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ประเด็นส าคัญโดยสรุป 
 วิธีการและกระบวนการจัดท าแผนฯ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง แต่จะกลายเป็นพันธะผูกพัน

งบประมาณของชาติถึงเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาทใน 10 ปีข้างหน้า 

 การด าเนินการตามแผนฯ ท่ีจัดท าขึ้นนี้จะไม่ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถูกระบุว่าเป็นตัวการส าคัญของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จะไม่ถูกจัดการอย่างจริงจัง ถือเป็นการไม่ตั้งใจแก้ปัญหาให้ถูกจุด 

 แผนฯ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับภาคประชาชนผู้อยู่ในกลุ่มอ่อนไหวท่ีจะเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น เกษตรกรรายย่อย ประมงรายย่อย และประชาชนท่ีอยู่ในป่า เป็นต้น 
 ท้ังนี้ดูเหมือนว่า กลไกทางตลาด (market-based mechanisms) โดยความสมัครใจ เช่น กลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด (Clean Development Mechanism) และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความ

เส่ือมโทรมของป่า (REDD) ซึ่งส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ถือเป็นเครื่องมือหลักท่ีถูกใช้เพื่อผลักดันการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีการตั้งเป้ามหายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีชัดเจน
แต่อย่างใด จึงเป็นทีกั่งขาว่าแผนแม่บทฯ ฉบับนี้จะน าไปสู่การช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้จริงหรือไม่ 

 
 

ทีม่าของแผนแม่บทฯ และการขาดการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
“แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2562” เป็นผลต่อเนื่องมาจากการจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555 โดยส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดท า และได้มอบหมายให้สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ท าการศึกษาและร่างฯ แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2552  

 
ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับนี้จะกลายเป็นพันธะผูกพันการด าเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน

ต่างๆ ไปถึง10 ปี และมีงบประมาณเบ้ืองต้นรวม 9,942 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการจัดท าแผนฯ ไม่มีการเปิดเผย

ให้ภาคประชาชนได้ร่วมแสดงความเห็น โดยเฉพาะประชาชนผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มอ่อนไหวว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา
โลกร้อน และภายหลังจากท่ีมีการเปิดเผยร่างแล้วก็ยังไม่เปิดให้ประชนชนท่ัวไปเข้าร่วมเสนอความเห็น จนกระท่ัง สผ. ถูก

ผลักดันจากภาคประชาชนให้จัดเวทีรับฟังความเห็น จึงมีการจัดไปแล้วท่ีภาคเหนือ (เชียงใหม่ 14 พ.ค.53) และภาคอีสาน 
(ขอนแก่น 28 ม.ิย.53) และก าลังจัดเวทีรับฟังฯ ท่ีภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2553 นี้  

 

จากการศึกษาเอกสารร่างแผนแม่บทฯ (เอกสารเผยแพร่ - Dissemination Publication) คณะท างานเพื่อโลกเย็นท่ีเป็น
ธรรมพบว่า โดยภาพรวมแล้ว แผนแม่บทฯ ฉบับนี้จะไม่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืนดังท่ีองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนได้ท างานต่อสู้เรียกร้องมาอย่างแท้จริง โครงการต่างๆ ท่ีบรรจุอยู่ใน
แผนแม่บทฯ เหมือนเป็นการน าโครงการท่ีมีอยู่แล้วของหน่วยงานต่างๆ มาใส่เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน จึงเป็น

ค าถามต่อความจริงจังในการแก้ปัญหาโลกร้อนของหน่วยงานต่างๆ   ท้ังนี้ ยังตั้งข้อสังเกตุว่าการด าเนินการตามแผนฯ จะ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อประชาชนอีกด้วย ดังได้สรุปประเด็นส าคัญแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ตามความเก่ียวข้องกับ

เครือข่ายภาคประชาชน ดังนี้ 

 

ภาคอุตสาหกรรม/พลังงาน  
ตัวเลขประเมินสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยแบ่งตามภาคการผลิต (พ.ศ. 2548) ชี้ชัดว่าภาค
พลังงานและภาคอุตสาหกรรม เป็นเป็นตัวการหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (73%) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิล (ถ่านหิน น้ ามัน) อย่างไรก็ตาม ในแผนแม่บทฯ ไม่มีการกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์แนวทางส่งเสริมการลงทุนและ

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งยังคงเดินหน้าในการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมหนักซึ่งก่อมลพิษสูงและ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวนมาก เช่นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ า และ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ฯลฯ   
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรม  แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมหนักไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเละตะวันตก และ โครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ และไม่มีการกล่าวถึงความจ าเป็นในการ

เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานของประเทศ (เช่น ในแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่งถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน 
ยังคงถูกวางเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต) แสดงถึงความไม่จริงจังของประเทศไทยในการลดปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวโดยสรุปคือแผนแม่บทฯ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด และไม่จริงจังในการหยุดภาคอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เป็นต้นตอของโลกร้อน 
 

ท้ังนี้ ยังมีประเด็นน่าเป็นห่วงท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการกับปัญหาโลกร้อนในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานซึ่งจะไป
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา เช่น (1) มีความพยายามผลักดันการแปลงขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ซึ่งเทคโนโลยี



แปลงขยะเป็นพลังงานส่วนใหญ่ก็คือเตาเผาขยะท่ีถือเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งท่ีก่อสารพิษและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
สุขภาพของชุมชนและส่ิงแวดล้อม  (2) ท้ังนี้ ยังต้องจับตาดูว่าอาจมีการผลักโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เข้าเป็นหนึ่งใน

ทางเลือกการผลิตไฟฟ้าท่ีคาร์บอนต่ าหรือไม่ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิเคลียร์อาจเป็นเทคโนโลยีท่ีปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ต่ ากว่าการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลก็จริง แต่มีประเด็นด้านความปลอดภัยส่ิงแวดล้อม และการไม่

เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจ าต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

 
ภาคเกษตร 

ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นภาคท่ีมีความอ่อนไหวและจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังในเรื่องปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชชนิดต่างๆ และวิถี

การเพราะปลูกเนื่องจาก “ระบบเกษตรกรรมของไทยเป็นระบบท่ีต้องพึ่งพิงลมฟ้าอากาศเป็นหลัก” เพราะ “พื้นท่ีชลประทาน

ของไทยยังจ ากัดอยู่เพียงหนึ่งในห้าของพื้นที่เพาะปลูกท้ังหมด”  
 

ในขณะเดียวกัน ประมาณว่าภาคเกษตรกรรมมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 25 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท้ังหมดในประเทศไทยในปี 2548 ภาคเกษตรกรรมมีส่วนในการปล่อยก๊าซมีเทนจากการท านาข้าวในสภาพขังน้ าและ

ของเสียจากปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีขาดการจัดการอย่างเหมาะสม การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ยในโต
รเจนและอาหารสัตว์ท่ีเหลือตกค้าง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างไร

ก็ดี การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคเกษตรกรรมถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับก๊าซท่ีเกิดจากการเผา

ไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคการผลิตพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรยังท า
หน้าท่ีดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาเก็บไว้ในชีวมวล (ต้นไม้ ดิน ซากสัตว์) ท้ังนี้ประเมินว่าก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากการเผาวัสดุการเกษตรจะถูกดูดซับกลับเข้าไปในชีวมวลอีกครั้งเมื่อถึงฤดูกาล
เพาะปลูกต่อไป 

 

อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทฯ ให้ความส าคัญกับภาคเกษตรภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจ ากัด ไม่
ครบถ้วน อย่างน้อยท่ีสุดในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ไม่ได้มองท่ีเกษตรกรรายย่อย แต่ให้ความส าคัญกับการปรับตัวของภาคเกษตรในเชิงพาณิชย์และเกษตร

อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก - แผนแม่บทฯ ให้ความส าคัญกับภาคเกษตรในฐานะท่ีเป็นเพียงสาขาท่ีผลิตสินค้า
ส่งออกไม่ก่ีชนิด  ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ ข้าวโพด  แต่ในความเป็นจริง ภาคเกษตรมีความหมายและ

ขอบข่ายมากกว่านั้น เช่น เป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรรายย่อยจ านวนมาก เป็นแหล่งสะสมรวบรวมองค์ความรู้ 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เป็นแหล่งอาหารท่ีคนในประเทศเข้าถึงได้  เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เป็นต้น  ซึ่งความส าคัญของภาคเกษตรเหล่านี้ท่ีไม่ได้กล่าวถึงมีความเก่ียวพันและมีผลกระทบต่อคน

จ านวนมาก 
 แผนแม่บทฯ ให้ความส าคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรโดยเฉพาะในระดับจุลภาค

ค่อนข้างมาก การด าเนินโครงการต่างๆท่ีมีแนวโน้มแก้ไขพฤติกรรมเกษตรกรเป็นรายปัจเจกบุคคล  ท าให้มี

แนวโน้มเน้นไปท่ีการจัดการกับกลุ่มคนท่ีขาดอ านาจการต่อรองมากกว่าคนกลุ่มท่ีเป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆ  (ซึ่ง
เราจะเห็นตัวอย่างท านองเดียวกันได้จากกรณีการฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายเรื่องโลกร้อนกับเกษตรกรรายย่อย  แต่

ไม่ฟ้องร้องกลุ่มทุนอุตสาหกรรม)  การแก้ปัญหาควรจะให้ความส าคัญกับนโยบายมหภาคท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาบาง

ประการในภาคเกษตร เช่น การปรับเปลี่ยนเพื่อลด ละ เลิกปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซไนตรัส
ออกไซด ์

 แผนแม่บทไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหาในภาคเกษตรท่ีเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศอย่างเพียงพอ  ท าให้ไม่ทราบแหล่งท่ีมาของการปล่อยก๊าซในประเทศไทย และไม่สามารถแยกแยะได้
ระหว่างการปล่อยก๊าซในภาคเกษตรเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความจ าเป็นของเกษตรกรรายย่อย กับการปล่อยก๊าซ

เพื่อแสวงหาก าไรของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  ซึ่งกลุ่มหลังควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ในมิติการปรับตัว แผนแม่บทฯ ให้ความส าคัญเพียงมิติการสร้างองค์ความรู้ในระดับมหภาคมาก  แต่ไม่ได้พูดถึง

อุปสรรคเชิงโครงสร้างของการปรับตัวในระดับมหภาค เช่น การป้องกันไม่ให้บรรษัทข้ามชาติผูกขาดสิทธิบัตรพันธุ์

พืชพันธุ์สัตว์และส่ิงมีชีวิตเ พราะจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวและการแก้ปัญหาโลกร้อนของเกษตรกรรายย่อยท้ัง
ในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด  ในระดับจุลภาคเองก็ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างเพียงพอ  ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากเมื่อพิจารณาว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในแต่ละพื้นท่ีมีความเฉพาะตัว และการใช้มาตรการเดียวกันท่ีส่ังการมาจากส่วนกลางมีแนวโน้มจะไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

 กล่าวถึงประเด็นความมั่นคงทางอาหารโดยพิจารณาเพียงมิติความพอเพียงของอาหารโดยเฉพาะในพืชส่งออก  

ซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารในความหมายท่ีแคบมาก  และไม่ได้รับประกันการเข้าถึงอาหารของประชาชน 
 แม้จะพูดถึงการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง แต่ก็ไม่ได้พูดถึงการเคารพสิทธิของเกษตรกรและชุมชน  เช่น 

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) เพื่อช่วยด้านการปรับตัวในแง่ของการปรับปรุงพันธุ์พืชให้

ทนต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งเปิดช่องให้เกิดการเข้ามาผูกขาดการจัดการเมล็ดพันธ์โดยบรรษัท
การเกษตรขนาดใหญ่ 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างเพียงพอในแผนแม่บทฯ แม้ว่าการวิเคราะห์ปัญหาใน

ข้างต้นจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล (จากเดิมท่ีเคยถือปฏิบัติ) ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณ
และความถี่ของฝน และสภาพภัยแล้งหรือน้ าท่วม แต่แผนปฏิบัติการมิได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าในระดับพื้นท่ี ซึ่งจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับวิถีการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 

 



 
ภาคป่าไม้ 

สาระส าคัญของภาคป่าไม้ ในแผนแม่บทฯ นั้นเก่ียวข้องโดยตรงกับ ยุทธศาสตร์การปรับตัว (Adaptation) และยุทธศาสตร์
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มแหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) เพราะเหตุภาคป่าไม้เป็นท้ัง

ทรัพยากรท่ีเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันก็มี ส่วนท้ังในการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนและเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนในเวลาเดียวกัน ข้อพากษ์โดยภาพรวมต่อแผนแม่บทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับภาคป่าไม้ 
สรุปไดด้ังนี้ 

 แผนแม่บทฯ พิจารณาคุณค่าของป่าไม้เพียงแหล่งเก็บกักคาร์บอนเพื่อค้าขายในตลาดมากกว่าการให้ความส าคัญ

กับคุณค่าด้านนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และฐานทรัพยากรเพื่อการด ารงชีวิตของประชาชน ในด้าน
ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 แนวทางและแผนงานในแผนแม่บทฯ มุ่งไปท่ีบทบาทของหน่วยงานรัฐ ด้วยการยึดตามกฎหมายป่าไม้เป็นหลัก 

ขณะท่ีประชาชนไม่มีสิทธิและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการปกป้องรักษาป่าไม้  

 แผนงานบางโครงการอาจซ้ าเติมปัญหาความขัดยังกับประชาชนท่ีอยู่ในเขตป่า เช่น โครงการศึกษาผลกรทบจาก

การบุกรุกท าลายป่าต้นน้ า, โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามการปป.ปริมาณการดูดซับคาร์บอนจาก
การสูญเสียพื้นท่ีป่าในอุทยานท่ัวประเทศ, โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความ

เส่ือมโทรมของป่า (REDD) เป็นต้น 
 

การมุ่งหวังให้แผนงานด้านป่าไม้ท่ีปราศจากการสะท้อนสภาพปัญหาของรักษาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีแท้จริง บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นนี้ คงยากท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ได้ไม่ว่าจะในด้านการปรับตัวและการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตาม   

 
ภาคประมง 

สาระส าคัญของภาคประมง แทบจะไม่พบอยู่ในแผนแม่บทฉบับนี้เลยท้ังท่ีประมงรายย่อยเป้นกลุ่มท่ีอ่อนไหวและเส่ียงต่อ
การได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงความเส่ียงด้านผลกระทบต่อการกัด

เซาะชายฝ่ัง แต่ก็เน้นให้ความส าคัญกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวเท่านั้น ในขณะท่ีแผนการด าเนินงานของ

กระทรวงเกษตรในด้านการประมง ก็เป็นเพียงงานศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ าและทรัพยากรประมง 
เพื่อให้ทราบผลกระทบจากโลกร้อน ท้ังนี้ แผนงานท่ีก าหนดอยู่ในท้ัง 3 แผนยุทธศาสตร์มิได้มีโครงการท่ีจะช่วยประชาชน

ในภาคประมง โดยเฉพาะประมงรายย่อย อย่างชัดเจน แม้แต่ในแผนงานการเตรียมความพร้อมและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการปรับตัว ก็ไม่มีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับภาคประมงเลย จึงมีข้อวิพากษ์ส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับภาคประมงดังนี้ 

 ประมงน้ าจืด และประมงทะเลมิได้กล่าวได้ไว้อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความเส่ียง ด้านผลกระทบ 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ และการเสริมสร้างศักยภาพในการตั้งรับปรับตัว ท าให้แผนโครงการขาดความชัดเจน 
และไม่มีรูปธรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาคการประมง  

 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการประมง จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยคุกคามทรัพยากรประมงและชายฝ่ังทะเลย 

รวมถึงชาวประมงพื้นบ้าน เช่น การใช้เครื่องมือประมงขนาดใหญ่ และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนแผน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ภาคใต้ 
 

 
 

 

 
 

ติดต่อคณะท างานเพ่ือโลกเย็นท่ีเป็นธรรม 

ประเด็นเกษตร: ก่ิงกร  นรินทรกุล ณ อยุทธยา, มูลนิธิชีววิถี, 081-530-8339 

ประเด็นอุตสาหกรรม/พลังงาน: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 081-611-7473 

ประเด็นกลไกทางตลาด: จักรชัย โฉมทองดี, Focus on the Global South, 084-655-0666 

ประเด็นป่าไม้และปะมง: พรพนา ก๊วยเจริญ, มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 081-692-8701 

 


