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บทวิพากษ ์(ร่างแรก) 
(ร่าง) แผนแม่บทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย 

(2553 – 2563) 
 

คณะท างานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม 
ตุลาคม 2553 

 
บทวิพากษ์ภาพรวม 
 

ตามท่ีได้สรุปให้เห็นภาพเหตุผลและความเป็นมาของการจัดท าแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ซึ่งจะมี
อายุใช้งานยาวนานไป 10 ข้างหน้าคือ ตั้งแต่พ.ศ 2553 -2562 รวมงบประมาณเบื้องต้น 9,233 ล้าน
บาท ท่ีจะมีการกระจายกันไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานตามแผนงาน ซี่งมีอยู่มากมาย
นั้น คณะท างานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม และเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันติดตามการเจรจาเพื่อ
ร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนของรัฐบาลไทย ท่ีมีส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เป็น
หน่วยงานศูนย์กลางในการเจรจา และการวางแผนรับมือกับเรื่องนี้ ซึ่งในท่ีสุดก็ปรากฏออกมาเป็นแผน
แม่บทฯ อายุ 10 ปีดังกล่าว เรามีความเห็นคัดค้านท้ังในส่วนของกระบวนการ แผนงาน และเนื้อหาท่ี
จัดท าขึ้นหลายประการ ซึ่งอาจจะแยกให้เห็นเหตุผลในแต่ละประเด็นคือ 

 
ประการที่ 1 วิธีการและกระบวนการจัดท าแผนฉาบฉวย-ขาดการมีส่วนร่วม 
 

แผนแม่บทฯ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยการว่าจ้างสถาบันวิชาการแห่งหนึ่งรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่และ
ประมวลออกมาเป็นรายงานขนาดยาว บรรจุด้วยแนวทางและแผนงานอันหลากหลาย ท่ีกระจาย
ออกมาเป็นโครงการย่อย ๆ จ านวนมาก โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นผู้ด าเนินงาน   

วิธีการและกระบวนการจัดท าแผนแม่บทฯ ของ สผ. ท าให้เกิดค าถามตามมาหลายประการว่า 
เมื่อทุก ๆ ฝ่ายต่างตระหนักถึงภาวะวิกฤตท่ีประเทศไทยจะต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้า จ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมและต้องสร้างความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายในการรับมือ
กับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น แต่การจัดท าแผนแม่บทฯ กลับใช้วิธีว่าจ้างสถาบันวิชาการแห่งหนึ่งท าขึ้น โดย
ขาดรายละเอียดของวิธีการศึกษา ไม่มีกระบวนการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการคิดและ
วางแผน รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงแผนในระหว่างทาง กล่าวได้ว่า การจัดท าแผนแม่บทฯ ฉบับ
นี้มีความเร่งรัดและฉาบฉวย และขาดกระบวนการการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมจากส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นผลท าให้เนื้อหาในแผนแม่บทฯ ท่ีจัดท าออกมาสะเปะสะปะ ไร้ทิศทางและไม่น าไปสู่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีก าลังจะเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยในอีกไม่นาน  

หากพิจารณาลงไปในระดบัแผนงานและโครงการของหน่วยงานรัฐ ยังขาดรูปธรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในทุกมิติ อาทิเช่น การมีส่วนรว่มด้านความรู้ โครงการมิได้กล่าวถึงการเผยแพร่
ความรู้ทีไ่ด้จากการวิจัยท้ังของหน่วยงานรัฐหรือนักวิชาการ และการให้ความส าคัญน้อยมากกับความรู้
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ของชุมชนท้องถ่ิน, การมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยโดยให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดแผนงานหรือโครงการ
ด้วยตนเอง  และการพัฒนาศกัยภาพด้านการตั้งรับปรับตัวโดยชุมชน ซึ่งดจูะสวนทางกับวิสัยทัศน์ของ
แผนแม่บทฯ  ท่ีต้องการสร้างความตระหนักรู้ ความพร้อม และความสามารถในการรับมอืและปรบัตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 แม้ว่าในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูณาการการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จะมีโครงการท่ีระบุถึงการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเอาไว้ (แนวทางท่ี 3.2 การเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการและการมีส่วนร่วมของพหุภาคี) แต่ก็เป็นการด าเนินการภายหน่วยงานภาครัฐ
เป็นส่วนใหญ่ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเป็นเพียงผู้ถูกแจ้งให้ทราบ 

 

ประการที่ 2 แผนแม่บทฯ ไม่แตะต้องการลงทุนอุตสาหกรรมและพลังงาน-ตัวการใหญ่ของโลก
ร้อน 

บทวิเคราะห์สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในร่างแผนแม่บทฯ ชี้ชัดว่า “ภาคพลังงาน
และอุตสาหกรรม ” เป็นตัวการหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ 254.6 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ ในปี พ.ศ. 2548 หรือคิดเป็นร้อยละ 731 ในขณะท่ีภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือน
กระจกคิดเป็นร้อยละ 25 และภาคของเสียและสิ่งปฏิกูลปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 2  ท้ังนี้ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน พบว่า “ภาคการ
ผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน” มีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซฯ สูงท่ีสุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้นสามเท่าตัวระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2548) รองลงมาได้แก่ภาคคมนาคมขนส่ง และ
ภาคอุตสาหกรรมและการก่อนสร้าง ตามล าดับ ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการจัดหาแหล่ง
พลังงานและไฟฟ้าของประเทศในช่วงหลายทศวรรตท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน  

ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุนของ
ประเทศไทย รวมท้ังการพัฒนาพลังงานและไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภาคอุตสาหกรรม พบว่าอยู่ภายใต้การชี้น าและผลักดันของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกลุ่มบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ท่ีมี
อิทธิพลอย่างมากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ปตท. (มหาชน) จ ากัด บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ต่างๆ 
กลุ่มบริษัทปิโตรเคมีและเคมี และกลุ่มธุรกิจพลังงานระดับประเทศหรื อบรรษัทข้ามชาติ ส่งผลให้
รูปแบบการพัฒนาของไทย มุ่งสู่การขยายการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมและ
พลังงาน และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก โดยมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
เป็นต้นของแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นท่ี ซึ่งเริ่มต้นประมาณสามสิบปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้ รูปแบบ
ดังกล่าวก าลังถูกผลักดันขยายไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่ีก าลังถูกผลักดัน
อย่างหนักในช่วงสอง-สามปีท่ีผ่านมา คือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมบนหลายพื้นท่ีชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ รวมถึงโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
                                                 
1 ไม่นับรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน (รูปที่ 5 บทที่ 4.1 ใน
แผนแม่บทฯ) 
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ทิศทางการพัฒนาท่ีผ่านมาในรูปแบบดังกล่าว ผนวกกับอิทธิพลของธุรกิจอุตสาหกรรมและพลังงาน
ขนาดใหญ่ ท าให้ไม่น่าแปลกใจเมื่อแม้ร่างแผนแม่บทฯ จะยอมรับว่าภาคพลังงานและอุตสาหกรรมเป็น
ตัวการส าคัญท่ีสุดของโลกร้อน แต่ก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงความจ าเป็นและแนวทางในการควบคุม
หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมและโครงการพลังงานเชื้อเพิลงฟอสซิลขนาดใหญ่
เหล่านี้อย่างจริงจัง นับได้ว่าเป็นข้อบกพร่องท่ีใหญ่ท่ีสุดข้อหนึ่งของร่างแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ เพราะการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2) จะไม่สามารถเป็นผลอย่างแท้จริงได้ หากรัฐบาล
ยังคงสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่นโรงไฟฟ้าถ่านหิน การขุดเจาะและการกลั่น /คัดแยกน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ และสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมหนักเช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ า และ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งใช้พลังงานมาก (energy intensive) ก่อ
มลพิษสูง และปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวนมาก 

ในแง่น้ีเอง แผนแม่บทแห่งชาติเพื่อ “รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มี
หน้าที่ที่ส าคัญคือ ควรถูกใช้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้ทบทวนทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมและพลังงาน เพื่อหารูปแบบและทางเลือกที่ค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว เป็นส่วนหน่ึงในการแก้/ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในขณะดียวกันก็เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ  

 
ประการที่ 3 การวิเคราะห์กลุ่มเส่ียงและเปราะบางตกหล่นและไม่ครบถ้วนรอบด้าน 
 

ยังมีกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางท่ีตกหล่น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคงมีอีกหลากหลายกลุ่ม แต่
อย่างน้อยเท่าท่ีสามารถกล่าวถึงได้ในที่นี้ คือ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งมีท้ังประมงน้ าจดืและประมง
ทะเล แผนแม่บทฯ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับคนกลุ่มนี้ เช่น การใช้ค ากว้างๆ ว่าทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง ขณะท่ีประมงน้ าจืดนัน้ไม้ได้กล่าวถึงแม้แต่น้อย 

แผนแม่บทฯ ยังขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีครบถ้วนรอบด้าน เพราะยังมีปัจจัยท่ีไม่
เก่ียวข้องกับดินฟ้าอากาศโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ปจัจัยเหล่านี้
อาจมีผลให้เกิดความเสี่ยงและความเปราะบางรุนแรงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอง 
และเปน็การลดทอนหรือสูญเสยีศักยภาพในการตั้งรับปรบัตัวของชุมชน เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความรุนแรงมากขึ้น  

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง คือ โครงการ
พัฒนาเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและพลังงานอย่างไม่จ ากัด ซึ่งนอกจากจะส่งผลท้ังในแง่ของการเพิ่ม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนแล้ว ยังเป็นสาเหตุของการคุกคามท าลายฐานทรัพยากรของชุมชน เช่น 
โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้ (Southern Seaboard) โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ และท่าเรือน้ าลึก เปน็ต้น  

ปัจจัยทางการเมือง ในท่ีนี้จะขอเน้นไปที่ นโยบาย และกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่า และทรัพยากรชายฝั่ง อันเป็นฐานทรัพยากรยังชีพท่ีส าคัญของชุมชน
ท้องถิ่นจ านวนมาก ซึ่งท่ีผ่านมามักจ ากัดสิทธิการเข้าถึง การใช้ประโยชน ์ และการมสี่วนร่วมในการ
จัดการของประชาชนมาโดยตลอด หลายชุมชนต้องรวมตัวกันเองปกป้องการท าลายทรัพยากรด้วย
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ตัวเอง หรือนโยบายการจัดการน้ าท่ีมุ่งเน้นไปท่ีโครงการขนาดใหญ่มากกว่าการสนบัสนุนการจัดการ
น้ าขนาดเล็กระดบัชุมชนหรือไร่นา เปน็ต้น สิทธิการตัดสินใจในการใชแ้ละจัดการทรัพยากรดังกล่าวนัน้ 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยเฉพาะในภาคป่าไม้  

นอกจากนโยบายและกฎหมายดังกล่าวแลว้ ปัญหาความขดัแย้งระหว่างประชาชน หนว่ยงาน
รัฐหรือภาคเอกชนทั้งมีมาอยู่เดิม (เช่น ประเด็นปัญหาประชาชนในเขตป่า, กรณีมาบตาพุด ฯลฯ) และ
ท่ีก าลังปะทุขึ้นใหม่จากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจลุกลามบานปลายใน
อนาคต และดว้ยความขัดแยง้นี้เองจะท าให้แผนแม่บทฯ ได้รับการคัดค้านจากประชาชน ดังท่ีปรากฎ
แล้วในเวทีรับฟังความเห็นที่จงัหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2553  

ท้ังสองปัจจัยมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงและเปราะบางมากขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรุนแรงมากขึ้น 
 
ประการที่ 4 การใช้กลไกตลาด ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาโลกร้อน และพัฒนาศักยภาพในการต้ัง
รับปรับตัวของประชาชนได้ 
 

หากพิจารณาจากแผนงบประมาณแผนแม่บทฯ ในแตล่ะยทุธศาสตร์ พบวา่ แผนงบประมาณ
ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิม่แหล่งดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก จ านวน 4,378.10 ล้านบาท หรือเกือบ 50% ของแผนงบประมาณท้ังหมด โดยแผน
งบประมาณ  2,803.10 ล้านบาท หรือ 64% ของแผนงบประมาณรวมในยุทธศาสตร์ท่ี 2 จะน ามาใช้ใน
การด าเนินโครงการลดการปลอ่ยก๊าซในภาคเกษตรและป่าไม้ (แนวทางที่ 2.4 การจัดการการเกษตร
และป่าไม้เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก) (รายละเอียดในภาคผนวก) แสดง
ให้เห็นว่า แนวโน้มของการมุ่งเป้าการลดการปล่อยก๊าซไปที่ภาคเกษตรและปา่ไม้เป็นหลัก  

แม้แต่ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซึ่งเป็นเรื่องการบูรณาการ ก็ยังเห็นร่องรอยของการหลีกเลี่ยงการลด
การปล่อยท่ีต้นเหตุ เช่น การเน้นเทคโนโลยีเพื่อเอ้ืออ านวยให้กับอุตสาหกรรมท่ีเป็นสาเหตุหลักของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาบุคลากรในดา้นเทคโนโลยดีักจับและกักเก็บ
คาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ท่ีระบุกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี CCS 
ในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ นั่นคือ อุตสาหกรรมขุดเจาะปโิตรเลียม โรงไฟฟ้าถ่านหิน อุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี) หรือโครงการศึกษาวิจัยการใช้
เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนสู่ดินในพื้นท่ีเกษตรกรรม  

และยังคงมุ่งไปที่กลไกตลาดเป็นส าคัญ เช่น การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ในการบริหารจัดการเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (แผนงานที่ 3)  อาทิ โครงการศึกษา
เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนของไทย, โครงการประเมินศักยภาพในการพัฒนาระบบ
การซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันกลไกตลาดยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้
จริง ขณะท่ีมีผู้คนจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีข้อห่วงกังวลต่อปัญหาท่ีตามมา 
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ประการแรก มีการชี้ว่าปัญหาส าคัญของกลไกตลาดคือการท าให้เสียเวลา (ท่ีเหลืออยู่น้อยนิด) และท า
ให้ละเลยหาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา กล่าวคือ มันเป็นการต่ออายุให้กับอุตสาหรรมท่ีก่อปัญหาโลกร้อน 
เช่น อุตสาหรรมฟอสซิล (น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) โดยแทนท่ีจะเลิกหรือลดปริมาณการผลิต 
อุสาหกรรมเหล่านี้กลับสามารถน าผลก าไรของตนมาซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยได้ เช่นนี้
แล้วกลไกตลาดก็เป็นผู้ต่ออายุให้กับอุตสาหรรมท่ีเป็นสาเหตุหลักของโลกร้อน นอกจากนั้น ยังอ านวย
ให้รูปแบบการบริโภคท่ีล้นเกินของมนุษย์บางกลุ่มด าเนินต่อไป เนื่องจากผู้คนเหล่านี้ ซึ่งก็เป็นผู้ท่ีมี
อ านาจทางเศรษฐกิจนั้นเอง สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตท่ีผู้อื่นผลิตขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งท่ีตนเองก่อ เรื่อง
น่าเศร้าก็คือผู้คนจ านวนมากท่ีมีส านึกดีด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็ถูกครอบด้วยกรอบคิดแบบตลาดและถูก
ท าให้เชื่อว่าพวกเขาสามารถช่วยเยียวยาปัญหาโลกร้อนได้  โดยการจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนหรือให้ผู้คนในประเทศก าลังพัฒนาปลูกป่า ฯลฯ กรอบคิดในแนวนี้ ก าลังมี
อิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่า “คาร์บอนสมดุลย์” (carbon neutral) ในปัจจุบันมหกรรมขนาดใหญ่
จ านวนมากต่างอ้างว่าตนด าเนินการแบบคาร์บอนสมดุลย์ ไม่ว่าจะเป็น สัปดาห์แสดงแฟชั่น การ
แข่งขันโอลิมปิก ฟุตบอลโลก หรือแม้กระท้ังงานประชุมนานาชาติล่าสุดท่ีจัดโดยองค์การบริหารก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเมืองทองธานี เป็นต้น  
 สิ่งท่ีควรท าความเข้าใจก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยจากการใช้พลังงานฟอสซิลนั้น 
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์บนผิวโลกมานับล้านปี การท่ีเราขุดเจาะเชื้อเพลิงเหล่านี้ขึ้นมาเผา
เท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณสุทธิของคาร์บอนในชั้นบรรยากาศเนื่องจากมันไม่สามารถถูกน ากลับไปกัก
เก็บไว้ใต้ผืนพิภพดังเดิมได้อีก ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้จ านวนล้านๆ ไร่ สร้างกังหันลมนับล้านๆ ตัว หรือ
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์กว้างใหญ่เท่าใด มนุษย์ก็ไม่สามารถน าคาร์บอนกลับลงไปไว้ใต้ดินในเวลา
ท่ีทันกาลได้ ดังนั้นความคิดว่าจะลดโลกร้อนโดยให้ผู้อื่นมาชดเชยสิ่งท่ีใครคนหนึ่งกระท าจึงเป็นเรื่อง
ลวงโลก 
 
ประการที่สอง คือเครื่องมือของกลไกตลาดเช่นซีดีเอ็มจ านวนมาก ไม่ได้ก่อให้มีการจ ากัดหรือลดการ
ปล่อยก๊าซได้จริง เชน่ซีดีเอ็มหลายโครงการเป็นโครงการท่ีจะด าเนินการ หรือได้ด าเนินการอยู่แล้วไม่
ว่าจะมสีถานะเป็นซีดีเอ็มหรือไม่ เช่นโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพหลายแห่งก็ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้ว 
หรือหากดูจากผลตอบแทนก็มีก าไรเพียงพอแม้ไม่ได้รับรองเป็นโครงการซีดีเอ็ม  กระท่ัง ล่าสุดได้มี
แนวความคิดวา่จะน า “โครงการรถเมล์ ๔๐๐๐ คัน” ของกระทรวงคมนาคมเข้าเป็นโครงการซีดีเอ็ม 
เนื่องจากเป็นการใช้ก๊าซเอ็นจวีี (NGV) แทนน้ ามันดีเซล (diesel) แต่หากใครติดตามข่าวเรื่องนี้บ้าง ก็
จะทราบว่าโครงการนี้ได้มีการผลักดันมานานแล้ว ก่อนท่ีจะคิดถึงเรื่องท าให้เป็นโครงการซีดีเอ็มเสียอีก 
และแมจ้ะขายคาร์บอนเครดิตไม่ได้ก็จะไม่มีผลต่ออนาคตของโครงการนี้ จากท่ีกล่าวมานี้จะพบว่า
หลายโครงการไม่ได้ลดการปล่อยก๊าซเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะการณ์ปรกติ แต่กลบัสามารถเข้าสู่
กลไกตลาดและผลิตคารบ์อนเครดิตให้กับประเทศอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ยังมีประเดน็เรื่องการไม่
สามารถระบุได้แน่ชดัด้วยว่าภาวะการณ์ปรกติท่ีว่านี้คืออะไรกันแน่ เพราะเป็นผลมาจากการคาดการณ์
อนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน 
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 ข้อกล่าวอ้างของซีดีเอ็มอีกข้อคือการเป็นกลไกในการสร้างเงินให้กับประเทศก าลังพัฒนา แต่
เมื่อติดตามดูจะพบว่าผู้ท่ีได้รบัเงินกลับเป็นธุรกิจท่ีเป็นผู้ด าเนินโครงการ ขณะที่ชุมชนกลับต้องแบก
ภาระท่ีเกิดขึ้น เช่น มลพิษทางอากาศ หรือเสียงจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น 
เช่นเดียวกันกับปัญหาสังคมจ านวนมาก วิกฤติโลกร้อนนัน้เป็นผลจากการกระท าของมนุษย์ส่วนน้อย 
และสิ่งท่ีมนุษย์กลุ่มนี้มีเหมือนกันก็คืออ านาจและเงิน จึงไม่แปลกท่ีจะเห็นการใช้อ านาจท่ีมีอยู่ในการ
สร้างตลาด เพื่อท่ีจะสามารถใช้จ่ายเงินของตนในการผลักภาระไปให้ผู้อ่ืน คนส่วนใหญ่ท่ีจนกว่าคงต้อง
พิจารณาเอาเองว่าจะเลือกเงิน (สมมุติว่าได้รบัจริง) ท่ีอาจตอบสนองความต้องการระยะสั้น หรือความ
ความเป็นธรรมในอันท่ีจะไม่แบกรับภาระจากปัญหาที่ตนไม่ได้ก่อ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนอย่าง
ยั่งยืนได้ 
 
บทวิพากษ์รายสาขา 
 
1. ภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน 
 

ดังท่ีได้กล่าวแล้ว ภาคพลังงานและอุตสาหกรรมเป็นตัวการหลักของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จึงควรต้องเป็นเป้าหมายส าคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 ของแผนแม่บทฯ ด้วย ในเมื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อนมีสัดส่วนสูงท่ีสุดของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคพลังงานและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทบทวน 
“แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2553-2573 (PDP2010)” ฉบับล่าสุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีเสนอให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่ม 13 โรง และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีก 5 
โรง อันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ภาคประชาชนได้เคย
วิพากษ์ข้อผิดพลาดของแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าท่ีผ่านมาและฉบับปัจจุบัน และน าเสนอ
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าทางเลือก2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า

                                                 
2 แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าทางเลือกของภาคประชาชน ปรบัปรุงจากแผนฯ ของ กฟผ. ดงันี้ 

 ปรับฐานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและระดับก าลังการผลิตไฟฟ้าส ารองให้เป็นจรงิมากขึ้น  

 เพิ่มการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านความต้องการไฟฟา้ (Demand-Side Management; 
DSM) ตามศักยภาพการประหยดัพลังงานที่เป็นไปได้ของประเทศ 

 เพิ่มการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและปรับตัวเลขก าลังการผลิตพึ่งได ้

 ปรับก าลังผลิตพึ่งไดข้องการผลิตร่วมไฟฟ้าและความร้อน (Cogeneration)  

 ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเก่า หรือสร้างใหม่ในพื้นที่เดิม 

โครงการที่ไมจ่ าเป็นในแผน PDP ทางเลือก  

 ลดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 โรง  รวม 5,000 เมกะวตัต ์
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ของประเทศได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์ และลดการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน อันจะเป็นผลดีต่อการ
ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ท้ังยังจะลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (มลพิษอากาศและของเสีย)  ลด
ผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน และลดการพึ่งพาการน าเข้าเชื้อเพลิงและพลังงาน ฯลฯ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีการทบทวนทิศทางการพัฒนาดังกล่าว ควรถูกน ามาพิจารณาในแผนแม่บทแห่งชาติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณารายละเอียดของแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ซึ่ง
เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาการด าเนินการโดยรวมถึง 10 ปี พบว่าไม่มีการกล่าวถึงการลดหรือเลิกใช้
โรงไฟฟ้าถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล และยังมีข้อกังขาว่าโครงการต่างๆ ท่ีน าเสนอภายใต้แผนงาน 
“การส่งเสริมพลังงานเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ าในการผลิตไฟฟ้า” จะน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ตามศักยภาพและความเป็นไปได้ที่แท้จริงของประเทศ เพราะการจัดท าแผนรายโครงการไม่
มีการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในเชิงปริมาณไว้  

ส าหรับโครงการท่ีระบุอยู่ในแผนแม่บทฯ ในท่ีนี้จะขอหยิบยกบางโครงการมาแลกเปลี่ยน
เพื่อให้เห็นภาพตัวอย่าง อาทิเช่น 
 โครงการประเภทศึกษาวิจัยคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆ 

เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการวางแผนสัดส่วนพลังงานไฟฟ้านับเป็นข้อมูลท่ีจ าเป็น แต่ไม่น่า
จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการถึงสองปี เพราะน่าจะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว และควรพิจารณา
ข้อเสนอของภาคประชาชน (ได้แก่ แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าทางเลือก) ซึ่งน าเสนอ
ตัวเลขทางเลือกโดยละเอียดแล้วด้วย นอกจากนี้ เมื่อท าการศึกษาแล้ว ควรต้องเอาผล
การศึกษาไปใช้ประกอบการวางแผนสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง  

 โครงการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนมีสองโครงการด้วยกัน โครงการแรกภายใต้
กระทรวงพลังงาน และโครงการท่ีสองภายใต้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดูเหมือนจะเป็น
แนวคิดท่ีดี แต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดแผนการด าเนินงานจึงประเมินไม่ได้ว่าส่งผลอย่างไร 
(เช่นเป้าหมายจ านวนชุมชนหรือปริมาณพลังงานหมุนเวียนท่ีจะสนับสนุนภายใต้โครงการฯ) 
และไม่ชัดเจนว่าโครงการท้ังสองเชื่อมโยงกันหรือไม่ 

ในขณะเดียวกัน พบว่าโครงการจ านวนหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นโครงการประเภท
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ และโดยมากเป็นโครงการประเภทศึกษาความเป็นไปได้หรือ

                                                                                                                                            

 ลดโรงไฟฟ้าถ่านหิน 8-9 โรง  รวม 6,621 เมกะวตัต์ โครงการเก็คโค-่วันทีม่าบตาพุด และเนชัน่แนล
พาวเวอร์ซัพพลายที่พนมสารคาม จงึไมม่ีความจ าเป็น 

 ลดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 1 โรง รวม 800 เมกะวตัต์ และอาจเล่ือนโครงการทีห่นองแซงและ
บางคล้าออกไปได้ 2 ปี หรือยกเลิกและพัฒนาโครงการใหม่อย่างมีส่วนร่วม 

 ลดการน าเข้าจากพม่าและลาว 9,932 เมกะวตัต์ จึงยกเลิกโครงการบ้านกุ่ม ปากชม หงสา มาย-กก 
และโครงการอ่ืนๆ 

อ้างอิง: ศุภกิจ นันทะวรการ, 2553. "ความเป็นไปได้ของแผน PDP ทางเลือก", 11 มีนาคม 2553, 
น าเสนอที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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วิเคราะห์ศักยภาพ ยังไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็เก่ียวพันกับงบประมาณ
จ านวนมาก ท้ังนี้ โครงการที่มีงบประมาณสูงภายใต้แผนงานการส่งเสริมการผลิตแบบคาร์บอนต่ า คือ
โครงการวิเคราะห์ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) งบประมาณ 50 ล้านบาทภายใน 2 ปี และโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อจัดซื้อเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า 
(50 ล้านบาท x 8 ปี) โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

อีกประการหนึ่งท่ีน่าจับตาคือ แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีท่ี “การส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูลให้ปล่อยคาร์บอนต่ า” ถูกบรรจุเป็นแผนงานหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพราะการลดการผลิตขยะ
หรือการน ากลับมาใช้ซ้ าหรือรีไซเคิลถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตวัตถุดิบ 
ซึ่งถือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนเหล่านี้ แต่ “โครงการลดโลกร้อนด้วยการแปลง
ขยะเป็นพลังงาน” ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแหล่งท้ิงขยะขนาดใหญ่ปรับปรุงให้สามารถผลิตพลังงาน
จากขยะ) โดยไม่บอกรายละเอียดว่าแนวคิดการแปลงขยะเป็นพลังงาน หรือ Waste to Energy ท่ี
กล่าวถึงเป็นเทคโนโลยีประเภทใด ท าให้เป็นท่ีน่าจับตาว่ าจะเป็นการพยายามผลักดันเทคโนโลยี
เตาเผาขยะชุมชนหรือไม่ ซึ่งเตาเผาขยะไม่ใช่ทางออกท่ียั่งยืนต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพราะแม้จะลดการปล่อยก๊าซมีเธนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ (จากการหมักขยะ) แต่จะก่อให้เกิด
สารพิษอื่นซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 
2. ภาคเกษตรกรรม 

จากการให้ภาพและรายละเอียดของปัญหา  การวิเคราะห์ จนถึงได้เป้าหมายและยุทธศาสตร์  
พบว่าแผนแม่บทให้ความส าคัญกับภาคเกษตรภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
จ ากัดไม่ครบถ้วน อย่างน้อยท่ีสุดในประเด็นดังต่อไปนี้  

 

หน่ึง แผนแม่บทให้ความส าคัญกับภาคเกษตรในฐานะที่เป็นเพียงสาขาที่ผลิตสินค้าส่งออก
ไม่กี่ชนิด  ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ ข้าวโพด  แต่ในความเป็นจริง ภาคเกษตรมีความหมาย
และขอบข่ายมากกว่านั้น เช่น เป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรรายย่อยจ านวนมาก เป็นแหล่งสะสม
รวบรวมองค์ความรู้ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เป็นแหล่งอาหารท่ีคนในประเทศเข้าถึงได้  เป็น
แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น  ซึ่งความส าคัญของภาคเกษตรเหล่านี้ท่ีไม่ได้
กล่าวถึงมีความเก่ียวพันและมีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก  ดังนั้น แผนแม่บทจึงไม่ได้มองท่ีเกษตรกร
รายย่อย  แต่ให้ความส าคัญกับการปรับตัวของภาคเกษตรในเชิงพาณิชย์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออก 

สอง แผนแม่บทให้ความส าคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรโดยเฉพาะ
ในระดับจุลภาคค่อนข้างมาก การด าเนินโครงการต่างๆท่ีมีแนวโน้มแก้ไขพฤติกรรมเกษตรกรเป็น
รายปัจเจกบุคคล  ท าให้แผนแม่บทมีแนวโน้มเน้นไปท่ีการจัดการกับกลุ่มคนท่ีขาดอ านาจการต่อรอง
มากกว่าคนกลุ่มที่เป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆ  (ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างท านองเดียวกันได้จากกรณีการ
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ฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายเรื่องโลกร้อนกับเกษตรกรรายย่อย  แต่ไม่ฟ้องร้องกลุ่มทุนอุตสาหกรรม)  การ
แก้ปัญหาควรจะให้ความส าคัญกับนโยบายมหภาคท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาบางประการในภาคเกษตร 
เช่น การปรับเปลี่ยนเพื่อลด ละ เลิกปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์      

สาม แผนแม่บทไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหาในภาคเกษตรที่เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอ  ท าให้ไม่ทราบแหล่งท่ีมาของการปล่อยก๊าซใน
ประเทศไทย และไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างการปล่อยก๊าซในภาคเกษตรเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อ
ความจ าเป็นของเกษตรกรรายย่อย กับการปล่อยก๊าซเพื่อแสวงหาก าไรของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตร  ซึ่งกลุ่มหลังควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

สี่ ในมิติการปรับตัว  ให้ความส าคัญเพียงมิติการสร้างองค์ความรู้ในระดับมหภาคมาก   แต่
ไม่ได้พูดถึงอุปสรรคเชิงโครงสร้างของการปรับตัวในระดับมหภาค เช่น การป้องกันไม่ให้บรรษัท
ข้ามชาติผูกขาดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งมีชีวิตเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวและ
การแก้ปัญหาโลกร้อนของเกษตรกรรายย่อย ทั้งในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด  ในระดับจุลภาคเองก็ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเพียงพอ  ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างมากเมื่อพิจารณาว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นท่ีมี
ความเฉพาะตัวและการใช้มาตรการเดียวกันท่ีสั่งการมาจากส่วนกลางมีแนวโน้มจะไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ   
ห้า แผนแม่บทกล่าวถึงประเด็นความม่ันคงทางอาหารโดยพิจารณาเพียงมิติความพอเพียง
ของอาหารโดยเฉพาะในพืชส่งออก  ซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารในความหมายท่ีแคบมาก  และ
ไม่ได้รับประกันการเข้าถึงอาหารของประชาชน   

หก แม้จะพูดถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  แต่ก็ไม่ได้พูดถึงการเคารพสิทธิของเกษตรกร
และชุมชน  เช่น สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อช่วยด้านการปรับตัวในแง่ของ
การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่ง เปิดช่องให้เกิดการเข้ามา
ผูกขาดการจัดการเมล็ดพันธ์โดยบรรษัทการเกษตรขนาดใหญ่  

เจ็ด  ในระดับโครงการ  หลายโครงการมีความไม่เหมาะสม เช่น   

 ขาดการบูรณาการและมีความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆท่ีเสนอโดยหน่วยงานคนละ
หน่วย ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ก่ิงไม้ และจากวัสดุทาง
การเกษตร 

 แม้ว่าจะตระหนักถึงวงจรคาร์บอนท่ีสมดุลตามธรรมชาติ (หมายถึงการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนและดูดกลับไปเองโดยธรรมชาติ )  ซึ่งต่างจากการปลดปล่อยก๊าซจาก
เชื้อเพลิงฟอลซิล  แต่บางโครงการก็ขัดแย้งกันเองกับความเข้าใจนี้ เช่น โครงการลด
การเผาและรณรงค์การไถกลบ  

 ขาดความสมเหตุสมผล เช่น โครงการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ในพืชส่งออกหลักและ
พืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ   ซึ่งในความเป็นจริง หากจะลดการปลดปล่อย
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ก๊าซก็ควรจะท าอย่างครอบคลุม  โดยไม่แยกประเภทของพืชในทางเศรษฐกิจว่า
ส่งออกหรือไม่  

แปด การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างเพียงพอในแผนแม่บทฯ แม้ว่า
การวิเคราะห์ปัญหาในข้างต้นจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล (จากเดิมท่ีเคยถือ
ปฏิบัติ) ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความถี่ของฝน และสภาพภัยแล้งหรือน้ าท่วม แต่แผนปฏิบัติ
การมิได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพื้นท่ีซึ่งจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การปรับวิถีการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 

 
3. ภาคป่าไม้  

สาระส าคัญของภาคป่าไม้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทยนั้นมีความเก่ียวข้องใน 2 ยุทธศาสตร ์ คือ ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัว
เพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มแหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจก  

อย่างไรก็ดี โครงการในภาคป่าไม้ส่วนใหญ่จะด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (แผนงาน 
2.4.2 การจัดการป่าไม้อย่างสมดุลและย่ังยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) หาก
พิจารณาจากแผนงบประมาณในภาคป่าไม้ คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหน่ึง (43%) ของแผน
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 1,885.10 ล้านบาท  

ข้อมูลในแผนแม่บทฯ กล่าวถึงความสามารถในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของป่าไม้ใน
ประเทศไทยว่าขึ้นอยู่กับชนิดของป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง 14.5 ตันต่อไร่, ป่าชายเลน 25.6 ตันต่อไร่, ป่า
เบญจพรรณ 27.6 ตันต่อไร่, ป่าดงดบิ 42.8 ตันต่อไร่ และ ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียพื้นท่ีป่า
ประมาณร้อยละ 1.2 ต่อปี โดยระบุสาเหตุการสูญเสยีพื้นท่ีป่าเกิดจากการลักลอบตัดไม้ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท่ี์ดิน และไฟปา่  

แผนแม่บทฯ กล่าวถึงภาคป่าไม้เป็นทั้งทรัพยากรท่ีเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันก็มีส่วนท้ังในการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนในเวลาเดียวกัน หากแต่ว่า ป่าไม้มิได้มีคุณค่าเพียงแหล่งปล่อยหรือเก็บคาร์บอนเท่านัน้ 
แต่ป่าไม้ยังมีคุณค่าด้านนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และท่ีส าคัญคือการเป็นฐาน
ทรัพยากรเพื่อการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเก่ียวข้องกับสิทธิของประชาชนต่อ
ทรัพยากรป่าไม้และท่ีดินอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่เป็นรากฐานส าคัญในการปกป้อง
และรักษาป่า ดังนั้น ข้อวิพากษ์ต่อภาคป่าไม้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 
หน่ึง การละเลยสิทธิของประชาชนในเขตป่า ซึ่งเป็นปัญหารากฐานในภาคป่าไม้ของประเทศไทย 
พื้นท่ีป่าตามกฎหมายมีพื้นที่ถึง 107 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33.5 ของพื้นท่ีประเทศ ในนั้นประกาศเป็นป่า
อนุรักษ์ 88 ล้านไร่ หรือร้อยละ 27.5 ของพื้นท่ีประเทศ ท้ังนี้ ในภาคเหนือยังคงมีเนื้อท่ีป่าไม้เหลือมาก
ท่ีสุด คือ 56% ของเนื้อท่ีประเทศhttp://www.forest.go.th/stat/stat51/TAB1.htm) และยังเป็นภาคท่ี
ประกาศเป็นเขตป่าของรัฐมากท่ีสุดเช่นกัน  

http://www.forest.go.th/stat/stat51/TAB1.htm
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การประกาศเขตป่าทับชุมชน ท่ีดินท ากินและป่าชุมชน เป็นปัญหาคนกับป่าท่ีเรื้อรังมา
ยาวนาน ซึ่งมีชุมชนท้ังในเขตป่าและชายขอบรอบๆ จ านวนมากถึง 10,866 หมู่บ้าน ประชากร 1 ล้าน
ครอบครัว อาศัยและท ากินอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว (รายงานวจิัยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 อ้างในเพิ่มศักดิ์ มราภิรมย์ เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2552 เรื่อง “ปฎิรูปสังคมไทยให้เข้มแข็งได้อย่างไร” วันท่ี 25 
กันยายน 2552 กรุงเทพ)  

 
ผลกระทบจากการจัดการป่าของรัฐท่ีมีต่อชุมชนหลายด้าน ท้ังในเรื่องการถูกจ ากัดการพัฒนา

สาธารณปูโภคพื้นฐาน เช่น โรงเรียน อนามัย ไฟฟ้า, การอพยพโยกย้ายออกจากพื้นท่ีป่า, การปลูกป่า
ทับท่ีท ากิน และการจับกุมด าเนินคดีอาญา เป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงท่ีดินและทรัพยากร
เพื่อด ารงชีวิตได้ตามปกติสุข และในระยะหลังปี 2545 เป็นต้นมา ประชาชนเริ่มถูกด าเนนิคดีทางแพ่ง 
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากกรมอุทยานฯ ในจ านวนเงินท่ีสูงเกินฐานะทางเศรษฐกิจ
ของชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรม และก าลังกลายเป็นปมขดัแย้งครั้งใหม่ 
 

ประเดน็ปัญหาป่าไม-้ท่ีดินดังท่ีกล่าวมา ได้บ่มเพาะความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้ารัฐ และเลยไป
ถึงแผนโครงการท่ีเก่ียวข้องกับภาคป่าไม้ในแผนแม่บทฯ อาทิ โครงการศึกษาผลกระทบจากการบุกรุก
ท าลายป่าต้นน้ า โครงการส่งเสริมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการบริหารจดัการ
ป่าไม้ หรือเรดด ์ (REDD Plus) ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ ว่าโครงการ
เหล่านี้จะซ้ าเติมประชาชนที่อยู่ในเขตป่า  

จากทัศนคติความเชื่อท่ีว่าประชาชนเป็นสาเหตุส าคัญของการท าลายป่าและท าให้ป่าเสื่อม
โทรม และการยึดหลักกฎหมายในการจัดการกับประชาชนในเขตป่าเพียงอย่างเดียว หลักการเช่นนี้คง
ไม่อาจบรรลุเป้าหมายการลดการท าลายป่า และรักษาป่าไม้เอาไว้ได้  
 
สอง แนวทางและแผนโครงการภาคป่าไม้มุ่งเน้นการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน และ
เตรยีมการเข้าสู่ตลาดคาร์บอน แผนแม่บทฯ พิจารณาคุณค่าของป่าไม้เพียงแหล่งเก็บกักคาร์บอน
เพื่อค้าขายในตลาดมากกว่าการให้ความส าคัญกับคุณค่าด้านนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และฐานทรัพยากรเพื่อการด ารงชีวิตของประชาชน ในด้านที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากหลายโครงการ เชน่ โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณการดูดซับคารบ์อนจากการสูญเสียป่าในพื้นที่อุทยานท่ัวประเทศ, 
โครงการส่งเสริมศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการบริหารจดัการป่าไม้ 
(REDD Plus), โครงการสง่เสริมการชดเชยการปล่อย (Off-set) ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้, 
โครงการประเมินการดูดซับคาร์บอนในระบบนิเวศนป์่าไม้ของไทย, โครงการส่งเสริมการเพิ่มแหล่งดูด
ซับก๊าซเรือนกระจกในภาคทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกป่าชาย
เลนเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซบัก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดจันทบุรี 

การมุ่งไปท่ีกลไกการลดการปล่อยก๊าซผ่านกลไกตลาดในภาคป่าไม้ นี้ จะช่วยสนับสนุน
ประเทศพัฒนาแล้วและภาคอุตสาหกรรมของไทยเอง หันไปใช้กลไกตลาดมากกว่าลดการปล่อยท่ี
ตนเอง และยังสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกปล่อยในปริมาณเท่าเดิมหรือมากขึ้น และยังอาจสร้าง
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ปัญหากับประชาชนมากกว่าปัญหาโลกร้อนเอง ตัวอย่างเช่น ผลกระทบการใช้ประโยชน์ของประชาชน
ในเขตป่าของไทยจากโครงการ REDD+ หรือถูกน าท่ีดินไปปลูกไม้ในโครงการส่งเสริมการชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้  
 
สาม แนวทางและแผนโครงการภาคป่าไม้ มุ่งไปที่บทบาทของหน่วยงานรัฐ ด้วยการยึดตาม
กฎหมายป่าไม้เป็นหลัก ขณะที่ประชาชนไม่มีสิทธิและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการปกป้องรักษา
ป่าไม้ แผนแม่บทฯ ระบุว่านับเป็นโอกาสส าหรับประเทศไทยท่ีจะขอรับความช่วยเหลือผ่านกองทุนป่า
ไม้คาร์บอน (FCPF) ดังกล่าว แต่ส าหรับประชาชนในเขตป่าและชุมชนท่ีมีบทบาทในการรักษาป่ากลับ
มีมุมมองต่างออกไป พวกเขาเห็นว่านั่นมิใช่โอกาสของชาวบ้าน แต่เป็นโอกาสของบรรดาประเทศ
พัฒนาแล้วให้สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่อไปจากการซื้อคาร์บอนเครดิต และโครงการ REDD 
ก็คือการแปรสิทธิป่าไม้ให้เป็นสินค้าในรูปของคาร์บอนเครดิต สิทธิการใช้และจัดการป่าไม้ของ
ประชาชนจะถูกโอนสิทธิไปให้กับผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตอย่างแยบยล ในราคาถูก 
 
“การท าลายป่าไม้เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอน) สู่ชั้นบรรยากาศ
ร้อยละ 18% ซึ่งมากกว่าภาคขนส่ง (14%) ถ้าหากสามารถป้องกันการท าลายป่าและท าให้ป่าเสื่อม
โทรมลง จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ ท่ีส าคัญเป็นวิธีการแก้ปัญหาโลก
ร้อนท่ีมีราคาถูก”  

นักวิทยาศาสตร์ยูเอ็น 
 “รัฐบาลไทยอาจจะไปท าข้อตกลงกับประเทศอุตสาหกรรมเพื่อเอาป่าชุมชนไปขายคาร์บอนเครดิต 
เพราะรัฐบาลประกาศเขตป่าชุมชนอนุรักษ์ ในเชิงกฎหมายรัฐจะท าอะไรก็ได้ชาวบ้านเราไม่มีสิทธิ เมื่อ
เราไม่มีสิทธิ รัฐมาเอาป่าบ้านผม หรือออกเงื่อนไขอะไรมาก็ได้ หากรัฐบาลได้ท าข้อตกลงในโครงการ
เรด เราจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่รัฐได้ท าใว้ เช่น เค้าห้ามท าไร่หมุนเวียนเราก็ท าไม่ได้ ในข้อตกลงเรา
ท าอะไรไม่ได้ สุดท้ายไม่ใช่แค่ว่าเราจะสูญเสียความเป็นชุมชน วัฒนธรรม อาหาร ให้กับอุทยาน และ
กระทรวงทรัพย์และรัฐบาลเท่านั้นนะครับ  แต่เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็นของชาติด้วยนะครับ เค้า
ขายดิน น้ า ป่า โฉนดไปอยู่ธนาคารหมดแล้วเค้ายังขายอากาศอีกนะครับ” 

พฤ โอ่โดเชา 
 
ประชาชนยืนยันหลักการท่ีว่า ผู้ก่อปัญหาต้องรับผิดชอบ ผู้ปล่อยต้องหยุดหล่อย หรือลดการ

ปล่อยในประเทศของตัวเองก่อน และการผลิตอาหารและการใช้ป่าเพื่อยังชีพถือเป็นสิทธิขึ้นพื้นฐาน 
ปล่อยเท่าที่จ าเป็นเพื่อการมีชีวิตอยู่ ข้อเสนอของชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าก็คือ  

 
ไม่มีสิทธิในที่ดินก็ไม่มี    REDD                                          
ไม่มีป่าชุมชนก็ไม่มี    REDD                                      
ไม่มีสิทธิชนเผ่าก็ไม่มี   REDD                                    
ปลูกป่าท าที่ท ากินก็ไม่มี   REDD                                      
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็ไม่มี  REDD 
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สี่ แนวทางและแผนโครงการภาคป่าไม้ มิได้กล่าวถึงความยั่งยืนในใช้ประโยชน์และการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้  แผนแม่บทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับภาคป่าไม้ มิได้กล่าวถึงความยั่งยืนในการจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ และแสวงหาข้อเท็จจริงว่าปัญหาการท าลายป่าไม้ และการท าให้ป่า
เสื่อมโทรมเกิดขึ้นจากสาเหตุส าคัญใดบ้าง เพื่อจ าแนกแยกแยะให้เห็นถึงปัญหารากฐานท่ีแท้จริง
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งท่ีผ่านมามีงานศึกษาจ านวนมากชี้
ชัดเจนว่า ปัญหาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยนั้น เกิดจากนโยบายและกฎหมายท่ีกีด
กันการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ แต่ขณะเดียวกันกลับเปิดโอกาสให้กับการโครงการ
พัฒนาที่ท าลายป่า เช่น สัมปทานเหมืองแร่ หรือการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว  

สภาวะเหล่านี้ส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ท าลายฐานเศรษฐกิจของคนในชนบท ท า
ให้ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองลดน้อยลง กลับต้องหันไปพึ่งพาปัจจัยภายนอก และเข้าสู่วงจรปัญหา
ความยากจนในท่ีสุด  

การศึกษาท าความเข้าใจปัญหาป่าไม้ จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ัง
นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการป่าไม้ ซึ่งตลอดช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ภาค
ประชาชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ หรือสถาบันวิชาการต่างๆ ต่างพยายามเสนอ
แนวทางท่ีจะน าไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรป่าไม้ แต่ก็ยังไม่อาจออกจาก
วนเวียนกงล้อปัญหาความขัดแย้งเดิมได้ หากสถานการณ์ปัญหาคนกับป่ายังคงด าเนินอยู่เช่นนี้แล้ว 
คงยากท่ีจะบรรลุเป้าหมายในทุกประการไม่ว่าจะเป็นการรักษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้  
 
4. ภาคพื้นที่ชายฝั่งและภาคประมง 
 
4.1 สถานการณ์พื้นที่ชายฝัง่และภาคประมงในประเทศไทย3 
 

4.1.1 ความส าคัญของพื้นที่ชายฝั่งและภาคประมง 
 
พื้นที่ชายฝั่ง 

ประมาณร้อยละ 30 ของจังหวัดในประเทศไทย หรือ 23 จากท้ังหมด 76 จังหวัด ตั้งอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเล โดยมีแนวชายฝั่งยาวถึง 2,880 กิโลเมตร และมีแนวปะการังครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 
12,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยปะการังประมาณ 240 ชนิด จาก 67 ตระกูล รวมถึงมีป่าชาย
เลนครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 1,946 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพันธุ์พืช 35 ชนิด (ตัวเลขจาก
การศึกษาเมื่อปี 2540) และหญ้าทะเลท้ังหมด 15 ชนิด 

                                                 
3 ข้อมูลในหัวข้อสถานการณ์พืน้ที่ชายฝั่งและภาคประมงในประเทศไทยนี้ ไม่ได้อาศัยข้อมูลจากแผน
แม่บทฯ แต่อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ  
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ชุมชนท้องถิ่นเป็นจ านวนมากตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในการด ารงชีวิต แนวชายฝั่งและหมู่เกาะต่าง ๆ ยังเป็นพื้นท่ีส าคัญด้านนันทนาการและการ
ท่องเท่ียว ซึ่งในระยะเวลา 40 – 50 ปี ท่ีผ่านมา มีการขยายตัวของพื้นท่ีเมืองและการเจริญเติบโตของ
กิจการด้านอุตสาหกรรมในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ชุมชนยังได้รับประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากมายในรูปแบบ ‘ecosystem services’ หรือ ‘บริการจากระบบนิเวศ’ 
เช่น การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
 
ภาคประมง 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ประมงทะเลและ
ชายฝั่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของประเทศไทย  โดยในปี 2546 มีการจับสัตว์น้ าจากทะเลเป็นปริมาณ 
2.7 ล้าน เมตริกตัน หรือร้อยละ 3 ของปริมาณท้ังโลก และมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีชายฝั่งทะเล
เป็นปริมาณ 0.7 ล้าน เมตริกตัน หรือร้อยละ 2 ของปริมาณท้ังโลก มูลค่ารวมท้ังหมด 112,000 ล้าน
บาท 

ระหว่างปี 2527 –  2546 มีการเพิ่มปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเล จาก 62 ล้านเมตริกตัน มูลค่า 1,261 ล้านบาท เป็น 703 ล้าน เมตริกตัน มูลค่า 45,517 ล้าน
บาท และในระหว่างปี 2509 – 2546 ‘catch per unit effort’ หรือ ‘ปริมาณสัตว์น้ าท่ีสามารถจับได้ต่อ
หนึ่งวัน’ มีการลดตัวลงร้อยละ 87 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศไทยนั้นไม่ยั่งยืน 

การเปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจส ามะโนประชากรในปี 2528 และ 2538 ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่าจ านวนชาวประมงในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เป็น
จ านวน 119,123 คน ซึ่งจากจ านวนชาวประมงท้ังหมดพบเป็นชาวประมงพื้นบ้านร้อยละ 87 

ท้ังนี้ ชาวประมงพื้นบ้านจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งมากกว่าชาวประมงพาณิชย์ จึงได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเสื่อมโทรมและการลดจ านวน
ลงของทรัพยากรดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 20 – 30 ปี ท่ีผ่านมา มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ แต่จนกระท่ังปัจจุบันปัญหา
ดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นส าคัญท่ีจะต้องผลักดันและด าเนินการต่อไปในอนาคต 
 

4.1.2 ประเด็นปัญหาปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งและภาคประมง 
 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสากลซึ่งมีการพัฒนาแนวคิดด้านการปรับตัวเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญมากกับประเด็นปัญหาปัจจุบันของ
ประชาชน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมจะเพิ่มความเปราะบางและความล่อแหลมท่ี
มีอยู่เดิม ตัวอย่างเช่น Institute of Development Studies สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาชื่อดัง
ของอังกฤษ ได้พัฒนาแนวคิด ‘Climate Smart Disaster Risk Management’ หรือ ‘การจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านการพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ 

แนวคิดดังกล่าว ประกอบดว้ย 3 แนวทางหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
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 Tackle changing disaster risks and uncertainties – รู้ทัน เข้าใจ และด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีเปลีย่นแปลงไป และความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 Enhance adaptive capacity – เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
ต่าง ๆ ในการพัฒนาทางเลือกและการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ท้ังในแง่ของพฤติกรรมและวิธีการ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 Address poverty and vulnerability and their structural causes – ด าเนินการเพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจนและลดความเปราะบางและความล่อแหลมของประชาชน โดยมุ่งเน้นจัดการกับ
ต้นเหตุปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งอยู่เบื้องหลังความยากจน ความเปราะบาง และความล่อแหลมของ
ประชาชน 

จากข้อสุดท้ายข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่า การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญมากกับประเด็นปัญหาปัจจุบันของประชาชนท่ีมี
อยู่เดิม  
 
ประเด็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน 
 

 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีเกิดจากการท าประมงเกินศักยภาพของระบบ
นิเวศ การขยายตัวของพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วเมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมา  

 การเกิดผลกระทบจากการขยายตัวของพื้นท่ีเมืองและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ชายฝั่งอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการประโยชน์ที่ดิน และความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การเร่งความรุนแรงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล มลพิษทางน้ า 
ฯลฯ   

 ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของกิจการด้านการท่องเท่ียวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็ว เช่น 
การปรับพื้นท่ีเพื่อเตรียมการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ าและปริมาณตะกอนจากการ
ก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ การเพิ่มขึ้นของขยะ ของเสีย และน้ าเสีย การเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ฯลฯ 

 รายงาน ‘Thailand Environment Monitor 2006’ หรือ ‘รายงานติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ไทย ปี ค.ศ. 2006’ ของธนาคารโลก ได้ก าหนดการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝั่งทะเลและภัยพิบัติ
ธรรมชาติเป็นสองในประเด็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนท่ีสุดของพื้นท่ีชายฝั่งทะเลในประเทศไทย 
มีพื้นท่ีชายฝั่งทะเลยาวถึง 600 กิโลเมตร ถูกกัดเซาะในอัตรา 1 เมตร ต่อปี และจากการศึกษาใน
ปี ค.ศ. 2005 พบว่าร้อยละ 11 ของพื้นท่ีชายฝั่งอ่าวไทย และร้อยละ 2 ของพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอัน
ดามัน ถูกกัดเซาะมากกว่า 5 เมตร ต่อปี 

 ในแง่ของภัยพิบัติธรรมชาติ พื้นท่ีชายฝั่งอ่าวไทยและพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอันดามันได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติธรรมชาติท่ีแตกต่าง พื้นท่ีชายฝั่งอ่าวไทยจะเสี่ยงต่อดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก และ
พายุไต้ฝุ่น ส่วนพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอันดามันจะเสี่ยงต่อปรากฎการณ์ต่าง ๆ ซึ่งตามมาหลังเกิน
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แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เช่น สึนามิ หลุมยุบ และการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิประเทศของพื้นท่ี
ชายฝั่ง 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนชาวประมงชายฝั่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ในด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น จ านวนชาวประมงท่ี
เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงจากการท าประมงแบบยังชีพเป็นประมงเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

 การเพิ่มมากขึ้นของค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตและการท าประมง เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไป
เรียน (ซึ่งสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้นของชุมชนชาวประมงชายฝั่ง ) ราคา
น้ ามันในการเดินเรือ (ระหว่างปี ค.ศ. 1991 – 2008 ราคาดีเซลเพิ่มขึ้นจาก 0.26 เป็น 0.64 
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อลิตร และราคาน้ ามันเบนซินเพิ่มขึ้นจาก 0.36 เป็น 0.87 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อลิตร) 
ฯลฯ 

 ชาวประมงพื้นบ้านจ าเป็นต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางในการเข้าถึงตลาดสินค้าสัตว์น้ า และในการกู้
เงินเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในบางกรณีชาวประมงพื้นบ้านอาจได้รับราคาสินค้า
สัตว์น้ าท่ีไม่ยุติธรรม หรืออาจไม่สามารถบริหารหนี้สินท่ีเกิดขึ้นกับพ่อค้าคนกลางได้ 

 พื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติทางทะเล เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า และพื้นท่ีชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ ฯลฯ ในหลายกรณี
ถูกประกาศทับซ้อนกับพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีประมงของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ส่งผลให้ชุมชน
ดังกล่าวเกิดปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากท่ีดินและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 ชาวประมงพื้นบ้านไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะในทางกฎหมายและนโยบาย รวมท้ังไม่มีกระบวนการ
หรือกลไกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของชาวประมงพื้นบ้าน และเพื่อ
ก าหนดและแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อวีถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน   แม้จะมีการ
พัฒนาทางนโยบายเพื่อรองรับและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึง การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น แต่นโยบายดัง
กว่าวยังไม่ได้ส่งผลในเชิงปฏิบัติมากนัก เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจหน้าท่ี แผนงาน 
กรอบงบประมาณ และแนวทางการด าเนินการและปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้ถูก
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย 

 การท างานของหน่วยงานภาครัฐเป็นจ านวนมาก มีอิทธิพลต่อพื้นท่ีชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง แต่ละหน่วยงานมีภารกิจหน้าท่ี นโยบาย และเป้าประสงค์ท่ีแตกต่าง และการ
ติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างแต่ละหน่วยงานมีน้อย ส่งผลให้การท างานของ
หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ หรือในบางกรณี การด าเนินการและปฏิบัติการของ
หน่วยงานหนึ่ง ขัดแย้งกับอีกหน่วยงานหนึ่ง 

 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่น มี 2 ลักษณะ ปัญหาท่ีหนึ่งก็คือ ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายเพื่อควบคุ้มสถานการณ์ได้ เนื่องจากมีช่องว่างทางกฎหมาย เช่น มีกฎหมายก าหนด
พื้นท่ีท้องทะเลท่ีอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 3,000 เมตร ให้เป็นท่ีท าประมงของชาวประมงพื้นบ้าน
เท่านั้น แต่ชาวประมงพาณิชย์สามารถฝืนกฎหมายได้ เพราะมีช่องว่างทางกฎหมายว่า หาก
ชาวประมงพาณิชย์ปิดเครื่องยนต์เรือและเก็บเครื่องมือประมงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีไม่
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สามารถจับกุมได้ ปัญหาท่ีสองก็คือ ปัญหาในการปฏิบัติเพื่อบังคับใช้กฏหมาย เช่น ขาด
งบประมาณ เรือ และเจ้าหน้าท่ีในการเฝ้าระวังและติดตามการกระท ากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

 การบังคับใช้กฎหมายไม่สม่ าเสมอและไม่เท่าเทียม เช่น กรณีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินชายฝั่ง 
ชาวประมงพื้นบ้านหลายคนในหลายชุมชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จึงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องใน
การอาศัยอยู่และใช้ประโยชน์จากท่ีดินในพื้นท่ี ขณะท่ีมีการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวและนิคม
อุตสาหกรรม และมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีคุ้มครองรูปแบบอื่น ๆ ในพื้นท่ีชายฝั่งทะเล 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แสดงถึงบริบททางกฎหมายซึ่งเอื้อต่อกิจกรรมของภาคเอกชนและ
ภาครัฐ มากกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 

 ระบบการท างานภายในของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นไม่
สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเต็มท่ี แต่จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
เป้าประสงค์ แผนงาน และกรอบงปประมาณซึ่งหน่วยงานสังกัดก าหนดไว้ล่วงหน้าในระดับ
ศูนย์กลาง 

 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิบ้ติหน้าท่ีในระดับท้องถิ่น มีศักยภาพท่ีไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการและปฏิบัติการตามกรอบนโยบายท่ีแปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น อาจมีศักยภาพสูงในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและความหลากหลายทางชีวภาพ แต่อาจมีศักยภาพน้อยใน
การส่งเสริมและหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐาน
ระบบนิเวศ และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเชิงบูรณาการ (Integrated Coastal Management 
หรือ ICM)  

 
4.2 พื้นที่ชายฝั่งและภาคประมงในแผนแม่บทฯ 
 

4.2.1 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายฝั่งและภาคประมง 
 

โดยภาพรวมแล้ว การวิเคราะห์ของแผนแม่บทฯ ไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดประเด็นปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขาดการค านึงถึงผลกระทบ
หลากหลายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนชนบทและชุมชนชาวประมงพื้นบ้านท่ีอาศัยอยู่ตามพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเล  แต่เป็นการมองประเด็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
โดยแยกส่วนออกมาจากบริบทของประเด็นปัญหาท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งประเด็นปัญหาท่ีมีอยู่เดิม
นั้น จะมีส่วนส าคัญในการเพิ่มความเปราะบางและความล่อแหลมของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ตามพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเล และจะลดศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนดังกล่าว ในการปรับตัวเพื่อรั บมือและ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่อาจจะเกินขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นโยบายและแผนงานในด้านอื่น ๆ ของรัฐบาล ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเปราะบางและความ 
ล่อแหลมของชุมชนชายฝั่งทะเล รวมถึงศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนดังกล่าวในการ
ปรับตัวเพื่อรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถูกน ามาพิจารณาและวิเคราะห์ไม่เพียงพอ เช่น 
นโยบายและแผนงานที่เก่ียวขอ้งกับการประมง การพัฒนาการท่องเท่ียว การขยายตัวของพื้นที่เมือง
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ในพื้นท่ีชายฝั่งทะเล การผลิตพลังงานและการพัฒนาอุตสหากรรมหนัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ
พื้นท่ีชายฝั่งและภาคประมงก็คือ แผนพัฒนาภาคใต้  
 
พื้นที่ชายฝั่ง 

บทวิเคราะห์เก่ียวกับประเด็นปัญหาในพื้นท่ีชายฝั่ง สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดีกว่าบท
วิเคราะห์เก่ียวกับประเด็นปัญหาในภาคประมงเป็นอย่างมาก โดยบทวิเคราะห์ด้งกล่าวมีการพิจารณา
ถึงผลกระทบหลัก ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่ม
มากขึ้นของระดับน้ าทะเล ลมมรสุมท่ีมีก าลังรุนแรงเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิบนพื้นผิวน้ าทะเลท่ีสูงขึ้น การ
กัดเซาะชายฝั่ง น้ าท่วมจากระดับน้ าทะเลท่ีเพิ่มมากขึ้นและคลื่นพายุในทะเล (storm surges) การ
ลดลงของน้ าจืดเพื่อการอุปโภคบริโภค จากน้ าทะเลทะลักเข้ามาปนกับน้ าจืดและการปนเปื้อนของ
น้ าเค็มในชั้นน้ าใต้ดิน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์ในส่วนของพื้นท่ีชายฝั่งนั้น มีการเจาะลึกรายละเอียดของประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่เพียงพอ อาจจะน าไปสู่การวางแผนและก าหนดโครงการ ซึ่งไม่ได้ตอบสนองและ
แก้ไขประเด็นปัญหาท่ีแท้จริงในท้องถิ่น โดยบทวิเคราะห์มีจุดอ่อนสามประการหลัก คือ ๑) การ
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีชายฝั่ง และผู้ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่
ครบถ้วน ๒) การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกินขึ้นจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ถูกจ ากัดอยู่ท่ี
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยตรงและในระยะเวลาแรก ๓) การวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นปัญหาต่าง 
ๆ ในบางกรณี ไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอยู่ท้ังหมด 

ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีชายฝั่ง และผู้ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
มีการเน้นประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ตามพื้นท่ีชายฝั่ง และภาคการท่องเท่ียวเป็นหลัก แต่กลุ่ม
และภาคอื่น ๆ มีการพิจารณาและวิเคราะห์น้อยมาก เช่น ชุมชนชนบทท่ีอาศัยอยู่ตามพื้นท่ีชายฝั่ง 
ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน เกษตรกรรายย่อย แรงงานนอกระบบและแรงงานต่างด้าว หรือแม้กระท่ัง
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมตามพื้นท่ีชายฝั่ง โดยเฉพาะในบริบทของแผนพัฒนาภาคใต้ 

ในส่วนของผลกระทบท่ีอาจจะเกินขึ้นจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีการพิจารณาและวิเคระห์ถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในทางอ้อมและระยะยาวค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจจะเป็นข้อจ ากัดท าให้การ
วางแผนและก าหนดโครงการไม่เหมาะสม และไม่สามารถตอบสนองแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีได้จริง เช่น ถ้าผลกระทบจากน้ าท่วมส่งผลท าให้เกษตรกรรายย่อยตามพื้นท่ี
ชายฝั่ง ไม่สามารถด ารงอาชีพเดิมได้นั้น จะมีทางเลือกอะไรบ้าง ถ้าผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
ส่งผลท าให้ชาวประมงพื้นบ้านสูญเสียท่ีจอดเรือสะดวกติดทะเล จะท าอย่างไรให้ชาวประมงพื้นบ้าน
สามารถด ารงอาชีพต่อได้ 

ในส่วนที่ไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอยู่ท้ังหมด ซึ่งเป็นสาเหตุของประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ในหน้าท่ี 36 ข้อ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ’ มีการ
วิเคราะห์การใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อตอบสนองแก้ไขประเด็นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งว่า ‘ใน
หลาย ๆ กรณี การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมกลับก่อให้เกิดการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลมากขึ้นในพื้นท่ีอื่น ’ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีดีในระดับหนึ่ง แต่บท
วิเคราะห์นี้กลับไม่พิจารณาถึงโครงสร้างทางวิศวกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญก่อให้เกิด



 19 

การกัดเซาะชายฝั่งเช่นกัน กล่าวคือ โครงสร้างทางวิศวกรรมของภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม
ตามพื้นท่ีชายฝั่ง เช่น โรงงานผลิดไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ าลึก เป็นต้น 
 
ภาคประมง 

การจ าลอง ท านาย หรือพยากรณ์ผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับท้องทะเลและทรัพยากรทะเล
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นเรื่องท้าทายมากกว่าการจ าลอง ท านาย หรือพยากรณ์
ผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ เช่น เกษตร ป่าไม้ สัตว์บก ฯลฯ เนื่องจากอุณหภูมิของน้ า
ทะเล และโดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ าทะเลลึก เป็นสิ่งท่ีคาดการณ์ได้ยาก และยังมีปรากฎการณ์
ธรรมชาตินอกเหนือจากโลกร้อน เช่น เอลนิโญ-ลานีญา (El Niño – La Niña) ซึ่งสามารถท าให้
อุณหภูมิของน้ าทะเลเปลี่ยนแปลงในบริเวณกว้างขวางได้ 

นักวิทยาศาสตร์คาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้อุณหภูมิและสภาพเป็น
กรดของน้ าทะเลเพิ่มมากขึ้น สภาพเป็นกรดท่ีเพิ่มมากขึ้นของน้ าทะเล จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
สัตว์น้ าบางชนิด เช่น กุ้ง หอย และปะการัง ซึ่งมีธาตุแคลเซียมเป็นส่วนประกอบส าคัญของเปลือก แพ
ลงค์ตอนสัตว์ (zooplankton) ซึ่งเป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารในทะเล เป็นสัตว์น้ าอีกชนิดหนึ่งท่ีมี
เปลือกสร้างจากแคลเซียม เพราะฉะนั้น สภาพเป็นกรดท่ีเพิ่มมากขึ้นของน้ าทะเล อาจจะส่งผลต่อห่วง
โซ่อาหารในทะเลอย่างกว้างขวาง 

ผลกระทบอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับท้องทะเลและทรัพยากรทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น การเสื่อมโทรมของพื้นท่ีปากแม่น้ า ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และแนวปะการัง ซึ่ง
เป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัย แหล่งอาหาร และพื้นท่ีอนุบาลส าหรับสัตว์น้ าวัยอ่อน การเปลี่ยนแปลงของชนิดสัตว์
น้ าท่ีพบเจอในถิ่นท่ีอยู่อาศัยต่าง ๆ และการอพยพย้ายของประชากรสัตว์น้ าจากบริเวณเขตร้อนไปใน
ทิศทางขั้วโลกใต้และเหนือ ซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยทีมหนึ่ง อัตราเร็วในการอพยพย้ายไปสู่ขั้วโลก
นั้น อาจจะสูงถึง 40 กิโลเมตรต่อทศวรรษ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน้ ากร่อยและการรุกล้ าของ
น้ าเค็มในพื้นท่ีชายฝั่งทะเล จากการหนุนขึ้นของระดับน้ าทะเล และการเปลี่ยนแปลของฤดูกาลและ
ปริมาณน้ าฝนบนพื้นดิน เป็นต้น 

เมื่อระบบนิเวศท้องถิ่นเสื่อมโทรม หรือประชากรสัตว์น้ าอพยพย้ายถิ่นท่ีอยู่อาศัย ชาวประมง
พื้นบาน ซึ่งไม่สามารถตามหาสัตว์น้ าเปน็ระยะไกลได้ และขาดเงินทุนและทางเลือกในการปรับตัว
รับมือ ย่อมจะได้รบัผลกระทบมากกว่าชาวประมงพาณิชยแ์ละผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอื่น ๆ ซึง่ชาวประมง
พื้นบ้านของประเทศไทย มีอยู่ในอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 87 ของจ านวนชาวประมงท้ังหมด 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประมงทะเลและชายฝั่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของประเทศไทย และมี
ประชากรไทยด ารงอาชีพเป็นชาวประมงมากกว่าหนึ่งแสนคน แต่ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับว่าแผนแม่บทฯ มองข้ามประเด็น
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับภาคประมง เพราะบทวิเคราะห์ของแผนแม่บทฯ นั้น มีเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับภาค
ประมงโดยเฉพาะอยู่ในระดับน้อยมาก 

แผนแม่บทฯ มีการเน้น 2 เรื่องหลัก ในการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับท้องทะเล
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กแก่ การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ าทะเลและอุณหภูมิน้ าทะเล 
แต่ภาพเป็นกรดของน้ าทะเลซึ่งอาจจะเพิ่มมากขึ้นนั้น ไม่ได้ถูกน ามาพิจารณา ในการวิเคราะห์
ผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทะเล มีการเน้น 2 เรื่องหลักเช่นกัน ได้แก่ การฟอกขาวจน
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ตายของแนวปะการัง และการถอยร่นเข้ามาจากแนวชายฝั่งเดิมของพื้นท่ีป่าชายเลน แต่ความส าคัญ
ของพื้นท่ีป่าชายเลนและแนวปะการังนั้น ว่าเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัย แหล่งอาหาร และพื้นท่ีอนุบาลส าหรับ
สัตว์น้ าวัยอ่อน ไม่ได้ถูกน ามาพิจารณา 

ส่วนของบทวิเคราะห์ของแผนแม่บทฯ ซึ่งมีการพูดถึงภาคประมงมากท่ีสุด คือหน้าท่ี 24-25 
ภายใต้หัวข้อ ‘การด าเนินการด้านการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ’ ซึ่งในส่วนี้ มีการ
สรุปข้อมูลเก่ียวกับแผนงานและโครงการท่ีมีอยู่เดิมของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ก่อนจะพัฒนาแผน
แม่บทฯ ขึ้นมา จากส่วนนี้ของบทวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่าแผนงานด้านปศุสัตว์และประมง ภายใต้แผน
บรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษรตและสหกรณ์ มีการพิจารณาและตอบสนอง
ประเด็นปัญหาของภาคประมงในระดับหนึ่ง หากแต่แนวทางและแนวคิดของแผนงานดังกล่าว ไม่ได้ถูก
น ามาวิเคราะห์หรือบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทฯ 
 

4.2.2 การวางแผนและก าหนดโครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

โดยภาพรวมแล้ว แผนงานและโครงการเฉพาะพื้นท่ีชายฝั่งและภาคประมง มีเป็นจ านวนน้อย
มาก 
เนื่องจากบทวิเคราะห์ของแผนแม่บทฯ ไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดของประเด็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้แผนงานและโครงการในส่วนของพื้นท่ีชายฝั่ง
และภาคประมงเน้นเฉพาะประเด็นปัญหาหลักซึ่งเป็นท่ีรับรู้โดยท่ัวไป เช่น ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น แต่
แท้จริงแล้วประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีชายฝั่งและภาคประมงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีแนวโน้มจะหลากหลายและซับซ้อนมากกว่าเพียงแค่ประเด็นปัญหาน้ าทะเลหนุนสูง 

แม้กระท่ังในบางกรณีซึ่งบทวิเคราะห์ของแผนแม่บทฯ มีการเจาะลึกรายละเอียดและประเมิน
สถานการณ์ท่ีดีในระดับหนึ่ง แต่กลับไม่เห็นการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในบทวิเคราะห์นั้น กับทิศทาง
และแนวทางในการวางแผนและก าหนดโครงการในส่วนของพื้นท่ีชายฝั่งและภาคประมง 

ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะไมส่งผลในลักษณะเดียวกันหรือสม่ าเสมอ
เท่าเทียมกันในทุกพื้นท่ี แต่ในทางตรงกันข้าม ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนั้น อาจจะแตกต่างกันแม้กระท่ังระหว่างสองจังหวัดท่ีมีเขตติดต่อ ดังนั้น การวางแผนและ
ก าหนดโครงการในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจจ าเป็นต้อง
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ตามลักษณะของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี แต่แผนงานและ
โครงการท่ีปรากฎอยู่ในแผนแม่บทฯ ในส่วนของพื้นท่ีชายฝั่งและภาคประมง ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็น
แผนงานหรือโครงการท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อด าเนินการเฉพาะในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งตามหลักดังกล่าว 

แผนงานและโครงการท่ีปรากฎอยู่ในแผนแม่บทฯ ในส่วนของพื้นท่ีชายฝั่งและภาคประมง 
เป็นแผนงานและโครงการรายสาขา (sectoral) เช่น ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมืองใหญ่ในพื้นท่ี
ชายฝั่ง การท่องเท่ียวในพื้นที่ชายฝั่ง การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า เป็นต้น ท้ังนี้ยังไม่นับแผนงาน
และโครงการจากสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีชายฝั่งและภาคประมง เช่น การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โครงการและแผนงานท่ี
เก่ียวข้องกับพลังงานและอุตสาหกรรม เป็นต้น ในกรณีท่ีแผนงานและโครงการรายสาขานั้น ไม่ได้ถูก
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น ามาพิจารณาและบูรณาการในระดับท้องถิ่น จะมีความเสี่ยงสูงว่าแผนงานและโครงการด้งกล่าว จะ
ขัดแย้งและส่งผลกระทบในทางลบกัน 

แผนงานและโครงการ โดยส่วนใหญ่ มุ่งเน้นประเด็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีดี จ าเป็นต้องพิจารณา วิเคราะห์ ตอบสนอง และแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดความเปราะบางและความล่อแหลมของชุมชนชายฝั่ง และเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งและทางเลือกให้กับชุมชนชายฝั่งในการรับมือจัดการกับประเด็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
แผนงานและโครงการท่ีปรากฎอยู่ในแผนแม่บทฯ โดยส่วนใหญ่ ไม่ได้พิจารณาสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากพื้นฐานของประเด็นปัญหาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 
สรุปย่อรา่งแผนแมบ่ทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (2553-2562) 

 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนรองรับปัญหาโลกร้อน 

รัฐบาลโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ว่าจ้าง
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้จัดท าแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 ออกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552  

สผ. เป็นหน่วยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกอยู่ และประสานงานท่ีเก่ียวกับกับพิธีสารเกียวโต 
ซึ่งข้อบังคับระหว่างประเทศเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีรัฐบาลไทยให้สัตยาบันไปเมื่อ
วันท่ี 28 สิงหาคม 2545  นอกจากนี้ สผ. ยังเป็นองค์กรด้านนโยบายในการรับมือกับปัญหาโลกร้อนท่ี
ต้องดูแลไปถึงเรื่องการประสานการจัดการ การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศ และการสร้าง
เครือข่ายในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 

สผ. ระบุเหตุผลของการจัดท าแผนขึ้นมาว่า ต้องการเตรียมความพร้อมของประเทศในการ 
“รองรับการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่อง  และ
เพื่อเป็นการสานต่อและขยายผลการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีผ่านมาของ
ประเทศไทยให้สามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2551 ซึ่ง
ระบุให้จัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทัง 
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนารองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบในระยะ” 
 
2. ความเป็นมาของจัดท าแผนแม่บทรับมือภาวะโลกร้อน 

ไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาท่ีเริ่มมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการท่ีท าให้เกิด
ภาวะอากาศแปรปรวนหรือภาวะโลกร้อนมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มี
การบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรเรื่อยๆ ยิ่ งกว่านั้น ประเทศ
ไทยมีแนวโน้มท่ีจะปล่อยก๊าซเรือนเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตอีกตามนโยบายและแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางมากขึ้น 

แผนแม่บทฯ ชี้ว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงจากการภาวะโลกร้อน 
จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องเร่งสร้างความพร้อมของประเทศในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนหน้านี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท า
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ขึ้น  และได้รับ
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551 และให้กระทรวง ทบวง กรม ท่ี
เก่ียวข้องน าไปใช้เป็นกรอบนโยบายในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

หลังจากท่ีจัดท าแผนเสร็จเมื่อปลายปี 2552 แล้ว สผ. จึงเตรียมจัดเวทีเพื่อฟังความเห็น
ประชาชนต่อแผนแม่บทฉบับนี้ตามมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 
2550 อันเป็นกระบวนท่ีต้องเกิดขึ้นตามข้อก าหนดแห่งรัฐธรรมนูญ  โดยท้ังหมด สผ . ได้จัดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ ไปแล้วใน 5 จังหวัดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ 
ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร และได้รวบรวมข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ และด าเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็นของ
ประชาชนต่อแผนแม่บทฯ เช่นเดียวกัน  

3. ความเส่ียงของประเทศไทยต่อการเกิดภัยพิบัติจากโลกร้อน 

ตามผลการศึกษาและการคาดการณ์ตามสถานการณ์ของภาวะโลกร้อนท่ีใช้สมมติฐานว่า หาก
คนเรายังคงใช้ชีวิตอย่างท่ีเป็นอยู่ มีการบริโภคสินค้าอย่างฟุ่มเฟือย และมีการพัฒนาเศรษฐกิจ -
อุตสาหกรรม และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างทุกวันนี้ โดยไม่มีความพยายามและการวางแผนอย่าง
เป็นระบบเพื่อร่วมกันลดหรือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยจะต้องพบกับอนาคตท่ีมี
ภัยพิบัติรออยู่ข้างหน้า ซึ่งสามารถแบ่งช่วงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  

(1) ข้อมูลต่อเนื่อง 30 ปี (พ.ศ. 2553-2582)  
(2) ข้อมูลปี พ.ศ. 2593-2602  
(3) ข้อมูลปี พ.ศ. 2623-2632  
 

ท้ัง 3 ช่วงนี้ มีผลการศึกษาท่ีบ่งชี้ว่า ประเทศไทยจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดังนี ้
1) อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า 

• อุณหภูมิเฉลี่ยในทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582  
• เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0  องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602  
• เพิ่มขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียสโดยประมาณ ในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

2) จ านวนวันท่ีมีอากาศร้อน (วันท่ีมีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกภูมิภาค เช่นจากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมีวันท่ีอากาศร้อนประมาณ 
38% โดยเฉลี่ยต่อปี ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 47% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มเป็น 57% ในช่วงปี 
พ.ศ. 2593-2602 และเพิ่มเป็น 71% ในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632  

3) จ านวนวันท่ีมีอากาศเย็น (วันท่ีมีอุณหภูมิต่ าว่า 15 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มท่ีจะลดลงเช่นกัน 
จากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมีวันท่ีอากาศเย็นประมาณ 3% โดยเฉลี่ยต่อปี ก็จะ
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ลดลงเป็น 2% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 ลดลงเป็น 1% ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และลดลงเป็น 
0.03% ในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

4) จ านวนวันท่ีฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (มม./ปี) จะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งท าให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี (มม./วัน) เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า
ฝนจะตกหนักขึ้นแต่จ านวนวันที่ฝนตกจะลดลง 

5) อุณหภูมิบนพื้นผิวน้ าทะเลท่ีอุ่นขึ้นอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีท าให้ลมมรสุมมีก าลังรุนแรงเพิ่มขึ้น 
(ความเร็วลมและความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้น ) อันมีส่วนท าให้เกิดพายุรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น 
โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม -
กุมภาพันธ์ จึงอาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดพายุรุนแรงฝ่ัวอ่าวไทยได้ 

3.1 ความเส่ียงและผลกระทบด้านกายภาพ สาธารณูปโภค การต้ังถิ่นฐาน และการทองเที่ยวใน
ไทย 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าจากปัจจุบัน พื้นท่ีชายฝั่งของไทยจะยังไม่ใช่ผลกระทบท่ีเกิดจาก

ระดับน้ าทะเลท่ีสูงขึ้น แต่เป็นกิจกรรมของคน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการลงทุนจามพื้นท่ีชายฝั่งจะ
ท าให้ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน  

ในปัจจุบัน การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นในทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย โดยมีอัตราการกัดเซาะ
รุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปีในพื้นท่ี  ชายฝั่งของ 12 จังหวัดซึ่งถือว่าเป็นพื้นท่ีวิกฤต ได้แก่ 
จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  

พื้นท่ีซึ่งมีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะรุนแรงมากท่ีสุดคือ พื้นที่อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปาก
แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ส าหรับด้านชายฝั่งทะเล
อันดามันนั้นกัดเซาะชายฝั่งไม่รุนแรงเท่าฝั่งอ่าวไทย พื้นท่ีวิกฤตมีอยู่ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดา
มันทั่งหมด โดยมักเกิดขึ้นในพื้นที่หาดทรายมากกว่าท่ีราบน้ าขึ้นถึงต่อเนื่องกับป่าชายเลน 

 

พื้นที่ในเขตภัยพิบัติน้ าท่วม 
พื้นท่ีท่ีจะเผชิญความเสี่ยงน้ าท่วมแบ่งออกเป็น 1) พื้นท่ีเมือง และ 2) พื้นท่ีเกษตรกรรม จาก

การศีกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน ปัญหาน้ าท่วมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามีปัจจัยต่างๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับและไม่เก่ียวกับภาวะโลกร้อน คือ 
การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ าฝน การทรุดตัวของแผ่นดิน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล คลื่นพายุซัดฝั่ง 
การกัดเซาะชายฝั่ง และความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างคันก้ันน้ าบริเวณลุ่มน้ า
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ในหลายจังหวัดท่ีอยู่ตอนบนของกรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้ปัญหาน้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  
 

ท้ังนี้มกีารประมาณการว่า พื้นท่ีน้ าท่วมในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2593 จะเพิ่มขึ้นจากปี
ฐาน (พ.ศ. 2551) โดยเฉพาะพื้นท่ีฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ จะเกิดน้ าท่วม เนื่องจากจะได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน ้าทะเลมากกว่าบริเวณอื่น ในขณะท่ีพื้นท่ีฝั่งตะวันออกแต่ เพียง
บางส่วนจะได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 

นอกจากนี้ การศึกษาดังกล่าวยังได้วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงต่อระบบและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ 

1) ผลกระทบต่อประชาชน: จ านวนคนท่ีเพิ่มขึ้นราว 7 แสนคน อาจได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในจ านวนนี้ 2.5 แสนคนอาศัยอยู่ในเขตดอนเมือง 
เขตหนองจอก เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา และเขตสาธรของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2) ผลกระทบต่ออาคารและท่ีพักอาศัย: อาคารและท่ีพักอาศัยในเขตดอนเมืองประมาณ 89,000 
อาคาร จะได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม นอกจากนี้ อาคารและท่ีพักอาศัยจ านวน 1.16 ล้านหลัง จะ
ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมสูงตั้งแต่ 10 ซม.ขึ้นไปในช่วงระยะเวลาน้ าท่วมต่างๆกันโดยคิดเป็น
บ้านพักอาศัยประมาณ 0.9 ล้านหลังคาเรือน ในจ านวนนี้ บ้านเรือนประมาณ 1 ใน 3 อยู่ในเขต
บางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตบางแคของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

3) ผลกระทบต่อชุมชนผู้มีรายได้น้อย: ผู้มีรายได้น้อยจ านวนมากท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งมีความ
หนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 15 หลังต่อไร่ จะสูญเสียรายได้จากน้ าท่วม 

4) ผลกระทบด้านสาธารณสุข: โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตบาง
แคของกรุงเทพมหานคร และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการจะได้รับผลกระทบจาก
น้ าท่วม 

5) ผลกระทบด้านการส่งน้ าและสุขาภิบาล: สถานีขนถ่ายขยะหนองแขมอาจเกิดน้ าท่วมท่ีความลึก 
50-100 ซม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลออกไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง 

 

ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว  

การท่องเท่ียวเป็นภาคเศรษฐกิจหลักอันหนึ่งประเทศไทย และเป็นแหล่งรายได้หลักของ 46 
ประเทศจากประเทศด้อยพัฒนาท้ัง 50 ประเทศ การท่องเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมหลักในการแก้ไขความ
ยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ  

ส าหรับประเทศไทย การท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของไทยท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต โดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยได้รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมายังประเทศ ไทย
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ประมาณ 14.5 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 585,870 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 10.04 ของ
รายได้จากการส่งออก อย่างไรก็ดี แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยจะมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้นทุกๆปี แต่การท่องเท่ียวก็มีความเปราะบางต่อปัจจัยภายนอกสูง ตั้งแต่ปัจจัยทางสังคม 
การเมือง ตลอดจนพิบัติภัยทางธรรมชาติ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยยัง
ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่มาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของไทยท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม และเนื่องจากภาคการท่องเท่ียว
เป็นแหล่งรายได้ส าคัญของไทย จึงอาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยด้วยเช่นกัน 

งานศึกษาของ อานนท์ สนิทวงศ์ และคณะ (2552) ได้สรุปความเสี่ยงและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเท่ียวไว้ดังต่อไปนี้ 

การท่องเท่ียวทางทะเลด้านชายฝั่งอันดามัน: ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2563-2572 การ
ท่องเท่ียวทางทะเลในพื้นท่ีจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ อาจได้ประโยชน์จากฤดูฝนท่ีสั้นลง เนื่องจาก
นักท่องเท่ียวจะมีช่วงเวลาท่ีสามารถท ากิจกรรมในท่ีแจ้งได้มากขึ้นถึง 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวและภาคบริการในจังหวัดเหล่านี้อาจต้องประสบปัญหาจากภาวะขาดแคลนน้ า 
หากไม่มีการวางแผนจัดการน้ าโดยพิจารณาถึงปริมาณน้ าจืดที่จะลดลงอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจังหวัดภาคตะวันออก: ไม้ผลและสวนเกษตรซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแถบจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อาจได้ประโยชน์จากปริมาณฝนท่ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ในขณะท่ีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นให้ไม้ผลออกดอกจะไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเท่ียวในพื้นท่ีดังกล่าวมีความเสี่ยงจากน้ าท่วม
ฉับพลันในบริเวณท่ีลาดชัน และน้ าท่วมขังในที่ราบลุ่มตอนล่าง  

การเท่ียวป่าและผจญภัยในภาคใต้ตอนล่าง: แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นป่าเขา เช่น ตามไหล่เขา
และ ตีนเขาในเทือกเขาบรรทัดและสังขะคีรีจะประสบกับการเกิดฝนตกหนักถี่ครั้งขึ้น และมีความเสี่ยง
สูงกับน้ าท่วมฉับพลันและดินถล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ยะลา และ
ปัตตานี  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวฤดูหนาวในจังหวัดภาคเหนือ : การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในจังหวัดภาคเหนือ เช่น การเท่ียวน้ าพุร้อน และสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติหรือ
เขตป่าสงวน ท่ีเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบ มีความเสี่ยงต่อไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง 
ซึ่งจะแห้งแล้งมาก ขึ้นและร้อนขึ้น 2–3 องศาเซลเซียส ส าหรับจังหวัดภาคเหนือซึ่งมีอากาศเย็นในฤดู
หนาวเป็นปัจจัยดึงดูด นักท่องเท่ียว สภาวะโลกร้อนจะมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว 
เนื่องจากจ านวนวันที่มีอากาศหนาวเย็นต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส จะลดลงไปประมาณ 5–10 วันต่อปี
ภายในอีก 20 ปี และลดลงมากกว่า20 วัน ภายใน 50 ปีข้างหน้า แม้แต่ในเขตภูเขาของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ก็จะมีจ านวนวันท่ีอากาศหนาวเย็นแทบจะไม่เกิน 60 วันต่อปี แม้ว่า
จ านวนวันท่ีฝนตกหนักจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ปริมาณฝนโดยรวมท่ีเพิ่มมากขึ้นถึง 200 
มิลลิเมตรต่อปีในบางจังหวัดของภาคเหนือ จะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อน้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่ม เนื่องจาก
ปริมาณน้ าท่าท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับขาดระบบการระบายน้ าและการวางผังเมืองท่ีดี 
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การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
ตอนบน: ปริมาณฝนในแหล่งท่องเท่ียวของพื้นท่ีเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ในบริเวณ
ตะวันตกสุดของประเทศแถบเทือกเขาตะนาวศรีท่ีอยู่ระหว่างพรมแดนไทยกับพม่าอาจมีฝนตกลดลงถึง 
300 มิลลิเมตรต่อปี เมื่อรวมกับฤดูร้อนท่ีอุณหภูมิสูงมากขึ้น แหล่งท่องเท่ียวเหล่านี้จะมีความเสี่ยงมาก
ขึ้นต่อการเกิดไฟป่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังมีความ
เสี่ยงมากขึ้นท่ีจะเกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าท่วมพื้นท่ีลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กิจกรรมการท่องเท่ียว แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศท่ีละเอียดอ่อนและมีลักษณะเฉพาะในพื้นท่ี
อีกด้วย 
 
3.2 ความเส่ียงและผลกระทบด้านการเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร 

ภาวะโลกร้อนจะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูกในเขตอบอุ่นและเขตหนาว เช่น ทางอเมริกาและ
ยุโรป แต่จะเป็นปัญหาใหญ่ในเขตร้อนซึ่งอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว ผลผลิตของพืชในเขตร้อนอาจลดลงด้วย
อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม ผลกระทบในระดับไร่นาส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรและความพร้อมของเทคโนโลยีท่ีจะช่วยลดผลกระทบ
โดยตรงจากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น และผลกระทบทางอ้อมจากโรคและการขยายเขตรุกระบาดของแมลง  
เกษตรกรรมของไทยเป็นระบบการผลิตท่ีต้องพึ่งพิงลมฟ้าอากาศเป็นหลัก เพราะพื้นท่ีชลประทานของ
ไทยมีอยู่เพียงหนึ่งในห้าของพื้นที่เพาะปลูกท้ังหมด ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง เนื่องจากความผันผวนของภูมิอากาศ ผลผลิตพืชในแต่ละปีจึงมีความแปรปรวนและผัน
แปรไปจากแนวโน้มในระยะยาว ภาวะโลกร้อนจึงอาจมีส่วนท าให้ภาคเกษตรของไทยซึ่งต้องพึ่งพิงดิน
ฟ้าอากาศมีความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม โดยเห็นไดจ้ากความผันแปรของผลผลิตข้าว และอ้อย ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปรากฎการณ์ El Nino (แล้ง) และ La Nina (ชื้น) ในกรณีของข้าว 
อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตข้าวตั้งแต่ในระยะตั้งตัวของต้นกล้า ระยะสร้างช่อดอก 
การผสมเกสร และการสะสมน้ าหนักเมล็ด จึงอาจท าให้ผลผลิตข้าวลดลงและคุณภาพเมลด็ต่ าลง ซึ่งจะ
มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกในระยะยาว  นอกจากนี้ 
ผลกระทบทางอ้อมจากความแห้งแล้ง และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนที่สูง ได้แก่ การรุกระบาดของ
โรคและแมลง  

ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นจะต้องผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น ความรู้เก่ียวกับพันธุ์พืช
พื้นเมืองท่ีทนแล้ง ทนฝน และมีความทนทานต่อแมลงจากต่างถิ่น เป็นต้น) กับงานวิจัยท่ีผนวกความรู้
วิชาการเก่ียวกับสรีระทางนิเวศและพันธุศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแสวงหาพันธุ์พืชท่ีสามารถ
ทนแมลงและสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  รวมท้ังสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลายของนาในท่ีสูง พัฒนาการเกษตรท่ีประณีตขึ้นและแม่นย าขึ้น เช่น การให้น้ าและปุ๋ยใน
จังหวะเวลาและปริมาณท่ีพอดีกับธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในดิน และต้องบูรณาการการเฝ้าระวังและการวิจัย
เข้าด้วยกันเพื่อติดตามตรวจสอบปัญหา 
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ระบบนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ   

ระบบนิเวศน์ป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และในท านองเดียวกันการสูญเสียพื้นท่ี
ป่าและท าให้พื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมจะท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการประเมินของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) ป่าไม้ดูดซับคาร์บอนประมาณ 2.6 พันล้านตัน และการท าลายป่าปลดปล่อย
คาร์บอนประมาณ 1.6 พันล้านตัน การปล่อยคาร์บอนจากการสูญเสียป่าซึ่งมักเกิดขึ้นในประเทศก าลัง
พัฒนาในเขตร้อนสามารถคิดได้เป็นร้อยละ 20 ของการปล่อยคาร์บอนของโลก อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น 
จ านวนวันท่ีฝนไม่ตกมากขึ้นจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ป่าไม้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางอ้อมต่างๆเช่น ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าสูงขึ้น การย้ายถิ่นท่ีอยู่ของสัตว์ป่าและการรุกระบาด
ของแมลง ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ป่าเพื่อการท่องเท่ียวใน
ระยะยาว (แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช, 2552) ความสามารถในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของป่าไม้ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับชนิดของป่า 
ตั้งแต่ 14.5 ตันต่อไร่ส าหรับป่าเต็งรัง  25.6 ตันต่อไร่ส าหรับป่าชายเลน 27.6 ตันต่อไร่ในป่าเบญจ
พรรณ ไปจนถึง 42.8 ตันต่อไร่ส าหรับป่าดงดิบ  เมื่อป่าเหล่านี้ถูกท าลาย ก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ีกัก
เก็บไว้ในมวลชีวภาพและใต้ดินออกมา  

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียพื้นท่ีป่าประมาณร้อยละ 1.2 ต่อปี การสูญเสียพื้นท่ี
ป่าเกิดจากการลักลอบตัดไม้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และไฟป่าท่ีเกิดขึ้นซ้ าซาก ซึ่งท า
ให้ความสมบูรณ์ของป่าลดลงเรื่อยๆ และอาจท าให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนสภาพไป นอกจากนี้ ฝุ่นและ
ละอองผงถ่านจากไฟป่าอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น 
และกระบวนการเกิดเมฆและฝนถูกจ ากัดลง การหาวิธีควบคุมไฟป่าให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมไฟป่าไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ
ในล าดับสูงเพื่อรองรับปัญหาโลกร้อน 

นอกจากนี้ การสูญเสียพื้นท่ีป่าอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีความจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางการ
จัดการใหม่โดยประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม รวมท้ังนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบการปลูกป่า
สลับกับป่าธรรมชาติ  และการฟื้นฟูป่าไปพร้อมๆกับการท ามาหากินของประชาชน 

 

3.3 ความเส่ียงและผลกระทบด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 
ภาวะโลกร้อนหรืออุณหภูมิท่ีสูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบ

ทางตรงเกิดจากการสัมผัสหรือได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ
ท่ีสูงขึ้นก่อให้เกิดการสูญเสียน้ าในร่างกาย ภาวะเครียด และ heat stroke หรือการได้รับบาดเจ็บจาก
ผลกระทบของพายุ เป็นต้น  

ส่วนผลกระทบทางอ้อมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งท า
ให้เอื้อต่อการกระจายหรือการระบาดของโรคมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของยุงน าโรค
มาลาเรีย และความชุกชุมและชีวนิสัยของยุงพาหะน าโรคอื่นๆรวมท้ังโรคไข้เลือดออก  เป็นต้น 
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นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากขึ้น เช่น โรค
ระบาดท่ีมากับน้ าท่วม อหิวาตกโรค และโรคอุจจาระร่วง  

ความแห้งแล้งและความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ าและอาหาร  
รวมท้ังภาวะทุพโภชนาการ กลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบางต่อผลกระทบทางสุขภาพมากท่ีสุด 
ได้แก่ คนชรา เด็ก ผู้ป่วยท่ีมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ และประชากรท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีภูมิศาสตร์ท่ี
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรใน
ประเทศก าลังพัฒนาที่มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีก าลังเกิดขึ้นภายใต้โลกาภิวัตน์จะท าให้การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อมีความยากล าบากมากขึ้น ความท้าทายส าคัญอันหนึ่งก็คือการเดินทาง
และการย้ายถิ่นของประชากรซึ่งท าให้ไม่สามารถจัดการปัญหาภายในขอบเขตดินแดนของประเทศใด
ประเทศหนึ่งได้  

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของไทยในอดีต จะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัญหาโรคติดต่อท่ีเกิดจากน้ าและอาหารเป็นสื่อ หรือมีแมลงเป็นพาหะน าโรค เช่น โรคมาลาเรีย โรค
ไข้เลือดออก และโรคเท้าช้าง การด าเนินงานด้านสาธารณสุขท้ังท่ีเป็นมาตรการก าจัด ควบคุม และ
ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษท่ีผ่านมาท าให้โรคติดต่อบางชนิดท่ีเคย
ระบาดลดลงหรือหายไปอย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ได้มีปรากฏการณ์ของโรคติดต่อท่ีเคย
เกิดขึ้นในอดีตบางชนิดกลับมาระบาดใหม่หรือระบาดซ้ ามากขึ้นในบางพื้นท่ี เช่น โรคไข้เลือดออกใน
เขตเมือง และไข้มาลาเรียตามพื้นท่ีชายแดน รวมท้ังโรคชิคุนกุนยา ซึ่งพบระบาดครั้งแรกในประเทศ
ไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 ท่ีกรุงเทพมหานคร จากนั้นพบเป็นบางปี และไม่พบอีกหลัง พ.ศ. 2513 แต่
กลับมาระบาดอีกในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา กล่าวคือ ระบาดในปี พ.ศ. 2551 ในจังหวัดนราธิวาสและ
ปัตตาน ีและล่าสุดในช่วงต้ัง แต่พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ของไทย  

นอกจากนี้ ยังพบว่าความเสี่ยงจากพาหะน าโรคมีเพิ่มมากขึ้น เช่น ค้างคาวในไทยมีความ
เสี่ยงในการเป็นพาหะน าโรคเชื้อไวรัสอีโบล่าไม่น้อยกว่าในแอฟริกา  เป็นต้น ในงานศึกษาหนึ่งท่ี
พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความเสี่ยงในการ เกิดโรคในระดับท้องถิ่น
และระดับโลก โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออกของไทยเป็นหนึ่งในกรณีศึกษา พบว่าดัชนีการ
เพิ่มขึ้นของยุงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กับจ านวน ผู้ป่วยท่ีเพิ่ม
สูงขึ้น (Patz and Olson, 2006) นอกจากนี้ อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นยังมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค 
ไข้เลือดออกอีกด้วย 

แม้ว่ายังไม่มีการศึกษาท่ีสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจน แต่ปรากฏการณ์ของการเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (เช่น 
โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก และโรค H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009) หรือโรคอุบัติซ้ า (เช่น ไข้มาลาเรีย 
ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคเท้าช้าง) ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาท าให้นักวิชาการด้านโรค
ติดเชื้อของไทยเชื่อว่า การเกิดขึ้นใหม่ของโรคติดต่อบางชนิด หรือการพบโรคท่ีระบาดในพื้นท่ีแถบอื่น
ของโลกในประเทศไทยมากขึ้น น่าจะมีส่วนเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  ใน
ขณะเดียวกัน สถิติการเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ก็ท าให้คาดการณ์ได้ว่า โรคติดเชื้ออุบัติใหม่จะเป็น
ปัญหาส าคัญของประเทศได้ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
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4. สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แผนแม่บทฯ ท่ีจัดท าขึ้นได้อ้างอิงข้อมูลของสถาบันทรัพยากรโลก  (World Resources 
Institute) เก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงปี  พ.ศ. 
2493–2543 มีปริมาณสูงถึงกว่าหนึ่งล้านล้านตัน CO2 ในจ านวนนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีไทยปล่อย
คิดเป็น 3.8 พันล้านตัน ซึ่งคิดเป็นปริมาณต่ ากว่าร้อยละ 0.35  ดังนั้นประเทศไทยจึงจัดเป็นชาติท่ี
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับท่ี 42 ของโลก  

หากพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2548 จะพบว่า ประเทศไทยปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมท้ังสิ้น 367 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย
ออกมาท่ัวโลก และจัดเป็นอันดับท่ี 24 ของโลก อย่างไรก็ดี เมื่อคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวแล้ว ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 5.6 ตันต่อคน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก
ซึ่งอยู่ท่ีประมาณ 5.8 ตันต่อคน และจัดเป็นอันดับท่ี 71 ของโลก หากใช้ค่าความเข้มข้นในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ หรือต่อ GDP (Emission intensity per GDP)  ใน พ.ศ. 
2548 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 789 ตันต่อล้านเหรียญสากล หรือ ประมาณ 50 ตัน
ต่อหนึ่งล้านบาท ซึ่งแม้จะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย (853 ตันต่อล้านเหรียญสากล) แต่ก็สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของอาเซียน (747 ตันต่อล้านเหรียญสากล) และของโลก (602 ตันต่อล้านเหรียญสากล)  

ในแผนแม่บทฯ นี้มีการระบุถึงภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การก่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประเทศอื่นๆ ในโลก และชี้ชัดเจนออกมาว่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยท่ีสูงท่ีสุดมาจากภาคพลังงานและอุตสาหกรรม  ในแผน
แม่บทฯ จึงมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อภาคส่วนดังกล่าว เป็นกลุ่มท่ี 4 

 
4.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและอุตสาหกรรม 

เมื่อแยกตามประเภทของก๊าซเรือนกระจกพบว่า ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ชนิด 
เป็นหลัก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ตามข้อมูลของสถาบันทรัพยากรโลก 
หรือ World Resources Institute (WRI) ในปี พ.ศ. 2548 ภาคเศรษฐกิจของไทยท่ีปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากท่ีสุด ได้แก่  

 ภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันคิดเป็นร้อยละ  72.47 
โดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 เป็นหลัก  

    ถัดมาคือภาคการเกษตร ซึ่งปล่อยก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์เป็นหลัก คิดเป็นร้อย
ละ 25.28 ของก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของไทย  

    และสุดท้ายคือกิจกรรมก าจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลซึ่งปล่อยก๊าซมีเทนและ CO2 คิดเป็น
ร้อยละ 2.3 ของก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด  
 

ในภาคพลังงาน ภาคการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนมีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซฯ 
สูงสุดและมีสดัส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 28.7 ล้านตันคาร์บอนในปีพ.ศ. 2533 เป็น 91.6 ล้านตัน
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คาร์บอน (ร้อยละ 36) ใน พ.ศง 2548 หรือคิดเป็นกว่าสามเท่าตัว รองลงมาได้แก่ ภาคคมนาคมขนส่ง 
ซึ่งปล่อยเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเปน็ 55.9 ล้านตันคาร์บอน (ร้อยละ 22) ถัด
มาได้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซฯ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 
14.8 ล้านตันคาร์บอน ในปีพ.ศ. 2533 มาเป็น 51.9 ล้านตัน (ร้อยละ 21) ในปีพ.ศ. 2548 นอกนั้นเป็น
การปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ซึ่งมีอัตราการเพิ่มไม่มากนัก แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ก๊าซ
ท่ีรั่วไหลออกนอกระบบ (fugitive emission)  แม้จะมปีริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ แต่ก็มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของภาคพลังงานท้ังหมด 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2543) และบริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม (2548) ได้
เสนอข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานของไทยไว้ โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ท่ี
แตกต่างจากท่ี WRI  เสนอไว้ จากข้อมูลดังกล่าว ภาคส่วนท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือ 
การจัดหาและแปรรูปพลังงาน อันดับสองคือ ภาคขนส่ง ถัดมาคื อ การเผาไหม้เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งสามภาคนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 90 ของก๊าซเรือนกระจก
ท้ังหมดที่ปล่อยจากภาคพลังงาน  
 
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภาค 
คมนาคมขนส่งเป็นภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ใน พ.ศ. 2550 ภาคคมนาคมขนส่งปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 37.68 รองลงมาคือภาคการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 33.37 ถัดมาคือ
ขยะมูลฝอยและน้ าเสียซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 12.16 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 
19.86 ของก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดท้ังสามภาคส่วนนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 
90.91 (Bangkok Assessment Report on Climate Change 2009)  
 
4.2 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร (หน้า 23) 

แผนแม่บทแสดงให้เห็นว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคเกษตรกรรมถือว่าอยู่ใน
ระดับท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับก๊าซท่ีเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคการผลิตพลังงาน การ
คมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรม  การปลดปล่อยในภาคเกษตรมีท่ีมาจาก 

 ก๊าซมีเทนมีที่มาจากการท านาข้าวในสภาพขังน้ า และการขาดการจัดการอาหารและของเสีย
จากปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างเหมาะสม  

 ก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน รวมท้ังการให้อาหารสัตว์บกและสัตว์น้ ามาก
จนเหลือตกค้างและเกิดกระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ หรือจากกระบวนการ
หมักและย่อยสลายปสัสาวะและอุจจาระสัตว์  

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาเศษวัสดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตรกรรมและวัชพืช  และ
การขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ 
 
อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับภาค

พลังงานและอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง และการปลดปล่อยส่วนหนึ่ง เช่น ที่เกิดจากการเผาวัสดุ
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การเกษตรจะถูกดูดซับกลบัเขา้ไปในชีวมวลอีกครั้งเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป  นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับท้ังโลก  ไทยน่าจะมีส่วนในการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในสัดสว่นร้อยละ 6 ส าหรับก๊าซไน
ตรัสออกไซด์นั้น มีท่ีมาทั้งหมดจากการใช้ปุ๋ยเคม ี ระหว่าง พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2550 ประเทศไทย
ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนประมาณ 1.13 ล้านตันต่อป ีหรือประมาณรอ้ยละ 1 ของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในโลกแต่ละ
ปี  แต่การปรบัตัวเพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อนในภาคเกษตรเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะสินค้าเกษตรเป็นสินค้า
ส่งออกที่มีความส าคัญของไทยซึ่งต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ  
 
5. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

ในการจัดท าแผนแม่บทฯ ได้มีการกล่าวถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อมในไทยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะโลกร้อนไว้ ดังต่อไปนี้ 

1)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของไทยจะเป็นไปในทิศทางท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้น ใช้พลังงานมากขึ้น และบริโภคมากขึ้น ส านักนโยบายและแผนพลังงาน
ประมาณการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2554 จะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 80,331 กิโลตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/ปี ซึ่งจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านตัน CO2 /ปี ในปัจจุบัน การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวของประชากรในกรุงเทพมหานครอยู่ในอัตราท่ีสูงพอๆ กับชาวนิวยอร์ก 
และสูงกว่าชาวลอนดอน การพัฒนาเมืองใหญ่ในจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ก็มีแนวโน้มว่าจะไป
ในทิศทางเดียวกัน การศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ของบริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม ได้คาดการณ์แนวโน้มการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วง พ.ศ. 2548–2563 (ค.ศ. 2005–2020) ไว้ว่า ภาคพลังงานจะปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 4.7 ต่อปี 

2)  การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น  ในขณะท่ี
สาธารณูปโภคยังขยายตัวไม่ทัน ท าให้เกิดปัญหาความแออัดและมลพิษมากขึ้น ท้ังปัญหามลพิษทาง
น้ าทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย จ านวนยานพาหนะส่วนบุคคลจะมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนท่ีดี  ประกอบกับโครงข่ายถนนท่ีขาดการ
เชื่อมโยงและการวางผังเมืองท่ีดีจะท าให้การจราจรติดขัด มีการใช้เชื้อเพลิงและก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจะเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
การเจริญเติบโตของสังคมเมืองและการบริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 

3)  การจัดการมูลฝอยจากชุมชนจะยังคงเป็นปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ ในขณะท่ีปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2550 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนท่ัวประเทศ (เฉพาะท่ีน ามาท้ิงในถัง) มีประมาณ 14.72 ล้านตัน หรือวันละ 40,332 
ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2549 ประมาณ 0.12 ล้านตันหรือร้อยละ 1 ในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศท่ี
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมีอยู่เพียงร้อยละ 36 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียังไม่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลซึ่งยังไม่
มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  จึงมักก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการเทกองท้ิงกลางแจ้ง
หรือเผากลางแจ้ง (กรมควบคุมมลพิษ: สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2550) ซึ่งท้ังหมดนี้
มีส่วนในการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ 

4)  พัฒนาการทางการเมืองและประชาธิปไตยท าให้ประชาชนตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้านนโยบายของรัฐมากขึ้น ในขณะท่ีการเมืองท่ีขาดเสถียรภาพและการท างานตามสาย
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งานของหน่วยงานรัฐจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
เอกภาพ  การสื่อสารสาธารณะระหว่างรัฐกับกลุ่มต่างๆ ทางสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีถูกต้องและ
เหตุผลเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อยุติในประเด็นส าคัญท่ีเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน เช่น การท่ี
แผนพัฒนาพลังงานมีความต้องการส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนขณะท่ีคน
จ านวนมากคัดค้านอยู่  และการใช้เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMO ท่ียังคงเต็มไปด้วย
ค าถามถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และการน าไปสู่การเพิ่มอ านาจทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น 

5) สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมท่ีมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้น จากตัวเลขในรายงานการ
ส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปรากฎว่า ประเทศไทย
มีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยมี
ประชากรสูงอายุ (ประชากรอายุมากกว่า 60 ปี) ประมาณร้อยละ 6.8 ของประชากรท้ังประเทศ ในปี 
พ.ศ. 2545 สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 และในการส ารวจครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2550 ได้
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ10.7 หรือประมาณ 7.02 ล้านคน ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.4 หรือประมาณ 7.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 
2553 และประเทศไทยจะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก (ประชากรท่ีมีอายุต่ า
กว่า 15 ปี) เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2563 กล่าวคือ จะมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 17.5 (เทียบกับ
ประชากรเด็กร้อยละ 16.6) และจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นไปเป็นร้อยละ 21.9 (ประชากรเด็กร้อยละ 15) ใน 
พ.ศ. 2573 รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นในการดูแลประชากรสูงอายุ ท่ีมีความเปราะบาง
ด้านสุขภาพต่อปญั หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทัง้ด้านชีวิตความเป็นอยู่ การประกันสังคม 
และการประกันสุขภาพ 

6) การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐจะถูก
ตรวจสอบโดยประชาชนและกลุ่มต่างๆในสังคมมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ
ผ่านช่องทางของศาลปกครอง หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกนโยบาย
และมาตรการส าหรับจัดการปญั หาสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงปญั หาโลกร้อน 

7) ในอนาคต ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมจะก่อให้เกิดการย้ายถิ่นมากขึ้น ท้ังท่ีถูกกฎหมาย
และไม่ถูกกฎหมาย ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านจะท าให้จ านวนแรงงานต่างด้าว
มีเพิ่มมากขึ้น ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากส านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าวจ านวน 790,664 คน แต่เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่า ยังมีแรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายและเป็นแรงงานเถื่อนอยู่อีกเป็นจ านวนมาก ท้ังนี ้มีการประเมินว่า แรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยอาจมีจ านวนถึงกว่า 2 ล้านคน ร้อยละ 78 ของแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานจากพม่า ส่วนท่ี
เหลือเป็นแรงงานจากลาวและกัมพูชา ในบางพื้นท่ี เช่น จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรซึ่งเป็นแรงงาน
ต่างด้าวเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดเอง การจัดการแรงงานต่างด้าว
เป็นปญั หาส าคัญท้ังทางด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษา สาธารณสุข และสิทธิประโยชน์ทางสังคมอื่นๆ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัย รัฐบาลจ าเป็นต้องมีมาตรการรองรับด้านสาธารณสุขท่ีเพียงพอต่อ
การเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการระบาดและแพร่กระจายของโรค ท้ังท่ีเป็นโรคอุบัติซ้ าและโรคอุบัติ
ใหม่ซึ่งอาจมีแรงงานต่างด้าวเป็นพาหะ 
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อย่างไรก็ดี แผนแม่บทฯ ท่ีจัดท าขึ้นได้วิเคราะห์ถึงโอกาสภายใต้ภาวะวิกฤตโลกร้อน ว่า
ประเทศไทยสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากกระแสโลกาภิวัตน์ด้านโลกร้อนโดยเป็นผู้น าในการ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก่อนผู้อื่นในภาคส่วนท่ีเรามีความได้เปรียบในการ
แข่งขันอยู่แล้ว เช่น ภาคการเกษตรและการท่องเท่ียว ตัวอย่าง ได้แก่ การปรับวิธีการบริหารจัดการ
โดยอาศัยแนวคิดการท่องเท่ียวสีเขียว โรงแรมสีเขียว การให้บริการด้านการจัดการสถานท่ีแบบสีเขียว 
การผลิตข้าวแบบคาร์บอนต่ า การออกแบบด้านสถาปัตย์แบบคาร์บอนต่ า เป็นต้น ซึ่งท้ัง หมดนี้จะเป็น
โอกาสส าหรับไทยท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า หรือสังคมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยลง  

นอกจากนี้ รัฐบาลโดยเฉพาะผู้ท่ีสนับสนุนเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น  เทคโนโลยีดัดแปลง
พันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ก็เล็งเห็นว่านี่เป็นเปิดโอกาสท่ีจะน าเทคโนโลยี่เหล่านี้มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการวิจัยค้นคว้าด้านพลังงานทางเลือกและการใช้เทคโนโลยี
ท่ีสะอาดอาจสร้างลู่ทางการลดทุนท่ีคุ้มค่า  รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งอาจเปิด
โอกาสให้มนุษย์สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น สะอาดขึ้น และใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนลดลง นี่เป็น
แนวความคิดส่วนหนึ่งท่ีปรากฏอยู่ในแผนแม่บทฯ  

ขณะเดียวกัน รัฐบาลและ สผ. ก็เห็นว่า นี่ยังเป็นโอกาสท่ีประเทศไทยจะได้รับความช่วยเหลือ
จากกลไกระหว่างประเทศในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เช่น การขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนกาปรับตัว (Adaptation Fund ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC) เพื่อด าเนินมาตรการปรับตัว หรือ กองทุนการเตรียมความพร้อม 
(Readiness Fund ภายใต้โครงการสร้างหุ้นส่วนด้านคาร์บอนจากป่าไม้ Forest Carbon Partnership 
Facility (FCPF) ของธนาคารโลกท่ีต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD) 

6. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

7. กรอบยุทธศาสตร์การรับมือกับโลกร้อนตามแผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทฯ ของ สผ. สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ในการท างานเรื่องนี้ ซึ่งประกอบด้วย 

1) ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องปรับตัวต่อความเสี่ยงและผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดต่อฐาน
ทรัพยากร และต่อระบบนิเวศน์และภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยให้ความส าคัญต่อแนวทางการรักษาความ
มั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในภาคการเกษตร การท่องเท่ียว การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุข 

 
2) การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก าลังเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญยิ่งขึ้น ท้ังจากมุมมองของการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมโลก และ
การรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการท่องเท่ียว ประเทศไทยต้องเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสให้แก่ภาคเศรษฐกิจรายสาขา ให้สามารถเป็นหนึ่งในผู้น าในภูมิภาคในการเข้าสู่การผลิต
คาร์บอนต่ า ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และด ารง 
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การผลิตอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

3) เนื่องจากการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต้องอาศัยความร่วมมือและการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงาน การบูรณาการการเฝ้า
ระวังการป้องกัน และการจัดการปัญหา ตลอดจนการกู้ภัยในระดับพื้นท่ีจึงเป็นเรื่องจ าเป็นรวมถึง
การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเหมาะสมจากประเด็นต่างๆท่ี
กล่าวมาข้างต้น ท าให้ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจและกรอบยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดหลักและแนวทางในการ
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังต่อไปนี้ 
 
8. วิสัยทัศน์ 

สผ. ได้วางวิสัยทัศน์เรื่องนี้ไว้ท่ีการสร้างความตระหนักรู้ ความพร้อม และความสามารถใน
การรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมกับ
ประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
9. พันธกิจ 

1) สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการ
พัฒนาที่ยัง่ ยืน และผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits) 

3) เสริมสร้างองค์ความรู้และกลไกท่ีจะผลักดันให้เกิดการบูรณาการในการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขปญั หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างมีประสิทธิผล 

4) ด าเนินงานร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปญั หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 
10. เป้าหมายตามแผน 

1) มีการก าหนดพื้นท่ีท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี พ.ศ. 
2554 

2) จังหวัดในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใน
ปี พ.ศ. 2556 

3) อปท. ในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใน
ปี พ.ศ. 2556 
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4) หน่วยราชการทุกหน่วยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแผน
รองรับ และมีคณะกรรมการติดตามปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใน
ปี พ.ศ. 2556 

5) มีฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ฐานข้อมูลการดูดซับคาร์บอน (carbon stock) ของป่าไม ้ภายในปี พ.ศ. 2556 

6) องค์ความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการเผยแพร่และบรรจุในทุก
หลักสูตรการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2556 

 
11. ยุทธศาสตร์และแผนงานรับมือโลกร้อนของรัฐบาล 

ภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบบันี้ ซึง่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 2553-2562 นั้น ได้วางยุทธศาสตร์การ
ท างานไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สผ. ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวต่อภาวการณ 
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น เนื่องจากผลกระทบในแต่ละพื้นท่ีจะแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะและความ
รุนแรง การปรับตัวจึงต้องเป็น Area approach   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 
เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนให้ประเทศไทยเตรียมพร้อมในการมีส่วนร่วมลดการ 
ปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีต้องการท าให้เกิดบูรณาการการบริหารจัดการแผนฯ เช่นการจัดท า 
ฐานข้อมูลเตรียมบุคลากรท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การปรับตัวในยุทธศาสตร์ท่ี 1 และการปฏิบัติงานรายสาขาในยุทธศาสตร์ท่ี 2  

ยุทธศาสตร์  โครงการ  
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการปรบัตัวเพื่อรับมอืและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 แนวทางที ่1.1 การเตรียมความพร้อม  29           1,932.50  

 แผนงานที ่1.1.1 การก าหนดพืน้ที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  6            205.00  

 แผนงานที ่1.1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับตัว  15            910.00  

 แผนงานที ่1.1.3 แผนงานอนุรกัษ์และพัฒนา  8            817.50  
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 แนวทางที ่1.2 การเฝ้าระวัง  10              319.00  

 แผนงานที ่1.2.1 การเฝ้าระวังโรคระบาด  3             22.00  

 แผนงานที ่1.2.2 การเฝ้าระวังโรคพืช  1            100.00  

 แผนงานที ่1.2.3 การเฝ้าระวังการเกิดธรรมชาติพิบตัิภัย  6            197.00  

 แนวทางที ่1.3 การด าเนินโครงการน าร่องในพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5              361.00  

 แนวทางที ่1.4 การฟื้นฟ ู 4              317.00  

 แผนงานที ่1.4.1 การบริหารจัดการการฟื้นฟ ู 1            180.00  

 แผนงานที ่1.4.2 การฟื้นฟูนิเวศน์ป่า  2            113.00  

 แผนงานที ่1.4.3 การฟื้นฟูนิเวศน์เมือง  1             24.00  

 รวม   48           2,929.50  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสนับสนุนทุกภาคสว่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิม่แหล่งดูดซับก๊าซ
เรือนกระจกบนพื้นฐานการพฒันาที่ยั่งยืน  

 แนวทางที ่2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า และการคมนาคม
ขนส่ง  

10              606.50  

 แผนงานที ่2.1.1 การส่งเสริมพลังงานเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ าในการผลิตไฟฟ้า (โดย
ไม่ก่อมลพษิอื่นเกินมาตรฐาน)  

5            201.50  

 แผนงานที ่2.1.2 การส่งเสริมการคมนาคมขนส่งระบบรางและทางน้ าและการ
คมนาคมขนส่งแบบคาร์บอนต่ า  

5            405.00  

 แนวทางที ่2.2 สู่ความเป็นเมืองและบริการคาร์บอนต่ า  11              334.00  

 แผนงานที ่2.2.1 การส่งเสริมการจัดการเมืองแบบคาร์บอนต่ า  4            120.00  

 แผนงานที ่2.2.2 การส่งเสริมการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลให้ปล่อยคาร์บอนต่ า  5            155.00  

 แผนงานที ่2.2.3 การส่งเสริมการบริการแบบคาร์บอนต่ า  2             59.00  

 แนวทางที ่2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม  8              634.50  

 แผนงานที ่2.3.1 การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม  2             82.00  

 แผนงานที ่2.3.2 การส่งเสริมการผลิตแบบคารบ์อนต่ า  6            552.50  

 แนวทางที ่2.4 การจัดการการเกษตรและป่าไม้เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก  

19           2,803.10  

 แผนงานที ่2.4.1 การส่งเสริมการลดการปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือน
กระจกในกระบวนการเกษตรและปศุสัตว ์ 

7            918.00  

 แผนงานที ่2.4.2 การจัดการป่าไม่อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

12         1,885.10  

รวม  48           4,378.10  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
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 แนวทางที ่3.1 การจัดการความรู้ การสร้างฐานข้อมูลและเคร่ืองมือ  12              615.80  

 แผนงานที ่3.1.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

4            470.00  

 แผนงานที ่3.1.2 การวิจัยและพฒันา และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงฯ  

4             70.00  

 แผนงานที ่3.1.3 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบรหิาร
จัดการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงฯ  

4             75.80  

 แนวทางที ่3.2 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการและการมีส่วนร่วมของพหุ
ภาค ี 

17           1,204.70  

 แผนงานที ่3.2.1 การเตรียมความพร้อมของผู้บรหิารและบุคลากรในภาครัฐ  4             94.00  

 แผนงานที ่3.2.2 การเตรียมความพร้อมของผู้บรหิารและบุคลากรในส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น  

2               6.00  

 แผนงานที ่3.2.3 การเตรียมความพร้อมของส่ือมวลชน ประชาชนและภาคเอกชน  1             51.00  

 แผนงานที ่3.2.4 การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชน  10         1,053.70  

 แนวทางที ่3.3 การเตรียมความพร้อมด้านท่าทีและจุดยืนของไทยในการเจรจา
ระหว่างประเทศ  

5              105.00  

 แผนงานที ่3.3.1 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของไทยในการเจรจาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศบนพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ยัง่ยืนและภายใต้แนวคิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefit)  

3             15.00  

 แผนงานที ่3.3.2 การเสริมสร้างศักยภาพของไทยในกระบวนการเจรจาระหว่าง
ประเทศในด้านการเปล่ียนแปลงฯ  

2             90.00  

รวม  34           1,925.50  

รวมทั้งหมด 130           9,233.10  

 


