อมูล การสนับสนุน
และการเชืุ่อมโยงนโยบาย ความร่วมมือระดับ 
ทอ้งถิน่ ระดับภูมภิาค จำนถง้ระดับสากล และการ
จำัดสรรทรัพยากร ส่งเสริมบทบาทของห้น่วยงาน
นอกภาครฐัในการทำงานร่วมกนั และการพัฒนา
ขีดความสามารถและการเข้าถ้งเทคโนโลยี

แผู้นงานประชุาคม
อาเซียน พ.ศ์. 
2559 - 2568 
(ค.ศ์. 2016 - 2025)

เแผู้นงานประชุาคมสังคมและวัฒนธิรรมอาเซียน 
พ.ศ์.2568 (ค.ศ์.2025) ห้น้่งในแผู้นงานห้ลัก 
ให้้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระดับ
อาเซียนเพื่อให้้เกิดภูมิอากาศ์ที่ย่ังยืน รวมทั้ง
การทำงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้้การ 
คุ้ มครองทางสั งคมสำห้รับสตรี และกลุ่ ม 
เปราะบางจำากผู้ลกระทบจำากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์
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 3.1 วาระการพัฒนาท่�ยั�งย่น ค.ศ.2030

 เม่ือวันที่ 25 กันยายน พ.ศ์.2558 สห้ประชุาชุาติประกาศ์ใชุ้ 
เป้าห้มายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
ห้รือ SDGs) เพื่อใชุ้เป็นเครื่องกำห้นดทิศ์ทางการพัฒนาของโลกจำวบจำนปี  
พ.ศ์.2573 (ค.ศ์.2030) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17  
เป้าห้มาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็น 
การพัฒนาด้านเศ์รษฐกิจำ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็น 
สามเสาห้ลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีเป้าห้มายสูงสุดเพื่อขจำัดความ
ยากจำน ลดความเห้ล่ือมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องห้ลัง ไม่ทำลายแห้ล่ง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 ทั้งน้ี ตามที่รัฐบาลไทยร่วมลงนามไว้กับองค์การสห้ประชุาชุาติ 
ในปี พ.ศ์.2558 โดยมีเป้าห้มาย 3 ประการ คือ การเติบโตทางเศ์รษฐกิจำ 
(Economic Growth) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 
และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) และในปี
เดียวกันมีการจัำดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) เพ่ือ 
ขับเคลื่อนพันธิกิจำตามเป้าห้มายการพัฒนาที่ยั่งยืน (สำนักงานบริห้าร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี, 2564) ภายใต้ 17 เป้าห้มาย มีเป้าห้มายที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ์ คือ เป้าห้มายที่ 13 และ
ความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ในเป้าห้มายที่ 5 ที่กล่าวถ้งทั้งสองประเด็น
โดยตรง (สห้ประชุาชุาตปิระเทศ์ไทย, 2558), (โครงการวจิำยัและสนบัสนนุ
เป้าห้มายการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2564) , (สำนักงานสภาพัฒนาการเศ์รษฐกิจำ
และสังคมแห้่งชุาติ, 2564) กล่าวคือ
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 อย่างไรก็ตามทั้ งสองเป้าห้มายก็ถูกบูรณาการเ ข้าไปใน 
เป้าห้มายอื่น ๆ ด้วยทั้งนี้เพื่อให้้เกิดการทำงานที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ที่มีเป้าห้มายสูงสุดเพื่อขจำัดความยากจำน ลดความเห้ลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใคร
ไว้เบื้องห้ลัง และไม่ทำลายทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม

 3.2 กรอบอนุสัญญาสหประชิาชิาติว่าด้วยการเปลี่่�ยนแปลี่ง
สภาพภูมิิอากาศ (UNFCCC)

 สะท้อนให้้เห็้นถ้งการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การยอมรับกับ 
ความิเท่าเท่ยมิกันทางเพศ โดยเริ่มจำากการประชุุมเจำรจำา COP 7 จำนเกิด 
เป็นรูปธิรรมของแผู้นงานด้านความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ใน พ.ศ์.2557 
(ค.ศ์.2014) การประชุุม COP 20 ณ กรุงลิมา ประเทศ์เปรู เป็นครั้งแรก 
ที่มีการพัฒนาโปรแกรมงานลิมาเกี่ยวกับเพศ์ภาวะ ห้รือ Lima Work 
Programme on Gender (LWPG) ข้้น โดยมีเป้าห้มายเพ่ือพัฒนา
ความสมดุลระห้ว่างเพศ์ และบูรณาการประเด็นเพศ์สภาวะเข้ากับงาน 
ของภาคีและสำนักเลขาธิิการในการดำเนินการตามอนุสัญญา ฯ และ 
ความตกลงปารีสเพื่อให้้การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ตอบสนองต่อเพศ์ที่แตกต่าง ตั้งแต่ระดับนโยบายและแผู้น 
ปฏิิบัติการ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ์ และระดับนานาชุาติ  
(UNFCCC, 2014) เรื่อยมาจำนกระท่ัง พ.ศ์.2558 (ค.ศ์.2015) การ
ประชุุม COP 21 กรุงปารีส ประเทศ์ฝุ่รั่งเศ์ส จำัดทำข้อตกลงปารีส  
(Paris Agreement) ที่ระบุชุัดถ้งการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ์ต้องคำน้งถ้งความแตกต่างระห้ว่างเพศ์ เพื่อให้้การ 
ดำเนินงานตอบสนองอย่างเสมอภาคกับคนทุกเพศ์ พร้อมทัง้ทำงานพัฒนา
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ศ์กัยภาพและสรา้งการมสีว่นร่วมกบัผูู้ห้้ญิง กลุม่เปราะบาง และทุกภาคสว่น 
ที่เกี่ยวข้อง (United Nations, 2015)

 ต่อมา พ.ศ์.2560 (ค.ศ์.2017) การประชุุม COP 23 กรุงบอนน์ 
ประเทศ์เยอรมนี ข้อตัดสินใจำเรื่องเพศ์ภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ (Gender and Climate Change) ถูกรองรับวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้้ประเทศ์ภาคีของ UNFCCC ให้้การสนับสนุนกิจำกรรมที่พัฒนา
ความตระห้นักรู้ของสตรีเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และการ 
ฝุ่กึอบรมพฒันาทกัษะและศ์กัยภาพของสตรใีนการเจำรจำาดา้นนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นห้รือระดับชุุมชุน และระดับประเทศ์ 
รวมทั้งระดับนานาชุาติ เพื่อให้้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระห้ว่าง 
กลุ่มสตรีต่าง ๆ (UNFCCC, 2016)

 และในปี พ.ศ์.2562 (ค.ศ์.2019) การประชุุม COP 25 ที่กรุง 
มาดริด ประเทศ์สเปน ประเทศ์ต่าง ๆ  ดำเนินการอย่างเร่งดว่นในการส่งเสริม 
เพศ์ภาวะในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์มากข้้น  
มีการได้จำัดทำเป็นแผู้นงาน 5 ปี ของโปรแกรม Lima Work on Gender 
(LWPG) และ แผู้นปฏิบัิตงิานด้านเพศ์สภาวะ (Gender Action Plan ห้รอื 
GAP) ฉุบับแรกข้้น (UNFCCC, 2019) ประกอบไปด้วย 5 พันธิกิจำ คือ

 พันธิกิจท่� 1 การพัฒนาศ์ักยาพ การจำัดการความรู้และการ 
สื่อสาร (Capacity-building, knowledge management and 
communication) เพือ่บูรณาการประเด็นด้านเพศ์ภาวะเข้าไปในนโยบาย
และแผู้นงานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์อย่างเป็นระบบ และประยกุต์ 
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ใชุ้ด้วยความเข้าใจำและเชุีย่วชุาญภายใต้การดำเนนิงานตามโปรแกรม LWPG 
และแผู้น GAP

 พนัธิกิจท่� 2 ความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ การมีส่วนร่วมและความ
เป็นผูู้้นำของสตรี (Gender balance, participation and women’s 
leadership) เพื่อให้้บรรลุและรักษาให้้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
เทา่เทยีม และมคีวามห้มายของสตรกีระบวนการดำเนนิงานของ UNFCCC

 พันธิกิจท่� 3 ความสอดคล้อง (Coherence) เพ่ือสร้างความ 
เข้มแข็งของการบูรณาการประเด็นเพศ์ภาวะให้้ถูกนำไปพิจำารณาร่วมกับ
งานทุกส่วนของ UNCCC

 พันธิกิจท่� 4 การดำเนินงานที่ตอบสนอบต่อเพศ์ภาวะและวิธิีการ
ดำเนินการอย่างมีความห้มาย (Gender-responsive implementation 
and means of implementation) เพื่อให้้มั่นใจำว่ามีการเคารพ ส่งเสริม
และคำน้งถง้ความเสมอภาคทางเพศ์ และการเพิม่ขดีความสามารถของสตรี
ในการดำเนินการตามอนุสัญญาและความตกลงปารีส

 พันธิกิจท่� 5 การติดตามและการรายงาน (Monitoring and 
Reporting) เพื่อปรับปรุงการติดตาม การดำเนินการและการรายงาน 
เกี่ยวกับการทำงานด้านเพศ์ภาวะ

 การประชุมุ COP สะทอ้นให้เ้ห้น็ชัุดวา่เมือ่มกีารเรยีกรอ้งจำากภาค
ประชุาสังคมในการเจำรจำาแต่ละครั้งทำให้้ประเด็นความเสมอภาคระห้ว่าง
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เพศ์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ถูกให้้ความสำคัญมากข้้น จำนนำ
ไปสู่รูปธิรรมของกรอบนโยบายระห้ว่างประเทศ์ ที่จำะต้องมีการส่งเสริม
และคำนง้ถง้ความแตกต่างระห้ว่างเพศ์ ซ้ง่ห้ากแต่ละประเทศ์ไม่ดำเนินการ
อาจำนำไปสูก่ารสรา้งความไมเ่ป็นธิรรม และการเลือกปฏิบิติัทางเพศ์ในการ
จำัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ได้

 การมีโปรแกรมและแผู้นงานที่เฉุพาะด้านเพศ์ภาวะ คือ Lima 
Work Programme on Gender และ Gender Action Plan เป็นการ
ยำ้ชุดัเจำนว่า ผูู้้ห้ญงิมบีทบาทและเป็นกญุแจำสำคัญในการร่วมเป็นส่วนห้น้ง่
ในการจัำดการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ และเป็นอกีกา้วทีท่ำให้้
มัน่ใจำวา่ภาคทีีร่ว่มดำเนนิงานในทุกระดบัภายใต ้UNFCCC ให้ค้วามสำคญั
และเขา้ใจำถง้ความจำำเป็นของบูรณาการด้านเพศ์ภาวะต้ังแต่ระดบันโยบาย
และแผู้นปฏิิบัติทั้งในระดับนานาชุาติ ภูมิภาค ประเทศ์ และท้องถิ่น

 3.3 ข้อตกลี่งปาร่ส (Paris Agreement)

 ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นความตกลงที่เป็น 
ส่วนขยายและเพิ่มเติม (Supplementary Agreement) ของอนุสัญญา 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์ (UNFCCC) เป็นการห้า
มาตรการและข้อตกลงร่วมกันในระดับนานาชุาติ เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ภายห้ลังพิธิีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ท่ีสิ้นสุดลงในปี พ.ศ์.2563 (ค.ศ์.2020) และปัจำจุำบันมีประเทศ์ภาคี 
อนุสัญญา UNFCCC ที่ให้้สัตยาบันความตกลงดังกล่าวแล้ว รวมจำำนวน 
189 ประเทศ์ รวมทั้งประเทศ์ไทยด้วย
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 ความตกลงปารีส พัฒนาข้้นจำากการอ้างอิงถ้งห้ลักการด้าน 
สิทธิิมนุษยชุน จำ้งให้้ความสำคัญกับความเท่าเทียมเสมอภาคจำากภาคี 
ทุกภาคส่วน ทั้งในกระบวนการพัฒนานโยบายและการวางแผู้นของการ 
มีส่วนร่วมที่แต่ละประเทศ์กำห้นดได้โดยสอดคล้องกับตามบริบทและ
สถานการณ์ประเทศ์ มีการอ้างอิงสะท้อนให้้เห็้นถ้งความสำคัญที่จำะต้อง
นำห้ลักการด้านความเสมอภาคทางเพศ์บูรณาการเข้าไปในงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจำก การปรับตัว และการเสริมสร้างศ์ักยภาพ เพื่อให้้นโยบาย
และแผู้นงานการจำัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์กระจำาย 
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ดังที่ปรากฏิในรายละเอียดของความตกลงปารีส 
(Gama, S., Teeluck, P. and Tenzing, J, 2016) ดังจำะเห้็นได้จำาก

 • คำนำ “รับรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เป็นข้อกังวล
รว่มกันของมนุษยชุาติ เมือ่ดำเนนิการแกไ้ขปญัหาการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพ 
ภูมิิอากาศ ภาค่ควรเคารพ ส่งเสิมิ แลี่ะพิจารณาพันธิกรณีที่เกี่ยวข้อง 
ของตนในด้านสิทธิิมนุษยชุน สิทธิิด้านสุขภาพ สิทธิิของชุนเผู้่าพ้ืนเมือง  
ชุมุชุนทอ้งถิน่ ผูู้โ้ยกยา้นถ่ินฐาน แรงงานขา้มชุาต ิเดก็ ผูู้พ้กิาร และกลุม่คน 
เปราะบาง และสิทธิิในการพัฒนา ตลอดจำนความิเท่าเท่ยมิเสมิอภาค 
ทางเพศ การเสริมิสร้างความิเข็มิแข็งแลี่ะพลี่ังของสตร่ และสร้างความ
เป็นธิรรมสำห้รับกลุ่มคนรุ่นในอนาคต”

 • ความิในข้อ 7 ย่อหน้าท่� 5 ของความตกลงปารีสระบุว่า “ภาคี
ยอมรับว่าการดำเนินการด้านการปรับตัวซ้่งควรมีความสอดคล้องกับ 
สถานการณข์องแตล่ะประเทศ์ท่ีแตกตา่งกันไป ตอบสนองตอ่ความิต้องการ 
ของหญิงชิายท่�แตกต่าง มีแนวทางการดำเนินงานที่ต้ังอยู่บนฐานการมี
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สว่นร่วมและมีความโปร่งใส โดยใส่ใจำคำนง้ถง้ความเส่ียงกลุ่มคนเปราะบาง 
ชุุมชุนและบนฐานระบบนเิวศ์และบนองคค์วามรูท้ีเ่ปน็วทิยาศ์าสตรท์ีมี่อยู่ 
ที่ดีท่ีสุด และตามเห้มาะสม องค์ความรู้ดั้งเดิม ภูมิปัญญา ความรู้ของ 
ชุนเผู้า่พืน้เมือง และระบบความรูท้้องถ่ิน โดยมีนโยบายและการปฏิบัิตกิารที่ 
บรูณาการให้ก้ารปรับตวัสอดคลอ้งกบัประเดน็เศ์รษฐกจิำ สงัคมทีเ่กีย่วข้อง”

 • ความิในข้อ 11 ยอ่หน้าท่� 2 ของความตกลงปารีสระบุวา่ “การ
เสรมิิสรา้งศักยภาพควรเปน็ไปตามความสอดคลอ้ง โดยองิและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ์ และส่งเสริมความเป็นเจ้ำาของประเทศ์ของ
ภาคี โดยเฉุพาะอย่างยิ่ง สำห้รับภาคีประเทศ์กำลังพัฒนาครอบคลุมการ 
ดำเนินงานในห้ลายระดับทัง้ในระดับชุาติ ระดับภมูภิาค และระดับทอ้งถิน่  
การเสริมสร้างศ์ักยภาพควรได้เรียนรู้จำากบทเรียนที่ผู้่านมา รวมถ้งเสริม 
สรา้งศ์กัยภาพทกุฝุ่�ายท่ีเกีย่วขอ้งภายใตอ้นสุญัญา และควรเปน็กระบวนการ 
ที่มีประสิทธิิภาพ การมีส่วนร่วมการอย่างมีความห้มาย และตอบสนอง
ปัญหาแลี่ะความิต้องการต่อเพศท่�แตกต่าง”

 3.4 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเล่ี่อกปฏิิบัติต่อสตร่ทุก
รูปแบบ (Convention on The Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women หร่อ CEDAW)

 ประเทศ์ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจำัดการเลือก 
ปฏิบัิตต่ิอสตรีทกุรปูแบบตัง้แต่ในปี พ.ศ์.2528 มผีู้ลให้้ประเทศ์ไทยมี ข้อผู้กูพนั 
ในการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัำดการเลือกปฏิิบัติต่อสตรีใน 
ทุกรูปแบบ โดยประเทศ์ไทยมีห้น้าที่ผู้ลักดันและดำเนินการให้้เป็นไป 
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ตามอนุสัญญา รวมท้ังการจัำดทำรายงานผู้ลความก้าวห้น้าในการ 
ดำเนินงานตาม CEDAW อย่างน้อย ทุก 4 ปี และเข้าร่วมประชุุมเพื่อ 
ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจำาก คณะกรรมการ CEDAW เพื่อ 
นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา เพื่อก่อให้้เกิดการ
ขจำัดการเลือกปฏิิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (พีรดา ภูมิสวัสดิ�, 2563)

 ไมเ่พยีงเทา่นัน้ประเทศ์ไทยไดร้ว่มดำเนินงานตาม ปฏิญิญาปกักิ�ง
แลี่ะแผนปฏิิบัติการปักกิ�งเพ่�อความิก้าวหน้าของสตร่ (The Beijing 
Declaration and Platform for Action ห้รือ BPfA) ซ้่งเป็นปฏิิญญา
ที่นานาชุาติเห้็นชุอบร่วมกัน ยืนยันและต่อยอดจำากอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจำดัการเลือกปฏิิบัตติอ่สตรีในทุกรปูแบบ (CEDAW) ถอืเป็นความก้าวห้น้า 
สำคัญของงานด้านสิทธิิสตรี ท่ีพยายามช้ีุให้้ประชุาคมโลกเห้็นประเด็น
สำคัญเร่ืองความไม่เท่าเทียมกัน อันเป็นอุปสรรคท่ีอาจำทำให้้ไม่สามารถ
บรรลุสิทธิิมนุษยชุน ความเท่าเทียมทางเพศ์ สันติภาพ และความมั่นคง 
และการปลอดภัยจำากความยากจำนได้ โดยในแผู้นปฏิิบัติการนี้มีการเสนอ
ให้้ประเทศ์สมาชุิกใชุ้ยุทธิศ์าสตร์ในการผู้ลักดันให้้ความเสมอภาคทางเพศ์
เป็นเรื่องห้ลักของการพัฒนา โดยให้้จำัดทำนโยบายแผู้นงานโครงการและ
กฎห้มายรวมถง้การดำเนนิการและการทำงานรว่มกนัระห้วา่งห้ญงิชุายบน
พื้นฐานของความเสมอภาคทางเพศ์ตามห้ลักกฎห้มาย

 นอกจำากนี้จำากเอกสาร ข้อคิดเห้็นโดยสรุปต่อการรายงานตาม
วาระของประเทศ์ไทยที่รวมรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 รับรองโดยคณะ
กรรมการขจำดัการเลอืกปฏิบิตัติอ่สตร ี(Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women) ในสมยัประชุมุครัง้ทีห่้กสบิเจำด็ วนัที่  
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3 - 21 กรกฎาคม พ.ศ์.2560 (UN, 2017) ระบุชัุดเจำนว่า ทางคณะกรรมการ ฯ  
แสดงความกังวลถ้งผูู้้ห้ญิง โดยเฉุพาะห้ญิงชุนบท และการท่ีผู้หญิง 
ถูกูกด่กนัไมิใ่ห้มิส่ว่นรว่มิในการกระบวนการจดัทำแลี่ะะการปฏิบิติัตามิ
นโยบายแลี่ะแผนปฏิบิตังิานเก่�ยวกบัการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพอากาศแลี่ะ
การลี่ดความิเส่�ยงจากภัยพิบัติ ทั�งท่�ในความิเป็นจริงพวกเธิอเป็นผู้ท่� 
ไดร้บัผลี่กระทบในสดัสว่นท่�มิากกวา่จากผลี่กระทบของการเปลี่่�ยนแปลี่ง
สภาพอากาศแลี่ะภยัพิบัต ิดงันั้น คณะกรรมการ ฯ จำ้งมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้

 1. สร้างห้ลักประกันว่าผูู้้ห้ญิงไม่เพียงแต่เป็นเพียงผูู้้ได้รับ 
ผู้ลกระทบเทา่น้ัน แต่เปน็ผูู้น้ำการเปลีย่นแปลงในการออกแบบและปฏิบิตัิ
ตามนโยบายและแผู้นปฏิิบัติงานต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ์  
การเตรียมพร้อมและลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ

 2. สร้างห้ลักประกันว่านโยบายและแผู้นงานดังกล่าว พิจำารณา
มุมมองด้านเพศ์สภาวะและคำน้งถ้งความต้องการเฉุพาะของผูู้้ห้ญิง  
โดยเฉุพาะอย่างยิ่งห้ญิงในชุนบทไว้อย่างชุัดเจำน

 เมื่อประเด็นภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เป็น
ประเด็นที่ส่งผู้ลกระทบต่อผูู้้ห้ญิงและเด็ก ด้วยเห้ตุน้ีคณะกรรมการขจำัด
การเลอืกปฏิิบตัติอ่สตรจีำง้จำดัทำเอกสารขอ้เสนอแนะทั�วไปลี่ำดับท่� 37 มิติิ
ทางเพศภาวะท่�เก่�ยวขอ้งกบัการลี่ดความิเส่�ยงจากภยัพบิตัใินบรบิทของ 
การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอิากาศ (Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women: General Recommendation No. 
37 on Gender-related dimensions of disaster risk reduction in 
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the context of climate change) (Committee on the Elimination  
of Discrimination against Women (CEDAW), 2018) ให้ห้้ลกัการเฉุพาะ
ของอนุสัญญา CEDAW ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ไว้ 5 ห้ลักการคือ

 1. การประเมิินแลี่ะการรวบรวมิข้อมิูลี่: มิติเพศ์ภาวะที่เกี่ยวกับ
การลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติและผู้ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์มักไม่เป็นที่เข้าใจำกันดี ทำให้้ส่งผู้ลต่อความสามารถของแต่ละ
ประเทศ์ห้รือแต่ละท้องถิน่ในการจัำดการ อนัเนือ่งมาจำากขาดข้อมลูทีแ่สดง
ถ้งเพศ์ที่แตกต่าง ผูู้้พิการ กลุ่มชุาติพันธิ์ุ และภูมิศ์าสตร์ที่ตั้ง สิ่งเห้ล่านี้จำ้ง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนายุทธิาศ์าสตร์และเป้าห้มายที่เห้มาะสมสำห้รับ
การลดความเสีย่งจำากภัยพบิตัแิละการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ์ ดว้ยเห้ตนุีแ้ตล่ะทอ้งถิน่ ประเทศ์ และภมูภิาคจำะตอ้งดำเนนิการ
ให้้เกิดรูปธิรรมที่ชุัดเจำน

 2. การสนับสนนุแลี่ะการเช่ิ�อมิโยงนโยบาย: การประสานนโยบาย 
เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ์ การลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ถูกดำเนินการให้้ 
เห้น็เป็นรปูธิรรมในวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ์.2030 แต่ไม่ชัุดเจำนเป็นรูป
ธิรรมในการดำเนินงานระดับชุาติ ภมูภิาค และระดับนานาชุาติ ดงันัน้จำง้
จำำเป็นทีจ่ำะต้องเร่งดำเนนิการบรูณาการเข้าไปสู่แผู้นต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือ
ให้้มั่นใจำว่าแนวทางท่ีกำห้นดข้้นมีประสิทธิิผู้ลและการดำเนินงานจำะต้อง
อ้างอิงตามห้ลักการสิทธิมินุษยชุนเพือ่นำไปสูก่ารลดความเส่ียงจำากภัยพิบติั
และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ รวมทัง้นำไปสู่แนวทางการปรับตัว
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 3. ความิร่วมิมิ่อระดับท้องถูิ�น ระดับภูมิิภาค จนถู้งระดับสากลี่ 
แลี่ะการจัดสรรทรัพยากร: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ์นั้นเกิดข้้น
ทั่วโลก ด้วยเห้ตุนี้ทุกประเทศ์ควรร่วมมือและมีส่วนร่วมในการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเห้มาะสม แต่เพราะสาเห้ตุเชุิงโครงสร้างของ 
ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและทางเพศ์จำ้งทำให้้ผูู้้ห้ญิงต้องเผู้ชิุญกับ 
ภยัพบิตัแิละผู้ลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์มากกวา่ผูู้ชุ้าย 
อีกทั้งประเทศ์ที่มีรายได้ต่ำและเสี่ยงต่อผู้ลกระทบจำากสภาพภูมิอากาศ์ก็ 
ยิง่ตอ้งเผู้ชุญิกบัความท้าทายเพิม่ข้น้ ดงันัน้จำง้จำำเปน็อยา่งยิง่ท่ีจำะตอ้งสรา้ง
ความร่วมมือกันระห้ว่างประเทศ์ ภูมิภาค และระดับนานาชุาติ ทั้งในด้าน
การพัฒนานโยบายท่ีตอบสนองต่อเพศ์ท่ีแตกต่าง การกำห้นดแผู้นงาน 
การปรับตวั และการส่งเสริมการเข้าถง้เทคโนโลยีให้กั้บประเทศ์ท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการได้ด้วยตนเอง รวมถ้งการจำัดสรรงบประมาณและการชุ่วยเห้ลือ
ด้านอื่น ๆ ที่จำำเป็นตามห้ลักการสิทธิิมนุษยชุนในเร่ืองความเสมอภาค 
และการไม่เลือกปฏิิบัติ การมีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถ  
ความรับผิู้ดชุอบและการเข้าถ้งกระบวนการยุติธิรรม ความโปร่งใสและ
ห้ลักนิติธิรรม

 4. บทบาทของหน่วยงานนอกภาครัฐ์: ภาคเอกชุนและองค์กร
ภาคประชุาสังคมสามารถมีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ  
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ รวมทั้งการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ในระดับประเทศ์และระดับภูมิภาค อีกทั้งการ 
พฒันาความร่วมมือระห้ว่างภาครัฐ เอกชุน และภาคประชุาสังคมได้รับการ 
สง่เสริมผู่้านกลไกห้ลายประการรวมถ้งในวาระการพัฒนาทีย่ัง่ยืน ค.ศ์. 2030  
ด้วย เพราะความร่วมมือดังกล่าวนำมาสู่การชุ่วยเห้ลือจำัดห้าทรัพยากร
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ทางการเงิน และทางเทคนิคท่ีจำำเป็นเพือ่ให้้สามารถสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
ให้ม่ห้รือแนวทางท่ีเห้มาะสมสำห้รับการลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ และ 
การดำรงชุีวิตที่ยืดห้ยุ่นต่อสภาพอากาศ์

 5. การพัฒนาข่ดความิสามิารถูแลี่ะการเข้าถู้งเทคโนโลี่ย่: การ 
ขาดการมีส่วนร่วมของสตรีในแผู้นงานและโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการลด 
ความเสี่ยงจำากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์โดยเฉุพาะ 
อย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น เป็นการขัดขวางความก้าวห้น้าในการดำเนินการ 
ตามพันธิสัญญาด้านความเสมอภาคทางเพศ์และการพัฒนาต่าง ๆ ให้้เกิด
ประสิทธิิผู้ล ด้วยเห้ตุนี้นโยบายและกลยุทธิ์การลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ
และความยืดห้ยุ่นต่อสภาพอากาศ์ จำ้งควรใชุ้มาตรการเพื่อสร้างขีดความ
สามารถของสตรี และองค์กรสิทธิิสตรี ตลอดจำนห้น่วยงานของรัฐในการ
เข้ามามีส่วนร่วมประเมินความเสี่ยงจำากภัยพิบัติและการประเมินความ
เสีย่งจำากสภาพภมูอิากาศ์ตัง้แตร่ะดบัท้องถิน่ ระดับชุาติภมูภิาค และระดบั
นานาชุาต ิรวมทัง้สนบัสนนุความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ในการเขา้ถ้งการใชุ้
และควบคมุงานดา้นวทิยาศ์าสตรแ์ละเทคโนโลย ีจำดัให้ม้กีารศ์ก้ษาและการ
ฝุ่ึกอบรมทั้งในและนอกระบบเพื่อชุ่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ์
ในการลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ การบรรเทา และการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์

 จำะเห้็นได้ว่า คณะกรรมการขจำัดการเลือกปฏิิบัติต่อสตรี ให้้ความ
สำคัญกับการทำงานด้านข้อมูล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ศ์ักยภาพของผูู้้ห้ญิง เพื่อให้้เป็นส่วนห้น้่งในการกำห้นดนโยบายและ
แผู้นการพัฒนาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ์ ภูมิภาค จำนถ้งระดับ
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นานาชุาติเพื่อเป็นการสร้างห้ลักประกันด้านความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์
และไม่ก่อให้้เกิดการเลือกปฏิิบัติ ห้ากดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิิภาพ 
จำะทำให้เ้กดิประสทิธิผิู้ลและนำไปสูก่ารบรรลสุทิธิมินษุยชุน ความเทา่เทยีม
ทางเพศ์ สันติภาพ และความมั่นคง และการปลอดภัยจำากความยากจำนได้
อย่างแท้จำริง

 3.5 แผนงานประชิาคมิอาเซิย่น พ.ศ.2559 - 2568 
(ค.ศ.2016 - 2025)

 อาเซียนให้้ความสำคัญต่อการปกป้องทรัพยากรธิรรมชุาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจำนการแก้ไขปัญห้าสิ่งแวดล้อมมานานแล้ว มีเจำ้าห้น้าที่ 
อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the 
Environment ห้รือ ASOEN) ทำห้น้าที่กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉุพาะการเสนอแนะนโยบายและประสานการจำัดการสิ่งแวดล้อมของ
ภูมิภาคของอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระห้ว่าง
กนัในอาเซยีน และระห้วา่งอาเซียนกบัภมูภิาคอืน่ ๆ  รวมทัง้ระห้วา่งอาเซยีน
กับองค์การระห้ว่างประเทศ์ ซ้่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเจำ้าห้น้าที่อาวุโสอาเซียน ฯ จำะรายงานการ
ดำเนินงานและเสนอกิจำกรรมและโครงการต่อที่ประชุุมรัฐมนตรีทุกปี 
(นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว, 2560)

 ทัง้น้ี ในระดับปฏิบิตังิานเจำา้ห้น้าทีอ่าวุโสอาเซียนด้านสิง่แวดล้อม
ไดร้บัมอบห้มายจำากรฐัมนตรใีห้จ้ำดัตัง้คณะทำงานเพือ่ดำเนนิโครงการและ
กิจำกรรมตามนโยบาย แผู้นงาน และแนวทางต่าง ๆ ที่ได้รับมอบห้มายจำาก
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รัฐมนตรี โดยมีคณะทำงานทั้งห้มด 7 คณะ ซ้่งงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์จำะมี คณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ์ (ASEAN Working Group on Climate Change ห้รือ AWGCC) 
แต่งตั้งข้้นเมื่อปี พ.ศ์.2552

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เป็นส่วนห้น้่งของ 
แผู้นงานประชุาคมสังคมและวัฒนธิรรมอาเซียน พ.ศ์.2568 (ค.ศ์.2025)  
การดำเนินงานมุง่ทำให้ ้“ประชุาคมแข็งแกร่ง มคีวามสามารถ และสมรรถนะ 
ในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเปราะบางทางสังคมและความ
อ่อนแอทางเศ์รษฐกิจำ ปัญห้าภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
ตลอดจำนภัยคุกคามและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดข้้น” (Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), 2015) นั้นเป็นเพราะว่าอาเซียน
เปน็ภมูภิาคห้น้ง่ทีเ่ปราะบางทีส่ดุตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์และ 
จำำเป็นจำะต้องห้าทางออกเพือ่ให้้ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ 
พร้อมทั้งทำให้้ประชุาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันและฟ้�นตัวกลับมาได้เมื่อต้อง
เผู้ชุิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์

 โดยตัง้เปา้วา่จำะตอ้งบรรลกุารเพิม่ขดีความสามารถและศ์กัยภาพ
ในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเปราะบางทางสังคมและเศ์รษฐกิจำ  
ภยัพบิตั ิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ ตลอดจำนภยัคกุคามทีเ่กดิข้น้ให้ม่ 
และสิ่งท้าทายต่าง ๆ ให้้มากข้้น โดยมีมาตรการเชุิงกลยุทธิ์เฉุพาะด้าน 
สภาพภูมิิอากาศท่�ยั�งย่น (Association of Southeast Asian Nations 
แปลโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ์, 2529) คือ
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 1. เพิ่มพูนขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
และการบรรเทาผู้ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์  
โดยเฉุพาะต่อชุุมชุนเปราะบางและชุายขอบ

 2. เอือ้อำนวยการพฒันาการตอบโตอ้ยา่งครอบคลมุและสอดคลอ้ง
กันต่อความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ อันอาจำได้แก่  
การทำงานด้วยห้ลักพหุ้ภาคีและพหุ้สาขา

 3. ยกระดับการให้้ภาคเอกชุนและชุุมชุนเข้าถ้งกลไกทางการเงิน
ให้ม ่ๆ และสร้างสรรค์ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์

 4. เสริมสรา้งขดีความสามารถขององค์กรเฉุพาะสาขาและรัฐบาล
ทอ้งถิน่ในการทำรายการกา๊ซเรอืนกระจำก ตลอดจำนการประเมนิความเสีย่ง
และความต้องการในการปรับตัว

 5. ส่งเสริมความพยายามของรัฐบาล ภาคเอกชุน และชุุมชุนใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากกิจำกรรมด้านการพัฒนาห้ลัก ๆ

 6. บูรณาการมิติของการจัำดการความเสี่ยงด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกในการวางแผู้น
เฉุพาะสาขา
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 7. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้หุ้้น้สว่นระดบัโลกและสนบัสนนุการ 
ดำเนนิการตาม ข้อตกลงและกรอบการดำเนินงานระห้ว่างประเทศ์ต่าง ๆ  อาทิ กรอบ 
อนสุญัญาสห้ประชุาชุาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ (UNFCCC)
 
4.	กรอบันำโยบัาย	แผู้นำงานำ	และกลไกด้า้นำควิามเสมอภาคทาง
เพศและการเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศของปัระเทศไทย

 4.1 ระดับนโยบายแลี่ะยุทธิศาสตร์ประเทศ

  4.1.1 นโยบายรัฐ์บาลี่แลี่ะยุทธิศาสตร์ชิาติ 20 ปี พ.ศ. 
2561 - 2580

 การดำเนินงานด้านความเสมอภาคทางเพศ์ แผู้นงานด้านผูู้้ห้ญิง 
และกลุ่มคนเปราะบางในสังคม จำากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม พ.ศ์. 2562 นโยบายห้ลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จำากฐานราก ทีเ่น้นให้ค้วามส�าคัญกับชุมุชุนในการน�าความรูแ้ละทรัพยากร
ในพื้นที่ มาผู้ลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศ์ักยภาพของเศ์รษฐกิจำ 
ฐานรากให้้สร้างรายได้ กระจำายรายได้สู่ชุุมชุน และสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุุมชุน เชุ่น ส่งเสริมให้้เกิดการสร้างพลังทางสังคม ภาคีเครือข่าย  
การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุุมชุนมาเป็นก�าลังในการพัฒนา และ
การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน ตลอดจำนประชุาชุนมีส่วนร่วมในการเฝุ่้าระวังและ
เตอืนภัย และนโยบายเร่งดว่นท่ี 2 การปรับปรุงระบบสวสัดกิารและพฒันา
คณุภาพชุวีติของประชุาชุน เพือ่ลดความเห้ลือ่มลำ้ของคณุภาพการบรกิาร
ในแต่ละระบบ (สำนักเลขาธิิการคณะรัฐมนตรี, 2562)
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 ขณะที่การดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ของ 
ประเทศ์ไทย มกีารบรูณาการประเดน็ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ 
เข้าสู่นโยบายและแผู้นระดับชุาติ จำากคำแถลงนโยบายของรัฐบาล 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ์.2562 นโยบายห้ลักที่ 10 การพัฒนาในด้าน
ทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญห้าก๊าซเรือนกระจำกและ 
ผู้ลกระทบจำากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ และนโยบายเรง่ด่วนที ่11  
การจำัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย โดยมุ่งเน้นการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจำก สร้างสังคมคาร์บอนตำ่ ปรับปรุงการบริห้ารจำดัการ
ภัยพิบัติทั้งระบบตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยและการให้้ความชุ่วยเห้ลือ 
ระห้วา่งภยั รวมทัง้การแกไ้ขปญัห้าภยัพบิตัใินระยะยาว และการสรา้งความ
รู้ความเข้าใจำของประชุาชุนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียห้าย 
จำากภัยธิรรมชุาติ และผู้ลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าห้มายตามพันธิกรณีระห้ว่างประเทศ์ที่ไทยเข้าร่วม
และให้้สัตยาบันไว้ (สำนักเลขาธิิการคณะรัฐมนตรี, 2562)

 แนวนโยบายด้านความเสมอภาคทางเพศ์ แผู้นงานด้านผูู้้ห้ญิง 
และกลุ่มคนเปราะบางในสังคมข้างต้นสอดคล้องกับยุทธิศ์าสตร์ชุาติ 20 ปี 
ยทุธิศ์าสตร์ชุาตดิา้นท่ี 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศั์กยภาพทรัพยากร
มนุษย์ จำ้งจำ�าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ์อยา่งเปน็ระบบ เนน้ทัง้การแกไ้ขปญัห้าการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ในปัจำจุำบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาที่ให้้ความส�าคัญ
ท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนา ทุนมนุษย์ และปัจำจำัยและสภาพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศั์กยภาพคนตลอด 
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ชุว่งชีุวติ ควบคูก่บัการปฏิริปูทีส่�าคญั ทัง้ในสว่นของการปรับเปลีย่นคา่นยิม 
และวัฒนธิรรม เพื่อให้้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การด�าเนินชุีวิตและมี 
จำิตส�าน้กร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน และยุทธิศ์าสตร์ชุาติด้านที่  
5 ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ปญัห้าความเห้ลือ่มล้�า 
จำะเป็นห้น้่งความท้าทายที่ส�าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศ์ให้้
เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการด้งเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชุน  
ประชุาสงัคม ชุมุชุน ทอ้งถิน่ มารว่มขบัเคลือ่น โดยการสนบัสนนุการรวมตวั 
ของประชุาชุนในการร่วมคิดร่วมท�าเพื่อส่วนรวม การกระจำายอ�านาจำและ
ความรับผู้ิดชุอบไปสู่กลไกบริห้ารราชุการแผู้่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุุมชุนในการจัำดการตนเอง และการเตรียม
ความพร้อมของประชุากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศ์รษฐกิจำ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้้เป็นประชุากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่้งตนเองและท�า
ประโยชุนแ์กค่รอบครวั ชุมุชุน และสงัคมให้น้านทีส่ดุ โดยรฐัมบีทบาทสรา้ง 
ห้ลักประกันในการสนับสนุนให้้เกิดการเข้าถ้งบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธิรรมและทั่วถ้ง (คณะกรรมการยุทธิศ์าสตร์ชุาติ, 2561)

  4.1.2 แผนปฏิิรูปประเทศ

 แผนปฏิิรูปประเทศด้านสังคมิ ภายใต้แผู้นการปฏิิรูปประเทศ์
ด้านสังคมที่ประกาศ์ในราชุกิจำจำานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 24 เมื่อ 
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ์.2561 ระยะเวลาบังคับใชุ้ 5 ปี (พ.ศ์.2561 – 2565)  
กำห้นดให้้มีประเด็นการปฏิิรูปสำคัญบนพื้นฐานการพัฒนาประเทศ์ตาม
แนวคิดสังคมคุณภาพ (Social Quality) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ธิันวาคม พ.ศ์. 
2562 คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็้นชุอบให้ม้กีารปรบัปรงุแผู้นการปฏิริปูประเทศ์
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แต่ละด้านให้้สอดคล้องกับยุทธิศ์าสตร์ชุาติ แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศ์าสตร์
ชุาต ิและมตคิณะรฐัมนตรท่ีีเกีย่วข้อง ผู้นวกกบัการทบทวนแผู้นการปฏิรูิป
ประเทศ์ให้้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชุื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (คณะกรรมการปฏิิรูปประเทศ์ด้านสังคม, 2562)  
ดังนั้นแผู้นการปฏิิรูปประเทศ์ด้านสังคมในระยะเวลา 2 ปีถัดไป  
(พ.ศ์.2564 – 2565) จำ้งให้้ความสำคัญกับการแก้ปัญห้าความยากจำนและ
ความเห้ลื่อมล้ำในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจำน 
การสร้างความเป็นธิรรมในการเข้าถ้งทรัพยากรและแห้ล่งทุน

 แผนปฏิิรูปประเทศด้านทรัพยากรธิรรมิชิาติแลี่ะสิ�งแวดลี่้อมิ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์อยูภ่ายใตป้ระเดน็ปฏิริปูเรือ่งสิง่แวดลอ้ม
ที ่3 ผู้ลกัดนัทกุภาคสว่นให้ร้ว่มแกป้ญัห้าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์
ดงันัน้ประเทศ์ไทยจำง้ควรมกีารเตรยีมความพรอ้ม โดยเสรมิสรา้งระบบและ 
กลไกภายในประเทศ์ให้ด้ำเนินภารกิจำดังกล่าวในระยะยาวได้อย่างเข้มแข็ง  
โดยเฉุพาะสร้างกลไกให้้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่รูปแบบท่ีปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจำกต่ำ มคีวามต้านทาน ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ และ 
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธิรรม แต่ความท้าทายของ 
ประเทศ์ไทยในปัจำจำุบัน คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจำกับทุกภาคส่วน 
เกีย่วกบัประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ และผู้ลกัดนัให้้ทกุภาคส่วน 
ร่วมกันแก้ไขปัญห้าที่กำลังทวีความรุนแรงมากข้้น จ้ำงเป็นท่ีมาของการ
กำห้นดประเด็นปฏิริปูยอ่ยท่ีเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์
ทีจ่ำะต้องเร่งดำเนินการให้เ้กิดผู้ลอย่างเป็นรปูธิรรมได้ จำง้นำไปสูก่ารกำห้นด 
กรอบและประเด็นปฏิิรูปในชุ่วงระยะเวลา 5 ปี (2561 - 2565) ใน  
4 ประเด็น (คณะกรรมการยุทธิศ์าสตร์ชุาติ, 2561)
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 4.2 แผนพัฒนาแลี่ะแผนท่�เก่�ยวกับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพ 
ภูมิิอากาศแลี่ะความิเสมิอภาคทางเพศ

  4.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐ์กิจแลี่ะสังคมิแห่งชิาติ ฉบับท่� 12  
พ.ศ.2560 - 2564

 ความิเสมิอภาคทางเพศ แผนงานด้านผู้หญิง แลี่ะกลีุ่่มิคน 
เปราะบางในสงัคมิ สอดรบักบัยทุธิศ์าสตรช์ุาตแิละแผู้นปฏิริปูดา้นสงัคมที่ 
พยายามจำะลดความเห้ลือ่มลำ้ มสีาระสำคญัเปน็การกำห้นดแผู้นการพฒันา
ประเทศ์ภายใตก้รอบยทุธิศ์าสตรช์ุาติ เพือ่มุง่สูเ่ปา้ห้มายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน  
ดังนั้นแผู้นพัฒนาเศ์รษฐกิจำและสังคมแห่้งชุาติ ฉุบับที่ 12 ยุทธิศาสตร์ 
ท่� 2 การสร้างความิเป็นธิรรมิแลี่ะลี่ดความิเหล่ี่�อมิลี่�ำในสังคมิ จำ้งเป็น
แนวทางสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ์ ท่ีมีแนวทางการ
พัฒนา (1) การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) 
และสวสัดกิาร (Welfare) ทีเ่ห้มาะสมอยา่งทัว่ถง้และเปน็ธิรรม (2) ปรบัปรงุ
ปัจำจำัยแวดล้อมรวมทั้งกฎห้มาย กฎ ระเบียบให้้เกิดการแข่งขันที่เป็นธิรรม
เพื่อให้้ประชุากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถ้งบริการของรัฐและทรัพยากรอย่าง
เท่าเทียมกัน (3) เสริมสร้างศ์ักยภาพชุุมชุน การพัฒนาเศ์รษฐกิจำชุุมชุน  
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินเพื่อให้้ชุุมชุนพ้่งพาตนเองได้ มีสิทธิิ 
ในการจัำดการทุน ท่ีดนิ และทรัพยากรภายในชุมุชุน และ ยทุธิศาสตร์ท่� 10 
ความิรว่มิมิอ่ระหวา่งประเทศเพ่�อการพฒันา ในสว่นของ สร้างความเปน็ 
หุ้้นส่วนการพัฒนากับประเทศ์ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ์ 
ในการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระห้ว่างประเทศ์
ในการผู้ลักดนั การพัฒนาในอนุภมูภิาค และภูมภิาค รวมทัง้ประเทศ์กำลัง
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พฒันาในภมูภิาคอืน่ ๆ  โดยเฉุพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งการขบัเคลือ่นการพฒันา
ตามเป้าห้มายการพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญห้าความยากจำนและความ
เห้ลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสและท่ียืนในสังคมแก่ผูู้้ด้อยโอกาส สตรี และ 
ผูู้้สูงอายุ การบริห้ารจำัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
อาห้าร และน้ำ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก เป็นต้น (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศ์รษฐกิจำและสังคมแห้่งชุาติ, 2559)

 ขณะทีก่ารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอิากาศสอดคล้องกบัแผู้นพฒันา
เศ์รษฐกิจำและสังคมแห้่งชุาติฉุบับที่ 12 ในยุทธิศาสตร์ท่� 4 การเติบโตท่� 
เป็นมิิตรกับสิ�งแวดลี่้อมิเพ่�อการพัฒนาท่�ยั�งย่น สาระสำคัญของแผู้น
พฒันาเศ์รษฐกจิำและสงัคมแห้ง่ชุาต ิฉุบับที ่12 พ.ศ์.2560 - 2564 เปน็การ
กำห้นดแผู้นการพัฒนาประเทศ์ทีมุ่ง่สูเ่ป้าห้มายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน ลดความ
เห้ลื่อมล้ำในทุกมิติ ที่พยายามให้้น้ำห้นักกับการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ในสงัคม แมภ้าพความเชุือ่มโยงระห้วา่งการสง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศ์
กับการจำัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์อาจำจำะไม่ชุัดเจำน แต่แผู้นงาน
ทัง้สองด้านระบุชุดัวา่ประเทศ์ไทยต้องการสร้างโอกาสและทียื่นในสังคมแก่
ผูู้้ด้อยโอกาส สตรี และผูู้้สูงอายุ ในการรับมือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
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  4.2.2 แผนแม่ิบทรองรับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพ 
ภูมิิอากาศของประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2593

 แนวทางการดำเนินงานตามแผู้นแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ของประเทศ์ไทย (พ.ศ์.2558 – 2593) ประกอบด้วย 3 
เรื่องห้ลัก ได้แก่ 1) การปรับตัวต่อผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ 2) การลดก๊าซเรือนกระจำกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อย 
คาร์บอนตำ่ 3) การสร้างขดีความสามารถด้านการบรหิ้ารจำดัการการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ์ แผู้นแม่บทได้มีการระบุถ้งห้น่วยงานร่วมที่รับผู้ิดชุอบ 
ตามแต่ละสาขา โดยพิจำารณาจำากภารกิจำและความรับผู้ดิชุอบของห้น่วยงาน  
ทั้งน้ีมีการกำห้นดแผู้นออกเป็นระยะสั้น กลาง และยาว ยกตัวอย่าง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมิแลี่ะความิมิั�นคงของมินุษ์  (พมิ.)  
แนวทางห้ลกัทีร่่วมดำเนนิ คอื การปรับตัวต่อผลี่กระทบจากการเปลี่่�ยนแปลี่ง 
สภาพภูมิอิากาศ ในสาขาการตั�งถูิ�นฐ์านแลี่ะความิมิั�นคงของมินุษย ์มุง่เน้น 
การลดความเสีย่งและความเสยีห้ายจำากภยัธิรรมชุาต ิและการสร้างความพร้อม 
และขีดความสามารถในการปรับตัวของชุุมชุน โดยทำงานร่วมกับกระทรวง 
มห้าดไทย กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ์และการส่ือสาร กระทรวงทรพัยากร 
ธิรรมชุาติและสิง่แวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชุน การทำงานประกอบ
ไปด้วยการประเมนิผู้ลกระทบ การให้้ความรูแ้ละสร้างความตระห้นัก การ
สร้างเครอืข่าย การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การจำดัต้ังกลไกชุ่วยเห้ลือและ
เยยีวยา การส่งเสรมิบทบาทองค์กรเอกชุน การศ้์กษาวจัิำยเพ่ือสร้างทางเลือก 
การจำดัทำแผู้นการปรบัตวัและรับมอืทีส่อดคล้องกบัท้องถ่ิน การศ์ก้ษาและ
ประเมินกระบวนการเชิุงนโยบายและเชิุงสถาบัน ตลอดจำนการพัฒนาตัวชุีวั้ด
ความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ เป็นต้น
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5.	การบัร้ณีาการเพศภาวิะให้เป็ันำกระแสหลกั	
(Gender	Mainstreaming)

 ห้น้ง่ในเป้าห้มายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals) สำคัญและเป็นเป้าห้มายเดียวที่เชุื่อมโยงกับเป้าห้มายอื่น ๆ อีก  
16 เป้าห้มาย คือเป้าห้มายที่ 5 ว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศ์ (Gender 
Equality) นั่นเอง เป้าห้มายน้ีมุ่งเน้นท่ีการบรรลุความเสมอภาคทางเพศ์
และเสรมิสร้างความเขม้แขง็ให้ผูู้้ห้้ญงิและเดก็ห้ญงิทกุคน โดยมสีาระสำคญั
ในการยุตกิารเลือกปฏิบิตัทิกุรปูแบบตอ่ผูู้ห้้ญงิและเดก็ห้ญงิในทกุพ้ืนที ่การ
ขจัำดความรุนแรงต่อผูู้้ห้ญิงและเด็กทุกรูปแบบทั้งในพ้ืนที่สาธิารณะและ
พื้นที่ส่วนบุคคล รวมถ้งการค้ามนุษย์ การแสวงห้าประโยชุน์ทางเพศ์และ
การแสวงห้าประโยชุน์ในรูปแบบอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นเป้าห้มายดังกล่าวยัง
มุ่งเน้นขจัำดการปฏิิบัติที่เป็นอันตราย ตลอดจำนนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคม การรับรองและเสริมสร้างนโยบายและการนิติบัญญัติท่ีบังคับใชุ้ได้ 
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์และการเสริมพลังแก่สตรีทุกคน
และเด็กในทุกระดับ

 ขณะเดียวกันทางสห้ประชุาชุาติได้เห้็นพ้องร่วมกันในการนำ
แนวคิดเพศ์ภาวะเข้าสู่กระบวนการกำห้นดนโยบาย แผู้นงาน โครงการ
และกิจำกรรมของรัฐ ในการประชุุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 ซ้่ง
แนวคิดนี้ เรียกว่า การบูรณาการเพศภาวะให้เป็นกระแสหลี่ัก (Gender 
Mainstreaming) คือ กระบวนการในการประเมินผู้ลที่ผูู้้ห้ญิงและผูู้้ชุาย
ได้รับจำากการปฏิิบัติใด ๆ ไม่ว่าจำะเป็นกฎห้มาย นโยบาย แผู้นงานใน
ทุกประเด็นและทุกระดับ เพื่อให้้ความต้องการจำำเพาะสิ่งที่จำำเป็น และ 
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ประสบการณ์ของผูู้้ห้ญิงและผูู้้ชุายถูกบรรจำุเป็นประเด็นสำคัญในการ 
ออกแบบ การดำเนินการ การติดตาม และการประเมินผู้ลนโยบาย และ 
แผู้นงานในมิติทางการเมือง เศ์รษฐกิจำ และสังคม เพื่อที่ผูู้้ห้ญิงและผูู้้ชุาย
จำะได้รบัประโยชุน์อยา่งเท่าเทียม และขจัำดความไม่เสมอภาค ซ่้งเป้าห้มาย 
สูงสุดของการบูรณาการเพศ์ภาวะให้้เป็นกระแสห้ลักคือการบรรลุ
ความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ (ข้อมติคณะมนตรีเศ์รษฐกิจำและสังคม 
แห้่งสห้ประชุาชุาติ 1997/2) (พีรดา ภูมิสวัสดิ�, 2563)

 สำห้รับประเทศ์ไทยในปี พ.ศ์.2558 รัฐสภาตราพระราชิบัญญัติ
ความิเท่าเท่ยมิระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซ้่งเป็นกฎห้มายไทยฉุบับแรกที่
วางห้ลักการคุ้มครองความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์ของบุคคล โดยห้้ามมิให้้
มีการเลือกปฏิิบัติเพราะเห้ตุแห้่งที่บุคคลนั้นเป็นเพศ์ชุาย เพศ์ห้ญิง ห้รือมี
การแสดงออกที่แตกต่างจำากเพศ์กำเนิดอย่างชุัดเจำน โดยกฎห้มายฉุบับนี้  
นิยามคำว่า “การเลือกปฏิิบัติโดยไม่เป็นธิรรมระห้ว่างเพศ์” ห้มายถ้ง  
การกระทำห้รือไม่กระทำการอันใดท่ีเป็นการแบ่งแยก กีดกัน ห้รือจำำกัด
สทิธิปิระโยชุน์ใด ๆ  ไมว่า่ทางตรงห้รือทางอ้อมโดยปราศ์จำากความชุอบธิรรม 
เพราะเห้ตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศ์ชุายห้รือเพศ์ห้ญิง ห้รือมีการแสดงออก 
แตกตา่งจำากเพศ์โดยกำเนดิ (มาตรา 3) พรอ้มทัง้ วางห้ลักการห้า้มเลอืกปฏิบิตัิ 
โดยไม่เป็นธิรรมระห้ว่างเพศ์ไว้ว่า การกำห้นดนโยบายกฎ ระเบียบ  
ประกาศ์ มาตรการ โครงการ ห้รือวิธิีปฏิิบัติของห้น่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชุน ห้รือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิิบัติโดยไม่เป็นธิรรม
ระห้ว่างเพศ์จำะกระทำมิได้ (มาตรา 17 วรรคแรก) อย่างไรก็ตามห้ากการ 
ดำเนินการดังกล่าว เป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจำัดอุปสรรคห้รือ 
ส่งเสริมให้้บุคคลใชุ้สิทธิิและเสรีภาพได้เชุ่นเดียวกับบุคคลอื่น ห้รือเพื่อ
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คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ห้รือการปฏิิบัติตามห้ลักการทาง
ศ์าสนา ห้รือเพื่อความมั่นคงของประเทศ์ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิิบัติ
โดยไม่เป็นธิรรมระห้ว่างเพศ์ตามกฎห้มายฉุบับนี้ (มาตรา 17 วรรคสอง) 
(อารยา สุขสม, 2020)

 ห้ลังจำากที่ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์ พ.ศ์.2558 บังคับ
ใชุ้มาเป็นระยะเวลาห้กปี แต่พบว่ามีคนจำำนวนน้อยเท่านั้นที่รู้จำักกฎห้มาย
ฉุบับนี้ ซ้่งไม่รวมถ้งความรู้และความเข้าใจำท่ีมีต่อ พ.ร.บ. ฉุบับนี้ว่าจำะใชุ้
ประโยชุน์ได้อย่างไร นอกจำากนี้เมื่อพูดถ้งคำว่าเพศ์สภาวะ (Gender) คน
ทั่วไปมักเข้าใจำว่าเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความห้ลากห้ลายทางเพศ์ห้รือกลุ่ม 
LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex) 
เทา่น้ัน และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัผูู้ห้้ญงิกลุม่อืน่ ๆ  (ผูู้ห้้ญงินกัปกปอ้งสทิธิ,ิ 2563)

 การนำแนวคิดเพศ์ภาวะเข้าสู่การดำเนินงานในมิติต่าง  ๆ ที่
เกีย่วข้องกับคนน้ันมีเป้าห้มายสำคัญ คอื การสรา้งความิเสมิอภาคระหวา่ง
เพศ (Gender Equality) ซ้่งห้มายถ้ง บุคคลทั้งผูู้้ห้ญิง ผูู้้ชุาย และกลุ่ม
บคุคลผูู้ม้คีวามห้ลากห้ลายทางเพศ์เข้าถง้และได้รบัสทิธิ ิห้นา้ท่ี และโอกาส 
ท่ีเทา่เทยีมในทกุมติขิองดำรงชุวีติและการพฒันาในทกุระดบั นอกจำากนัน้ 
ยังต้องคำน้งถ้งความต้องการจำำเพาะและโอกาสที่แตกต่างกันของผูู้้ห้ญิง  
ผูู้้ชุาย และกลุ่มบุคคลผูู้้มีความห้ลากห้ลายทางเพศ์ และการขจำัดอุปสรรค
ซ่้งเป็นผู้ลมาจำากเพศ์ภาวะและความทับซ้อนด้วยเห้ตุและปัจำจัำยอื่น ๆ  
(Intersectionality) เพื่อให้้บุคคลเข้าถ้งสิทธิิ โอกาส และทรัพยากร 
ในการพัฒนาอย่างเต็มศ์ักยภาพ นำมาสู่ความเท่าเทียมระห้ว่างเพศ์ ห้รือ 
การขจัำดการเลือกปฏิิบัติด้วยเห้ตุแห่้งเพศ์ เพื่อให้้บุคคลทั้งผูู้้ห้ญิง ผูู้้ชุาย 
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และกลุ่มบุคคลผูู้้มีความห้ลากห้ลายทางเพศ์เข้าถ้งและได้รับสิทธิิ ห้น้าที ่
และโอกาส ตามห้ลักการสิทธิิมนุษยชุนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือก
ปฏิิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม (พีรดา ภูมิสวัสดิ�, 2563)

6.	การลด้ควิามเหล่�อมลำ�าทางเพศภาวิะในำบัริบัท
การเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศส้่การพัฒนำาท่�ยั�งย่นำ

 จำำเป็นต้องแก้ไขตั้งแต่ฐานรากทั้งการสร้างความตระห้นักผูู้้ห้ญิง 
การกำห้นดบทบาทของตนเองในฐานะผูู้้นำการเปล่ียนแปลง และตั้ง 
เป้าห้มายการทำงานเห็้นการเช่ืุอมโยงประเด็นความเท่าเทียมความ
เสมอภาคและความเห้ลื่อมล้ำ เชุื่อมโยงกับทิศ์ทางการพัฒนา และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ โดยสร้างความเชุื่อมั่นว่า ‘ความแตกต่าง’ 
ทางเพศ์ เพศ์วถิ ี(Sexual Orientation) อาย ุความพกิาร ชุนชุัน้ทางสงัคม 
ชุาติพันธิุ์ ศ์าสนา วัฒนธิรรม ภูมิห้ลังครอบครัว ฯลฯ ต้องไม่เป็นอุปสรรค
ขดัขวางการเข้าถง้โอกาส ห้รอืเข้ามาเป็นตัวชุีชุ้ะตามาตรฐานความเป็นอยู่
ของคน โดยแปรนโยบายและกฎห้มายทีข่จำดัการเลอืกปฏิบิตัแิละสนบัสนนุ
โอกาสให้้ทุกคนเข้าถ้งโอกาสเห้ล่านั้นได้อย่างเสมอภาคอย่างเป็นรูปธิรรม  
พร้อมมีมาตรการ สร้างห้ลักประกันท่ีผูู้้คนต้องปฏิิบัติต่อกันอย่างไม่เลือก
ปฏิิบัติ

โดยมิม่ิาตรการ แนวทางดงัน่�

 • การวิเคราะห์มิิติเพศภาวะ (Gender Analysis–GA) คือ  
การวิเคราะห์้ถ้งวิธิีการ การได้รับประโยชุน์ และผู้ลกระทบจำากโครงการ
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กจิำกรรมตา่ง ๆ  ทีร่ฐักำห้นดข้น้ โดยคำนง้ถง้ความแตกตา่ง ขอ้จำำกดั ปญัห้า
และอปุสรรคของผูู้ห้้ญงิและชุายทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่กำห้นดนโยบาย รวมท้ัง
ที่ส่งผู้ลให้้ผูู้้ห้ญิง ผูู้้ชุาย และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ได้รับผู้ลประโยชุน์
จำากการดำเนินการของรัฐอย่างสูงสุด

 • การจัดทำข้อมิูลี่จำแนกเพศ (Sex-Disaggregated Data) 
คือ การจำัดเก็บข้อมูลจำำแนกเพศ์ เพศ์สภาพ อายุ และสถานะต่าง ๆ เชุ่น 
ความพิการ สถานะทางเศ์รษฐกิจำ สังคม เพื่อให้้เห้็นถ้งจำำนวนของผูู้้ห้ญิง  
ผูู้้ชุาย เด็กห้ญิง เด็กชุาย ในการเข้าถ้งและการได้รับประโยชุน์จำากการ
ดำเนินนโยบายมาตรการ โครงการ และกิจำกรรมของรัฐ

 • การจดัทำงบประมิาณท่�มิมิ่ิตเิพศภาวะ (Gender Responsive 
Budgeting – GRB) คือ การจำัดทำงบประมาณที่มีการวิเคราะห้์ถ้งความ
จำำเป็น การเข้าถ้ง ผู้ลประโยชุน์และผู้ลกระทบที่แตกต่างของห้ญิง ชุาย 
และประชุากรกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคม เพื่อให้้เกิดการกระจำายทรัพยากรที่เป็น
ธิรรมและเห้มาะสมแก่ประชุากรกลุ่มต่าง ๆ ซ้่งเป้าห้มายคือการลดความ
เห้ลื่อมล้ำทางสังคม และการส่งเสริมความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์

7.	 แนำวิทางและข้อเสนำอแนำะการส่งเสริมควิามเสมอภาค
ระหวิ่างเพศในำงานำด้้านำการเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภ้มิอากาศ
ของปัระเทศไทย

 7.1 ระดับนโยบาย

238



  7.1.1 ปรบัปรงุกลี่ไกทางนโยบายแลี่ะคณะทำงานดา้น
การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

 และคณะกรรมการด้านส่งเสริมความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์  
ตลอดจำนทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งสองคณะมีองค์ประกอบ
ของห้นว่ยงานทีไ่ม่เชุือ่มประสานกัน ทำให้มิ้ตงิานดา้นทรพัยากรธิรรมชุาติ
และสิ่งแวดล้อมและมิติงานด้านเพศ์ภาวะถูกแยกออกจำากกัน ด้วยเห้ตุนี้
การกำห้นดทิศ์ทางในระดับนโยบายจำ้งขาดมุมมองของงานที่ละเอียดอ่อน
ต่อเรื่องเพศ์ภาวะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ จำ้งต้องปรับปรุง
ให้้มีตัวแทนของสำนักงานนโยบายและแผู้นทรัพยากรธิรรมชุาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผู้.) ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับนโยบายในการกำห้นด
ทศิ์ทางงานผูู้ห้้ญงิกบัสิง่แวดลอ้ม และกรมกจิำการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
(สค.) ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับนโยบายในการกำห้นดทิศ์ทางงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ตลอดจำนทรัพยากรธิรรมชุาติและ 
สิ่งแวดล้อม

  7.1.2 การเพิ�มิตัวแทนหน่วยงานแลี่ะองค์กรผู้หญิงใน
คณะกรรมิการด้านนโยบาย

 ผูู้้ห้ญิงมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องใกล้ชุิดกับทรัพยากรธิรรมชุาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประกอบกับประชุากรเกินคร้่งห้น้่งของ
ประเทศ์ไทยเป็นผูู้้ห้ญิง และส่วนให้ญ่อยู่ในภาคชุนบทห้รือตลาดแรงงาน 
ดงันัน้การกำห้นดนโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ จำง้จำำเป็น
จำะต้องเข้าใจำถ้งความต้องการที่แตกต่างกันระห้วางเพศ์ ต้องคำน้งถ้งการ 
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กระจำายผู้ลประโยชุน์จำากการดำเนินงานตามนโยบายไปถง้กลุ่มเปราะบาง
อย่างทั่วถ้ง เท่าเทียม และเป็นธิรรม การมีองค์กรห้รือห้น่วยงานภาครัฐที่ 
ทำงานด้านส่งเสริมความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ เข้าไปเป็นส่วนห้น้่งใน 
คณะกรรมการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์จำ้งเป็นสิ่งที่
จำำเป็น จำากการทบทวนเอกสารพบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการที่
กำห้นดนโยบายดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์นัน้ ขาดตวัแทนจำาก
ห้นว่ยงานและภาคประชุาสงัคมท่ีทำงานดา้นกลุม่คนเปราะบางโดยเฉุพาะ
ผูู้ห้้ญงิ เพือ่ให้ก้ารกำห้นดนโยบายมคีวามชุดัเจำนและครอบคลมุจำง้ควรเพิม่
สัดส่วนของคณะกรรมการที่มาจำากตัวแทนของกลุ่มเปราะบางเพิ่มข้้น

  7.1.3 การจัดตั�งหน่วยประสานงานภาครัฐ์ท่�ทำงาน
ประเด็นผู้หญิงกับสิ�งแวดลี่้อมิ

 ควรจัำดต้ังข้้นภายใต้กรมกิจำการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เพื่อทำห้น้าท่ีเป็นกลไกเชุิงปฏิิบัติการขับเคลื่อนงานด้านผูู้้ห้ญิงกับ
ทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใชุ่เฉุพาะแต่ประเด็นด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เท่านั้น และห้น่วยงานนี้ต้องทำห้น้าท่ีนำ
เอาแนวคิดด้านเพศ์ภาวะบูรณาการเข้าสู่การกำห้นดนโยบาย แผู้นงาน 
โครงการ และการจำดัสรรงบประมาณ รว่มกบัห้นว่ยงานภาครฐัทีร่บัผิู้ดชุอบ 
งานด้านทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้้ประเด็นเพศ์ภาวะ 
บรูณาการเขา้ไปในงานของห้นว่ยงานเห้ลา่น้ันตัง้แตร่ะดบันโยบายไปจำนถง้
ระดับปฏิิบัติ ตลอดจำนทำห้น้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนงานให้้แก่ผูู้้บริห้าร
ด้านการเสริมสร้างบทบาทห้ญิงชุาย (Chief Gender Equality Officer 
ห้รือ CGEO) และศ์ูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระห้ว่างห้ญิงชุาย  
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(Gender Focal Point ห้รือ GFP) ในการปฏิิบัติงานส่งเสริมความ 
เสมอภาคระห้ว่างเพศ์ในห้น่วยงานภาครัฐไปพร้อมกัน

  7.1.4 แผนแมิ่บทด้านเพศภาวะแลี่ะการเปลี่่�ยนแปลี่ง
สภาพภูมิิอากาศ

 การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ จำะต้อง
ตั้งอยู่บนห้ลักการด้านสิทธิิมนุษยชุนท่ีให้้ความสำคัญกับความเสมอภาค
ระห้ว่างเพศ์ และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี และเท่าเทียมของผูู้้ห้ญิงที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ซ้่งเป็นห้ลักการพื้นฐาน 
ตามอนุสัญญาสห้ประชุาชุาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change 
ห้รือ UNFCCC) ให้้แนวทางไว้ในการประชุุมสห้ประชุาชุาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ห้รือ COP 25 ที่กรุงมาดริด ประเทศ์สเปน 
รัฐภาคีตกลงที่จำะปรับปรุงแผู้นงาน 5 ปี ของโปรแกรมงานลิมาและแผู้น
ปฏิิบัติการทางเพศ์ภาวะ (Lima work programme on gender and 
its gender action plan) (UNFCCC, 2019) เพ่ือให้้การทำงานด้าน
ความเสมอภาคระห้วา่งเพศ์เขา้ไปอยู่ในทกุกระบวนการทำงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ทั้งในด้านการปรับตัว และการลด
กา๊ซเรอืนกระจำก และรฐัภาคตีอ้งแจำง้และรายงานให้เ้ห้น็ผู้ลการดำเนินงาน
ในรายงานการมีส่วนร่วมที่ประเทศ์กำห้นด (Nationally Determined 
Contributions: NDCs) ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งแต่ละรัฐภาคีจำะต้องมีการ
วางแผู้นดำเนนิงาน และจำดัทำงบประมาณที่คำนง้ถ้งเพศ์ภาวะทีชุ่ัดเจำนใน
งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
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  7.1.5 การจัดทำงบประมิาณท่�คำน้งถู้งเพศภาวะ 
(Gender Responsive Budgeting หร่อ GRB)

 รัฐธิรรมนูญแห้่งราชุอาณาจำักรไทย ฉุบับปี พ.ศ์.2560 มีการ 
รบัรองห้ลกัการการจัำดทำงบประมาณทีค่ำนง้ถง้เพศ์ภาวะไว้ในห้มวด แนว
นโยบายแห้่งรัฐ มาตรา 71 วรรค 4 ว่า “ในการจำัดสรรงบประมาณ รัฐพ้ง
คำน้งถ้งความจำำเป็น และความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ์ วัย และ
สภาพของบคุคล ทัง้น้ี เพือ่ความเปน็ธิรรม… ” ดงัน้ันการจำดัทำงบประมาณ
ที่คำน้งถ้งเพศ์ภาวะ จำัดเป็นกลยุทธ์ิสำคัญในการส่งเสริมเท่าเทียมและ 
ความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ เพราะแผู้นงาน มาตรการ และโครงการใน
การดำเนินงานขับเคลื่อน

 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
ส่วนให้ญ่จำะผูู้กโยงกับระบบงบประมาณทั้งสิ้น ห้ากเปลี่ยนวิธิีคิดและ
เทคนิคในการจำัดทำงบประมาณทั้งระบบโดยคำน้งถ้งเพศ์ที่แตกต่าง ผู้ลที่
ตามมาคือการลดความเห้ลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการบริห้าร 
และนำไปสู่ความคุ้มค่าในการสร้างประโยชุน์ให้้กับคนทุกกลุ่ม อีกทั้งนำ
ไปสู่การเพิ่มโอกาสให้้แก่คนกลุ่มเปราะบางในสังคมเข้ามาสู่กระบวนการ
วางแผู้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และการพัฒนาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วยเชุ่นกัน
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 7.2 ระดับปฏิิบัติการ

  7.2.1 การจดัทำระบบฐ์านขอ้มิลูี่แลี่ะระบบสารสนเทศ
เพ่�อสนับสนุนต่อการรับมิ่อกับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

 ห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจำะต้องให้้ความสำคัญเพราะบริบทพื้นที่ 
ทัง้กายภาพและชีุวภาพและกลุม่ต่าง ๆ  ของพืน้ทีท่ีมี่ความห้ลากห้ลายและ
แตกต่างกัน ดังนั้นรัฐจำ้งควรให้้ความสำคัญกับ (1) การจำัดระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีเพ่ือใชุ้ในการคาดการณ์สภาพอากาศ์ในอนาคตเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงและนำไปสู่การจำัดการเชุิงระบบ/องค์รวม/พื้นที่ภูมินิเวศ์ โดยมี
การวางแผู้นร่วมกัน (2) การวางแผู้นการจำัดการ การพัฒนาระบบและการ
ติดตามตรวจำสอบร่วมกันระห้ว่างชุาวบ้าน ท้องถิ่น ห้น่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในพื้นที่และในระดับนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ และ (3) การจำัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบแยกเพศ์ เชุื้อชุาติ 
อายุ และอาชุีพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำห้รับการทำงานจำ้งเป็นความจำำเป็น
เบื้องต้น ที่ภาครัฐจำะต้องให้้ความสำคัญ เพราะฐานข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่
จำะเป็นเครื่องมือในกำห้นดมาตรการ แผู้นงาน และโครงการเพื่อการ 
เสริมสร้างความเสมอภาคระห้วา่งเพศ์ แตส่ามารถทำให้รู้้ถง้ความต้องการ
ที่แตกต่างกันระห้ว่างเพศ์ในการที่จำะสนับสนุนห้รือส่งเสริมเพื่อสามารถ 
เข้าถ้งโอกาสได้อย่างเท่าเทียม
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  7.2.2 การบูรณาการมิิติเความิเสมิอภาคระหว่างเพศ

 ทำงานร่วมกับกลุ่มคนเปราะบางเพิ่มข้้น เชุ่น กลุ่มผูู้้ห้ญิงที่พบว่า 
จำะได้รับผู้ลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์มากกว่าผูู้้ชุาย  
โดยยกระดับผูู้้ห้ญิงให้อ้ยูใ่นสถานะผูู้้นำความเปลีย่นแปลงสูสั่งคม สง่เสริม 
การสร้างคุณค่าทางภาวะผูู้้นำให้้กับผูู้้ห้ญิง เพื่อให้้ผูู้้ห้ญิงได้กลายมาเป็น 
สว่นห้น้ง่ของกลไกการขบัเคลือ่นงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ 
การลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ และการพัฒนาต่าง ๆ  อีกทั้งเปิดโอกาสและ 
พืน้ทีเ่พือ่ให้ผูู้้ห้้ญงินำทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และภมูปิญัญาดัง้เดมิมา 
ร่วมแก้ไข และจำัดการปัญห้าด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์  
ตลอดจำนการเพิม่โอกาส ชุอ่งทาง และเปน็การสรา้งห้ลกัประกนัเบือ้งต้นให้้
ผูู้ห้้ญิงมีสว่นร่วมในกระบวนการกำห้นดนโยบาย วางแผู้น ปฏิบัิติการ และ 
ประเมินงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุุมชุน สังคม และประเทศ์

  7.2.3 การสนับสนนุผูห้ญิงในฐ์านะผูน้ำการเปลี่่�ยนแปลี่ง 
(Change Agent)

 การยกระดับผูู้้ห้ญิงให้อ้ยูใ่นสถานะผูู้้นำความเปลีย่นแปลงสูสั่งคม 
โดยการส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางภาวะผูู้้นำให้้แก่ผูู้้ห้ญิง เพ่ือให้้ผูู้้ห้ญิง 
กลายมาเป็นส่วนห้น้่งของกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ การลดความเสี่ยงจำากภัยพิบัติ และการพัฒนาต่าง ๆ  
อีกทั้งเปิดโอกาสและพื้นที่เพื่อให้้ผูู้้ห้ญิงได้นำทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และภมิูปญัญาดัง้เดมิมารว่มแกไ้ข และจำดัการปญัห้าดา้นการเปลีย่นแปลง
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สภาพภูมิอากาศ์ ตลอดจำนการเพิ่มโอกาส ชุ่องทาง และเป็นการสร้าง 
ห้ลักประกันเบื้องต้นให้้ผูู้้ห้ญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการกำห้นดนโยบาย 
วางแผู้น ปฏิบิตักิาร และประเมนิงานตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุุมชุน สังคม และประเทศ์

  7.2.4 การเสริมิสร้างความิเข้มิแข็งของผู้หญิง

 จำากมุมมองท่ีมองผูู้้ห้ญิงในฐานะของผูู้้นำการเปลี่ยนแปลง จำ้ง
จำำเป็นต้องสร้างมาตรการให้้ผูู้้ห้ญิงเข้ามามีส่วนดำเนินงานด้านต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ เชุ่น การรวบรวมและ 
จำัดเก็บข้อมูล การเฝุ่้าระวังและการเตือนภัย การสื่อสารและการเผู้ยแพร่ 
ข้อมูล การสร้างความพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลงที่อาจำจำะเกิดข้้น  
รวมทั้งยกระดับการฝุ่ึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจำ พัฒนาทักษะ และ
ความสามารถทั้งด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสให้้ผูู้้ห้ญิง 
เข้ามามีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม  
เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจำกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
ตลอดจำนงานด้านการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  7.2.5 การพัฒนาความิรู้แลี่ะความิเข้าใจมิิติเพศภาวะ
กับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

 พัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจำให้้แก่เจำ้าห้น้าที่ของรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ ตลอดจำน
ภาคประชุาสังคม ชุุมชุน และภาคธุิรกิจำท่ีเกี่ยวข้อง ผู้่านกระบวนการ 
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เรียนรู้ร่วมกัน โดยอาจำจำัดให้้มีพื้นท่ีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
บทเรียน ตัวอย่างการปฏิิบัติงานที่ดี และการฝุ่ึกอบรมด้านการลดก๊าซ 
เรือนกระจำก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ รวมถ้ง 
อาจำจำัดให้้มีห้ลักสูตรฝุ่ึกอบรม และการจำัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมจำาก 
แผู้นงานห้รือปฏิบิตักิารทีม่อียูเ่ดมิ เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจำด้านเพศ์ภาวะ
ในงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เพิ่มข้้น

  7.2.6 การส่�อสารแลี่ะเผยแพร่ข้อมิูลี่มิิติเพศภาวะกับ
การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

 เป้าห้มายสำคัญของการสื่อสารและการเผู้ยแพร่ข้อมูลคือ “การ
ปรับเปลี่ยนวิธิีคิดทางสังคม” ปฏิิเสธิไม่ได้ว่าปัจำจุำบันการส่ือสารแตกต่าง 
จำากจำากอดีต เพราะคนส่วนให้ญ่เข้าถ้งสื่อสาธิารณะได้อย่างกว้างขวาง  
ขณะเดียวกัน ห้ลายคนก็พัฒนาสื่ อของตนเองข้้นมา เ พ่ือเป็น 
ชุ่องทางการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าห้มาย การดำเนินงานด้านมิติเพศ์
ภาวะก็เชุ่นเดียวกัน การสร้างเนือ้ห้า (Content) และกำห้นดกลุม่เป้าห้มาย 
(Audience) เพื่อการสื่อสารและการส่งสารให้้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
จำ้งเป็นสิ่งจำำเป็นที่ต้องกำห้นดเป็นห้น้่งในยุทธิศ์าสตร์ของงานด้านมิติเพศ์
ภาวะที่เช่ืุอมโยงกับประเด็นต่าง ๆ ไม่เพียงแค่ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ โดยรูปแบบของการสื่อสารจำะต้องมีความห้ลากห้ลาย 
ทัง้ในรปูแบบออนไลน ์(Online)  ออฟไลน์ (Offline) และกระจำายในห้ลาย
ชุ่องทาง แม้แต่กระทั้งเนื้อห้าก็จำะต้องมีความเฉุพาะเจำาะจำงให้้เห้มาะสม
กับกลุ่มเป้าห้มาย เพราะคนรับสารในแต่ละสถานะ ไม่ว่าจำะเด็ก ผูู้้ห้ญิง 
ภาครัฐ และประชุาชุนทั่วไปในสังคม ต่างมีระดับความเข้าใจำ และความรู้ 
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ประเด็นมิติเพศ์ภาวะท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้การพัฒนาสื่อและการผู้ยแพร่ 
ขอ้มลู ควรมกีารบรูณาการงานรว่มกบัห้น่วยงานภาครฐัอืน่ ๆ  เชุน่ สำนกังาน 
นโยบายและแผู้นทรพัยากรธิรรมชุาตแิละสิง่แวดลอ้ม กรมสง่เสรมิคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ เป็นต้น

  7.2.7 ติดตามิความิก้าวหน้า เข้าใจำปัญห้า อุปสรรค 
นโยบายและกฎห้มาย ซ้ง่จำะตอ้งให้ค้วามสนใจำเปน็พเิศ์ษกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มชุมุชุนท่ีมกัถกูเบยีดขบัเปน็ชุายขอบและมกัไมไ่ดร้บัประโยชุนห์้รอื
ห้ลดุห้ล่นไปจำากนโยบาย (Disadvantaged and Marginalized Groups) 
รวมถง้การตดิตามประเมนิผู้ลการด�าเนนิงานเพศ์ภาวะกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ์ เพือ่ประเมินผู้ลสัมฤทธิิ�การด�าเนินงานของห้น่วยงาน และ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า เมื่อมีการบูรณาการแนวคิด มีแผู้นงาน  
และปฏิิบัติการท่ีชุัดเจำนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระห้ว่างเพศ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ทั้งการลดก๊าซเรือนกระจำกและการปรับตัว 
มีความสัมฤทธิิ�ผู้ลของแผู้นมากน้อยเพียงใด รวมถ้งมีชุ่องว่าง และความ
ต้องการเพิ่มเติม ส�าห้รับการดำเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาค 
ระห้ว่างเพศ์ ในการจำัดการปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
รวมทั้งใชุ้จัำดทำรายงานสื่อสารกับห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผู้ยแพร่ 
สู่สาธิารณะ
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 ชุ่วง 3 ปีที่ผู้่านมา ประเทศ์ไทยประสบกับปัญห้าสำคัญที่ทำให้้
คนในสังคมต้องมีอุปกรณ์สำคัญนำมาใชุ้ในชุีวิตประจำำวันตลอดมาจำนถ้ง
ทุกวันนี้ นั่นคือ ห้น้ากากอนามัย โดยในชุ่วงต้นปี พ.ศ์.2562 ประเทศ์ไทย 
เกิดปรากฏิการณ์ฝุุ่�น PM 2.5 ปกคลุมมากกว่าปกติ จำนรัฐบาลประกาศ์
ให้้การแก้ปัญห้าฝุุ่�นพิษนี้เป็นวาระแห้่งชุาติ ในตอนนั้นสถานศ์้กษา 
ห้ลายแห่้งจำะต้องปิดการเรียนการสอนชุั่วคราว งดกิจำกรรมกลางแจ้ำง 
ประชุาชุนต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศ์มาไว้ท่ีบ้าน ในปีถัดมา พ.ศ์.2563 
นอกจำากจำะมีฝุุ่�น PM 2.5 เกิดข้้นมาในชุ่วงเดือนเดียวกันแล้ว เรายังต้อง
เผู้ชุิญกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่ีทำให้้เกิดผู้ลกระทบด้านการ
สาธิารณสุขไปทั่วโลกมาจำนถ้งปัจำจำุบัน แต่ปัญห้าดังกล่าวนั้นเป็นเพียง 
บทเรียนเริ่มต้นของมวลมนุษยชุาติ ที่อาจำจำะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ
ปัญห้าให้ญ่ที่มนุษย์ล้วนเป็นต้นกำเนิดโดยตรงและสั่งสมมานานคือปัญห้า
จำากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (Climate Change) เป็น
ภัยคุกคามที่สำคัญระดับโลกและส่งผู้ลต่อความมั่นคงของมนุษย์ เพราะ
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้้เกิดภัยพิบัติทางธิรรมชุาติท่ีทวีความรุนแรง 
มากข้้น และทรัพยากรน้ำก็ลดน้อยลง เป็นต้น ซ้่งการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ์ คอื การเปลีย่นแปลงลกัษณะอากาศ์เฉุลีย่ (Average Weather) 
ในพ้ืนที่ห้น้่ง ลักษณะอากาศ์เฉุลี่ยนี้ห้มายความรวมถ้ง ลักษณะทั้งห้มด
ที่เกี่ยวข้องกับอากาศ์ เชุ่น อุณห้ภูมิ ฝุ่น ลม เป็นต้น ในความห้มายตาม 
กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์ FCCC  
(Framework Convention on Climate Change) การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ์ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ อันเป็นผู้ลทางตรง  
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ห้รือทางอ้อมจำากกิจำกรรมของมนุษย์ท่ีทำให้้องค์ประกอบของบรรยากาศ์
เปลี่ยนแปลงไป นอกเห้นือจำากความผู้ันแปรตามธิรรมชุาติ (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิงแวดล้อม, 2563) 

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ดังกล่าวส่วนห้น้่งเกิด
จำากภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ การที่อุณห้ภูมิเฉุลี่ยของ 
ผู้ิวโลก และผู้ืนมห้าสมุทรเพิ่มสูงข้้น ซ้่งเกิดจำากปรากฏิการณ์เรือนกระจำก 
(Greenhouse Effect) โดยมีก๊าซเรือนกระจำก เชุ่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
มีเทน ฯลฯ สะสมอยู่ในชุั้นบรรยากาศ์มากจำนเกินสมดุล ซ้่งมีสาเห้ตุห้ลัก
มาจำากกิจำกรรมของมนุษย ์ทำให้ค้วามรอ้นไมส่ะท้อนกลับออกไปนอกโลก  
อุณห้ภูมิเฉุลี่ยของโลกจำ้งเพิ่มสูงข้้น เกิดเป็นภาวะโลกร้อน ยิ่งก๊าซ 
เรือนกระจำกมากเท่าใดโลกก็จำะร้อนข้้นเท่านั้นและเมื่ออุณห้ภูมิเพิ่มสูงข้้น 
ผู้ลกระทบที่ตามมาก็คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ไปทั่วโลก  
เชุ่นที่เรากำลังเผู้ชุิญอยู่ในปัจำจำุบันและยังกระทบต่อสมดุลในด้านต่าง ๆ  
บนโลกใบนีอ้ย่างมากมายด้วย ห้ากเราปล่อยให้้การเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ์เกิดข้้นในลักษณะเชุ่นนี้ต่อไปย่อมส่งผู้ลกระทบกับชุีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมมากกว่าโรคระบาดที่เกิดข้้นในขณะนี้ห้ลายเท่าตัว

 การปล่อยก๊าซในตระกูลของคาร์บอนและการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ส่งผู้ลกระทบต่อระบบนิเวศ์อย่างมาก ซ้่งรวมถ้งมลพิษทาง
อากาศ์ห้รือ PM 2.5 ที่เรากำลังประสบปัญห้าอยู่ทุกปีด้วย การที่อุณห้ภูมิ
สูงข้้นอย่างต่อเนื่องจำะเป็นสาเห้ตุของภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่จำะ 
ส่งผู้ลต่อระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงข้้นก่อให้้เกิดภาวะน้ำท่วมง่ายกว่าปกติ 
นอกจำากนีก้ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ยงัเปน็ภยัคกุคามตอ่ชุวีติคนใน
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สังคมทั้งด้านสุขภาพและการดำรงชุีวิต เกิดภาวะขาดแคลนอาห้ารและ 
น้ำดื่ม รวมถ้งการสูญเสียทรัพย์สิน บ้าน และวิถีการดำรงชุีวิต โดยเฉุพาะ
กลุม่ผูู้้สงูอายหุ้รอืเดก็ ท่ีไมส่ามารถดูแลตวัเองไดอ้ยา่งเต็มที ่นัน่ห้มายความ
วา่สทิธิิขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ  ของมนษุยก์ำลงัถกูทา้ทายจำากปญัห้านี ้ทัง้สทิธิใิน
ชุีวิต สุขภาพ อาห้าร และมาตรฐานที่เพียงพอต่อการดำรงชุีวิต ด้วยเห้ตุนี้
องค์กรต่าง ๆ  ทัง้ในระดับชุาติและระดับนานาชุาติ จำง้ให้ค้วามสำคัญกับการ 
แก้ปัญห้าอย่างจำริงจำัง ที่ผู้่านมามีการออกมาเรียกร้องให้้ประเทศ์ต่าง ๆ  
ดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามห้ลักสิทธิิมนุษยชุน ถ้งแม้ว่าการ 
เรียกร้องเห้ล่าน้ันอาจำไม่ได้มีผู้ลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ 
บนโลกมากนัก แต่ที่ผู้่านมาจำะเห็้นได้ว่ารัฐบาลห้ลายประเทศ์ห้รือ
แม้แต่บริษัทเอกชุนต่าง ๆ ตื่นตัวแสดงความรับผู้ิดชุอบในประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เพื่อให้้เกิดความยุติธิรรมกับทุก ๆ ภาคส่วน
ในสังคม เพราะมีคนจำำนวนไม่น้อยที่ได้รับผู้ลกระทบโดยตรงจำากปัญห้า
น้ีโดยเฉุพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความชุ่วยเห้ลือ 
คุ้มครอง สิทธิิมนุษยชุนของคนในสังคมนั้น ๆ ก็จำะต้องได้รับการปกป้อง
ด้วย แนวทางที่ควรจำะเป็นคือเราต้องสร้างวิธิีในการอาศ์ัยอยู่ร่วมกับโลก
อย่างกลมเกลียวได้อย่างยั่งยืน เมื่อโลกอยู่ทน คนก็อยู่ได้นาน โดยอาจำ 
ใชุ้มาตรการ “Cl-Im-At-E” (Climate) ซ้่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในภาพรวม

 Clean Energy สนับสนุนการใชุ้พลังงานสะอาดและเพ่ิม 
ประสทิธิภิาพอย่างเตม็ที ่ทัง้พลงังานลม แสงอาทติย์ และพลงันำ้ ซ้ง่เป็นพลงังาน 
ที่มีอยู่แล้วตามธิรรมชุาติในทุก ๆ ประเทศ์ เพราะพลังงานเห้ล่านี้เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ทุกประเทศ์ควรนำมาใชุ้เพื่อทดแทนพลังงานท่ีเกิดจำาก 
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การเผู้าไห้ม้ของนำ้มนัเช้ืุอเพลงิท่ีเป็นสาเห้ตุทำให้้เกดิก๊าซคาร์บอน ฯ ต้นตอของ 
ปรากฏิการณ์เรือนกระจำกทำให้้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์

 Improve Eating Habits จำากรายงานของสห้ประชุาชุาติพบว่า 
อตัราการเกดิโรคตดิตอ่ทีแ่พรร่ะบาดจำากสตัวส์ูค่น เชุน่ โควดิ 19 จำะเพิม่สงูข้น้ 
เน่ืองจำากแห้ลง่ท่ีอยูอ่าศ์ยัของสตัวถ์กูทำลาย มกีารคา้สตัวป์�า การทำเกษตร
ดว้ยระบบทีไ่ม่ยัง่ยืน รวมท้ังการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ์ ซ้ง่อัตรา
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติให้ม่ก็เพิ่มมากข้้นด้วย (ฐานเศ์รษฐกิจำ, 2564) 
กรณีดังกล่าวนี้จำ้งทำให้้ต้องมาทบทวนมาตรการทางกฎห้มายที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ความเขม้งวดกบักฎห้มายเห้ลา่นัน้มากข้น้ เชุน่ กฎห้มายคุม้ครองสตัว์ 
และมนษุยจ์ำะตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาห้ารดว้ย โดยสงัเกต 
ว่าคนไทยในปัจำจำุบันนิยมรับประทานผัู้กมากกว่าท่ีผู่้านมามากซ่้งผัู้ก 
เห้ลา่นัน้ ลว้นเปน็ผู้กัปลอดสารพิษห้รอืผู้กัออร์แกนกิทีน่อกจำากจำะมีคณุคา่
ด้านโภชุนาการก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเชุ่นกัน

 Attitude Change การเปลี่ยนทัศ์นคติของคนในสังคมให้้สนใจำ
บริบทปัญห้าที่ส่งผู้ลกระทบต่อส่วนรวมให้้มากข้้นจำะเป็นการแก้ปัญห้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ได้อย่างมีประสิทธิิภาพ เพราะที่ผู้่าน
มาพฤติกรรมต่างคนต่างอยู่ ห้รือมือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดข้้นกับ
ประชุาชุนทุกประเทศ์ ทำให้้ทรัพยากรต่าง ๆ เริ่มห้มดไป ธิรรมชุาติถูก
ทำลายไปมาก การจำัดการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำ้งถูกละเลยทั้ง
ในระดบับคุคลและระดบัองคก์ร ห้ากคนในสงัคมตระห้นกั รกัและห้วงแห้น
ทรัพยากร คิดถ้งความอยู่รอดของโลกโดยส่วนรวม ย่อมเกิดผู้ลดีครั้งให้ญ่
กับการแก้ปัญห้านี้
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 Education Reform การศ์ก้ษาเปน็เครือ่งมอืท่ีสำคญัในการพฒันา
ห้รือแก้ปัญห้าต่าง ๆ ที่เกิดข้้นในสังคม เพราะเมื่อคนในสังคมมีการศ์้กษา 
ที่ดีย่อมเป็นตัวบ่งชุี้ว่า ปัญห้าต่าง ๆ จำะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและ
มีคุณภาพ ห้ากเรานำประเด็นที่เป็นปรากฏิการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์เข้าไปในห้ลักสูตรการศ์้กษาไม่ว่าระดับ
กระทรวงห้รือสถานศ์้กษาห้รือแม้แต่ในครอบครัวย่อมเป็นนโยบายที่จำะ
สร้างความเจำริญก้าวห้น้าของประเทศ์นั้น ๆ ส่งผู้ลถ้งคุณภาพของพลเมือง
และความเข้มแข็งของชุุมชุนด้วยนั่นเอง

 จำากมาตรการ “Cl-Im-At-E” (Climate) ดังที่เสนอมานั้น 
ห้ากสังคมนำมาใชุ้ให้้เกิดผู้ลอย่างเป็นรูปธิรรมเชุื่อว่าในอนาคตอันใกล้
ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ์ก็จำะเปลี่ยนไป แต่ในครั้งนี้จำะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้้น สิ่งแวดล้อมของไทยและของโลกจำะน่าอยู่
มากข้้น ซ้่งบทเรียนนี้จำะมีค่ามห้าศ์าลเนื่องจำากทำให้้มนุษย์รู้จำักปรับตัว
และพัฒนาสร้างสรรค์สิง่ทีเ่ป็นมติรกับธิรรมชุาติและทุก ๆ  สรรพส่ิงบนโลก
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โรงเรียนสิ่าธิตแห่งมหาวิทุยาลัยธรรมศาสิ่ตร์
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 ปัญห้าสำคัญของโลกในปัจำจำุบันที่นับวันจำะทวีความรุนแรงเพิ่ม 
มากข้้นคือปัญห้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (Climate 
Change)  จำากการสำรวจำข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ์พบว่า ภูมิภาคเอเชุีย
ตะวันออกเฉุียงใต้มีความเสี่ยงจำากผู้ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ โดยประเทศ์ไทยในชุ่วง 10 ปีที่ผู้่านมามีผู้ลกระทบจำากการ
เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ์ในห้ลากห้ลายรูปแบบ เชุ่น น้ำท่วมฉุับพลัน และ 
แผู้ข่ยายในวงกว้าง ทำให้พ้ืน้ท่ีทำการเกษตรเสยีห้ายเปน็จำำนวนมาก สงัเกต
ได้จำากเห้ตุการณ์น้ำท่วมครั้งให้ญ่เมื่อปีพุทธิศ์ักราชุ 2554 นอกจำากนี้ยัง 
เกิดภัยแล้งและการรุกล้ำของน้ำทะเล เรียกได้ว่า ส่งผู้ลกระทบท้ัง 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธิรรมชุาติและต่อวิถีชุีวิตของเรา แนวปะการังที่เคย
มีความอุดมสมบูรณ์สูญห้ายไป ยังไม่นับรวมผู้ลกระทบทางด้านเศ์รษฐกิจำ 
ธิุรกิจำท่องเที่ยวที่ทำให้้เราสูญเสียรายได้มห้าศ์าล ซ่้งท้ายที่สุดนำมาสู่การ
ส่งผู้ลต่อสุขภาวะและการดำรงชุีวิตของเรา

 โดยทั่วไปแล้วการแก้ไขปัญห้าภาวะโลกร้อนในชุ่วงท่ีผู่้านมา 
ถา้มองในระดบัของบคุคล จำะเริม่ตน้ดว้ยการเปลีย่นพฤตกิรรมบางอยา่ง เชุน่  
ลดระดบัการใชุง้านเครือ่งใชุไ้ฟฟา้ โดยเฉุพาะเครือ่งปรบัอากาศ์ทีเ่ปดิไวใ้น
อุณห้ภูมิที่เห้มาะสม สำห้รับประเทศ์ไทยคือประมาณ 25 องศ์าเซลเซียส  
การนำกระดาษห้รือภาชุนะบรรจำุภัณฑ์อื่น ๆ กลับไปใชุ้ให้ม่ และพยายาม
ซ้ือสิ่งของท่ีมีอายุการใชุ้งานนาน ๆ เพื่อชุ่วยลดการใชุ้พลังงานของโลก  
ลดการใชุ้นำ้มันจำากการขับขีย่านพาห้นะส่วนตัว โดยใชุ้ขนส่งสาธิารณะแทน  
รวมทั้งชุ่วยกันรักษาป�าไม้ให้้ได้มากที่สุด ลดห้รืองดการจัำดซ้ือสิ่งของ
ห้รือเฟอร์นิเจำอร์ต่าง ๆ ที่ทำจำากไม้เพื่อปล่อยให้้ต้นไม้และป�าไม้เห้ล่านี้ 
ทำห้นา้ทีเ่ปน็ปอดของโลกตอ่ไป เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามพฤตกิรรมเห้ลา่น้ียงั
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ขาดความจำรงิจำงัและต่อเนือ่งในการปฏิิบัต ิภาครัฐยงัตอ้งคอยกระตุ้นอยา่ง
ตอ่เนื่องเพราะคนไทยยงัตดิความสบายเฉุพาะห้น้า ซ้่งเปน็สิง่ทีน่่ากงัวลวา่ 
ในอนาคตข้างห้น้ากลุ่มเด็กและเยาวชุนท่ีกำลังจำะเติบโตใชุ้ชุีวิตบนโลก 
ตอ่ไปในอนาคตนัน้อาจำจำะตอ้งประสบกบัปญัห้าทีว่กิฤตมิากข้น้ห้ลายเทา่ตวั

 “เมิ่�อสิทธิิในการเข้าถู้งสภาพแวดลี่้อมิท่�ด่เป็นส่วนหน้�งของ 
สิทธิิเด็กท่�ผู้ใดจะลี่ะเมิิดไม่ิได้ ทุกภาคส่วนจ้งต้องช่ิวยเหลี่่อเพ่�อการมิ ่
สภาพแวดลี่้อมิท่�ด่ เด็กแลี่ะเยาวชินเองก็จะต้องมิ่บทบาทสำคัญในการ
พทัิกษสิ์ทธิแิลี่ะชิว่ยกนัพฒันาสภาพแวดลี่อ้มิแกป้ญัหาโลี่กรอ้นท่�เกดิข้�น
ด้วย โดยจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่่�ยนแปลี่งร่วมิกัน”

 ยงัมีพฤตกิรรมการอปุโภคบรโิภคอกีห้ลายอยา่ง เชุน่ การเลอืกใชุ้
ผู้ลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมให้ม่ได้ เลือกซื้อผู้ลิตภัณฑ์ที่มีกล่องบรรจำุที่เมื่อใชุ้สินค้า 
ห้มดแล้ว ก็ห้าซื้อเฉุพาะตัวสินค้ามาเติมในกล่องบรรจุำเดิมได้เลย เพื่อ
เปน็การลดขยะจำากห้บีห้อ่ของบรรจำภุณัฑ์ ประห้ยดัการใชุก้ระดาษห้รอืใชุ้ 
กระดาษทั้ง 2 ห้น้า เพราะการผู้ลิตกระดาษต้องใชุ้พลังงานจำากน้ำมันและ
ไฟฟา้จำำนวนมาก ถา้ใชุอุ้ปกรณท่ี์อำนวยความสะดวกในการเรยีนรูอ้ืน่ ๆ  ได้  
เชุ่น ไอแพด ก็ควรนำมาใชุ้แทนอย่างคุ้มค่า  ต้องลดการผู้ลิตขยะทั้งที่บ้าน
และที่โรงเรียนของตัวเอง แยกขยะก่อนทิ้งให้้ได้และทำเป็นกิจำวัตร จำะ
ชุ่วยประห้ยัดทรัพยากร การสนับสนุนสินค้าและผู้ลิตผู้ลจำากเกษตรกรใน 
ท้องถิ่นใกล้บ้าน นอกจำากจำะชุ่วยเกษตรกรให้้มีรายได้ ส่งเสริมอาชุีพใน 
ทอ้งถิน่แล้ว จำะทำให้ภ้าคการเกษตรในพืน้ท่ีได้รบัผู้ลตอบแทนทีดี่และคุม้ค่า 
ข้น้มากเพราะไมต่อ้งขนสง่ผู้ลติผู้ลลดการใชุพ้ลงังานไดอ้กีห้ลายตอ่ ซือ้ของ 
ให้้น้อยลง ใชุ้เท่าที่จำำเป็น รู้จำักแบ่งปันให้้มากข้้น อยู่อย่างพอเพียง  
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การบริโภคจำำนวนมากทำให้้ต้องใชุ้พลังงานในการผู้ลิตจำำนวนมาก 
ตามไปด้วย สวมใส่เสื้อผู้้าท่ีเห้มาะสมกับสภาพอากาศ์เมืองร้อน เพื่อชุ่วย 
ลดการใชุ้พัดลมและเครื่องปรับอากาศ์ นอกจำากนี้ต้องลดปริมาณการใชุ้ 
ถุงพลาสติก เนื่องจำากบรรจำุภัณฑ์ประเภทนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง 
ตามธิรรมชุาติ การเผู้ากำจัำดต้องใชุ้พลังงานจำำนวนมากทำให้้ก๊าซ 
เรือนกระจำกเพิ่มในบรรยากาศ์

 ในฐานะทีเ่ป็นเยาวชุน การให้ค้วามร่วมมือสนับสนุน ห้รอืเข้ารว่ม
กิจำกรรมกับห้น่วยงานต่าง ๆ เชุ่นในโรงเรียนของตนเองก็เป็นอีกบทบาท 
ห้น้่งที่ทำได้ ง่าย  ๆ ที่ โรงเรียนมีการรณรงค์และใชุ้ห้ลัก 4 R มา 
ประยุกต์ใชุ้กับวิถีในโรงเรียนได้แก่ 1) พฤติกรรมการลดการใชุ้พลังงาน 
(Reduce) คือการลดการใชุ้ทรัพยากรในชุ่วงต่าง ๆ ของวงจำรผู้ลิตภัณฑ์ 
2) พฤติกรรมการนำผู้ลิตภัณฑ์กลับมาใชุ้ซ้ำ (Reuse) คือการใชุ้ให้ม่ใน
ผู้ลิตภัณฑ์เดิมห้รือผู้ลิตภัณฑ์ให้ม่ได้ 3) พฤติกรรมการนำกลับมาใชุ้ให้ม่ 
(Recycle) คือการนำผู้ลิตภัณฑ์ห้รือชุิ้นส่วนของผู้ลิตภัณฑ์ที่ใชุ้แล้วมา
ผู้่านกระบวนการผู้ลิตให้ม่แล้วนำกลับมาใชุ้โดยการออกแบบการใชุ้งาน
ผู้ลิตภัณฑ์เพ่ือการนำกลับมาใชุ้ให้ม่ และ 4) พฤติกรรมการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์เครื่องใชุ้ (Repair) คือการออกแบบให้้ผู้ลิตภัณฑ์ง่ายต่อการ 
ซ่อมบำรุงได้ง่ายจำะเป็นการยืดอายุชุ่วงชุีวิตของการใชุ้งาน

 การแก้ปัญห้าภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นภัยคุกคามประชุาชุนบน
โลกอยู่ ณ ขณะน้ี อาจำจำะมีวิธิีการที่ห้ลากห้ลาย แต่เด็กแลี่ะเยาวชินใน
ฐ์านะท่�จะเป็นพลี่เม่ิองวัยทำงานของโลี่กในอนาคตไม่ิช้ิาน่�อาจเริ�มิต้น
ด้วยวิธิ่ปฏิิบัติง่าย ๆ ด้วยการเปลี่่�ยนแปลี่งพฤติกรรมิบางอย่างท่�เคยชิิน
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อยู่กบัการใชิท้รพัยากรอยา่งสิ�นเปลี่อ่ง ไมิรู่ค้ณุคา่ ไมิรู่ว้า่จะมิผ่ลี่กระทบ
กบัตนอยา่งมิากหากไมิรู่จ้กัใชิอ้ยา่งประหยดั ระมิดัระวงั แมิก้ารปลี่กูฝังั
จะเกิดข้�นมิาอย่างต่อเน่�องจากการเร่ยนรู้ทั�งท่�บ้านแลี่ะท่�โรงเร่ยน 

 ถู้าหากวันน่�เรายังไมิ่เริ�มิต้นแสดงบทบาทตามิสถูานภาพ 
ของตนเอง เราก็คงต้องทนอยู่กับปัญหาภาวะโลี่กร้อนน่�ต่อไปอย่างไมิ่มิ่
ความิสุข
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แวิบั่อกับัปั่าชายเลนำ
ท่�บั้านำท่ากำาชำา

แวบุ่อราฮานั ยูโซะ
ผูู้้ประสิ่านงานเยาวชื่นบั้านทุ่ากำาชื่ำา จ.ปัตตานี

บ้านสเ่ขย่วท่�ทกุคนควรรกัษา     เป็นท่�มิาของสตัว์น�ำนานาชินดิ
เหล่ี่าต้นไม้ิใบหญ้าให้ชิว่ติ          ร่วมิกนัคดิเพ่�อรักษาป่าชิายเลี่น
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 ห้ลายคนคงเคยได้ยิน คำว่า “ป�าชุายเลน” อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจำาก 
มีกิจำกรรมปลูกป�าเกิดข้้นมาเสมอและมีภาพการปลูกให้้เห้็นโดยทั่วไป 
ซ้่งบางคนอาจำยังคงสงสัย และตั้งคำถามถ้งความสำคัญของการปลูกป�า 
แน่นอน เมื่อข้้นช่ืุอว่า “ปลูกป�า” สิ่งน้ันจำะต้องมีประโยชุน์และให้้คุณค่า
แก่มนุษย์อย่างมห้าศ์าล

 ป�าชุายเลน คือ ระบบนิเวศ์ที่ประกอบไปด้วยพันธิุ์พืชุ และ
เป็นแห้ล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ ห้ลายชุนิด ที่ดำรงชุีวิตร่วมกันใน 
สภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถ้ง ดังนั้นจำ้งพบ 
ป�าชุายเลนปรากฏิอยู่ท่ัวไปตามบริเวณชุายฝัุ่�งทะเล บทบาทที่สำคัญที่สุด
ในป�าชุายเลนสำห้รับผู้ม คือ ไม้โกงกาง ห้รือเรียกโดยทั่วไปคือ ป�าโกงกาง 
นั่นเองครับ ซ้่งในพื้นท่ี “บ้านท่ากำชุำ” ของผู้มเมื่อไม่นานมานี้ มีความ
สำเร็จำในการฟ้�นฟูป�าชุายเลนให้้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ มันเกิดจำาก
ความเสยีสละของชุาวบา้นทีม่อบทีด่นิบรเิวณรมิป�าเลนให้เ้ปน็ทีส่าธิารณะ 
เพื่อขุดลอกทางเดินน้ำ และมีการร่วมมือในการปลูกและรักษาป�าชุายเลน
ให้้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ

 ย้อนกลับไปผู้มเกิดและเติบโตมาในพื้นป�าชุายเลน บ้านท่ากำชุำ 
อำเภอห้นองจิำก จำังห้วัดปัตตานี ชุีวิตในวัยเด็กของผู้มนั้นก็ล้วนแล้วแต่มี
ความทรงจำำเกีย่วกบัป�าชุายเลนอยูม่ากมาย เมือ่คร้ันท่ีเปน็วยัเดก็ เวลาวา่ง 
ห้ลังจำากเลิกเรียน ผู้มมักจำะตามคุณพ่อออกไปจัำบปู ห้าปลา เป็นประจำำ 
ระห้ว่างทางก็มักชุื่นชุมกับธิรรมชุาติรอบข้างที่เต็มไปด้วยใบไม้สีเขียว แต่
ในระยะห้ลัง ผู้มเริม่สังเกตเห็้นความเปลีย่นแปลงเกิดข้น้ในพ้ืนทีป่�าชุายเลน  
นำ้ในลำคลองลดระดับลง  สตัวน์ำ้ลดจำำนวนนอ้ยลง สาเห้ตหุ้น้ง่อาจำมาจำาก
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การปลอ่ยของเสยีลงสูล่ำคลอง ทำให้น้ำ้เนา่เสยี และทำลายท่ีอยูอ่าศ์ยัของ
สตัวน้์ำอีกดว้ย ปญัห้าเห้ลา่นีส้ง่ผู้ลตอ่การขาดห้ว่งโซอ่าห้ารตอ่ระบบนเิวศ์
ในป�าชุายเลนที่ผู้มเห้็นที่บ้านของผู้ม

 ผู้มคุยกับนาแว มะลี ชุาวประมงที่บ้านผู้ม เล่าว่า เมื่อ10 กว่าปี 
ที่ผู้่านมา ป�าชุายเลนแถวนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และ 
สร้างรายได้ แต่พอถ้งภายห้ลังนี้ กุ้งห้อยปูปลาในน้ำลดลง ซ้่งสาเห้ตุที่ 
สงัเกตเห้น็คือ เมือ่น้ำข้น้ นำ้จำะมาพรอ้มกบัขีเ้ลน ทำให้น้ำ้ในคลองต้ืน เมือ่
น้ำลดปลาจำะไปพร้อมกับน้ำเนื่องจำากขาดที่อยู่อาศั์ย และเป็นเห้ตุทำให้้
ทรัพยากรลดลงในที่สุด และยังบอกด้วยว่า  ทุกวันนี้รู้ส้กได้ว่า อากาศ์ร้อน
กว่าสมัยก่อน  อาจำเป็นสาเห้ตุให้้ปลาลดลงห้รือเปล่า ส่วนให้ญ่เดี�ยวนี้เลย
ออกไปห้าปลาชุ่วงเวลากลางคืนแทน

 ผู้มมโีอกาสไปเยีย่มชุมป�าชุายเลนแถวใกล้เคยีง พบว่า ป�าชุายเลน 
เปลีย่นแปลงไปจำากภาพท่ีผู้มเห้น็ตอนเด็ก ซ้ง่อาจำเกดิจำากสภาพภูมอิากาศ์ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมกับมลพิษตา่ง ๆ  ขณะท่ีการออกไปสำรวจำป�าชุายเลน 
ที่อื่น  ๆ แถวบ้านผู้มในจำังห้วัดปัตตานีห้รือนราธิิวาส ผู้มก็พบความ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ์ป�าชุายเลน การสูญเสียพื้นที่ป�าชุายเลน การ 
สูญเสียสัตว์น้ำแห้ล่งทำมาห้ากินของชุาวบ้าน สิ่งที่ผู้มทำได้คือการ 
รวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อน ๆ ชุักชุวนกันมาร่วมปลูกป�าและความสำคัญกับ 
ป�าชุายเลนเพราะห้วังว่าวันห้น้่งความสมบูรณ์ของป�า สัตว์น้ำจำะกลับมา
เห้มือนเดิมแบบที่ผู้มเคยเห้็นตอนเด็ก ๆ
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เยาวิชนำติ่�นำร้้ปััญหา	
Climate	Change	หร่อยัง?

อนัันัต้วรรธิ วงศ์ทิพื่ย์
โรงเรียนสิ่าธิตแห่งมหาวิทุยาลัยธรรมศาสิ่ตร์
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 ผู้ม “บูม” ครับ ตอนนี้อายุ 15ปี ผู้มรู้ส้กดีใจำที่เกิดในประเทศ์ที่มี
ความอดุมสมบูรณท์างดา้นชีุวภาพท่ีห้ลากห้ลาย แต่การใชุ้ชุวีติของคนไทย
ในปัจำจำุบันกำลังส่งผู้ลกระทบต่อความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพต่าง ๆ          

 จำากที่ผู้มนั่งค้นห้าดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ ห้รือ Climate Change ผู้มพบเรื่องเล็ก ๆ เรื่องห้น้่งว่า ตั้งแต่ปี 
ค.ศ์.2012 คนไทยสรา้งคารบ์อนไดออกไซดส์งูเกนิ 4 ตนัตอ่คนตอ่ป ีปรมิาณ
คารบ์อนไดออกไซด์ทีผู่้ลติข้้นในไทยโดยรวม ซ้ง่เพิม่สงูข้น้เรือ่ย ๆ  โดยเฉุพาะ
ในอุตสาห้กรรมไฟฟ้า และห้ากคาร์บอนไดออกไซด์ยงัคงเพิม่สูงข้้น ปริมาณ 
คาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมจำะถ้ง 300 ล้านตันอย่างแน่นอน สังเกต 
อย่างง่าย ๆ ในปัจำจำุบัน ที่เราเห้็นฝุุ่�นควัน PM 2.5 อย่างชุัดเจำน ที่น่ากลัว
กว่านั้น ค่า PM 2.5 ในไทยเกินค่ามาตรฐานอย่างมาก โดยเฉุพาะในเขต
พื้นที่กรุงเทพ ฯ และเมื่อฝุุ่�นควันและมลพิษที่เราสร้างข้้น ยังคงเพ่ิมข้้น 
เร่ือย  ๆ จำะส่งผู้ลในรูปแบบโดมิโนครับ ซ้่งจำะส่งผู้ลให้้สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงและสิ่งมีชุีวิตสูญพันธิุ์

 การคาดเดาของ Parag Khanna (พารัก คันนา) จำากบทความ
ในห้นังสือ Connectography บอกไว้ว่า ห้ากอุณห้ภูมิโลกสูงข้้นเพียง 4 
องศ์าเซลเซียส จำะส่งผู้ลเสียต่อโลกเราอย่างมาก ยกตัวอย่าง ถ้าอุณห้ภูมิ
ปกติของไทยอยู่ที่ 35 องศ์าเซลเซียส อาจำจำะเพิ่มข้้นไป 40 องศ์าเซลเซียส
ในบางวัน ลองจำินตนาการถ้งวันที่อากาศ์อบอ้าวครับ ไม่นับตัวเราเอง
จำะร้อนขนาดไห้น มันยังจำะส่งผู้ลต่อพืชุและสิ่งมีชุีวิตจำะอยู่ยากข้้นจำน 
สญูพนัธิุ ์ภเูขานำ้แขง็ขัว้โลกละลาย ทำให้ร้ะดับนำ้ทะเลสูงเพิม่ข้น้จำนแผู่้นดิน 
ถูกกัดเซาะ และห้ากอุณห้ภูมิยังคงเพิ่มสูงข้้นอย่างต่อเนื่อง มนุษย์จำะ 
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ไม่สามารถอยู่ได้อย่างแน่นอนและท่ีสำคัญถ้งการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ์ Climate Change จำะเพิ่งเกิดข้้นเพียงไม่กี่ปี แต่กลับส่ง 
ผู้ลกระทบต่อไทยและโลกเราอย่างรวดเร็ว

 สิง่ทีจ่ำะเกดิข้น้นบัเปน็ผู้ลกระทบทีย่ิง่ให้ญต่่อโลกและประเทศ์ไทย
มาก เราทุกคนซ้่งเป็นสมาชิุกของโลกใบนี้ ต้องชุ่วยกันปรับเปล่ียน 
วิถีชุีวิตของเราในแต่ละวัน ลด ละเลิก การใชุ้ชุีวิตต่าง ๆ ที่จำะก่อให้้เกิด
คาร์บอนไดออกไซด์ห้รือมลพิษให้้แก่โลกใบนี้  เชุ่น การห้ันมาใชุ้จำักรยาน 
ห้รือเดิน แทนการใชุ้รถยนต์ เป็นต้น ห้ากพวกเราทุกคนต่ืนรู้ในปัญห้า  
Climate Change  เชุื่อว่าวิกฤติเห้ล่านี้จำะถูกแก้ไขได้ และโลกใบนี ้
จำะน่าอยู่ข้้นสำห้รับเยาวชุนเชุ่นผู้มที่กำลังเติบโตข้้นมาในสังคมนี้และโลก 
ที่สวยงามจำะยังส่งต่อถ้งรุ่นลูกรุ่นห้ลานของเราครับ
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พลเม่ื่องต่�นร้้้
ก้้โลกร้้อน:

Thai Climate
Justice for

All



ควิามเส่�ยงและการปัรับัติัวิ
ติ่อการเปัล่�ยนำแปัลงสภาวิะ

ภ้มิอากาศ	ของชุมชนำพ่�นำเม่อง
ในำบัริบัทปั่าและทะเล1	

 1การเสิ่วนาเร่�อง วิถีึชื่นเผู้่าในสิ่ภาวะโลกร้อน: แนวทุางการศึกษาผู้ลกระทุบั และการปรับัตัว โด้ย รองศาสิ่ตราจารย์  
ด้ร.นฤมล อรุโณ์ทุัย ผูู้้อำานวยการสิ่ถึาบัันวิจัยสิ่ังคม จุฬาลงกรณ์์มหาวิทุยาลัย วันทุี� 27 มิถึุนายน พี.ศ.2564
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 ข้อมูลจำาก UN บ่งชุี้ว่า ชุนพื้นเมืองทั่วโลกเป็นกลุ่มที่อยู่กับระบบ
นิเวศ์อย่างยั่งยืนอย่างน้อย 300 ล้านคน นับเป็นบทบาทของชุนพื้นเมือง
ที่ทำห้น้าที่ดูแลจัำดการทรัพยากร ทำให้้เกิดความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพ
จำำนวนมาก แต่ในอีกด้านชุนพื้นเมืองกลับกลายเป็นด่านแรกที่ต้องเผู้ชิุญ
ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์ ไม่ว่าจำะเป็นฝุ่นไม่ตกตาม
ฤดูกาล อุทกภัย วาตภัย โรคระบาด ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมไปถ้งการสูญพันธิุ์
ของสิง่มชีุวีติทีเ่ปน็ความมัน่คงทางอาห้าร ทา่มกลางสภาพการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว ชุนพื้นเมืองมีวิถีการปรับตัวและสั่งสมความรู้ที่ทำให้้อยู่กับระบบ
นเิวศ์ได้ตัง้แตเ่ขตอารก์ตกิ เทือกเขาในเขตห้นาว ทุง่ห้ญา้ บรเิวณทะเลทราย 
ป�าเขตร้อน เกาะและชุายฝุ่ั�งทะเล 

 บทความนีจ้ำะขอกลา่วถง้การปรบัตวัของชุนพืน้เมอืงในระบบนเิวศ์ 
ป�าและเขตชุายฝุ่ั�งทะเลที่เราไปศ์้กษา สิ่งที่ทำให้้เราค้นพบคือ ความ 
ห้ลากห้ลายทางวัฒนธิรรมข้้นอยู่กับความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ อีกทั้ง 
ยังมีความสำคัญในเชุิงความห้ลากห้ลายทางนิเวศ์ จำ้งพิสูจำน์ได้ว่า  
ชุนพื้นเมืองเป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญากลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

 เมือ่เริม่ต้นการศ์ก้ษา เราให้้ความสำคญัของเรือ่งนีอ้ยู ่6 ประการ คอื
 1. ชุุมชุนพื้นเมืองเป็นเจำ้าของความรู้และทักษะที่สำคัญ ซ่้งมี 
นัยยะต่อความอยู่รอดในอนาคต ในขณะท่ีคนส่วนให้ญ่จำะคิดว่าเขาเป็น 
กลุ่มด้อยพัฒนาอยู่ในป�า จำ้งลดทอนความรู้ชุุดนี้
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 2. วิถีวัฒนธิรรมของชุุมชุนพ้ืนเมืองส่วนให้ญ่เป็นวิถีที่เน้นการ
อยู่ร่วมกันระห้ว่างมนุษย์และธิรรมชุาติ และเรียบง่ายพอดี (Voluntary 
Simplicity) แต่ห้ากต้องถูกโยกย้ายจำะเป็นปัญห้าทันที

 3. นโยบายการพัฒนา และนโยบายลดผู้ลกระทบจำากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ท่ีไมเ่ปน็ธิรรมทำให้ชุ้มุชุนพืน้เมอืงเปราะบาง
ยิ่งข้้น และลดทอนศ์ักยภาพในการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

 4. ชุุมชุนพืน้เมอืงมรีะบบการจำดัการทัง้ภายในชุมุชุนเอง และการ
จำดัการกบัสภาพแวดลอ้ม ทรพัยากรธิรรมชุาตโิดยใชุค้วามรู้พ้ืนบา้น จำารตี
ประเพณีของชุมุชุน ซ้ง่คำนง้ถง้ความเป็นสว่นรวมมากกว่าปจัำเจำก และทำให้้
มีการแบ่งปันกันภายในท้องถิ่น นับว่าเป็นแนวทางที่ไม่มีผูู้้ใดเป็นชุายขอบ
ห้รือถูกทิ้งให้้ต้องเผู้ชุิญกับทุกข์เข็ญโดยลำพัง

 5. ชุมุชุนพืน้เมืองได้รบัผู้ลกระทบจำากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ค่อนข้าง 
มาก เพราะวิถชีุวีติพ้ง่พาฐานทรัพยากรธิรรมชุาตโิดยตรง ชุมุชุนห้ลายแห่้งยงั 
เผู้ชุญิกบัภยัธิรรมชุาตมิากข้้น ชุนเผู่้าพืน้เมืองท่ีอาศ์ยัอยูใ่นป�าเขตร้อนเผู้ชุญิปัญห้า 
การเพิม่ข้น้ของโรคระบาดและภาวะภยัแล้งทีย่าวนานข้น้ ส่วนชุนเผู่้าพ้ืนเมอืง 
ในบริเวณอาร์กติกเผู้ชิุญปัญห้าการกัดเซาะ เกิดพายุและคล่ืนลมท่ีรุนแรงข้้น 
ห้รือไม่ตรงตามฤดูกาล และแบบแผู้นการย้ายถิ่นของสัตว์เปลี่ยนแปลงไป 

 6. ชุมุชุนถกูกลนืกลายเขา้สูร่ะบบเศ์รษฐกจิำสงัคมกระแสห้ลกั และ
ตอ้งพ้ง่พาทรัพยากรต่าง ๆ  จำากภายนอก ทำให้้เกิดความเสีย่งทีจ่ำะสูญสลาย
ห้รืออพยพโยกย้ายไปที่อื่นห้ากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงยิ่งข้้น
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 เราลงพื้นที่ศ์้กษาชุุมชุนกะเห้รี่ยงปกาเกอะญอ บ้านห้้วยอีค่าง 
อำเภอแม่วาง จำังห้วัดเชีุยงให้ม่ และชุุมชุนชุาวมอแกนห้มู่เกาะสุรินทร์ 
อำเภอคุระบุรี จำังห้วัดพังงา และพบว่าชุุมชุนพื้นเมืองสังเกตเห้็นการ
เปลีย่นแปลงภมิูอากาศ์ ดว้ยความทีเ่ขาพ้ง่พาทรพัยากรธิรรมชุาตแิละรูจ้ำกั
มันเป็นอย่างดี ห้น้่งในวิธิีการเก็บข้อมูลทางมนุษยวิทยาคือ ข้อมูลปฏิิทิน
ฤดกูาล ซ้ง่แสดงตวัช้ีุวดัความสงัเกตการเปลีย่นแปลงฤดกูาล ธิรรมชุาตติา่ง ๆ   
เชุ่น ชุาวมอแกนสังเกตลูกห้ยี ห้ากลูกห้ยีออก ห้มายถ้งลมว่าวมาแล้ว เมื่อ
ตน้ห้ยผีู้ลดัใบ ลมวา่วจำะห้มด แมไ้มใ่ชุเ่ครือ่งมอืวดัทางวทิยาศ์าสตร ์แตเ่ปน็
เครื่องมือที่ชุนพื้นเมืองสั่งสมมาจำากรุ่นสู่รุ่น ชุุมชุนกะเห้ร่ียงจำะรู้จำักเร่ือง 
ไร่ห้มุนเวียน ชุุมชุนชุาวเลจำะรู้จำักทะเล ป�า และมีความรู้เรื่องการเอาไม้มา
ทำเรือ ปลูกบ้าน ทำสมุนไพร ห้ากเราย้ายเขาไปที่อื่น เปลี่ยนแปลงวิถีชุีวิต
ไปรับจำ้าง ไม่ใกล้ชุิดธิรรมชุาติ ความรู้เห้ล่านี้จำะห้ายไปด้วย และด้วยความ 
ไม่รู้ของเราทีมั่กมองว่า ชุมุชุนพืน้เมืองควรปรับตวัให้้เข้ากบัการพัฒนาต่าง ๆ   
มีถนน โรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซ้่งถ้าเราไม่คิดรอบคอบ 
ความคดิในการพัฒนาเห้ล่านีก้ลับเป็นตัวสร้างความเสีย่งให้้เขาเปลีย่นแปลง 
จำนทำให้้วถิภีมูปัิญญาเดมิของชุนพืน้เมอืงค่อย ๆ กร่อนกรายไป 

 ในชุ่วงปี พ.ศ์.2552 มีขบวนการชุุมชุนพื้นเมืองทั่วโลกทวงถาม
เรือ่งการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ์ รวมทัง้มนีกัวทิยาศ์าสตรท์ำวจิำยัขอ้มลู
ความรู้ต่าง ๆ ถามว่า ชุุมชุนพื้นเมืองอยู่ตรงไห้น และพวกเขาถูกนับรวม
เขา้ไปในกลุ่มทีไ่ดรั้บผู้ลกระทบห้รอืไม ่ดงันัน้ในการประชุมุ Asia Summit 
and Climate Change ทีเ่กาะบาห้ลี ประเทศ์อินโดนเีซยี และการประชุมุ 
Global Summit and Climate Change ชุุมชุนพื้นเมืองจำ้งลุกข้้นมา 
รวมตัวกัน เพราะได้รับผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชุัดเจำน 
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 กรณีชุาวอินูอิต ห้มู่บ้านชุิชุมาเรฟ (Shishmaref) ในรัฐอลาสก้า 
ซ้่งมีชุุมชุนประมาณ 600 คน พบสภาวะการกัดเซาะชุายฝุ่ั�ง จำนทำให้้
ห้มู่บ้านเก่าอายุนับร้อยปีต้องวางแผู้นว่าจำะอพยพไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย
ดีห้รือไม่ และพื้นที่แห้่งให้ม่คือที่ไห้น ห้รือถ้าอยู่ที่เดิม จำะมีมาตรการและ
โครงสร้างพื้นฐานอะไรที่ชุ่วยป้องกัน ห้รือจำะย้ายไปอยู่กับชุุมชุนอื่น การ
ปรับตัวกับชุุมชุนต้นทางจำะเป็นอย่างไร และเมื่อคำนวณค่าโยกย้ายแล้วมี
มูลค่ามห้าศ์าลมาก กลุ่มชุนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่ได้รับผู้ลกระทบ และเริ่ม
คิดถ้งการเคลื่อนไห้วคือ ชุุมชุนอาร์กติกและชุุมชุนในห้มู่เกาะแปซิฟิกเมื่อ
ทะเลน้ำแข็งอาร์กติกเริ่มละลาย 

 ชุุมชุนพื้นเมืองในประเทศ์เคนยา ชุนเผู้่าแซมบูรู (Samburu) 
ขาดแคลนอาห้ารจำากสภาวะความแห้้งแล้งที่ยาวนาน สัตว์เลี้ยงล้มตาย 
สภาพอากาศ์ห้นาวในประเทศ์มองโกเลียทำให้้สัตว์เลี้ยงลดจำำนวนลง 
อย่างมาก ครอบครัวตัดสินใจำละทิ้งวิถีชุีวิตแบบชุนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์มา
แสวงห้างานในเขตเมือง ซ้่งนับวันยิ่งส่งผู้ลต่อปัญห้าความแออัดจำากการ
ไห้ลทะลักเข้าสู่เมือง

 กลับมาที่ประเทศ์ไทย ข้อมูลจำากภาคสนามบ่งชุี้ว่า ชินพ่�นเมิ่อง 
ชิายฝัั�งทะเลี่ ชุาวเลเป็นกลุ่มที่ยังมีการจัำบสัตว์ทะเลโดยการดำน้ำล้ก  
พวกเขาพบว่า มวลน้ำเย็นเข้ามาบริเวณท่ีทำประมงบ่อยครัง้ข้้น พฤติกรรม
ของสตัวท์ะเลห้ลายชุนิดเปลีย่นไป ในฤดหู้นาวชุว่งเดอืนธินัวาคม มกราคม 
และกุมภาพันธิ์ก็มีอากาศ์เย็นลงเห้็นได้ชุัด ในขณะที่สมัยก่อน ฤดูห้นาวจำะ
มีอุณห้ภูมิแทบไม่แตกต่างจำากฤดูปกติ ยกเว้นฝุ่นตกน้อยกว่า แบบแผู้น
ลมมรสุมตะวันตกเฉุียงใต้มาเร็วข้้นกว่าเดิมในชุ่วงปี พ.ศ์.2554 – 2556 
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เป็นการเก็บข้อมูลควบคู่ระห้ว่างความรู้วิทยาศ์าสตร์ที่เก็บข้อมูลโดย 
เครื่องมือมาตรฐานกับคำบอกเล่าของชุาวบ้านท่ีสัมผัู้สธิรรมชุาติ ฝุ่นและ
ลมมีความแปรปรวนมากข้้น จำนไม่สามารถคาดเดาทิศ์ทางห้รือเตรียมตัว
รับมือเห้ตุการณ์ได้ทันเวลา  

 นอกจำากผู้ลกระทบจำากการเปลี่ยนแปลงเห้ล่านี้แล้ว ชุาวเลยัง 
เผู้ชิุญปัญห้าการขาดความมัน่คงด้านทีอ่ยูอ่าศั์ย เมือ่พ้ืนท่ีประมงถูกประกาศ์ 
ให้้เป็นพื้นที่คุ้มครอง ชุาวประมงไม่สามารถห้าปลาได้อย่างอิสระเห้มือน
สมัยบรรพบรุษุ ทำให้ห้้ลายคนตอ้งปรบัตวัห้าอาชุพีอืน่ทำ เชุน่ การรบัจำา้ง

 สำห้รบัชินพ่�นเมิอ่งในเขตป่า ในพืน้ทีก่ะเห้รีย่งโปว์ห้มูบ้่านคลิต้ีล่าง  
จำังห้วัดกาญจำนบุรี พบว่ามีลำห้้วยขนาดเล็กแห้้งขอดไป สัตว์ป�าบางชุนิด 
ลดจำำนวนลง เกิดมาลาเรียเพิ่มข้้นในปี พ.ศ์.2554  ซ่้งอาจำจำะเป็น 
เพราะฤดูฝุ่นที่ค่อนข้างยาวนาน  ในพื้นท่ีปกาเกอะญอห้้วยอีค่าง อำเภอ
แม่วาง จำังห้วัดเชุียงให้ม่ พบฤดูกาลเปลี่ยนไป โดยเฉุพาะชุ่วงเวลาห้นาวที่
สั้นลงมาก เดิมแทบไม่มียุงในป�า แต่ตอนนี้ยุงเพิ่มจำำนวนข้้นมาก ลำห้้วย 
เปลีย่นแปลง เวลานำ้ข้้นกเ็พิม่เรว็ ลดเรว็ และมหี้ลายห้ว้ยทีค่อ่ย ๆ  แห้ง้ขอด 
ไป การส่งเสริมให้้ปลูกพืชุพาณิชุย์ในบริเวณใกล้เคียง ทำให้้เกิดโรคพืชุ
ให้ม่ ๆ  แมลงศ์ัตรูให้ม่ ๆ  ซ้่งส่งผู้ลกระทบต่อการปลูกข้าวไร่แบบดั้งเดิมด้วย 

 จำากสถานการณ์ผู้ลกระทบที่เกิดข้้น ทำให้้เห้็นว่าชุุมชุนมีบทบาท
และความรู้แบบชุนพื้นเมืองสามารถชุ่วยติดตามสภาวะภูมิอากาศ์ได้  
ห้นังสือชุื่อ Indigenous Peoples and Climate Change (Salick และ 
Byg 2007) เสนอว่า ควรเน้นที่บทบาทของชุนพื้นเมืองให้้เป็นกลุ่มห้ลัก
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ในเรื่องการติดตามสถานการณ์ภาวะโลกร้อน การปรับตัวและการพัฒนา
นวัตกรรมให้ม่ ๆ โดยกลุ่มชุนพื้นเมืองเป็นผูู้้ที่ให้้ข้อมูลการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ์ในระดับท้องถิ่น 

กลไกในำการคุม้ครองและสนำบััสนำนุำใหช้นำพ่�นำเมอ่งมบ่ัทบัาทในำ
การพัฒนำาควิามร้้และทักษะการปัรับัตัิวิต่ิอการเปัล่�ยนำแปัลง

 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญเรื่องชุนพ้ืนเมืองด้ังเดิมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (Mirjam Macchi 2008) นำเสนอการ
สนับสนุนชุนพื้นเมืองที่อาศั์ยอยู่ในพื้นที่ป�าในการเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางสภาพภูมิอากาศ์ในรูปแบบต่าง ๆ คือ

 1. ให้้ข้อมูลและส่งเสริมให้้ชุนพื้นเมืองตระห้นักถ้งปัญห้าของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ อาจำทำไดโ้ดยการสำรวจำสถานการณจ์ำำลอง 
ชุ่วยให้้ชุนพื้นเมืองมีส่วนร่วมกับการวางแผู้นและยุทธิศ์าสตร์ในเรื่องการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ระดับชุาติ และเชุื่อมโยงกับนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ระดับชุาติและนานาชุาติ
 2. จำำแนกกลุ่มชุนพื้นเมืองที่อาศั์ยอยู่ในป�าที่มีความอ่อนไห้วต่อ
ภัยจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และให้้ความชุ่วยเห้ลือในการ
วางแผู้นและเตรียมตัวในการรับมือกับภัยที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ์ ท้ังนี้การเตรียมความพร้อมเพื่อเผู้ชิุญกับภัยพิบัติทาง
ธิรรมชุาต ิดว้ยการเรยีนรูผู้้า่นวธิิกีารดัง้เดมิของชุนพืน้เมืองอาจำไมเ่พียงพอ 
จำำเป็นต้องเสริมความรูแ้ละการจัำดการให้ม่ ๆ  ทีค่ำนง้ถง้รากฐานเดิม รวมทัง้ 
การพัฒนาความรู้ที่ห้ลากห้ลายมากข้้น
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 3. ชุนพืน้เมืองจำะต้องติดตามสถานการณ์และโครงการต่าง ๆ  ทีจ่ำะ
เขา้มาดำเนนิการและมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีข่องตน ซ่้งอาจำสง่ผู้ลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และการดำรงชุีพ 

 4. ชุนพื้นเมืองควรเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิิของชุนพื้นเมืองตามที่ระบุ
ในปฏิิญญาสห้ประชุาชุาติว่าด้วยสิทธิิชุนพื้นเมืองและกฎห้มายอื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง ควรมีการสร้างเครือข่ายเชุื่อมกับองค์กรชุนพื้นเมืองอื่น  ๆ  
ห้น่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนและชุ่วยเห้ลือการ 
ทำกิจำกรรมให้้เกิดการยอมรับสิทธิิของชุนพื้นเมือง

 5. ประเมินให้้แน่ใจำว่า ชุนพื้นเมืองจำะได้รับผู้ลประโยชุน์จำากการ
เจำรจำาโครงการสะสมคาร์บอน โครงการปลูกพืชุพลังงาน ห้รือโครงการลด
การทำลายป�าไม้ ต้องแน่ใจำว่าเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการเห้ล่านี้ถ้งมือ
ผูู้้รับผู้ลประโยชุน์ทุกคน รวมทั้งชุนพื้นเมืองที่อาศ์ัยอยู่ในพื้นที่ป�าด้วย

 นอกจำากนี้ ยังมีการผู้ลิตเอกสารคู่มือชุุมชุน อาทิ Climate  
Witness Community Toolkits (2009 – WWF) ซ้ง่เปน็การศ์ก้ษารว่มกบั 
ชุุมชุนในประเทศ์ห้มู่เกาะแปซิฟิก มีจำุดประสงค์เพื่อสร้างชุุดเคร่ืองมือ 
เกี่ยวกับงานศ์้กษาวิจำัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ แผู้นที่ ปฏิิทิน
ฤดูกาล ชุนิดพันธิุ์ของสัตว์และพืชุ ข้อกังวลและโอกาส การวิเคราะห้์
สาเห้ตุของปัญห้า ตลอดจำนการประเมินผู้ลในการปรับตัว และแผู้นการ 
ดำเนินงานชุุมชุน เป็นต้น
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 ในประเทศ์ไทย ทีห่้ว้ยอีคา่ง มกีารเดนิสำรวจำลำห้ว้ยและแห้ล่งนำ้
ของชุมุชุนโดยใชุ ้GSP และกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมุชุนเกบ็ขอ้มลูการ
เปลีย่นแปลงของสภาพธิรรมชุาต ิพบวา่ ทางชุมุชุนเร่ิมกงัวลเกีย่วกบัสภาพ
ที่เปลี่ยนไป และพูดคุยเพื่อห้าทางรับมือกับอนาคต มีข้อสรุปเบื้องต้นของ 
พวกเขาว่า ระบบการศ์้กษาในโรงเรียนไม่สามารถทำให้้ชุุมชุนปรับตัว 
เขา้กับสถานการณ์ให้ม่ ๆ  ห้รอืสิง่แวดล้อมท่ีเปลีย่นไปได้ และการรับมือโดย
ให้้คนรุ่นให้ม่ออกไปทำงานข้างนอก และส่งเงินมาให้้ครอบครัวนั้นอาจำจำะ
เปน็แนวทางอยูร่อด แต่กไ็มย่ัง่ยืน ห้ากสังคมภายนอกได้รบัผู้ลกระทบจำาก
ปรากฏิการณ์นี้ด้วย

การปัรับัติัวิติ่อควิามเส่�ยงและการลด้ควิามเปัราะบัาง

 1. การคดัเลอืก เกบ็รกัษาและพฒันาเมลด็พนัธิุพ้ื์นเมอืงโดยเฉุพาะ
ข้าวชุาวปกาเกอะญอห้้วยอีค่างเคยปลูกข้าวพันธิุ์พ้ืนเมืองห้ลายชุนิด แต่ 
เน่ืองจำากบางพนัธิุใ์ห้ผู้้ลผู้ลิตไมด่แีละไมเ่พยีงพอ จำง้ทิง้เมลด็พนัธิุเ์ห้ล่านัน้ไป  
ทั้ง  ๆ ที่บางพันธิุ์อาจำจำะมีลักษณะพิเศ์ษห้รือความทนทาน ภูมิคุ้มกัน 
บางอยา่งทีเ่ห้มาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเฉุพาะ จำง้มีการพูดคยุถง้การรือ้ฟ้�น
เมล็ดพันธ์ุิพื้นเมืองและพัฒนาความรู้ในการคัดเลือกพันธ์ุิ ซ้่งต้องอาศั์ย 
การสังเกต ทดลองปลูก และบันท้กเปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง ๆ

 2. การให้้ความสำคัญกับ “บทธิา” และคำสอนด้ังเดิมเพ่ือเป็น 
ห้ลักย้ดในการดำเนินชุีวิตและพ้่งตัวเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธิรรมที่ให้้ความสำคัญกับการพ้่งพาตนเอง
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 “ก้อนหิ้นต้องทำตัวให้้ห้นัก เพื่อรับแรงน้ำที่จำะเข้ากระแทกห้รือ
ไห้ลเซาะ” ซ้ง่เปน็การตกัเตอืนลกูห้ลานทางออ้มให้เ้ตรยีมตวัเองเพ่ือรบัมอื
กับเห้ตุการณ์ภายนอกที่ไม่ว่าจำะแปรเปลี่ยนห้รือรุนแรงเพียงใด

 “ข้าวเป็นพี่ เงินเป็นน้อง ห้ากไม่มีข้าว มีเงินซื้อก็ไม่ได้ จำะเอาเงิน
ไปหุ้งกินก็ไม่ได้” ที่เตือนให้้เห้็นความสำคัญของข้าวปลาอาห้ารว่าเป็น 
สิ่งจำำเป็น และข้าวเป็นห้ัวใจำของวัฒนธิรรมปกาเกอะญอท่ีจำะต้องปลูกไว้
เพื่อความมั่นคงทางอาห้ารของครัวเรือน

 3. การเรียนรูใ้ห้้เข้าใจำและเท่าทนัการเปลีย่นแปลง ชุาวปกาเกอะญอ 
ห้้วยอีค่างส่วนให้ญ่เข้าใจำว่าการติดย้ดอยู่กับระบบวัฒนธิรรมด้ังเดิมห้รือ
การรีบไขว่คว้าฉุกฉุวยเอาสิ่งให้ม ่ๆ ที่เข้ามานั้น เป็นเรื่องที่ผู้ิดทางทั้งคู่จำะ
ต้องมองไปข้างห้น้าและเรียนรู้สิ่งให้ม ่ๆ ด้วยการเดินทางไปศ์้กษาดูงานใน
ห้ลายที่เพื่อเชุื่อมโยงความรู้ท่ีจำะเป็นประโยชุน์กับชุุมชุนและชุ่วยให้้รับมือ 
กบัการเปลีย่นแปลงได้ เชุน่ การเรยีนรูเ้รือ่งพนัธิุข์า้วทีจ่ำงัห้วดัสพุรรณบรีุท่ีมี 
ลำต้นสูงเพ่ือห้นีน้ำท่วมเวลาเก็บเกี่ยวข้าวพันธิุ์นี้ต้องใชุ้เรือ  การเรียนรู ้
เกี่ยวกับการทำแผู้นที่และการผู้ลักดันให้้องค์การบริห้ารส่วนตำบลจัำดทำ 
แผู้นทีด่าวเทยีมเพือ่ใชุ้ในการกำห้นดแนวเขตชุมุชุนป�าชุมุชุนและพืน้ทีท่ำกนิ

 4. การสรา้งเครอืขา่ยเพือ่สรา้งความรว่มมอื เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และสนบัสนนุวิถวีฒันธิรรมในพืน้ทีป่�าชุมุชุนห้ว้ยอคีา่งไดส้รา้งความรว่มมอื 
ในระดบัตา่ง ๆ  เพือ่ประโยชุน์ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ สนบัสนนุและสรา้ง
ห้ลักประกันให้้กับวิถีวัฒนธิรรมในพื้นท่ีป�า เชุ่น มีความร่วมมือภายใน 
อำเภอแม่วาง และร่วมกับอำเภอสะเมิง จำังห้วัดเชีุยงให้ม่ ทำแนวกันไฟ 
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รว่มกนัตามสนัเขาในปลายเดือนมนีาคม เพือ่ป้องกนัไม่ให้เ้กดิไฟป�าลุกลาม 
มีการสร้างระบบรวมกลุ่มชุ่วยเห้ลือกัน ห้รือ “เอามื้อ” กับบ้านแม่ขะปู 
อำเภอสะเมิง จำังห้วัดเชุียงให้ม่

 เรื่องราวการปรับตัวของชุนพื้นเมือง ทำให้้เราได้เรียนรู้ว่า เมื่อ
โลกรวน การปรับตัวของเราจำะเป็นแบบไห้น คนเมืองซ่้งมีวิถีชุีวิตที่ห่้าง
จำากธิรรมชุาติ มักจำะปรับธิรรมชุาติให้้เข้ากับตัวเอง เชุ่น เมื่อโลกร้อนก็
ใชุ้วิธิีติดแอร์ เมื่ออากาศ์มีฝุุ่�นควันมากข้้น ก็ใชุ้วิธิีติดเครื่องฟอกอากาศ์  
เรยีกว่าเป็นการ “ตามปรับ” ธิรรมชุาตอิย่างไม่มท่ีีสิน้สดุ แต่ถ้าเรา “ปรบัตาม”  
จำะเป็นทางที่ดีกว่าไห้ม ห้ลักคิดต่าง ๆ ที่เรียนรู้จำากชุุมชุนพ้ืนเมือง ทำให้้ 
เราหั้นกลับมาห้วนคิดถ้งการปรับตัวตามธิรรมชุาติ ซ้่งเป็นห้ลักปรัชุญา
ของชุีวิตโดยแท้จำริง เพราะการปรับตัวของชุนพื้นเมืองมีความห้ลากห้ลาย  
ไม่ได้เป็นการปรับในลักษณะแบบแผู้นเดียวกัน แต่ข้้นกับห้ลายปัจำจำัยใน
ชุีวิต และเป็นไปตามบริบทของตน 

 คำถามจำง้มวีา่ ในการปรบัตวั จำะปรบัตวัเราให้เ้ปน็ไปตามธิรรมชุาติ 
ห้รือจำะปรับภูมิอากาศ์ธิรรมชุาติให้้เข้ากับเรา เราเลือกจำะ “ปรับตาม”  
ห้รือ “ตามปรับ” แบบไห้นคือสิ่งที่เราจำะเลือก?
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ภาวิะโลกร้อนำ	
วิิถู่ปัระมงแม่นำำ�าโขง1	

 เริ่มต้นเร่ืองมาจำากความสนใจำในการศ์้กษาเร่ือง นิเวศ์วิทยากับ 
การประมง เป็นห้ลัก ต่อมาห้น่วยวิจำัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มห้าวิทยาลัยเชีุยงให้ม่ชุักชุวนให้้ไปศ์้กษาเรื่อง สภาวะโลกร้อนต่อการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้้เรามีมุมมองและประสบการณ์เพิ่มมากข้้น 

 ในภาวะปกติเรามีฤดูกาลต่าง ๆ และภายใต้แต่ละฤดู ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณห้ภูมิทั้งอากาศ์และแห้ล่งน้ำ ซ้่งอยู่ในสภาพการ 
เปลีย่นแปลงทีเ่ห้มาะสม แต่สิง่ทีเ่รากังวลกันมากคือ ลกัษณะของอุณห้ภูมิ 
มีค่าเฉุลี่ยสูงข้้นจำากการเกิดโลกร้อน รวมถ้งค่าของอุณห้ภูมิ ซ้่งมีค่าเฉุลี่ย 
ในฤดตูา่ง ๆ  มคีวามผู้นัผู้วนสงูมากและมีแนวโนม้สงูข้น้ด้วย เห้ล่านีน่้าจำะมี 
ผู้ลกระทบต่อสิง่มีชุวีติต่าง ๆ  ในโลก และน่าจำะมีผู้ลกระทบต่อสัตว์น้ำมากท่ีสุด  
เห้ตุผู้ลสำคัญคือ สัตว์น้ำส่วนให้ญ่เป็นสัตว์เลือดเย็น การเปล่ียนแปลง 
อุณห้ภูมิของร่างกายจำะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณห้ภูมิของสิ่งแวดล้อมห้รือ 
แห้ล่งน้ำทีอ่ยูอ่าศั์ย ไม่วา่จำะเป็นเรือ่งการเติบโต การกินอาห้าร การสืบพันธิุ ์ 
การวา่ยนำ้ การวางไข ่จำะถูกควบคมุโดยกระบวนการทางสรรีะวทิยาตา่ง ๆ   
ซ้่งสัมพันธิ์กับอุณห้ภูมิ แม้จำะมีงานวิจำัยห้ลายช้ิุนบ่งชุี้ว่า ปลาในเขตร้อน 
อย่างแม่น้ำโขงห้รือแม่น้ำเจ้ำาพระยาน่าจำะทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอุณห้ภูมิได้ดีกว่าปลาในเขตห้นาวอย่างยุโรปห้รืออเมริกา แต่ทว่าปลา 

 1การเสิ่วนา เร่�อง ภาวะโลกร้อนวิถึีประมงแม่น้าโขีง โด้ย ศาสิ่ตราจารย์ ด้ร.ทุวนทุอง จุฑาเกตุ นักวิชื่าการสิ่าขีาประมง  
คณ์ะเกษตรศาตร์ มหาวิทุยาลัยอุบัลราชื่ธานี วันทุี� 10 กรกฎาคม พี.ศ.2564
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ในเขตร้อน และแม่นำ้โขงจำะมีชุว่งอุณห้ภูมทิีเ่ห้มาะสมต่อการดำรงชีุวติและ
การดำเนินกิจำกรรมต่าง ๆ อยู่ในชุ่วงแคบ ๆ เท่านั้น  

 แม้ว่าอุณห้ภูมิที่เพิ่มข้้นห้รือลดลงจำากชุ่วงที่เห้มาะสมนี้ จำะทำให้้
ปลายังดำรงชุีวิตอยู่ได้ แต่กิจำกรรมการดำเนินชุีวิตต่าง ๆ อาจำไม่เป็นอย่าง 
ที่ควรจำะเป็น เราวิจำัยในปลาสร้อยขาว ซ้่งเป็นสัตว์น้ำอันดับต้น ๆ ใน 
แม่น้ำโขง พบว่าปลามีการเติบโตชุ้าลง การสืบพันธิุ์ วางไข่ การพัฒนาไข่
เปน็สตัวน์ำ้วยัออ่นไมส่มบรูณ ์จำากการเปลีย่นแปลงอณุห้ภมูเิพยีง 2 องศ์า
บวกลบจำากอณุห้ภูมทิีเ่ห้มาะสมในชุว่งทีต้่องมกีารพฒันาไขแ่ละตวัออ่น จำะ
ทำให้เ้กิดการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของปลาวยัออ่น ซ่้งจำะมผีู้ลตอ่การเตบิโต
เป็นตัวเต็มวัย ห้รือไข่ที่ได้รับการผู้สมพันธิุ์แล้วไม่มีการฟัก ห้รือใชุ้เวลาใน
การฟกันานกวา่ปกต ิห้รอืฟกัออกมาแลว้มอีตัราการตายสงู ดงันัน้กลา่วได้
อย่างแน่นอนว่า เรื่องของอุณห้ภูมิมีผู้ลต่อการดำรงชุีวิตและการอยู่อาศ์ัย
ของสัตว์น้ำห้รือปลาในแม่น้ำโขงและปลาในเขตร้อน

การเปัล่�ยนำแปัลงของอุณีหภ้มิส่งผู้ลกระทบัติ่อสัติวิ์นำำ�า

 ผู้ลกระทบท่ีเกิดข้้นจำากการเปลี่ยนแปลงของอุณห้ภูมิให้้ภาพ 
ออกมาได้เป็น 3 ภาพ

 1. องค์ประกอบผลี่จับจะเปลี่่�ยนแปลี่งไป  

 ห้มายความว่า เราเคยจำับปลาได้ 10 ชุนิด ซ่้งชุอบชุ่วงอุณห้ภูมิ 
สภาพแห้ล่งน้ำที่เป็นแห้ล่งประมงในเขตแม่น้ำโขง พอสภาวะโลกร้อน
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เปลี่ยนแปลง ปลาจำะย้ายไปห้าท่ีอยู่ให้ม่ ห้ากเป็นปลาทะเล ห้รือปลาใน
มห้าสมทุร อาจำจำะเปน็การเปลีย่นแปลงท่ีอยูใ่นระดับความลก้ทีไ่ด้อณุห้ภมูิ
เห้มาะสมของปลา 

 ด้วยความจำำกัดของพื้นท่ีแห้ล่งน้ำจำืด ซ่้งเป็นพื้นที่ลักษณะ
ทะเลสาบ ห้นอง บง้ อา่งเก็บนำ้ ห้รอืแมน่ำ้ ปลาจำะต้องอพยพไปห้าทีอ่ยูใ่ห้ม่  
ซ้ง่มชีุว่งอณุห้ภมูทิีเ่ห้มาะสม ห้รอืมสีภาพทีเ่ห้มาะกบัการอยูอ่าศ์ยัของปลา
แต่ละชุนิด ดังนั้น เมื่อสัตว์น้ำชุนิดห้น้่งห้ายไปจำากระบบนิเวศ์เดิม และ 
อาจำจำะมีสัตว์น้ำชุนิดให้ม่เข้ามา องค์ประกอบผู้ลจำับก็จำะเปลี่ยนแปลง  
ส่งผู้ลกระทบต่อการประมงและระบบนิเวศ์ไปด้วย ท้ังนี้การเปล่ียนแปลง
ขององค์ประกอบผู้ลจัำบเกิดได้จำากทัง้การเปลีย่นแปลงของอุณห้ภูมโิดยตรง 
และการที่สภาวะโลกร้อนมีผู้ลโดยตรงต่ออุทกวิทยาของแห้ล่งน้ำ ทำให้้ 
องค์ประกอบชุนิดของสัตว์น้ำในแห้ล่งประมงมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

 2. การเติบโตของสัตว์น�ำมิ่การเปลี่่�ยนแปลี่งไป

 เมือ่อุณห้ภูมมิากข้น้เกนิระดบัทีเ่ห้มาะสมจำะสง่ผู้ลตอ่กระบวนการ
เมตาบอริซ้มของปลาที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผู้ลให้้ปลาเติบโตชุ้าลง สมมติว่า 
สมัยก่อนเราเคยจัำบปลาห้น้ง่ตัวขนาด 10 เซ็นติเมตร มนีำ้ห้นัก 50 กรัม แต่
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง น้ำห้นักอาจำจำะลดลง เพราะการเพิ่มมวล
น้ำห้นักเปลี่ยนแปลงไปของอุณห้ภูมิในแห้ล่งน้ำ และยังส่งผู้ลให้้ปริมาณ
ผู้ลจำับลดลงด้วย ซ้่งมาจำาก 2 ประเด็นคือ 1. น้ำห้นักของปลาแต่ละตัว
ลดลง 2. ปริมาณของปลาแต่ละชุนิดคาดว่าจำะน้อยลง เพราะกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของอุณห้ภูมิมีผู้ลต่อการสืบพันธิุ์และวางไข่
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 3. ผลี่กระทบต่อแหลี่่งประมิง

 การเปลี่ยนแปลงจำากสภาวะโลกร้อนมีผู้ลทำให้้อุทกวิทยาของ 
แห้ล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไป เคยมีฝุ่นตกต้องตามฤดูกาล ก็มีฝุ่นทิ้งชุ่วง 
ห้รือเกดิฝุ่นตกห้นกั ๆ  เฉุพาะบางชุว่ง บางฤดกูาลจำำกดัในชุว่งสัน้ ๆ  เทา่นัน้ 
ห้รือเกิดภาวะน้ำท่วม น้ำแล้งท่ีมีระยะเวลาสั้นข้้น เห้ล่านี้มีผู้ลกระทบ 
ต่อการอยู่อาศ์ัยของปลาและสัตว์น้ำ และท้ายที่สุดจำะส่งผู้ลต่อการประมง  
ที่ทำให้้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ลจำับและการลดลงในปริมาณของผู้ลจำับ

โลกร้อนำและเข่�อนำ:	ปััจจัยท่�ส่งผู้ลติ่อวิิถู่ปัระมงแม่นำำ�าโขง

 สภาวะโลกรอ้นมกีารเปลีย่นแปลงแบบคอ่ยเป็นค่อยไป เราสังเกต
ไดจ้ำากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ์ ฤดกูาลต่าง ๆ  ทีไ่มเ่ปน็ไปตาม
ฤดกูาลในชุ่วง 5 - 10 ปทีีผู่้า่นมา และถง้แมใ้นระบบนเิวศ์ของแมน่ำ้โขงจำะมี 
ความห้ลากห้ลายเพียงใด แต่ผู้ลกระทบก็จำะเกดิข้น้แบบถ้วนห้นา้ เนือ่งจำาก
ระบบนิเวศ์ในแม่น้ำโขงมีความสัมพันธิ์เชุื่อมโยงต่อกัน เพียงแต่เมื่อ 
เปรยีบเทบีระห้วา่งระบบนำ้นิง่ในห้นอง บง้ และอา่งเกบ็น้ำ กบัระบบนำ้ไห้ล 
ในแม่นำ้ ผู้ลกระทบทีมี่ตอ่สัตว์นำ้ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ลกระทบต่ออุทกวิทยา
อาจำจำะเห้็นผู้ลในน้ำนิ่งง่ายกว่าในน้ำไห้ล 

 นอกจำากนี ้เขือ่นในแมน่ำ้โขงยงัมผีู้ลตอ่อณุห้ภมูขิองนำ้ แมน่ำ้โขง 
มีเขื่อนขวางก้ันทางเดินน้ำและมีระดับเห้นือเขื่อนสูงข้้น เกิดการ 
แบ่งชุั้นน้ำ เมื่อโลกร้อนอุณห้ภูมิสูง น้ำมีความสามารถในการอุ้มอุณห้ภูมิ 
ได้ดีกว่า แต่การอุ้มอุณห้ภูมิของน้ำจำะมีผู้ลให้้ระดับน้ำท่ีมีความล้กมาก 
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มีการแบ่งชุั้นน้ำ ทำให้้น้ำด้านบนอุณห้ภูมิสูง ด้านล่างอุณห้ภูมิต่ำกว่า  
โลกร้อนทำให้้ระดับน้ำบริเวณเห้นือเขื่อนมีการเปล่ียนแปลงเป็นข้ัน ๆ  
การปลอ่ยน้ำของเขือ่นบางครัง้จำะเป็นการปลอ่ยมวลนำ้ข้างลา่งลงมา ซ่้งมี
ความเย็นกว่าน้ำข้างบน มวลน้ำเย็นด้านล่างที่ปล่อยออกมา ทางวิชุาการ
เรียกว่า “พิษของความิเย็นของแหลี่่งน�ำ” เมื่อปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น 
มาเจำอน้ำเย็นห้รือในบริเวณที่อาศั์ย จำะส่งผู้ลกับร่างกายปรับไม่ทัน  
เกิดภาวะช็ุอกได้ ดังน้ันการปล่อยน้ำท่ีอุณห้ภูมิแตกต่างจำะส่งผู้ลต่อ 
สิ่งมีชุีวิตห้รือระบบนิเวศ์ท้ายน้ำ

 คณะกรรมาธิกิารลุม่นำ้โขงไดจ้ำดัโครงการ Joint Environmental 
Monitor Program (JEM) ซ้ง่เป็นห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับเร่ืองส่ิงแวดล้อม
ในลุม่นำ้โขงมารว่มมอืในการเก็บคณุภาพนำ้ และอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให้ไ้ด้ 
ภาพรวมของทัง้ลุ่มแม่นำ้โขง และคอยติดตามการเปลีย่นแปลงในภาพรวม
ของลุ่มน้ำ

 ในการศ์ก้ษาเรือ่งนิเวศ์แม่นำ้ เราจำะให้ค้วามสำคัญกับ F 4 ตวั คอื 
Fish (ปลา) Flow (การไห้ลของน้ำ) Flood (การห้ลากท่วม) Fluctuation 
(การเปลี่ยนแปลง) ห้ากทั้งสี่ส่วนนี้เกิดข้้นอย่างสมดุล น้ำควรจำะไห้ลชุ่วง
ท่ีควรไห้ล ชุ่วงไห้นควรนิ่งเป็นน้ำห้ลาก มีน้ำห้ลากท่วมบุ่งทาม และการ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เห้ล่านี้จำะทำให้้เกิดความสมบูรณ์ของนิเวศ์
และทรพัยากร แตเ่มือ่มเ้ห้ตปัุจำจำยัเพิม่มาอกีสองเรือ่งคอื โลกรอ้นและเขือ่น 
ทำให้้เห้็นว่า โลกร้อนส่งผู้ลให้้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
อาจำจำะมีแนวทางฟ้�นฟู ห้รือวางแผู้นแก้ปัญห้าในระยะยาวได้ แต่เมื่อเกิด 
เขื่อนเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบฉัุบพลัน ดังนั้น ถ้าแผู้นการ 
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แก้ปัญห้า แผู้นการรองรับ และแผู้นการฟ้�นฟูไม่มีประสิทธิิภาพจำะทำให้้
ยากต่อการเยียวยาแก้ปัญห้าไปได้

การเมิ่องของโลี่กร้อน

 การปรบัตวัของชุาวประมงต่อการเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศ์ครัง้นี้  
มส่ิีงทีพ่วกเขาต้องสูญเสียอย่างสำคัญคือ ภมูปัิญญาของชุาวบ้าน ทีเ่กิดจำาก 
การเรียนรูวิ้ถชีุวีติระบบธิรรมชุาติแบบเดิมได้ถกูท้าทาย เพราะระบบนิเวศ์ 
เปลี่ยนแปลงไปจำนคาดเดายาก ซ้่งมาจำากห้ลายปัจำจำัย ทั้งจำากเขื่อนและ 
โลกร้อน ทำให้้ระบบความรู้ การพยากรณ์ การจัำดการทรัพยากร การ 
ทำมาห้ากนิตามวถิชีุวีติเดมิมขีอ้จำำกดั และถกูเรยีกรอ้งให้ต้อ้งมกีารปรบัตวั
มากข้้น โดยปัญห้าที่เกิดข้้นมีความซับซ้อนจำนไม่อาจำบอกได้ว่าเป็นเห้ตุมา
จำากไห้น ความอลห้มา่นเห้ลา่นีน้ำไปสูส่ิง่ทีเ่รยีกวา่ “การเมอืงของโลกรอ้น” 
ซ้่งมีสองด้าน ด้านห้น้่งคือโครงการห้รือนโยบายที่ส่งผู้ลกระทบกับชุุมชุน  
ในอีกด้านคือ เรื่องโลกร้อนทำให้้ปัญห้าที่ซ่อนอยู่ใต้พรมไม่ถูกพูดถ้ง  
เชุ่นเดียวกับลุม่น้ำโขง สิง่ทีชุ่าวประมงและชุาวบ้านกำลังเผู้ชิุญจำะเห็้นความ 
ไม่เปน็ธิรรม และภาระค่าใชุจ้ำา่ยทีชุ่าวบ้านตอ้งแบกมากข้้น ทัง้ต้องสูญเสีย 
แห้ล่งทำมาห้ากิน การปรับตัวท่ียากลำบาก ความมั่นคงทางอาห้ารที่ 
เปราะบางมากข้้น สิ่งเห้ล่านี้เกิดข้้นจำากการขับเคลื่อนทางเศ์รษฐกิจำ 
นโยบายต่าง ๆ ที่ทำให้้เกิดความไม่เป็นธิรรม
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การเปัล่�ยนำแปัลงสภาพ
ภ้มิอากาศกับัทรัพยากรทะเล
และชายฝุ่ั�งปัระเทศไทย1	

 จำากการเกบ็ขอ้มูลที่บา้นขนุสมทุรจำีนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 7 ปี  
ทีมงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศ์าสตร์ มห้าวิทยาลัยมห้ิดล  
พบว่า ป�าชุายเลนมีความสำคัญต่อการป้องกันภัยพิบติัได้ดี ป�าชุายเลนจำะมี
ลกัษณะทีแ่ตกตา่งจำากป�าอ่ืน เพราะเปน็ป�ารอยตอ่ระห้วา่งป�าในมห้าสมทุร 
กบัป�าบก ซ้ง่เปน็บรเิวณท่ีเปน็ปากแมน่ำ้มตีะกอนจำากต้นนำ้ไห้ลมารวมกัน 
จำนกลายสภาพเป็นพื้นเลน พันธิุ์ไม้ที่จำะข้้นในบริเวณนี้ต้องเป็นพันธิุ์ไม้ 
เฉุพาะ ที่สามารถปรับตัวให้้เห้มาะกับสภาพเป็นเลน ด้วยสภาพที่ 
น้ำจืำดมาเจำอกับน้ำเค็มจำ้งทำให้้บริเวณป�าชุายเลนมีสภาพลักษณะสามน้ำ  
คือน้ำจำืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย พันธิุ์ไม้ที่ข้้นในบริเวณนี้จำะเป็นกลุ่มของ 
ต้นแสม โกงกาง และป�าชุายเลน ซ้่งต้องปรับตัวให้้เห้มาะกับสภาพที่ 
เป็นเลน และมีการข้้นลงของน้ำสู้กับคลื่นลมก็มีท้ังรากห้ายใจำ รากค้ำยัน  
ห้รือรากที่โค้งงอ ซ้่งเห้มาะต่อการจำะเป็นท่ีห้ลบซ่อนตัวของสัตว์น้ำ 
ขนาดเล็กเข้ามาอาศ์ัย เมื่อโตก็จำะแห้วกว่ายออกไปในมห้าสมุทร นี่คือ
ลักษณะนิเวศ์ของป�าชุายเลน

 1การสัิ่มมนาวิชื่าการสัิ่งเคราะห์องค์ความรู้การเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพีภูมิอากาศกับัทุรัพียากรทุะเลและชื่ายฝึั�งประเทุศไทุย 
ครั�งทุี� 3 โด้ย รองศาสิ่ตราจารย์ ด้ร.รัตนวัฒน์ ไชื่ยรัตน์ คณ์ะสิ่ิ�งแวด้ล้อมและทุรัพียากรศาสิ่ตร์ มหาวิทุยาลัยมหิด้ล และ 
อ.สิุ่ธีระ ทุองขีาว สิ่ำานักวิชื่าการวิศวกรรมศาสิ่ตร์และทุรัพียากร มหาวิทุยาลัยวลัยลักษณ์์ วันทุี� 16 พีฤศจิกายน พี.ศ.2564
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 ปัจำจุำบันพบว่า ป�าชุายเลนลดจำำนวนลง มีสาเห้ตุห้ลักมาจำาก 2 
ประการ คือ

 1. กิจำกรรมของมนุษย์ ท่ีเปลี่ยนพื้นท่ีป�าชุายเลนไปเป็นนาเกลือ 
ที่ต้ังชุุมชุน โรงงานอุตสาห้กรรม ห้รือท่าเรือ ซ้่งเป็นตัวเร่งให้้อัตราการ 
สูญเสียป�าชุายเลนเร็วข้้น รวมทั้งทำกิจำกรรมที่ส่งผู้ลถ้งการกัดเซาะชุายฝุ่ั�ง  
เชุ่น ทำตัวขัดขวางตะกอนที่เข้ามาทับถม ห้รือการสูบน้ำใต้ดินไปใชุ้ทำให้้ 
ตะกอนแนน่เรว็ข้้น ห้รอืการสรา้งโครงสร้างห้นกั ๆ  ทบัลงบนตะกอน ทำให้้
ชุั้นดินนิ่ม ๆ ยุบตัวลง เมื่อระดับน้ำสูงข้้น จำ้งเสริมให้้การท่วมห้นุนของน้ำ
ทะเลสูงข้้น มีโอกาสที่จำะทำให้้ชุายฝุ่ั�งถูกทำลายห้รือกัดเซาะมากยิ่งข้้น

 2. การสงูข้น้ของระดบันำ้ทะเล และปรมิาณตะกอนทีล่งไปทบัถม
ในป�าชุายเลน ถา้มีการสะสมมากข้้นห้มายความว่าชุายฝุ่ั�งกำลังงอกเพิม่ข้้น
มา ถ้ามีการชุะล้างของตะกอนห้มายความว่าชุายฝุ่ั�งกำลังทรุดตัว 

 ทีมงานของมห้าวิทยาลัยมห้ิดลใชุ้เคร่ืองมือวัดปริมาณการ 
ตกตะกอนที่บ้านขุนสมุทรจำีนเป็นเวลา 7 ปี พบว่า มีการทรุดตัวเร็วมาก
ประมาณ 50 มิลลิเมตร บางชุ่วงเวลาตะกอนมาทับถมน้อย แต่ชุ่วงห้ลัง
ฝุ่นตกตะกอนจำะมาทับถมตัวมาก ลักษณะตะกอนท่ีมาทับถมจำะส่งผู้ลต่อ 
การยบุตวัของป�าชุายเลนในพืน้ที ่เชุน่เดยีวกบัความสงูของผิู้วดนิมแีนวโนม้ 
ลดลงเห้มือนกัน ซ้่งสอดคล้องกับลักษณะของชุายฝุ่ั�งว่าทำไมแถว 
บ้านขุนสมุทรจำีนจำ้งเกิดลักษณะการกัดเซาะพื้นที่ด้านในเข้ามาเรื่อย ๆ 
เพราะฉุะนั้นถ้าไม่มีปริมาณตะกอนเข้ามาเติมในชุ่วง 7 ปี พื้นที่อาจำจำะยุบ
ลงไปถ้ง 20 มิลลิเมตร แต่ในระห้ว่างที่ศ์้กษานั้น 3 ปีห้ลังทางพื้นที่มีการ
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ทดลองเรื่องการทำแนวป้องกันคลื่น จำ้งทำให้้อัตราการกัดเซาะชุายฝัุ่�งลด
ลงห้รือค่อนข้างคงท่ี ดังน้ันห้ากเรารู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุายฝุ่ั�ง 
แล้วห้ามาตรการแก้ไขป้องกันจำะชุ่วยจำัดการชุายฝุ่ั�งได้

 เมื่อสภาพป�าชุายเลนเปลี่ยนไป ป�าถูกทำลาย ห้น้าดินเปิด ส่งผู้ล 
ให้้มีการชุะล้างพวกตะกอนต่าง ๆ โดยเฉุพาะสารตกค้างต่าง ๆ จำากใน
พื้นที่ลงสู่ทะเล ซ้่งเป็นเรื่องที่เกิดข้้นมาตั้งแต่ยุคปฎิวัติอุตสาห้กรรมทำให้ ้
สถานการณ์ทรัพยากรชุายฝุ่ั�งรุนแรงข้้นมาจำนถ้งเข้าสู่สภาวการณ์ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ห้รือโลกร้อนผู้ลกระทบท่ีจำะเกิดข้้นตามมา
คือความแปรปรวนของระบบนิเวศ์ในทะเลและชุายฝุ่ั�ง ตั้งแต่...

 • น�ำทะเลี่สูงข้�น ซ้่งจำะกระทบกับพื้นที่ป�าชุายเลนทั่วโลก เพราะ
ป�าชุายเลนที่มีอยู่อาจำจำะเจำอน้ำทะเลรุกเข้ามามาก ผู้นวกกับเกิดความ
แปรปรวนเรื่องของลมฟ้าอากาศ์ คลื่นในฤดูกาลต่าง ๆ อาจำจำะซัดโห้ม
เข้าห้าชุายฝุ่ั�งที่รุนแรงข้้น ส่งผู้ลให้้อุณห้ภูมิสูงข้้น และทำให้้ทะเลมี 
แนวโน้มของความเป็นกรดเพิ่มข้้น

 • การสูญพันธิุข์องสตัว์น�ำบางชินดิ เมือ่ป�าชุายเลนได้รบัผู้ลกระทบ 
ส่งผู้ลให้้สิง่มชีุวีติทีม่เีปลอืก ซ้ง่ต้องดง้คาร์บอเนตมาสร้างเปลอืกยากข้น้ห้รอื
อาจำจำะทำไม่ได้เลย และสุ่มเสีย่งต่อการห้ายไป จำนถง้ข้น้อาจำจำะสญูพนัธิุไ์ป 
ในทีส่ดุ ยิง่ถ้าเกดิสถานการณ์โลกร้อนมากข้น้เรือ่ย ๆ และก๊าซเรอืนกระจำก 
เพิม่สงูข้น้ พืน้ทีน่ำ้แขง็จำะละลายต่อเนือ่งกจ็ำะไปเร่งให้้ระดบันำ้ทะเลสงูข้น้ตาม 
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 ปัญห้าที่โลกกำลังเผู้ชุิญอยู่ตอนนี้คือ เราขาดแคลนพื้นที่ป�าที่จำะ
ดดูซับปริมาณก๊าซเรือนกระจำก โดยเฉุพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ล้ดลง  
ซ้่งเป็นก๊าซที่จำะมีอายุค้างอยู่ในชุั้นบรรยากาศ์ที่นานมาก ดังนั้น สิ่งที่เรา 
ต้องดำเนินการร่วมกันคือ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำก และ 
ทำอย่างไรให้้เกิดการดูดซับก๊าซเห้ล่านี้ให้้มากที่สุด 

 สิ่งที่จำะชุ่วยดูดซับได้ดีที่สุด และย่ังยืนได้ดีท่ีสุดคือ การมีพ้ืนท่ี 
สีเขียว แต่ปัจำจำุบันป�าบนบกมีจำำนวนลดลง และเกิดความแห้้งแล้งไป 
ทั่วโลก บางพื้นที่รุนแรงมากเริ่มเข้าสู่ภาวะทะเลทราย มีอุณห้ภูมิกลางวัน
กับกลางคืนเริ่มต่างกัน พื้นที่สภาพความชุุ่มชุื้นชุองป�าบกและพื้นที่เกษตร
ถกูเปลีย่นสภาพไปอยา่งไมค่าดการณไ์ว ้ป�าชุายเลนจำง้เปน็ความห้วังสดุทา้ย
ที่จำะเป็นการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

 อย่างไรก็ตาม การดูแลป�าชุายเลนให้้ยั่งยืน มีปัจำจำัยที่สำคัญคือ

 1. ตอ้งบรูณาการกบัทกุภาคสว่นตัง้แตต่น้นำ้จำนถง้ปลายนำ้ เพราะ
ผู้ลกระทบที่เกิดข้้นบนต้นน้ำจำะส่งผู้ลมาถ้งปลายน้ำโดยเฉุพาะปัญห้าขยะ 
และจำะส่งผู้ลกระทบในเรื่องของธิาตุอาห้ารต่าง ๆ ที่จำะลงมาที่ป�าชุายเลน
ก็ชุ่วยดูดซับได้ระดับห้น้่ง ป�าชุายเลนจำ้งเป็นแห้ล่งอนุบาลที่สำคัญ 

 2. การปลูกป�าเพ่ิมแต่ต้องเข้าใจำระบบนิเวศ์ของป�า เพราะพืชุ 
บางชุนิดห้ากมีมากเกินไปจำนห้นาแน่นอาจำส่งผู้ลกระทบได้ ปญัห้าทีพ่บคือ  
เวลาเรารณรงค์ปลูกป�า คนที่มาปลูก พอปลูกเสร็จำก็ไป แล้วทิ้งผืู้นป�าไว้
โดยไม่รู้ว่าห้ลังจำากนั้นผู้ืนป�าเป็นอย่างไร ปัญห้าคือห้น่วยงานราชุการไม่มี
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เจ้ำาห้น้าที่มากพอในการดูแลป�า จำ้งต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้้ชุุมชุนมา
ชุ่วยดูแลป�า และพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลป�า ซ้่งต้องศ์้กษาร่วมกับ 
ภาคประชุาชุนจำัดทำคู่มือในการจำัดการทรัพยากรป�า

  3. สร้างความร่วมมือกับชุุมชุนเพื่อคุ้มครองพื้นที่ดูแลรักษาระบบ
นิเวศ์ การดูแลพื้นที่ป�าต้องปลูกต้นไม้ในใจำคนก่อน เพื่อให้้เรียนรู้ที่จำะ
เข้าใจำธิรรมชุาติของต้นไม้ว่าเราปลูกเสริมเมื่อไร อย่างไร และจำัดกิจำกรรม 
เชุิงรณรงค์เพื่อไม่ให้้มีการลักลอบตัดไม้ ไม่ให้้บุกรุกพ้ืนท่ี และสร้างการ 
มสีว่นรว่มโดยเฉุพาะการออกกฎระเบยีบของทอ้งถิน่ การอนรุกัษค์ุม้ครอง
พื้นที่ป�าชุายเลนและให้้มีผู้ลในเชุิงปฏิิบัติที่มากข้้น 
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นำโยบัายการจัด้การนำำ�าของรัฐ
กับัการปัรับัติัวิของเกษติรกร
และชุมชนำในำสภาวิการณี์

โลกร้อนำ1	
 จำากรายงานของคณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change ห้รือ IPCC) พบว่า จำากปี ค.ศ์.1900 จำนถ้งปัจำจุำบัน อุณห้ภูมิ
โลกสูงข้้นมา 0.5 องศ์า จำ้งเกิดภาวะที่ทั้งโลกต้องมาชุ่วยกันควบคุมภาวะ 
โลกร้อน เพราะห้ากอุณห้ภูมิสูงข้้นจำะส่งผู้ลกระทบให้้ปริมาณน้ำทะเล 
เพ่ิมข้น้ มกีารคาดการณว์า่ภายในป ีค.ศ์.2100 ระดบันำ้ทะเลจำะเพิม่ข้น้อกี 
10 เซ็นติเมตร และเป็นที่คาดการณ์ว่าประเทศ์ไทยต้องได้รับผู้ลกระทบ 
ด้วย โดยเฉุพาะตรงบริเวณอ่าว กอ ไก่ และปะการังจำะลดลงร้อยละ  
70 - 90 ถ้าอุณห้ภูมิสูงข้้นกว่านั้นจำะส่งผู้ลกระทบต่อคุณภาพของสัตว์น้ำ
ที่อยู่ในทะเลทั้งห้มด ซ้่งจำะเกี่ยวข้องกับชีุวิตความเป็นอยู่ของประชุาชุนท่ี
จำะเกิดข้้นในอนาคต

 จำากภาวะโลกร้อน องค์กร German Watch จำ้งจำัดทำ Global 
Risk Index ห้รือการจำัดทำตัวชุี้วัดประเมินความเสี่ยงระดับทั่วโลก และ
 1การเสิ่วนา เร่�องนโยบัายการจัด้การนำ�าขีองรัฐกับัการปรับัตัวขีองเกษตรกรและชืุ่มชื่นในสิ่ภาวการณ์์เปลี�ยนแปลง 
สิ่ภาพีภมูอิากาศ  โด้ย ด้ร.แมน ปโุรทุภานนทุ ์มลูนธิเิพี่�อการบัรหิารจดั้การนำ�าแบับับัรูณ์าการ คณุ์มนสัิ่ บัญุพียงุ กำานนัตำาบัล
บัางสิ่ะแก อำาเภอบัางคนทุ ีจงัหวดั้สิ่มทุุรสิ่งคราม คณุ์ระว ีถึาวร ศนูยว์นศาสิ่ตรช์ื่มุชื่นเพี่�อคนกบััปา่ คณุ์อตัถึพีงษ ์ฉนัทุานมุตัิ 
ผูู้้อำานวยการกองนโยบัายและแผู้นแม่บัทุ สิ่ำานักงานทุรัพียากรนำ�าแห่งชื่าติ วันทุี� 27 กันยายน พี.ศ.2564
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ประเมนิวา่พืน้ทีโ่ซนเอเชุยี ห้รอืใกลเ้สน้ศ์นูยส์ตูร เริม่มแีนวโนม้อยู�ในภาวะ
ที่เสี่ยงมาก ประเทศ์ไทยมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ติดอันดับต้น ๆ ของโลกคือ 
ประมาณอนัดบัที ่9 - 10 สว่นห้น้ง่มาจำากการเกดิภาวะภยัพบิตัใินประเทศ์ 
โดยเฉุพาะเรื่องน้ำท่วม 

 เม่ือปี พ.ศ์.2562 ประเทศ์ไทยจำัดตั้งสำนักงานทรัพยกรน้ำ 
แห่้งชุาติ มีภารกิจำเสนอแนะนโยบาย จำัดทำแผู้นแม่บทกำห้นดมาตรการ
เกี่ยวกับการบริห้ารทรัพยากรน้ำของประเทศ์ และขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิิบัติ จำัดทำผู้ังน้ำ บูรณาการเช่ืุอมโยงข้อมูลสารสนเทศ์ทรัพยากรน้ำ  
แผู้นงาน โครงการ งบประมาณ ประสานความร่วมมือด้านต่างประเทศ์ 
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และติดตามประเมินผู้ลการบริห้ารทรัพยากรน้ำ 

 ในปี  พ.ศ์.2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห้่งชุาติ เสนอ 
เป้าห้มายของน้ำเป็น 6 เป้าห้มาย ได้แก่ (1) เป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  
(2) การจำัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาห้กรรมอย่างสมดุล (3) เป็น 
การบรรเทาอุทกภัย (4) การจัำดการน้ำเสีย (5) การส่งเสริมการพัฒนาพืน้ที ่
ป�าต้นน้ำ การพัฒนา การอนุรักษ์ต่าง ๆ (6) การบริห้ารจำัดการน้ำ รวมถ้ง
กฎห้มาย

 ห้นักลบัมามองในส่วนของประชุาชุน พบวา่ การเกดิภาวะน้ำทว่ม 
ฝุ่นแล้ง ผูู้้ที่ได้รับผู้ลกระทบมากที่สุดคือ ภาคเกษตรกรและชุุมชุน ส่ิงท่ี
ต้องคิดต่อไปคือ ประเทศ์ไทยจำะมีบทเรียนการจำัดการน้ำอย่างไรบ้าง และ
โครงสร้างการจัำดการน้ำท่ีมีอยู่ในขณะนี้สามารถรับมือกับความผัู้นผู้วน
เห้ล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด
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ปัรากฎการณี์จากแนำวิทางการจัด้การนำำ�าของปัระเทศไทย

 จำากเห้ตุการณ์น้ำท่วมให้ญ่เมื่อปี พ.ศ์.2554 นับเป็นภัยพิบัติที่ติด
อันดับโลก 1 ใน 10 ซ้่งยังไม่มีใครมาลบสถิตินี้ได้ ห้ากผู้่านมา 10 ปี ก็ยัง
คงพบพืน้ทีป่ระสบภัยในลักษณะเกิดซ้ำแบบเดิม ทัง้ยงักอ่ให้เ้กิดผู้ลกระทบ 
และขยายความรุนแรงมากข้้น 

 ตัวอย่างของภาคกลาง ลุ่มน้ำสะแกกรัง เป็นพื้นที่ชุ่วงต้นน้ำซ้่งจำะ
ไห้ลตอ่ลงไปสูสุ่พรรณบรุ ีเป็นพืน้ทีท่ีมี่ฝุ่นตกมาก กลุ่มคนในพ้ืนทีพ่ยายาม
ทำความเข้าใจำว่าปรากฏิการณ์นี้เรียกว่าเป็นความเสี่ยงภัย ขณะท่ีภาคใต้ 
ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นชุ่วงที่มีพายุเข้า สถานะของลุ่มน้ำมีลักษณะความ 
อ่อนไห้วทางนิเวศ์ของลุ่มน้ำ เนื่องมาจำากการใชุ้ประโยชุน์ การขยายพื้นที่  
การทำมาห้ากนิ การตัง้บ้านเรอืน ซ้ง่ถือเป็นความเปราะบางของระบบนิเวศ์
ขนาดให้ญ่ ชุว่งเกดิเห้ตพุายุเข้า แล้วไมไ่ด้เตรยีมตัว เกิดความสับสนในการ 
จำัดเตรียมพ้ืนที่เพื่อรับมือจำ้งค่อนข้างลำบาก ห้รือแม้แต่ในภาคเห้นือ  
ลุ่มน้ำน่าน ซ้่งตัวแม่น้ำน่านประกอบด้วยระบบลุ่มน้ำย่อยจำำนวนมากที่
ห้น่วยงานในพื้นที่ต้องเข้าใจำ เพราะเมื่อมีฝุ่นตกห้นักสะสมเกิน 60 – 100 
มิลลิเมตรต่อวัน จำะเกิดน้ำท่วมในทุกพื้นที่ จำนเกิดเป็นปรากฎการณ์เป็น 
นำ้ป�าไห้ลห้ลาก กดัเซาะ และพังบ้านเรอืน ปัญห้าคอืกลุ่มชุมุชุนเปราะบาง 
ในพ้ืนที่จำะดูแลกันอย่างไร ปัญห้าของแม่น้ำน่านต้องแก้ด้วยการศ์้กษา
ความเสีย่งในพ้ืนทีข่นาดเลก็ เพือ่ประมวลห้าแนวโน้มขอบเขต และระดบั 
ภัยพิบัติที่ส่งผู้ลต่อแม่น้ำน่าน ในภาคอีสานภัยพิบัติที่จัำงห้วัดอุบลราชุธิานี  
ต้องทำความเข้าใจำว่า ระบบแม่นำ้ชุซี้ง่ปล่อยผู่้านจำากการเกบ็กกัของเขือ่น
กบัน้ำทีจ่ำากแม่นำ้มลู ซ้ง่อยูก่่อนจำะเข้าตวัเมอืงท่ีเป็นพืน้ทีลุ่ม่นำ้ตำ่ และเป็น
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พืน้ทีป่�าทาม ซ้ง่ถกูนำ้ท่วมห้มดแล้ว ดงันัน้ห้ากมฝีุ่นตกห้นัก พ้ืนท่ีอสีานจ้ำง
เปรียบเสมือนนำถังน้ำขนาดให้ญ่ไปไว้ใกล้ ๆ  เรือนนอนของตัวเอง เกิดภาวะ
นำ้ท่วมฉุบัพลนั ก่อความเสยีห้ายเกนิกว่าห้น่วยงานจำะเข้าไปตดิตามได้ทัน

 การปรบัตวัในนเิวศ์ลุม่นำ้ตอ่ภยัทีก่ำลงัเกดิข้น้ มงีานวชิุาการเสนอ
ว่าอย่างน้อยมี 8 องค์ประกอบ คือ เป้าห้มายร่วม มียุทธิศ์าสตร์ความคิด
ริเริ่มจำากพื้นที่ มีสำน้กทางการเมือง การใชุ้ทุนและการสนับสนุนกัน มีเวที
รว่มมอืผูู้ม้สีว่นไดเ้สยี มยีตุธิิรรมเชุงิกระบวนการ มมีติิการเส่ียงภยั มกีารใชุ้
ความรูท้ีผู่้สมสานระห้ว่างวิทยาศ์าสตร์ และความรูท้้องถิน่ ซ่้งส่ิงเห้ล่านียั้ง
เห้็นได้ไม่ชุัดว่าจำะเกิดข้้นในประเทศ์ไทย

ปัระสบัการณี์จากพ่�นำท่�ชุมชนำบัางสะแก	จ.สมุทรสงคราม

 ณ ชุุมชุนบางสะแก อ.บางคนที จำ.สมุทรสงคราม ซ่้งเป็นพ้ืนท่ี
สามน้ำ เพราะเป็นพื้นที่ร่องสวนติดกับชุายทะเล จำ้งได้รับอิทธิิพลของ 
น้ำทะเล เวลาน้ำทะเลข้้นสูง มีพื้นที่น้ำข้้นน้ำลง ปัจำจำัยธิรรมชุาติเห้ล่านี้
ทำให้้เกษตรกรในพื้นที่สามารถปรับตัวที่จำะอยู่กับลมและลำน้ำลำคลอง
มาตั้งแต่สมัยอดีต 

 การแบ่งรูปแปลงท่ีดินในจัำงห้วัดจำะแบ่งเป็นขนัด มีพื้นที่สำห้รับ
น้ำและดิน เน่ืองจำากสมุทรสงครามเป็นพื้นท่ีท่ีดินตะกอนเลนจำากแม่น้ำ 
แมก่ลองไห้ลลงมาทบัรวมกนั แลว้เกดิเปน็แผู้น่ดิน การทำเกษตรจำง้จำำเป็น 
ต้องยกร่อง ทำร่องสวน ทำคันดินให้้สูงเพื่อจำะทำการเกษตรได้ และผู้ลไม้
ในพืน้ทีบ่รเิวณนีก็้จำะมรีสชุาตหิ้วาน เพราะไดอ้ทิธิพิลความเคม็จำากนำ้ทะเล 
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 แตพ่อป ีพ.ศ์.2520 เปน็ต้นมา เริม่มีการสร้างเขือ่น จำากเคยมรีะบบ
นำ้ห้ลาก มตีะกอนเลนท่ีมาชุว่ยเพิม่ความอดุมสมบรูณข์องทีด่นิ ตะกอนเลน
กม็จีำำนวนน้อยลงเพราะมีเขือ่นเป็นตวัปิดกัน้น้ำ เขือ่นถูกสรา้งข้้นมาเพือ่จำะ 
บรหิ้ารนำ้ให้เ้กษตรกร และบรหิ้ารการใชุน้ำ้ทัง้ป ีแมเ้ขือ่นจำะมปีระโยชุนท์ี่
ชุ่วยสร้างโอกาสให้้เกษตรกรในการเลือกพันธิุ์ปลูกพืชุไม่ให้้ต้องล้มตายใน
ฤดนูำ้ห้ลากก็ตาม ห้ากเมือ่กลับไปดูลกัษณะพืน้ทีข่องจัำงห้วัดสมุทรสงคราม
จำะมีระบบลำคลอง ลำประโดงมากมาย และพื้นที่ของจำังห้วัดสูงกว่าระดับ
น้ำทะเลเพียง 6 เมตร เวลาน้ำทะเลห้นุนสูง เกษตรกรจำะใชุ้น้ำในชุ่วงเวลา
น้ำทะเลห้นุนสูง ที่เรียกว่าน้ำข้้น พอน้ำยกตัวสูงข้้น น้ำจำะชุ่วยผู้ลักน้ำจำืด
เขา้ร่องสวน ชุว่งเวลาน้ันเกษตรกรจำะเกบ็นำ้ไวใ้นขนดัสวนและใชุป้ระโยชุน์ 
จำากน้ำตรงนั้นได้ แต่ปัจำจำุบันการบริห้ารจัำดการน้ำไม่สอดคล้องกับวิถี 
คนปลายนำ้ ทำให้น้ำ้เริม่ไมเ่พยีงพอสำห้รบัการเกษตร บางชุว่งของปนีำ้ข้น้
สงูสดุ นำ้ทะเลห้นนุสงู เกษตรกรกไ็มม่นีำ้ใชุเ้ปน็เวลาประมาณ 2 - 3 เดอืน 
เพราะไม่มีน้ำจืำดไห้ลลงมา เนื่องจำากถูกเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ เกษตรกรจำ้ง 
ได้รับผู้ลกระทบอย่างห้นัก ทั้งท่ีจำริงแล้วจำังห้วัดสมุทรสงครามไม่ค่อย
ประสบปัญห้าเรื่องน้ำท่วม ถ้งน้ำในเข่ือนจำะปล่อยออกมามาก เพราะมี
พื้นที่รับน้ำมาก มีการแผู้่ตัวของน้ำออกมาในแนวราบ และน้ำยังสามารถ
ระบายออกสูท่ะเลได้ ตรงนีค้อืประโยชุนข์องการมลีำคลองและลำประโดง

ข้อเสนำอติ่อการบัริหารจัด้การนำำ�าภายใติ้ภาวิะโลกร้อนำ

 ในการชุ่วยลดโลกร้อนมีข้อเสนอว่าควรเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ที่ 
ผู้่านมาประเทศ์ไทยสร้างโครงการขนาดให้ญ่ในการพัฒนาแห้ล่งน้ำ เชุ่น 
การสร้างเขื่อน ซ้่งส่งผู้ลให้้เกิดการทำลายป�าไม้จำำนวนมาก และทำให้้โลก 
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ต้องสูญเสียแห้ล่งที่คอยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น
ภายใต้อนุสัญญาเข้าร่วมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก ประเทศ์ไทย
จำ้งจำำเป็นต้องมีแผู้นระดับชุาติท่ีว่าด้วยเรื่องการปรับตัวที่จำะรักษาผู้ืนป�า
ไว้ ด้วยเห้ตุนี้ จำ้งนำมาสู่ข้อเสนอต่อการบริห้ารจำัดการน้ำแบบให้ม่ ดังนี้

 • ประเทศ์ไทยควรมกีารจำดัการแห้ลง่นำ้ขนาดเลก็แทนการพฒันา
แห้ล่งน้ำขนาดให้ญ่ เพื่อชุ่วยรักษาผู้ืนป�า รวมทั้งพฤติกรรมการตกของฝุ่น
ที่เปลี่ยนไป ไม่ตกเห้นือเข่ือน ถ้าเรามีแห้ล่งน้ำขนาดเล็กกระจำายไป การ 
เขา้ถง้และการจำดัการนำ้ของเกษตรและชุมุชุนมนัจำะมคีวามยดืห้ยุน่ เทา่ทนั 
สถานการณ์ธิรรมชุาติ 

 • ควรมีแผู้นจำัดการน้ำในบริเวณ 22 ลุ่มน้ำ โดยสร้างการมี 
ส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ทั้งห้น่วยงานรัฐ ชุุมชุน ภาคประชุาสังคม ให้้เกิด
การกระจำายการจำัดการน้ำ โดยแต่ละลุ่มน้ำควรดูสมดุลของตัวเองว่ามี
ต้นทุนการใชุ้ปริมาณน้ำเท่าไร และมีการจำัดการน้ำอย่างไร มากกว่าท่ีจำะ
ไปผู้ันข้ามลุ่มน้ำ ซ้่งวิธิีนั้นอาจำส่งผู้ลเสียต่อระบบนิเวศ์ของทั้งสองลุ่มน้ำได้ 

 • ไม่ควรมีการสร้างเข่ือนห้รืออ่างเก็บน้ำขนาดให้ญ่ในพื้นที่ 
ธิรรมชุาติแล้ว เพราะทำให้เ้กิดการทำลายระบบนิเวศ์ป�าไม้ ความห้ลากห้ลาย 
ทางชีุวภาพ ชุีวิตสัตว์ป�า และทำลายแห้ล่งเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์
ชุั้นดีไป ห้ากจำำเป็นต้องพัฒนาแห้ล่งน้ำขนาดให้ญ่ เพื่อสนับสนุนภาค
อุตสาห้กรรมไปพัฒนาเศ์รษฐกิจำ การส่งออกต่าง ๆ ให้้ห้าพื้นที่นอกเขตป�า
ในการสร้างแห้ล่งน้ำแทน โดยอาจำต้องดูขนาดท่ีสอดคล้องเห้มาะสมกับ
ปริมาณการใชุ้จำริงเป็นฐานสำคัญ
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 • ในการบริห้ารจัำดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์นำ้ สิง่สำคัญ
คือเรื่อง “ข้อมูล” โดยเฉุพาะข้อมูลการติดตามปริมาณน้ำฝุ่น น้ำในเขื่อน 
น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ์ ที่ไม่สามารถใชุ้ค่าเฉุล่ียของประเทศ์ได้แล้ว 
แต่ต้องวิเคราะห้์ในเชุิงพื้นท่ี รวมไปถ้งการบริห้ารจำัดการต้องปรับเปลี่ยน
ให้้เป็นมาตรการเฉุพาะพื้นท่ีด้วย เน่ืองจำากน้ำเป็นเรื่องความสัมพันธิ์กับ
ธิรรมชุาต ิและระบบนเิวศ์ ไมส่ามารถใชุว้ธิิกีารบรหิ้ารแบบการตดัเสือ้โห้ล
ที่เห้มือนกันไปห้มดทั้งประเทศ์ได้อีกแล้ว

 การแก้ปัญห้าเรื่องน้ำให้้มีประสิทธิิภาพ ห้น่วยงานรัฐต้องมอง 
ภาพให้ญ่ของลุ่มน้ำให้้ออกว่ามันมีความเชุื่อมโยงของลุ่มน้ำกับสาขาย่อย
อย่างไร มองความเป็นน้ำว่าเป็นบ่อเกิดของธิรรมชุาติและสิ่งมีชุีวิตต่าง ๆ 
อย่างไร จำ้งจำะตั้งโจำทย์ที่มีการแก้ปัญห้าได้อย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
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ภาวิะโลกร้อนำ
และควิามรับัผู้ิด้ชอบั
ของภาคอุติสาหกรรม1	

การปัล่อยและการลด้ก๊าซัเร่อนำกระจก
ในำอุติสาหกรรมระด้ับัโลก

 เม่ือกล่าวถ้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกภาคอุตสาห้กรรม ไม่
สามารถดูเฉุพาะแห้ล่งกำเนิดในภาคอุตสาห้กรรมอย่างเดียว บางส่วน 
จำะแฝุ่งอยู่ ในแห้ล่ งกำเนิดในภาคพลังงานด้วย ตามข้อมูลของ 
คณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ 
IPCC (Intergovernment Panel on Climate Change) รายงานว่า 
ทั้งสองแห้ล่งรวมกันได้เกือบร้อยละ 30 และสัดส่วนท่ีปล่อยออกมา 
ก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์อีกประมาณร้อยละ 94  

 “ก๊าซิเร่อนกระจก” จำัดเป็นก๊าซท่ีเร่งให้้อุณห้ภูมิของโลกสูงข้้น 
ซ้่งก๊าซเรือนกระจำกสำคัญที่เกิดจำากกิจำกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย 

 1การสัิ่มมนาเร่�อง ภาวะโลกร้อนและความรับัผู้ิด้ชื่อบัขีองภาคอุตสิ่าหกรรม จัด้โด้ย มูลนิธิบัูรณ์ะนิเวศและมูลนิธิชืุ่มชื่น
ทุ้องถึิ�นพีัฒนา วันทุี� 25 มกราคม พี.ศ.2565
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คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และกลุ่มฟลูออริเนตก๊าซ  
ห้รือ F-gases มีรายละเอียดดังนี้

 • คาร์บอนไดออกไซิด์ จำัดเป็นก๊าซเรือนกระจำกที่มีสัดส่วนสูง
ที่สุด ปลดปล่อยจำากการเผู้าไห้ม้ของเชุื้อเพลิงฟอสซิลเป็นห้ลัก และมี 
การดูดซับห้รือกำจัำดคาร์บอนไดออกไซด์โดยป�าไม้ การใชุ้ประโยชุน์ที่ดิน  
และบนภาคพื้นดิน เชุ่น ในดินห้รือในระบบป�าไม้ดูดซับห้รือกำจัำด
คาร์บอนไดออกไซด์ไปได้ด้วย

 • มิเ่ทน มทีีม่าจำากการเกษตร การจำดัการของเสยี การใชุพ้ลงังาน 
ห้รือการเผู้าชุีวมวล เป็นต้น  

 • กา๊ซิไนตรสัออกไซิด ์จำดัเป็นกา๊ซเรอืนกระจำกทีเ่กดิจำากกิจำกรรม
การเกษตร การทำปุ�ย การห้มัก และการเผู้าไห้ม้เชุื้อเพลิงฟอสซิล  

 • ก๊าซิฟลีู่ออริเนต เป็นก๊าซท่ีเกิดจำากกระบวนการอุตสาห้กรรม 
การทำอุปกรณ์เครื่องเ ย็นต่าง  ๆ เ ชุ่น ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน  
เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
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 นอกจำากสารมลพิษทีอ่ยูใ่นสถานะก๊าซ ยงัมตีวัทีเ่รียกวา่ Aerosol 
ห้รือ อนุภาคที่เป็นละอองของแข็งห้รือละอองลอยที่อยู่ในสถานะของแข็ง
ห้รือของเห้ลวที่ไม่ใชุ่ก๊าซอย่างเชุ่น Black Carbon ก็มีส่วนทำให้้อุณห้ภูมิ
ของชุัน้บรรยากาศ์สงูข้น้ รวมถง้ Organic Carbon ห้รือซลัเฟอรไ์ดออกไซด์  
จำะส่งผู้ลให้้อุณห้ภูมิของอากาศ์สูงข้้นด้วยเชุ่นกัน
 
 รายงานการประเมินครั้งที่ 5 (ปี 2014) ของ IPCC ซ้่งเป็นฉุบับ
สมบูรณ์และเจำาะจำงด้านอุตสาห้กรรม พบว่า ก๊าซเรือนกระจำกกลุ่มก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจำากการเผู้าไห้ม้ฟอสซิลและกระบวนการทาง 
อตุสาห้กรรม คดิเป็นร้อยละ 78 ของก๊าซเรือนกระจำกทัง้ห้มดทีป่ล่อยของโลก  
โดยเพิ่มข้้นจำากปี ค.ศ์.1970 - 2010 ซ้่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับชุ่วง ค.ศ์. 
2000 - 2010 กจิำกรรมของมนุษยเ์พิม่ Greenhouse Gas ข้น้มา 10 กกิะตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) ในชุ่วง 10 ปี เพิ่มข้้นโดยตรง
จำากการผู้ลิตพลังงานร้อยละ 47 อตุสาห้กรรมร้อยละ 30 การคมนาคมและ
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ขนส่งร้อยละ 11 ครัวเรือนและอาคารเชุิงพาณิชุย์ร้อยละ 3 โดยกิจำกรรม
ส่วนให้ญ่ที่เพิ่ม Indirect Greenhouse Gas จำะเป็นอาคารเชิุงพาณิชุย์ 
ครัวเรือน และภาคอุตสาห้กรรม

 จำากข้อมูลในปี ค.ศ์.2000 พบว่า ก๊าซเรือนกระจำกจำากกิจำกรรม
ของมนุษย์เพิ่มข้้นอย่างชัุดเจำน ยกเว้นภาคการเกษตร ป�าไม้ และการใชุ้
ประโยชุน์จำากทีดิ่นอืน่ ๆ  แสดงให้เ้ห็้นวา่กระบวนการผู้ลิตทางอุตสาห้กรรม
และการใชุ้พลังงานป้อนภาคอุตสาห้กรรม มีผู้ลต่อการเพิ่มข้้นของก๊าซ 
เรือนกระจำก 

 เมื่อดูปริมาณก๊าซเรือนกระจำกตามประเภทแห้ล่งกำเนิดตาม
กจิำกรรมทางเศ์รษฐกจิำ พบวา่ การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำกโดยตรง สว่นให้ญ่
เป็นภาคการเกษตร ป�าไม้ และการใชุ้ประโยชุน์ที่ดินอื่น ๆ รองลงมาเป็น
อุตสาห้กรรม และการคมนาคมขนส่ง ท้ังน้ีภาคการใชุ้พลังงานไฟฟ้าและ
การผู้ลิตพลังงานความร้อนมีสัดส่วนที่สูงเชุ่นกัน ซ้่งในภาคการใชุ้พลังงาน
เมื่อแบ่งออกมาแล้วจำะรวมอยู่กับพลังงานท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาห้กรรม 
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารครัวเรือนและอาคารเชุิงพาณิชุย์เป็นห้ลัก 

 เมื่อนำสัดส่วนของทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกโดยตรง (Direct 
Emission) ของอุตสาห้กรรม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกทางอ้อม  
(Indirect Emission) ที่เป็นกระบวนการในภาคอุตสาห้กรรมมารวมกัน  
จำะมสีดัสว่นสงูทีส่ดุถง้รอ้ยละ 32 เปน็ทีน่่าสนใจำวา่ภาคอตุสาห้กรรมทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อมมีส่วนในการเพิ่มก๊าซเรือนกระจำกข้้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูง 
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 ขอ้มลูของภาคอตุสาห้กรรมท่ัวโลกในป ีค.ศ์.1970 - 2010 แบง่ตาม
ประเภทของแห้ลง่กำเนดิ พบวา่ กลุม่อตุสาห้กรรมอืน่ ๆ  (Other Industries)  
จำะเป็นกลุ่มที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสูงที่สุด รองลงมาเป็น 
กลุ่มอุตสาห้กรรมเห้มืองแร่ เห้ล็ก และเห้ล็กกล้า ตั้งแต่การทำขุมเห้มือง 
การเตรียมแร่ การแยกแร่ การใชุ้พลังงานในการทำเห้มืองแร่ การสกัด 
เช้ืุอเพลงิธิรรมชุาตทิัง้ห้มด ท้ังถา่นหิ้น นำ้มนั กา๊ซธิรรมชุาติ และเห้มอืงห้นิ 

 ส่วนกิจำกรรมอื่น ๆ จำะประกอบด้วย การปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
โดยตรงจำากการผู้ลิตปูนซีเมนต์ การผู้ลิตโลห้ะและอโลห้ะ อุตสาห้กรรม
เคมีภัณฑ์ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และจำาก Waste Treatment ต่าง ๆ 
ทั้งฝุ่ังกลบ เตาเผู้าขยะ และอื่น ๆ

 จำากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกทางอ้อมของกระบวนการ
ผู้ลติไฟฟา้และพลังงานความรอ้นทัว่โลกในชุ่วงปี ค.ศ์.1970 - 2010 พบวา่ 
ภาคอุตสาห้กรรมตาม IPCC มีสัดส่วนการสร้างก๊าซเรือนกระจำกมากกว่า 
ร้อยละ 30

 เมื่อเทียบกับข้อมูลขององค์กร Climate Watch ของ WRI ที่เป็น 
กลุ่มผูู้้ติดตามเรื่อง Climate Change พบว่า ภาพส่วนให้ญ่ที่นำเสนอมา
จำะเป็นภาคพลังงานถ้งร้อยละ 73 และจำากข้อมูลในปี ค.ศ์.2016 พบว่า 
อุตสาห้กรรมนั้นมีส่วนในการสร้างก๊าซเรือนกระจำกร้อยละ 5.2 ของเสีย 
ร้อยละ 3.2 ภาคการเกษตร ป�าไม้ และการใชุ้ประโยชุน์ที่ดินร้อยละ 18.4
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สห้ภาพยุโรป: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก

 จำากข้อมูลโดยองค์กร Climate Policy Info Hub ซ้่งเป็นกลุ่ม 
นักวิทยาศ์าสตร์ที่รวบรวมข้อมูลจำากงานวิจำัยและการรายงานต่าง ๆ ที่
มีการส่งรายงานต่อสห้ภาพยุโรปในปี ค.ศ์.2011 กลุ่มสห้ภาพยุโรป 28  
ประเทศ์ มกีารรายงานว่าจำากปริมาณก๊าซเรือนกระจำกทัง้ห้มดมาจำากแห้ล่ง 
กำเนดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการอตุสาห้กรรมเปน็สดัสว่นกวา่รอ้ยละ 50  
โดยก๊าซเรือนกระจำกท่ีปล่อยมากสุดจำากกระบวนการอุตสาห้กรรมคือ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ขณะที่ก๊าซมีเทน ไนตรัสออกไซด์ และฟลูออริเนต 
ก๊าซยังคงมีการปล่อยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการปล่อยมลพิษเข้มข้นใน
กลุ่มอุตสาห้กรรมเคมี ซ้่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจำากกลุ่ม
อตุสาห้กรรมคิดเปน็มากกว่าร้อยละ 94 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกใน 
ภาคอุตสาห้กรรมในปี ค.ศ์.2012

323



 ทัง้น้ีทางภาคอตุสาห้กรรมในกลุม่ 28 ประเทศ์เองทีเ่ห็้นวา่มสีว่นใน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจำกมากถง้ร้อยละ 51 ของก๊าซเรือนกระจำกทัง้ห้มด
ที่ปลดปล่อยในสห้ภาพยุโรป โดยแบ่งเป็นในภาคอุตสาห้กรรมพลังงาน 
รอ้ยละ 31 อตุสาห้กรรมการผู้ลิตอืน่ ๆ  และกอ่สรา้งรอ้ยละ 13 กระบวนการ
อุตสาห้กรรมอื่น ๆ อีกร้อยละ 7

 ประเทศสหรัฐ์อเมิริกา: ปริมิาณการปลี่่อยก๊าซิเร่อนกระจก

 จำากข้อมูลของประเทศ์สห้รัฐอเมริกา โดยองค์กร USEPA พบว่า  
สัดส่วนก๊าซเรือนกระจำกสูงสุดคือ คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 80 ของ 
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจำกในป ีค.ศ์.2019 แบง่ตามแห้ลง่กำเนดิของผูู้ก้อ่มลพษิ  
ภาคการขนส่งร้อยละ 29 พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 25 อุตสาห้กรรมร้อยละ 
23 และส่วนอื่น ๆ เชุ่น ที่พักอาศ์ัย และเกษตรกรรม

 ข้อมูลของสห้รัฐอเมริกา พบว่า กลุ่มอุตสาห้กรรมห้ลักท่ีปล่อย
ก๊าซเรือนกระจำกจำะเป็นกลุ่ม Bulk Chemicals รวมถ้ง Petrochemical,  
Inorganic Chemical, การผู้ลิตเรซิน่ และการผู้ลิตสารเคมีทางการเกษตร  
มสีดัสว่นรอ้ยละ 19 รองลงมาเปน็การกลัน่ การทำให้บ้รสุิทธิิ�ต่าง ๆ  โดยมากคอื
การกลัน่พลังงานทรัพยากรธิรรมชุาติ มสีดัส่วนร้อยละ 17 รองลงมาจำะเป็น 
กลุม่อุตสาห้กรรมเห้ล็ก อตุสาห้กรรมซีเมนต์ อตุสาห้กรรมผู้ลิตอาห้าร และ 
แห้ล่งอื่น ๆ
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 ทั้งนี้เมื่อดูข้อมูลในปี ค.ศ์.2020 พบว่า ประมาณร้อยละ 30 ของ 
ก๊าซเรือนกระจำกในสห้รัฐอเมริกา มาจำากภาคอุตสาห้กรรม (รวมถ้ง 
การปล่อยทางอ้อมจำากการใชุ้พลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง)

 และจำากข้อมูลพบว่า ก๊าซมีเทน ซ้่งจัำดเป็นก๊าซเรือนกระจำกที่
มีผู้ลกระทบมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 20 เท่า เป็นตัวเร่ง
ทำให้้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ให้ญ่เป็นอันดับสองรองจำาก
คาร์บอนไดออกไซด์ มีแห้ล่งกำเนิดมาจำากอุตสาห้กรรมการผู้ลิตน้ำมัน 
และก๊าซธิรรมชุาติ ซ้่งจำัดเป็นแห้ล่งกำเนิดมีเทนที่มนุษย์สร้างข้้น 
แห้ล่งให้ญ่ที่สุดในสห้รัฐอเมริกา โดยมีเทนจำะถูกปล่อยออกมาจำาก
กระบวนการอุตสาห้กรรมได้ทั้งแบบจำงใจำและไม่จำงใจำ แบบไม่จำงใจำจำะ
เกิดจำากการรั่วไห้ลในกระบวนการผู้ลิต ส่วนแบบจำงใจำ เชุ่น เห้ตุผู้ล 
ทางด้านความปลอดภัยห้รือเพื่อลดความดันในกระบวนการ ในอุปกรณ์
ในท่อ เป็นต้น

 ระบบการส่บค้นข้อมิูลี่ของก๊าซิเร่อนกระจกในสหรัฐ์อเมิริกา 

 สห้รัฐอเมริกา โดย USEPA จำะมีโปรแกรมการสืบค้นที่แยกออก 
จำากระบบอืน่ ๆ  ของ USEPA ขณะทีก่ฎห้มายการรายงานกา๊ซเรอืนกระจำก 
จำะคล้ายคล้งกับกฎห้มาย PRTR แต่เป็นของก๊าซเรือนกระจำกโดยเฉุพาะ  
ซ้ง่สามารถสบืคน้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำกจำากแห้ล่งกำเนดิโดยใชุข้อ้มลู 
ต่าง ๆ เชุ่น สืบค้นจำากรห้ัสของโรงงานที่สนใจำ เชุ่น บ่อขุมน้ำมัน เป็นต้น 
ค้นห้าจำากตำแห้น่งที่ตั้งห้รือที่อยู่อาศั์ยเพื่อตรวจำสอบว่าบริเวณที่ต้องการ 
ค้นห้าแห้ล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจำกว่ามีห้รือไม่ กำห้นดปีที่ต้องการค้นห้า  
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เลือกชุนดิของกา๊ซเรอืนกระจำก เชุน่ คารบ์อนไดออกไซด ์เปน็ตน้ เลอืกชุว่ง 
ปริมาณการปลดปล่อย และกำห้นดวิธิีการค้นห้าแบบไห้น และเลือก 
กลุ่มโรงงานและกลุ่มบริษัทผูู้้ก่อมลพิษเพื่อตรวจำสอบว่ามีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจำกจำากเตาเผู้าเท่าไร

 ภายใต้ USEPA จำะมีโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเข้าถ้งข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจำก การบังคับให้้ต้องรายงานข้อมูลและเผู้ยแพร่ข้อมูลสู่
สาธิารณะ รวมถ้งประโยชุน์ของการลดการปล่อยก๊าซ เพ่ือแสดงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจำก และเกิดการแข่งขันเพื่อลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำกในกลุ่มผูู้้ก่อมลพิษเองด้วย

ความิรบัผิดชิอบในการลี่ดการปล่ี่อยกา๊ซิเร่อนของภาคอุตสาหกรรมิไทย

 ประเทศ์ไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมลงนามอนุสัญญาห้รือความ 
ตกลงต่าง ๆ  และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่มีการยกร่างห้รือมีการตั้งข้้นเพื่อ 
แก้ปัญห้าด้านสภาพภูมิอากาศ์ ตามลำดับเห้ตุการณ์ดังนี้
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 ความิตกลี่งปาร่ส หร่อ Paris Agreement มีวัตถุประสงค์ห้ลัก
สามประการ 

 1) เพื่อลดอุณห้ภูมิเฉุลี่ยของโลกให้้ต�่ากว่า 2 องศ์าเมื่อเทียบกับ
ก่อนยคุอตุสาห้กรรม และมุ่งควบคมุการเพิม่ข้น้ของอณุห้ภมูไิม่ให้้เกนิ 1.5 
องศ์าเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาห้กรรม  

 2) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผู้ลกระทบทางลบจำาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ และการส่งเสริมความสามารถในการ 
ฟ้�นตัวจำากผู้ลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์และการพัฒนา
ประเทศ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกต่ำโดยไม่กระทบต่อการผู้ลิตอาห้าร  
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 3) ทำให้้เกิดการห้มุนเวียนเงินทุนที่มีความสอดคล้องกับแนวทาง
ทีน่ำไปสูก่ารพัฒนาทีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจำกต่ำ และมีความสามารถในการ
ฟ้�นตัวจำากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์

 Paris Agreement มิ่ผลี่บังคับใช้ิในวันท่� 4 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2559 ซิ้�งประเทศไทยให้สัตยาบันในวันท่� 21 กันยายน พ.ศ.2559

 โดยมีเน้ือห้าห้ลักท่ีส่งผู้ลผูู้กพันให้้ประเทศ์ภาคีต้องดำเนินการ 
ร่วมกันแก้ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ประกอบด้วย

 1) ประเทศ์ภาคีต้องมีการจัำดทำเป้าห้มายการดำเนินงานแก้ไข
ปญัห้าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ โดยเปน็เปา้ห้มายทีแ่ตล่ะประเทศ์
กำห้นดเองตามความเห้มาะสม ตรงน้ีคือ Nationally Determined  
Contributions ห้รือ NDCs ซ้่งจำะมีการทบทวนและเสนอให้ม่ทุก ๆ 5 ปี 
โดยนำเสนอรายงานติดตามและประเมินผู้ลการดำเนินงานเพื่อให้้บรรลุ
เป้าห้มาย

 2) ประเทศ์ภาคจีำะตอ้งจำดัทำและดำเนินการมาตรการในประเทศ์
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ NDCs

 3) ประเทศ์ภาคีควรจำะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาไป
สูก่ารพฒันาแบบปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำกตำ่ สรา้งความตา้นทานและความ
สามารถในการฟ้�นตวัจำากผู้ลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์
ซ่้งสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซ้ง่ตรงนีจ้ำะเนน้ไปทีก่ารปลอ่ย
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ก๊าซเรือนกระจำกต่ำ ห้รือปล่อยคาร์บอนต่ำในกระบวนการผู้ลิตต่าง ๆ

 4) ประเทศ์ภาคจีำะตอ้งจำดัทำแผู้นการปรบัตวัระดบัชุาตแิละดำเนนิ
ตามแผู้นที่จำัดทำ

 5) จำดัทำและนำเสนอรายงานแห่้งชุาติ รายงานสองปี และรายงาน
ความก้าวห้น้ารายสองปีด้วย  

 6) ประเทศ์พัฒนาแล้วต้องมีการสนับสนุนชุ่วยเห้ลือเรื่องเงินทุน 
ห้รือถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้รือเสริมศ์ักยภาพให้้ประเทศ์กำลังพัฒนาในการ
แก้ไขปัญห้าสภาพภูมิอากาศ์เปลี่ยนแปลง

 7) ประเมินสถานการณ์การดำเนินงานระดับโลกทุก 5 ปี โดย 
เป้าห้มายของ Paris Agreement คือต้องมีการควบคุมอุณห้ภูมิเฉุลี่ยของ
โลกไม่ให้้เกิน 2 ห้รือ 1.5 องศ์าเซลเซียส

 แผนแมิ่บทรองรับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศของไทยปี 
พ.ศ.2558 - 2593 

 ในส่วนของแนวทางการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจำกและ 
สง่เสริมการเติบโตทีป่ล่อยคาร์บอนต่ำ ประกอบด้วย 4 ดา้นห้ลักทีเ่กีย่วข้อง
กับด้านอุตสาห้กรรม 
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 1) การผลิี่ตไฟฟ้า เน้นการพฒันาอตุสาห้กรรมพลงังานห้มนุเวยีน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนการบริห้ารจำัดการการผู้ลิต
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิิภาพและปล่อยคาร์บอนต่ำ  

 2) คมินาคมิขนส่ง ซ้่งจำะมีบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งใน 
ภาคอุตสาห้กรรม ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิิภาพการเดินทางและ
ขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งที่มีประสิทธิิภาพสูงและ
ปล่อยคาร์บอนต่ำ และการจำัดการอุปสงค์ของการเดินทาง

 3) ภาคอตุสาหกรรมิ เกีย่วข้องกบัการเพิม่ประสทิธิภิาพการผู้ลติ
และลดของเสีย การสนับสนุนการผู้ลิตและใชุ้พลังงานห้มุนเวียนในภาค
อตุสาห้กรรม และการสง่เสรมิการลงทนุภาคอตุสาห้กรรมทีป่ลอ่ยคารบ์อน
ต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4) ภาคของเส่ย การลดปริมาณการเกิดของเสียและการเพิ่ม
ประสิทธิิภาพการจำัดการของเสีย และสนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้้เป็น
พลังงาน ส่วนภาคของเสียจำะเชุื่อมจำากแผู้นแม่บทท่ีต้ังข้้นซ่้งทางรัฐบาล
และห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินตามในแผู้นนี้  มีการลดปริมาณการ
เกิดของเสียห้รือการด้งเอาของเสียอย่างเชุ่นของเสียในภาคอุตสาห้กรรม
ไปเป็นพลังงาน ก็อาจำส่งผู้ลกระทบตามมา เชุ่น การเผู้าไห้ม้ของเสียเพื่อ
เป็นพลังงาน ห้ากมีระบบการจำัดที่ไม่ดีพอห้รือระบบการบำบัดต่าง ๆ ไม่มี
ประสิทธิิภาพมากพอ ก็จำะเกิดการรั่วไห้ลของมลพิษต่าง ๆ และก่อให้้เกิด
ปัญห้าอื่นในภายห้ลัง
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 เป้าห้มายของ Roadmap กำห้นดไว้ภายในปี พ.ศ์.2573 จำะต้อง
ลดก๊าซเรือนกระจำกลงร้อยละ 20.8 ห้รือคิดเป็นประมาณ 115.6 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในจำำนวนนี้จำะแบ่งเป็น ภาคพลังงานและ
ขนส่งร้อยละ 20.4 ห้รือประมาณ 113 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า ภาค
ของเสียร้อยละ 0.3 ห้รือ 2 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า และภาคการผู้ลิต
อุตสาห้กรรมร้อยละ 0.1 ห้รือ 0.6 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า ซ้่งถือว่าเป็น
ตัวเลขที่ต่ำ เพราะจำากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกของต่างประเทศ์ 
ห้รอืขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งอืน่ ๆ  แสดงให้เ้ห้น็วา่กา๊ซเรอืนกระจำกมทีีม่าจำากกลุม่
อุตสาห้กรรมมีปริมาณสูง ทำให้้เห็้นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้้ความ
สำคัญกับก๊าซเรือนกระจำกที่มาจำากกลุ่มอุตสาห้กรรมเท่าที่ควร
 

 แห้ล่งกำเนิดจำากกระบวนการทางอุตสาห้กรรม ประกอบด้วย 
กลุ่มเห้มืองแร่ มีสัดส่วนร้อยละ 97.97 กลุ่มอุตสาห้กรรมเคมีมีสัดส่วน 
รอ้ยละ 1.94 และกลุม่ผู้ลติภณัฑโ์ลห้ะมสีดัสว่นรอ้ยละ 0.09 ซ่้งมข้ีอสังเกต 
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ว่าข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจำกจำากกระบวนการอตุสาห้กรรมในปี พ.ศ์.2556  
มีสัดส่วนของภาคอุตสาห้กรรมกลุ่มเห้มืองแร่สูงถ้งร้อยละ 97.97 ขณะที่
กลุ่มอุตสาห้กรรมอ่ืน ๆ เชุ่น กลุ่มเคมีภัณฑ์ ห้รือกลุ่มผู้ลิตภัณฑ์โลห้ะ มี 
สัดส่วนรวมกันไม่ถ้งร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับข้อมูลการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำกระดับนานาชุาติจำะเห้็นได้ชุัดว่ากลุ่มอุตสาห้กรรมนั้นมี 
ห้ลากห้ลายกลุ่มทีป่ลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำก ถง้แมก้ลุม่เห้มอืงแรจ่ำะมปีรมิาณ
สูงที่สุด แต่กลุ่มอื่น ๆ  จำะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกที่ไม่แตกต่าง
กันมาก เป็นที่น่าสงสัยว่าข้อมูลที่เผู้ยแพร่มีความสมบูรณ์ห้รือไม่

 เมือ่ลองนำข้อมลูแห้ลง่กำเนดิกา๊ซเรอืนกระจำกสาขาพลงังานในปี 
พ.ศ์.2556 มาเรยีบเรยีงให้ม ่โดยนำกลุม่การใชุพ้ลงังานในกระบวนการผู้ลติ 
และการก่อสร้างของอุตสาห้กรรม กลุ่มน้ำมันและก๊าซธิรรมชุาติ กลุ่ม
ถ่านหิ้น กลุ่มพลังงาน กลุ่มการผู้ลิตไฟฟ้า การขนส่ง และกลุ่มอื่น ๆ มา 
รวมไว้เป็นองค์ประกอบในภาคอุตสาห้กรรม 

 ภาคอตุสาห้กรรมจำะมคีา่อยูท่ีร่อ้ยละ 23.73 ของการปลอ่ยทัง้ห้มด 
ส่วนภาคพลังงานจำะอยู่ที่ร้อยละ 56.58 ของการปล่อยทั้งห้มด เมื่อเทียบ
กับสัดส่วนเดิมที่นำมาเผู้ยแพร่ใน Roadmap จำะเห้็นว่าภาคอุตสาห้กรรม
จำะมปีรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำกเพิม่ข้น้จำาก 18.98 ลา้นตนัคารบ์อน
เทียบเท่า มาอยู่ที่ 75.63 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า
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 เมื่อลองนำข้อมูลจำากรายงานโดย สผู้. มาเรียบเรียงให้ม่ เพื่อ
จำัดกลุ่มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาห้กรรมทั้งกระบวนการของ
อตุสาห้กรรม พบว่า ตวัเลขการปล่อยกา๊ซเรือนกระจำกของกลุ่มอุตสาห้กรรม
มีสัดส่วนร้อยละ 56.49 ห้รือมากกว่าคร้่งห้น้่งของการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจำกทัง้ห้มดของประเทศ์ไทยในปี พ.ศ์.2559 ซ้ง่เปน็การรวมข้อมลู 
การใชุ้พลังงานในภาคอุตสาห้กรรม ข้อมูลการใชุ้พลังงานในภาคการ
กอ่สร้าง การผู้ลิตผู้ลิตภณัฑ ์และกลุม่ทีเ่ป็นการรัว่ไห้ลของสารมลพิษต่าง ๆ   
เข้ามาประกอบ เป็นที่น่าสังเกตว่า ก๊าซเรือนกระจำกในประเทศ์ไทยมี 
ตน้กำเนิดมาจำากกระบวนการต่าง ๆ  ของภาคอุตสาห้กรรมค่อนข้างสูง และมี 
ปริมาณเกินคร้่งห้น้่งของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกทั้งห้มด
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 ข้อสังเกตแลี่ะข้อสรุป

 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกของภาคอุตสาห้กรรมใน
ประเทศ์ไทย มีการกำห้นดอุตสาห้กรรมที่มีการจำำเพาะเจำาะจำงมากเกินไป 
มกีารกำห้นดประเภทอุตสาห้กรรมทีค่่อนข้างไม่ครอบคลมุกับอุตสาห้กรรม
ทั้งห้มด ทำให้้สัดส่วนการปล่อยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับข้อมูลของ 
ต่างประเทศ์  

 เสนอให้้มีการทบทวนและพิจำารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก
ของภาคอุตสาห้กรรมโดยรวมเอาท้ังกระบวนการผู้ลิตและการใชุ้พลังงาน
ในภาคอุตสาห้กรรม มาพิจำารณาในส่วนของอุตสาห้กรรมโดยรวม 

 ประกอบกับ พ.ร.บ.การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ์ มกีารระบุไว้ 
ชุัดเจำนให้้สำนักงานนโยบายและแผู้นทรัพยากรธิรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผู้.) เป็นผูู้้จำัดเก็บและรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจำก ซ้่งจำำเป็นต้อง 
ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนข้อมูลจำากห้น่วยงานห้รือภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องโดยเฉุพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาห้กรรม เพื่อนำส่งข้อมูลให้้ สผู้.  
เป็นผูู้้จำัดเก็บและรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจำกตรงนี้เพื่อเผู้ยแพร่ต่อ

 สุดท้ายอยากเสนอให้้มีการทบทวนแผู้นแม่บทและแผู้นที่นำทาง
ห้รือ Roadmap ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกให้้มีการแก้ปัญห้าที่ 
แห้ล่งกำเนิดอย่างชุัดเจำน โดยเฉุพาะแห้ล่งกำเนิดจำากอุตสาห้กรรม ซ้่งใน
ความเป็นจำริงกระบวนการต่าง ๆ ของภาคอุตสาห้กรรมเป็นแห้ล่งกำเนิด
ห้ลักของก๊าซเรือนกระจำก
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การด้ำาเนำนิำการและการปัระเมนิำผู้ลของการลด้การปัลอ่ยกา๊ซั
เร่อนำกระจกในำภาคอุติสาหกรรมและพลังงานำ

 ป ีค.ศ์.2010 มคีวามตกลง Cancun ซ้ง่เปน็จำดุเริม่ตน้ทีใ่ห้ป้ระเทศ์
กำลังพัฒนาต้องให้้คำสัญญาว่าจำะชุ่วยลดก๊าซเรือนกระจำกลง (ไม่บังคับ)  
ประเทศ์ไทยได้สัญญาว่าจำะลดก๊าซเรือนกระจำกลงร้อยละ 7 - 20 จำากการ 
ปล่อยตามธิุรกรรมปกติ ซ้่งประเทศ์ไทยคาดว่าจำะมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจำกสูงข้้น เพราะเป็นประเทศ์กำลังพัฒนา แต่จำะชุ่วยลดลงร้อยละ 7  
โดยความพยายามของประเทศ์ไทยเอง และถ้าได้ความสนับสนุนจำาก 
ต่างประเทศ์ก็จำะลดลงอีกเป็นประมาณร้อยละ 20

 ปัจำจุำบันประเทศ์ไทยให้้คำสัญญาว่าจำะลดก๊าซเรือนกระจำกใน 
สองภาคส่วน คอื ภาคพลงังานและภาคขนส่ง โดยจำะลดให้้ได้ ร้อยละ 7 ภายในปี  
ค.ศ์.2020 ปจัำจำบุนันีเ้ราสามารถลดกา๊ซเรอืนกระจำกไดอ้ยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ  
64.20 ล้านตันห้รือประมาณร้อยละ 17.49 ซ้่งสูงกว่าที่ให้้สัญญาไว้ 
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แนำวิทางการติดิ้ติามการปัระเมนิำผู้ลการลด้กา๊ซัเรอ่นำกระจก
ในำระด้ับัมาติรการหร่อนำโยบัายของปัระเทศ

 องค์การบริห้ารจำัดการก๊าซเรือนกระจำก ร่วมกับ สผู้. ทำการ
ประเมิน โดยเริ่มแรกจำะรวบรวมและศ์้กษามาตรการและนโยบายทั้งห้มด
ของประเทศ์ไทย จำากนั้นคัดเลือกมาตรการสำคัญที่เห้็นว่ามีการลดก๊าซ
เรือนกระจำกได้มาก และกำห้นดกรณีฐานว่าในกรณีท่ีไม่มีการลดก๊าซ 
เรือนกระจำกจำะปล่อยเท่าไร แล้วเมื่อใส่มาตรการต่าง ๆ เข้าไปจำะชุ่วยลด
กา๊ซเรือนกระจำกเท่าไร จำากนัน้ทำกระบวนการกำห้นดวิธิกีารคำนวนในการ
รายงานผู้ลสอบแลว้คำนวนออกมา รวมทัง้มกีารกำห้นดเร่ือง Conversion 
Factor ด้วยว่ามีการเปลี่ยนอย่างไร ใส่ตัวแปรอย่างไร แล้วรายงานไปยัง
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
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 แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจำกมีห้ลายวิธิี เชุ่น การให้้ฉุลาก 
(ฉุลากลดคาร์บอน ห้รือฉุลาก Carbon Footprint) การใชุ้กลไกราคา ซ้่ง
เปน็ทีน่ยิมในตา่งประเทศ์เพือ่สรา้งความยดืห้ยุน่ในการลดกา๊ซเรอืนกระจำก 
ด้านการเงินการคลัง (การใชุ้ภาษีกลุ่ม Carbon Tax ต่าง ๆ ในการเก็บ 
กับภาคอุตสาห้กรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสูง ๆ) การใชุ้การเงิน 
เข้ามาชุ่วย และมีการตั้งเป้าห้มายที่เรียกว่า Science Based Target  
ตั้งเป้าให้้สอดคล้องกับความตกลงปารีสแล้วดูว่าลดลงเท่าไร

 ทั้งห้มดเพื่อให้้อุตสาห้กรรมและภาคพลังงานเปลี่ยนเทคโนโลยี  
และใชุพ้ลงังานห้มุนเวยีนมากข้น้ มปีระสทิธิภิาพในการใชุพ้ลงังานมากข้น้ 
ห้รอืมีการใชุเ้ทคโนโลยอีืน่ ๆ  ซ้ง่ปัจำจำบุนักำลงัอยูใ่นระห้วา่งการวจัิำยพัฒนา 
เชุ่น เทคโนโลยีที่เรียกว่า Carbon Capture Utilization and Storage  
คอืการกักเกบ็เอาก๊าซเรอืนกระจำกทีถู่กปลอ่ยออกมา อดัเปลีย่นสภาพจำาก
ก๊าซเป็นของเห้ลวห้รือเป็นของแข็ง เอาไปใชุ้ประโยชุน์อื่น ๆ ห้รือเก็บอัด 
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เอาไปไว้ใต้พื้นพิภพเพื่อทำให้้การปล่อยก๊าซเรือนกระจำกลดลง แม้ว่าจำะมี
การดำเนินการไปแล้วประมาณ 22 โรงงานแต่ต้นทุนยังสูงอยู่ ห้ากทำให้้ 
ต้นทุนต่ำสุดได้ จำะทำให้้ภาคอุตสาห้กรรมและภาคพลังงานลดก๊าซ 
เรือนกระจำกได้อย่างเป็นรูปธิรรม

 การลดก๊าซเรอืนกระจำกจำะมต้ีนทุนจำง้ต้องดำเนนิการให้้สมดลุ ทำให้้ 
ต้นทุนนั้นเปลี่ยนเป็นกำไร ซ้่งจำะต้องเป็นความฉุลาดของนโยบายของรัฐ  
และต้องเป็นความฉุลาดของอุตสาห้กรรมที่จำะเลือกวิธิีการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจำกต่าง ๆ  เชุ่น ทาง McKinsey’s เขาเรียกว่า Abatement Cost Curve  
ยิ่งอยู่ไปทางซ้ายมือเท่าไรและมีเส้นแท่งติดลบ แสดงว่ามาตรการเห้ล่านี ้
เป็นมาตรการที่ทำไปแล้วได้กำไรทั้งนั้น ไม่ได้เป็นการลงทุนเลย ส่วน 
มาตรการกลาง ๆ ที่เป็นกลุ่มนี้ก็จำะเป็นมาตรการที่ทำแล้วสมเห้ตุสมผู้ล  
อาจำจำะมีต้นทนุสงูบ้าง ส่วนมาตรการห้ลงั ๆ  ทีอ่ยูท่างขวามือเป็นมาตรการทีมี่
ต้นทนุสงู เชุ่น มาตรการทีม่ต้ีนทนุสงู CCUS (Carbon Capture Utilization 
and Storage) กลุม่นียั้งมต้ีนทนุสงูอยูต่าม MCC (McKinsey Greenhouse 
Gas Abatement Cost Curve) ขณะเดียวกันกลุม่ทีท่ำได้และประห้ยัด
สามารถลดก๊าซเรอืนกระจำกได้ด ีคอื พวกเปลีย่นห้ลอดไฟเป็นห้ลอด LED 
พวกจำดัทำ Biogas และ Biomass พวก Renewable Energy ซ่้งทำได้
เลย ส่วนพวก Solar PV ยงัมต้ีนทนุอยู ่เพยีงแต่ว่าตอนนีคุ้ม้ทุนแล้ว

 กลไกตลาดเป็นกลไกที่ทางต่างประเทศ์นิยมใชุ้และโยงไปสู่การ
จำัดการภาคอุตสาห้กรรม คือ ให้้อุตสาห้กรรมเกิดการรายงานการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจำกรายโรงงาน ไม่ว่าทางยุโรป สห้รัฐอเมริกา ห้รือประเทศ์ 
อื่น ๆ ที่มีกลไกเห้ล่าน้ี ทุกโรงงานจำะต้องมีการรายงานก๊าซเรือนกระจำก
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รายโรงงาน เพื่อดูว่าโรงงานใดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกสูง (มากกว่า 
25,000 ตันต่อปี) โรงงานเห้ล่าน้ันจำะต้องมีการลดก๊าซเรือนกระจำก โดย
ภาครัฐบงัคบัให้เ้กิดการลดก๊าซเรือนกระจำกปริมาณเท่าใด โรงงานเห้ล่านัน้
มีห้น้าที่ในการลดก๊าซเรือนกระจำก ส่วนภาครัฐสร้างกลไกราคามาชุ่วยใน 
การลดก๊าซเรือนกระจำก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้้โรงงานอื่นที่สามารถลด 
กา๊ซเรือนกระจำกบนต้นทุนทีต่่ำกว่าและมากกว่าทีรั่ฐกำห้นด กเ็อาปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจำกที่ลดได้มากกว่าที่รัฐกำห้นด ไปขายให้้แก่โรงงานที่ปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจำกมากกว่าที่รัฐกำห้นดได้ เพื่อให้้มีกำลังใจำในการลด 
ก๊าซเรือนกระจำกเพิ่ม ขณะท่ีโรงงานท่ีลดก๊าซเรือนกระจำกบนต้นทุนสูงก็
สามารถซื้อการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากโรงงานอ่ืนมาได้โดยที่ต้นทุน 
ไม่สูง ซ้่งวิธิีนี้จำะทำให้้การลดก๊าซเรือนกระจำกมีประสิทธิิภาพสูงสุด

 การใชุ้กลไกการตลาดจำะทำได้ต่อเมื่อมีรายงานการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจำกห้รือ Carbon Footprint ต้องวัดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจำก ซ้ง่ประเทศ์ไทยยงัไมม่ขีอ้กำห้นดให้แ้ต่ละโรงงานมกีารรายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจำกรายโรงงาน ประเทศ์ไทยมีเพยีง Energy Audit 
ห้รอืกล่าวคือ มแีตเ่รือ่งพลงังาน ยงัไมม่กีารเพิม่เรือ่งกา๊ซเรอืนกระจำกเขา้ไป 
และร่างพระราชุบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ที่กำลังจำะเข้าสู่
สภา  เป็นการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกในระดับประเทศ์เท่านั้น 
ไม่มใีนระดับโรงงาน เพราะฉุะนัน้จำง้มองเห็้นเพียงภาพรวม ไม่สามารถมอง
เห้น็ในรายโรงงานได ้สว่นน้ีเปน็สิง่ท่ีเราทกุคนจำะตอ้งชุ่วยกันผู้ลกัดนัเพือ่ให้้
ภาคอุตสาห้กรรมเกิดการลดก๊าซเรือนกระจำกได้
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คนำรุ่นำใหม่กับัโลกร้อนำ1	
“ขอเชัิญชัวนัให้้ต้ั�งคำำาถามีกับุต้ัวเองว่า

อนัาคำต้แบุบุไห้นัที�คำุณต้้องการและ
อะไรที�คำุณกำาลังทำาอยู่เพื่่�อให้้อนัาคำต้ที�คำุณต้้องการเป็นัคำวามีจริง”

 การตั้งคำถามกับคนรุ่นให้ม่ว่า โลกร้อนเกิดจำากอะไร อาจำดูเป็น
เรื่องยาก เพราะต้องอธิิบายด้วยข้อมูลทางวิทยาศ์าสตร์มากมาย แต่เมื่อ
ห้นักลบัมาให้เ้ขาตัง้คำถามกับตัวเองว่า อนาคตแบบไห้นทีคุ่ณต้องการ ห้รือ
เราต้องการโลกแบบไห้น คนรุ่นให้ม่น่าจำะมีคำตอบได้ถ้งโลกใบที่เขาอยาก
ให้้เป็น เพื่อทำให้้อนาคตของเขาอยู่ได้อย่างเป็นสุข

 ตอนนี้นักวิทยาศ์าสตร์ในโลกร้อยละ 3 เชุื่อว่า โลกร้อนเป็น
ปรากฏิการณ์ธิรรมชุาติ อีกร้อยละ 97 บอกว่ามนุษย์ทำ และอีก ร้อยละ 
2 - 3 คิดว่าเกี่ยวข้องกับธุิรกิจำ ปรากฏิการณ์แรกที่พบคือ อุณห้ภูมิโลก
เปลี่ยนไป ปี ค.ศ์.2016 เป็นปีท่ีถูกบันท้กว่าร้อนที่สุด อันดับสองคือปี  
ค.ศ์. 2020 และอันดับสามคือปี 2019 ปรากฏิการณ์ทีส่องคือ อณุห้ภมูขิอง
โลกกบัความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดเ์ปน็ไปในทศิ์ทางเดยีวกนั เมือ่
คารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ อณุห้ภมูกิเ็พิม่ แลว้คารบ์อนไดออกไซด์มาจำากไห้น 
ก็มาจำากที่เราเผู้าพลังงานฟอสซิล ซ้่งเป็นเช้ืุอเพลิงท่ีถูกฝัุ่งในดินเมื่อ 200 
ล้านปีที่แล้ว ได้แก่ ถ่านห้ิน น้ำมัน แก๊สธิรรมชุาติ เมื่อเผู้าฟอสซิลเห้ล่านี้ 
จำะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 1การบัรรยายให้กับัคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Thai Climate Justice for All  โด้ย ผูู้้ชื่่วยศาสิ่ตราจารย์ ประสิ่าทุ มีแต้ม  
วันทุี� 22 พีฤษภาคม พี.ศ.2564
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 นอกจำากนี้ พบว่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
มนุษย์นั้น ปล่อยจำากการเผู้าพลังงานของฟอสซิลและอุตสาห้กรรม 34.4 
ห้น่วย การใชุ้ที่ดิน 5.9 ห้น่วย และการนำไปใชุ้ของธิรรมชุาติคือ พืชุ
จำะเป็นตัวชุ่วยสังเคราะห์้แสง เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใชุ้เป็นอาห้าร 
แล้วอาห้ารที่เราทานก็มาจำากพืชุ เพราะฉุะนั้นพืชุชุ่วยทำให้้โลกสมดุล
ข้้น มันเป็นตัวเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วปล่อยออกซิเจำนออกมา โดย
พืชุบนบกนำไปใชุ้ 12.5 ห้น่วย และพืชุในมห้าสมุทร 9.2 ห้น่วย ยังคง
เห้ลือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ์ปีละ 18.6 ห้น่วย ดังนั้น  
ต่อใ ห้้ เรา เพิ่ มจำำนวนพืชุบนบกได้อีก เ ท่าตั ว  ความเ ข้มข้นของ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยังเพิ่มข้้น ห้ากสิ่งที่ทำให้้ตระห้นกกว่านั้นคือ   
เมื่อเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ก๊าซนั้นจำะลอยข้้นไปอยู ่
บนฟ้าและมีอายุ 300 - 1,000 ปี นั่นห้มายความว่า ต่อให้้เราห้ยุดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์วันนี้ อีก 300 ปีเป็นอย่างน้อยก๊าซจำ้งจำะลดลง 
แต่ห้ากเราไม่ห้ยุดลดจำำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มันจำะ 
ยิ่งอันตรายมากกว่า  

 ดังน้ัน วิธิีการแก้ปัญห้าโลกร้อนท่ีถือเป็นทางห้ลัก ซ้่งเป็น 
ข้อตกลงของนักวิทยาศ์าสตร์ ท้ั งโลก คือต้องลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และวิธิีที่ควรทำมากที่สุด คือ เลือกใชุ้พลังงานที ่
ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนวิธิีอื่นอย่างการปลูกป�าถือเป็น
มาตรการที่เอามาเสริม 

 ตามข้อตกลงปารีส 2015 แต่ละประเทศ์ประกาศ์ไว้ว่า จำะปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงรวมแล้ว 4 องศ์า แต่พบว่าในปี ค.ศ์.2020  
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การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่ได้ลดลงเลย กลับเพิ่มมากข้้น  
ในประเทศ์ไทยอุณห้ภูมิเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ์.2020 สูงกว่าค่าเฉุล่ียเมื่อ  
100 ปทีีแ่ลว้ประมาณ 1 - 2 องศ์า ประเทศ์ญีปุ่�นรอ้นเพิม่ข้น้ถง้ 5 องศ์า อกีทัง้ 
ปรากฏิการณ์โลกร้อนไม่ใชุ่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากก็จำะร้อนมาก แต่
กลไกของโลกร้อนคล้ายกับ “ดอกเบี้ยทบต้น” คือเงินรวมเพิ่มข้้นอย่าง
รวดเร็ว เพราะว่าดอกเบี้ยกลับไปเป็นเงินต้น เชุ่น ห้ากดอกเบี้ยร้อยละ 20 
เมื่อผู้่านไป 10 ปี เงินต้นกับเงินรวมต่างกันเกือบ 2 เท่า ประเด็นสำคัญคือ 
ความซบัซอ้นของกฎธิรรมชุาตไิมไ่ดต้รงไปตรงมาตามทีค่นสว่นให้ญเ่ขา้ใจำ
แบบเดียวกับสูตรดอกเบี้ยทบต้น ตัวผู้ลของการเปลี่ยนแปลงมันย้อนกลับ
ไปเป็นสาเห้ตุให้ม่ มันจำ้งเกิดผู้ลลัพธิ์มากกว่าที่มันควรจำะเป็น

ผู้ลกระทบัจากโลกร้อนำ

“ผู้ลกระทบจำากโลกร้อน ไม่ใชุ่แค่รู้ส้กร้อน” 

 ห้ากแต่ละปีมีผูู้้เสียชุีวิตจำากมลพิษทั่วโลกถ้ง 9 ล้านคน และที่
สำคัญการเผู้าคาร์บอนไดออกไซด์ ถ่านหิ้นทำให้้เกิดฝุุ่�น PM 2.5 ด้วย  
ภัยธิรรมชุาติอย่างไฟป�าธิรรมชุาติ ในต่างประเทศ์ก็พบสาเห้ตุชุัดเจำนว่า  
เกิดจำากโลกร้อน เพราะอากาศ์แห้้ง เมื่อแสงอาทิตย์มากระทบกับเศ์ษแก้ว
มันสามารถติดไฟเองได้  

 ขณะทีอุ่ณห้ภมูโิลกรอ้นข้น้เลก็นอ้ย แตค่ล่ืนความร้อนเพ่ิมข้้นเป็น  
100 เท่า อดีตเราเห้็นว่าแต่ละฤดูมีภูมิอากาศ์ท่ีชุัดเจำนว่าเป็นฤดูร้อน  
ฤดหู้นาว ฤดูฝุ่น แต่ทกุวนันีเ้ห้ลืออากาศ์เย็นเพยีงนดิเดียว ห้ากอากาศ์ร้อน
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เพิ่มข้้น ในชุ่วงปี ค.ศ์.1951 – 1980 โอกาสที่จำะเกิดคลื่นความร้อนบน 
แผู้่นดินทางซีกโลกเห้นือเท่ากับร้อยละ 0.1 แต่เพิ่มข้้นเป็นร้อยละ 14.5  
ในชุ่วงปี ค.ศ์.2005 - 2015

 ผู้ลกระทบอีกอย่างคือ โลกร้อนส่งผู้ลต่อทรัพยากร ห้มู่บ้าน 
แห้ง่ห้น่้งทีป่ากีสถานส่งออกพริกมากเป็นอันดับ 4 ของโลก เมือ่ 4 - 5 ปกีอ่น 
มีคลื่นความร้อน เมื่อร้อนจัำดจำะตามมาด้วยฝุ่นตกห้นัก ในอนาคตเมืองนี้
จำะเจำอคลื่นความร้อนเกือบทุกปี ส่งผู้ลให้้ปลูกพริกไม่ได้เห้มือนเดิม แต่  
ร้อยละ 85 ของรายได้ในเมืองนี้มาจำากการปลูกพริก เมื่อชุุมชุนปลูกพริก 
ไม่ได้ ย่อมส่งผู้ลกระทบต่อวิถีชุีวิตอย่างแน่นอน นี่คือปัญห้าโลกร้อน

 ในชุว่งป ีค.ศ์.1960 - 2019 พบวา่เกดิภยัพบิตัมิากข้น้กวา่ 6 เทา่ตวั  
มีตัวเลขปปรากฎว่า ชุ่วงปี ค.ศ์.1960 – 1970 เกิดประมาณ 39 ครั้งต่อปี  
แต่ชุ่วงปี ค.ศ์.2009 - 2019 เกิดประมาณ 238 ครั้งต่อปี 

หลกัพ่�นำฐานำ	5	ขอ้	วิา่ด้ว้ิยการเปัล่�ยนำแปัลงสภาพภม้อิากาศ

 ดร.คิมเบอร์ลี่ นิโคลาส (Kimberly Nicholas PhD) แห่้ง
มห้าวิทยาลัย Lund ซ้่งเป็นมห้าวิทยาลัย 400 ปี ของประเทศ์สวีเดน  
บอกว่า เรื่องโลกร้อนต้องอธิิบายง่าย ๆ ด้วยห้ลักพื้นฐาน 5 ข้อ คือ

 1. โลกร้อนข้้นจำริง
 2. มนุษย์เป็นต้นเห้ตุ
 3. เรามั่นใจำ มีห้ลักฐาน
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 4. มันคุกคามทั่วโลก
 5. แต่เราแก้ไขได้

 จำากการสำรวจำขององค์การสห้ประชุาชุาติ (UNDP) People’ 
Climate Vote Result มีผูู้้ตอบแบบสอบถามประมาณ 1.2 แสนคน 
ทั่วโลก จำาก 180 ประเทศ์ นับเป็นร้อยละ 64 ของประชุากรโลก 
โห้วตว่า “การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศเป็นภาวะฉุกเฉิน” ปรากฏิ 
ว่าคนที่เชุื่อเรื่องนี้มากที่สุดเป็นคนตามห้มู่เกาะเล็ก ๆ เชุ่น ฟิลิปปินส์ และ
อีกห้ลายห้มู่เกาะ 

 เมื่อเปรียบเทียบความเช่ืุอระห้ว่างกลุ่มอายุ พบว่า คนอายุ 
น้อยกว่า 18 ปี (ร้อยละ 69) เชุื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์
เป็นภาวะฉุุกเฉุินมากที่สุด ขณะที่คนอายุเกิน 60 ปี (ร้อยละ 58)  
เชุื่อน้อยกว่า โดยมีค่าความแตกต่างอยู่ท่ีร้อยละ 11 จำากตัวเลขดังกล่าว 
ทำให้้เกิดความห้วังว่า ประเทศ์จำะดีข้้นได้เพราะคนรุ่นให้ม่ 

 ในชุ่วงโควิด 19 พบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 
ประมาณร้อยละ 7 เนื่องจำากทั้งโลกถูกล็อกดาวน์ ไม่มีการเดินทาง  
เครื่องบินห้ยุดบิน และรถห้ยุดวิ่งเป็นจำำนวนมาก แต่เมื่อใดที่สถานการณ์ 
กลับมาสู่ภาวะปกติ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คงกลับมา 
เห้มือนเดิม เพราะฉุะนั้นห้ากเราต้องการให้้โลกร่มเย็น เราต้องเปลี่ยนการ 
ใชุ้พลังงานเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจำากพลังงานจำากแสงอาทิตย์ กังห้ันลม ห้รือ 
ชุวีมวล ประเทศ์เยอรมันคดิคน้การใชุ้พลงังานห้มุนเวยีนมา 30 ปแีลว้ และ
เริม่ทำมาตัง้แตป่ ีค.ศ์.1990 ทัง้พลงังานจำากกงัห้นัลม ชุวีมวล และโซลา่รเ์ซลล์  
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ปรากฏิว่า ผู้ลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าท่ีประเทศ์ไทยใชุ้ และเชุื่อห้รือไม่ว่า  
พลังงานแสงอาทิตย์เพียง 18 นาที ถ้าเราเก็บพลังงานเห้ล่านี้ห้มด มัน 
เพยีงพอท่ีมนษุยจ์ำะใชุท้ัง้โลกและทัง้ป ีแตท่ีผู่้า่นมาเราไมม่ทีีเ่กบ็ เราจ้ำงไมไ่ด้
ใชุ ้ในห้ลายประเทศ์เริม่ผู้ลิตรถไฟฟา้ท่ีมาจำากโซลาร์เซลล ์การใชุแ้บตเตอรี่
ในโทรศ์ัพท์มือถือ และนี่คือสิ่งที่โลกจำะต้องเปลี่ยน 

 คำถามแรกที่อยากให้้พวกเรา และคนรุ่นให้ม่ตั้งคำถามกับตัวเอง
คอื เราต้องการโลกแบบไห้น ตอ้งการโลกท่ีบอบชุ้ำ รอ้นสดุขัว้ เกิดภยัพิบติั 
ห้รือโลกที่ผูู้้คนยิ้มแย้มแจำ่มใส 

 คำถามที่สอง เรากำลังทำอะไร เพื่อให้้โลกที่เราอยากได้เกิดข้้น 
จำริงเราอาจำจำะรู้ส้กท้อแท้ ห้มดอาลัยตายอยาก แล้วไม่ทำอะไร เพราะ 
รู้ส้กว่าเป็นเรื่องยาก ห้รือเราจำะเป็นคนมองโลกในแง่ดี ผูู้้ด้ือรั้น มุ่งมั่น  
ผูู้้มีความเชุื่ออย่างแรงกล้าว่า โลกนี้อยู่ในมือเรา เราจำะต้องร่วมกันเปลี่ยน  
ไม่ว่าจำะยากเย็นเพียงไร เราจำะต้องสร้างเพื่อน สร้างกลุ่มแล้วลุกข้้นสู้

 ขณะน้ี มีกลุ่มคนรุ่นให้ม่ในต่างประเทศ์ที่ลุกข้้นมาเคลื่อนไห้วใน
เรื่องนี้ เพราะเรื่องโลกร้อน อ่านตำราเท่านั้นไม่เพียงพอ แต่เราต้องลุกข้้น
มาเปลี่ยน เกรตา ธิันเบิร์ก (Greta Thunberg) เยาวชุนที่เคลื่อนไห้วเรื่อง
โลกร้อนชุาวสวีเดน กล่าวว่า

 “เรามีคำอธิิบายและวิธิีการแก้ไขวิกฤติภูมิอากาศ์เรียบร้อยมา
นานแล้ว เรามีทั้งข้อเท็จำจำริงและคำตอบ สิ่งที่เราต้องทำคือ ตื่นข้้นและ
เปลี่ยนแปลง”
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มุมมองข้อเสนำอของ
ภาคปัระชาสังคมติ่อ	COP	261	

COP	26	ค่ออะไร	สำาคัญอย่างไร

 COP ย่อมาจำาก Conference of the Parties เป็นการประชุุม
สมชัุชุาประเทศ์ภาคอีนสุญัญาสห้ประชุาชุาตวิา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ ซ้่งจำัดข้้นทุกปีในชุ่วง 26 ปีที่ผู้่านมา และถือเป็นเครื่องมือที่จำะ
ชุ่วยนำปัญห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ไปสู่ระดับโลก

 1เวทุีเสิ่วนาเร่�อง มุมมองขี้อเสิ่นอขีองประชื่าสิ่ังคมต่อ COP 26 วันทุี� 30 ตุลาคม พี.ศ.2564
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 ในการประชุุม COP 21 เมื่อปี ค.ศ์.2015 ณ กรุงปารีส 196 
ประเทศ์ได้ตกลงที่จำะร่วมมือกันรักษาอุณห้ภูมิโลกไม่ให้้สูงข้้นเกิน 2 องศ์า
เซลเซยีส เมือ่เทยีบกบัระดบักอ่นยคุอตุสาห้กรรม โดยตัง้เปา้ไวท้ี ่1.5 องศ์า
เซลเซียส ซ้่งทำให้้เกิดข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ข้้น ภายใต้ 
ข้อตกลงนี้ ประเทศ์ต่าง ๆ ทั่วโลกมุ่งมั่นที่จำะสร้างการมีส่วนร่วมที่ประเทศ์
กำห้นด (Nationally Determined Contributions ห้รือ NDCs) ซ้่งเป็น
แผู้นปฏิบิตักิารลดการปลอ่ยมลพษิระดบัชุาต ิโดยทกุ ๆ  5 ป ีประเทศ์ตา่ง ๆ   
จำะต้องกลับมาด้วยแผู้นการฉุบับที่ปรับปรุงให้ม่ 

 สำห้รับ COP 26 ทั้ง 200 ประเทศ์จำะประกาศ์แผู้นการลดการ
ปล่อยมลพิษภายในปี ค.ศ์.2030 นอกจำากนี้ยังมีข้อตกลงเฉุพาะเกี่ยวกับ
การเลิกใชุ้ถ่านห้ิน การเปลี่ยนไปใชุ้ยานพาห้นะไฟฟ้า และคาดว่าจำะมีการ
ดำเนินการเพื่อปกป้องธิรรมชุาติมากข้้น

มุมมองของภาคปัระชาสังคมติ่อ	COP	26

 ปัญหาโลี่กร้อนควรเชิ่�อมิโยงกับความิเป็นธิรรมิ

 ในการประชุมุ COP ทกุครัง้จำะมปีระเดน็ข้อถกเถยีงสำคญั โดยเฉุพาะ  
COP 26 ขอ้ถกเถียงแรก คอื โลกร้อนมาจำากไห้น ซ้ง่คณะกรรมการระห้ว่าง 
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (Intergovernmental  
Panel on Climate Change ห้รือ IPCC) ยืนยันว่าโลกร้อนเกิดจำาก 
มนุษย์ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีตัวอย่างมากมายที่แสดงว่า 
ไม่ใชุ่มนุษย์ทุกคนที่ทำให้้เกิดโลกร้อน Oxfam มีการศ์้กษาพบว่า กลุ่ม
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ประชุากรที่มีรายได้สูง ซ้่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชุากรโลกมีส่วน 
ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำกร้อยละ 50 ในขณะที่ประชุากรโลก  
ซ้ง่มรีายไดต้ำ่ มสีดัสว่นรอ้ยละ 50 ของประชุากรโลกกลบัมสีว่นในการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกเพียงร้อยละ 10

 จำากข้อสรุปดังกล่าว ชุวนให้้คิดได้ว่าปัญห้าโลกร้อนควรเชุื่อมโยง 
กับความเป็นธิรรมด้วย ความเป็นธิรรมเชิุงนิเวศ์ ความเป็นธิรรมเรื่อง
ของสภาพชีุวิตผูู้้คนต่อปัญห้าโลกร้อน และต้องมองการแก้ปัญห้าที่ระบบ 
ไม่ใชุ่มองเฉุพาะกลุ่มคน เพราะสิ่งที่เป็นผูู้้กำกับให้้เกิดวภาวะโลกร้อนคือ 
ระบบทุนนิยมบนฐานพลังงานฟอสซิล ซ้่งสร้างการล้างผู้ลาญ การสะสม 
ความมั่งคั่ง แล้วผู้ลักภาระส่งผู้ลกระทบออกไปทั่วโลกในภาวะก๊าซ 
เรือนกระจำก

 โลี่กทัศน์คาร์บอนนิยมิ VS ปัญหาเชิิงโครงสร้างการพัฒนา  
ผลี่กระทบกับประชิาชิน

 โลกทัศ์น์คาร์บอนนิยม คือ การอธิิบายให้้สังคมรับรู้และเข้าใจำ 
ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจำจำัยห้ลักในการทำให้้เกิดโลกร้อน และ
เกิดการแปลงสสารธิรรมชุาตินี้เป็นห้น่วยผู้ลกระทบ เป็นปัจำจัำยที่ก่อ
ให้้เกิดภัยพิบัติ จำนมีการแปลงให้้ก๊าซคาร์บอนมาเป็นทรัพย์สิน เกิด
กระบวนการค้าคาร์บอนไดออกไซด์ให้เ้ป็นห้น่วยเงินตราทีส่ามารถซ้ือขาย
กันในรูปแบบคาร์บอนเครดิต ด้วยวิธิีการคือ ห้ากประเทศ์ไห้นปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มาเท่าไรก็สามารถไปปลูกป�าในประเทศ์อื่นทดแทน
เท่ากับจำำนวนที่ตนเองปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่านั้น จำ้ง
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กลายเป็นว่าประเด็นปัญห้าเรื่องโลกร้อนในปัจำจำุบันถูกลดทอนให้้เห้ลือ
เพียงประเด็นจำำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากน้อย
เท่าไร ใครสามารถลดการปลดปล่อยได้เท่าไร แต่ไม่มีการกล่าวถ้งปัญห้า
โครงสรา้งการพัฒนา กระบวนการตกัตวงทรพัยากรธิรรมชุาต ิกระบวนการ 
สร้างความมั่งคั่งแล้วผู้ลักภาระไปที่คนจำำนวนไม่น้อย ขาดมิติเชุิงสังคม  
ชุาวบา้น ทัง้เกษตรกร ชุนพืน้เมือง กลุม่คนจำนเมือง ห้รอืประชุาชุนทัว่ ๆ  ไป  
ดังนั้น ทิศ์ทางของโลกที่กำลังเคลื่อนไห้วทางนโยบายเรื่องโลกร้อนจำ้งเป็น
โลกของผูู้้เชุี่ยวชุาญ ไม่มาถ้งประชุาชุน

 ประเด็นปัญห้าที่สำคัญคือ โลกวิทยาศ์าสตร์ซ้่งถูกอธิิบายผู้่าน
คาร์บอนเครดิตกับโลกประสบการณ์ชุีวิตของประชุาชุนในเรื่องโลกร้อนที่
อธิิบายจำากสภาพภูมิอากาศ์จำะเช่ืุอมโยงกันอย่างไร โดยท่ีเห็้นปัญห้าเชิุง
โครงสร้าง และประชุาชุนที่เข้าใจำปัญห้าได้รับผู้ลกระทบ และมีบทบาท
กอบกู้แก้ไขปัญห้าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์

 อีกวาทกรรมที่เป็นข้อถกเถียงให้ญ่คือคำว่า “คาร์บอนสุทธิิเป็น
ศูนย์” (Net Zero ห้รือก๊าซเรือนกระจำกสุทธิิเป็นศู์นย์) พาให้้คิดว่า เรา 
ลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศ์ูนย์ได้ แต่ความจำริงคือ “คาร์บอนสุทธิิ
เป็นศู์นย์” เป็นกระบวนการยักย้ายถ่ายเทคาร์บอนในระบบตลาดและ 
ห้ักกลบลบห้นี้จำนเป็นศ์ูนย์ คือผูู้้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก  
แต่ลดปริมาณได้น้อยสามารถไปซื้อห้รือไปลงทุนในกิจำกรรมต่าง ๆ แล้ว 
นำมาห้ักกลบลบห้นี้คาร์บอน กระบวนการดังกล่าวเกิดในระดับโลก เชุ่น  
การทำลายป�าที่ประเทศ์บราซิล ห้รือป�าในประเทศ์ไทย อาจำจำะไปถูกปลูก
ชุดเชุยในทีอ่ื่นในฐานะของคารบ์อนเครดติ ห้รอื กจิำกรรมทางเศ์รษฐกจิำอืน่ 
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ที่เพิ่มก๊าซเรือนกระจำกก็อาจำจำะไปถูกอธิิบายผู้่านกิจำกรรมเชิุงบวกอื่น ๆ  
รวมทั้งโครงการความชุ่วยเห้ลือจำากประเทศ์พัฒนาแล้วอีกห้ลายแบบ 
เชุ่น เรดด์พลัส (REDD+) การฟ้�นฟูป�า การอุดห้นุนชุุมชุนในพื้นท่ีป�า 
ในประเทศ์กำลังพัฒนา ซ้่งประเทศ์ไทยก็กำลังมีโปรแกรม REDD+ด้วย  
แต่ไม่ใชุ่การชุ่วยเห้ลือเท่านั้น แต่มาพร้อมกับเรื่องคาร์บอนเครดิต เรื่อง
สิทธิิคาร์บอนท่ีจำะเป็นทรัพย์สิน ซ้่งยังไม่มีความลงตัวว่าจำะเปลี่ยนแปลง 
ห้รือกระทบต่อสิทธิิของชุุมชุนในการใชุ้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างไร และ 
แนวโน้มปัญห้ามากข้้นคือ เราจำะแบ่งปันผู้ลประโยชุน์ท่ีเป็นธิรรมได้ 
ห้รือไม่ ซ้่งไม่ง่ายเลยเพราะเมื่อคาร์บอนเป็นเงินตรา มีมูลค่าถูกปั�นให้้ 
สูงข้้น นี่คือกระบวนการที่เราอาจำเรียกว่า “กระบวนการฟอกเขียว”  
ซ้่งเป็นเห้ตุให้้เรื่องซับซ้อนมากข้้น

 จำะเห้็นว่าโลกกำลังถูกบีบให้้เข้าสู่ “คาร์บอนสุทธิิเป็นศ์ูนย์”  
การประชุุม COP 26 กำลังพยายามทำให้้ระบบตลาดคาร์บอน (Carbon 
Market) ตกลงกันได้ มีมาตรฐานแลกเปลี่ยนกันได้ทั่วโลก ซ้่งประเทศ์ที่
พ้ง่พาพลังงานฟอสซลิห้ลายประเทศ์ เชุ่น ญีปุ่�น ซาอดุอิาระเบยี ไมต่อ้งการ 
ปรบัลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนมากนกั เพราะห้ากจำดัการบบีลดอยา่งจำรงิจำงั 
อาจำจำะกระทบกับประชุาชุน แม้แต่บิล เกตส์ ยังเขียนห้นังสือออกมาบอก 
ว่าเราไม่สามารถจำะฝุ่ันถ้งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างเต็มที่ได้  
แต่ต้องสร้างพลังงานสะอาดให้้ประชุาชุนท่ีเข้าไม่ถ้งด้วย จำะทำให้้มิติของ
ความเห้ลื่อมล้ำสลายไป 
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 พลี่ังงานหมิุนเว่ยน: ทิศทางสังคมิสะอาดปราศจากคาร์บอน

 ทางออกที่ห้ลากห้ลายเพื่อนำสู่ทิศ์ทางสังคมสะอาดปราศ์จำาก
คาร์บอน คือการหั้นมาใชุ้พลังงานห้มุนเวียนอย่างจำริงจัำง ซ่้งจำะทำให้้เรา
อาจำลดอณุห้ภมูไิดค้ร้ง่ห้น้ง่ภายในป ีค.ศ์.2030 และเปน็ศ์นูยใ์นป ีค.ศ์.2050 
สิ่งเห้ล่านี้ทำได้โดยการเปลี่ยนปฏิิวัติโครงสร้างพลังงาน แต่คำถามคือ  
โครงสร้างพลังงานของโลกเป็นระบบกลุ่มธุิรกิจำขนาดให้ญ่ท่ีผูู้กขาด  
ดว้ยเห้ตุนีจ้ำง้มีขอ้ถกเถียงเรือ่งความเป็นธิรรมมากมาย ไม่วา่ความเป็นธิรรม 
ในการเข้าถ้งกติกา ความเป็นธิรรมในเรื่องของผูู้้คนที่ได้รับผู้ลกระทบ  
ความเป็นธิรรมจำากการโยกย้ายถ่ายเทระบบคาร์บอน ความเป็นธิรรม
ระห้ว่างรุ่นที่ต้องเผู้ชุิญกับภัยพิบัติมากข้้น โดยเฉุพาะคนเยาวชุนรุ่นให้ม่ 
ไปสู่เรื่องของความเป็นธิรรมทางนิเวศ์

 COP 26 กับการส่งมิอบความิเป็นธิรรมิให้คนรุ่นต่อไป

 ห้ัวใจำสำคัญของ COP 26 คือควรทำอย่างไรที่จำะส่งมอบความ
เปน็ธิรรมของคนรุน่นีใ้ห้กั้บคนรุน่ต่อไป และเป็นการตัดสินใจำว่า ใครกันแน่ 
ควรเป็นเจำ้าของอนาคต ประเทศ์ผูู้้ปล่อยก๊าซเรือนกระจำกรายให้ญ่  
ผูู้้ก่อมลพิษ ผูู้้แสวงห้าผู้ลกำไรจำากอุตสาห้กรรม ห้รือผูู้้ได้รับผู้ลกระทบ  
ชุาวบ้าน ชุนเผู้่าพื้นเมือง กลุ่มเปราะบาง ห้รือเยาวชุนคนห้นุ่มสาวทั่วโลก 
เราคาดห้วังให้้ตัวแทนของประเทศ์แสดงจุำดยืนชุัดเจำนว่าจำะมีส่วนร่วมการ
ลดโลกร้อนโดยเชุื่อมโยงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะเร่ืองโลกร้อนไม่ใชุ่
เรื่องของผูู้้เชุี่ยวชุาญ แต่เป็นเรื่องของทุกคน
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ควิามหวิังและแนำวิทางการติ่อส้้
ปััญหาการเปัล่�ยนำแปัลง

สภาพภ้มิอากาศ
ข้อเสนำอแนำะจากภาคปัระชาชนำ1	

บัทสะท้อนำจากโลกร้อนำ

 ปรากฏิการณ์ของโลกร้อน ไม่ได้มีผู้ลแค่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ์ แต่มีนัยทางสังคม การเมืองทั้งในประเทศ์และระห้ว่างประเทศ์ 

 ประการแรกคอื เปน็บทสะทอ้นถง้ความลม้เห้ลวของระบบทนุนยิม 
ซ้ง่ผูู้กพันกับการปฏิวัิตอิตุสาห้กรรมตัง้แต่ ค.ศ์.1850 โลกใชุ้พลังงานฟอสซิล
ในการขับเคลื่อนอุตสาห้กรรม สะสมกำไร เข้าล่าอาณานิคม ย้ดครอง 
ดินแดน ควบคุมธิรรมชุาติ และเปลี่ยนธิรรมชุาติเป็นทรัพยากรปัจำจัำย 
การผู้ลิต สร้างความมัง่คัง่เจำริญเติบโตทีก่ระจุำกตัวตามลำดับชุัน้ของทุนนิยม
โลกกับประเทศ์ชุายขอบ

 ประการท่ีสอง คือ ปัญห้าข้อถกเถียงการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
ภูมิอากาศ์สะท้อนในห้ลายมิติมาก

 1การสิ่ัมมนาเร่�อง ความหวัง และแนวทุางต่อสิู่้ปัญหาการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพีภูมิอากาศ ขี้อเสิ่นอจากภาคประชื่าสิ่ังคม
ทุี�ทุำางานกับัชืุ่มชื่นฐานราก  วันทุี� 28 สิ่ิงหาคม พี.ศ.2564
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 1. สะท้อนถง้ความสมัพนัธิเ์ชุงิอำนาจำทีย่งัไมเ่ปลีย่นไปจำากจำดุเดิม 
คอืจำากยุคอาณานิคมมาสูยุ่คทุนนิยม เราจำะเห็้นการครอบงำจำากศู์นย์กลาง
กบัชุายขอบ และยังสะท้อนถ้งความเห้ลือ่มล้ำในมิตเิพศ์สภาพ มติชิุาติพนัธิุ์
วัฒนธิรรม และสะท้อนมายาคติของสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นยุคสมัยให้ม่”

 เรามีต้นแบบความเป็นสมัยให้ม่ผู้่านการจิำนตนาการถ้งภาพเมือง 
ภาพไลฟ์สไตล์ วิถีชุีวิตการบริโภคแบบทุนนิยมตะวันตก ซ้่งไปกระทบต่อ 
ขีดจำำกัดของระบบนิเวศ์ และความเห้ลื่อมล้ำไม่เป็นธิรรม โดยเฉุพาะ 
ความไม่เป็นธิรรมต่อระบบนิเวศ์ ธิรรมชุาติ ระห้ว่างมนุษย์กับธิรรมชุาติ  

 2. สะท้อนความไม่เปน็ธิรรมต่อผูู้ค้นเปราะบาง พวกเขาต้องเผู้ชิุญ
ความเสีย่ง และไม่เปน็ธิรรมต่อผูู้ค้นรุน่ถัดไปด้วย ภาวะโลกร้อนจำง้ไม่ใชุเ่รือ่ง
วิทยาศ์าสตร์ ห้รือเรื่องการจัำดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่โยงกับมิติความ
เห้ลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธิรรม

 3. สะท้อนถ้งวิธิีคิดการผูู้กขาดความรู้ในห้ลายรูปแบบให้้อยู่ใน 
กลุ่มผูู้้เชุี่ยวชุาญ เชุ่น การแยกเรื่องโลกร้อนเป็นเพียงปัญห้าการเพ่ิมข้้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ข้าดการเชุือ่มโยงกับชุวีติประชุาชุน ซ้ง่ทำให้ ้
ไม่สามารถสร้างการตื่นตัว และปลุกพลังทางสังคมได้มากพอในการชุ่วย 
แก้ปัญห้าโลกร้อน ท้ังท่ีแท้จำริงแล้ว ปัญห้าปากท้องมีความเชุื่อมโยงกับ
สภาพภูมิอากาศ์ด้วย

 4. สะท้อนถ้งความร่วมมือของโลก ซ้่งมีรัฐเป็นศู์นย์กลาง และ 
ขบัเคลือ่นโดยทุนขา้มชุาติ ขณะท่ีรัฐกำลังเสือ่มประสิทธิภิาพในการจัำดการ 
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บทบาทของทุนข้ามชุาติที่กำลังเข้ามาเสนอตัวจำัดการปัญห้าโลกร้อน ทั้งที่
ทุนข้ามชุาติห้ลายส่วน อาทิ ทุนพลังงาน ทุนภาคเกษตร เป็นสาเห้ตุสำคัญ
ของภาวะโลกร้อน ซ้่งต้องการการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ระบบที่มีรัฐเป็น
ศ์ูนย์กลาง และมีพลังขับเคลื่อนโดยทุนข้ามชุาติ จ้ำงยังไม่สามารถจำะกอบ
กู้วิกฤติ ในขณะท่ีคำเตือนของคณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ (IPCC) แจำ้งว่า เราต้องปฏิิรูปเรื่องนี้อย่าง
เร่งด่วนเชุ่นกัน เมื่อสังคมโลกมีระบบการปกครองห้ลายแบบ แต่ไม่ว่าจำะ
เป็นแนวคิดการเมืองในระบบชุุดใด ก็ล้วนกำลังถูกท้าทายจำากปัญห้าโลก
ร้อน ซ้่งเป็นปัญห้าให้ญ่ระดับโลกร่วมกัน ท่ีต้องมีวิธิีคิด นวัตกรรมในเชุิง
การเมือง เศ์รษฐกิจำ สังคม เพื่อจำัดการปัญห้าเห้ล่านี้

 5. สะทอ้นความจำำเปน็ในการแสวงห้าทศิ์ทางโลกห้ลงัยคุทนุนยิม 
ซ้่งสังคมต้องคิดเรื่องนี้มากข้้นว่า เราจำะก้าวไปสู่ความสัมพันธิ์ของสังคม
เศ์รษฐกิจำ ที่เกื้อกูลระห้ว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ์อย่างไรในประเด็นความ
ยัง่ยนื ความเป็นธิรรม สทิธิเิสรภีาพ ประชุาธิปิไตย ซ่้งเป็นสิง่ทีต้่องไปร่วมกนั 

 6. สะท้อนถง้บทบาทของคนตวัเลก็ตวันอ้ย กระบวนการของชุมุชุน 
กลุ่มผูู้้ห้ญิง กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มประชุาสังคม ล้วนมีบทบาทในทุกแห้่ง 
ของโลกที่กำลังเผู้ชิุญต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ์ และ 
ขับเคลื่อนต่อสู้กับปัญห้า นี่คือความห้วังที่เราทำได้
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Rethinking	Climate	Change

 การหั้นมาใชุ้พลงังานห้มุนเวียน และการใชุ้พลงังานให้้มีประสิทธิภิาพ 
คือความเชุื่อและความห้วังที่ชุ่วยลดปัญห้าวิกฤติภาวะโลกร้อนลงได้

 จำากข้อมูลพบว่า ก๊าซเรือนกระจำกของโลกมาจำากเชุื้อเพลิง 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้งร้อยละ 73 ซ้่งในอุตสาห้กรรมบางตัวปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมาก เชุ่น การทำปูนซีเมนต์ เป็นต้น  
ภาคการเกษตร ปุ�ยเคมี ประมาณร้อยละ 5 

 เ ม่ือปี พ.ศ์.2558 จำากการประชุุมข้อตกลงปารีส พบว่า 
ห้ลายประเทศ์ยังไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตาม 
เป้าห้มายที่เคยประกาศ์ไว้ จำ้งมีการเคลื่อนไห้วของภาคประชุาสังคม 
ทั่วโลกเรียกร้องให้้ปรับปรุงข้อตกลงให้ม่ ล่าสุดมีประมาณ 137 ประเทศ์  
ที่ประกาศ์ว่า จำะทำให้้การปล่อยก๊าซเป็น Net Zero คือปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้้เป็นศู์นย์ภายในคร้่งห้ลังของศ์ตวรรษนี้ อาจำกล่าว 
ได้ว่าการแก้ไขปัญห้าโลกร้อนถือเป็นความรับผู้ิดชุอบของมนุษย์  
เป็นห้น้าตาของประเทศ์ที่เราทุกคนต้องร่วมรับผู้ิดชุอบ

 กลุ่มอาจำารย์จำากมห้าวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด จำากสห้รัฐอเมริกา  
ศ้์กษาพบว่า มนุษย์มีทางเลือกที่จำะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้ถ้งร้อยละ 90 ภายในปี ค.ศ์.2035 สิ่งที่เขาคิดคือการใชุ้เพียง 8 
เทคโนโลยี 3 เทคโนโลยีแรก ประกอบด้วย โซล่าร์เซลล์ กังหั้นลม และ
แบตเตอรี่ เรียกว่า SWB มาจำาก S (Solar Cell) W (Wind) B (Battery) 
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เมื่อโลกร้อนมาจำากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเห้ตุ ถ้าห้าก
เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ก็จำะชุ่วยแก้ปํญห้าเชุิงเทคนิค
วิศ์วกรรมทั้งห้มด และมีค่าใชุ้จำ่ายที่ราคาถูก ซ้่งมีตัวอย่างที่ทำได้แล้วใน 
รัฐแคลิฟอร์เนีย

 อีก 3 เทคโนโลยีต่อมาคือ รถยนต์ไฟฟ้า (ที่ใชุ้แบตเตอรี่) ซ้่งมี 
ตัวเซ็นเซอร์ ที่ไม่ต้องมีคนขับ เป็นการโดยสารแบบเป็นไปตามความ 
ต้องการ (On Demand) เมื่อต้องการใชุ้จ้ำงเรียกบริการรถโดยสาร  
ส่วนอีกสองเทคโนโลยีคือ เทคโนโลยีอาห้าร 

 แต่ทว่าปัญห้าในปัจำจำุบันนี้คือ วิธิีคิดในการจัำดการพลังงานของ
ประเทศ์ มีนักวิชุาการด้านพลังงานศ์้กษาว่า ควรใชุ้ห้ลัก 5 ประชุาธิิปไตย
พลังงาน ประกอบด้วย

 1. ความยืดห้ยุ่น ปกติไฟฟ้ามีความต้องการ (Demand) เท่ากับ
การผู้ลิตและการกระจำายทรัพยากร (Supply) ทุกวินาที แต่สัญญา 
การใชุ้ไฟฟ้าของไทยเป็นแบบยืดห้ยุ่นไม่ได้ แต่ถ้าเรามีแบตเตอร่ี มันจำะ 
สามารถยืดห้ยุ่นได้ ไม่ต้องใชุ้โรงไฟฟ้ามาก 

 2. ความมีประสิทธิิภาพ 

 3. คาร์บอนต่ำ
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 4. ตอ้งมีการกระจำายรายไดไ้ปท่ีทอ้งถ่ิน โดยเฉุพาะชุมุชุนตอ้งดแูล
พลงังานบนห้ลงัคาบา้นเราเอง พลงังานแสงอาทติยท์ีส่่งมาให้ท้ัง้โลกภายใน 
8 นาที เท่ากับพลังงานทีม่นุษย์ทัง้โลกใชุ้ทัง้ปี มนัจำง้เป็นพลังงานทีเ่ห้ลือเฟ้อ
สำห้รับการนำมาใชุ้

 5. ความเป็นธิรรม และลดความเห้ลือ่มล้ำ การใชุ้ไฟฟ้าสามารถเดนิ
ได้สองทาง แต่เราถูกกำห้นดโดยกลุม่ทุนธิรุกจิำให้้ไฟฟ้าเดินทางเดียว ในอดีต
ทีย่งัไม่มเีทคโนโลย ีอาจำต้องเดนิทางเดยีวแบบนัน้ แต่ปัจำจำบุนัทีม่กีารพฒันา
เทคโนโลยี เราสามารถเป็นผูู้ผู้้ลติ ทีเ่รยีกว่า Prosumer คอืผู้ลติไฟฟ้าโดย 
ผูู้้บริโภค ซ้่งกระทรวงพลังงานเริ่มส่งสารเรื่องนี้มากข้้น คือ ผูู้้ผู้ลิตผู้ลิต 
ไฟฟ้า ใชุ้ได้เอง และขายได้ด้วย นีค่อืทศิ์ทางพลงังานต่อไป และจำะแก้ไขปัญห้า
ของโลกได้ทัง้ระบบ และแก้ได้ทนัท ี ปัญห้าเรือ่งพลังงานจำง้เป็นปัญห้าให้ญ่  
ทีม่นษุย์ทกุคนมส่ีวนรบัผู้ดิชุอบ ไม่ใชุ่ผู้ลกัภาระให้้คนรุน่ห้ลงั

 จำากรายงานขององค์กรพลังงานระห้ว่างประเทศ์ พบว่า  
ปัจำจำุบันที่มีความก้าวห้น้าทางเทคโนโลยีมาก ทำให้้การผู้ลิตไฟฟ้าด้วย 
เซลล์แสงอาทิตย์มี ราคาถูกกว่ า โรงไฟฟ้าให้ม่ที่ ใชุ้ ถ่ านห้ินห้รือ 
ก๊าซธิรรมชุาติ  เนื่องจำากพลังงานห้มุนเวียนมีประสิทธิิภาพเพิ่มข้้น ต้นทุน 
ลดลงเรื่อย ๆ และพลังงานห้มุนเวียนยังชุ่วยสร้างเศ์รษฐกิจำ สร้างการ 
จำ้างงานจำำนวนมากกว่าพลังงานฟอสซิล และลดโลกร้อนได้พร้อมกัน 
สะท้อนให้้เห็้นว่าเศ์รษฐกิจำกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันได้ ด้วยเห้ตุนี้ จำ้งมี
องค์กรระห้ว่างประเทศ์ต่าง ๆ อาทิ สห้ประชุาชุาติ UNDP ธินาคารโลก 
และองค์กรอนามัยโลกต่างออกมาส่งสารว่า พลังงานสะอาดสามารถ 
ฟ้�นฟูเศ์รษฐกิจำห้ลังโควิด 19 ชุ่วยลดโลกร้อน และยังออกมาส่งเสริม 
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ความเร่งด่วนในการพัฒนาพลังงานห้มุนเวียนเพ่ือชุ่วยให้้โลกมีความ 
ยั่งยืนข้้น 

 ประเทศ์ไทยถือว่ามีศ์ักยภาพการผู้ลิตพลังงานห้มุนเวียนห้ลาย
ประเภท การประห้ยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิิภาพการใชุ้พลังงาน จำ้ง
เป็นทางเลือกที่สำคัญของประเทศ์ไทย ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชุิงนโยบาย 
ที่สำคัญ คือ 

 1. ต้องเพิ่มการใชุ้พลังงานห้มุนเวียนให้้มากข้้น จำนทำให้้พลังงาน
ห้มุนเวียนมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 45 – 50 ของการใชุ้ไฟฟ้าของ
ประเทศ์ไทยภายใน 9 ป ีและกลายมาเปน็พลงังานห้ลักทีม่สีดัส่วนมากทีส่ดุ 
โดยในปี ค.ศ์.2050 เราควรพ้่งพลังงานห้มุนเวียนเกือบร้อยละ 100 และ
การผู้ลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศ์ไทยควรจำะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
สุทธิิเป็นศ์ูนย์ เนื่องจำากเรามีเทคโนโลยีพลังงานห้มุนเวียน และการเพิ่ม
ประสิทธิิภาพพลังงานที่แน่นอนข้้น ราคาถูกกว่า ถ้าเป็นเชุ่นนี้ห้มายความ 
ว่านับตั้งแต่ปี ค.ศ์.2021 จำ้งไม่ควรอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านห้ินที่ไม่ดักจำับ
คาร์บอนแล้ว และไม่ควรอนุมัติแห้ล่งขุดเจำาะน้ำมัน ห้รือแห้ล่งขุดเจำาะ 
กา๊ซฟอสซิลแห่้งให้ม่ ห้รอืไม่ควรอนุมตัเิห้มืองถ่านหิ้นแห่้งให้ม่ ห้รอืตอ่อายุ
โรงไฟฟ้าถ่านห้ินด้วย 

 ประเทศ์ไทยควรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกต้ังแต่ปีนี้ คือ 
ทำทันที โดยกำห้นดเป้าห้มายที่ประเทศ์ไทยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 
สูงกว่าปี ค.ศ์.2019 ก่อนวิกฤติโควิด 19 อีกต่อไปแล้ว และลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจำกสุทธิิลงคร่้งห้น้่งภายใน 9 ปี การปล่อยก๊าซสุทธิิในภาค
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การผู้ลิตไฟฟ้าควรจำะเป็นศ์ูนย์ภายใน ค.ศ์.2040  ห้รือภายใน 19 ปี และ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจำกเป็นศู์นย์ท้ังประเทศ์ภายใน ค.ศ์.2050 ห้รอือีก 29 ปี 

 2. รฐัควรลงทุนตดิโซลา่รเ์ซลลใ์ห้ท้กุโรงพยาบาลและทุกโรงเรียน
ของรัฐทั่วประเทศ์ ซ้่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และนำงบประมาณส่วนต่าง
คา่ไฟทีต่อ้งจำา่ยแบบระบบบเดมิมาใชุใ้นการดแูลคนไข ้พฒันานกัเรยีนและ
ครูแทน ในการทำแบบนี้ชุ่วยจำ้างงานธุิกิจำโซล่าร์เซลล์ และลดโลกร้อนได้
พร้อมกัน 

 3. การติดต้ังโซล่าร์เซลล์ให้้บ้านคนจำน 1 ล้านห้ลังภายใน 3 ปี  
ซ่้งชุ่วยประห้ยัดค่าใชุ้จำ่ายไปได้ 25 ปี เพราะปัจำจำุบันรัฐให้้สวัสดิการ 
ค่าไฟฟ้าฟรีผู้่านบัตรสวัสดิการแห่้งรัฐเป็นงบประมาณ 1,500 – 20,000 
ลา้นบาทต่อปี ซ้ง่เป็นงบประมาณทีจ่่ำายแล้วห้มดไป ห้ากเปล่ียนงบประมาณ
ตรงนั้นมาเป็นงบลงทุนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ จำะชุ่วยสร้างเศ์รษฐกิจำ  
สร้างงานให้้วิทยาลัยการอาชุีพทั่วประเทศ์ และลดโลกร้อนไปด้วย

ปััญหาโลกร้อนำจากภาคอุติสาหกรรม

 วงจำรทกุวงจำรท่ีเกีย่วขอ้งกบักระบวนการผู้ลติในภาคอตุสาห้กรรม
จำะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกในทุกขั้นตอน รวมท้ังกระบวนการการ
จำัดการของเสียอุตสาห้กรรมด้วย แต่ปัญห้าที่พบคือ มีการประเมินการ
ปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจำกจำากภาคอุตสาห้กรรมในสัดส่วนที่น้อยมาก 
จำ้งนำไปสู่ข้อเสนอสำคัญ คือ
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 1. ประเทศ์ไทยควรมีกฎห้มาย กลไก การพัฒนาบัญชีุรายชุื่อ 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจำกจำากภาคอตุสาห้กรรม เพือ่ให้ม้ฐีานขอ้มลูในการ
แก้ปัญห้า และลดการปล่อยก๊าซอย่างจำริงจัำงว่า ภาคอุตสาห้กรรมปล่อย 
กา๊ซเรือนกระจำกในสัดส่วน ปริมาณเท่าไรต่อปี เป็นก๊าซเรือนกระจำกกีชุ่นิด  
ที่มีผู้ลต่อภาวะโลกร้อน

 2. รัฐบาลควรมีนโยบายอย่างชุัดเจำนในเรื่อง Waste Available 
Technology ซ้ง่มข้ีอถกเถยีงในเรือ่งนีม้าตลอด และเป็นไปได้ยากในอตุสาห้กรรม
สำห้รบักลุม่ SME จำง้ต้องข้น้อยูกั่บมาตรการชุ่วยเห้ลือจำากภาครัฐด้วย 

 3. รฐับาลควรส่งเสริมและคัดเลือกอุตสาห้กรรมทีมี่ทศิ์ทางมุง่ห้น้า
ไปสู่อุตสาห้กรรมคาร์บอนต่ำ ในห้ลายประเทศ์มีการให้้ใบอนุญาตส่งเสริม
การลงทุนห้รือการส่งเสริมโดยอ้อมให้้อุตสาห้กรรมคาร์บอนต่ำ 

 4. รณรงคค์ดัคา้นการนำเขา้เศ์ษพลาสตกิและของเสยีบางประเภท
จำากต่างประเทศ์ เนื่องจำากอุตสาห้กรรมห้ลอมรวมเศ์ษโลห้ะต่าง ๆ ห้รือ 
การรี ไซเคิลพลาสติกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกและมลพิษสูง  
ห้ลายประเทศ์มีการควบคุมโรงงานรีไซเคิลด้วยเห้ตุผู้ลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
และลดโลกร้อน ในขณะที่ชุ่วงสามปีที่ผู่้านมา ประเทศ์ไทยมีโรงงาน
รีไซเคิลจำำนวนมาก โดยเฉุพาะห้ลังจำากประเทศ์จำีนไม่รับขยะเข้าประเทศ์  
ขยะจำำนวนมากจำ้งไห้ลเข้ามาที่ประเทศ์ไทย

 5. รัฐบาลควรมีนโยบายและมาตรการเพื่อลดปริมาณและจำัดการ
ของเสียภาคอุตสาห้กรรมโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้อง 
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แม้ว่าที่ผู้่านมารัฐบาลจำะมีนโยบายลดปริมาณของเสียอุตสาห้กรรมแล้ว 
แต่ยังพบว่ามีของเสียอุตสาห้กรรมปล่อยตามที่สาธิารณะเป็นจำำนวนมาก 
โดยเฉุพาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้้ใชุ้น้ำไม่ได้ทั้งอ่าง ดังนั้นการ
เดินห้น้าเพื่อควบคุมภาคอุตสาห้กรรมในการจัำดการของเสียให้้ปลอดภัย
ทั้งต่อชุีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำกให้้ได้ 
จำ้งเป็นเรื่องให้ญ่ของประเทศ์

 ประเด็นสุดท้าย ฝุ่ากเป็นข้อเสนอสำห้รับประชุาชุนและทุก 
ห้นว่ยงานคือ การลดขยะอย่างจำริงจำงัดว้ยตัวเอง รวมถง้การคัดแยกขยะแห้ง้ 
และขยะเปียกตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือน การแยกขยะจำะมีส่วนอย่างมาก 
สำห้รับการลดภาวะโลกร้อน และกอบกูส้ถานการณ์ปญัห้าส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศ์ไทยให้้ดีข้้นได้

บัทเร่ยนำภาคเกษติรภายใติ้ภาวิะโลกร้อนำ

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ์ท่ีส่งผู้ลกระทบต่อภาค
เกษตร ไม่ใชุ่เพียงแค่ฝุ่นแล้ง นำ้ทว่มเท่านัน้ แต่สง่ผู้ลถง้ขัน้ทำให้เ้กษตรกร
ไม่สามารถทำการเกษตรในรูปแบบเดิมได้เลย

 เกษตรกรจำ้งต้องปรับตัว ซ้่งไม่ได้ปรับตัวเพราะการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ์เท่านั้น แต่มีบริบทเกี่ยวข้องทั้งมิติเศ์รษฐกิจำ สังคม วัฒนธิรรม 
ระบบนิเวศ์ สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร รวมไปถ้งการดำรงชีุวิต แรงงาน 
ฐานทรัพยากรของครัวเรือน ฉุะนั้น เราจำ้งควรมองการปรับตัวของภาค
เกษตรว่ามีห้ลายชุั้นและห้ลายมิติมาก 
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 การปรับตัวของภาคเกษตรในเรื่องแรกคือ การติดตามข่าวสาร
สภาพภูมิอากาศ์เป็นประจำำ ทั้งจำากกรมอุตุนิยมวิทยาและกลุ่มไลน์ของ 
ชุาวบ้าน กรมอุตุนิยมวิทยาควรต้องปรับปรุงการพยากรณ์อากาศ์
เรื่องข้อมูลในระดับพื้นที่ เพราะพยากรณ์อากาศ์เฉุพาะระดับจำังห้วัด 
ไม่เพียงพอแล้ว แม้แต่ตัวเกษตรกรก็จำะต้องทำข้อมูลระดับพ้ืนท่ีเอง ด้วย 
การสร้างความเข้าใจำศ์้กษาระบบนิเวศ์ของตนเอง ตอนนี้มีระดับครัวเรือน
ห้ลายครอบครัวปรับตัว เปลี่ยนการปลูกพืชุ ปรับเปลี่ยนพันธิุ์ข้าว ระบบ
แรงงาน การปรับตัวไปสู่ทักษะให้ม่ พร้อมพิจำารณาปัจำจำัยทางการตลาดที่
สัมพันธิ์กันด้วย

 เรือ่งทีส่องคือ การปรับตวัระดับกลุม่และเครือข่าย มกีารรวมตัว
เป็นกลุ่มออมทรัพย์ ห้ันมามองระบบนิเวศ์ย่อยในระบบนิเวศ์ให้ญ่ และ 
เชุื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรภาคอื่น  ๆ มีระบบการจำัดการขยะห้รือ 
เศ์ษอาห้ารที่ออกจำากครัวเรือนท่ีไม่ไปสร้างภาระการจัำดการขยะ แต่
นำมาเชุื่อมโยงกับแปลงเกษตรและก่อให้้เกิดผู้ลผู้ลิตแทน ด้านการใชุ้
พลงังาน เกษตรกรเริม่ใชุ้พลงังานแสงอาทติย์และพลงังานทางเลอืกในไร่นา 
เพิ่มมากข้้น และในสถานการณ์โควิด 19 ทำให้้ชุาวบ้านเห้็นปัญห้า 
ระบบอาห้ารที่มีการกระจุำกตัว ชุาวบ้านจ้ำงลุกข้้นมาจัำดการผู้ลิตเช่ืุอมโยง
ระบบตลาดของตวัเอง

 เรือ่งทีส่ามคอื การจำดัการแปลงเกษตร มตีัง้แตป่รบัเชุงิเทคโนโลยี
การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมโรงเรือน เทคนิคการใชุ้พลังงาน
ห้มนุเวยีน ไปจำนถ้งการปรบัตวัท่ีเกีย่วขอ้งกบัเศ์รษฐกจิำโดยดวูา่ราคาผู้ลผู้ลติ
เป็นปัจำจำัยในการตัดสินใจำว่าจำะปลูกพืชุอะไรบ้าง เกษตรกรจำ้งเริ่มปลูกพืชุ
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ห้ลากห้ลายมากข้้นเพื่อลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันได้สร้างนิเวศ์ให้ม่ที่จำะ
ทำให้้ภูมิอากาศ์ อุณห้ภูมิลดลง รวมไปถ้งการคัดเลือกพันธุิกรรม ซ้่งเป็น
แห้ล่งทรัพยากรสำคัญของเกษตรกร จำดักิจำกรรมห้มุนเวียนห้ลังนา ทีท่ำให้้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนสำห้รับการผู้ลิตข้าวในรอบต่อไป

 จำากบทเรียนนำมาสู่ข้อเสนอสำคัญคือ ประเทศ์ไทยอาจำจำะต้อง
เปลีย่นภูมทิศั์น์ภาคเกษตรให้ม่ จำากการปลูกพชืุเชิุงเดีย่วมาเป็นระบบเกษตร
ที่คำน้งถ้งสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ์ให้้มากข้้น จำ้งจำำเป็นต้องการความรู้
และความร่วมมอืจำากห้ลากห้ลายภาคส่วนทีจ่ำะชุ่วยกนัขับเคล่ือนเรือ่งนี้

 ข้อเสนอต่อมาคือ เรื่องจำัดทำระบบข้อมูล ข่าวสาร การพยากรณ์
สภาพภูมิอากาศ์เพื่อประกอบการตัดสินใจำในการทำเกษตร ปัจำจำุบัน
เกษตรกรห้ลายคนใชุ้แอปพลิเคชุันชุ่วยเบื้องต้น แต่ยังไม่มีประสิทธิิภาพ
มากนัก ยังต้องการการพัฒนาต่อ เพราะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ์ไม่ได้
มรีปูแบบเดียว แต่เป็นการเปลีย่นแปลงทีมั่นตอ้งปรับตัวอยูบ่นฐานความรู้ 
และนวัตกรรมที่ต้องสร้างข้้นให้้สอดคล้องกับสภาพครัวเรือเกษตรกร 
รายย่อย ซ้่งมีระดับฐานะที่แตกต่างกันให้้เข้าถ้งได้ง่ายด้วย

 รัฐควรตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัว เพราะขณะนี้การปรับตัว 
ของเกษตรกรใชุ้ทุนของตัวเองเป็นห้ลัก และการฟ้�นฟูกรณีเกิดภัยพิบัติ 
เป็นไปได้ยากมาก ภาครัฐจำง้ควรมีนโยบายเรือ่งภัยพบิติั การฟ้�นฟู ชุดเชุย
เยียวยาที่ชัุดเจำนจำนเป็นระบบและสร้างผู้ลิตภาพการผู้ลิตได้ด้วย เชุ่น  
นโยบายการประกนัภยัพชืุผู้ล ทีย่งัเกิดความไม่เป็นธิรรม เพราะเรายังไม่มี
ฐานข้อมูลความมั่นคงทางอาห้ารของครัวเรือนเกษตรกรเป็นตัวต้ัง และ 
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การได้รบัผู้ลประโยชุน์ประกันภัยต้องผู่้านผูู้้ว่าราชุการจำงัห้วัด ทำให้้เกษตรกร
ยงัเข้าถง้ได้ยาก 

 สุดท้ายรัฐระบบท้องถิ่นควรมีวิสัยทัศ์น์ในระดับนโยบายที่เป็น
ระบบ เพราะห้ากมีนโยบายท่ีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศ์น์ของ
ภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงนิเวศ์ของการผู้ลิตและการบริโภค จำะทำให้้
การปรับตัวมีประสิทธิิภาพมากข้้น

ภาคปั่าไม้และการติอบัโจทย์เร่�องโลกร้อนำ

 สถิติจำำนวนป�าไม้ในชุ่วง 20 ปี (พ.ศ์.2543 – 2563) มีการลดลง
ของป�าไม้ และส่งผู้ลให้้ภาคป�าไม้กลายเป็นแห้ล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 
เพราะป�าถูกทำลายลง แต่ในขณะเดียวกันภาคป�าไม้ก็ยังคงมีบทบาทสูง
ในการกักเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์ไดแ้มจ้ำะไม่สามารถดูดซับไดท้กุภาคส่วน  
ดังนั้น สังคมยังต้องชุ่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำก เพราะนี่คือ 
โจำทย์ให้ญ่ของประเทศ์ไทยและทั้งโลก

 ตามร่างแผู้นแม่บทพัฒนาป�าไม้ตั้งเป้าห้มายให้้มีการเพ่ิมพื้นที่
ป�าจำำนวนร้อยละ 40 ปัจำจำุบันมีพื้นที่ป�าไม้อยู่ที่ร้อยละ 31.64 โดย 
รวมทัง้ป�าอนุรกัษ ์ป�าเศ์รษฐกิจำ ป�าชุมุชุน แต่ความท้าทายคือ เพือ่ให้ไ้ด้พืน้ที ่
ป�าตามเป้าห้มายร้อยละ 40 ต้องชุ่วยกันเพิ่มพื้นที่ป�านอกป�าอนุรักษ์
เพื่อให้้ทันการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ์ เนื่องจำาก 
ขณะนีป้ระเทศ์ไทยมคีวามเสีย่งเรือ่งการเผู้ชุญิกบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ์อยู่ในระดับที่ 9 ของโลก
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 ผู้ลกระทบตอ่ผู้นืป�าจำากอณุห้ภมูทิีส่งูข้น้ กอ่ให้เ้กดิภาวะแห้ง้แลง้  
ป�าที่ไม่ผู้ลัดใบ ป�าดิบเขา ป�าดิบแล้ง ป�าสน พืชุและสัตว์จำะดำรงชุีวิต 
ค่อนข้างยาก ผู้ลผู้ลิตของป�าบางชุนิดลดลงจำากภาวะแห้้งแล้ง ที่สำคัญ 
ผู้ลกระทบเชุิงประจำักษ์คือ เราต้องเผู้ชุิญกับไฟป�าถี่มากข้้น และปริมาณ
น้ำจำากป�ามีน้อยลง เพราะมีการระเห้ยออก ส่งผู้ลกระทบต่อระบบนิเวศ์
โดยรวม

 ผู้ลกระทบต่อชุุมชุนคือ ต้องเสาะห้าแห้ล่งอาห้าร การเก็บห้า 
ของป�าได้นานมากข้้น แต่เดิมมีใชุ้ท้ังปี และท่ีสำคัญคือชุุมชุนต้องเผู้ชิุญ 
กับไฟป�ามากข้้น มีคนเสียชุีวิตจำากไฟป�าเพิ่มข้้น เกิดพื้นที่ลาดชุัน (Land 
Slide) เพราะสภาพภมูอิากาศ์เปลีย่นแปลง การอุม้นำ้ของป�าเปลีย่นแปลง  
ดินแล้งจำัด ที่ราบลุ่มเกิดน้ำห้ลากท่วม และเกิดควาเสียห้ายต่อพืชุผู้ล
การเกษตรของชุุมชุนในเขตป�าและใกล้ป�า

 ปัญห้าและความท้าทายในการจำัดการภูมิทัศ์น์ป�าไม้ท่ามกลาง
สภาวะภูมิอากาศ์และนโยบายการพัฒนา ประกอบด้วย

 1. นโยบายการจำัดการป�าไม้กับทรัพยากรอื่น ๆ แยกส่วนกัน แต่
ชุาวบ้านไม่ได้แยกส่วน เชุ่น บนยอดเขาเป็นพื้นที่ป�าอนุรักษ์ ขยับลงมา
เป็นป�าชุุมชุน มีปัญห้าเชิุงการจัำดการในภูมิทัศ์น์ป�าไม้ ชุาวบ้านไปจัำดการ
ไฟป�าบนสันดอย เพื่อไม่ให้้ไฟลามเข้าป�า แต่ทางรัฐมีนโยบายสั่งลงมาคือ 
ห้้ามเกิดการเผู้า เม่ือห้้ามเผู้าทำให้้เกิดการสะสมของเชุื้อเพลิงมาก อัตรา
การย่อยสลายในป�าน้อย เพราะภาวะแห้้งแล้ง เวลาเกิดไฟป�าจำะเกิดไฟใน
จำำนวนทีใ่ห้ญ่ข้น้ ตามภูมปัิญญาของชุาวบ้านจำะชิุงเผู้าก่อนเพือ่ลดปริมาณ
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เชุื้อเพลิงในเวลาที่ยังมีความชุื้นและทิศ์ทางลมที่ชุัดเจำน การห้้ามเผู้าทำให้้
เกดิการสะสมเชุือ้เพลงิ สรา้งผู้ลเสยีตอ่ระบบนเิวศ์ เพราะจำลุนิทรยีไ์มม่ใีบไม้
ปกคลุม เมื่อถูกแดดมันทำงานไม่ได้ การย่อยสลายห้น้าดินกับใบไม้ส่งผู้ล 
ต่อการซ้มซับน้ำฝุ่น ทำให้้น้ำไห้ลบ่าห้น้าดิน และไห้ลห้ลากอย่างรวดเร็ว 

 2. นโยบายรฐัย้อนแย้งกับเปา้ห้มายการเพิม่พืน้ทีป่�าไมใ้ห้ไ้ด้รอ้ยละ  
40 ห้รือประมาณ 26 ล้านไร่ เนื่องจำากมีนโยบายบางอย่างในพื้นที่ 
ป�าอนุรักษ์ เชุ่น การพัฒนาแห้ล่งน้ำ การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำขนาดให้ญ่ 
โครงการสรา้งถนนในเขตป�า การสรา้งอโุมงคผ์ู้นันำ้ เปน็ตน้ กลบัทำให้เ้กดิ
การสูญเสียพื้นท่ีป�า และพื้นท่ีอยู่อาศั์ยของสัตว์ป�าเพิ่มข้้น รวมทั้งยังเป็น
โครงการที่ชุ่วยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่น ๆ เพิ่มข้้นด้วย

 3. รฐัยงัไมม่นีโยบายห้รอืกฎห้มายรบัรองเรือ่งความมัน่คงในท่ีดิน
ทำกินของชุุมชุนในเขตป�า เพื่อให้้ชุาวบ้านได้มีระบบการผู้ลิตที่เป็นมิตร
กับผืู้นป�า ทำวนเกษตร เกษตรผู้สมผู้สานได้ เรื่องนี้เป็นความจำำเป็นของ 
ชุาวบ้าน มิฉุะนั้นเมื่อชุาวบ้านปลูกต้นไม้ แล้วถูกย้ดเพราะถือว่าทำกิน 
ในเขตป�า จำะทำให้้ไม่เกิดการดูแลป�า แม้แต่ในพื้นที่นอกป�าอนุรักษ์ ก็มี 
การสำรวจำการถือครองที่ดินเป็นไปอย่างล่าชุ้ามาก เมื่อทางกฎห้มาย 
ไม่เปิดทางการจำะเข้าไปพัฒนากระบวนการผู้ลิตก็เกิดข้้นได้ยาก

 4. แม้จำะมีการปลดล็อกไม้ห้วงห้้ามในพื้นที่นอกเขตป�า และพื้นที่
กรรมสิทธิิ� เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศ์รษฐกิจำฐานราก การนำผู้ลผู้ลิตเนื้อไม้
เข้าตลาด แต่ต้องผู้่าน 16 ขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต ที่ยุ่งยากและ
ไม่กระชุับ 
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 ข้อเสนอของภาคสงัคมิในเชิงิหลี่กัการ 3 ประการคอ่ 

 1. อยากให้้ชุุมชุนมีสิทธิิ�เข้าถ้งการจำัดการที่ดินป�าไม้ ด้วยการ 
ปรับตัวอย่างเป็นธิรรม เพื่อจำะเพิ่มประสิทธิิภาพการจำัดการป�า ทั้งเรื่อง
การลดการปล่อยก๊าซ การจำัดการไฟป�า การจำัดการป�าพื้นที่เกษตร เพื่อจำะ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์

 2. ควรมีการกระจำายอำนาจำสู่ท้องถ่ินในการจำัดการทรัพยากร 
ป�าไม้ เพื่อห้นุนเสริมให้้เกิดกลไกการจำัดการร่วมในพื้นที่ 

 3. เชิุงห้ลักการ การจัำดการทรัพยากรไม่ควรเป็นเรื่องต่างคน 
ตา่งจัำดการ ไม่ว่าจำะเป็นการจัำดการเกษตร แห้ล่งนำ้ แต่ควรเป็นการจัำดการ 
เชุิงภูมิทัศ์น์ป�าไม้ รวมผู้ืนป�าต้นน้ำ ป�าใชุ้ประโยชุน์ จำนถ้งที่ดินทำกิน  
ที่ตั้งชุุมชุน แห้ล่งน้ำ เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การมองแบบองค์รวม ท้ังป�าผู้ืนให้ญ่ ป�าครอบครัว ป�าชุุมชุน  
ป�าริมน้ำ มีระบบการผู้ลิตในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นอินทรีย์ จำะทำให้้เรา
สามารถปรับตัวกับภาวะโลกร้อน ลดความรุนแรงของภัยพิบัติ มีความ
มั่นคงทางระบบนิเวศ์ 

 ข้อเสนอในเชิงิปฏิบิตักิาร มิ ่5 ประการ คอ่

 1. ควรมีการรับรองสถานภาพการถือครองที่ดินในเขตป�า เพื่อ
เปิดโอกาสให้้ชุาวบ้านพัฒนาระบบการผู้ลิตในเขตป�าให้้เป็นมิตรกับ
ผู้ืนป�า และเชุื่อมโยงกับการบริการ การตอบแทนคุณนิเวศ์ นั่นคือ ใคร 
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ใชุ้บริการจำากป�า ให้้มาร่วมกับชุาวบ้านในเขตป�า ปรับปรุงระบบการผู้ลิต  
เกษตรกรที่ปลูกต้นไม้ในเขตป�า ก็ควรมีสิทธิิ�ในต้นไม้ตรงนั้น ก็จำะเป็น 
แรงจูำงใจำให้้ชุาวบ้านทำเรื่องการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ 
ของเขาด้วย 

 2 .  ก ล ไ ก ก า ร แ บ่ ง ปั น ผู้ ล ป ร ะ โ ย ชุ น์ ที่ เ ป็ น ธิ ร ร ม ข อ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ชุาวบ้านดูแลรักษาป�า เชุ่น กองทุนการดูแลป�า 
เพราะการทำแนวกันไฟ การดับไฟ การปลูกป�า ล้วนแต่ใชุ้เงิน กองทุน 
เห้ล่านี้จำะเชุื่อมโยงกับบริการทางนิเวศ์ 

 3. การสร้างพื้นท่ีป�าไม้ เพื่อให้้บรรลุเป้าห้มายร้อยละ 40  
ได้อย่างไร  เนื่องจำากเราไม่มีพื้นที่ป�าธิรรมชุาติเห้ลือเท่าไรนัก ถ้าจำะสร้าง
พื้นท่ีสีเขียวนอกเขตป�า คือ การสร้างในพื้นที่เกษตรกรรม ดังน้ัน การ
สร้างระบบการผู้ลิตเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้้ห้ลากห้ลาย และมีต้นไม้จำ้งเป็น 
ความห้วังให้้มีการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นพื้นที่ความห้ลากห้ลาย 
ทางชุีวภาพ และแทนที่จำะสร้างแห้ล่งน้ำขนาดให้ญ่ ควรห้ันมาจำัดการ 
แห้ลง่นำ้ขนาดเลก็ ตามทีท่ำกนิของชุาวบา้นให้เ้ขามส่ีวนร่วมในการบรหิ้าร
จำัดการ เป็นการห้นุนเสริมระบบการผู้ลิตทั้งชุุมชุนในเขตป�า และชุุมชุน
ใกลป้�า รวมทัง้ควรกระจำายอำนาจำไปสูก่ารจำดัการนำ้ให้แ้กอ่งคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุุมชุน

 4. จำัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการปลูกป�า เพิ่มพื้นที่สีเขียว การ 
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชุเชุิงเดี่ยวเป็นวนเกษตรต่าง ๆ 
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 5. ภาคส่วนสังคม ควรห้นุนเสริมผูู้้บริโภคให้้เป็น Green  
Consumer สนับสนุนผู้ลิตภัณฑ์จำากชุุมชุนท่ีดูแลป�า ผู้ลิตภัณฑ์จำาก 
เกษตรอินทรีย์ วนเกษตรทั้งในเขตป�า นอกเขตป�า และป�าชุุมชุน รวมถ้ง
การเชุื่อมโยงกลไกการตอบแทนระบบนิเวศ์

 ห้ากเราเป็นผูู้้ใชุ้ประโยชุน์จำากระบบนิเวศ์ ใชุ้น้ำ ใชุ้ป�า ท่ีอยู่ใน 
ภมิูนเิวศ์นัน้ เราควรห้นุนเสริมชุมุชุนทีดู่แลป�า และชุ่วยกนัตรวจำสอบว่ามี
โครงการห้รอืนโยบายอะไรบ้างทีส่่งผู้ลเสยีต่อระบบนเิวศ์ และวถิชีุมุชุนใน
นเิวศ์นัน้

ลด้อุณีหภ้มิโลก	=	ลด้วิิกฤติิในำทะเล

 การเปลี่ยนแปลงของอุณห้ภูมิในทะเลจำะส่งผู้ลกระทบต่อ 
ความห้ลากห้ลายทางชีุวภาพในทะเล รวมทั้งความมั่นคงทางอาห้ารและ
การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยอ์ยา่งสำคัญ เพราะทะเลเป็นพ้ืนทีส่องในสามของ
โลก และเต็มไปด้วยความห้ลากห้ลายทางชุีวภาพ แต่การเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ์ ห้รือการเพิ่มข้้นของอุณห้ภูมิโลก เราไปแก้ที่ทะเลไม่ได้ เพราะ
ปัญห้าเกิดจำากมนุษย์ และกิจำกรรมบนบกเป็นส่วนให้ญ่ ฉุะนั้นการ 
แก้ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงอุณห้ภูมิน้ำทะเลต้องแก้ท่ีกิจำกรรมของมนุษย์ 
บนฝุ่ั�งเป็นห้ลัก 

 มีการคาดการณ์ว่า ระดับน้ำทะเลจำะเพิ่มข้้นอีก 2 เมตรภายใน
ปี พ.ศ์.2643 และเป็น 5 เมตร ภายในปี พ.ศ์.2693 แต่การเพิ่มข้้นของ 
ระดับน้ำทะเลในปัจำจำุบันเพิ่มข้้น 3 มิลลิเมตรต่อปี และอีก 30 ปีข้างห้น้า 

370



การเพิ่มข้้นของน้ำทะเลจำะส่งผู้ลกระทบต่อชุุมชุนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ
ชุายฝุ่ั�งในประเทศ์ไทยประมาณการไว้ 22 ล้านคน 

 สภาพภาวะอุณห้ภูมิท่ีสูงข้้นในน้ำทะเลมาจำากการเปลี่ยนแปลง
บริเวณชุายฝุ่ั�ง ซ้่งเป็นบริเวณที่มีป�าชุายเลน แห้ล่งห้ญ้าทะเล ปะการัง 
และเป็นแห้ล่งเพาะพันธ์ุิสัตว์น้ำที่สำคัญ ก่อนท่ีจำะไปเติบโตในทะเลล้ก  
อีกด้านห้น้่งที่จำะเกิดข้้นคือ ภาวะน้ำทะเลเป็นกรด เนื่องจำากมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ปะปนในน้ำทะเลปริมาณมาก ซ่้งจำะส่งผู้ลไปถ้ง
โครงสร้างทางชีุววิทยาของสัตว์ห้ลายชุนิด มีการคาดการณ์ว่า ปะการัง 
ห้อย ปลา จำะมีความสามารถในการผู้ลิตห้ินปูนเพ่ือสร้างโครงสร้างของ 
ตัวเองได้น้อยลง เกิดภาวะเปลือกห้อยไม่แข็ง โครงสร้างปลาผิู้ดเพี้ยนไป 
ซ้่งจำะส่งผู้ลกระทบสำคัญต่อมนุษย์แน่นอน

 ในขณะที่ เ กิดผู้ลกระทบ ทะเล ก็คือมวลน้ำชุ่ วย ดูด ซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ทางห้น้่งด้วย มีงานวิจำัยจำำนวนมากพบว่า ห้ญ้าทะเล
และป�าชุายเลนชุ่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ดังนั้น ห้ากเกิด
ปัญห้าในทะเลแล้ว ห้มายความว่าตัวชุ่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จำะ
ได้รับความเสียห้ายไปด้วย

 ด้วยเห้ตุ น้ี  ห้ากต้องการห้ยุดวิกฤตินี้  เราจำำเป็นต้องเร่ง 
ขับเคลื่อนการไปสู่ภาวะสังคมคาร์บอนเป็นศ์ูนย์โดยเร็วท่ีสุด เพื่อลด
อุณห้ภูมิโดยรวมของโลกเท่ากับจำะไปชุ่วยลดวิกฤติที่จำะเกิดข้้นกับทะเล 
เราจำง้จำำเป็นต้องให้ค้วามสำคัญกับการอนุรกัษ์และคิดอย่างรอบคอบเวลา
พัฒนาชุายฝุ่ั�ง เพื่อรักษาระบบนิเวศ์ชุายฝุ่ั�ง และเร่งสร้างความร่วมมือภาคี

371



การพัฒนาชุายฝุ่ั�งทั้งห้ลายให้้ชุ่วยกันมาดูแล ฟ้�นฟู ปกป้องทรัพยากรและ
ชุุมชุนชุายฝุ่ั�ง 

 ปัญห้าให้ญ่ของทะเลที่สำคัญอีกเรื่องคือ ขยะพลาสติกในทะเล 
ซ้่งร้อยละ 80 มาจำากขยะบนบก มีงานวิจำัยจำำนวนมากระบุชุัดเจำนว่า  
ขยะที่ไห้ลลงทะเลได้แปลงสภาพเป็นไมโครพลาสติกและปะปนเข้าไปใน
ห้่วงโซ่อาห้ารแล้วกลับเข้ามาในตัวมนุษย์ที่ทานอาห้ารทะเลเข้าไป

 ในการจำัดการเรื่องขยะทะเล ควรนำห้ลักการว่า ผูู้้ก่อมลพิษเป็น 
ผูู้จ้ำา่ย ห้มายความว่าผูู้้ผู้ลิตทีท่ำบรรจุำภณัฑ์ ซ้ง่ส่งผู้ลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
และรีไซเคิลยากควรจำะต้องจำ่ายภาษีเพ่ิมข้้นเพื่อนำไปให้้ท้องถิ่นกำจำัด 
ขยะเห้ลา่น้ัน และนำกลบัมาใชุใ้ห้ม ่สว่นผูู้ผู้้ลติทีท่ำบรรจำภุณัฑเ์ปน็มติรกบั
สิ่งแวดล้อม น่าจำะได้รับการลดห้ย่อนภาษี  

 สำห้รับผูู้้บริโภคถ้งเวลาที่จำะต้องรับผิู้ดชุอบขยะของตัวเอง  
นั่นคือ แนวคิดการทิ้งขยะจำะต้องไม่ใชุ่การทิ้งขยะเสรีต่อไป แต่เป็นการทิ้ง
ด้วยความรับผู้ิดชุอบ ผูู้้ใดสร้างขยะต้องรับผู้ิดชุอบจำ่ายค่ากำจำัดขยะตาม
ปริมาณขยะที่ตัวเองสร้าง และตามความยากง่ายของการจำำกัดขยะนั้น 
เราจำง้ตอ้งมรีะบบแยกขยะ และการเกบ็คา่ธิรรมเนยีมขยะตามปรมิาณและ
ความยากง่ายในการกำจำัดขยะนั้น

372



มิติิเพศสภาพ	ภาพสะท้อนำควิามไม่เท่าเท่ยม
ในำสภาวิะโลกร้อนำ

 ทุกปรากฏิการณ์ในสังคมจำะพบว่า ผูู้้ห้ญิง เ ป็นฝุ่�ายไ ด้ รับ 
ผู้ลกระทบ และกลุม่คนชุายขอบเพศ์สภาพทางเลอืกกจ็ำะเขา้ไมถ่ง้ในระบบ 
ปกติ มาตรการต่าง ๆ  ท่ีจำดัทำข้้นมาก็จำะเป็นมาตรการกลาง ๆ  แต่ในสภาพที ่
เปน็จำรงิ เราตอ้งการตดัเสือ้เฉุพาะตวัในแตล่ะระบบนเิวศ์ ทา่มกลางกระแส 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นต่อการขยายตัวทางเศ์รษฐกิจำ ส่งเสริมการลงทุน  
เราจำะพบชุ่องว่างประเด็นเรื่องความไม่มั่นคง ความเป็นมนุษย์ของเพศ์ที่
แตกต่าง และความไม่เท่าเทียมเสมอภาค ห้ากชุ่องว่างเห้ล่านีเ้พ่ิมไปเร่ือย ๆ   
ไม่ว่าจำะเป็นภาคป�าไม้ ประมง เกษตร ห้รือปรากฏิการณ์น้ำท่วม ภัยพิบัติ 
เราจำะพบคนร้อยละ 50 ของประเทศ์ที่ต้องแบกรับภาระ และขาดโอกาส
ในการพัฒนาตัวเอง 

 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ นอกจำากการมอง
ผู้ลกระทบในภาพให้ญ่อย่างภาคเกษตร ภาคประมง อยากให้้เพิ่มมุมมอง
รายละเอียดของผูู้้ที่ได้รับผู้ลกระทบที่ไม่ได้ติดอยู่แค่ภาพให้ญ่ แต่อยากให้้
มองเห้็นบุคคลที่เป็นแรงงานในภาคเกษตร ประมง อุตสาห้กรรม เพื่อให้้
เห้น็บทบาททีเ่ขาทำอยูกั่บความเปน็ธิรรมท่ีเกดิข้น้จำากสว่นทีเ่ขาไมม่โีอกาส
ในการกำห้นดนโยบายประเทศ์ แต่ได้รับผู้ลกระทบที่ทำให้้ชุีวิตพวกเขา 
ไม่สามารถมีชุีวิตท่ีมั่นคงท้ังด้านอาห้าร รายได้ที่จำะมาบริห้ารการใชุ้ชุีวิต 
ในระดับครอบครัวและชุุมชุน 
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 ขณะทีก่รอบการทำงานเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ์ของ
รฐัไทย และสห้ประชุาชุาต ิให้้ความสำคญักบัเรือ่งความเทา่เทยีมเสมอภาค 
ของมนุษย์ ซ้่งกล่าวถ้งการที่จำะต้องไม่ไปทำให้้คนจำนท่ีจำนอยู่แล้วจำน 
มากข้้น ห้รือไปขยายความไม่เท่าเทียมระห้ว่างเพศ์ที่แตกต่าง โดยมี 
ข้อตกลงเป็นภารกิจำและเป็นทิศ์ทางที่จำะดำเนินนโยบายต่าง ๆ ดังนั้น 
การทำงานในประเทศ์จำะต้องไม่ทำให้้เกิดการเลือกปฏิิบัติว่า เราจำะต้อง 
ไมม่ผีู้ลกระทบกบักลุม่คนยากจำน รวมทัง้มคีวามจำำเปน็ทีจ่ำะตอ้งมมีาตรการ
พิเศ์ษข้้นมาเพื่อที่จำะสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธิรรมให้้เกิดข้้น 

 ข้อเสนอสำคัญคือ นำเป้าห้มายการพัฒนาที่ยั่ ง ยืน ห้รือ  
Sustainable Development Goal 17 ข้อมาดำเนินการให้้ทุกคนมี 
ความมั่นคงทางอาห้าร เข้าถ้งปัจำจำัยสี่ และระบบสุขภาพ เพื่อลดความ
เส่ียงในชีุวิต ทำให้้เขามีชุีวิตที่จำะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีห้ลักประกัน 
ในการที่จำะไม่ต้องถูกแย่งชิุงทรัพยากรสำห้รับการขยายตัวทางเศ์รษฐกิจำ
ขนาดให้ญ่ต่าง ๆ 

 ประชุาชุนกลุ่มเปราะบางควรได้รับรู้เรื่องการพยากรณ์อากาศ์
ล่วงห้น้า เพื่อให้้เขาพร้อมรับปรับตัว สามารถเข้าถ้งข้อมูลท่ีจำำเป็นต่อ 
การประกอบวิชุาชุีพ แต่ปัญห้าที่ห้นักสุดขณะนี้คือ ขาดฐานข้อมูลกลาง  
และข้อมูลผู้ลกระทบที่เกิดข้้นกับบุคคลในชุุมชุนนั้น เนื่องจำากไม่มีข้อมูล 
แยกเพศ์ ไม่มีข้อมูลที่จำะวัดผู้ลได้ว่าเรื่องนี้ใครได้รับประโยชุน์ จำ้งทำให้ ้
เราไม่สามารถนำไปสู่กลไกการสร้างความเป็นธิรรมในกลุ่มต่าง ๆ ได้
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 ประเทศ์ไทยยังขาดการพัฒนากลไกระห้ว่างกลุ่มคน และ 
ห้นว่ยงานทีท่ำเรือ่งโลกร้อน เราอาจำะเห็้นห้ลายห้น่วยงานทีม่าทำงานเรือ่งนี ้ 
แต่สิ่งที่ขาดไปคือ ไม่มีมาตรการที่จำะทำให้้คนเข้มแข็งในการลุกข้้นมา
จำัดการภาคเกษตร ด้านสาธิารณสุข ห้รือการขนส่งที่คำน้งถ้งการลด 
ชุ่องว่างของคนรวยคนจำน  

 ดังนั้น โจำทย์ให้ญ่ของประเทศ์ไทยที่จำะทำงานให้้เกิดผู้ลคือ  
ควรย้ดเป้าห้มายการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้รือ Sustainable Development 
Goal 17 ทำงานให้้เกิดการบูรณาการ สร้างมาตรการเฉุพาะเพื่อบรรลุ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ห้รือกลุ่มคนชุายขอบ กลุ่มเปราะบางได้รับประโยชุน์
จำากโครงการนั้น 

 ที่สำคัญคือ ต้องมีการวัดผู้ล การกำห้นดตัวชุี้วัดท่ีทำให้้เห้็น
การเปลี่ยนแปลงทิศ์ทางการพัฒนาประเทศ์  ที่พัฒนาประชุาธิิปไตยใน
ประเทศ์ไทย ได้ตอบโจำทย์ทางโครงสร้างท่ีปรับเปลี่ยนทั้งระบบฐานคิด  
โลกทัศ์น์ ชุีวทัศ์น์ และเปลี่ยนสารัตถะของเรื่องราวการพัฒนา ที่จำะ 
ลดผู้ลกระทบการเปลี่ยนแปลงอุณห้ภูมิของโลก สร้างความมั่นคงแห้่ง
ความเป็นมนุษย์ รักษาฐานทรัพยากรความห้ลากห้ลายให้้ดำรงอยู่ 
เป็นมรดกสำห้รับลูกห้ลานต่อไป
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ติิด้ติามข้อม้ลของโครงการได้้ท่�

www.thaiclimatejusticeforall.com

www.facebook.com/ThaiClimateJusticeforAll

ก้้วิกฤติโลกร้้อน 
ด้้วยพลเม่ื่องท่ี่�ต่�นร้้้

สู้้้เพ่�อเป่ล่�ยน
โคร้งสู้ร้้าง

สู่้้ความื่ยั� งย่น
และเป็่นธร้ร้มื่
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