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 ในขณะที่ภำคีสมำชิกของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) ประชุมกันที่กรุงเทพฯ เพื่อเจรจำกันต่อเกี่ยวกับกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ไม่กี่คนที่ทรำบว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำรัฐไทยอยู่ในกระบวนกำรชี้เป้ำหำตัว “อำชญำกรโลกร้อน” 
เป็นประเทศแรก น่ันคือกำรฟ้อง “คดีโลกร้อน” กับประชำชนในหลำยพื้นที่ของประเทศ โดยทำงกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์
ป่ำ และพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ เป็นผู้กล่ำวหำในกำรฟ้องร้องชำวบ้ำน 34 คดีว่ำท ำให้เกิดควำมเสียหำยเนื่องจำก 
“อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น” และเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกชำวบ้ำนเหล่ำนั้นเป็นเงินหลำยล้ำนบำท 
  ควำมเสียหำยตำมข้อกล่ำวหำถูกค ำนวนโดยสูตรซึ่งจ ำแนกควำมเสียหำยจำกอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ท ำให้น้ ำ
สูญเสียไปจำกพื้นท่ีจำกกำรแผดเผำของดวงอำทิตย์ กำรท ำให้ฝนตกน้อยลง กำรท ำให้ดินไม่ดูดซับน้ ำฝน กำรท ำให้ดินสูญ
หำย และกำรสูญหำยของธำตุอำหำรในดิน รวมทั้งมูลค่ำควำมเสียหำยอื่นๆที่มีต่อป่ำไม้ประเภทต่ำงๆ (ป่ำดงดิบ ป่ำเบญจ
พรรณ และป่ำเต็งรัง) สูตรกำรค ำนวณนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงของเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยอัน
เนื่องมำจำก “กำรลดลงของควำมสำมำรถในกำรเก็บกักคำร์บอน” อีกด้วย 
 ยิ่งไปกว่ำนั้น ตรรกะในกำรตีมูลค่ำควำมเสียหำยจำกสูตรดังกล่ำว ดูจะลักล่ันกับควำมจริง ก ล่ำวคือ ค ำนวณ
ควำมเสียหำยจำกอุณหภูมิอำกำศที่ร้อนขึ้น แล้วน ำมำเทียบกับต้นทุนของกระแสไฟฟ้ำที่สมมติว่ำต้องใช้ในกำรเดิน
เครื่องปรับอำกำศขนำดยักษ์เพื่อลดอุณหภูมิในพ้ืนท่ีนั้นๆ ลงให้อยู่ในระดับ “ก่อนที่ป่ำจะถูกท ำลำย” หรือเป็นอุณหภูมิฐำน 
ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ได้ไปตรวจวัดอุณหภูมิในช่วงกลำงวันตำมยอดไม้ในสถำนีวิจัย 16 แห่งทั่วประเทศในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ 
และน ำมำใช้เป็นตัวแทนอุณหภูมิฐำนส ำหรับป่ำในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้อง  
 อย่ำงไรก็ตำม ส่ิงที่เป็นปัญหำอย่ำงมำกต่อคดีโลกร้อนก็คือ ผู้ที่ตกเป็นจ ำเลยทั้ง 34 คนเป็นเกษตรกรรำยย่อย ซึ่ง
อ้ำงว่ำพวกเขำเพียงแต่ท ำกินในที่ดินของตนเอง และทำงกำรได้ปฏิเสธสิทธิในกำรท ำกินของพวกเขำอย่ำงไม่เป็นธรรม 
ในตอนนี้พวกเขำไม่ได้รับอนุญำตให้กลับเข้ำไปในที่ดินของตนเอง ซึ่งเป็นหนทำงเดียวที่พวกเขำเล้ียงชีพตนเองได้ 
นอกจำกนี้ยังจะต้องจ่ำยค่ำปรับโดยเฉล่ียเป็นเงินจ ำนวน 360,000 บำท ซึ่งถ้ำคิดตำมอัตรำค่ำแรงขั้นต่ ำ 300 บำทต่อวัน 
พวกเขำจะต้องท ำงำนทุกวันเป็นเวลำสำมปีครึ่ง เพื่อหำเงินมำจ่ำยค่ำปรับดังกล่ำว 
 กำรฟ้องคดีโลกร้อนในประเทศไทยนี้ ดูเหมือนจะเป็นกรณีสุดโต่งของกำรจับ “อำชญำกำรโลกร้อน” แบบผิดฝำ
ผิดตัว 
 รำกเหง้ำของปัญหำนี้อย่ำงหนึ่งคือ กำรประกำศเขตอุทยำนเกิดขึ้นโดยไม่มีส่วนร่วมของประชำชน ในปัจจุบันมี
กำรประกำศให้พื้นที่ 64.88 ล้ำนไร่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ แต่ตัวเลขของกรมป่ำไม้ในปี 2541 แสดงให้เห็นว่ำมีประชำชนเกือบ
ครึ่งล้ำนครัวเรือน หรือรำว 1.38 ล้ำนคนอำศัยและท ำกินอยู่ในพื้นที่เหล่ำนั้น แม้ชำวบ้ำนในหลำยพื้นที่จะรวมตัวกันเป็น
เครือข่ำยป่ำชุมชนและเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเจรจำกับรัฐ และยืนยันสิทธิท่ีพวกเขำอยู่ในป่ำมำก่อน แต่ชำวบ้ำนส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับโอกำสให้กันพ้ืนท่ีท ำกินดั้งเดิมของตนเองออกจำกพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ประกำศใหม่ แม้จะผ่ำนไปกว่ำสองทศวรรษ 
ก็ยังไม่มีทำงออกให้กับควำมขัดแย้งนี้   
 ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรจับกุมผู้อำศัยอยู่ในป่ำชุมชนดูจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ เอ็นจีโอซึ่งท ำงำนในภำคอีสำน
ประมำณว่ำ มีกำรจับกุมชำวบ้ำนในข้อหำบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉล่ีย 20 กรณีต่อวัน ในบำงกรณี ชำวบ้ำนเข้ำไปท ำกินใน



พื้นที่อนุรักษ์ในลักษณะที่เป็นวนเกษตร อย่ำงเช่นที่เทือกเขำบรรทัด จังหวัดตรัง ซึ่งเกษตรกรรำยย่อยถูกจับกุมเมื่อพวกเขำ
โค่นต้นยำงอำยุ 30 ปีของตนเองเพื่อปลูกใหม่ กำรโค่นต้นเก่ำเพื่อปลูกใหม่เป็นวิถีเกษตรทั่วไป และมักมีกำรโค่นต้นยำง
เมื่อไม่สำมำรถให้น้ ำยำงได้แล้ว ท ำให้เกษตรกรได้เงินจำกกำรขำยไม้ และสำมำรถน ำเงินที่ได้มำลงทุนปลูกยำงรอบใหม่ 
ซึ่งจะต้องใช้เวลำเจ็ดปีกว่ำที่จะโตพอให้กรีดยำงได้เป็นครั้งแรก 
 กำรท่ีเจ้ำหน้ำที่มองดูแผนท่ีหรือภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกในส ำนักงำนซึ่งห่ำงไกลจำกพื้นท่ีจริง จึงไม่น่ำประหลำด
ใจที่พวกเขำจะตีเส้นแนวเขตพื้นที่อุทยำนทับพ้ืนท่ีสวนยำงเหล่ำนี้ด้วย เนื่องจำกชำวบ้ำนท ำกำรเกษตรแบบดั้งเดิมที่เรียก
กันว่ำ “สวนสมรม” ซึ่งในระบบเช่นนี้ จะมีกำรปลูกต้นยำงห่ำง ๆ และปลูกพืชชนิดอื่น ๆ แทรกไปด้วย (ส่วนใหญ่จะเป็นไม้
ผลและไม้ท้องถิ่นอื่นๆ อย่ำงเช่น ทุเรียน มังคุด สะตอ ต้นหมำก และพืชผักกินได้อย่ำงเช่น ใบชำ ข่ำ) แม้ว่ำผู้ท ำสวนสมรม
จะได้น้ ำยำงน้อยกว่ำคนที่ท ำสวนยำงเชิงเดี่ยวซึ่งได้รับกำรส่งเสริมจำกรัฐ แต่สวนวนเกษตรของพวกเขำก็ให้อำหำรอย่ำง
อื่นเป็นรำยได้เสริม และยังท ำให้ระบบนิเวศมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 ในหลำยประเทศ วิถีเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเช่นนี้ได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงเต็มที่ แต่ในประเทศไทย กรม
ป่ำไม้ก ำลังโค่นต้นยำงและต้นมะพร้ำวเล็กๆ ที่ชำวบ้ำนน ำมำปลูกในพื้นที่พิพำท เจ้ำหน้ำที่ใช้ทั้งเล่ือยยนต์และใช้สำรเคมี
รำดท ำลำยที่ตอไม้เพื่อไม่ให้งอกขึ้นมำได้อีก โดยอ้ำงว่ำท ำเพื่ออนุรักษ์ป่ำ 
 กล่ำวอย่ำงถึงที่สุดแล้ว ภำคป่ำไม้ของไทยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อันที่จริงใน
รำยงำนของประเทศไทยที่ส่งให้กับสหประชำชำติตำมอนุสัญญำแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (UNFCCC) ระบุว่ำนับแต่ปี 2543 กำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ที่ดินและป่ำไม้เป็นตัวดูดซับคำร์บอนสุทธิไว้เสียด้วย
ซ้ ำ ในขณะที่ภำคพลังงำนปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของไทย (70%) โดยประมำณสองในสำมของกำรใช้พลังงำน
เกิดขึ้นในภำคอุตสำหกรรมและกำรขนส่ง   
 ไทยไม่ได้เป็นประเทศแรกที่เอำผิดทำงอำญำกับเกษตรกรรำยย่อยจ ำนวนมำกที่อำศัยอยู่ในป่ำ ในประเทศ
อินโดนีเซียและส่วนอื่น ๆ ของโลกก็มีกำรตั้งข้อหำ “บุกรุกพื้นที่อนุรักษ์” เช่นเดียวกัน แต่อย่ำงน้อยไทยก็น่ำจะเป็นประเทศ
เดียวที่เจำะจงกล่ำวหำว่ำเกษตรกรที่มีรำยได้น้อยและตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นอำชญำกรโลกร้อน 
 ในเวลำเดียวกัน นักค้ำไม้รำยใหญ่ เจ้ำของสวนป่ำเชิงพำณิชย์ขนำดใหญ่ หรือบรรดำโรงงำนอุตสำหกรรม 
อำคำรขนำดใหญ่ หรือหน่วยงำนท่ีปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเข้มข้นอื่น ๆ กลับไม่ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีให้ต้องรับผิดชอบ
ต่อกำรปล่อยคำร์บอนหรือกำรท ำลำยส่ิงแวดล้อม  
 
====================================== 
 



อย่ำอ้ำงคนจนเพื่อหลบเลี่ยงกำรแก้ปัญหำโลกร้อน 
ตัวอย่ำง แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของไทยที่ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
 
ตีพิมพ์เมื่อ 24 กันยำยน 2555 ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ภำยใต้ชื่อ “Thai Power Development Plan is at odds 
with reality” 
 
 ประเทศไทยสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนำคตได้เป็นจ ำนวนมำก โควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคณุภำพ
ชีวิตและสวัสดิกำรของประชำชนได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยซ้ ำ แต่
อะไรเป็นปัจจัยที่ท ำให้รัฐบำลไม่ก ำหนดเป้ำหมำยและผูกพันกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก?  
 ที่ผ่ำนมำมีนโยบำยระดับประเทศและงำนศึกษำจ ำนวนหนึ่งที่ชี้ว่ำ ประเทศไทยสำมำรถลดกำรพึ่งพำเชื้อเพลิง
ฟอสซิลอย่ำงเข้มข้นดังที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และใช้พลังงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นได้  
 ยกตัวอย่ำงเช่น แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ซึ่ง
เห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ วำงแผนให้ประเทศไทยสำมำรถผลิตพลังงำนจำกแหล่งเชื้อเพลิง
หมุนเวียนได้มำกขึ้นถึงสำมเท่ำ โดยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรพลังงำนท้ังหมดของประเทศได้ 25% ภำยในปี 2564 
และประมำณว่ำจะช่วยให้ไทยสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงได้ 76 ล้ำนตันต่อปี ตลอดช่วงเวลำสิบปีข้ำงหน้ำ
ตลอดระยะเวลำของแผนฯ 
 แน่นอนว่ำ ประโยชน์จำกกำรเพิ่มสัดส่วนพลังงำนหมุนเวียนในก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจะยังคงส่งผลจ ำกัดหำกกำร
บริโภคพลังงำนโดยรวมของไทยยังเติบโตในระดับที่เคยเป็นมำ ตลอดช่วงกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ควำมต้องกำรพลังงำนของ
ไทยเพิ่มขึ้นกว่ำสองเท่ำ และจะเพิ่มอีกสองเท่ำจำกที่เป็นอยู่ในขณะน้ีภำยในปี 2573 หำกไม่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 แผนพลังงำนอีกฉบับของรัฐบำลซึ่งมุ่งแก้ปัญหำนี้แบบตรงเป้ำคือ แผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ. 2554 -
2573) ที่ได้รับควำมเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดียวกันเมื่อปลำยปีที่แล้ว ซึ่งระบุว่ำประเทศไทยจะลดกำรบริโภค
พลังงำนลงได้ 20% ภำยในปี 2573 ด้วยกำรจัดกำรด้ำนควำมต้องกำรพลังงำน และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น เป็นต้น 
 ยุทธศำสตร์และมำตรกำรที่เสนอในช่วง 20 ปีต่อจำกนี้ จะก่อให้เกิดกำรประหยัดพลังงำนได้เฉล่ีย 14,500 กิโล
ตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อปี ท ำให้สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นได้ 272,000 ล้ำนบำทต่อปี และลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์เฉล่ีย 49 ล้ำนตันต่อปี ทั้งนี้ ศักยภำพเชิงเทคนิคในกำรอนุรักษ์พลังงำนของประเทศไทยยังมีมำกกว่ำที่
น ำมำก ำหนดเป็นเป้ำหมำยในแผนดังกล่ำว 
 จึงเป็นเรื่องน่ำประหลำดใจที่แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ (Power Development Plan หรือ แผนพีดีพี)  ฉบับ
ล่ำสุดที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพลังงำนแห่งชำติเมื่อวันที่ 8 มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ กลับระบุเป้ำหมำยกำร
ประหยัดพลังงำนในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำไว้เพียง 20% ของเป้ำหมำยที่แผนอนุรักษ์พลังงำนก ำหนดเท่ำนั้น ทั้งนี้ แผนพีดีพี
เป็นแผนท่ีมีอิทธิพลในทำงปฏิบัติมำกที่สุดต่อกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำในอนำคต ทั้งในแง่ปริมำณและประเภท
เชื้อเพลิง (ประเภทโรงไฟฟ้ำ) 
 นอกจำกนั้น แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำฉบับล่ำสุดนี้ยังพยำกรณ์ว่ำ ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำของ
ประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก จำกปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดที่ 26,355 เมกะวัตต์ในปีปัจจุบัน เป็น 70,847 เมกะวัตต์ในปี 
2573 และก ำหนดว่ำจะต้องก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 6 โรง โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ำซธรรมชำติ 7 โรง 
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 2 โรง และต้องซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรเขื่อนที่มีปัญหำในประเทศเพื่อนบ้ำนอีกหลำยเขื่อน  



 แท้จริงแล้วกำรวำงแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยยังสำมำรถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอีกหลำย
แง่มุม เมื่อเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ ชื่นชม กรีเซน และคริส กรีเซน นักวิชำกำรอิสระผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและแผน
พลังงำนได้ตีพิมพ์บทวิเครำะห์เป็นรำยงำนชื่อ “ข้อเสนอแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 2555-2573 (แผนพีดีพี 2012) 
และกรอบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดตรวจสอบได้ของกำรวำงแผนภำคพลังงำนไฟฟ้ำ”  ซึ่งท้ำทำยสมมติฐำนและวิธีกำร
ของรัฐที่ใช้ในกำรวำงแผนพีดีพี อันน ำไปสู่ทำงเลือกกำรผลิตพลังงำนดังที่ผ่ำนมำของประเทศ  
 บทวิเครำะห์ของชื่นชมและคริสแสดงให้เห็นว่ำกำรแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำหลำยครั้งที่ผ่ำน
มำ ยังคงประมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่สูงเกินควำมเป็นจริง ทั้งสองชี้ว่ำต้องมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรวำงแผนด้ำน
พลังงำน และยังเสนอกำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำงที่จ ำเป็นเพื่อช่วยให้ภำคพลังงำนพัฒนำให้ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
นโยบำยของรัฐบำลได้  
 รำยงำนดังกล่ำวระบุว่ำ “กำรเลือกเสนอให้ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจ ำนวนมำกซึ่งเป็นชนวนควำมขัดแย้ง มีรำคำแพง มี
ควำมเส่ียง และก่อมลพิษจ ำนวนมำกมำย แทนที่จะเสนอทำงเลือกที่มีรำคำถูกกว่ำ สะอำดกว่ำ และปลอดภัยกว่ำ ... 
แสดงให้เห็นว่ำแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำขัดแย้งกับทั้งนโยบำยด้ำนพลังงำนและผลประโยชน์ของคนไทยส่วนใหญ่”  
 ในบทวิเครำะห์มีกำรเสนอทำงเลือกที่มีต้นทุนต่ ำ แต่สำมำรถให้บริกำรและควำมสะดวกสบำยได้เท่ำเดิม โดยที่
ไม่จ ำเป็นต้องขำยไฟฟ้ำมำกขนำดที่ก ำหนดไว้ในแผนพีดีพีของรัฐ  
 เข้ำใจได้ไม่ยำกว่ำเหตุใดผู้ที่มีผลประโยชน์ในภำคพลังงำนของไทย จึงไม่อยำกยอมรับข้อเสนอเหล่ำนี้ บริษัท
พลังงำนขนำดใหญ่ต่ำงมีผลก ำไรจำกกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ และกำรขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 
 ทันทีที่แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำฉบับล่ำสุด (พีดีพี 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีพลังงำนออกมำยืนยันว่ำจะมีกำรประมูลโรงไฟฟ้ำเอกชนแห่งใหม่อีก 6 โครงกำร และทันใดนั้นก็มี
ข่ำวว่ำรำคำหุ้นของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ที่สุดสำมรำยของไทยพุ่งสูงขึ้น บรรดำนักธุรกิจและนักกำรเมือง
จ ำนวนหน่ึงของไทยต่ำงได้รับประโยชน์จำกกำรท ำให้มีควำมต้องกำรผลิตพลังงำนที่สูงขึ้น แม้จะเป็นกำรเสนอตัวเลขที่สูง
กว่ำควำมเป็นจริงมำกก็ตำม 
 แต่กำรพยำกรณ์ที่เกินจริงเช่นนี้ท ำให้เกิดต้นทุนทำงส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
 โครงกำรโรงไฟฟ้ำใหม่ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำหลำยโครงกำร โดยเฉพำะโรงไฟฟ้ำที่ก่อมลพิษสูง มักตั้งอยู่ใน
บริเวณที่มีควำมอ่อนไหวด้ำนส่ิงแวดล้อม เช่น ตำมแนวชำยฝ่ังภำคใต้ และใกล้กับแม่น้ ำสำยหลัก ซึ่งส่งผลคุกคำมต่อ
ชุมชนจ ำนวนมำก และเป็นชนวนให้เกิดกำรต่อต้ำนจำกประชำชน 
 รำยงำนของชื่นชมและคริส กรีเซน ประกอบด้วยข้อเสนอเพื่อให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำใหม่ 
โดยเป็นข้อเสนอที่ผ่ำนกำรปรึกษำหำรืออย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับกำรยอมรับจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนพลังงำนและนักวิชำกำร 
รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำคประชำสังคม 147 องค์กร 
 ตำมข้อเสนอนี้ ประเทศไทยจะสำมำรถหลีกเล่ียงกำรผลักภำระให้คนจนในรูปผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม
มำกมำยจำกกำรสร้ำงเขื่อน โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และโครงกำรอื่น ๆ   
 ในแง่ภำพรวมของเศรษฐกิจ รำยงำนชี้ให้เห็นว่ำ เรำสำมำรถหลีกเล่ียงกำรลงทุนที่ไม่จ ำเป็นหลำยแสนล้ำนบำท 
ท ำให้ต้องซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนน้อยลง และจะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนไฟฟ้ำของประชำชนลดลงด้วย 
 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยสำมำรถหลีกเล่ียงกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรผลิตพลังงำนได้
มำกมำย  โดยกำรปล่อยก๊ำซในปี 2573 จะเพิ่มจำกระดับในปี 2553 เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น  



 กำรวำงแผนด้ำนพลังงำนอย่ำงเป็นองค์รวมตำมข้อเสนอนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมุ่งสู่กำรเป็น “สังคมคำร์บอน
ต่ ำ” แบบที่ต้องกำรได้อย่ำงแท้จริง 
 ไม่มีเวลำให้เสียอีกต่อไปแล้ว ภำวะโลกร้อนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจะเป็นสำเหตุให้เกิดพำยุโซนร้อน
บ่อยครั้งขึ้น มหำอุทกภัยที่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงในปีที่แล้วท ำให้ประเทศไทยตระหนักดีถึงผลที่อำจตำมมำจำกพำยุ
เหล่ำนี้  
 แต่เหตุใดประเทศไทยต้องมีส่วนช่วยในกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อนด้วย ทั้งที่รัฐบำลประเทศอื่น ๆ โดยเฉพำะ
ประเทศพัฒนำแล้วยังเตะถ่วงและไม่แยแสต่อปัญหำอย่ำงน่ำละอำย?  จริงที่ว่ำประเทศอุตสำหรรม (ประเทศใน 
“ภำคผนวก 1” ภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ) ไม่ควรแก้ตัวใดๆ ทั้งนั้น และ
ต้องลดกำรปล่อยก๊ำซฯ จ ำนวนมำกอย่ำงรวดเร็วและจริงจัง เรื่องนี้เป็นเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วน เพรำะถือเป็นควำมรับผิดชอบที่
ชัดเจน เป็นท่ียอมรับ ชอบด้วยกฎหมำย และศีลธรรม 
 อย่ำงไรก็ตำม ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในภำคผนวก 1 หรือประเทศก ำลังพัฒนำ ที่ปล่อยก๊ำซระดับสูงและเพิ่มขึ้น ก็
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนอย่ำงจริงจัง หำกกำรท ำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และสังคม โดยรวม 
 แม้ว่ำพิธีสำรเกียวโต (Kyoto Protocol) ไม่ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่มีผลผูกพัน
ทำงกฎหมำยส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ แต่ทุกประเทศที่เป็นภำคีสมำชิกของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ก็ได้ตกลงร่วมกันว่ำจะให้ควำมส ำคัญกับปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และจะหำทำงด ำเนินกำร
เท่ำที่จะท ำได้อย่ำงเหมำะสม  
 ประเทศก ำลังพัฒนำโต้แย้งอย่ำงมีน้ ำหนักว่ำ ตนมีสิทธิท่ีจะใช้พื้นที่คำร์บอนในชั้นบรรยำกำศ หรือกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนต่อไปนั่นเอง เนื่องจำกพวกเขำก็มีสิทธิที่จะพัฒนำเช่นเดียวกับประเทศในภำคผนวก 1 ซึ่งได้ปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกจำกกำรขยำยตัวทำงอุตสำหกรรมในหลำยศตวรรษที่ผ่ำนมำจนท ำให้สำมำรถพัฒนำมำถึงระดับปัจจุบัน 
 อย่ำงไรก็ตำม เรำควรเข้ำใจว่ำ ควำมหมำยของ “สิทธิที่จะพัฒนำ” คือ สิทธิในกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของคนส่วน
ใหญ่ ไม่ใช่สิทธิท่ีจะส่งเสริมแบบแผนกำรบริโภคและกำรผลิตที่ไม่ยั่งยืน ไม่ใช่สิทธิที่ชนชั้นน ำจะสะสมควำมมั่งคั่งที่ถือว่ำ
เป็นควำมส ำเร็จในโลกฝ่ำยเหนือ โดยปล่อยให้มีกำรเหยียบย่ ำสวัสดิกำรและผลประโยชน์ของคนยำกจน  
 บรรดำนำยทุนและชนชั้นน ำในประเทศก ำลังพัฒนำต้องเลิกขัดขวำงกำรแสดงควำมผูกพันที่จะแก้ไขปัญหำ
สภำวะภูมิอำกำศ โดยอ้ำงว่ำเพื่อปกป้องควำมต้องกำรพลังงำนของคนยำกจน เพรำะคนจนก็มีสิทธิที่จะไม่ต้องแบก
รับภำระท่ีหนักหน่วงจำกกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำที่ไม่จ ำเป็นและก่อมลพิษในชุมชนของตนเอง  
 ทั้งแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก แผนอนุรักษ์พลังงำน และข้อเสนอของชื่นชมและคริส กรี
เซนเพื่อให้จัดท ำแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำฉบับใหม่ แสดงให้เห็นหนทำงที่มีอยู่แล้วที่ช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงจริงจังในอนำคตควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมสวัสดิกำรด้ำนสังคม ในขณะเดียวกันก็มี
ทำงเลือกมำกมำยในกำรให้บริกำรด้ำนพลังงำนท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง  
ซึ่งจะท ำให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุกำรพัฒนำที่พึงประสงค์ได้โดยไม่ยำกแต่อย่ำงใด 
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