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งานสัมมนาความเปนธรรมดานภูมิอากาศ หัวขอ 

“ประเด็นรอนในโลกรอน 2012” 
 
 
 
 
 

จัดโดย โครงการวิจัยนโยบายทางเลือกดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายใตมิติความเปน
ธรรม จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   รวมกับ คณะทาํงานเพ่ือโลกเย็นที่เปนธรรม 

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.  

ณ “โรงแรมตรัง”  ถ.วิสุทธ์ิกษัตริย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน 

9.00 – 9.30 เปดงาน ชี้แจงวัตถปุระสงคและกระบวนการโดย ศ. สริุชัย หวันแกว ผูอํานวยการศูนย
ศึกษาสันติภาพและความขดัแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9.30 – 10.30  ชวงที่ 1: เจาะการเมืองเร่ืองโลกรอนและการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับสากลและ
   ประเทศไทย  

ผูนําเสนอ:  

ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน มูลนิธิธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

จักรชัย โฉมทองดี คณะทํางานเพ่ือโลกเย็นที่เปนธรรม 

ผูดําเนินรายการ: ก่ิงกร นรินทรกุล ณ อยุธยา มูลนิธชิวีวถิ ี

10.30 – 11.00  พัก/อาหารวาง 

11.00 – 12.30 ชวงที่ 2: วิเคราะหวิกฤตส่ิงแวดลอม วกิฤตอาหาร และการพัฒนาภายใตกรอบ 
AEC 

ผูนําเสนอ:  

วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ มูลนิธิชวีวถิ ี

มนตรี จันทวงศ มูลนิธิฟนฟูชีวติและธรรมชาติ  

ผูดําเนินรายการ: กรรณิการ กิจติเวชกลุ ผูดําเนินรายการสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz 

12.30 – 13.30  อาหารกลางวัน 
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13.30 – 15.00  ชวงที่ 3: โลกรอนกับนํ้าทวม - ชุมชนพรอมรับแคไหน? 

ผูนําเสนอ: 

พรพนา กวยเจริญ  คณะทํางานเพ่ือโลกเย็นที่เปนธรรม 

หาญณรงค เยาวเลศิ มูลนิธิเพ่ือการบริหารจัดการนํ้า  

บุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณคลองโยง จ.นครปฐม 

สุเมธ เปยมสม สมาชิกเครือขายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค  

ผูดําเนินรายการ: จักรชัย โฉมทองดี คณะทํางานเพ่ือโลกเย็นที่เปนธรรม 

15.00– 15.30  พัก/อาหารวาง 

15.30 – 17.00  ชวงที่ 4: จับทิศทางพลังงานและปาไม ฝาวิกฤตโลกรอน  

ผูนําเสนอ:  

(1) พลังงาน โดย ฝายคํา หาญณรงค, มูลนิธบิูรณะนิเวศ และ สันติ โชคชัย
ชํานาญกิจ, Energy Watch 

(2)    ปาไม โดย พรพนา กวยเจริญ, คณะทํางานเพ่ือโลกเย็นที่เปนธรรม และ 
สมนึก ตุมสุภาพ, ทนายความดานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ  

ผูดําเนินรายการ: จักรชัย โฉมทองดี คณะทํางานเพ่ือโลกเย็นที่เปนธรรม 
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การปรับตัวตอโลกรอนของชุมชนเกษตรกรรม กรณีศึกษามหาอุทกภัย 25541 

 
พรพนา กวยเจริญ 

คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม 
 

โลกรอนกับอุทกภัยในประเทศไทย 
 ในขณะน้ียังไมมีนักวิชาการดานสภาพภูมิอากาศคนใดฟนธงวา ปจจัยของการเกิดมหาอุทกภัย 
2554 น้ันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกรอนมากนอยเพียงไร อยางไรก็ตาม
เอกสารหลายชิ้นระบุวาสาเหตุสําคัญของอุทกภัย 2554 เปนผลมาจากการแปรปรวนของสภาวะอากาศที่
รุนแรงผิดปกติมาก จากฝนที่มาเร็วและปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศต้ังแตเดือนมกราคม – ตุลาคม 2554 
ที่สูงกวาคาเฉลี่ยถึง 35% ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปจจัยที่เก่ียวของกับสภาวะอากาศ ไดแก ปรากฏการณ
ลานีญา ซ่ึงเกิดขึ้นชวงครึ่งแรกของป 2554 และออนตัวลงชวงมิถุนายน-กันยายน และกลับสูสภาวะ
ลานีญาอีกครั้งชวงปลายป สงผลใหป 2554 ฝนมาเร็วกวาปกติตั้งแตชวงเดือนมีนาคม และมีปริมาณฝน
มากกวาปกติเกือบทุกเดือน และยังเกิดพายุที่มีตอเน่ืองกันถึง 5 ลูก 

สําหรับประเทศไทย ในรายงานแหงชาติฉบับที่สองเพ่ือเสนอตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 25532 ระบุวา ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น 1-2 องศา
เซลเซียส และมีแนวโนมที่ฝนจะเพ่ิมมากขึ้นประมาณรอยละ 10-20 ในทุกภาค โดยชวงฤดูฝนจะไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก หมายความวา การเกิดนํ้าทวมจะมากขึ้น แมวาแบบจําลองสภาพภูมิอากาศจะบงชี้
วาฝนจะนอยลงและเกิดความแหงแลงในบางพื้นที่ ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการเพ่ิมขึ้นของปริมาณนํ้า
ผิวดินที่ไหลลงสูเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ (สองเขื่อนหลักในลุมเจาพระยาซึ่งมีสวนโดยตรงกับนํ้าทวม
ในป 2554) ซ่ึงคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงครึ่งหลังของตนศตวรรษหนา นอกจากนั้น คาดวาระดับนํ้าใน
แมนํ้าโขงจะเพ่ิมสูงขึ้นและทําใหเกิดนํ้าทวมหลากอยางรวดเร็ว และสภาวะอากาศรุนแรงจากพายุไตฝุน
ที่คาดการณวาจะเกิดบอยขึ้น 

จากการศึกษาของศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝน  แสดง
ใหเห็นถึงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แมวาในอนาคตระยะ 2-3 ทศวรรษขางหนาน้ีจะมี
ความผันผวนมาก แตในระยะยาวโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายศตวรรษ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปใน

                                                            
1 เอกสารน้ีเปนขอสรุปเบ้ืองตนจากงานวิจัยซ่ึงจะมีการเผยแพรฉบับสมบูรณในเดือนกันยายน 2555 โดยเปนการศึกษาจากสองพ้ืนที่คือ

ชุมชนตําบลคลองโยง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และชุมชนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
2 การจัดทํารายงานแหงชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอตอ UNFCCC 2553. เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยกุต คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



เอกสารประกอบงานสัมมนาความเปนธรรมดานภูมิอากาศ “ประเด็นรอนในโลกรอน 2012”  29 สิงหาคม 2555   หนา 5 

 

ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นมากทั้งในดานปริมาณและการกระจายตัวของพื้นที่ที่ฝนตก แต
จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยในแตละปในเกือบทุกพ้ืนที่ยังคงใกลเคียงกับที่เคยเปนมาในอดีต  

ซ่ึงอาจจะบงชี้วาปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละครั้งในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจจะเรียกไดวาฝน
ที่ตกแตละครั้งจะตกหนักมากขึ้นกวาที่เปนมาในอดีต ซ่ึงหมายถึงความเสี่ยงตอภาวะนํ้าทวมฉับพลัน นํ้า
หลาก และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมา เม่ือประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของ
กรุงเทพมหานครปริมณฑล  และลุมนํ้าเจาพระยาโดยรวม และหากการจัดการนํ้ายังขาดประสิทธิภาพ 
จะทําใหพ้ืนที่เจาพระยาตอนลาง และพ้ืนที่ลุมดานตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ตกอยูในความเสี่ยง
จากภาวะน้ําทวมหนักดังในป 2554  
  
ศักยภาพและขอจํากัดในการปรับตัวดานการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ศึกษา 

งานศึกษานี้เลือกศึกษาใน 2 พ้ืนที่ คือ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ทั้งสองพื้นที่ประสบอุทกภัยนํ้าทวมป 2554 พ้ืนที่
เสียหายทั้งตําบล เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาสวนใหญทํานาขาวโดยการเพาะปลูกขาวนาปรังปละ 2 คร้ัง 
นอกจากน้ัน ยังมีการทําสวนผลไม นาบัว และสวนผัก ในกรณีพ้ืนที่คลองโยง สําหรับการประโยชนใช
ที่ดินของพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนการทําการเกษตรกรรม คือ รอยละ 80 ของพื้นที่ในตําบลคลองโยง 
และรอยละ 76 ของพื้นที่ในตําบลเกยไชย  

ในดานองคกรและเครือขายทางสังคม ทั้งสองชุมชนมีการรวมตัวกันเปนเครือขายเพ่ือแกไข
ปญหาของชุมชน ไดแก การเคลื่อนไหวและไดรับโฉนดชุมชนในพื้นที่คลองโยง ขณะที่ตําบลเกยไชยเปน
ตนแบบการเรียนรูที่รูจักกันในนามของโรงเรียนชาวนาบานเกยไชยใต ซ่ึงเครือขายน้ีมีสวนในการ
ชวยเหลือชุมชนทั้งสองแหงทั้งในชวงเกิดอุทกภัยและการฟนฟูเยียวยา 
 
ศักยภาพดานการปรับตัว 

จากการวิเคราะหรูปแบบการปรับตัวดานการเกษตรของชุมชนในงานศึกษาครั้งน้ี พบวา เกิดขึ้น
ทั้งปจจัยที่เก่ียวของกับนํ้าทวม และปจจัยที่ไมเก่ียวของกับนํ้าทวมโดยตรง ทั้งยังพบวาการปรับรูปแบบ
การเกษตรจากปจจัยนํ้าทวมมีความแตกตางกันระหวางนํ้าทวมที่ผานมา และนํ้าทวมในป 2554 ดังนั้น 
จึงสามารถแบงรูปแบบการปรับตัวออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1. การปรับรูปแบบการผลิตที่ไมเก่ียวกับ
นํ้าทวมโดยตรง 2. การปรับตัวจากน้ําทวมที่ผานมา และ 3. การปรับตัวจากน้ําทวมป 2554 และอนาคต 

1. การปรับรูปแบบการผลิตที่ไมเก่ียวกับนํ้าทวมโดยตรง 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากแบบด้ังเดิมมาเปนเกษตรสมัยใหมในพื้นที่ศึกษา

ทั้งสองแหง เปนผลพวงของการพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงมีการนําเคร่ืองจักร
การเกษตรมาใชในทุกขั้นตอนการทํานา และการปลูกขาวพันธุปรับปรุง ทําใหสามารถทํานาได 2-3 คร้ัง
ตอป การใชเทคโนโลยีเคร่ืองทุนแรงการเกษตรยังทําใหเกษตรกรใชเวลาในการทํานานอยลง จึงมีเวลา
สําหรับการประกอบอาชีพเสริมหรือปลูกพืชอ่ืนๆ ควบคูไปกับการทํานา เชน การทํานาขาวและนาบัวไป
พรอมกัน (ในกรณีคลองโยง) หรือมีเวลาไปทํางานรับจาง (ทั้งในกรณีคลองโยงและเกยไชย) เม่ือความ
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ตองการแรงงานการทําเกษตรนอยลง เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
อ่ืนไดมากขึ้น  

2. การปรับตัวจากนํ้าทวมที่ผานมา 
รูปแบบการผลิตเกษตรกรรมของเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ศึกษาสวนใหญคือการทํา

นาปลูกขาว ชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่มียุทธศาสตรในการปรับตัวอยูกับนํ้าทวมในระยะที่ผานมา 
(กอนอุทกภัยป 2554) คือ การหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกขาวในชวงน้ําทวม (ประมาณ 2-3 เดือน) ซ่ึงสวน
ใหญมีแบบแผนการทํานา 2 คร้ังตอป ในชวงเวลา 9 เดือนที่ไมมีนํ้าทวม โดยการเลือกปลูกพันธุขาวอายุ
เก็บเก่ียว 110-120 วัน เพ่ือใหเก็บเก่ียวทันกอนนํ้าทวม สําหรับในพื้นที่คลองโยง บางครัวเรือนเลือกทํา
นาบัวเพราะเปนพืชที่อยูกับนํ้าได สวนครัวเรือนที่ปลูกไมผลจะใชวิธีการทําคันดินลอมสวนเพ่ือปองกัน
นํ้าหลากเขาทวม หรือบางครัวเรือนเลือกปลูกพืชผักสวนครัวซ่ึงเปนพืชเก็บเก่ียวไดเร็ว  

3. การปรับตัวจากนํ้าทวมป 2554 และอนาคต 
จากเหตุการณนํ้าทวมป 2554 พบวาชุมชนมีการปรับรูปแบบการเกษตรในพื้นที่ศึกษาที่

แตกตางจากที่ผานมา ใน 3 ลักษณะ ดังน้ีคือ  
1) การปรับระยะเวลาการเพาะปลูก  ดวยการเลื่อนเดือนเพาะปลูก  ครัวเรือนเกษตรกร

ที่ทํานาใชวิธีการปรับตัวดวยการเลื่อนฤดูเพาะปลูกใหเร็วขึ้น หรือการปรับเปลี่ยนมาปลูกพันธุขาวที่มี
อายุสั้นกวาเดิม คือขาว 51 ซ่ึงมีอายุเก็บเก่ียวเพียง 90 วัน เพ่ือรนระยะเวลาเก็บเก่ียวขึ้นมาอีก 1 เดือน 
หากนํ้ามาเร็วเหมือนป 2554 ก็ยังเก็บเก่ียวไดทัน ซ่ึงการปรับตัวในรูปแบบน้ีเกิดขึ้นทั้งในกรณีคลองโยง
และเกยไชย นอกจากนั้น บางครัวเรือนในพื้นที่คลองโยงไดแบงพ้ืนที่สวนหนึ่งมาปลูกพืชผักอายุสั้น เพ่ือ
บริหารรอบเก็บเก่ียวใหเก็บขายไดเร็วเพ่ือนําเงินมาเปนคาใชจาย การปรับตัวลักษณะนี้ขึ้นกับวา
เกษตรกรมีขอมูลเพียงพอในการประเมินระยะเวลาน้ํามาไดแมนยําเพียงใด   

2) การปรับเปลี่ยนระบบการผลิต เปลี่ยนจากปลูกไมผลมาปลูกขาวหรือพืชอายุสั้นอ่ืนๆ 
โดยพบวาในพื้นที่คลองโยงซึ่งมีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดมากกวาพ้ืนที่เกยไชย มีรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่แตกตางกันในแตละครัวเรือน เชน ครัวเรือนที่ทําสวนผลไมบางครัวเรือน
ตัดสินใจเลิกปลูกไมผลถาวรโดยเปลี่ยนไปปลูกขาวแทน ขณะที่บางครัวเรือนยังอยากทําสวนผลไมตอไป
แตไมม่ันใจวานํ้าจะทวมมากเหมือนป 2554 อีกหรือไม จึงเลือกปลูกพืชอายุสั้นอยางมันเทศไปกอน และ
รอดูสถานการณนํ้าทวมในปน้ี (2555) แลวคอยตัดสินใจอีกคร้ัง ปรากฏการณเลิกปลูกไมผลนี้เห็นได
ทั่วไป ดวยชาวบานยังไมกลาลงทุนกลัวนํ้ามาซ้ําเสียหายอีก ซ่ึงนาจะสงผลถึงปริมาณผลไมในระยะยาว 
นอกจากน้ัน ยังพบวาบางครัวเรือนที่ทํานาแบงพ้ืนที่สวนหนึ่งเพาะปลูกพืชสวนครัวหลายชนิด เชน ตระ
ไคร มะเขือยาว พริก บวบ ถั่วฝกยาว ดอกขจร มะละกอ มะเขือ ในรูปแบบเกษตรอินทรียซ่ึงเปน
โครงการของสหกรณคลองโยงรวมกับเกษตรตําบล โดยเมล็ดพันธุพืชผักดังกลาวไดจากธนาคารเมล็ด
พันธุที่ตั้งขึ้นหลังนํ้าทวมป 2554   

3) การดําเนินการฟนฟูชุมชน ไดแก  
3.1) การตอรองในระบบการชดเชยเยียวยาของภาครัฐ ซ่ึงเกิดขึ้นในพื้นที่คลอง

โยงกรณีที่ชาวนาบัวไมไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐดวยเหตุผลวาเปนบัวเปนพืชนํ้า แตนํ้า
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ทวมป 2554 ซ่ึงทวมเร็วและทวมสูงทําใหนาบัวเสียหาย ทางสหกรณคลองโยงจึงไดทําเร่ืองรองเรียนไป
ยังสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมเพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  

3.2) การรวมกลุมจัดทําธนาคารเมล็ดพันธุ และการปรับระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรียในพ้ืนที่คลองโยง ซ่ึงเปนการดําเนินการของชุมชนและการรวมมือกับเครือขายในการ
ฟนฟูชุมชนหลังนํ้าทวม โดยการชวยเหลือระดมเมล็ดพันธุขาวและพืชผักจากเครือขายตางๆ เพ่ือใช
เพาะปลูกหลังนํ้าลด 

3.3) การแปรรูปจากประมงในรูปของปลาแหง ปลารา และนํ้าปลา ของสมาชิก
โรงเรียนชาวนาบานเกยไชยใต เพราะในชวงน้ําทวมชาวบานสามารถจับปลาไดจํานวนมากเกินกวาการ
บริโภคในครัวเรือน จึงชวยกันนํามาแปรรูปเพ่ือเปนรายไดของสมาชิกหลังนํ้าลด 
 
ศักยภาพดานองคกรและเครือขาย 

1) การชวยเหลือเยียวยาจากภาคประชาสังคมและเอกชน 
พ้ืนที่ศึกษาทั้งสองแหงไดรับความชวยเหลือจากองคกรและเครือขายตางๆ โดยการ

ชวยเหลือในเรื่องถุงยังชีพในชวงน้ําทวม และการชวยเหลือดานเมล็ดพันธุขาวและพืชผักหลังน้ําลด 
องคกรและเครือขายที่เขามาชวยเหลือในพ้ืนที่ ไดแก เครือขายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค 
(เครือขายมีสมาชิกจาก 40 พ้ืนที่), เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก, มูลนิธิชีววิถี, กลุมเพ่ือนมหิดล, สวน
โมกข เครือขายปฎิรูปที่ดิน, สหพันธุเกษตรกรภาคเหนือ, เครือขายสลัม และกลุมซีเมนตไทย (SCG) ซ่ึง
เขาไปชวยพ้ืนที่คลองโยงเรื่องเครื่องสูบนํ้าและน้ํามันในการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ 

2) การสรางการมีสวนรวมในการฟนฟูชุมชนของเครือขายภาคประชาชน 
การทํางานในลักษณะเครือขายของทั้งสองพ้ืนที่ที่มีมากอนหนาแลว โดยมีลักษณะการ

ทํางานที่แตกตางกัน คือ ในกรณีเกยไชย เปนการทํางานระหวางเครือขายชาวนา โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพดานการลดตนทุนการผลิตใหสมาชิกของเครือขายโรงเรียนชาวนา ภายใต
ยุทธศาสตร “การจัดการความรู” เก่ียวกับการทํานา โดยดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ การจัดตั้งศูนย
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางความรูจากการปฏิบัติ เชน การทําพันธุขาวเพ่ือลดการพึ่งพาพันธุขาว
จากทองตลาด การทําปุยและสารไลแมลงจากน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือลดการใชสารเคมี  

สวนในกรณีคลองโยง มีประวัติศาสตรการตอสูเร่ืองสิทธิที่ดินทํากินรวมกับเครือขายปฎิ
รูปที่ดินแหงประเทศไทย (ป 2552) จนทายที่สุดไดมีการออกโฉนดชุมชนใหกับชาวคลองโยง (1,800 ไร) 
ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์แบบสวนรวมถือครองโดยสหกรณคลองโยง สมาชิกสามารถถือครองที่ดินไดแตหามซ้ือ
ขาย สามารถสืบทอดทางมรดกได และการใชที่ดินตองเปนไปเพ่ือการเกษตรกรรมเทานั้น และยังมี
ขอตกลงรวมกันวาสมาชิกมีหนาที่ชวยกันปรับรูปแบบการผลิตใหพัฒนาไปสูการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
ปจจุบันแผนการปรับระบบการเกษตรอินทรียของคลองโยงไดรับการบรรจุอยูในแผนพัฒนาการเกษตร
ตําบลคลองโยง และเริ่มทําแปลงเกษตรอินทรียนํารองหลังนํ้าลด  

ความชวยเหลือจากองคกรและเครือขายตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่งานศึกษา แสดงใหเห็น
ถึงความสําคัญของภาคสวนตางๆ นอกเหนือจากภาครัฐในการเขามาชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม และ
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นาจะเลยไปถึงการมีสวนรวมโดยเฉพาะกลุมองคกรหรือเครือขายในทองถิ่นในการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการนํ้า และปองกันอุทกภัย ในทองถิ่นของตนเอง  

นอกจากน้ัน ทิศทางการปรับระบบการเกษตรมาเปนเกษตรอินทรีย หรือการลดการ
พ่ึงพาสารเคมีของทั้งสองพ้ืนที่เปนแนวทางที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตปุยและสารเคมี และยังสงผลดีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม จึงเปนแนวทางที่ทุกฝายควร
ใหการสนับสนุน  
 
ขอจํากัด 

ในดานขอจํากัดของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา ความสามารถในการทํานายและคาดการณ
นํ้าทวมของเกษตรกรอาจเกิดความคลาดเคลื่อน อันมีสาเหตุจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศท่ี
รุนแรง และน้ําทวมที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ  ซ่ึงการเขาถึงขอมูลดานการบริหาร
จัดการนํ้า ที่ผานมาชาวบานและชุมชนไมอาจรูไดเลยวารัฐจะเก็บนํ้าหรือปลอยนํ้าจากเขื่อนเม่ือไร 
ปริมาณน้ําที่ปลอยมีมากนอยเพียงใด และจะทําใหเกิดนํ้าทวมพ้ืนที่ในระดับใด ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะชวย
ชุมชนในการเตรียมไดทันการณและเพียงพอ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในสวนของขอเสนอแนะตอภาครัฐจากงานศึกษาคร้ังนี้ เปนขอเสนอที่อยูบนฐานการวิเคราะห
ขอมูลขอเท็จจริงจากพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยขอเสนอมาตรการเบื้องตน ดังน้ี 

1. พัฒนาและจัดตั้งระบบการสื่อสารโดยภาครัฐ และบริหารจัดการโดยชุมชนสําหรับการให
ขอมูลนํ้าทวมกับชุมชนที่อยูในพ้ืนที่เสี่ยงน้ําทวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางทันทวงที  

2. สนับสนุนการสรางกลไกระดับชุมชนเพื่อวางแผนและเสนอแผนการปรับตัวตามศักยภาพและ
บริบทที่เปนจริง  

3. วางกลไกการนําแผนชุมชนเขาสูการออกแบบนโยบายและการจัดการนํ้าระดับลุมนํ้าและ
ประเทศ 

4. สงเสริมและคุมครองสิทธิทางพันธุกรรมของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งสนับสนุนกิกรรมใน
ทองถิ่นเพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. ออกแบบการประกันพืชผลพรอมกับการตั้งกองทุนชวยเหลือชดเชยโดยตรง เพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการและผลกระทบที่เปนจริงในแตละพ้ืนที่ 

6. สรางหลักประกันดานการคุมครองความมั่นคงในสิทธิการถือครองท่ีดินของเกษตรกร เพ่ือ
สงเสริมการจัดการและการแกปญหาอยางมีสวนรวม เชน การออกโฉนดชุมชน  
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“เรดดพลัส กลไกรอนๆ ในโลกรอน” 
 

พรพนา กวยเจริญ                    
คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม 

 
ความคืบหนาและการเจรจราเรดดพลัสในเวทีโลก  

ในการประชุมภาคีสมาชิกฯ คร้ังที่ 17 ณ เมืองแคนคูน ประเทศเมกซิโกเม่ือป 2553 ในประเด็น
การสนับสนุนภาคีสมาชิกในประเทศกําลังพัฒนาในกิจกรรมการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคปา
ไมโดยความสมัครใจ มีขอสรุปในดานการเรียกชื่อวาอะไรคือ เรดด ดังนี้ (ก) การลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการทําลายปา (ข) การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําใหปาเส่ือมโทรม (ค) การ
อนุรักษปาไมเพ่ือเปนแหลงเก็บกักคารบอน (ง) การจัดการปาอยางยั่งยืน (จ) การเพ่ิมปาไมเพ่ือเปน
แหลงเก็บกักคารบอน ทั้งน้ี เรดด แตเดิม หมายถึง ขอ (ก) และ (ข) และสวนเพิ่มเติม (“+”) หรือ “พลัส” 
หมายถึง ขอ (ค) (ง) และ (จ) ทั้งน้ียังไมมีขอสรุปในเรื่องนิยาม จึงกลาวไดวาจนถึงขณะนี้ยังไมมีการตก
ลงหรือมีพันธะกรณีใด ๆ ในเรื่องเรดด อยางไรก็ตามการที่หลายประเทศมีการเตรียมความพรอมกัน
อยางคึกคักก็มาจากการสนับสนุนจากสถาบันทางการเงิน หรือองคกรตาง ๆ ซึงดําเนินกรลวงหนาไป
กอน โดยจะไดกลาวถึงตอไป 
 
กลไกทางการเงินเพื่อการเตรียมความพรอมของเรดดพลัส 

กลไกสําคัญในการสนับสนุนทางการเงินตอเรดดพลัสในระยะที่ผานมามีทั้งรูปแบบพหุภาคี 
(Multilateral Funds) และรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Funds) โดยกลไกการสนับสนุนแบบพหุภาคีที่
สําคัญ ไดแก โครงการยูเอ็น-เรดด (NU-REDD Program), โครงการหุนสวนคารบอนปาไม (Forest 
Carbon Partnership Facility – FCPF), โครงการลงทุนปาไม (Forest Investment Program - FIP) 
และโครงการจัดการปาอยางยั่งยืน/เรดดพลัส (Sustainable Forest Management -SFM/REDD+) 
โดยสามโครงการหลังอยูภายใตการดําเนินการของธนาคารโลก ซ่ึงเปนแหลงสนับสนุนทางการเงินแบบ
พหุภาคีของเรดดพลัสที่ใหญที่สุด มีการประมาณการณวา การสนับสนุนทางการเงินใหกับประเทศที่มีปา
เขตรอนสําหรับกิจกรรมเรดดพลัสมีมูลคาถึง 226,800 ลานบาท (7.2 พันลานเหรียญสหรัฐ) นับแตป 
2551 (M. Simula, 2010)3 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Analysia of REDD Financing Gaps and Overlaps a report for the REDD+ Partnership. By M. Simula, December 2010.  
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• โครงการยูเอ็น - เรดด (UN-REDD Program) 
โครงการยูเอ็น-เรดดใหการสนับสนุนกับประเทศตางๆ จํานวน 44 ประเทศ โดยใน 16 ประเทศ

เปนการสนับสนุนกิจกรรมโครงการระดับชาติ 4 ซ่ึงในนั้นเปนประเทศในอาเซียน คือ กัมพูชา, และ
เวียดนาม รวมงบประมาณที่อนุมัติสําหรับโครงการระดับชาติของ 16 ประเทศ เทากับ 2,119.95 ลาน
บาท (67.3 ลานดอลลารสหรัฐ) (www.un-redd.org) จากเงินผูกพันรวม 4,756.5 ลานบาท (151 ลาน
ดอลลารสหรัฐ) (Anna Creed and Smita Nakhooda, November 2011)5 
 

• โครงการหุนสวนคารบอนปาไม (Forest Carbon Partnership Facility: FCPF)  
ปจจุบัน (มิถุนายน 2555) ประเทศท่ีไดรับการคัดเลือกเปนหุนสวนของโครงการหุนสวน

คารบอนปาไม (FCPF) มีทั้งหมด 37 ประเทศ (14 ในแอฟริกา, 15 ในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน, 
และ 8 ในเอเชียและแปซิฟก) โดยมีประเทศที่ผานการอนุมัติในขั้นตอนโครงการเตรียมความพรอม 
(Readiness Preparation Proposals – R-PP ) ใน 29 ประเทศ ทั้งน้ี แหลงเงินของเรดดพลัสภายใต 
FCPF มาจากสองกองทุน คือ กองทุนเตรียมความพรอม (Readiness Fund) และกองทุนคารบอน 
(Carbon Fund)  
กองทุนเตรียมความพรอม มีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพรอมของประเทศสําหรับเรดด ใน
เรื่องการพัฒนานโยบายและระบบ เชน การจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติ, การพัฒนาเสนฐานอางอิง, การ
ออกแบบระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) 
และการจัดตั้งกลไกเรดดระดับประเทศ รวมถึงมาตรการปองกัน (safeguard) โดยมีงบประมาณผูกพัน
จากผูใหทุนจํานวน 7,245 ลานบาท (230 ลานดอลลารสหรัฐ) 
กองทุนคารบอน เปนกองทุนที่มีเปาหมาย เพ่ือสนับสนุนทุนสําหรับการพิสูจนผลการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากเรดดของแตละประเทศ ทั้งน้ี ขอมูลลาสุด (มีนาคม 2555) มีงบประมาณผูกพันจากผูให
ทุนแลว จํานวน 6,457.5 ลานบาท (205 ลานดอลลารสหรัฐ)  
 

• โครงการลงทุนปาไม (Forest Investment Program - FIP) 
เงินสนับสนุนจากโครงการนี้เปนการชวยเหลือเพ่ิมเติมในสวนที่เก่ียวกับสาเหตุของการทําลาย

ปา การเตรียมความพรอมทางยุทธศาสตรของเรดพลัสระดับชาติ สงเสริมการจัดการปาอยางยั่งยืน ที่
นําไปสูการลดการปลอยและปกปองแหลงกักเก็บคารบอน ปจจุบันมีประเทศท่ีกําลังดําเนินการใน
โครงการนํารองเรดดพลัสใน 9 ประเทศ ไดแก บราซิล, เบอรกินา ฟาโซ, คองโก, กานา, อินโดนีเซีย, 
ลาว, เมกซิโก, และเปรู ในป 2011 โครงการลงทุนปาไม มีงบประมาณผูกพันอยูที่ 18,207 ลานบาท 

                                                            
4 ประเทศที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการยูเอ็น-เรดดในระดับชาติ ประกอบดวย ประเทศโบลิเวีย, กัมพูชา, สาธารณะรัฐประชาธิปไตย

คองโก, เอกวาดอร, อินโดนีเซีย, ไนจีเรีย, ปานามา, ปาปวนิวกีนี, ปารากวัย, ฟลิปปนส, สาธารณะรัฐคองโก, หมูเกาะโซโลมอน, ศรีลังกา, 
แทนซาเนีย, เวียดนาม และแซมเบีย 
5 Climate Finance Policy Brief REDD+ Finance Delivery: Lessons from Early Experience. By  Anna Creed and Smita 

Nakhooda, November 2011, HEINRICH BOLL STIFTUNG North America. 
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(578 ลานเหรียญสหรัฐ) (www.climateinvestmentfunds.org; Anna Creed and Smita Nakhooda, 
November 2011)6  
 

• โครงการการจัดการปาอยางยั่งยืน/เรดดพลัส (Sustainable Forest Management -
SFM/REDD+) 

โครงการการจัดการปาอยางยั่งยืน/เรดดพลัส เปนกลไกลสนับสนุนทางการเงินใหมของ
เรดดพลัส อยูภายใตกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility) ดวยงบประมาณ 31,500 
ลานบาท (1 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) ในป 2553 – 2557 กองทุนฯ ยังมีบทบาทรวมกับ FCPF 
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับเรดดพลัสอ่ืนๆ เชน ประเทศพันธมิตรปาเขตรอน ในการออกแบบการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 สําหรับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานโครงการ
จัดการปาอยางยั่งยืน  
 
การเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสของประเทศไทย7 

สําหรับประเทศไทย ธนาคารโลกใหการรับรองแผนเตรียมความพรอมเรดดพลัสของประเทศ
ไทย (Readiness Plan Idea Note หรือ R-PIN) เม่ือเดือนมีนาคม 2552 ซ่ึงมีกรมอุทยาน สัตวปาและ
พันธุพืช และกรมปาไม เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยประเทศไทยไดรับการสนับสนุนเงิน 200,000 
เหรียญดอลลารสหรัฐฯ จากกองทุนหุนสวนปาไมคารบอน (FCPF) เม่ือเดือนสิงหาคม 2553 สําหรับการ
จัดทําโครงการเตรียมการเรดดพลัส (Readiness Plan Proposal หรือ R-PP) เพ่ือเตรียมเสนอตอ
กองทุนหุนสวนปาไมคารบอน (FCPF) ของธนาคารโลกภายในสิ้นป 2555 เพ่ือขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจํานวน 107.1 ลานบาท (3.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ซ่ึงรายละเอียดความคืบหนาการเตรียม
ความพรอมเรดดพลัส มีดังน้ี 

1. การจัดตั้งคณะทํางานเรดดพลัส (REDD+ working groups) ของประเทศไทย อยูภายใตอนุกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีอธิบดีกรมอุทยานฯ เปนประธาน คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ 
จัดทําแนวทางเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมดานเรดดพลัส, ประสานงานและรวบรวมขอมูลที่
จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมเรดดพลัส ฯลฯ  

                                                            
6
 Climate Finance Policy Brief REDD+ Finance Delivery: Lessons from Early Experience. By  Anna Creed and Smita 

Nakhooda, November 2011, HEINRICH BOLL STIFTUNG North America. 
7
 เรียบเรียงจากการนําเสนอ แผนงานเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช โดย ภานุมาส ลาดปาละ 
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานฯ นําเสนอในการเสวนา “ความเคลื่อนไหวระดับสากล นโยบาย และศักยภาพการลด
กาซเรือนกระจกในภาคปาไมของประเทศไทย” วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จัดโดย ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก; 
องคประกอบในการจัดทําขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไกเรดดพลัสสําหรับประเทศไทย โดย ดร.ลัดดาวัลย พวงจิตร คณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ เร่ือง “การจัดทําขอเสนอโครงการเตรียมความพรอมตอกลไก
เรดดพลัสสําหรับประเทศไทย” วันที่ 1, 2, 4 และ 11 พฤษภาคม 2555; การพัฒนาเสนฐานอางอิงสําหรับประเทศไทยตามกลไก REDD+ 
โดย ลดาวัลย พวงจิตร และคณะ สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย, 2553  ; บทบาทของประเทศไทยตอการพัฒนา REDD+ ระดับนานาชาติ 
และการเตรียมความพรอมในประเทศ โดย สุจิตรา จางตระกูล 
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2. จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกภาคสวน ทั้งในระดับชาติ และระดับภาค รวม 4 คร้ัง 
ไดแกเวทีกรุงเทพฯและภาคใต (วันที่ 1 พ.ค. 2555) เวทีภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก (วันที่ 2 
พ.ค. 2555) เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 4 พ.ค. 2555) และเวทีภาคเหนือ (วันที่ 11 พ.ค. 
2555) อยางไรก็ตามแตละเวทีน้ันมีเพียงประชาชนบางกลุมที่หนวยงานเปนผูคดเลือกเขารวมเทาน้ัน จึง
ไมไดเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคสวนตามคํากลาวอางแตอยางใด 

3. จัดทํายุทธศาสตรแหงชาติ หรือ นโยบายเกี่ยวกับเรดดพลัส ปจจุบันเรดดพลัสไดปรากฎอยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  ในบทที่ 8 ขอ 5.3.1 ในขอ 2) 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการลดกาซเรือน
กระจกและการปรับตัว ในการศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการรองรับมาตรการหรือกลไกใหมๆ ที่สําคัญ อาทิ 
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการทําลายปาและความเส่ือมโทรมของปา การอนุรักษ การ
จัดการปาไมอยางยั่งยืน และการเพ่ิมการกักเก็บคารบอนในพื้นที่ปาในประเทศกําลังพัฒนา (Reducing 
Emission from Deforestation and Degradation and the role of Forest Carbon Stocks in 
Developing Countries : REDD-Plus)  

และในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 ในขอ 2.1.3 
สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบพันธบัตรปาไม โดยการระดมทุนจากภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และองคกรตางๆ ตามหลักการ การเก็บคาบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) 
และแนวทางเรดดพลัส ในการรักษาพื้นที่ปาไมไวเพ่ือคงความสมดุลตามธรรมชาติ 

ทั้งน้ี กรมอุทยานฯ ตองดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติของเรดดพลัสใหแลวเสร็จ สําหรับโครงการ
เตรียมความพรอมของเรดดพลัส (R-PP)  

4. การดําเนินงานดานวิชาการ ไดแก การศึกษาการพัฒนาเสนฐานอางอิงของประเทศไทย ซ่ึงไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ยงานศึกษานี้พบวา การใชอัตราการลดลง
ของพื้นที่ปาไมในชวงป 2543 – 2548 ซ่ึงเทากับรอยละ 0.36 ตอป เปนเสนฐานอางอิงจะทําใหประเทศ
ไทยไดรับผลประโยชนสูงสุด คิดเปนมูลคารวม 7,585.89 ลานบาท  

5. การเตรียมความพรอมโครงการนํารองเรดดพลัส ซ่ึงมีพ้ืนที่ที่ไดรับการเสนอเพ่ือพิจารณาเปน
โครงการนํารอง ไดแก อุทยานแหงชาติทับลาน, พ้ืนที่กลุมปาแกงกระจานและพื้นที่รอยตอพ้ืนที่ปา
ตะวันตก และพื้นที่แนวเชื่อมระหวางกรมอุทยานฯ กรมปาไม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ซ่ึงอาจจะเปนพ้ืนที่ปาบริเวณจังหวัดระนอง (กําลังอยูระหวางการพิจารณาหารือ) ซ่ึงในขณะนี้ กรม
อุทยานฯ กําลังเรงดําเนินการสํารวจและรวบรวมฐานขอมูลลักษณะชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดลอมของชุมชน  อาทิ  ขอมูลจํานวนประชากร  การใชประโยชนที่ ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทําแผนที่ เปนตน และการจัดฝกอบรมชุมชน ในพ้ืนที่ที่นํารองเรดดพลัส 

6. การเพ่ิมพ้ืนที่ปาอนุรักษ ซ่ึงเปนนโยบายในการจัดการปาของประเทศไทย โดยกรมอุทยานฯ มากอน
หนาแลว คือ นโยบายการเพิ่มพ้ืนที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในป 2563 โดยกรม
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อุทยานแหงชาติฯ มีนโยบายจัดตั้งอุทยานแหงชาติเพ่ิมเติมอีก 25 แหง โดยจะเตรียมผนวกปาสงวน
แหงชาติ เปนพ้ืนที่อุทยานอีก 37 แหง รวมพื้นที่ 8 ลานไร  
 นอกจากนั้น ยังมีโครงการเก่ียวของอ่ืนๆ ไดแก การเสริมศักยภาพในการดูแลรักษาปาที่ไดรับ
งบสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Green Environment Fund: GEF), การเสริมศักยภาพดาน
เรดดพลัส จากยูเสด (The United States Agency for International Development: USAID) ธนาคาร
พัฒนาเอเชียหรือเอดีบี (Asian Development Bank : ADB) และ วินลอค (Winrock International)  
 
ขอถกเถียงสําคัญของเรดดพลัส 

นับจากป 2550 ที่ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
ฉันทามติรวมกันใหมีการสนับสนุนกลไกเรดดพลัส (เรดดในขณะนั้น) แมวาเรดดพลัสยังไมไดขอยุติรวม
ในเรื่องสําคัญคือ แหลงเงินทุนสําหรับเรดดพลัส ระหวางจากกลไกตลาดและกองทุน แตเรดดพลัสกลับมี
ความคืบหนาในระดับปฎิบัติอยางยิ่ง ซ่ึงเกิดจากการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน บรรดา
ประเทศพัฒนาแลว และแหลงทุนระหวางประเทศใหกับประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับเรดดพลัสอยางคึกคัก 

ในอีกดานหนึ่ง การที่ปาไมเขตรอนสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา และเปนทรัพยากรท่ี
ชุมชนทองถิ่นและชนเผาพ้ืนที่อาศัยพ่ึงพาเพ่ือการดํารงชีวิต  ทําใหเกิดคําถามและขอถกเถียงตอกลไก
เรดดพลัสวาจะสงผลกระทบตอการวิถีการดํารงชีวิตด้ังเดิมของพวกเขา ประเด็นเรื่องสิทธิชนเผา
พ้ืนเมืองและชุมชนทองถิ่นในเขตปาอยางไร จึงกลายเปนประเด็นสําคัญของกลุมองคกรและเครือขาย
ดานปาไมและชนเผาพ้ืนเมืองในระดับโลก และกลุมน้ียังเห็นวาเรดดพลัสเปนกลไกที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ชวยเหลือใหประเทศพัฒนาแลวไมตองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามพันธะกรณีในประเทศของ
ตน 

อยางไรก็ดี ยังมีแนวคิดของอีกกลุมที่เชื่อวาหากมีหลักการกํากับการดําเนินการเรดดพลัสที่ดี 
เชน การมีมาตรการปกปอง (Safeguard) และกระบวนการใหความเห็นชอบอยางอิสระ กอนการ
ตัดสินใจ และยืนยันใหดําเนินการได (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) จะชวยสราง
หลักประกันดานสิทธิใหกับชุมชนทองถิ่นและชนเผาพ้ืนเมือง  

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดแสดงทาทีที่ชัดเจนในการสนับสนุนการดําเนินการภายใตกลไก
เรดดพลัส จากการท่ีประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และประเทศไทยยังคงมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปา โดยนักวิชาการ
ดานปาไมที่เก่ียวของกับเรื่องนี้เห็นวา โครงการจะสงผลดีตอการรักษาพื้นที่ปาไมของประเทศ และการ
เขารวมในกลไกเรดดพลัสจะทําใหมีงบประมาณในการดูแลรักษาปามากขึ้น  และยังเปนการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาปา ทําใหเกิดการจัดการและใชประโยชนปาไมอยางยั่งยืน โดย
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ชุมชนทองถิ่นควรจะไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมเรดดพลัส จากงบประมาณในการดูแลรักษา
ปาที่เพ่ิมขึ้น ทําใหชุมชนมีความเปนอยูดีขึ้น จนไมจําเปนตองเขาไปบุกรุกพ้ืนที่ปา8  

ในสวนของภาคประชาสังคมไทยที่ติดตามเรื่องนี้อยางใกลชิด รวมถึงชาวบานในเขตปาและ
เครือขายที่ทํางานในประเด็นปาไม-ที่ดิน ตางมีมุมมองตอเรดดพลัสวา เรดดพลัสจะถูกใชเปนเครื่องมือ
ใหมที่รัฐบาล (โดยกรมอุทยานฯ) ในการกีดกันชุมชนในเขตปา และเห็นวาการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกตองมุงไปที่การลดการปลอยในภาคสวนที่เปนสาเหตุหลักคือ ภาคพลังงานและอุตสาหกรรมกอน  
อยางไรก็ดี กลุมเครือขายปาชุมชนบางสวนมีความเห็นวาเรดดพลัสอาจจะเปนโอกาสที่ดีของชุมชนที่
ดูแลรักษาปา แตก็ยังไมแนใจวาจะเปนโอกาสหรือสงผลกระทบกับชุมชน เน่ืองจากชุมชนยังไมมีขอมูลที่
เพียงพอเก่ียวกับเรดดพลัส 

สําหรับความเห็นจากภาคสวนวิชาการเห็นวา ประเทศไทยควรมีจุดยืนชัดเจนในการเจรจาเรื่อง
เคร่ืองมือกลไกสนับสนุนการดําเนินการเรื่องเรดดพลัส ระหวางระบบกองทุนหรือระบบตลาด หรือใชทั้ง
สองควบคูกัน โดยเห็นวาประเทศไทยควรสนับสนุนระบบกองทุน แตหากมีการใชระบบตลาด ควรยึดถือ
หลักการใหมีการกําหนดเพดานสูงสุดมิใหซ้ือ-ขายคารบอนเครดิตเกินเพดานที่กําหนด เพ่ือมิใหประเทศ
ที่พัฒนาแลวหลีกเลี่ยงการลดกาซในแหลงกําเนิด และยึดหลักการสําคัญคือ การเคารพสิทธิของชุมชน
ทองถิ่น ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงาน และชุมชนควรไดรับสิทธิประโยชนอยางเปนธรรม
จากการดูแลรักษาปา 
 ดังน้ัน หากพิจารณาเปรียบเทียบมุมมองตอเรดดพลัสจากภาคสวนตางๆ ขางตนแลว จะเห็นวา
ประเด็นสําคัญของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมที่ไมเห็นเดวยกับกลไกเรดดพลัส ตั้งอยูบน
หลักการสําคัญในเรื่องการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่แหลงกําเนิด และไมเชื่อวากลไกเรดดพลัสจะ
นําไปสูการแกไขปญหาโลกรอนได  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
8 การศึกษาติดตามการเจรจาเรื่อง REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกรอนและนัยสําคัญตอประเทศไทย” โดย ผศ.ดร. ลดาวัลย 

พวงจิตร คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนับสนุนโดยสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.), 2552. 
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ภาคเกษตรกับการรับมือโลกรอน:  
บทสังเคราะหเชิงประเมินศักยภาพนโยบายและแผนยุทธศาสตรรัฐไทย 

 
นันทิยา ตั้งวิสทุธิจิต 

28 สิงหาคม 2555 
 

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไทยเปนหน่ึงในประเทศที่ตองเผชิญกับสภาพ
อากาศแปรปรวนและภัยพิบัติที่ยากจะคาดการณใหแมนยําวาอะไรจะเกิดที่ไหนอยางไรและเมื่อไหร 
เพราะเปนเรื่องของอนาคตระยะยาวซึ่งมีความไมแนนอนสูง ดังที่มีผูกลาวไวในหลายที่วาวงจร
ภูมิอากาศในอดีตอาจจะไมสามารถบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกตอไป ประเด็นสําคัญจึงอยูที่การ
เตรียมพรอมอยางเปนระบบเพื่อใหประเทศสามารถรับมืออยางเปนองครวมและมีพลวัตปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณที่นอกเหนือการคาดการณ เพ่ือเตรียมภาคสวนตางๆของสังคมใหปรับตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเชนเดียวกับหลายในประเทศ หนวยงานของรัฐไทยที่เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะภาคเกษตรจึงเริ่มมีการจัดทําแผนโดยใชปจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งในการกําหนดทิศทางพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เปน
หัวใจของการผลิตอาหารและการสงออกของไทย แตกลับเปนภาคการผลิตที่มีความออนไหวกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงดินฟาอากาศมากที่สุดภาคหนึ่ง 

อยางไรก็ดีสมควรจะกลาวในที่น้ีดวยวาภูมิอากาศไมใชปจจัยเดียวที่สงผลตอทิศทางการพัฒนา
เกษตร กลไกราคา นโยบายแทรกแซงและประกันราคาตางๆของภาครัฐ การเขาถึงเงินทุน สถานการณ
แมลงและโรคระบาด ฯลฯ ลวนเปนปจจัยที่กําหนดผลผลิตทางการเกษตรของประเทศท่ีจะยังคงมี
ความสําคัญตอไป ดังน้ันสภาวะโลกรอนจึงเปนเพียงปจจัยหน่ึงในหลายๆปจจัยที่ตองคํานึงถึง ในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศและภาคเกษตรในอนาคต 

ในบทสังเคราะหก่ึงวิเคราะหนโยบายดานการเกษตรภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ชิ้นนี้ สวนแรกเปนการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตรพัฒนาประเทศสําคัญๆ โดยเนนไปที่ภาค
การเกษตร สวนที่สองจะเปนการประเมินโดยสังเขปถึงทิศทางและประสิทธิภาพของมาตรการที่ปรากฏ
ในนโยบายและแผนเหลาน้ันวาจะสามารถเกื้อหนุนภาคเกษตรไทยใหรับมือกับสถานการณโลกรอนได
มากนอยเพียงไร สวนสุดทายเปนการเสนอแนวทางที่ชุมชนอาจจะมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ปรับตัวรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของตนเองและของประเทศในอนาคต 
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1. การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตรพัฒนาประเทศภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเนนภาคเกษตร 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาสถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดทําใหโลกตื่นตัวเตรียม
มาตรการรับมือผลกระทบหลากหลายดานที่จะตามมา แรงกระเพื่อมน้ีไดสงผลใหหนวยงานนโยบาย
ตางๆของไทยเริ่มผนวกปจจัยดังกลาวในระดับวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร ในเบื้องตนมีแผน
สําคัญๆ ที่เก่ียวของกับภาคเกษตรที่รวบรวมมาไดดังน้ี   

• (ราง) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  ฉบับที่ 11 2555-2559 

 • แผนบรรเทาโลกรอนดานการเกษตร 2551-2554 
 • (ราง) ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกษตรป 2556-2559 
 • แผนปฏิบัติราชการสี่ป 2555-2558 กระทรวงเกษตรฯ 
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
 • แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2555–2593 
 • รายงานแหงชาติฉบับที่ 2 เสนอตอ UNFCCC 2553 

นอกจากนี้ยังไดทบทวนกรอบแนวคิดจากรายงาน “การสรางขีดความสามารถของชุมชนในการ
รับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงในอนาคต” ภายใต “โครงการจัดทํา
แผนแมบทเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงานและ
วิกฤตอาหารของโลก” (2553) โดยศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก
แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเสนอแนวคิดสําคัญคือการมองการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศควบคูกับเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในมิติอนาคตระยะยาว รวมถึงชี้ความ
จําเปนของการมองภาคเกษตรเกี่ยวโยงกับภาคการผลิตและการพัฒนาดานอ่ืนๆของสังคม  

โดยภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคเกษตรของประเทศที่กลาวมาในขางตนได
กําหนดทิศทางภายใตการวิเคราะหสถานการณคุกคามภาคเกษตรที่มาจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศหลักๆ ดังน้ีคือ 
  • การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ําฝน (ซ่ึงในแตละแผนมี
การระบุถึงสถานการณแนวโนมปริมาณน้ําฝนทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงขึ้นกับแบบจําลองการคาดการณที่
แผนการนั้นอางอิง) ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโนมสูงขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลตางๆ ที่
อาจเพ่ิมความเสี่ยงในเรื่องผลผลิต การระบาดของโรคพืชและแมลง รวมถึงการอาจสงผลถึงภาวะฝนแลง
หรือนํ้าทวมที่รุนแรงขึ้นตลอดจนภัยพิบัติตางๆ 
  • ความตองการพืชพลังงานที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอาจสรางแรงกดดันตอความม่ันคงทาง
อาหาร 
  • ขีดจํากัดในดานความสามารถการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย ซ่ึงที่ผานมาถูกทํา
ใหออนแอจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมหลายดาน เชน การเปนสังคมเกษตรสูงอายุ ภาวะ
หน้ีสินและสถานการณกดดันจากตลาดโลกตางๆ  
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  • ในดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่มาจากภาคเกษตร มีการกลาวถึงสัดสวน
การปลอยกาซที่มากเปนอันดับสองรองจากภาคพลังงานที่อาจสงผลถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตเพ่ือลดกาซในอนาคต (จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 เสนอตอ UNFCCC ไทยมีการปลอย
จากภาคพลังงานประมาณรอยละ 70 และจากการเกษตรประมาณรอยละ 23) 
 

ในดานมาตรการรับมือหรือแกปญหาเกือบทุกนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดวางเปนเพียง
แนวทางกวางๆ โดยเนนหลักการเชนเดียวกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (ซ่ึงยังมีขอถกเถียงกันอยูถึง
การนําสูการปฏิบัติ) ในทศวรรษที่ผานๆมา เชนการรักษาทรัพยากรปาไม สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจสีเขียวเนนความสมดุลดานตางๆ  ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและสงเสริมคนรุนใหมเขาสูภาคเกษตร การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและแขงขันใน
ตลาดโลก สวนแผนปฏิบัติและแผนงบประมาณไดระบุถึงการรับมือแบบ  เฉพาะกิจและแยกสวนตาม
ฐานวิธีคิดที่เคยเปนมา เชนการสงเสริมการกลบตอซัง ลดการเผาในที่โลง การเปลี่ยนไปในปุยอินทรีย
เพ่ือลดการใชปุยไนโตรเจน การจัดการของเสียจากปศุสัตวและการปลูกไมยืนตน การสงเสริมให
เกษตรกรเขาสูตลาดการซื้อขายคารบอนเครดิต โดยทั้งหมดน้ีมีเปาหมายเพ่ือลดการปลอยและเพิ่มดูด
ซับกาซเรือนกระจกตามความเขาใจของผูวางนโยบายและแผน และใหความสําคัญกับใชเทคโนโลยีดาน
การเกษตรตางๆ เพ่ือการปรับตัว เชน การสงเสริมการวิจัยพันธุพืชหรือพืชตัดแตงพันธุกรรมที่ทน
สภาวะภูมิอากาศตางๆ การพัฒนาแหลงนํ้ารวมถึงปฏิบัติการฝนหลวงแกไขภาวะฝนแลงหรือไมตกตาม
ฤดูกาล ตลอดจนการสรางระบบสื่อสารเตือนภัยนํ้าแลงน้ําทวมรวมถึงภัยพิบัติที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น
ในอนาคต 
 
2. การประเมินนโยบายและแผนโดยสังเขป 

จากการประมวลแผนขางตนจะเห็นวาการรับมือกับสถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน
ดานการเกษตรยังเปนประเด็นที่คอนขางใหมสําหรับหนวยงานรัฐ ดังจะเห็นไดจากขอจํากัดในเชิงวิธีคิด
ที่สะทอนจากนโยบายและแผนตามที่สังเกตไดดังน้ี 
  • การขาดความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองมือในการคาดการณแนวโนม การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เชนการคาดหวังถึงความถูกตองแมนยําของแบบจําลอง หรือการใชผล
จากแบบจําลองใดแบบจําลองหนึ่งมากําหนดทิศทางการวางแผนรับมือ โดยที่ในความเปนจริง
แบบจําลองไมใชการพยากรณภูมิอากาศ เปนเพียงการคาดการณแนวโนมในอนาคต ซ่ึงนักวิทยาศาสตร
เนนย้ําวาตองทําหลายๆแบบจําลองอยางตอเน่ืองเพ่ือใหมีพลวัตและแสดงแนวโนมที่เปนไปไดมากที่สุด
ภายใตสถานการณตางๆ ยกตัวอยางเชนแอฟริกามีถึง 70-80 แบบจําลองและมีการทําเพ่ิมอยางตอเน่ือง
เม่ือมีความรูใหม ในขณะท่ีของไทยเทาที่มีการอางถึงโดยทั่วไปมีเพียง 2-3 แบบจําลองเทาน้ัน สวนหนึ่ง
เน่ืองมาการขาดความเขาใจในความสําคัญของหลักการดังกลาวของหนวยงานรัฐจึงทําใหสถาบันวิจัยที่
เก่ียวของขาดงบประมาณสนับสนุนในการทําแบบจําลองใหมๆ 
  • หลายมาตรการในแผนมาจากการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง แบบ
เสนตรง (Linear thinking) คือใชแบบจําลองคาดการณภูมิอากาศท่ีระบุถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
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ใดอยางหน่ึงแลวดูวามีพ้ืนที่/ชุมชน/ภาคการผลิตใดบาง ณ วันนี้ที่มีความเปราะบาง ทําใหอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ แลววางมาตรการรับมืออยางใดอยางหน่ึงตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ
มา ยกตัวอยาง เชน (ราง) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ระบุถึงปจจัยเสี่ยงทางภูมิอากาศวา  
 

“ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมมากขึ้น โดยจะ
ทําใหปริมาณน้ําลดลง (ประมาณ ๕ - ๑๐ เปอรเซ็นต) จะสงผลตอผลผลิตดานการเกษตรโดยเฉพาะขาว 
ที่เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ ที่ตองอาศัยปริมาณน้ําฝนและแสงแดดที่แนนอน รวมถึงความชื้นของดิน และ
อุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะดวย ระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้น จะทําใหการระบายน้ําลงสูทะเลของที่ราบลุมภาค
กลางชาลง รวมถึงการรุกของน้ําทะเลเขามาในแมนํ้าจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง แหลงนํ้าที่เคย
อุดมสมบูรณตลอดทั้งป เชน แมนํ้าสายเล็ก ๆ ทะเลสาบ และหวยหนองคลองบึง อาจแหงขอดลงในบาง
ฤดูกาล ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการขยายพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า ซ่ึงจะทําใหจํานวนและ
ความหลากหลายของชนิดของสัตวนํ้าลดจํานวนลงอยางมาก” (p. ๑-๔๕ และ ๑-๔๖) 

จากสมมุติฐานดังกลาวแผนวางมาตรการหลักๆในการรับมือคือปรับปรุงคิดคนพันธุขาวและพันธุ
สัตวนํ้าใหม ๆ ที่จะสามารถนํามาใหเกษตรกรใชเพ่ือจัดการกับผลกระทบของสถานการณภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

กรอบวิธีคิดในการวางแผนขางตนอาจทําใหแผนมีขอจํากัดหลายดาน นอกเหนือจากปญหาจาก
การใชการคาดการณจากแบบจําลองแบบใดแบบเดียวดังที่กลาวในขางตนแลว ในความเปนจริง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เปนเรื่องเฉพาะพ้ืนที่และบริบทแวดลอมของพื้นที่หรือ
ภาคการผลิต และยังเปนเรื่องที่มีมิติการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆในอนาคตระยะยาวที่เขามาเก่ียวของ  เชน 
สมมุติวาพ้ืนที่อําเภอเชียงคานมีปริมาณฝนลดลงตามคาดการณจริง เกษตรกรผูปลูกขาวอาจพาตัดสินใจ
เลิกปลูกขาวในชวง ๕ - ๑๐ ปขางหนาแลวลงทุนกูยืมจากธนาคารที่มีนโยบายสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ทองเที่ยวเปลี่ยนที่ดินเกษตรริมนํ้าโขงเพ่ือทํารีสอรทหรือรานอาหารเนื่องจากมีนักทองเท่ียวมามากขึ้น
เพราะอุปสรรคเร่ืองฝนลดลง ขาวพันธุทนแลงที่ปรับปรุงมาใหมจึงอาจไมมีประโยชนตามที่ตั้งใจไวใน
แผน   ทําใหเห็นวาการใชกับการคาดการณอยางใดอยางหน่ึงเปนตัวตั้งทําใหแผนขาดพลวัตและอาจจะ
ไมสามารถนําไปปฏิบัติไดหากสถานการณที่เกิดในอนาคตจริงตางไปจากการคาดการณที่ตั้งไวในแผน 

 • มาตรการรับมือที่ปรากฏในนโยบายและแผนเหลาน้ี มาจากการแบบคิดแยกสวน
ภายใตกรอบคิดและวิธีปฏิบัติแบบเดิมๆ เชนพันธุพืชที่ใชอยูในปจจุบันใชไมไดก็หาพันธุพืชใหม ขาดน้ํา
ก็หานํ้าเพ่ิม นํ้าทวมก็เตือนภัยและชดเชยคาเสียหาย ซ่ึงหลายเรื่องเปนเรื่องที่ทําอยูแลวไมวาจะเกิด
สภาวะโลกรอนหรือไม  

  • การขาดความรูความเขาใจในหลากหลายมิติของการปรับตัว (adaptation) ทําให
หลายสวนของแผนมีเพียงมิติการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกวาจะเปนแผนปรับตัวรับสถานการณ
โลกรอนอยางรอบดาน ซ่ึงตองคํานึงถึงมิติของ “ความสามารถ ทักษะและทรัพยากรที่มีในชุมชน สังคม 
และองคกรตาง ๆ ซ่ึงสามารถพัฒนาเพื่อใชเตรียมการในการปองกัน การลด การหลีกเลี่ยง และการ



เอกสารประกอบงานสัมมนาความเปนธรรมดานภูมิอากาศ “ประเด็นรอนในโลกรอน 2012”  29 สิงหาคม 2555   หนา 19 

 

จัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ หรือผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ัน
แลว ขีดความสามารถในบริบทน้ียังหมายความรวมถึง ความสามารถในการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิม
หรือดีกวาเดิมหลังจากเกิดสถานการณเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชุมชนดวย” (ศุภกร ชินวรรโณ, SEA 
START 2553) 

  • การขาดมิติการมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมและการสรางศักยภาพ ของชุมชนที่ใน
หลายสวนอาจจะกําลังเผชิญปญหาและพยายามปรับตัวในพื้นที่ 

 โดยสรุปการนโยบายและแผนยุทธศาสตรรับมือโลกรอนดานการเกษตรที่มีอยูในปจจุบัน
สวนมากยังไมมีเน้ือหาสาระและมาตรการปฏิบัติที่แตกตางไปจากปจจุบันและในอดีตที่ผานมาภายใต
สถานการณการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปมากนัก ทําใหอาจจะกลาวไดวา ปจจัยที่นาจะ
สงผลถึงทิศทางภาคเกษตรโดยตรงในทศวรรษนี้ จะยังคงเปนกลไกราคาและมาตรการเฉพาะกิจของ
รัฐบาลเชนการประกันราคาพืชผล ตลอดจนมาตรการประกันความเสี่ยงอ่ืนๆ มากกวานโยบายรับมือโลก
รอนตามที่ปรากฏในแผน เชนชาวนาจะปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ที่คาดวานํ้าจะทวมหรือไมอาจจะ
ขึ้นกับราคาประกันความเสียหายตอไร  เชนเดียวกับการเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกพืชพลังงานก็อาจจะเกิดขึ้น
จากการท่ีนํ้ามันขึ้นราคา จนสงผลใหเกิดความตองการพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นและพืชพลังงานราคาดี
ขึ้น หรือจากมาตรการอุดหนุนการผลิตของรัฐในขณะนั้นมากกวาปจจัยจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ตามที่ปรากฏในแผน  

อยางไรก็ดีการที่แนวนโยบายระยะยาวแบบกวางและมาตรการระยะส้ันแบบเฉพาะหนาดังเชนที่
ปรากฏในแผนตางๆ ขางตน มีขอจํากัดในการชวยใหประเทศรับมือผลของการการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่ภาครัฐและสวนอ่ืนๆของสังคมตองใหความสนใจและ
เปดกวางตอองคความรูใหมๆในดานการปรับตัวที่กําลังมีเสนอกันในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค 
เพ่ือที่จะนํามาปรับใชใหภาคเกษตรและภาคการผลิตอ่ืนๆของสังคมอยูรอดไดอยางมีทิศทางระยะยาว ฃ 

 

3. บทบาทของชุมชน 
เปนความจริงที่ชุมชนเกษตรตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันมีการปรับตัวในสภาวะภูมิอากาศท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมวาจะมีนโยบายดานภูมิอากาศโดยตรงหรือไม แตดังที่ไดกลาวไวกอนหนาน้ี
วาวงจรภูมิอากาศในอดีตอาจจะไมสามารถบอกสิ่งที่จะเกิดในอนาคตไดอีกตอไปภายใตสถานการณโลก
รอน จึงอาจมีความจําเปนที่ ชุมชนและสังคมจะใหความสนใจกับองคความรูในการปรับตัวดวยวิธีคิดและ
วิธีการใหมๆ และมีสวนผลักดันใหองคกรภาครัฐเขามาสนใจการคิดใหมทําใหมในการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพระดับประเทศเพื่อจะสามารถใหทั้งสังคมปรับตัวแบบไมสรางความขัดแยง
ในอนาคต 

แนวคิดหนึ่งดานการปรับตัวที่มีการนําเสนอในปจจุบันคือการแนะแนวทางใหชุมชนสามารถ
สรางกระบวนการคิดในการบริหารจัดการความเส่ียงดานตางๆ เขาไวดวยกันโดยใชการจัดทําภาพฉาย
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อนาคตระยะยาวไปในหลายๆ ทศวรรษขางหนาภายใตตัวแปรหลายรูปแบบภายใตการแนะแนวทางจาก
องคกรหรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระยะเริ่มตน 

เพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความคุนเคยกับการสรางทางเลือกในการจัดการกับความไมแนนอนของ
อนาคตภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม ซ่ึงหลายชุมชนเมืองตางๆของโลกไดมีการทดลองทําภาพฉายอนาคตดังกลาวเพ่ือเปน
แนวทางกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองภายใตสภาวะโลกรอน ในประเทศไทยมีการทดลองโครงการ
นํารองทําภาพฉายอนาคต 30 ปของเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ควบคูไปกับปจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตโดยเช่ือมโยงจากอดีตถึงปจจุบัน
และอนาคต แตในขั้นน้ียังไมไดมีการพัฒนาไปสูระดับการวางแผน  

อีกประเด็นสําคัญของความสําเร็จในการวางแผนรับมือโลกรอนในภาคเกษตรและภาคอื่นๆของ
ไทย ตองเริ่มตนจากการที่สังคมเปลี่ยนวิธีการมองโลกรอนจากปจจุบันที่ เห็นวาเปนเรื่องทาง
วิทยาศาสตรที่ซับซอนเกินความเขาใจหรือเปนเรื่องทางสิ่งแวดลอมเทาน้ัน มาทําความเขาใจวาโลกรอน
กระทบกับทุกภาคสวนของสังคมในรูปแบบและขอบเขตที่ตางกันไป จึงเปนเรื่องที่นักสังคมศาสตรดาน
ตางๆ ตลอดจนชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเกษตรที่ถือเปนดานหนาของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศควรเขามามีบทบาทรวมกําหนดทิศทางปรับตัวในระดับภายในชุมชนเองและระดับประเทศ
ตอไป 
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ทิศทางนโยบายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 

 

ฝายคํา หาญณรงค, มูลนิธบิูรณะนิเวศ  

28 สิงหาคม 2555 

 

 ประเทศไทยกําลังถูกกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศใหดําเนินมาตรการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ทั้งน้ีปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่ิมเขามามีบทบาทในนโยบายการพัฒนา
ระดับประเทศ อันไดแกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 10 จนถึงฉบับที่ 11 ใน
ปจจุบัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีนโยบายสําหรับการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยตรงทั้งในระดับยุทธศาสตรและแผนแมบท ทั้งน้ี เน่ืองจากภาคพลังงานเปนภาคที่ปลอย
กาซเรือนกระจกมากที่สุด นโยบายและแผนพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และการอนุรักษ
พลังงานท่ีมีอยูในปจจุบันจะมีสวนในการชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศอยางมีนัยสําคัญ 
อยางไรก็ตามนโยบายและแผนเหลาน้ียังขาดการประสานและความสอดคลองกัน จึงนากังวลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในทางปฏิบัติ เอกสารชิ้นนี้จัดทําขึ้น
เพ่ือวิเคราะหนโยบายเหลาน้ี โดยเจาะจงสวนที่เก่ียวของกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อใหการลดการปลอยกาซฯ ในภาคพลังงาน ไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

ถึงเวลาประเทศไทยลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 แรงกดดันทางตรงใหประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยตองกําหนดเปาหมายและแผนลด
การปลอยกาซเรือนกระจกกําลังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเวทีเจรจาระหวางประเทศ ทั้งน้ี
แมวาประเทศไทยจะไมมีพันธะกรณี คือยังไมถูกบังคับใหจํากัดหรือลดการปลอยกาซเรือนกระจกตาม
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention of Climate Change: UNFCCC)9 อยางไรก็ตาม 
ขอตกลงโคเปนเฮเกน (Copenhagen Accord) ซ่ึงเปนผลจากการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ คร้ังที่ 
15 (COP15) ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก เม่ือเดือนธันวาคม 2552 ระบุใหประเทศกําลัง
พัฒนาเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือการลดกาซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ  (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนสวนที่ตองการการสนับสนุนจาก
ประเทศพัฒนาแลว (Supported NAMAs) เพื่อแลกกับการชวยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยี และการ

                                                            
9  
ประเทศไทยใหสัตยาบันเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (United Nations Framework 

Convention of Climate Change: UNFCCC) เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ซ่ึงอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 28 
มีนาคม พ.ศ. 2538 และไดใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญระหวางประเทศในการบังคับใหประเทศ
พัฒนาแลวลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตอนุสัญญาดังกลาวเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 



เอกสารประกอบงานสัมมนาความเปนธรรมดานภูมิอากาศ “ประเด็นรอนในโลกรอน 2012”  29 สิงหาคม 2555   หนา 22 

 

พัฒนาบุคลากร เปนตน โดยเริ่มเปดรับขึ้นทะเบียนแผนเหลาน้ีหลังจากการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญา
ฯ คร้ังที่ 16 (COP16) ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ในป 2553  และกําหนดใหประเทศกําลังพัฒนา
ตองจัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก (National Inventory) ทุก 2 ป และรายงานแหงชาติ 
(National Communication) ทุก 4 ป รวมถึงใหประเทศกําลังพัฒนาจัดเตรียมแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคารบอนต่ํา (Low Carbon Development Strategies)  

 แมวาการเจรจาในรอบที่ผานๆ มาจะยังไมมีขอตกลงชัดเจนในเรื่องการตออายุพิธีสารเกียวโต
ภายหลังป 2555 ที่พันธะกรณีแรกของพิธีสารฯ จะหมดอายุลง และยังไมชัดเจนวาจะมีการบังคับ
ประเทศกําลังพัฒนาใหลดการปลอยกาซฯ แตแนวโนมปจจุบันคือประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทย 
กําลังถูกกดดันใหตั้งเปาหมายการจํากัดและลดการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตเพื่อแลกกับการ
สนับสนุนดังที่กลาวมา  นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันทางออมจากกลไกการตลาดและการคาโลกซึ่งประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่ิมถูกใชเปนมาตรการกีดกันทางการคาสําหรับ
สินคาสงออกจากประเทศกําลังพัฒนาที่มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมต่ํากวา  ในขณะเดียวกัน ชวงหลายปที่
ผานมาประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทยเริ่มหันมาสนใจกับประเด็นโลกรอนและการ
ประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น อีกทั้งเริ่มมีการตั้งคําถามถึงความเชื่อมโยงและ
ผลกระทบตอภาวะโลกรอนจากการสรางโครงการพัฒนาขนาดใหญเชนโรงไฟฟา นิคมอุตสาหกรรม และ
เขื่อนขนาดใหญ ทั้งหมดน้ีเปนแรงผลักดันใหประเทศไทยตองเริ่มกําหนดเปาหมายและแนวทางเพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจกอยางจริงจังและเปนรูปธรรม  

 “ภาคพลังงาน” ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด 
 การวางแผนลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ควรเขาใจตน
ตอแหลงกําเนิดกาซฯ เพ่ือที่จะแกปญหาไดถูกจุด ณ ป 254810 ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกรวม
ทั้งสิ้น 367 ลานตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซด ถือเปนประเทศที่ปลอยมากอันดับที่ 24 ของโลก เม่ือ
คิดเปนปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวประชากร อยูที่ 5.6 ตันตอคน ซ่ึงถือวาต่ํากวาคาเฉลี่ย
ของโลก (5.8 ตันตอคน) เล็กนอย แตเม่ือเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ พบวาอัตราการปลอยกาซ
เรือนกระจกตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยูที่ 789 ตันตอลานเหรียญสากล ซ่ึงสูงกวา
คาเฉลี่ยของอาเซียน (747 ตันตอลานเหรียญสากล) และคาเฉลี่ยของโลก (602 ตันตอลานเหรียญสากล) 

เม่ือพิจารณาแหลงปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศพบวา ภาคพลังงานเปนภาคการผลิตที่ปลอยกาซ
เรือนกระจกมากที่สุด คือ 159.39 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) หรือประมาณ 70% 
ของกาซเรือนกระจกที่ปลอยทั้งหมด11 รองลงมาคือภาคเกษตร (23%) และภาคกระบวนการผลิต

                                                            
10 ที่มา: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ. 2552. (ราง) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553-2562. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. พฤศจิกายน 2552 อางอิง World Resources Institute (Climate Analysis 
Indicators Tool, WRI 2008) 

11 "บัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย" เลมลาสุดจาก "รายงานแหงชาติฉบับที่ 2" เพื่อเสนอตอ UNFCCC ระบุวา ณ ป 
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน (สวนที่ปลอยหักลบกับสวนที่ดูดกลับ) 229.08 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e หรือ TgCO2e) 
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อุตสาหกรรม (7%) ตามลําดับ (ภาพที่ 1: ดานซาย) และเม่ือพิจารณาการปลอยกาซเรือนกระจากภาค
พลังงานพบวา การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) สวนใหญมาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอส
ซิล (นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน) ในขณะที่กาซมีเธน (CH4) สวนใหญมาจากการขุดเจาะ
กาซธรรมชาติและการทําเหมือง โดยสาขาการผลิตที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดไดแก การเผา
ไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือการผลิตพลังงาน (โรงไฟฟา) คิดเปน 41.7% ของการปลอยกาซฯ ในภาค
พลังงานทั้งหมด รองลงมาคือการใชเชื้อเพลิงในภาคขนสง และการใชพลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต
และการกอสราง ตามลําดับ (ภาพที่ 1: ดานขวา) 

 

ภาพท่ี 1:  ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยรายภาค (ดานซาย) และรายสาขาภายในภาคพลังงาน (Energy 
Sector) ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (หนวย: Tg หรือ ลานตัน) 

ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณ - การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย, JGSEEE. 2553 

 

 ในรายงานบัญชีกาซเรือนกระจกฉบับที่ 2 ของประเทศไทยระบุวา ปริมาณการปลอยกาซเรือ
กระจกในสาขาการผลิตพลังงาน ขึ้นอยูกับการจัดหาพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เลือกใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาหรือ PDP ของประเทศไทย ซ่ึง
สัมพันธกับความตองการใชไฟฟาโดยรวม ในสวนการเผาไหมเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและการ
กอสราง กาซเรือนกระจกสวนใหญมาจากอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานเขมขน เชนอุตสาหกรรมอโลหะและ
เคมี อันเปนผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงนอกจาก
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดแลว อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา 
ซ่ึงเพ่ิมจํานวนขึ้นหลังจากป 2543 ยังมีสวนสําคัญที่ทําใหการปลอยกาซจากกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นดวย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ําซ่ึงใชพลังงานสูงและปลอยกาซฯเขมขนซึ่งมี
แผนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเปนตัวแปรสําคัญในการเพ่ิมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต 
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 จึงกลาวไดวา การลดกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ใหไดประสิทธิผลอยางมีนัยยะสําคัญ 
จะตองคํานึงถึงและสอดคลองกับนโยบายของประเทศอื่นๆ ไดแก แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา 
(PDP) และนโยบายการขยายอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ตองใชพลังงานเขมขน
และปลอยมลพิษและกาซเรือนกระจกสูง เชนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เหมืองแร เหล็กตนน้ํา เคมี-ปโตร
เคมี และโรงไฟฟาถานหิน เปนตน 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคพลังงานในนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่ิมเขามามีบทบาทชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติชวงแผนที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)12 ซ่ึงระบุวาผลกระทบจากภาวะโลกรอนและการดําเนินการที่
เก่ียวของเปนหน่ึงในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ จึงกําหนด
เปาหมายอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชาการใหลดลง 5% จากป 2545 
คือไมเกิน 3.5 ตัน/คน/ป ี (ปจจุบัน 5.6 ตัน/คน ณ ป 2548) และในแงที่เก่ียวของกับการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ไดใหความสําคัญกับ "การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลง
พลังงานทางเลือกเพ่ือลดการพ่ึงพิงการนําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ" และ "...การ
ปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนเพื่อลดผลกระทบ
ตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม..."   สําหรับปจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)13 มีความชัดเจนยิ่งขึ้นกวาแผนฯ ฉบับที่ผานมา ในดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน อันสะทอนอยูทั้งในการกําหนด
พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายหลัก และดัชนีชี้วัดของแผนฯ โดยกําหนดให “เพ่ิมประสิทธิภาพการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก” เปนหนึ่งในเปาหมายหลัก และมีตัวชี้วัดคือ “สัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอหัว (emission per capita) เปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศตอหัว (GDP per capita)”   

 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวในสวนที่เก่ียวของกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค
พลังงาน ไดกําหนดเปาหมายในการ “เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตอ
ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายไมนอยกวารอยละ 19.0,  ลดสัดสวนการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศลงไมนอยกวารอยละ 3.0, และลดความเขมการใชพลังงานลงรอยละ 2.0” ภายใต
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน14  

                                                            
12 สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.). 2549. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) 

13 สศช. 2554. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

14 โดยมาตรการตางๆ ไดแก สงเสริมการใชพลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือกในภาคการผลิตไฟฟาและภาคขนสง โดยเฉพาะ
เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล, จัดหาพลังงานเพื่อความม่ันคงและเนนการกระจายชนิดของเช้ือเพลิง, กํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาที่
เหมาะสม มีเสถียรภาพและเปนธรรมตอผูใชและผูจัดหาพลังงาน, สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหลงธรรมชาติเพื่อ
ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล, และเพิม่ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานในทุกระดับ 
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นโยบายโลกรอนระดับประเทศกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคพลังงาน 
 นโยบายระดับประเทศที่เก่ียวของโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงเปน ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 และ แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนการจัดทํารางสุดทายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ 

 สําหรับ ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-255515 ถือเปน
ยุทธศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่สองของประเทศไทย16 (ฉบับแรก พ.ศ. 2549)  
ซ่ึงใหความสําคัญการกําหนดนโยบายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยมุงเนนไปยังกิจกรรมที่เปน
สาเหตุหลักของการปลอยกาซฯ อันไดแกการจัดหาและแปรรูปพลังงาน (เพ่ือผลิตและใชกระแสไฟฟา) 
รองลงมาไดแก การเผาไหมเชื้อเพลิงในภาคขนสง และการเผาไหมเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ี
ภายใต ยุทธศาสตรที่ 2 คือ “การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มแหลงดูดซับกาซ
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน” ไดระบุแนวทางการลดกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ไดแก 
ใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชและการผลิตพลังงานไฟฟา, พลังงานในภาคคมนาคม
ขนสง, และ สนับสนุนและพัฒนาการใชพลังงานทดแทน  พรอมทั้งระบุตัวชี้วัดในแง การลดการใช
พลังงานและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลดการใชเชื้อเพลิง (ฟอส
ซิล) และการเพ่ิมสัดสวนพลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟาและภาคการผลิตอ่ืนๆ รวมทั้งบานเรือน  

 การจัดทํา แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนผลสืบเนื่องจากยุทธศาสตร
แหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีการยกรางแรกเสร็จสิ้นเม่ือปลายป 255217 
อยางไรก็ตาม รางดังกลาวถูกวิจารณอยางหนักทั้งในแงกระบวนการจัดทําซ่ึงขาดการมีสวนรวมและ
เน้ือหาท่ีไมเปนที่ยอมรับ18 จึงมิไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ โดยมีคําสั่งใหยกรางแผนใหมพรอมทั้งจัดกระบวนการมีสวนรวมและนําขอสังเกต
จากภาคสวนตางๆ รวมทั้งความคิดเห็นของภาคประชาสังคมไปประกอบการพิจารณา19 ทั้งนี้ 
กระบวนการยกรางแผนฯ ใหมเสร็จสิ้นและจัดเวทีรับฟงความเห็นจากประชาชนและหนวยงานที่

                                                            
15 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.). 2552. ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555. (ธันวาคม 2552 พิมพคร้ังที่ 2) 

16 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบนโยบายสูการปฏิบัติจริงตอไป 
ทั้งน้ี ในข้ันตอนการทําแผนปฏิบัติการ ใหนําเสนอตอสาธารณชนเพื่อรับฟงความคิดเห็น ตามมาตรา 56 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
ยุทธศาสตรฉบับน้ีจะหมดอายุในป 2555 และปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยูระหวางการจัดทํา
ยุทธศาสตรฉบับใหม 

17 สผ. 2552. (ราง) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2562. พฤศจิกายน 2552. 

18 อานขอมูลเพิ่มเติมไดจาก เอกสารสรุปประเด็น “ขอวิพากษของภาคประชาสังคมตอแผนแมบทโลกรอนของ สผ.”  โดย คณะทํางานเพ่ือ
โลกเย็นที่เปนธรรม, 25 สิงหาคม 2553 

19 สผ. 2554. (รางฉบับที่ 3) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ…. (Thailand Climate Change Master Plan 
2011-2050) สิงหาคม 2554. 
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เก่ียวของตามภูมิภาคตางๆ แบะจัดคร้ังสุดทายเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 255520 กอนจะปรับปรุงเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี
ตามลําดับ เอกสารน้ีจึงถือเอารางฉบับลาสุดน้ี21 เพ่ือศึกษาแนวโนมนโยบายดังตอไปน้ี  

 แผนแมบทฯ กลาวถึง “การกําหนดเปาหมายและดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยไม
สงผลกระทบตอสวัสดิการสังคมของประชาชน คุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางอาหาร ขีดความสามารถใน
พัฒนาและการแขงขัน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ” ทั้งในสวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จคือ “อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกที่
ลดลงของทุกภาคสวนและทุกระดับ ภายในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เม่ือเทียบกับปฐาน (พ.ศ. 2548 
หรือ ค.ศ. 2005)”   สวนที่เก่ียวของกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ถูกบรรจุอยูในยุทธศาสตรที่ 2 
ของแผนแมบทฯ โดยใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซฯ จากภาคพลังงานเปนอยางมากและ
พยายามเชื่อมโยงกับเปาหมายท่ีกําหนดในแผนพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษพลังงาน ดังที่ระบุไว
ในตัวชี้วัดความสําเร็จรายยุทธศาสตร ไดแก  

1. พลังงานทดแทนถูกใชเปนพลังงานหลักแทนการนําเขานํ้ามันไมนอยกวารอยละ 20.3 ของพลังงาน
ขั้นสุดทายภายในป พ.ศ. 2565  

2. ลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานไมนอยกวารอยละ 25 ในป พ.ศ. 2573 

 นอกจากนี้ ภายใตยุทธศาสตรการลดการปลอยกาซฯ กําหนดกรอบมาตรการดําเนินงานในระยะ
เรงดวนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน ประสิทธิภาพการใชพลังงาน พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานสะอาดมลพิษต่ําในภาคสวนตางๆ เพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเขาเชื้อเพลิง และสงเสริมการ
วางแผนพลังงานระดับทองถิ่นและการใชพลังงานหมุนเวียนใหเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ี มีกรอบการ
ดําเนินการระยะยาวเพื่อมุงไปสูการเปนเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon Cities)  

แผนพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษพลังงานกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ปจจุบัน นโยบายในระดับแผนของกระทรวงพลังงานที่เก่ียวของกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคพลังงานอยางชัดเจนไดแก “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป พ.ศ. 
2555-2564” (AEDP: Alternative Energy Development Plan 2512-2521) และ “แผนอนุรักษพลังงาน 
20 ป (พ.ศ. 2554-2573)” (Energy Efficiency Development Plan) ซ่ึงทั้งสองแผนไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 255422 โดย ครม. 
เห็นชอบเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2554  โดยที่ “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก” ฉบับน้ี 

                                                            
20 ขณะที่ตีพิมพเอกสารน้ี (29 สิงหาคม 2555) ยังไมมีการเสนอรางเขาคณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาต ิ

21 สผ. 2555. (ราง) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555 - 2593. เผยแพรในเวทีรับฟงความคิดเห็น วันที่ 8 
สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร 

22 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คร้ังที่ 6/2554 (คร้ังที่ 139) วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่มา: 

http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-139.htm  
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ถูกจัดทําขึ้นแทน “แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565)” โดยมีการกําหนดเปาหมาย
สัดสวนพลังงานการใชพลังงานหมุนเวียนในการใชพลังงานขั้นสุดทายเพ่ิมขึ้นจากแผนเดิม (14.1% 
ภายในป 2565) เปน25% ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด (โดยไมรวมการใชกาซธรรมชาติหรือ NGV 
ทดแทนการใชนํ้ามัน) ซ่ึงจะสงผลตอการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 76 ลานตัน/ป  ในขณะเดียวกัน  
“แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป” ฉบับปจจุบัน23 ตั้งเปาหมายลดความเขมการใชพลังงาน (energy 
intensity) ลง 25% ในป 2573 เม่ือเทียบกับป 2553 ดวยมาตรการอนุรักษพลังงาน24 ตางๆ ในภาค
ขนสง อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจขนาดใหญ และบานอยูอาศัย ซ่ึงจะสงผลใหหลีกเลี่ยงการปลอยกาซ
เรือนกระจกสะสมเฉลี่ย 49 ลานตัน/ป (รวมเปน 976 ลานตันตลอด 20 ปของแผนฯ) (ดูตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1: สรุปเปาหมายดานตางๆ ของ “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
25% ใน 10 ป พ.ศ. 2555-2564” และ “แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573)” 

 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555-2564)25 

แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป  
(พ.ศ. 2554 – 2573)26 

ชวงเวลา 2555 – 2564 (10 ป) 2554 – 2573 (20 ป) 

เปาหมายดานพลังงาน ภายในป 2564 
- สัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเปน
25% ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด (ไมรวม 
NGV) หรือ 25,000 ktoe (พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ) 

ภายในป 2573 
- เพื่อลดความเขมการใชพลังงาน (energy 
intensity) ลง 25% ในป 2573 เมื่อเทียบกับป 
2553 หมายถึง 38,200 ktoe 
(ประหยัดพลังงานสะสมเฉลี่ย 14,500 ktoe/ป) 
- จะทําใหคา Energy Elasticity (อัตราสวน
การเพิ่มการใชพลังงานตอการเติบโตของ 
GDP) ลดลงจากคาเฉล่ียเมื่อ 20 ปที่ผานมา
คือ 0.98 เหลือ 0.7 ใน 20 ปขางหนา (ใช
พลังงานนอยลงในการทําใหเศรษฐกิจโตเทา
เดิม) 

เปาหมายดานพลังงาน 
เฉพาะกําลังการผลิต
ไฟฟา 

เปาหมายกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทน 9,201 MW หรือ 24,956 GWh 

เปาหมายการอนุรักษพลังงานสวนที่ เปน
พลังงานไฟฟา 96,653 GWh27  (คิดเปน
ประมาณ 16,00028 - 17,470 MW29 

                                                            
23 ปรับปรุงใหสอดคลองกับเปาหมายการอนุรักษพลังงานของในกลุมความรวมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟค (APEC) ซ่ึงตกลงรวมกันใน
การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค คร้ังที่ 23 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  

24 การอนุรักษพลังงาน ไดแก การประหยัดพลังงานและลดการใชพลังงานทีไ่มจําเปน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

25 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.), 2555, แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป 

(พ.ศ.2555-2564). ที่มา: http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf  
26 กระทรวงพลังงาน. พฤษภาคม 2554. แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554 – 2573) ที่มา: http://www.eppo.go.th/encon/ee-
20yrs/EEDP_Thai.pdf  
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 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555-2564)25 

แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป  
(พ.ศ. 2554 – 2573)26 

เปาหมาย/ผลดานการ
ลดการปลอยกาซเรือน
กระจก 

ภายในป 2564 
- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 76 ลานตัน/ป 

- ภายในป 2573หลีกเลี่ยงการปลอยกาซเรือน
กระจกสะสมเฉลี่ย 49 ลานตัน/ป (รวม 976 
ลานตัน) 

เปาหมาย/ผลดาน
เศรษฐกิจ  

ภายในป 2564 
- สรางรายไดจากการซื้อขายคารบอนเครดิต 
23,000 ลานบาทตอป 

ภายในป 2573 
- การประหยัดพลังงานขั้นสุดทายคิดเปน
มูลคา 272,000 ลานบาทตอป หรือ 5.4 ลาน
บาทโดยรวมตลอดระยะเวลาแผน 

 
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา (PDP) - ความเปนจริงที่ยังไมกาวหนาและขอกังวลถึงการทุจริต
เชิงนโยบาย 
 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา หรือแผน PDP (Power Development Plan) เปนแผนที่กําหนด
ประเภทเชื้อเพลิงและจํานวนโรงไฟฟาของประเทศ จึงเปนแผนที่สงผลในทางปฏิบัติมากท่ีสุดตอการ
กําหนดแนวทางการปลอยหรือลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยจากภาคพลังงาน ทั้งน้ี
แผน PDP ฉบับลาสุดคือ “แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุง
คร้ังที่ 3” (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 255530 โดยใหเหตุผลในการปรับปรุงแผน PDP ฉบับน้ีวาเพราะ
มีความตองการไฟฟาที่เพ่ิมขึ้นจากนโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน 
(รถไฟฟา 10 สายในกรุงเทพฯ และรถไฟฟาความเร็วสูง 2 สาย) และการปรับแผนใหสอดคลองกับแผน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก25% ใน 10 ป พ.ศ. 2555-2564 (แผน AEDP) และ แผนอนุรักษ
พลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) ดังที่กลาวถึงขางตน  
 โดยสรุปแลวพบวาแผน PDP ฉบับใหมน้ี จะทําใหกําลังการผลิต ณ ป 2573 เทากับ 70,847 
เมกกะวัตต (จากแผนเดิม 69,557เมกกะวัตต)  และวางแผนจะสรางโรงไฟฟาใหมเพ่ิมมากกวาแผนเดิม 
กลาวคือตองการโรงไฟฟาใหมจาก 55,065 เมกกะวัตต (จากแผนเดิม 53,874 เมกกะวัตต) จากตารางที่ 
2 ซ่ึงสรุปกําลังผลิตไฟฟาใหมตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 จําแนกตามประเภทโรงไฟฟา 
แสดงใหเห็นวามีการบรรจุเปาหมายการเพ่ิมพลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP เขาไวดวย ทําใหมี

                                                                                                                                                    
27 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3), มิถุนายน 

2555, ที่มา: http://www.eppo.go.th/power/PDP2010/PDP2010-rev3.pdf  
28 เดชรัต สุขกําเนิด, 14 สิงหาคม 2555, อินไซดการปรับแผนพีดีพี 2010 ฉบับ 9 วันจบ แตขัดแยงไมรูจบ. ที่มา: 

http://decharut.blogspot.com/2012_08_01_archive.html  
29 ศุภกิจ นันทะวรการ, 1 มิถุนายน 2555, สรุปปญหาของรางแผนพีดีพี 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3, ที่มา: 

http://www.energygreenhealth.com/article.php?id=130  

30 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) คร้ังที่ 3/2555 (คร้ังที่ 142) วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่มา: 

http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-142.htm  
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เปาหมายพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมจาก 4,433 เมกกะวัตต เปน 9,516 เมกกะวัตต  อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากแผน PDP ฉบับน้ีเลือกใชตัวเลขการลดการใชพลังงานเพียงแต 20% ของศักยภาพของแผน
อนุรักษพลังงานนี้เทาน้ัน โดยใหเหตุผลวาเปาหมายตามแผนอนุรักษพลังงานฯ ยังไมมีแผนปฏิบัติการ
และแผนการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรมชัดเจนรองรับ หมายความวาหากแผนอนุรักษพลังงาน
มีศักยภาพในการลดการใชพลังงานอยางนอย 16,000 เมกกะวัตต31 แผน PDP ฉบับน้ีเลือกใชแค 3,200  
เมกกะวัตต และยังเหลือศักยภาพอีกกวา 12,800 เมกกะวัตต ซ่ึงสามารถนําไปทดแทนการสราง
โรงไฟฟาใหมไดจํานวนมาก ดังจะเห็นวากําลังการผลิตของโรงไฟฟาถานหินใหม (4,400 เมกกะวัตต) 
และโรงไฟฟานิวเคลียร (2,000 เมกกะวัตต) ในแผนรวมกันแลวเพียงแคคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการ
อนุรักษพลังงานที่ยังไมไดใช  

ตารางท่ี 2: สรุปกําลังผลิตไฟฟาใหมในชวงป พ.ศ. 2555-2573 แยกตามประเภทโรงไฟฟา 
(หนวย: เมกกะวัตต) 

ประเภทโรงไฟฟา PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 4,433 9,516 

โรงไฟฟาระบบ 
Cogeneration 

8,319 
 

6,374 

โรงไฟฟาความรอนรวม 
(กาซธรรมชาติ) 

18,400 
 

25,451 

โรงไฟฟาถานหินสะอาด 7,740 4,400 

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 4,000 2,000 (2 โรง) 

โรงไฟฟากังหนัแกส - 750 

รับซื้อจากตางประเทศ 10,982 6,572 

รวม 53,874 55,065 

 
 ในแงการปลอยก าซเรื อนกระจก  แม ว าจะ กําหนดเป าหมายอัตราการปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซดตอหนวยพลังงานไฟฟาไมสูงกวาแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 (0.3864 
kgCO2/kWh) โดยท่ีแผนฉบับน้ีประเมินคาอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่ 0.3826 
kgCO2/kWh แตเน่ืองจากกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวมเพ่ิมขึ้นกวาเดิม จึงเปนไปไดวาปริมาณการปลอย
กาซฯ ในภาพรวมจะสูงกวาเดิม อยางไรก็ตาม ขอมูลของแผน PDP ฉบับน้ีที่เปดเผยตอสาธารณะทาง
เว็บไซตของกระทรวงพลังงานไมเพียงพอที่จะคํานวณคาการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมได 

                                                            
31 เดชรัต สุขกําเนิด, 14 สิงหาคม 2555, อินไซดการปรับแผนพีดีพี 2010 ฉบับ 9 วันจบ แตขัดแยงไมรูจบ. ที่มา: 

http://decharut.blogspot.com/2012_08_01_archive.html  
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 ทั้งน้ี มีการตั้งขอสงสัยตอความโปรงใสและธรรมาภิบาลในกระบวนการและการจัดทําแผน PDP 
ฉบับน้ีจากนักวิชาการ ภาคประชาชน และวุฒิสมาชิก32 สืบเน่ืองจากกระบวนการจัดทําที่เรงรัดใหเสร็จ
ภายในระยะเวลาเพียง 9วันดวยการมีสวนรวมของคนประมาณ 250 คน33 อีกทั้งมีการตั้งคําถามถึง
แนวคิดเบื้องหลังของการเพ่ิมโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติเขามาจํานวนมากกวา 7,000 เมกกะวัตต วา
อาจเปนเพราะตองการเอ้ือใหเกิดการอนุมัติสัญญากอสรางโรงไฟฟากาซธรรมชาติขนาด 900 เมกะวัตต 
ของบริษัทลูกของ กฟผ. แหงหน่ึงโดยไมตองผานกระบวนการเปดประมูลรับซื้อไฟฟาเอกชน (โรงไฟฟา
ไอพีพี) รวมทั้งผลักดันใหเปดประมูลโรงไฟฟาไอพีพีที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติอีกจํานวน 5,400 
เมกะวัตต โดยที่การเปดประมูลโรงไฟฟาไอพีพีรอบใหมจะมีขึ้นภายในปน้ี ทั้งๆ ที่ตามแผนเดิม 
โรงไฟฟาไอพีพีมีกําหนดจะเขาระบบโรงแรกในอีก 9 ปขางหนา (พ.ศ. 2564) และทันทีที่แผนพีดีพีฉบับ
ใหมไดรับการอนุมัติ สงผลใหราคาหุนในกลุมพลังงานพุงสูงขึ้นทันที34 

บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 

1. ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และ รางแผนแมบทแหงชาติดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการกําหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในลักษณะที่
ตางกัน รวมทั้งกําหนดเปาหมายการสงเสริม/เพ่ิมพลังงานทางเลือกและการอนุรักษพลังงาน/เพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงาน ทั้งที่เชื่อมโยงกับแผนพลังงานทั้งสองอยางชัดเจนและไมชัดเจน อยางไรก็ดี 
เน่ืองจากยังไมมีการกําหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขาฯ (เชน พลังงาน) 
ของประเทศ จึงทําใหเปาหมายที่กําหนดในแตละแผน (แผนพัฒนา แผนโลกรอน แผนพลังงาน) ยัง
ไมสอดคลองกัน และยากที่จะเทียบเคียงหรือเชื่อมโยง จึงควรบูรณาการแผนตางๆ เหลาน้ี ตั้งแต
การกําหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ไปจนถึงดัชนีชี้วัด และมาตรการดําเนินการ 
ใหเปนแนวทางเดียวกันเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล  

2. แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) มีการกําหนดเปาหมายมีการกําหนดเปาหมายลด
การใชพลังงานและพลังงานไฟฟาไวชัดเจน แตศักยภาพของแผนดังกลาวถูกนํามาใชในการวางแผน
กําลังการผลิตไฟฟา (PDP) เพียงแค 20% ดวยเหตุผลซึ่งแสดงถึงความไมเชื่อม่ันในประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการแมจะเปนแผนของกระทรวงเดียวกันก็ตาม จึงนํามาสูขอเสนอใหสรางศักยภาพในการ
ประเมินและตรวจสอบผลการอนุรักษพลังงาน และแผนพลังงานอ่ืนๆ รวมทั้งเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ เพ่ือใหแผนที่จัดทํามาสามารถใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

3. แผน PDP ถือเปนนโยบายสาธารณะที่มีผลในทางปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญตอปริมาณการปลอยกาซ
                                                            

32 โพสตทูเดย, 7 มิถุนายน 2555, สว.คานแผนผลิตไฟฟาขัดมติครม. ที่มา: 

http://web.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=327771  

33 เดชรัต สุขกําเนิด, 14 สิงหาคม 2555, อินไซดการปรับแผนพีดีพี 2010 ฉบับ 9 วันจบ แตขัดแยงไมรูจบ. ที่มา: 

http://decharut.blogspot.com/2012_08_01_archive.html  
34 สันติ โชคชัยชํานาญกิจ, 25 มิถุนายน 2555, แผนพีดีพี2010 ฉบับปรังปรุงคร้ังที่ 3 : เคาลางคอรรัปชันเชิงนโยบาย. ที่มา: 

http://www.tcijthai.com/TCIJ/view.php?ids=772  
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เรือนกระจกจากภาคพลังงาน และมีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากทั้งในดานสุขภาพอนามัย
และสภาพแวดลอม จึงตองมีกระบวนการจัดทําที่โปรงใส และจัดกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหสังคมไดรวมอภิปรายถึงทางเลือกในการผลิตไฟฟาของประเทศ  และจะตองเปดเผย
ขอมูลที่เก่ียวของตอสาธารณะแตเน่ิน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมไดอยางเทาทันและแทจริง 

4. การปลอยกาซเรือนกระจกเปนหนึ่งในผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการผลิตพลังงานและการใช
เชื้อเพลิง ควบคูกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ อาทิเชน มลพิษ ของเสียอันตราย รวมทั้ง
ผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยของประชาชน เหลาน้ีเปนตนทุนสําคัญที่ควรนําไปใชคํานวณ
ทางเลือกพลังงานของประเทศ ทั้งในระดับการกําหนดนโยบาย และการทําแผนปฏิบัติการ เชน
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา หรือแผน PDP  

5. ทั้งนี้ ในการจัดทําแผน PDP ควรมีการเปดเผยขอมูลถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมทั้ง
ทางบวกและทางลบของทางเลือกพลังงานประเภทตางๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใหกับ
ประชาชน 
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โครงการดานพลังงานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
สันติ โชคชัยชาํนาญกิจ 

21 สิงหาคม 2555 
ตีพิมพใน http://www.tcijthai.com/TCIJ/view.php?ids=1017 

 

อีกเพียง 2 ปเศษ  ประเทศอาเซียนก็จะเร่ิมตนสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
(ASEAN Economic Community) ในวันที่ 1 มกราคม 2558 ซ่ึงจะนํามาสูความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ
ในภูมิภาค จากการเปดเสรีการคา ธุรกิจภาคบริการ การลงทุน และการเคลื่อนยายแรงงานฝมือไดอยาง
เสรีในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหอาเซียนเปนตลาดเดียวกัน
และเปนฐานการผลิตรวมที่มีศักยภาพในการแขงขันทางการคากับ ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

ภายใตการคาดหมายวา AEC จะนํามาซ่ึงการขยายตัวอยางมากของอุตสาหกรรม ธุรกิจ การ
ลงทุน และชีวิตความ เปนอยูของประชาชนจะดีขึ้น ซ่ึงหมายถึงความตองการพลังงานและไฟฟาที่จะเพิม่
สูงขึ้นเปนอยางมาก กลุมประเทศอาเซียน ไดมีการวางแผนดานพลังงานรวมกันภายใตชื่อ ASEAN 
Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC)  มาตั้งแตป พ.ศ.2542 จนกระทั่งแผนลาสุดคือฉบับ
ป พ.ศ.2553-2558 ซ่ึงประเทศไทยเปนประธานในการจัดทํา 

อาเซียนเปนภูมิภาคท่ีมีทรัพยากรพลังงานมากและมีความหลากหลายกระจายอยูในประเทศ
ตางๆ ทั้งนํ้ามัน กาซธรรมชาติ พลังนํ้า และถานหิน โดยทางตอนเหนือคือ พมา ลาว เวียดนาม ถือเปน
แหลงที่มีศักยภาพสูงมากในเรื่องพลังน้ํา โดยแตละประเทศมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา
มากกวา 2 หม่ืนเมกะวัตต ในขณะที่ทางตอนใตคือ มาเลเซียและอินโดนีเซียก็อุดมไปดวยกาซธรรมชาติ
และน้ํามัน โดยอินโดนีเซียยังเปนผูสงออกถานหินรายใหญอีกดวย 

แหลงพลังงานในกลุมประเทศอาเซียน 

ประเทศ 
นํ้ามัน 

(ลานบารเรล) 
กาซธรรมชาติ 

(ลานลานลูกบาศกฟุต) 
ถานหิน 

(ลานตัน) 
พลังนํ้า 

(เมกะวัตต) 

อินโดนีเซีย 3,750 112.5 5,529 245,091 

มาเลเซีย 5,357 82.4 4 26,256 

บรูไน 1,200 12.4 - - 

เวียดนาม 4,700 7.7 150 34,247 

ไทย 453 12.0 1,239 2,055 

พมา 50 20.8 2 39,726 

ฟลิปปนส 138 3.3 316 5,365 

ลาว - - 503 26,598 

กัมพูชา - - - 10,046 
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ประเทศ 
นํ้ามัน 

(ลานบารเรล) 
กาซธรรมชาติ 

(ลานลานลูกบาศกฟุต) 
ถานหิน 

(ลานตัน) 
พลังนํ้า 

(เมกะวัตต) 

สิงคโปร - - - - 

ท่ีมา: เว็บไซต กฟผ. http://www2.egat.co.th/apg/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=483 
หมายเหตุ : นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และ ถานหินเปนปริมาณสํารองพิสูจนแลว (Proved Reserves: P1) 

 
สําหรับประเทศไทย เรามีทรัพยากรพลังงานในระดับปานกลาง แตมีอัตราการบริโภคพลังงานท่ี

สูงเปนอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งไทยยังเปนประเทศที่ตองนําเขากาซธรรมชาติมาก
เปนอันดับ 2 รองจากสิงคโปร (ในอาเซียนมีเพียงไทยและสิงคโปรที่นําเขากาซธรรมชาติ) แตทวา
สิงคโปรเปนการนําเขามาผลิตเพ่ือสงออกเปนสําคัญ ดังนั้นไทยเราจึงอยูในฐานะประเทศที่พ่ึงพากาซ
ธรรมชาตินําเขามากที่สุดในอาเซียน 

APAEC เปนแผนงานสําหรับความมั่นคงพลังงานโดยการเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานพลังงานใน
ภูมิภาคเขาดวยกัน รวมทั้งการสรางนโยบายเพื่อเปดตลาดพลังงานใหสามารถซื้อขายพลังงานระหวาง
ประเทศไดอยางคลองตัว โดยโครงการ สําคัญที่กําลังดําเนินการ คือ 

1. โครงขายระบบสายสงไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) เพ่ือสงเสริมการซื้อ
ขายไฟฟาระหวางประเทศ โดยปจจุบันมีโครงการเชื่อมโยงสายสงไฟฟารวมทั้งสิ้น 16 โครงการ กอสราง
เสร็จแลว 3 โครงการ อยูระหวางกอสราง 3 โครงการ โดยคาดวาจะเชื่อมโยงไดครบทุกประเทศในป 
ค.ศ.2020 (รายละเอียดดังแผนภาพ)  
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2. โครงการเชื่อมโยงทอสงกาซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) เพ่ือ

สงเสริมการคา กาซธรรมชาติอยางเสรีระหวางประเทศสมาชิก ปจจุบันมีโครงการเชื่อมโยงโครงขายทอ
กาซธรรมชาติ 8 โครงการทอสงกาซ ธรรมชาติความยาวรวม 2,300 กม. และมีแผนกอสรางเพ่ิมอีก 7 
โครงการ โดยใชแหลงกาซนาทูนาของอินโดนีเซีย เปนแหลงหลัก  

 
 

โครงการเหลาน้ีจะกระตุนใหเกิดการลงทุนในกิจการพลังงานตามมาอยางมากมาย โดยอางถึง
การเสริมสราง ความม่ันคงดานพลังงานในภูมิภาค จากการมีโครงสรางพ้ืนฐานที่เชื่อมตอกันและ
สามารถซื้อขายพลังงานขามประเทศไดอยาง สะดวกงายดาย นอกจากนี้ ยังมีโครงการความรวมมือใน
ดานอ่ืนๆ อีก 5 โครงการ ไดแก 

1. แผนความรวมมือดานเทคโนโลยีถานหินสะอาด 
2. แผนการใชพลังงานทดแทนในภูมิภาค 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
4. การวางนโยบายและแผนพลังงานภูมิภาค 
5. แผนความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียร 

โครงการเหลาน้ีมีการอางถึงเปาหมายอันสวยหรูวาจะทําใหประเทศในอาเซียนลดการใช
พลังงานในภูมิภาคลงได 8% และเพิ่มการใชพลังงานทดแทนไดถึง 15% ของกําลังผลิตทั้งหมดใน
ภูมิภาค รวมทั้งจะเปนการผลักดันใหอาเซียนเปนศูนยกลาง พลังงานทดแทนในทวีปเอเชียอีกดวย 
อยางไรก็ตาม ณ ขณะน้ีเปาหมายที่กลาวมายังคงไมมีความชัดเจนวาจะเปนจริงได อยางไร 

ที่นาสังเกตคือ เราจะเห็นไดวาความรวมมือทั้ง 7 โครงการของอาเซียนเปนการสงเสริมการใช
พลังงานทุกรูปแบบ ทั้งกาซธรรมชาติ พลังนํ้า(เขื่อน) ถานหิน นิวเคลียร รวมทั้งพลังงานหมุนเวียน โดย
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มีโครงขายสายสงไฟฟาและทอสงกาซที่ เชื่อมถึงกันหมด คําถามก็คือ ทั้งหมดน้ีมีความจําเปนตอการ
เสริมสรางความม่ันคงพลังงานในภูมิภาคหรือการ “เปดตลาดพลังงาน” มากกวากัน 

 เน่ืองจากประเทศไทยมีที่ตั้งอยูตรงกลางภูมิภาคและตองการเปนศูนยกลางการซื้อขายพลังงาน
ระหวางประเทศ (โดยประเทศไทยจะไดประโยชนจากการคิดคาบริการทั้งการสงกระแสไฟฟาและคาผาน
ทอของกาซธรรมชาติ) โครงการสายสง ไฟฟาอาเซียนและทอสงกาซอาเซียนจึงเปนสิ่งที่ประเทศไทย
คาดหวังใหเกิดขึ้นมากกวาประเทศอ่ืนใด แตเม่ือพิจารณาถึง ความจําเปนจริงๆ แลวก็ยังเปนคําถาม 
เน่ืองจากทางตอนเหนือ ทั้งพมา ลาว เวียดนาม ตางก็มีแหลงพลังงานไฟฟาภายใน ประเทศอยูมหาศาล 
ทําใหมีความจําเปนคอนขางนอยที่จะนําเขาจากตางประเทศ ในขณะที่ทางตอนใต มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ตางก็มีกาซธรรมชาติอยูมากมาย ทั้งยังมีศักยภาพพลังน้ําอีกจํานวนมาก จะมีก็แตประเทศ
ไทยซ่ึงเปนประเทศที่ใชพลังงานมาก ในขณะที่ทรัพยากรภายในประเทศมีอยูนอย ดังนั้น การซ้ือไฟฟา
ผานสายสงไฟฟาอาเซียนก็คงจะมีไทยเปนลูกคาหลัก 

 อยางไรก็ตาม สายสงไฟฟาอาเซียนอาจไมไดเปนประโยชนกับประเทศไทยเสมอไป ยกตัวอยาง
เชน ปจจุบันไทยซื้อ ไฟฟาจากลาวโดยไมมีการแขงขัน แตถาหากมาเลเซียหรือประเทศอ่ืนๆ ตองการ
ซ้ือไฟฟาจากลาวหรือพมา โดยใหราคาสูง กวาไทย การแขงขันก็จะเกิดขึ้น และสุดทายไทยก็อาจตองซื้อ
ไฟฟาจากตางประเทศในราคาที่แพงขึ้น เปนตน 

 ความรวมมือดานพลังงานของอาเซียนจะเกิดผลตามมาอยางไร ณ ขณะน้ีก็ยังเปนภาพที่ไมแจม
ชัดนัก แตกระน้ัน สิ่งที่คาดการณไดอยางหนึ่งก็คือ ประเทศไทยจะมีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําเขา
พลังงานจากประเทศอื่นๆ ซ่ึงอีกนัยหน่ึงก็คือ ไทยจะเปน ผูสงออก “มลพิษ” ขามพรหมแดน จากการ
กอสรางโรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบานเพื่อปอนกระแสไฟฟาใหกับไทย  ซ่ึงขณะนี้มีหลายโครงการที่
กําลังริเริ่ม เชน โครงการเขื่อนไซยะบุรี และโรงไฟฟาลิกไนตหงสาในประเทศลาว เปนตน 

 การเกิดขึ้นของสายสงไฟฟาอาเซียนอาจนํามาซ่ึงสิ่งที่เราไมเคยคิดฝนมากอน เชนการซื้อไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร ขามประเทศ การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขึ้นในพมาหรือกัมพูชาเพ่ือขาย
กระแสไฟฟาใหแกประเทศอ่ืน เปนสิ่งที่ไมใชวา จะเปนไปไมไดในอนาคต ทั้งน้ี รวมไปถึงพลังงานอยาง
ถานหินหรือชีวมวลดวย  

 เม่ือเร็วๆ น้ี ปรากฏขาวเล็กๆ ขาวหน่ึงเก่ียวกับการรองเรียนของชาวบานในอินโดนีเซียที่ไดรับ
ผลกระทบจากการ เขาไปลงทุนทําสวนปาลมเพ่ือผลิตไบโอดีเซลของบริษัทในเครือ ปตท.ของไทย ซ่ึงมี
เปาหมายที่จะปลูกปาลมในอินโดนีเซียถึง 1 ลานไร น่ีคือ ปญหาท่ีเร่ิมปรากฏใหเห็นจากแนวคิดเก่ียวกับ
การสงเสริมใหอาเซียนเปนศูนยกลางพลังงานทดแทนของทวีปเอเชีย 

 การ “เปดตลาดพลังงาน” อาเซียน ภายใตขออางในการสงเสริมความม่ันคงพลังงานในภูมิภาค 
สิ่งที่จะติดตามมาดวย อยางหลีกเลี่ยงไดยากก็คือ การเปดประตูสูการสงออกมลพิษและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขามพรมแดนในหมูประเทศสมาชิก อาเซียนนั่นเอง 

 


