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สถานการณ์โลกรอ้น : ในมุมการเมืองและความเป็นธรรม1 
โดย: ลาร์รี่ ลอห์แมน จากองค์กร Corner House ประเทศอังกฤษ 

 
สถานการณ์โลกร้อนเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองและความเป็นธรรมอย่างไร อยากจะขอ

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ อย่างนี้ ค าถามคือว่า ปัญหาโลกร้อนเกิดจากอะไร เรื่องนี้อาจจะอธิบายยากสัก
หน่อย แต่เอาปัญหาหลักๆ ของโลกร้อนก็พอ  นั่นคือจริงๆ แล้ว ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการใช้ถ่านหิน 
น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ กระบวนการที่เราขุดเจาะถ่านหิน เจาะน้ ามันขึ้นมาและเอามาเผาเป็น
พลังงาน ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศ  

ตามระบบที่ธรรมชาติมีอยู่นั้น อากาศ ทะเล-มหาสมุทร ต้นไม้หรือพืชต่างๆ จะมีการ
หมุนเวียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันไปมาระหว่างภายในทั้งสามระบบ  การเผาถ่านหิน การเผา
น้ ามัน ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกไปสู่อากาศ บางทีก็เข้าไปอยู่ในต้นไม้เพราะต้นไม้
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช้ประโยชน์  แต่เม่ือเราเผาต้นไม้ ก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ต้นไม้ออกมาสู่อากาศ จากอากาศก็ลงไปสู่ทะเล เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นการหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติอันน้ีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเอง   

แต่ปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นเพราะว่า มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากเกินไปหรือมีก๊าซ
ตัวนี้เกิดขึ้นในระบบธรรมชาติที่หมุนเวียนกันอยู่โดยเฉพาะในอากาศมากเกินไป  พออากาศมี
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นๆ ก็ท าให้โลกร้อน นี่คือปัญหา บางคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา ก็ปลูก
ต้นไม้เพิ่มแล้ว ต้นไม้ก็จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และท าให้คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลดลงไป
เอง  ส่วนในทะเลก็มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกัน มีคนบอกว่าแล้วสาร
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะถูกดูดซับอยู่ในทะเลได้ด้วย ซึ่งก็จริง   

แต่ว่า ระบบที่หมุนเวียนกันอยู่ในอากาศข้างบนนั้นไม่สามารถที่จะรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่
เกิดจากการเผาถ่านหินและน้ ามันได้ทั้งหมด  เพราะว่าการเผาถ่านหินและน้ ามันท าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จ านวมากมายมหาศาล  ยิ่งในปัจจุบันแนวโน้มการใช้ถ่านหินและน้ ามันก็ยังไม่ได้
ลดลง จึงท าให้มีการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเรื่อยๆ  ซึ่งจะท าให้ปัญหาโลกร้อนมากเรือ่ยๆ  

ที่จริงแล้วถ่านหินและน้ ามันจ านวนมากที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาใช้ ถ้าเทียบกับความสามารถของ
ระบบอากาศและระบบทะเลแล้ว ทั้งอากาศและทะเลจะไม่สามารถรองรับก๊าซคาร์บอนฯ จากเชื้อเพลิง
เหล่านี้ได้หมด  ปัญหาก็คือว่าพอเราขุดถ่านหินกับน้ ามันมาใช้แล้ว ก็จะกลายเป็นการสะสมก๊าซ
คาร์บอนได้ออกไซด์ขึ้นเรื่อยๆ ในระบบอากาศข้างบน   หากเราขุดน้ ามันและถ่านหินขึ้นมาหมด จะ
ท าให้โลกร้อนมากจนขนาดที่ว่ามนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ คงจะมีชีวิตอยูต่่อไปไม่ได้   
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 เอกสารชุดนี้เรียบเรียงมาจากการน าเสนอของคุณลาร์รี ลอห์แมน จากเวทีสัมมนา “ลดโลกร้อน ต้องท าอย่างเปน็ธรรม”  
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดเบญจมพิตร กรุงเทพ จัดโดย คณะท างานเพื่อโลกเยน็ทีเ่ป็นธรรม ร่วมกับเครือข่าย
องค์กรประชาชนไทย 
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สรุปง่ายๆ ก็คือเราไม่สามารถที่จะขุดถ่านหินได้หมด เราจะต้องเก็บเอาใว้ใต้ดิน นี่เป็น
ข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ที่จริงเป็นข้อสรุปที่ง่ายๆ แต่บางทีคนก็ไม่อยากจะ
ยอมรับ เพราะอยากจะขุดถ่านหินและน้้ามันมาใช้  

 การสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจ านวนมาก ๆ ที่เกิดจากการขุดถ่านหินและ
น้ ามันขึ้นมาใช้เรื่อย ๆ ไม่เพียงแต่ท าให้โลกร้อนเท่านั้น แต่ก๊าซนี้ยังจะสะสมในทะเลด้วย ท าให้น้ า
ทะเลมีฤทธิ์เป็นกรด ส่งผลร้ายต่อประการังและต่อชาวประมงอย่างมาก  ซึ่งถ้าสรุปได้อย่างนี้ทางออก
ที่มีอยู่มีทางเดียวก็คือ เราจะต้องหยุดการขุดน้ ามันและหยุดการขุดถ่านหินขึ้นมาใช้  ไม่มีทางออกทาง
อื่นแล้ว ถ่านหินหรือน้ ามันที่อยู่ใต้ดินก็ควรจะต้องให้อยู่ใต้ดินต่อไป  ซึ่งข้อสรุปนี้เป็นสิ่งที่ยากมาก
ส าหรับผู้น าทุกประเทศที่ต้องการสร้างสังคมอุตสาหกรรมที่จะยอมรับความจริงตามทางหลัก
วิทยาศาสตรอ์ันน้ี 

ส าหรับความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นธรรม มีข้อสังเกต 2 ข้อ  ข้อแรกคือ เราไม่
สามารถที่จะขุดถ่านหินและน้ ามันอีกต่อไป ข้อสรุปนี้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในหลายๆ 
พื้นที่ที่ต่อต้านการขุดถ่านหินและน้ ามัน เช่น ชาวบ้านที่สหรัฐฯ ที่ต่อต้านการขุดถ่านหินในพื้นที่ของ
พวกเขา หรือชาวพื้นเมืองที่ประเทศเอกวาดอร์ก็ไม่ต้องการให้บริษัทน้ ามันเข้าไปในพื้นที่ของพวกเขา 
เพราะว่าไปท าลายป่า ท าลายชีวิต ท าลายสุขภาพและท าลายทุกอย่างของพวกเขา พวกเขาจึงมี
ข้อเสนอถึงประธานาธิบดีเอควาดอร์ว่า ขอให้เก็บน้ ามันปริมาณมหาศาลเอาใว้ใต้ดินดีกว่า และหาทาง
สร้างเศรษฐกิจของประเทศจากทรัพยากรอย่างอื่น เรื่องนี้ก าลังเป็นที่ถกเถียงอันมากในประเทศเอค
วาดอร ์

ข้อที่สองคือ  ต้องตั้งค าถามว่า ใครคือคนทีต่้องการขุดเอาน้ ามันและถ่านหินขึ้นมาเผา เพราะ
ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการใช้น้ ามันและถ่านหินเยอะๆ  แต่มีเพียงเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ต้องใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลพวกนี้อย่างโลภมาก  เม่ือเป็นอย่างนี้คนกลุ่มนั้นก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากโลกร้อนเพราะพวกเขาคือผู้ที่ขุดและใช้เชื้อเพลิงนั้น  ประเทศที่ใช้
เยอะมากๆ คือ สหรัฐฯ ถ้าเทียบกับประเทศต่างๆ เช่น ประเทศแอฟริกาซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อย
มาก ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาก ซึ่งใช้มากกว่าทวีปอเมริกาใต้ทั้ง
ทวีป  และถ้าดูเป็นรายประเทศ ก็จะเห็นว่าประเทศอินเดียก็ก าลังใช้มากขึ้นด้วย  แต่เนื่องจากประเทศ
อินเดียมีประชากรมากถึง 1,000 ล้านคน ถ้าเปรียบเทียบอัตราส่วนจ านวนประชากร ก็จะเห็นว่าคน
อินเดียใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่มากเลย  เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วความไม่เท่าเทียมกันในโลกในการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นน้ ามันหรือถ่านหินต่อคนก็ยิ่งแย่กว่าน้ีอีก แล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้  

ผมอยากสรุปให้เห็นว่า บางทีทางแก้ปัญหากลับยิ่งมีปัญหา หรือยิ่งสร้างปัญหาให้
เกิดขึ้นมากกว่าตัวปัญหาที่มีอยู่เสียเอง เพราะว่าการแก้ปัญหาที่บางรัฐบาลใช้ยิ่งสร้างปัญหา
เพิ่ม บางทีก็ท้าให้เกิดปัญหาที่แย่ยิ่งกว่าปัญหาโลกร้อนเสียอีก  ตอนนี้รัฐบาลต่าง ๆ มุ่ง
แก้ปัญหาโลกร้อนตามกระแสหลักโดยไม่พูดถึงปัญหาของเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่พูดถึงปัญหา
ของถ่านหินและน้้ามัน แต่พยายามจะหาวิธีการที่จะสร้างทางเลือกด้วยการตลาดใหม่ๆ ที่
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ซับซ้อนจนชาวบ้านทั่วไปตามไม่ทันและไม่เข้าใจ  ท้าให้ชวนสงสัยว่า คนเหล่านี้ต้องการ
แก้ปัญหาจริง ๆ หรือต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤตการณ์โลกร้อนกันแน่ !  

ผมอยากจะเล่าคร่าวๆ ถึงความเป็นมาของวิธีการแก้ปัญหาตามแบบกระแสหลักของโลก นั่น
คือ ความคิดในการแก้ปัญหาโลกร้อนโดยใช้มาตรการการตลาดเข้ามาใช้ ซึ่งคิดขึ้นมาโดยนักธุรกิจและ
นักเศรษฐศาสตร์จากเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา  พวกนี้มีวิธีคิดว่า ปัญหาโลกร้อนจะแก้ไขได้
ด้วยวิธีการค้าคาร์บอน แล้วก็พยายามเสนอวิธีการน้ีให้รัฐบาลและนักธุรกิจ  ซึ่งก็ได้ผลเพราะว่าบริษัท
ใหญ่ๆ โดยเฉพาะพวกบริษัทที่ท าธุรกิจด้านพลังงานชอบทางออกนี้กันมาก  เพราะเขารู้สึกและ
มองเห็นหนทางที่จะท าก าไรจากวิกฤตการณ์โลกร้อนด้วย ถ้าสร้างตลาดการค้าคาร์บอนขึ้นมา  ซึ่ง
ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงว่า วิธีคิดที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยมาตรการทางการตลาด ซึ่งก็คือการค้าหรือ
การซือ้ขายคาร์บอนได้เข้าไปอยู่ในพิธีสารเกียวโตแล้วด้วย และเข้าไปอยู่ในความคิดของรัฐบาลยุโรป
ที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยมาตรการตลาดแบบน้ี  

คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการแก้โลกร้อนแบบนี้คือ นายเค็น นิวคามบ์  เขาได้ลาออกจาก
หัวหน้าแผนกการค้าคาร์บอนของธนาคารโลกและย้ายไปอยู่ธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งคือ “Climate 
Change Capital” (ทุนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) หลังจากนั้นก็ย้ายไปเป็นหัวหน้าแผนกการค้า
คาร์บอนของธนาคารเพื่อการลงทุนชื่อ โกลด์แมนซากส์ (Goldman Sachs) และสร้างบริษัทของตัวเอง
ขึ้นมาค้าขายคาร์บอน “C-Quest Capital” ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ก าไรจากการค้าน้ีอย่างมาก  

กล่าวง่ายๆ ก็คือว่า ตลาดนี้เติบโตขึ้นๆ และมีโอกาสที่นักธุรกิจจะเข้าไปหาผลประโยชน์จาก
การขยายตัวของตลาดคาร์บอนซึ่งขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เฉพาะปีนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 เท่านับมูลค่าเป็นพันล้านดอลล่าร์  ซึ่งท าให้นักธุรกิจทั้งหลาย ธนาคารทั้งหลายต่าง
ตื่นเต้นกันใหญ่ เมื่อปีที่แล้วผมได้เข้าไปฟังการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผลก าไรที่ได้จากการค้าคาร์บอน  
ซึ่งนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับตลาดนี้ มักจะเป็นธนาคารเอกชน หรือว่าผู้ที่ซื้อขายสินค้าทั่วไป
ของตลาดหุ้นวอลสตรีทในอเมริกา พวกนี้จะเป็นคนที่สนใจมากที่สุด นี่เป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

ตลาดซื้อขายคาร์บอนที่เข้าไปอยู่ในพิธีสารเกียวโตและนโยบายของรัฐบาลยุโรปนั้นมีกลไก
อะไรบ้าง  

กลไกหนึ่งคือ ที่เรียกว่าคาร์บอนออฟเซ็ตหรือการชดเชยการปล่อยคาร์บอน และกลไกพัฒนา
ที่สะอาด เป็นต้น   เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดนี้มันเต็มไปด้วยค าศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่เข้าใจยาก
มาก  แต่พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก่อนคือว่า คนพวกนี้มีความคิดทางการตลาดและการค้า สมมุติว่าเรามี
ปัญหาโลกร้อน ทางออกคือเราจะต้องลดการปล่อยมลพิษ เราต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
แต่ว่าพวกที่สร้างกลไกทางการตลาด ทั้งนักธุรกิจและรัฐบาลหลายรัฐบาล กลับมองว่าการลดการ
ปล่อยมลพิษและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เป็นเรื่องยากและกระทบผลก าไรของพวกเขาอย่าง
มาก ไม่น่าท า เพราะทั้งยากและแพงเกินไป น่าจะมีทางออกอื่น น่าจะยืดหยุ่นได้ เลยมีข้อเสนอว่าเรา
จะปล่อยให้บริษัททั้งหลายยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกต่อไปเรื่อยๆ แต่ว่าเขาจะต้องท าอะไร
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บางอย่างที่คล้ายๆ กับการให้ค่าตอบแทน เลยคิดออกมาว่า จะต้องสร้างโครงการต่างๆ ที่จะดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ก็เป็นอะไรที่จะตอบแทนปัญหาเรื่องมลพิษ  ตัวอย่างง่ายที่สุดคือการ
ส่งเสริมปลูกป่า เพื่อมาทดแทนการลดการปล่อยมลพิษเป็นต้น  แล้วก็อ้างได้ว่าต่อไปนี้จะขุดถ่านหิน
ขุดน้ ามันและเผาเรื่อยๆ ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าพวกเขาจะปลูกต้นไม้ทดแทน ให้ต้นไม้นั้นดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด สบายมากไม่มีปัญหา บริษัทก็สบาย เราก็สบาย โลกก็ไม่ร้อน นี่คือ
ความคิดของเขา  

แต่ก็เกิดค าถามตามมาอีกว่า เขาจะปลูกป่าบนท่ีดินของใคร  จะต้องเอาที่ดินของใครกันแน่มา
ปลูกป่า นี่เป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองคือว่า ความสามารถของป่าไม่สามารถดูดซับคาร์บอนได้ทั้งหมดที่
เกิดจากภาคอุตสาหกรรม  จะดูดได้หมดเราคงจะต้องปลูกป่าไม่ใช่แค่ปลูกไปทั่วโลก แต่จะต้องปลูกไป
อีกสองโลก สามโลก ถึงจะดูดซับได้ เพราะฉะน้ัน ก็มีปัญหาหลายอย่างกับความคิดนี้   

สรุปง่ายๆ คือว่าเราจะสร้างอุตสาหกรรมที่ไหนก็ได้ จะเป็นแม่เมาะอีก 2-3 แห่งก็ได้ สร้างไป
ทั่วโลกก็ได้ เพราะว่าจะมีการปลูกป่า หรือการสร้างอื่นๆ ที่จะแก้ปัญหานี้ได้ เหล่านี้เป็นความคิดของ
ตลาดคาร์บอน !! 

ผมอยากจะยกค าพูดของคนๆ หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เขาเป็น ส.ส  สหรัฐฯ เขาสนับสนุน
ให้มกีารใช้ถ่านหินต่อไป เขาพูดชัดเจน (เมื่อสองเดือนท่ีแล้ว) ว่า “การชดเชย (offset)  คือความคิดที่ดี
มาก เพราะโรงงานผลิตไฟฟ้าจะได้ใช้ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องลดมลภาวะเอง 
แล้วยังปล่อยได้ต่อไปเรื่อยๆ สามารถเผาถ่านหินได้เรื่อยๆ”  นี่เป็นค าพูดของเขา ซึ่งนักสิ่งแวดล้อม
ของสหรัฐฯ และผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากมลภาวะ มลพิษของโรงงานทั้งหลายก็ไม่เห็นด้วย เพราะพวก
เขาจะต้องสู้กับโรงงานเหล่านี้ไม่สิ้นสุด  เขาบอกว่า “เรามีทางเลือก เราจะลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ไม่
ต้องใช้ถ่านหิน การปล่อยให้เผาถ่านหินไปเรื่อยๆ เป็นระบบการค้ามลพิษที่ไม่เป็นธรรม” 

  
----------------------------------- 


