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“มองโลก มองไทย มองอนาคต.... 
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตพิธีสารเกียวโต 

 หลังป ค.ศ. 2012” 
 

  
 
  มนุษยมีความคิดเสมอวาตนสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได แตการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
น้ันกําลังจะเปลี่ยนความเชื่อนั้นไปทีละนอย จากรายงานครั้งที่ 4 ของคณะทํางานท่ี 2 ของ IPCC 
(Intergovenmental Panel on Climate Chage) ไดคาดการณถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเปนส่ิงที่สามารถตอกย้ําคํากลาวนี้ไดดี ในป ค.ศ. 2050 น้ําจืดในพื้นที่ลุมน้ํา
ขนาดใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะลดลง พื้นท่ีชายฝงทะเลมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดน้ําทวม
เพิ่มขึ้น สามเหลี่ยมปากแมน้ําบางพื้นท่ีจะเกิดน้ําทวม ผลผลิตจากการเกษตรจะลดลงรอยละ 30 ในชวง
ประมาณกลางศตวรรษท่ี 21 การระบาดของโรคประจําถิ่น และโรคทองรวงจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะน้ํา
ทวม และความแหงแลงซ่ึงคาดวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรนํ้า1 ซึ่งทําใหมีการคาดการณวา
ถึงแมวาเราจะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหเปนศูนยในวันนี้ ก็ไมสามารถที่จะหยุดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นไดเลย อยางไรก็ตาม เราก็ยังสามารถท่ีจะชะลอผลกระทบเหลาน้ัน
ใหเกิดขึ้นชาลงได เพื่อใหเราสามารถปรับตัว และสามารถอยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
เกิดขึ้นตอไปได ดวยความหวังดังกลาว ประกอบกับความรับผิดชอบของคนในรุนปจจุบันที่มีตอคนรุนหลัง 
ประชาคมโลกจึงไดรวมมือกันโดยการลงนามใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต และดําเนินการตามพันธกรณีท่ีมีตอ
พิธีสารซึ่งจะส้ินอายุการบังคับใชในป ค.ศ. 2012 นี้ และเพื่อท่ีจะทําใหระบบนิเวศปรับตัวอยางเปนธรรมชาติ
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ เพื่อประกันวา การผลิตอาหาร จะไมถูกคุกคามและเพื่อใหสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่ยั่งยืน ตามหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change:UNFCCC) ไดจึงมีการกลาวถึง
พันธกรณีภายหลังพันธกรณีที่ 1 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการดําเนินการในชวงพันธกรณีถัดไป จึงไดมี
การเจรจาอยางเปนทางการครั้งแรกในการประชุม COP 13th (Conference of Parties) ระหวางวันท่ี 3-14 
ธันวาคม ค.ศ. 2007 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

                                                            

1 Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group II. 2007.Climate Change 2007:Impacts, Adaptation and 
Vulnerability Working Group II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report 
Summary for Policymakers,Brussels 
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 ถึงแมวาในขณะนี้นโยบายของโลกดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตน้ันจะยังไมมี
ความชัดเจน แตหลายประเทศก็ไดแสดงจุดยืนที่แนวแนถึงเปาหมายระยะยาวในการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก ไมวาจะเปนนโยบายการดําเนินการภายในประเทศ หรือความรวมมือระหวางประเทศที่เปนผลดี
ตอสภาพภูมิอากาศ เชนเดียวกันกับประเทศไทย  
 บทความนี้ไดพยายามที่จะนําเสนอแนวทางการดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยภายใตกรอบการดําเนินงานของ UNFCCC ภายหลังชวงพันธกรณีที่ 1 ของพิธี
สารเกียวโต โดยเร่ิมจากการ มองโลก วาท่ัวโลกมีแนวทางการดําเนินโยบายดานการจัดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางไร และหันกลับมา มองไทย วามีแนวทางการดําเนินนโยบายดานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอยางไร จากน้ันจึง เหลียวหลังแลโลก กลับไปพิจารณาถึงความ
สอดรับระหวางแนวทางการดําเนินนโยบายในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
กับของแนวทางการดําเนินการดังกลาวของนานาประเทศ และสุดทายก็จะ มองอนาคต การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยภายหลังปค.ศ. 2012 รวมกับการนําเสนอขอเสนอ/แผนการ
การจัดการสภาพภูมิอากาศของโลกระยะยาว ตลอดจนมุมมองท่ีเปนไปไดของขอตกลงรวมในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. 2012 ซึ่งจะชวยใหเห็นถึงภาพใหญของแนวทางการ
ดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น 2  
 

มองโลก 

  “ทุกวันนี้โลกของเราแคบลง” ซึ่งส่ิงท่ีทําใหเกิดคํากลาวเชนนั้นก็คือ ระบบการติดตอส่ือสาร 
การคาการลงทุน และความสะดวกสบายในการคมนาคมที่เชื่อมโยงความแตกตางจากท่ัวทุกมุมโลกเขา
ดวยกัน แตน้ันก็เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของมนุษยเม่ือไมนานมานี้ แตธรรมชาติไดเชื่อมโยงโลก
เขาไวดวยกันมานานมากแลว แตมนุษยเพิ่งจะไดเห็น ไดเขาใจ ไดประจักษอยางแทจริง จากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น จึงเปนการยากที่จะหลีกเลี่ยงวาการกระทําของคนใด คนหนึ่ง 
ประเทศใด ประเทศหนึ่งจะไมมีผลตอโลก เชนเดียวกันกับการดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เก่ียวของกับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ทุกประเทศท่ัวโลกและการเขาใจถึงแนวทางในการ
ดําเนินการของนานาประเทศนั้น ก็จะทําใหเห็นถึงลูทางในการประสานความรวมมือในดานตางๆ ไมวาจะ
เปนการแบงปนองคความรู การถายทอดเทคโนโลยี หรือความชวยเหลือทางการเงิน เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในที่นี้ก็ไดพยายาม

                                                            

2 *หมายเหตุ เพ่ือใหเกิดคามสะดวกในความเขาใจในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน หรือรายงานการศึกษาของตางประเทศผูเขียน
จะใชการระบุชวงเวลาเปน คริสตศักราช สําหรับสวนที่เปนการดําเนินงาน หรือรายงานการศึกษาของประเทศไทยจะใชการระบุ
ชวงเวลาเปน พุทธศักราช 
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รวบรวม และนําเสนอแนวทางการดําเนินนโยบายของประเทศตางๆ โดยแบงตามภูมิภาคท่ัวโลก (ภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต เอเชียกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต 
และออสเตรเลีย) และองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา และการดําเนิน
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (EU และ APEC) เพื่อเปนตัวแทนท่ีทําให
ทราบถึงแนวโนมการดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต  

 
1.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกประเทศที่นับไดวามีบทบาทอยางมากดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน ทั้ง 2 ประเทศนี้ตางก็มีบทบาทในฐานะของผูนํา
ในภูมิเอเชีย ในดานสภาพภูมิอากาศน้ันประเทศญี่ปุนนั้น เปนประเทศในกลุมภาคผนวก I ประเทศเดียวที่อยู
ในภูมิภาคเอเชีย และพิธีสารเกียวโตก็ถือกําเนิดขึ้นที่ประเทศญ่ีปุน อีกท้ังญี่ปุนเปนประเทศที่มีความโดดเดน
ดานการสรางความรวมมือในการจัดการปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับประเทศกําลังพัฒนาใน
เอเชีย สวนประเทศจีนนั้น เปนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกาวกระโดดไปอยางรวดเร็ว 
และเปนผูปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสองของโลก  

 
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People's Republic of China) 

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดสงผลกระทบใหประเทศจีนไดรับความเสียหายอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานทรัพยากรนํ้า เห็นไดจากปริมาณน้ําฝนในชวง 100 ปที่ผานของประเทศ
จีนในแตละรอบปนั้น มีการเปลี่ยนแปลงท่ีไมชัดเจน แตการกระจายของน้ําฝนในแตละภูมิภาคน้ันลดลงใน
ทางดานตะวันออกของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนเหนือของ
ประเทศเปนภูมิภาคที่ปริมาณนํ้าฝนลดลงอยางรุนแรงมากที่สุด มีความถี่ของการเกิดโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น 
ซ่ึงสภาพอากาศที่เลวรายและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนั้น จะสงผลกระทบตอการพัฒนาดานสังคม 
เศรษฐกิจ ความเปนอยูของประชาชนชาวจีนอยางมาก3  
   หลักการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศจีนน้ัน ไดยึดกรอบการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคตตามหลักการความรับผิดชอบท่ีแตกตาง (Common but differential 
responsibility) ของ UNFCCC โดยท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวจะตองเปนผูนําในการลดปริมาณการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก ถายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนทางการเงินใหกับประเทศที่กําลังพัฒนา เพื่อใหเกิดการ

                                                            

3 Auspices of National Development and Reform Commission People’s Republic of China.2007.China’s National Climate 

Change Programme,China 
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พัฒนาท่ียั่งยืน และลดปญหาความยากจน โดยเนนใหเกิดความสมดุลทั้งในการลดปริมาณการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   รัฐบาลจีนมีนโยบายอยางแข็งขันในการอนุรักษพลังงาน และจัดหาโครงสรางทางดาน
พลังงานท่ีเหมาะสม ในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มศักยภาพในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปองกันภัยพิบัติ และสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน โดย
พยายามบูรณาการนโยบายดานตางๆเขาเปนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะนําใหเกิด
โครงการการพัฒนาทางดานสังคม และเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ผลักดันใหเกิดความรวมมือในการใชเทคโนโลยี
ช้ันสูง และนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จากการมีสวนรวมใน
กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ประเทศจีนพรอมที่จะใหความรวมมืออยางแข็งขันในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) ภายในประเทศ และเปนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสิ่งที่จะชวย
ใหประเทศจีนสามารถพัฒนาประเทศไปอยางยั่งยืน พรอมกับการชวยประชาคมโลกดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในขณะเดียวกันได  
  ประเทศจีนควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายในการอนุรักษพลังงาน และประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เพื่อลดการ
บริโภคพลังงานตอหนวย GDP (คําเต็ม) ในป ค.ศ. 2010 รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะปรับโครงสรางการบริโภค
พลังงาน โดยการพัฒนาพลังงานทดแทน สงเสริมใหเกิดการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และการใชประโยชน
มีเทนจากชั้นถานหิน ซึ่งโครงการที่มีความสําคัญอยางมากก็คือ การเพิ่มโครงการไฟฟาพลังงานน้ําขนาด
ใหญ เพื่อรองรับการบริโภคพลังงานขั้นพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นอีก รอยละ 10 และการปลดปลอยกาซไนตริกออก
ไซดในภาคอุตสาหกรรมก็จะจํากัดใหคงที่อยูในระดับป ค.ศ. 2005 สําหรับภาคการเกษตรรัฐบาลไดสงเสริม
ใหเปนการเกษตรท่ีปลดปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา แตใหผลผลิตสูง โดยใชเทคนิคการปลูกขาวระหวางฤดู
รอน (Semi-Drought Technique) และเทคโนโลยีทางดานการชลประทาน มีการจัดการของเสียจากสัตว 
สงเสริมการผลิตกาซชีวภาพ และควบคุมการใชประโยชนจากมีเทน (Methan:CH4) ที่ปลดปลอยออกมามาก
ขึ้น นอกจากนี้ในดานปาไมประเทศจีนมีนโยบายในการปลูกปา (Afforestation) โดยปรับเปลี่ยนใหพื้นที่
เพาะปลูกเปนพื้นท่ีปาไม ทุงหญา และอนุรักษปาธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีปกคลุมของปาไมใหไดรอยละ 20 และ
เพิ่มการสะสมของคารบอนใหได 50 ลานตันจากระดับในป ค.ศ. 2005 ในป ค.ศ. 2010 
   ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ประเทศจีนไดศึกษาระบบการ
เพาะปลูก โดยการเลือกสายพันธุที่ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรเทาปญหาความแหงแลง
ในการเพาะปลูกโดยรักษา และฟนฟูระบบนิเวศที่สําคัญอยางตอเนื่อง อีกทั้งพยายามเพิ่มการใชประโยชน
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสี่ยงของทรัพยากรน้ําโดยการจัดสรรน้ําอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็
ใชระบบวิศวกรรมในการปองกันนํ้าทวมที่มีมาตรฐานสูง ในแมนํ้าสายหลักของประเทศ ในพื้นที่ชายฝงทะเล
น้ันก็จะทําการปลูกขยายพื้นท่ีปาชายเลนเพื่อสรางความสามารถในการตานทานกับภัยพิบัติทางทะเลท่ีจะ
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สรางความเสียหายใหกับเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพิ่มมากขึ้นไปพรอมกับการจัดการใชประโยชน
พื้นท่ีชายหาด พื้นท่ีชุมน้ําชายฝงอยางเหมาะสม โดยสรางระบบ Coastal shelterbelt นอกจากน้ีรัฐบาลยัง
เพิ่มการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในการวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในอนาคต
รัฐบาลจีนจะเนนการนําผลการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรมาใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ
ยุทธศาสตรของประเทศมากขึ้น อีกทั้งสรางความรวมมือกับตางประเทศในการเสริมสรางความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนตอการสราง
ความสามารถในการปรับตัวทางดานการเกษตร และปาไม   
    นอกจากนี้ยังใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อท่ีจะใหการศึกษา และฝกอบรมเพื่อสรางให
ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการจัดการปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเนนการ
ถายทอดความรูสูชุมชน อันจะนําไปสูการสรางสังคมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเกิดการมีสวนรวมทั้งจาก
บริษัทเอกชน ในป ค.ศ. 2010 จีนจะสรางสถาบันและกรอบการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
จัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
    ดานความรวมมือระหวางประเทศน้ัน ประเทศจีนตองการใหประเทศท่ีพัฒนาแลว ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตอพิธีสารเกียวโตอยางเต็มท่ีในการใหความชวยเหลือประเทศท่ีกําลังพัฒนาในการถายทอด
เทคโนโลยี และองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหกับ
ประเทศที่กําลังพัฒนาท้ังในเรื่องของการปรับตัว และการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รัฐบาลจีนพรอม
ใหความรวมมือกับนานาประเทศในการรวมกิจกรรมการปรับตัวดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ปรับปรุงกฏหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับการดําเนินการตามความรวมมือดังกลาว ประเทศจีน
ตระหนักดีวาเทคโนโลยีมีบทบาทหลักสําคัญในการจัดการปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเทศจีนจึงไดเสนอใหมีกองทุนพิเศษดานความรวมมือทางดานเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหประเทศท่ีกําลังพัฒนาสามารถเขาถึงได นอกจากน้ีประเทศจีนยังเสนอใหมีความรวมมือ และถายทอด
เทคโนโลยีภายในภูมิภาคเพื่อจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจีนเองก็จะสรางระบบการ
สํารวจสภาพภูมิอากาศในภารกิจนี้ดวย   
    ดานการเสริมสรางศักยภาพของประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ัน รัฐบาล
จีนไดเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ โดยโครงการฝกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
อบรมการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะหนโยบายท้ังทางดานการลดการปลดปลอย 
การปรับตัว การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร และการจัดการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะเพิ่มความตระหนักดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และความเช่ียวชาญในการเผยแพรและใหการศึกษา ฝกอบรมในการสรางส่ือการสอนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษา รณรงคใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในภูมิภาคตางๆ เผยแพรความรูและ
แนะนํารูปแบบการบริโภคท่ีดีตอสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบขอมูล การสรางฐานขอมูลดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเครือขายทางอินเตอรเน็ต การแบงปนขอมูลมีการบริการขอมูลสาธารณะ 
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และระบบบริการขอมูลอุตสาหกรรม ประกอบดวย ระบบสถิติในการดําเนินการ Inventory และขอมูลการ
ติดตามตรวจสอบ Emission Factor (ภาษาไทย) เปนตน 
 

  2) ญี่ปุน (Japan) 
   ประเทศญี่ปุนเปนประเทศภาคผนวก I ภายใตพิธีสารเกียวโตเพียงประเทศเดียวในภูมิภาค
เอเชีย 4โดยมีพันธกรณีในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหต่ํากวารอยละ 6 เม่ือเทียบกับระดับในป 
ค.ศ.1990 จากขอมูลที่รายงานตอ UNFCCC ไดชี้ใหเห็นวาในป ค.ศ.2004 ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศญี่ปุนยังอยูที่รอยละ 7.4 เหนือระดับป ค.ศ.1990 อยางไรก็ตาม ประเทศญี่ปุนได
ดําเนินการอยางจริงจังตอการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายของพิธีสารเกียวโต ภายใต 
Kyoto Targets Achievement Plan (KTAP) ซ่ึงหลายฝายเชื่อวาความสําเร็จในอนาคตของประเทศญี่ปุน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ัน ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของ KTAP เปนสําคัญ 
  นโยบายของประเทศญี่ปุนคอนขางชัดเจนในสวนของการสงเสริม และนําเทคโนโลยีดาน
ส่ิงแวดลอมเขามาทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานพลังงานญ่ีปุนมีนโยบายที่สงเสริม
ใหมีการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน โดย New Energy and Industrial Technology 
Development Organization (NEDO) ใหความรวมมือ และสนับสนุนดานการเงิน ในโครงการจํานวนมากที่
สงเสริมใหเกิดการพัฒนา และเลือกใชเทคโนโลยีทั้งในประเทศและตางประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศ
ญ่ีปุนก็ไดพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวกับเทคโนโลยีไฮโดรคารบอน โดยเนนในสวนของเทคโนโลยีเปลี่ยนกาซ
เปนของเหลว (Gas to Liquid Technology) ไฮเดรตกาซ (Gas Hydrates) และถานหินที่สะอาด (Clean 
Coal Technology) อีกทั้งยังผลักดันใหรัฐบาลผานกฎหมาย Renewables Portfolios Standard (RPS) ท่ีมี
เปาหมายเพื่อควบคุมการใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ําขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก และพลังงานความรอนพื้นพิภพ รัฐบาลญี่ปุนมีแผนที่จะสงเสริมพัฒนา และปรับการใชพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพที่จะสงเสริมการใชใหได 500,000 กิโลลิตรในปค.ศ.2010 ในสวนของ 
KTAP ก็มีความคืบหนาในการดําเนินงานหลายอยาง เชน การปรับปรุง กฎหมายการอนุรักษพลังงาน เพื่อ
สงเสริมใหเกิดมาตรฐานสีเขียวในสิ่งปลูกสราง มาตรฐานสิ่งแวดลอม “Top-Runner” (“Top-Runner” 
environmental standards) และสนับสนุน Law Concerning the Recovery and Destruction of 
Fluorocarbons การรณรงค “Team - 6%” เพื่อสงเสริมใหเกิดความตระหนักรวมกัน เก่ียวกับการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก โครงการ “Cool Biz” และ “Warm Biz” ท่ีกระตุนชาวญี่ปุนเปลี่ยนลักษณะการ
แตงกายในชวงฤดูรอน และฤดูหนาวที่เหมาะสม และลดการใชจายที่ไมจําเปนเกี่ยวกับการทําความรอนและ
ความเย็น นอกจากน้ีญี่ปุนยังสนับสนุนใหทุกสาขามีการลงทุนอยางตอเนื่องใน ระบบ Cap and Trade ดวย

                                                            

4Oxford: G8 Research Group Oxford .2007.Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 
'G8 Plus Five' Countries:G8 Final Compliance Report 2007,112-122 pp. 



  7 

วิธีการ Japanese Voluntary Emissions Trading System (JVETS) และสนับสนุนการพัฒนาและใช
พลังงานทางเลือก (พลังงานนิวเคลียร พลังงานทดแทน) ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
    ในเดือนธันวาคมป ค.ศ.2006 รัฐบาลไดประกาศมาตรฐานประสิทธิภาพเชื้อเพลิง (ตองการ
ปรับใหไดรอยละ 23.5 ในป ค.ศ. 2015) ถึงแมวากระทรวงสิ่งแวดลอมนั้นมีแผนที่จะนําภาษีคารบอนเขามา
ใช แตดูเหมือนวาในความเปนจริงมีความยากลําบากในการปฏิบัติใช และไดประกาศเปด Japan’s First 
Emissions Exchange ในเดือนกุมภาพันธป ค.ศ.2007 แตอนาคตของการซื้อขายกาซเรือนกระจก 
(Emissions Trading: ET) ของญี่ปุนนั้นก็ยังคงไมชัดเจน (ยังไดรับการคัดคานจากกลุมธุรกิจในญ่ีปุน) 
อยางไรก็ตามรัฐบาลยังมีความม่ันใจในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยสมัครใจของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลคาดหวังวารอยละ 1.4 จะลดไดจากภายในประเทศ และแหลงดูดซับ
คารบอนไดออกไซด (Carbon Sinks) ไมเพียงเทานี้ ในเดือนเมษายนป ค.ศ. 2007 รัฐบาลญี่ปุนยังไดอนุมัติ
โครงการ CDM/Joint Initiative Programs จํานวน 165 โครงการ รวมกับสาธารณรัฐเชคไดในการซ้ือโควตา
การปลดปลอย 20 ลานตัน และจะทําขอตกลงลักษณะเดียวกันน้ีกับรัสเซีย และยูเครน  
    ถึงแมวารัฐบาลญี่ปุนจะดําเนินในนโยบายตางๆ อยางจริงจัง แตก็ไมประสบความสําเร็จใน
การเสนอการดําเนินการสําหรับภาษีคารบอน (Carbon Tax) เห็นไดจากความพยายามเชิงบวกที่ลมเหลว
ของแผนการกระทรวงสิ่งแวดลอมที่จะเรียกเก็บภาษีคารบอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (เทากับ 1.5 เยนตอลิตร
ในกรณีของนํ้ามันเชื้อเพลิง) ในป ค.ศ.2007 และที่ผานมาในการเสนอการเก็บภาษีส่ิงแวดลอมนั้น ก็ถูก
คัดคานโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (Minister of Economy, Trade, and Industry: 
METI) เนื่องจากอาจจะลดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศได 
   ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการใช
พลังงานน้ัน รัฐบาลไดประกาศใหทกวันที่ 1 ของทุกเดือน และเดือนกุมภาพันธของทุกปเปนวันอนุรักษ
พลังงาน สวนวันท่ี 1 สิงหาคม และ 1 ธันวาคมของทุกปใหเปนวัน “General Check Up Days For Energy 
Conservation” และ METI เปนผูสนับสนุนโครงการ “Excellent Energy Management.”  
    มีการคาดการณวาทรัพยากรพลังงานภายในประเทศญี่ปุนสามารถรองรับไดเพียงรอยละ 20 
ของความตองการพลังงาน ในปจจุบันรัฐบาลญี่ปุนจึงเนนใหเกิดการสํารวจแหลงพลังงานทางเลอืกอื่น รวมถงึ
เทคโนโลยีใหมในการผลิตภัณฑพลังงานที่จะทําใหญี่ปุนสามารถประสบความสําเร็จตามพันธกรณีได โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะอาดของเทคโนโลยี ที่ใชในผลิตภัณฑและการใชไฮโดรคารบอน ทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีกาซสูของเหลว และการวิจัยการ Gas Hydrates เพราะประเทศญี่ปุนมีแหลงกาซธรรมชาติ
แหลงใหญอยูใตทะเล  
    ทางดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการคมนาคมน้ัน ประเทศญ่ีปุนนับ
ไดวาเปนผูนําในการพัฒนาพาหนะที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และระบบการขนสงพื้นฐาน ตลอดจนเทคโนโลยี
ช้ันสูง Ministry of Land, Infrastructure and Transport: MLIT) ไดดําเนินการรณรงคโครงการ “Eco-Road” 
โดยจูงใจใหประชาชนใชบริการการขนสงมวลชน และการขนสงสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยเปลี่ยน
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จากระบบถนนมาเปนระบบราง และทางเรือขนสงสินคามีหลายโครงการ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรท่ีจะ
จูงใจใหเกิดการใชและพัฒนาเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงท่ีสะอาด ไมวาจะเปนมาตรการควบคุมการ
ปลดปลอยควันเสียของเคร่ืองยนตยานพาหนะอยางเขมงวด โดยกระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of 
Environment: MOE) ไดปรับปรุง “Permissible Limits for Properties and Substances Contained in 
Automobile Fuel” ภายใตกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ ( Air Pollution Control Law) และมาตรการจูง
ใจโดยรัฐบาลไดใหเงินคืน และลดภาษีสําหรับยานพาหนะที่ปลดปลอยคารบอนต่ํา เพื่อสรางระบบการขนสง
สาธารณะที่สะอาด (Cleaner Public Transportation System ) อีกทั้ง MLIT ก็เสนอใหเพิ่มประสิทธิภาพ
เชื้อเพลิงของรถโดยสารจาก 13 กิโลเมตรตอลิตร (km/l) เปน 16.5 กิโลเมตรตอลิตร 
   นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุนยังสนับสนุนการพัฒนานโยบายดานส่ิงแวดลอม และโครงการใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนโครงการความรวมมือทวิภาคี และพหุภาคีกับประเทศอื่น เชน ความรวมมือ
กับกระทรวงส่ิงแวดลอมของอินโดนีเซีย และ United Nations Center for Regional Development ใน Asia 
Environmentally Sustainable Transport Regional Forum ครั้งที่ 2 ท่ีเมือง Jogjakarta ความรวมมือกับ
ประเทศท่ีสงออกพลังงานในการใชเทคโนโลยีที่สะอาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน Hydrocarbon 
Services ที่หลากหลาย อีกท้ัง METI ของญี่ปุนไดตกลงกับประเทศอินโดนีเซียเพื่อสงเสริม และใหเกิดความ
แนนอนในการชวยเหลือทางดานเทคนิคของการแปรสภาพถานหินเปนเชื้อเพลิงเหลว (Coal Liquefaction) 
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑของถานหิน เทคโนโลยีสําหรับการใชถานหินคุณภาพต่ํา (ถานหินสีน้ําตาล) และ
เทคโนโลยีถานหินที่สะอาด และเผยแพรเทคโนโลยีดังกลาวไปท่ัวภูมิภาค ตลอดจนใหความชวยเหลือ
ประเทศตางๆ ในเอเชียตอการพัฒนาบุคลากรทางดานวิศวกรรม และการจัดการบริหารเพื่อใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการใชถานหิน มีเทน กาซธรรมชาติใหประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมเหมือนประเทศญี่ปุน และมีการวิจัยพลังงงานรวมกันในโครงการระหวางประเทศในภารกิจเฉพาะ
กิจพลังงานฟอสซิลท่ีสะอาด (Cleaner Fossil Energy Task Force) โดยรวมกับ ประเทศจีน อินเดีย เกาหลี
ใต สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย รวมทั้งไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใตกรอบการดําเนินงาน
เก่ียวกับถานหินท่ีสะอาด เพื่อปรับเทคโนโลยี มีเทนในชั้นถานหิน (Coal Bed Methane: CBM) และ 
เทคโนโลยีการกักเก็บคารบอน (Carbon Sequestration) กับประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 
 

1.2 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
  สําหรับในภูมิภาคนี้ประเทศท่ีมีบทบาทดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมากก็คือ 
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งส่ิงท่ีทําใหเปนเชนนั้นก็คือ ประเทศอินโดนีเซียไดปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปน
อันดับ 3 ของโลก เหตุดังกลาวสืบเน่ืองมาจากการลักลอบตัดไม การขาดการจัดการปาไมท่ีเหมาะสมรวมกับ
ความแหงแลงที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณเอลนิโญ (El Ninõ) ที่
เหนี่ยวนําใหเกิดไฟปามากขึ้น ซ่ึงไฟปานั้นเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดกาซเรือนกระจกมากเปน 5 เทาของ
การปลดปลอยในภาคอื่นๆ โดยการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของอินโดนีเซียตอปนั้นมาจากภาคพลังงาน 
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ภาคการเกษตร และของเสียท้ังหมดประมาณ 451 MtCO2e (Metric tons of Carbon dioxide equivalents) ในขณะที่การ
ทําลายปา และการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน รวมกันปลอยประมาณ 2,563 MtCO2e (มีอัตราสวน
มากที่สุด) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน และการทําลายปานั้นไดปลดปลอยแหลงคารบอนเปน
จํานวนมาก คิดเปนรอยละ 85 ตอปของการปลดปลอยของอินโดนีเซีย และเปนรอยละ 34 ของการ
ปลดปลอยจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และปาไม (Land Use, Land-Use Change and Forestry: LULUCF) 
ของโลก ซึ่งบอยคร้ังท่ีทางภาคใตของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดจากไฟปาของ
ประเทศอินโดนีเซียดวยเชนกัน 5 
 

1) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 
   ประเทศอินโดนีเซียมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากปค.ศ.1990 ประมาณ 0.3 องศาเซลเซียส จากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณนํ้าฝนและตกในชวงสั้นๆ ไดกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม นอกจากน้ีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดคุกคามความปลอดภัยดานอาหารของชาวอินโดนีเซียอยางมาก เพราะดู
เหมือนวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันไดทําใหปุยในดินลดลงประมาณรอยละ 2 - 8 สงผลใหผลผลิต
ขาวลดลงประมาณรอยละ 4 ตอป อีกท้ังคาดการณวาในป 2050 ระดับนํ้าทะเลในบริเวณอาวจากาตารจะ
สูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานบริเวณชายฝง อุณหภูมิน้ําทะเลของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นระหวาง 
0.2-2.5 องศาเซลเซียส สงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ผลผลิตปลา และกุง อีกท้ังยังสงผลตอ
ปะการังของประเทศอินโดนีเซียที่มีเปนรอยละ 18 ของโลก ทําใหเกิดการฟอกขาว นอกจากน้ีปรากฏการณ
เอลนิโญ และลานิญาไดทําใหเกิดการการระบาดของมาลาเรีย ไขเลือดออกและโรคระบาดรุนแรง และครา
ชีวิตประชาชนเปนจํานวนมากขึ้น จากการรายงานของ IPCC Fourth Assessment Report ในป ค.ศ. 2007 
พบวาชวงหนาฝนมีผูปวยไขเลือดออกเพิ่มมากขึ้นในอินโดนีเซีย และจากการวิจัยพบวาอุณหภูมิที่อุนขึ้น
สามารถทําใหเกิดการกลายพันธุของไวรัสได 5 
   ประเทศอินโดนีเซียไดลงนามในพิธีสารเกียวโตเม่ือปค.ศ.1998 และใหสัตยาบันในป ค.ศ. 
2004 ตั้งแตนั้นมาประเทศอินโดนีเซียก็ไดพยายามดําเนินโครงการ CDM อยางแข็งขัน โดยปรับนโยบาย 
และกฎหมายปาไม พรอมทั้งพยายามทําใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากขึ้น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนใน
การจัดการปาไมในประเทศอินโดนีเซีย แตวาการบังคับใชกฎหมายยังคงออนอยูมาก และผลการดําเนินงาน
น้ันยังไมเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะการลักลอบตัดไมยังคงเปนเปนปญหา 
   สําหรับภาคพลังงานตอการลดการปลดปลอยนั้น ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายสรางการ
ขยายผลผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใชภายในประเทศ และเพื่อการสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดยุโรปที่
มีความตองการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง คาดการณวาในป ค.ศ. 2009 ไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมที่ผลิตใน

                                                            

5 PEACE .2007. Indonesia and climate Change Current status and Policies. 
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ประเทศอินโดนีเซียจะเพิ่มถึง 700 ลานลิตร หรือประมาณรอยละ 2 ของการบริโภคนํ้ามันดีเซล ซึ่งตองการ
ปลูกปาลมประมาณ 200,000 เฮคแตร และจะมีความตองการไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 2025 ประมาณ 
4,700 ลานลิตร หรือประมาณรอยละ 5 ของการบริโภคนํ้ามันดีเซล ซึ่งตองใชพื้นที่ 2.5 เทาของเกาะบาหลีใน
การปลูกพืชนํ้ามัน อยางไรก็ตามก็ยงัมีความเสี่ยงในการทําลายพื้นที่ปา และความขัดแยงในการใชประโยชน
ท่ีดินเพื่อการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ซ่ึงผลิตภัณฑปาลมน้ํามันก็ยังคงเปนสาเหตุหลักของการทําลายปา รัฐจึง
ไดสงเสริมใหเกิดการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสบูดํา (Jatropha curcas.) ท่ีสามารถเจริญเติบโตไดในพื้นที่
ปาเสื่อมโทรม และพื้นที่เส่ือมโทรม6 อันจะทําใหคนจนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นดวย แตวาการพัฒนา
พลังงานทดแทนอื่นในอินโดนีเซียน้ันเปนไปไดชามาก เพราะขอจํากัดทางดานงบประมาณ และขาดแรงจูงใจ
ในการลงทุน ซึ่งคอนขางแตกตางกับจีน อินเดีย ที่มีการดําเนินการในประเด็นดังกลาวอยางเขมแข็ง ถึงแมวา
อินโดนีเซียจะเปนประเทศท่ีสงออกพืชน้ํามันมากที่สุดในภูมิภาคน้ี แตรัฐบาลก็ยังมีนโยบายในการขยายการ
ใชถานหินเพิ่มขึ้น ซ่ึงคาดวา ในป ค.ศ. 2025 การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศอินโดนีเซียจากการเผา
ไหมของถานหินจะเพิ่มมากขึ้นจากปค.ศ. 2005 ประมาณ 20 เทา หรือ 1.3 เทาของการปลดปลอยจากภาค
พลังงานท้ังหมดในปเดียวกัน    
    รัฐบาลอินโดนีเซียคอนขางท่ีจะมีความกระตือรือรนในการดําเนินโครงการ CDM อยางมาก 
แตก็ยังไมสามารถท่ีจะใชประโยชนจากกลไกดังกลาวไดอยางเต็มท่ี ปจจุบันมีเพียง 11 โครงการท่ีไดรับการ
อนุมัติจากหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานตามกลไก CDM (Designated National Authority (DNA) 
for the CDM) และมี 8 โครงการที่ไดขึ้นทะเบียนกับทางคณะกรรมการบริหาร (Executive Board: EB) แลว 
ซ่ึงสวนใหญเปนโครงการพลังงานทดแทน และโครงการการจัดการของเสีย 7  
  รัฐบาลอินโดนีเซียไดใหความสําคัญของการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
แผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและปจจุบันรางยุทธศาสตรดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีไดเสร็จส้ินแลว โดยมีเนื้อหาเนนใหเกิดการวิจัยในประเด็นการปรับตัวมากขึ้น แตวายังไมคอยมี
การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในการดําเนินการ สงผลใหประเทศอินโดนีเซียมีความพรอมตอ
การปรับตัวตอผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอยมาก ในสวนของความรวมมือระหวาง
ประเทศ สวนใหญอินโดนีเซียมีความรวมมือกับประเทศออสเตรเลียทั้งในโครงการการจัดการดานคมนาคม 
และโครงการเกี่ยวกับปาไม ลดการทําลายปา เพื่อใหเปน Carbon sink ของโลก 
 

                                                            

6 Hutapea,(2007) อางถึงใน PEACE (2007) Indonesia and climate Change Current status and Policies. 
7 UNEP RISOE (2007) อางถึงใน PEACE .2007. Indonesia and climate Change Current status and Policies., 



  11 

3) ภูมิภาคเอเชียใต   
 ในภูมิภาคนี้ประเทศท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดเห็นจะหนีไมพนประเทศอินเดีย นอกจากจะเปนประเทศท่ีมี
ประชากรมากเปนอันดับ 2 ของโลก และประชากรสวนใหญมีฐานะยากจนแลว ยังเปนประเทศหน่ึงท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมาก เพราะนอกเหนือจากความยากจนที่เปนอุปสรรค
ของการพัฒนาแลว ยังเปนอุปสรรคตอการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย ความแหงแลงที่
ยาวนานไดคุกคามความสามารถในการจัดหานํ้าใหเพียงพอสําหรับคนสิบลานคนในอินเดีย ในขณะเดียวกัน
ระดับน้ําทะเลสูงที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดปญหานํ้าทวมเปนบริเวณกวางในพื้นท่ีชายฝง รูปแบบสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปย่ิงทําใหระหวางฤดูมรสุมนั้นเกิดความแหงแลงมากขึ้นสงผลอยางมากตอเศรษฐกิจของ
ประเทศในปค.ศ. 2018 ประมาณการคาความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นนั้นจะอยูท่ีประมาณรอยละ 9-13 ของ GDP  
 
   1) ประเทศอินเดีย (India) 
   รัฐบาลอินเดียทราบดีวาประเทศกําลังอยูในความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แตดวยปญหาความยากจนจึงทําใหจุดยืนของประเทศอินเดียในการเจราจาภายใตพิธีสารเกียวโตเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ สถานการเจรจาของอินเดียนั้นคอนขางมีจุดยืนท่ีแข็งกราวใน
หลักการความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน และความรับผิดชอบในอดีตของประเทศท่ีพัฒนาแลว จากการประชุม
ของ IPCC เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007 ท่ีผานมา ประเทศบราซิล จีน และอินเดียไดรวมกันกลาวหาถึง
การหลบเลี่ยงความรับผิดชอบของประเทศที่พัฒนาแลวตอการกระทําในอดีต การเพิ่มขึ้นของการปลดปลอย
ของประเทศท่ีกําลังพัฒนา เนื่องจากความตองการในการพัฒนาสังคม “the share of global emissions 
originating in developing countries will grow to meet their social and development needs.” ซ่ึง
ประเทศอินเดียกลาวถึงสาเหตุที่ไมมีพันธกรณีในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในเชิงปริมาณใน
ฐานะที่เปนประเทศอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ววาภารกิจท่ีสําคัญที่สุดของประเทศอินเดียก็คือ การ
แกปญหาความยากจน ฉะนั้นท้ังปญหาความยากจนของคนอินเดียท่ีมีจํานวนมากและการลดปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกก็ไมมีเงินในการจัดการท้ังคู  
   สําหรับชวงปค.ศ. 2006-2010 นโยบายทางดานพลังงานของรัฐบาลอินเดียตองการสรางการ
เขาถึงเทคโนโลยีสะอาดใหกับคนจน และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน นอกจากนี้ในชวงป ค.ศ. 2004 -
2030 ไดคาดการณวาการบริโภคถานหินจะเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป อยางไรก็ตามรัฐบาลอินเดียก็ไดประกาศ
ถึงการดําเนินการในเชิงบวกเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือกอื่น เชน โครงการ CDM และนโยบายทางดาน
ส่ิงแวดลอมใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคมที่มีการปรับปรุงใชพลังงานท่ีสะอาด และมีประสทิธภิาพ 

                                                            

8 Oxford: G8 Research Group Oxford .2007. Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 
'G8 Plus Five' Countries:G8 Final Compliance Report 2007 ,80-91 pp. 
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คณะกรรมการพลังงานไฮโดรเจนแหงชาติ (The National Hydrogen Energy Board) ไดเตรียม National 
Hydrogen Energy Roadmap ที่จะมีบทบาทในการประสานงานระหวางหลายๆ หนวยงานที่เก่ียวของกับ
การวิจัย และพัฒนาธุรกิจพลังงานไฮโดรเจน อีกทั้งนายกรัฐมนตรีของอินเดียนั้นไดสนับสนุนโครงการ
พลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีถานหินที่สะอาด และพลังงานทางเลือกอื่นๆ  
   ในอนาคตพลังงานทางเลือก การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงานทดแทนขนาด
ใหญ มีแนวโนมที่จะมีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระทรวงพลังงานใหม และพลังงานทดแทน (Ministry of New and Renewable Energy: MNRE) ไดดําเนิน
โครงการพัฒนา และสาธิตการใชประโยชนจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่หลากหลาย เชน พลังงานความ
รอนแสงอาทิตย พลังงานลม การสันดาปชีวมวล พลังนํ้าขนาดเล็กและขนาดยอม พลังงานพื้นพิภพ และ
พลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลง เปนตน อีกท้ังยังทําการติดตั้งระบบพลังงานชีวมวลและการทําการเพาะปลูกพืช
พลังงานในพื้นท่ีวางเปลาเพื่อนํามาทําไบโอดีเซล และจัดทําระบบเซลลแสงอาทิตย (Solar Photovoltaic 
หรือ Solar cell) นอกจากน้ียังไดสรางความรวมมือทางดานพลังงานกับประเทศบราซิล ในการถายทอด
เทคโนโลยีดานนิวเคลียรและเอทานอล และสรางรวมมือกับประเทศจีนในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน ซ่ึงการดําเนินงานทั้งหมดจะตองสอดคลองกับเปาหมายของนโยบายสิ่งแวดลอมแหงชาติของ
อินเดีย คือ การหลีกเลี่ยงไมใหเกิดผลกระทบที่รายแรงจากการใชพลังงาน หรือใหเกิดขึ้นนอยที่สุด รวมกับ
การปรับประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณการใชตอ GDP  
   ทางดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคคมนาคมไดมีการออก The 
Automotive Mission Plan 2006-2016 ท่ีนําเอามาตรฐานการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับรถยนต
ระดับโลกมาใชในอินเดีย อีกทั้งยังสนับสนุนใหมีการวิจัยพัฒนาในเรื่องดังกลาวมากขึ้น นอกจากนี้ก็มีการ
ประสานยุทธศาสตรการพัฒนาของพลังงานทางเลือกและเงินทุนสนับสนุน จะนําเอามาตรฐานการปลดปลอย 
BS IV emission norms มาใชซึ่งเทียบเทากับมาตรฐาน Euro IV equivalent norm ซึ่งจะใชกับ 11 เมือง 
และใชมาตรฐาน BS III emission norms ทั่วประเทศ อีกทั้งยังนํา Compressed Natural Gas (CNG) 
based vehicles มาใชสําหรับรถสวนบุคคลในป ค.ศ. 2007 นอกจากน้ีประเทศอินเดีย และประเทศเยอรมนี
ไดทําบันทึกความเขาใจในความรวมมือในการพัฒนาการคมนาคมทางถนนในประเทศท้ังสองรวมกัน 
ตลอดจนทางกระทรวงส่ิงแวดลอมและปาไมไดตีพิมพ คูมือ Good Practices in Environmental Regulation 
ในเว็บไซดและเผยแพรใหกับผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญ  
   ดานความรวมมือระหวางประเทศน้ันประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดียไดทําการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับความรวมมือทางการคาทวิภาคี และการลงทุนในภาคพลังงานของประเทศอินเดีย อีก
ท้ังประเทศอินเดีย กับประเทศออสเตรเลียไดประกาศแผนเชิงปฏิบัติการใหมของ Asia-Pacific Partnership 
on Clean Development and Climate Task Force (AP6) โดยมีโครงการท่ีจะเนนการจับและกักเก็บ
คารบอน กาซจากถานหิน และการปรับปรุง Gas-handling Infrastructural ซึ่งเปนการเติมเต็มในพันธกรณี
ของประเทศอินเดียที่มีตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations 
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Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และความรวมมือในการเตรียมการเพื่อปรับตัว
ตอผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ และการดําเนินการดานความรวมมือกับกลุมประเทศภาคผนวก I ท่ีเห็น
ไดถึงบทบาทของประเทศอินเดียในเวทีโลกมากที่สุด ก็คือ การที่ประเทศอินเดียมีความกระตือรือรนในการ
เขารวมโครงการ CDM โดย 114 จาก 391 (ค.ศ. 2007) โครงการไดรับการรับรองจาก UNFCCC และได
ลงทะเบียนกับรัฐบาลอินเดีย ถึงแมวาประเทศอินเดียจะมีการพัฒนาโครงการ CDM จํานวนมากก็ตาม แต 
แตก็เปนดําเนินการในระดับเล็ก และในบางกรณีก็ไมไดดําเนินการ  
 

1.4 ภูมิภาคเอเชียกลาง  
 ในภูมิภาคนี้ประเทศที่นาสนใจและมีบทบาทมากท่ีสุดก็คือ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงเสมือนเปน

ผูนําในภูมิภาค และผูนําในกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามัน (Organization of Petroleum Exporting Country: 
OPEC) แตดวยขอมูล การดําเนินการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของซาอุดิอาระเบียมี
อยางจํากัดจึงสามารถสรุปการความคืบหนาของการดําเนินการไดโดยภาพรวมไดดังน้ี 

 
1) ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Arabia) 

   ประเทศซาอุดิอาระเบียเปนผูสงออกน้ํามันท่ีใหญท่ีสุดของโลก กษัตริยของประเทศ
ซาอุดิอาระเบียไดมีความเห็นวาเปนการกลาวเกินจริงถึงผลกระทบของน้ํามันกับส่ิงแวดลอม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตก็ไดสนับสนุนใหตั้งกองทุนเปนเงิน 300 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 200 ลานยู
โร เพื่อนาํไปใชในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเนนการใชเทคโนโลยีในการแกไข
ปญหา การวิจัยที่เก่ียวของกับพลังงานในอนาคต อีกทั้ง 1 ใน 3ประเด็นของการประชุมโอเปค นายกรัฐมนตรี
ของกลุมประเทศโอเปค (OPEC ministers) ไดสนับสนุนการจับ และกักเก็บคารบอน โดยใชเทคโนโลยีใหม
ในการดักจับคารบอนไดออกไซด และเก็บไวใตดิน กลุมบริษัทของโอเปคนั้นไดมีมติใหประเด็นการปองกัน
ส่ิงแวดลอมในอนาคตเปนภารกิจที่สําคัญ และดําเนินการพรอมกับการจัดหาน้ํามันใหเพียงพอตอความ
ตองการ ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณในการมีสวนรวมในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และจัดการ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมดวยสถานะของซาอุดิอาระเบียในฐานะผูสงออกนํ้ามัน และ
นํ้ามันเปนทรัพยากรหลักที่หลอเลี้ยงการพัฒนาของประเทศ จึงทําใหสามารถดําเนินการตามพันธกรณีท่ีมีตอ
พิธีสารเกียวโตไดยาก 9   
   อยางไรก็ตามประเทศซาอุดิอาระเบียไดพยายามเขามามีบทบาทในการจัดการปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี และไมเพิ่มภาษีน้ํามันและปโตรเลียม 

                                                            

9 AFP report :Saudi Arabia announces climate change fund ,17November 2007,Date of Acess : 07 December 2007 

,http://news.yahoo.com  
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เนื่องจากการลงนามพิธีสารเกียวโต และความสนใจในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แตทวาการพัฒนาของโลกก็ยังตองขึ้นอยูกับน้ํามัน เพราะการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นยังคงมีขนาดเล็ก และ
ยังไมสามารถทดแทนพลังงานจากฟอสซิลไดอยางสมบูรณในระยะเวลาอันสั้นได10 นอกจากนี้ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเชื่อวาการเก็บภาษีคารบอนนั้นเปนวิธีท่ีจะมีผลกระทบเชิงลบตอการพัฒนาทางเศรษฐกจิ และ
ความสามารถในการรับมือตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
ฉะนั้น CDM จึงเปนแนวทางเชิงบวกที่จะชวยใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี และความรูทักษะ และสงเสริม
การจับและกักเก็บคารบอนในอุตสาหกรรมซึ่งจะเปนประโยชนทางเศรษฐกิจของโลก และลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผลของวิธีการดังกลาวนั้นก็ไมดีนักสําหรับผูผลิตน้ํามัน
จากประเทศที่กําลังพัฒนา11  
 

1.5 ภูมิภาคยุโรป 
  สําหรับประเทศเยอรมนีนับไดวาเปนประเทศที่มีบทบาทในการเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของภูมิภาคยุโรป ส่ิงที่ทําใหประเทศเยอรมนีไดรับการยอมรับดังกลาวจากประชาคมโลกก็
เน่ืองจากจุดยืนในเวทีโลกที่ชัดเจนในดานการตอตานและพรอมที่จะปกปองโลกตอผลกระทบดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง ทั้งการเจรจาในเวทีระหวางประเทศ และการดําเนินการทั้งดาน
กฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการประสานความรวมมือภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ประเทศเยอรมนีมีความพรอมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ ระบบ
เงินทุนตางๆ ในสวนของประเทศรัสเซียนั้น ดวยความแตกตางระหวางพันธกรณีในการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกในพิธีสารเกียวโตกับปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลดปลอยในสภาพปกติทางเศรษฐกิจ 
(Bussiness as Usual: BaU) หรือที่เรียกกันวา “Hot air” และการขายโควตาสวนตางๆ ก็ทําใหประเทศ
รัสเซียเปนผูคากาซเรือนกระจกรายใหญในยุโรป อีกทั้งยังดึงสวนแบงตลาดคารบอนในยุโรปไปจากประเทศ
กําลังพัฒนา นอกจากนี้กลไกภายใตพิธีสารเกียวโตก็จะชวยใหรัสเซียปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรท่ีเกา และ
เทคโนโลยีที่โบราณใหเกิดประสิทธิภาพทางพลังงานมากขึ้น  
   

                                                            

10 Saudi King Gives $300 Million to Climate Change Research, Saudi Prince Buys Massive Jet,18 November 2007 ,Date of 
Acess : 07 December 2007, http://www.environmentalgraffiti.com/?p=492 
11 AD HOC WORKING GROUP ON FURTHER COMMITMENTS FOR ANNEX I PARTIES UNDER THE KYOTO 

PROTOCOL Fourth session Vienna, 27–31 August 2007 and Bali, 3–11 December 2007 Agenda item 3 Analysis of 

mitigation potentials and identification of ranges of emission reduction objectives of Annex I Parties Information and data 

on the mitigation potential of policies, measures and technologies Submissions from Parties Addendum 
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  1) ประเทศเยอรมนี (Germany) 
  ประเทศเยอรมนีเปนประเทศในกลุมภาคผนวก I ภายใตพิธีสารเกียวโต ในกรอบการ
ดําเนินงานของพิธีสารเกียวโตน้ันประเทศเยอรมนีจะตองลดปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดใหได
รอยละ 21 ในชวงพันธกรณีท่ี 1 ซึ่งปรากฏวาในปจจุบันเยอรมนีสามารถลดปริมาณการปลดปลอย
คารบอนไดออกไซดไดแลวถึงรอยละ 18 เม่ือเทียบกับป 1990 ซ่ึงรัฐบาลเยอรมนีมีความมั่นใจอยางมากวา
สามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายของพิธีสารเกียวโตอยางแนนอน และมีความพรอมในการเปนตนแบบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตพิธีสารเกียวโตใหกับประเทศตางๆ    
   The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
(BMM) เปนหนวยงานประสานงานหลักดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเยอรมนี ซึ่งมี
แนวนโยบายการดําเนินการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและอนาคตที่ครอบคลุมไปถึง
ภายหลังชวงพันธกรณีที่ 1 ที่ชัดเจน โดยไดใหความสําคัญในเรื่องของพลังงานและการคมนาคมเปนหลัก ใน
ป ค.ศ. 2020 ประเทศเยอรมนีมีเปาหมายท่ีจะลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดใหไดถึงรอยละ 40 เม่ือ
เทียบกับระดับในปค.ศ. 1990 ซึ่งมากกวาเปาหมายของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ถงึ รอยละ 10
   การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานน้ัน ประเทศเยอรมนีนั้นมีนโยบาย
ปฏิวัติพลังงาน โดยภายในปค.ศ.2020 จะทําการผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกตางๆ ไมวาจะเปน
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานจากของเสีย ใหเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25-30 โดยมีระบบ
การประกันราคาของไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพื่อใหแนใจวาจะเปนไปดวยยุติธรรม และราคาคงท่ี โดย
วัตถุดิบที่จะนําเขามาใชในการผลิตก็มีความยั่งยืนดานเกษตรกรรม และไมทําลายพื้นท่ีปา  
   โครงการ Combine Heat Plants (CHP) เปนโครงการที่รัฐบาลประเทศเยอรมนีไดให
ความสําคัญและดําเนินการอยางจริงจังอยางมากเนื่องจากโครงการ CHP เปนการใชความรอนของเสีย 
(Heat) มาใชในการใหความรอนในพื้นที่ท่ีเปนที่อยูอาศัยโดยรอบซ่ึงมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จถึง
รอยละ 90 โดยมีเปาหมายวาจะทําการผลิตไฟฟาจากโครงการ CHP ใหได รอยละ 25 ในป ค.ศ. 2020 และ
จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟารอยละ 25-30 ในป ค.ศ.2020 และขยายกําลังผลิตใน
ป ค.ศ. 2030 อีก เพื่อใหเพียงพอตอความตองการพลังงาน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพทางดานเศรษฐกิจ 
ความปลอดภัยและความเหมาะสมทางดานส่ิงแวดลอม อีกทั้งใน Renewable Energy Sources Act ก็มี
มาตรการสรางแรงจูงใจใหประชาชนหันมาใชพลังงานทดแทน และอํานวยความสะดวกดานตางๆในการผลิต
กาซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพใหกระจายเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการนําเขากาซธรรมชาติของประเทศเยอรมนี 12,13 
                                                            

12 Oxford: G8 Research Group Oxford .2007. Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 

'G8 Plus Five' Countries: G8 Final Compliance Report 2007 65-79 pp. 

13 The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMM).2007. Integrated Energy and 
Climate Programme Decision of German Cabinet on August 23rd/24th 2007 .Meseberg 
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  ประเทศเยอรมนีนั้นตองการใหภาคอุตสาหกรรมนั้นเปนผูนําในตลาดโลก และไดพัฒนา
อยางยั่งยืนโดยตั้งแตป ค.ศ.2005 ทุกบริษัทพลังงาน และอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานสูงจะตองจายเงินเพื่อลด
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทุกๆ ตันที่ปลดปลอยออกมา ซึ่งเปนมาตรการที่ภาครัฐคอนขาง
เขมงวด แตในขณะเดียวกันก็สรางแรงจูงใจภาคอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพมาก12,13 รัฐบาลสนับสนุนเทคโนโลยีการจับ และกักเก็บคารบอน (Carbon Capture and 
Storage: CCS)ในอุตสาหกรรมโดยมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตรของเทคโนโลยีดังกลาว เน่ืองจากการจับและกักเก็บคารบอนนั้นสามารถที่จะเก็บคารบอนได
หลายหมื่นตันในแตละป โดยสาธิตโรงงานผลิตพลังงานจากการจับ และกักเก็บคารบอน (CCS) มีความ
เปนไปไดสูงวาในไมชานี้จะมีการออกกรอบการดําเนินการดานกฎหมายสําหรับการจับ กักเก็บ และขนถาย
คารบอนไดออกไซด เพื่อใหงายตอการดําเนินโครงการนํารอง และพัฒนาไปสูการดําเนินในการเดิน
เคร่ืองจักร และการเช่ือมตอกับระบบของสถานีไฟฟาตอไป 12,13และมีเปาหมายวาในปค.ศ. 2020 จะสราง
โรงงานผลิตพลังงานที่ไดจากการจับ และกักเก็บคารบอนใหเปนมาตรฐานของโลก ซึ่งแนวโนมของพลังงาน
ทดแทน และพลังงานทางเลือกในอนาคตจะมีการเติบโตอยางตอเน่ืองแนนอน เนื่องจากรัฐบาลเยอรมนี
ตองการจํากัดบทบาทของพลังงานนิวเคลียรใหลดลงในอนาคต ถึงแมวาวาพลังงานนิวเคลียรนั้นจะถือวาเปน
พลังงานที่สะอาดที่สุดก็ตามแตทวาภัยกอการราย ภัยธรรมชาติที่รุนแรงนั้น ไดก็ใหเกิดความเส่ียงอยางมาก
ตอการร่ัวไหลของกัมมันตภาพรังสี ซึ่งยังคงเปนประเด็นดานความปลอดภัยในระดับนานาชาติ  
   นอกจากพลังงานทดแทนแลว การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานจึงเปนอีกคําตอบของพลังงาน
ของโลกในอนาคต เพราะลําพังเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใหไดรอยละ 20 ตามเปาหมายในป ค.ศ. 
2020 นั้นก็สามารถที่จะลดตนทุนไดถึง 100 พันลานยูโรตอป รัฐบาลตองการที่จะสรางมาตรฐานท่ีเขมงวด
และอยางเรงดวนเกี่ยวกับสินคา และบริการท่ีมีประสิทธิภาพดานพลังงาน และในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหผู
ซ้ือเองก็จะตองรับทราบขอมูลในการผูบริโภคท่ีดี เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจากฉลากสินคาท่ีแสดงไวอยาง
ชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องใชไฟฟา ซึ่งมีผลอยางมากตอการประหยัดพลังงานในครัวเรือน12,13 หาก
พิจารณาจากการใชพลังงานภายในประเทศเยอรมนีน้ันเพิ่มมากขึ้นแต GDP ของประเทศคอนขางคงที่ และ
ปริมาณกาซเรือนกระจกนั้นลดลงตั้งแตชวงป ค.ศ. 1997 โดยรัฐบาลเยอรมนีไดตั้งเปาหมายไววาตั้งแตป 
ค.ศ. 2009 เศรษฐกิจของเยอรมนีจะเปนเศรษฐกิจที่คารบอนตํ่า สวนภาคเอกชนก็ไดมีรวมอยางเขมแข็ง และ
ใหการสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑ และบริการที่รักษาสภาพภูมิอากาศ และมีประสิทธิภาพพลังงาน 
   รัฐบาลไดวางนโยบายดานประสิทธิภาพพลังงานใหครอบคลุมถึงส่ิงปลูกสรางอยางเขมงวด
ดวย กลาวคือในปค.ศ. 2009 สิ่งกอสรางใหม จะอนุญาตใหสามารถบริโภคพลังงาน 3 ลิตรของน้ํามันตอ
ตารางเมตรตอป (3-litre house) เครื่องทําความรอน-เย็นในสิ่งปลูกสรางใหมก็จะตองสรางดวยเทคโนโลยีที่
ฉลาด และใชพลังงานทดแทนโดยไมไดขึ้นกับน้ํามัน และกาซอยางสมบูรณแบบเหมือนที่ผานมา เพิ่ม
ความสามารถการอนุรักษพลังงานในโครงสรางตางๆของเมือง และสาธารณูปโภคตางๆ จนไดมีการกลาววา
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ในอนาคตจะเกิดการปติวัตอุตสาหกรรมเปนคร้ังท่ี 3 ก็คือ การใชพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน การใชพลังงานจากแสงอาทิตย กระแสลม ชีวมวล ซ่ึงจะกลายเปนคําขวัญในอนาคต12 
   ทางดานการคมนาคมนั้นประเทศเยอรมนีไดดําเนินการสอดคลองกับมาตรการของ EU ที่
เนนใหการคมนาคมขนสงเปนไปอยางรวดเร็ว และประหยัดเชื้อเพลิง การวางระบบเครือขายขนสงมวลชน 
ท้ังรถโดยสาร และรถไฟอยางเต็มที่โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีการปรับ
มาตรฐานการปลอยคารบอนไดออกไซดของรถยนตใหม โดยการปลอยคารบอนไดออกไซดจากรถยนตใหม
จะตองเหลือ 120 gCO2 ตอกิโลเมตร (หรือ 5 ลิตรของน้ํามันปโตรเลียมตอ 100 กิโลเมตร) โดยพาหนะที่
ปลอยคารบอนต่ําจะไดเงินภาษีคืน ในปค.ศ.2020ประเทศเยอรมนีจะเพิ่มการใชเชื้อเพลิงชีวภาพใหไดรอยละ 
20 ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ตามมาตรการของ Biofuel Quota Act โรงกลั่นน้ํามันจะตองเพิ่มการผสมเอทานอล 
และเชื้อเพลิงชีวภาพในนํ้ามันเบนซิน และดีเซล รัฐบาลเยอรมนีไดมีแนวคิดการติดฉลากประสิทธิภาพ
พลังงานของรถโดยสาร (Energy labelling of passenger cars) โดยมุงเปาหมายใหประชาชนเปนผูบริโภคที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมกับการจัดขอมูลประสิทธิภาพการใชพลังงานของยานพาหนะ นอกจากนี้ประเทศ
เยอรมนียังใหการสนับสนุนดานความรวมมือในการบินระหวางประเทศ และการจราจรทางน้ําใหเขารวมใน
การคาคารบอน ในดานการบินนั้นเนนใหเกิดการขยายตลาด ET เพื่อที่จะลดคารบอนไดออกไซดจากการบิน
ภายในนานฟา EU ใหเพิ่มขึ้นรอยละ 10 สรางแรงจูงใจใหลดการปลดปลอยมลพิษ โดยการเก็บคาธรรมเนยีม
การลงจอดใหสัมพันธกับการปลดปลอยไนตริกออกไซด 12,13 และขยายตลาด ET สูการเดินเรือดวย  
  จากการคาดการณของ Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK),ในป ค.ศ. 
2005 พบวาในอนาคตเยอรมนีนั้นจะพบกับความแหงแลง โรคระบาดของแมลง ฝนตกหนักผิดปกติเกิดขึ้น
บอยครั้งมากขึ้นซ่ึงเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม และสรางความเสียหายใหกับบานเรือน โครงสรางพื้นฐาน และ
การคมนาคมอยางมาก โดยความแปรปรวนของระดับน้ําในแมนํ้าที่ขึ้นลงผิดปกตินั้นก็สงผลกระทบตอการ
เดินเรือดวย ซึ่งการรับมือตอผลกระทบดังกลาวก็คือ การสรางความตระหนักใหกับทุกภาคสวน มีการส่ือสาร
ใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบ ทําการศึกษา วิจัยทางดานวิทยาศาสตรเพื่อใหสามารถปองกัน และเตือน
ภัยไดทันถวงที่ รวมท้ังสรางความรวมมือประเทศตางๆในการแลกเปลี่ยนขอมูล และผูเชี่ยวชาญในลักษณะ
ของเครือขายความรวมมือ14และรัฐบาลเยอรมนีก็ไดใหการสนับสนุนทางดานการเงินสําหรับการปองกัน
สภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น  
  ประเทศเยอรมนีไดมีการจัดทํารายงานนโยบายดานพลังงาน และสภาพภูมิอากาศโดย 
German embassies and consulates ถึงการดําเนินการนโยบายทางดานพลังงานและสภาพภูมิอากาศตาม
ขอตกลงของ EU และขอตกลงระหวางประเทศโดยการนํามาขยายการดําเนินการ และพัฒนานโยบายของ
ประเทศอยางครอบคลุม ทันเหตุการณจากเยอรมันสูตางประเทศ นอกจากน้ีรัฐบาลเยอรมนีก็ไดสนับสนุน 

                                                            

14 Potsdam Institute for Climate Impact Research .2005. Climate Change in Germany Vulnerability and Adaptation 
Strategies of Climate-Sensitive Sectors ,Date of Acess:07 December 2007,http://www.umweltbundesamt.de  
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“new transatlantic economic partnership” ระหวาง EU และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหความสําคัญใน
ประเด็นทางดานพลังงาน และสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอยางยิ่งนวัตกรรมทางดานพลังงาน และเทคโนโลยี
ท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศที่ใหความสําคัญอยางมากในการปรึกษาหารือเพื่อใหเกิดความมาตรฐาน
เดียวกัน และรวมมือกันในโครงการวิจัย ซึ่งประเทศเยอรมนีเชื่อม่ันวาประเทศของตนมีการดําเนินงานท่ีเปน
แบบอยางที่ดี และมีบทบาทในเร่ืองดังกลาวมาต้ังแตตนจึงไดความสนับสนุนประเทศอุตสาหกรรมท้ังหมดให
ประสบความสําเร็จในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามพันธกรณีตอพิธีสารเกียวโต  
    ในสวนของภายใตกลไกท่ียืดหยุนของพิธีสารเกียวโตนั้น ประเทศเยอรมนีไดเขาท้ังรวม
โครงการการดําเนินการรวม(JI) กับประเทศในกลุมภาคผนวก I ดวยกัน และโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดกับประเทศเปรู จีน และตูนีเซีย 15นอกจากนี้ประเทศเยอรมนีนั้นยังประสบความสําเร็จในการ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือภายใน และระหวางประเทศในการปรับตัวตอผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย (Ministry for Education and 
Research) ไดดําเนินการระบุถึงกลไกการปรับตัวขามประเทศและใหความชวยเหลือดานนวัตกรรมเทคนิค
ในการปรับตัว  
   ในการดําเนินการระหวางประเทศที่สําคัญ คือ การท่ีประเทศเยอรมนีไดเปนผูนําท้ังEU และ 
G 8 จึงไดถือโอกาสนี้ในประสานความรวมมือในการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุมประเทศ
ท่ีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลก โดยใหความสําคัญกับความรับผิดชอบในอดีต และแผนการดําเนินการใน
อนาคตภายหลังชวงพันธกรณีแรกของพิธีสารเกียวโตอยางจริงจัง โดยท่ีประเทศเยอรมนีพรอมที่จะเปนผูนํา
ในเรื่องดังกลาว และประเทศเยอรมนีเองก็ไดถือโอกาสดังกลาวในการเริ่มตนในการดําเนินการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศอยางจริงจัง  
 

2) สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia) 
   รัสเซียเปนประเทศท่ีอยูในกลุมภาคผนวก I และเปนประเทศท่ีใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต 
และทําใหพิธีสารเกียวโตนั้นมีผลบังคับใชเนื่องจากปริมาณคารบอนไดออกไซดรวมของประเทศสมาชิกน้ัน
เกินรอยละ 55 ของการปลดปลอยท้ังโลก เน่ืองดวยสภาพเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียมีการเติบโตในอัตราที่
ตํ่า จึงสงผลใหการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดนั้นอยูในระดับท่ีต่ํากวาพันธกรณี จึงทําใหประเทศรัสเซีย
เปนผูคากาซเรือนกระจกรายใหญในยุโรป แตอยางไรก็ตามรัสเซียเปนประเทศที่ใชพลังงานสูง 2.3 เทาของ
คาเฉล่ียโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรมยังคงใช
เทคโนโลยี และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และการท่ีรัสเซียเปนประเทศมีความม่ันคงทางพลังงานจากแหลง
คารบอนสูง มีกาซธรรมชาติสํารองมากที่สุดในโลก มีถานหินสํารองเปนอันดับ 2 และมีนํ้ามันสํารองมากที่สุด

                                                            

15 Fresh Impulses for Climate Change Policy in Germany ,13 Febuary 2007,Date of Access : 18 September 
2007,http://www.dw-world.de/dw/  
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เปนอันดับ 8 จึงเปนส่ิงสําคัญที่ลดแรงจูงใจใหประเทศรัสเซียนั้นหันมาใชพลังงานทางเลือกจากแหลงอื่น แต
รัฐบาลนั้นมีขอผูกพันทางการเมืองท่ีจะตองพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และมีความ
หลากหลายดานพลังงานอยางเรงดวน16 
  ประเด็นทางดานพลังงานจึงถือเปนโจทยท่ีสําคัญของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งงานหลักก็คือ ในการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยเนนการจัดหาพลังงานทดแทน การเปล่ียนโครงสราง
ทางดานพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษพลังงาน รัฐบาลรัสเซียไดคาดการณวาจะทําการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานใหไดรอยละ 60 ภายในป ค.ศ. 2020 ไดมีการออกรางกฏหมายหลายฉบับที่
สนับสนุนดานประสิทธิภาพพลังงานบนพื้นฐานของความตองการ (Demand side) (แตยังไมผานสภา) ซ่ึง
สวนหนึ่งของเปาหมายก็คือลดปริมาณการใชพลังงานในการบริโภค และในครัวเรือน 
   ถึงแมวาพลังงานพื้นฐานของประเทศรัสเซียจะมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก แตประเทศ
รัสเซียก็ใหพยายามใหการผลิต และบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด พยายาม
ใหเปนพลังงานที่สะอาดและใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมกับการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ และ
พลังงานงานน้ํา โดยเฉพาะในเขตทางเหนือของประเทศไดมีการพัฒนาพลังงานน้ําซ่ึงถือวามีใหญเปนอันดับ 
2 รองจากจีน แตหลายฝายก็ยังคงเปนหวงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น เหมือนที่เคยเกิด
ความลมเหลวในพื้นที่อื่นๆ แตทางรัฐบาลรัสเซียก็ไดเตรียมการรับมือ โดยความรวมมือระหวางสถาบัน
วิชาการดานวิทยาศาสตร บริษัทเอกชนและรัฐบาล โดยกาวสําคัญดานพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกของประเทศรัสเซียในอนาคต ก็คือการพัฒนาพลังงานน้ําและโรงไฟฟานิวเคลียร โดยท่ีโรงไฟฟา
ถานหินและกาซธรรมชาติเกาก็จะคอยๆ ปดตัวลงแทนท่ีจะมีการปรับปรุง นอกจากนี้กระทรวงเกษตรไดมี
พันธกิจในการขยายการผลิตเชื้อเพลงิชีวภาพ และการใชพลังงานความรอนพื้นพิภพในการผลิตกระแสฟาดวย  
   ประเทศรัสเซียมีโครงการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานน้ําในนโยบายการพัฒนาในระยะ
ยาวของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา ไดดําเนินการดานนวัตกรรมเทคโนโลยีดานพลังงานงานในผลิตภัณฑ
ไฮโดรคารบอน แตการใชยังไมเปนที่นาพอใจ เพราะโครงการไดนําเอาเทคโนโลยีที่ลาสมัยที่ใชถานหิน และ
กาซธรรมชาติ ในสถานีไฟฟาออกบางสวนเทานั้น โดยประกาศวาจะดําเนินการเต็มที่ตามพันธกรณีไดในป
ค.ศ. 2020 
   ในอนาคตประเทศรัสเซียจะทําการปรับประสิทธิภาพพลังงานทั้งในระดับภูมิภาคทองถ่ิน 
และความตองการในภาคครัวเรือนแตก็ยังไมสามารถที่จะพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายท่ีจูงใจในการใช
พลังงานใหเกิดความย่ังยืนมากขึ้นใหกับภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน จึงเรงใหเกิดมาตรฐานดาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในกิจกรรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน โดยมี

                                                            

16 Oxford: G8 Research Group Oxford.2007. Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 
'G8 Plus Five' Countries:G8 Final Compliance Report 2007 ,138-146pp. 
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เปาหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานใหได รอยละ60 ในป ค.ศ. 2020 เม่ือเทียบกับระดับในป 
ค.ศ. 2002 และลดพลังงานท่ีใชตอ GDP ภายใน ป ค.ศ. 2015 ใหไดรอยละ 62.5 จากระดับของปค.ศ.2006  
   การสงเสริมพลังงานที่สะอาดและประสิทธิภาพของพลังงานดานการบริการทางคมนาคมของ
ประเทศรัสเซียนั้น จะมีเพียงมาตรการท่ีจะนําเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหมในอุตสาหกรรมรถยนต 
และสั่งหามไมใหนําเขาพาหนะท่ีไมมีมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานใหมมาใชเทาน้ัน แตประเทศ
รัสเซียยังคงไมไดเปลี่ยนระบบการขนสงมวลชนใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงานอยางจริงจัง แตดวย
รัฐบาลน้ันมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามพันธกรณีอยางเต็มที่ในการใชพลังงานที่สะอาด และเต็ม
ประสิทธิภาพในภาคการคมนาคมขนสง รัฐบาลรัสเซียพยายามสรางแรงจูงใจผูบริโภคในการปรับ
ประสิทธิภาพของยานพาหนะโดยมีการออกรางกฎหมายการเลือกใชเชื้อเพลิงตามรูปแบบของเคร่ืองยนต 
เพื่อสนับสนุนใหเจาของยานพาหนะไดเลือกเชื้อเพลิงตามรูปแบบของเครื่องยนต (เตรียมการเสนอใหสภาลง
มติ) และนําเทคโนโลยีของดีเซลท่ีสะอาดมาใชในระบบการขนสงสาธารณะในระดับกวาง (Large scale) เพื่อ
ปรับปรุงระบบการขนสงสาธารณะ อีกทั้งรัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีใหมท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมสําหรับเครื่องยนตเขามาใช อุตสาหกรรมรถยนตก็ไดเสนอตนเองในการยอมทําตามมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมของยุโรปโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการตามมาตรฐาน Euro III ในปค.ศ.2008 และEuro V ใน
ปค.ศ.2010 
   ดานการประสานความรวมมือระหวางประเทศนั้น ประเทศรัสเซียไดลงนามในหลายขอตกลง
ทวิภาคี และพหุภาคีในดานประสิทธิภาพการใชพลังงานและความรวมมือในอนาคต ซึ่งประกอบดวย 
“Memorandum of Cooperation in Energy Efficiency” (บันทึกความรวมมือในประสิทธิภาพทางพลังงาน) 
กับประเทศเนเธอรแลนด แถลงการณฮานอย แถลงการณทางการเมืองของซีกโลกเหนือ (“Northern 
Dimension”) และแถลงการณความรวมมือทางดานพลังงาน ซึ่งแถลงการณตางๆนั้นตองการใหเกิดความ
รวมมือในการพัฒนาแหลงพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีใหมท่ีจะนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และ
การอนุรักษพลังงาน นอกจากน้ีรัฐบาลรัสเซียมีความกระตือรือรนในการเตรียมการดําเนินการเพื่อใหเกิด
โครงการดําเนินการรวม (JI) ใหเกิดขึ้นโดยเฉพาะในภาคพลังงาน ซึ่งมีมากกวา 40 โครงการแลวที่มีความ
พรอม และมีศกัยภาพในการลดปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดซึ่งรวมแลวอยูที่ประมาณ 35 ลาน
ตันคารบอนไดออกไซด 
 

1.6 ภูมิภาคแอฟริกา  
  ในภูมิภาคน้ีสวนใหญเปนประเทศดอยพัฒนาท่ีตองประสบกับปญหาความยากจน และผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแลวในอดีต ประเทศ
แอฟริกาใตนั้นนับไดวาเปนประเทศที่มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็วจากทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศที่มีมูลคาสูงแลว ก็ยังมีบทบาทในฐานะของผูนําในภูมิภาคนี้อีกดวย โดยเฉพาะดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศแอฟริกาไดมีบทบาทอยางมากในความรวมมือระหวางประเทศ หรือ
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ในเวทีการเจรจาตอรอง ท้ังในเร่ืองของกองทุนเพื่อการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation Fund) หรือการเรียกรองใหประเทศท่ีพัฒนาแลวหันมาลงทุนในโครงการ CDM ในภูมิภาคแอฟ
ริกา มากขึ้น ซึ่งเปนประเด็นที่นานาประเทศตางใหความสนใจมากในขณะนี้ 
 

 1) ประเทศแอฟริกาใต (South Africa)  
  สถานการณทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศแอฟริกาใตนั้น เปนการยากที่แอฟริกาใตน้ัน
จะหนักลับมาผลิต และใชพลังงานแบบด้ังเดิมได ซึ่งในขณะน้ีประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
พลังงานท่ีสะอาดนั้นไดเปนภารกิจที่สองของรัฐบาลแอฟริกาใตนอกเหนือไปจากการพัฒนาประเทศ โดย
นโยบายทางดานพลังงานนั้นมีเปาหมายใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค เกิดความตระหนัก
ทางดานสิ่งแวดลอม และสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก ไดเร่ิมขึ้นซึ่งประกอบดวยโครงการเชื้อเพลิง
ชีวภาพขนาดใหญ ที่จะนํามาใชในภาคการคมนาคม ถานหิน ถือเปนตลาดพลังงานเดนซึ่งถูกนํามาใชถึงรอย
ละ 77 ของประเทศ เนื่องจากเปนการผลิตไฟฟาท่ีมีราคาถูกท่ีสุด ในทางตรงกันขามการผลิตพลังงาน
ทดแทนอื่นนั้นมีราคาที่แพง ตนทุนสูง ไมวาจะเปนพลังงานลม หรือแสงอาทิตยก็ตาม จึงเกิดคําถามวาทําไม
ถานหินยังคงเปนสิ่งที่สรางความเช่ือม่ันใหกับประเทศแอฟริกาใตไดอยางมากทั้งๆที่เปนส่ิงท่ีขีดขวางการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เปนเชนนั้นก็เนื่องจากประเทศแอฟริกาใตเปนประเทศท่ีมีการใช
ประโยชนจากโครงการ Coal gasification มากที่สุดประเทศหน่ึงของโลก และเปนสมาชิกในการประชุมผูนํา
ดาน Carbon Sequestration (Carbon Sequestration Leadership Forum)17 
   รัฐบาลไดการสรางแรงจูงใจในการปรับใชพลังงานที่สะอาด และเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น 
โดยการแทรกแซงของรัฐ อีกทั้งนํ้ามันไบโอดีเซล และไบโอเอทนอลก็เก็บภาษีต่ํากวาเม่ือเทียบกับเชื้อเพลิง
อยางอื่น อีกท้ังรัฐบาลแอฟริกาใตยังไดจัดทํารางยุทธศาสตรเชื้อเพลิงชีวภาพ เชนการผลิตไบโอดีเซล (จาก
ขาวโพด) เอทานอล (จากออย) ในภาคเกษตรกรรม และทําใหภาคเอกชนเชื่อวาการลงทุนในไบโอดีเซลที่
ไดรับความรวมมือจากภาครัฐนั้นจะประสบความสําเร็จไดอยางดีแตรัฐก็ชวยเหลือไดไมมากนัก ในปค.ศ.
2012 จะลดการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงลงรอยละ10 โดยมีแผนพัฒนาในโครงการ Coal Gasification 
พลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ การจับและกักเก็บคารบอน นิวเคลียร พลังงานชีวมวล พลังงานกระแสสมุทร
(ซึ่งอยูในขั้นศึกษาความเปนไดในขั้นตน) ไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรง(High Voltage Direst Current:HVDC) 
แตการขาดแคลนไฟฟาบอยคร้ังทําใหรัฐบาลเลือกที่จะนําเอาพลังงานนิวเคลียรมาใชเพื่อสนองความตองการ
พลังงานท่ีจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการลงทุนพลังงานนิวเคลียรของรัฐ จึงเปนทางเลือกดานพลังงานทดแทนที่จะชวย
แกปญหาดังกลาว อีกทั้งยังมีโครงการที่จะสรางโรงไฟฟาถานหินเพิ่มขึ้น อีก 15 โรง และน้ันเปนสิ่งหนึ่งที่ทํา

                                                            

17 Oxford: G8 Research Group Oxford (2007) Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 
'G8 Plus Five' Countries:G8 Final Compliance Report 2007 p.147-161 
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ใหโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆนั้นชะงักทางลงทุนไป จึงไมประสบความสําเร็จในการใชพลังงานที่
หลากหลายไดดีเทาที่ควร  
    อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ยังคงสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น โดยมี The 
Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa (AsgiSA) ที่สนับสนุนการดําเนินการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพในทองถิ่น ใหเชื้อเพลิงชีวภาพเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญตอการเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศแอฟริกาใต โดยไดมีการรวมมือกับประเทศจีน อินเดีย บราซิล (IBSA) ในการปรับปรุง 
สงเสริมการใชไบโอเอทานอล เปนเชื้อเพลิงในยานพาหนะ มีกระบวนการรางยุทธศาสตรในการกําหนดใหมี
การใชไบโอเอทนาอลรอยละ10 และไบโอดีเซลรอยละ 2 ในการใชเชื้อเพลิงปโตรเลียม 
  ปจจุบันกฎหมายของประเทศแอฟริกาใตมีความชัดเจนมากขึ้นในเปาหมายของประเทศใน
การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยเนนใหการพัฒนาจะตองออกแบบใหเกิดรอยเทาของคารบอน 
(Carbon footprint) นอยท่ีสุด อีกทั้งความยั่งยืนในการใชพลังงานน้ันก็ไดมีการวางยุทธศาสตร Energy 
Efficiency Strategy of 2006 and Beyond (EEM2006+) ที่มีเปาหมายที่จะสงเสริมใหเกิดความตระหนักใน
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เชนเดียวกับยุทธศาสตรดานความ
ตองการพลังงานซึ่งใชวิธีการติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานของสินคา 
    สวนการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือนน้ัน รัฐจะพยายามจัดหาพลังงานที่ตนทุนตํ่า อีก
ท้ังมีสัญญาณวาตลาดภายในประเทศนั้นสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมกําลังไดรับความนิยม จน
เปนที่ตองการของตลาดภายในประเทศ และกําลังเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาก
ขึ้น โดยประเทศแอฟริกาใตจัดอยูในลําดับที่ 37 จาก 47 ประเทศในการแขงขันดานสินคา และบริการท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม แตผลการดําเนินการยังไมเห็นผลในระยะสั้น ทางดานกระทรวงสิ่งแวดลอม และการ
ทองเที่ยว(Department of Environmental Affairs and Tourism)ไดประกาศปรับนโยบายเพื่อใหมีการทํา
ประมงอยางยั่งยืนและลดผลกระทบดานลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไดมีการนําประเด็น
ทางดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเขามาบรรจุในกฎหมายเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการจัดการ
ชายฝง การปองกันการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล และพลวัตรของชายฝงที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในเมือง Cape Town โดยรางกฎหมาย และคูมือส่ิงปลูกสรางสีเขียว (Green Building 
Guidelines)เพื่อใหในอนาคตวิธีการสรางสิ่งปลูกสรางในเมืองจะเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
   ในยุทธศาสตร และกรอบการทํางานของการคมนาคมขนสงทางบก รัฐบาลไดสงเสริมใหเกิด
การใชยานพาหนะท่ีใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ระบบขนสงมวลชนจะตองเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวาประเทศจะประสบความสําเร็จในเปาหมาย ของ “Greening the 2010 World 
Cup.” โดยมีสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยเขามามีบทบาทอยางมากในการขับเคล่ือนการพัฒนา การ
คมนาคมขนสง โดยเฉพาะงานวิจัยดานเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานทางเลือกสะอาด และการปรับปรุง
เทคโนโลยีท่ีมีอยู นอกจากนี้ยังจัดใหมีโครงการสาธิตถึงกําไรจากพลังงาน และเทคโนโลยี เชน ไบโอดีเซล 
ไบโอเอทานอล และเซลลเชื้อเพลิง และใหกับผูประกอบการรถแทกซี่ และรถโดยสาร อีกท้ังยังมียุทธศาสตร
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ท่ีมีเปาหมายใหป ค.ศ. 2013 สามารถที่จะผลิตพลังงานทดแทนใหได 10,000 GWh รอยละ 75 ของพลังงาน
ทดแทนมาจากเชื้อเพลิงชีวภาพ และ รอยละ 4.5 ของเชื้อเพลิงท่ีใชในยานพาหนะ 
   ในสวนของการใหการศึกษากับสาธารณะ รัฐบาลแอฟริกาใตไดดําเนินในการสรางความ
ตระหนักดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโรงเรียน และมีการเขาคายมากกวา 50 คายท่ีอบรม
เยาวชนมากวา 10,500 คน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในป ค.ศ. 2007 
รัฐบาลจะดําเนินโครงการ ‘Out of the Box Environmental Education Program’ ที่จะมีการบรรจุประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมเขาในหลักสูตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมดวย อีกท้ังเพื่อใหมีการเขาถึง 
และการเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ประเทศแอฟริกาใตไดลงทุน
ดานเทคโนโลยีอวกาศ ตลอดจนการสรางดาวเทียม Sumbandila SAT เพื่อใหเขาถึงภาพดาวเทียมในราคา
ประหยัดในการเฝาติดตามผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลแอฟริกาใตไดเนน
นโยบายเพื่อการปรับตัว และบรรเทาสาเหตุของความเสี่ยงดวยตนเอง และประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเอง  
    ดานความรวมมือระหวางประเทศนั้นก็ไดเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาดวยกัน โดยประเทศแอฟริกาใตไดรวมมือกับประเทศออสเตรเลียใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ และดานผลกระทบ และการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร การรายงาน และติดตามการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ และบทเรียนนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
เนนในสวนของเทคโนโลยีเปนหลัก อีกทั้งไดมีการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญกับประเทศเยอรมนีเก่ียวกับการ
ดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน และทาง CEF ประกาศที่จะลงทุนโครงการพลังงานใหมใน 4 ป
ขางหนา 18UNFCCC/Kyoto section สนใจในโครงการพลังงานจากคลื่นของแอฟริกาใตดวย  
   ประเทศแอฟริกาใตไดมีบทบาทสําคัญในการเจรจาตอรองเพื่อจัดตั้งกองทุนดานการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซึ่งทําใหประเทศแอฟริกาใตคอนขางมี
ความโดดเดนในประเด็นดานปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีโลก นอกจากนี้ประเทศ
แอฟริกาใตยังไดแสดงใหเห็นวาประเทศมีความกระตือรือรนอยางมากการพัฒนาโครง CDM และเรียกรองให
ประเทศที่พัฒนาแลวมาลงทุนในโครงการ CDM ในภูมิภาคแอฟริกาใหมากขึ้น 
 

1.7 ภูมิภาคอเมริกาเหนือ  
  ในภูมิภาคอเมริกาเหนือนั้นประเทศที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุดก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศแคนาดา ซึ่งประเทศแคนาดานั้นเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการผลักดันใหพิธีสาร
มอนทรีออลประสบความสําเร็จอยางมาก เม่ือประเทศแคนาดาไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต กลุมประเทศ

                                                            

18 Oxford: G8 Research Group Oxford .2007. Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 
'G8 Plus Five' Countries: G8 Final Compliance Report 2007, 12-23pp. 
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ภาคผนวก I น้ัน หลายฝายตางก็คาดหวังวาประเทศแคนาดาจะสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกรณีท่ีมีตอ
พิธีสารเกียวโต และทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศรวมภูมิภาคซ่ึงเปนผูปลดปลอยรายใหญที่สุดของโลก
น้ันไดตระหนักและเขารวมพันธกรณีใหมภายหลังปค.ศ.2012 ถึงแมวาการดําเนินการในระดับประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังไมคอยมีความคืบหนา แตในระดับรัฐนั้นก็ไดมีการดําเนินการอยางแข็งขัน และ
ไดรับความรวมมือจากภาคประชาชนอยางมาก จึงเปนท่ีนาจับตามองวา หากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถ
บรรลุเปาหมายดวยความสมัครใจท่ีตั้งเอาไวไดภายในปค.ศ. 2012 จะมีผลตอทิศทางของนโยบายของโลก
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางไร 
 

1) ประเทศแคนาดา (Canada) 
  ภายใตพิธีสารเกียวโต ประเทศแคนนาดาจะตองลดการปลดปลอยใหได รอยละ6 จากระดับ
ในปค.ศ.1990 ภายในป ค.ศ.2012 ที่ผานมานั้นไดมีการวิจารณอยางมากถึงการละท้ิงตอพันธกรณีที่มีตอพิธี
สารเกียวโต และความลาชาในการดําเนินการ โดยคาดการณวากวาท่ีประเทศแคนาดาจะดําเนินการอยาง
เห็นผลไดอยางชัดเจนไดในป ค.ศ.2020 19 เพราะถึงแมวารัฐบาลแคนาดาไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต
ต้ังแตเม่ือเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2002 แต 5 ปหลังจากที่ใหสัตยาบันก็ยังมีบางพรรคการเมือง และบางสวน
ของกลุมทางธุรกิจไมยอมรับในการใหสัตยาบันนี้ อีกทั้งไดมีรายงานชั่วคราว (The interim report noted) 
โดยใชดัชนีการดําเนินการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดลําดับใหแคนาดา อยูอันดับท่ี 51จาก 
56 ประเทศ และอันดับท่ี 55 สําหรับประสิทธิภาพนโยบายของภาครัฐ จากการดําเนินงานภายใตพิธีสาร
เกียวโตของประเทศแคนาดาดังกลาวไดประเทศแคนาดามีภาพพจนที่ดีในเวทีโลก เนื่องจากเปนประเทศตน
กําเนิดของพิธีสารมอลทรีออลที่ประสบความสําเร็จในการรักษาชั้นบรรยากาศโลก ภายหลังจากการประชุม 
G8 และ St. Petersburg ในป ค.ศ.2006 ทําใหนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของกับพิธีสารเกียวโตนั้น ไดรับความ
สนใจอยางมากอีกครั้ง อยางไรก็ตามแรงกดดันจากสาธารณะชนก็ทําใหเกิดผลในทางปฏิบัตินอยมาก  
   การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศแคนาดาที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนก็คือ Turning the Corner ซึ่งเปนแผนการดําเนินงานของรัฐบาลที่ไดประกาศวาจะยับยั้งการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นใน 5 ปขางหนา และลดการปลดปลอยใหไดรอยละ 20 ภายในปค.ศ.
2020 จากระดับในป ค.ศ.2006 อีกทั้งThe Clean Air Act ก็มีจุดประสงคในการสรางเปาหมายของชาติท้ัง
ระยะสั้น กลาง ยาว ในการลดการปลดปลอยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประกาศวา
ประเทศแคนาดาจะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 45 - 65 จากระดับป ค.ศ.2003 ในปค.ศ. 
2050 
                                                            

19 Dan Berman et al.2003.THE KYOTO PROTOCOL; A SENIOR CURRICULUM UNIT. Global Education Network, Ottawa, 

Canada  
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   ในภาคพลังงานรัฐบาลไดเนนการใชพลังงานทดแทน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใน
ภาคพลังงาน อยางตอเนื่อง โดยมีกองทุน Sustainable Development Technology Canada (SDTC) 
foundation แตทวาในชวงหลังการการพัฒนาเทคโนโลยีใหมในภาคพลังงานนั้นคอนขางลาชา อีกท้ังรัฐบาลก็
ไดลดงบประมาณในการกระตุนใหเกิดพลังงานลม และการใหเงินอุดหนุนในการติดต้ังอีกดวย  

  ในเดือนมกราคมค.ศ. 2007 รัฐบาลไดประกาศ 2 โครงการใหม โครงการแรก คือ 
ecoEnergy Renewable Initiative ซ่ึงมีเปาหมายในจัดหาเงินสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ไดแก 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานทางเลือกอื่นๆ สวนแรกไดบรรจุโครงการ ecoEnergy เพื่อ
พลังงานทดแทน (ecoEnergy for Renewable Power) โดยมีเปาหมายเพิ่มการผลิตไฟฟาท่ีสะอาดจากแหลง
พลังงานทดแทน สวนที่สอง คือ ecoEnergy for Renewable Heat ที่มีเปาหมายสูการใหเกิดการใช
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในบาน และสํานักงาน และไดประกาศตั้ง ecoEnergy Technology Initiative ซ่ึง
โครงการจะลงทุนในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยมีเปาหมายเฉพาะดานเทคโนโลยี 
เชน ถานหินที่สะอาด Clean oil sands production CO2 sequestration และพลังงานทดแทน ในสวนของ
ภาคครัวเรือนนั้นก็พรอมที่จะปกปองส่ิงแวดลอม โดยวิธีการ Recycle Reduce และReuse รวมกับการปรับ
ประสิทธิภาพพลังงานในบานเรือน อีกท้ังยังสรางทางเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ และยานพาหนะ และมี
กฎหมายหามใชหลอดไฟแบบเกาดวย 
   การใชพลังงานที่สะอาด และมีประสิทธิภาพในภาคการคมนาคม ไดมีการวิจารณอยางมาก
จากพรรคฝายคาน องคกรพัฒนาเอกชนทางดานส่ิงแวดลอม และคณะวิจัย ถึงกฏขอบังคับทางดานการ
คมนาคมที่ออนของประเทศแคนาดา แตรัฐบาลก็ไดดําเนินการในพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงสาธารณะ
ใหขยายในระดับกวางมากขึ้น โดยเนนในเรื่องของพลังงานทดแทน และประสิทธิภาพพลังงาน ประเทศ
แคนาดาไดประกาศ EcoENERGY Efficiency Initiative ที่สงเสริมใหในทุกภาคสวนของสังคมหันมาใช
พลังงานอยางฉลาด โดยจะเผยแพรขอมูล และกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพพลังงานในบานเรือน ส่ิงกอสราง 
และกระบวนการทางอุตสาหกรรม ไดแก 1.EcoENERGY Retrofit คือการปรับประสิทธิภาพเครื่องจักรโดย
นําเครื่องจักรใหมมาใชแทน 2.EcoENERGY ใหส่ิงปลูกสรางใหมนั้น จะตองเนนใหเกิดประสิทธภิาพพลงังาน
เพิ่มมากขึ้น รอยละ 35 และ 3.EcoENERGy สําหรับอุตสาหกรรมที่ออกแบบใหอุตสาหกรรมใหญๆ กระตุน
ใหเกิดการแบงปนขอมูลทางดานเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการดําเนินการท่ีดีในการใช
พลังงาน และมีการอบรมผูจัดการทางดานพลังงานดวย นอกจากนี้รัฐบาลไดใหความสําคัญเก่ียวกับบทบาท
ของเทคโนโลยีที่จะใชในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงทุนเทคโนโลยีในการลดการ
ปลดปลอยอยาง CO2 sequestration  
   อยางไรก็ตามพรรคฝายคานของรัฐบาลแคนาดาน้ัน ก็ยังคงสงสัยในประเด็นการดําเนินการ
ภายใตพิธีสารเกียวโต กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังมีการพิจารณาอยางเขมขนเกี่ยวกับกลไกภายใตของ
พิธีสารเกียวโตในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ทั้งในสวนของ ET และ CDM โดยในเดือนมีนาคม 
2007 รัฐบาลไดประกาศวาอาจจะอนุญาตใหบริษัทในประเทศแคนาดามีการทํา ET ระหวางประเทศในตลาด
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ของพิธีสารเกียวโต แตในประเด็นของ CDM รัฐบาลแคนาดาไดชวยสนับสนุนทางดานการเงิน 1.5 ลาน
เหรียญสหรัฐกับ UN เลขาธิการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนโครงการ CDM  
    นอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากขึ้นจากสาธารณชน เก่ียวกับการท่ีรัฐบาลแคนาดาได
รวมมือกับ Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (AP6) ท่ีเนนการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวยความสมัครใจ และการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งทําใหดูเหมือนวารัฐบาลขาด
การสนับสนุนพันธกรณีท่ีมีตอพิธีสารเกียวโต จากการดําเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศแคนาดา มีหลายฝายมองวาประเทศแคนาดาน้ันลมเหลวท้ังในพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโต 
และสังคมระหวางประเทศ 
 
  2) ประเทศสหรฐัอเมริกา(United State of America) 
   ประเทศสหรัฐอเมริกาไดลงนามรับรองพิธีสารเกียวโตเมื่อ ค.ศ. 1998 ซึ่งสภาซีเน็ตมีมติยังมิ
ใหทําการลงนามใหสัตยาบันตอพิธีสาร หากประเทศจีนและอินเดียยังไมพันธกรณีในการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก และใน 29 มีนาคม ป ค.ศ. 2001 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประกาศถอนตัวไมใหสัตยาบัน
ของประธานาธิบดีบุช เนื่องจากประเด็นผลลัพธทางดานเศรษฐกิจของการใหสัตยาบันนั้นมีตนทุนที่สูง คณะ
บริหารของประธานาธิบดีบุชจึงยังคงยึดม่ันในการคัดคาน ตอการเปาหมาย และกรอบเวลาในการลดตามพิธี
สารเกียวโต แตคณะผูบริหารก็ไดเสนอจุดยืนวาจะทําการลดที่แนนอนเพื่อการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (“Significantly reduce the certainty with which the statement addresses climate 
change.”) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดปฏิญาณวาจะลดความเขมขนของกาซเรือนกระจก (การปลดปลอยตอ
หนวยของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) ใหไดรอยละ 18 ในป ค.ศ. 2002-2012 อยางไรก็ตามพันธกรณีนี้ ประเทศ
สหรัฐก็ยังคงมีการปลดปลอยที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะปลดปลอยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง อีกท้ังยัง
ปฏิเสธในการมีพันธกรณีผูกพันในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายหลังปค.ศ. 2012 ดวย แตดวย
แรงกดดันจากท้ังสาธารณชนท้ังภายในประเทศเอง และนานาประเทศท่ีมีตอผูท่ีปลดปลอยกาซเรือนกระจก
มากท่ีสุดของโลกนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงตองทดแทนดวยไดดําเนินนโยบายทางดานสภาพภูมิอากาศ
โดยเนนในเร่ืองของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด การตั้งเปาหมายในการลดการปลดปลอย และลดความ
เขมขนของกาซเรือนกระจก (Reducing GHG intensity)โดยสมัครใจ อีกท้ังในการประชุม COP12th น้ัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสนับสนุนในประเด็นทางดานการปรับตัว และการถายทอดเทคโนโลยีสูประเทศที่
กําลังพัฒนาอีกดวย ในขณะน้ีรางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาคองเกสทั้งหมดน้ันก็อยูบนพื้นฐาน
ของวิธีการ Cap-and-Trade แตในสวนของภาษีคารบอนนั้นดูเหมือนวาจะยังไมเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี  
   ส่ิงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใชเปนจุดยืนของประเทศมาตลอดก็คือ การลดการปลดปลอยโดย
สมัครใจ มีความเปนไปไดสูงที่วา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประเมินตนเองแลววาไมสามารถบรรลุพันธกรณี
ของพิธีสาร ภายในกรอบเวลาที่กําหนดอยางแนนอน โดยมีเหตุผลตนทุน และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคพลังงานที่เปนหัวใจหลักทางเศรษฐกิจ
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ของประเทศ 20 การดําเนินการทางดานพลังงานเพื่อจัดการปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไดเนน ยืนยัน และมีความเชื่อม่ันในการพัฒนาเทคโนโลยี Future Gen ซึ่งเปนการ
ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลที่ปลดปลอยใกลเคียงศูนย (Near-zero emission fossil fuel) ในปค.ศ. 2012 
ภายใตโครงการดังกลาว ไดมีการวิจัยการผลิตพลังงานจากถานหินใหมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ใกลเคียงศูนย ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ไดพยายามมองหาประเทศอื่นท่ีจะเขามามีสวนรวมใน Globe’s clean 
technology portfolio เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ประเทศสหรัฐ และประเทศจีนไดประกาศท่ีรวมมือ
กันในโครงการ Future Gen project ซึ่งพันธมิตรน้ีไดแสดงใหเห็นวาประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหการชวยให
ประเทศอื่นในการลดการปลดปลอย และพัฒนาไฟฟาที่มีการปลดปลอยเทากับศูนย (Zero-emission 
electricity) และ Commercial hydrogen generation นอกจากน้ีประเทศสหรัฐอเมริกายังไดสนับสนุนทาง
การเงินประมาณ 200 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการจับและกักเก็บคารบอน และโครงการ Carbon 
Sequestration ซึ่งมีเปาหมายในการปรับประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน ไปพรอมกับการพัฒนาสราง
โรงไฟฟาท่ีไมปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Emission-free power plants) 
   นอกจากนี้การดําเนินการใหการประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพพลังงานในภาคตางๆ
ภายในประเทศนั้นก็เปนส่ิงที่คอนขางมีการดําเนินการในเชิงบวกและเปนรูปธรรมมากขึ้นทั้งในระดับรัฐ และ
รัฐบาลทองถิ่น หรือแมแตระดับประเทศ ก็มีความชัดเจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ดําเนินการในระดับรัฐ และรัฐบาลทองถิ่นไดมีการดําเนินงานในการรับผิดชอบในการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก ไมวาจะเปน 10 รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดมีมติเห็นชอบในการนํา Cap-and-
Trade เขามาใชในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน Regional Greenhouse Gas Initiative 
(RGGI) และ 5 รัฐในภูมิภาคทางตะวันตกไดลงนามในขอตกลง Western Regional Climate Action 
Initiative อันแสดงใหเห็นถึงความพยายามท่ีจะรวมมือลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และจัดการปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเนนใหเกิด Market-based system ขึ้นในหลายๆสาขาทางเศรษฐกิจ 
เพื่อที่จะชวยใหบรรลุเปาหมาย  
     นโยบายในสวนของการดําเนินการในระดับประเทศไดมีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐจะตองลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการลดการใชพลังงานลงรอยละ 30 ในป ค.ศ. 2015 อีกทั้งพยายามสราง
ความรวมมือท้ังระดับทวิภาคี และพหุภาคีโดยท่ีมุงเปาหมายไปในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในสาขา
พลังงานในประเทศที่กําลังพัฒนา อยางไรก็ตามเม่ือเทียบกันแลวการดําเนินงานในระดับประเทศนั้นยังลาชา 
และกระตือรือรนนอยกวาการดําเนินการในระดับรัฐ และรัฐบาลทองถ่ินอยูมาก ดานความยั่งยืนในการใช
พลังงานน้ันรัฐบาลไดเนนมาตรการจูงใจเปนสําคัญ ท้ังดานภาษี และการใหสินเชื่อ แตรัฐบาลกลางเองก็ยังไม

                                                            

20 Oxford: G8 Research Group Oxford .2007. Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 
'G8 Plus Five' Countries: G8 Final Compliance Report 2007, 175-188pp. 
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มีการออกบทลงโทษท่ีชัดเจน และไมไดใหการสนับสนุนภาษีมลพิษ หรือมาตรการอื่นที่ควบคุมใหครัวเรือน
และอุตสาหกรรม ลดการใชพลังงานลง  
   ดานนวัตกรรมพลังงาน และเทคโนโลยีในการใช และผลิตภัณฑไฮโดรคารบอน ที่ผานมา
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการในเชิงบวกในการวิจัย พัฒนา และสงเสริม พลังงานทางเลือก พลังงาน
ทดแทน และนวัตกรรมของเทคโนโลยีไฮโดรคารบอน รวมกับภาคเอกชน คณะบริหารของประธานาธิบดี
จอรช ดับเบิลยู บุชไดเรงใหเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสําหรับการใชไฮโดรคารบอน และผลิตภัณฑ โดยจัดต้ัง
กองทุนวิจัยเกี่ยวกับไฮโดรคารบอนแหลงใหม การลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของการแยก
ไฮโดรคารบอน การพัฒนาเทคโนโลยีคารบอน และโครงการ Carbon sequestration ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา
มุงท่ีจะใหมีความกาวหนาในเทคโนโลยีในอนาคต อีกทั้งยังมีเปาหมายท่ีจะปรับประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานไปพรอมกับการพัฒนา Emission-free power plants ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวจะชวยให เทคโนโลยี 
FutureGen ปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดใกลเคียงศูนยจากการผลิตเชื้อเพลิงถานหิน และการผลิต
ไฮโดรเจนจากถานหิน   คณะบริหารของประธานาธิบดีจอรช ดับเบิลยู บุช ไดทําการสงเสริม Market-
based Voluntary measures และTechnological innovation ซึ่งเปนแนวทางในการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกอยางตอเนื่อง เนนใหภาคเอกชนท่ีมีสวนรวม โครงการเงินชวยเหลือ และมาตรการจูงใจดวยภาษ ี
ท้ังในสวนของเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย และเทคโนโลยีดีเซลผสม (hybrid) และดีเซลท่ีสะอาด 
นอกจากน้ียังไดพยายามสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูประเทศที่กําลังพัฒนา และสนับสนุนการ
ดําเนินการของธุรกิจสีเขียวในหลายภาคการผลิต  
   ดานการคมนาคมในระดับประเทศน้ันยังไมมีบทกฎหมาย หรือมาตรการในเรื่องดังกลาวที่
ชัดเจน แตในระดับรัฐน้ันมีการดําเนินการที่คอนขางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐแคลิฟอรเนียท่ีมี
มาตรฐานเชื้อเพลิงคารบอนต่ํา (Low Carbon Fuel Standard: LCFS) ซึ่งจะทําใหในปค.ศ.2020 การ
ปลดปลอยคารบอนของเชื้อเพลิงยานพาหนะลงอยางนอยรอยละ 10    
   ดานการประสานความรวมมือระหวางประเทศน้ัน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดยืนยันใน
พันธกรณีโดยสมัครใจในการลดการปลดปลอย พัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการเปนผูนําใน
กลุม AP6 นอกจากน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปไดประชุมสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาเพื่อ
ปรึกษาหารือในระดับสูงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด และการพัฒนาท่ียั่งยืน ที่
เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนดแลนด (EU-US High Level dialogue on Climate Change, Clean Energy and 
Sustainable Development in Helsinki, Finland) ในการกําหนดเปาหมายอยางเขมแข็งในการสรางความ
รวมมือทวิภาคีในการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับกวาง ซึ่งประกอบดวย นโยบาย และ
การสนับสนุนเทคโนโลยีลดปลดปลอยกาซเรือนกระจก พลังงานที่สะอาด ยานพาหนะท่ีสะอาดและมี
ประสิทธิภาพสูง ตลอดจนลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตั้งเปาหมาย
ท่ีจะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน และปรับประสิทธิภาพพลังงานใหไดรอยละ 20 ภายในปค.ศ. 2017 
อีกทั้งในการประชุม US-EU Summit ในป ค.ศ. 2007 รัฐบาลสหรัฐไดกลาวย้ําถึงเปาหมายในป ค.ศ. 2017 



  29 

โดยปฏิญาณท่ีจะเพิ่มมาตรฐานทางเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง สําหรับรถโดยสาร โดยใชเชื้อเพลิงทางเลือก 
และเชื้อเพลิงทดแทน 35 พันลานแกลลอน (แทนรอยละ15 ของการบริโภคนํ้ามันที่เพิ่มขึ้น) อีกท้ัง ในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดลงนามในขอตกลงกับประเทศบราซิล ไดในเนนในเรื่องของ
ความรวมมือในเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยไดพัฒนามาตรฐานของเชื้อเพลิงชีวภาพ และมาตรการเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการซื้อขายสินคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (Washington's multilateral actions) รวมกันดวย 
 

1.8 ภูมิภาคอเมริกาใต  
  เม่ือป ค.ศ. 1992 ประเทศบราซิลไดเปนเจาภาพการประชุม UNFCCC ในการประชุม Earth 
Summit ครั้งที่ 1 ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ซ่ึงนับไดวาในภูมิภาคอเมริกาใตบราซิลเปนประเทศท่ีมีบทบาท
สําคัญในการผูนําของทั้งภูมิภาค และของโลกในการรักษาพื้นที่ปาใหเปน Carbon sink และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของโลกเอาไว อีกท้ังยังเปนผูนําในการผลิตพลังงานทดแทน ประเทศบราซิลมีความ
เชื่อม่ันอยางมากวาเชื้อเพลิงชีวภาพนั้น เปนทางออกดานการพัฒนาภายใตปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศยากจน (“Biofuels are an exit for the world’s poor.”) นอกจากน้ีประเทศบราซิลยัง
ไดดําเนินโครงการ CDM มากเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งทาทีการเจรจาตอรอง
ในเวทีโลกของประเทศบราซิล และนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เปนส่ิงที่ประเทศในเขต
ปาฝนเขตรอน อยางประเทศไทยควรใหความสนใจ และติดตาม 
 
    1) ประเทศบราซิล (Brazil) 
   ประเทศบราซิลไดลงนามในป ค.ศ. 1998 และใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตในป ค.ศ. 2002 
โดยจัดอยูในกลุมนอกภาคผนวก I ซึ่งไมมีพันธกรณีทางกฎหมายในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก ประเทศบราซิลไดเสนอใหเกิดการจัดตั้งกองทุนระหวางประเทศเพื่อจัดหาเงินเพื่อกระตุนใหลดการ
ทําลายปาไมในประเทศที่กําลังพัฒนา และใหเสนอใหมีกองทุนชวยเหลือการพัฒนาโครงการ CDM ตอ 
UNFCCC 
   หากพิจาณาการดําเนินการผานกลไกยืดหยุนของพิธีสารเกียวโตของประเทศบราซิลน้ัน 
นับวามีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีโครงการ CDM 221 โครงการ (ค.ศ. 2007) รองจาก
จีน และอินเดีย ซึ่งภาครัฐไดจูงใจดวยระบบสินเช่ือ และเงินทุนชวยเหลือการดําเนินการวิจัย และการ
ดําเนินงานของโครงการ CDM แตจุดออนหนึ่งของนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศบราซิล ก็คือ ขาดหนวยงานกลาง หรือแผนความรวมมือในมุมมองท่ีแตกตางของการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ รัฐบาลจึงไดประกาศ National Plan to Fight Human Induced Climate Change เพื่อ
จัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ21 
   ภายใน 15 ปขางหนา ประเทศบราซิลจะเปนประเทศที่มีความสําคัญที่สุดดานการใช
พลังงานทดแทนรัฐบาลบราซิลไดลงทุนในเทคโนโลยีทางดานพลังงานทางเลือกอยางตอเนื่อง เพื่อความ
ปลอดภัยทางดานพลังงาน และ ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ มีการเพิ่มจํานวนนักวิทยาศาสตร และนัก
เศรษฐศาสตรในการวิเคราะหถึงผลกระทบเชิงลบของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เชน มลพิษทางดานอากาศ 
และการทําลายพื้นท่ีทุงหญาสะวันนา และปาฝนเขตรอนของประเทศบราซิล โดยภาครัฐกระตือรือรนในการ
สงเสริมการวิจัย และดําเนินการดานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศบราซิลที่เห็นไดอยางชัดเจน
มากท่ีสุด ก็คือ ผลติภัณฑเชื้อเพลิงชีวภาพ และการปองกันไมใหเกิดการทําลายปา 
   เน่ืองจากเปนผลดีทั้งทางดานส่ิงแวดลอม ความม่ันคงทางดานพลังงาน และโอกาสที่ดี
ทางดานธุรกิจ รัฐบาลบราซิลจึงพยายามอํานวยความสะดวกเพื่อใหใชพลังงานที่หลากหลาย และผสมผสาน 
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานน้ํา (ซึ่งไดเปนท่ีวิจารณวาควรสนใจพลังงานอื่น เชน พลังงาน 
แสงอาทิตย หรือพลังงานลมใหมากขึ้นดวย) รัฐบาลไดเชื่อม่ันอยางมากในการใหเชื้อเพลิงชีวภาพเปน
องคประกอบสําคัญในนโยบายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก แตอยางไรก็ตองหลีกเลี่ยงผล
ทางดานลบโดยการเลือกวิธีการทําท่ีดี และเหมาะสม เพื่อเปนการประชาสัมพันธเชื้อเพลิงชีวภาพของ
ประเทศบราซิลในตลาดระหวางประเทศ เพราะถึงแมวาประเทศบราซิลจะเปนผูนําในเชื้อเพลิงชีวภาพแตใน
ขณะเดียวกันก็ตองทําการควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิดการทําลายปา และสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากขึ้น เชนเดียวกับกรณีของประเทศอินโดนีเซีย (ตนปาลมน้ํามัน) รัฐบาลบราซิลเชื่อม่ันวาจะ
สามารถจัดหาเอทานอลใหเพียงพอในป ค.ศ. 2025 ท่ีจะใชผสมลงไปรอยละ 10 เชื้อเพลิงที่ใชท่ัวโลก (ซึ่งมี
คาเทากับ 205 พันลานลิตร) จึงไดมีการวิจัยในการเพิ่มผลผลิตของออยเพื่อใหรับรองวาสามารถจัดหา
เชื้อเพลิงชีวภาพไดเพียงพอตอความตองการท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ  
     Procel (National Program for Electricity Conservation) เปนโครงการหลักของรัฐบาล ใน
การลดของเสียจากไฟฟา และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ที่จะชวยใหประเทศบราซิล ลดการปลดปลอย
คารบอนไดออกไซด 230 ลานตัน (หรือ รอยละ 29 ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคไฟฟาของ
ประเทศ) ในปค.ศ. 2010 ตลอดจนจะชวยกระตุนทิศทางในการการผลิต ผูแทนจําหนาย และปรับเปาหมาย
ประสิทธิภาพพลังงานของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา  
   ดานนวัตกรรมเทคโนโลยีทางดานพลังงานในเทคโนโลยีไฮโดรคารบอนนั้น ถึงแมวาน้ํามัน 
และกาซธรรมชาติจะเปนพลังงานหลักท่ีใช แต ประเทศบราซิลก็มีกําไรโครงสรางพื้นฐานพลังงานน้ําขนาด

                                                            

21Oxford: G8 Research Group Oxford .2007. Governing Global Climate Change: St. Petersburg Compliance Report for the 
'G8 Plus Five' Countries: G8 Final Compliance Report 2007  1-11pp.   
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ใหญที่ตอบสนองรอยละ 75 ของไฟฟาท่ีใชในประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลบราซิลยังไดพิจาณาถึงความย่ังยืน
ทางดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑไฮโดรคารบอน ตลอดจนการวิจัยในการจับและกักเก็บคารบอนดวย 
   การดําเนินการพลังงานที่สะอาดและประสิทธิภาพพลังงานในภาคการคมนาคม รัฐบาลได
สนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีเคร่ืองยนตท่ีใชเชื้อเพลิงไดอยางหลากหลาย เชน 
โครงการ Hydrogen bus ในเมือง Sao Paulo ท่ีจะสรางใหเกิดประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสงมวลชนใหกวางขึ้น ถึงแมวาการดําเนินการเปนไปไดชา แตรัฐบาลพยายามอยางมากในการประสาน
ความรวมมือดานเชื้อเพลิงชีวภาพในการคมนาคมสวนบุคคล และประกาศแผนการใชพลังงานทางเลือกใน
ระบบการขนสงมวลชนในเมือง Sao Paulo ไมวาจะเปนนโยบายที่จะตองผสมไบโอดีเซลในนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ซ่ึงไดรับการดูแลโดยอุตสาหกรรมไบโอดีเซลของประเทศบราซิล โดยมีเปาหมายใหสวนผสมของไบอดีเซล
สวนใหญมาจากพืชแทนปโตรเลียม (การเผาไหมของไบโอดีเซลน้ันจะปลดลอยคารบอนไดออกไซดเพียง 
รอยละ 78 ) และไดมีมาตรฐานคุณภาพน้ํามันดีเซลโดยการผสมไบโอดีเซล รอยละ 2 ในเช้ือเพลิง และเพิ่ม
เปนรอยละ 5 ในปค.ศ. 2010 คาดวาแนวโนมวาตลาด ไบโอดีเซล เอทานอล และเชื้อเพลิงสะอาดอื่นๆนั้นจะ
เติบโตอยางยั่งยืน จากการเพิ่มขึ้นของการคมนาคมสวนบุคคลและปจจุบันมีความตองการใหผสมเอทานอล
รอยละ 20 ในเชื้อเพลิงที่ขายในประเทศบราซิล อีกท้ังรัฐบาลเสนอลดภาษีรอยละ 2 ใหผูบริโภคสําหรับผูท่ีซือ้ 
flex-fuel vehicles (FFV)  
   ต้ังแตป ค.ศ. 2001 เพิ่มเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหวาง Rio de Janeiro และ Sao 
Paulo โดยหวังวาบริการใหมจะลดการจราจร ที่ติดขัดระหวางสองเมือง ถึงแมวาในอนาคตเชื้อเพลิงชีวภาพ
สามารถท่ีจะสรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมก็ตาม แตประเทศบราซิลยังขาดการ
พิจารณาในเร่ืองของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลตอการเกษตรกรรมที่จะมีผล
ตอแผนการเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดวย 
    การดําเนินการภายใตกลไกของพิธีสารเกียวโต โดยเฉพาะอยางยิ่ง CDM นั้น ปจจุบัน
ประเทศบราซิลเปน Host ของโครงการ CDM รอยละ 12 ของโลก และไดเสนอที่จะลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกจากการหลีกเลี่ยงการทําลายปา ใหเปนจุดยืนของประเทศในนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ อีก
ท้ังในการเจรจาในเวทีระหวางประเทศ ประเทศบราซิลก็มีบทบาทสําคัญในการอภิปรายกันถึงขอสรุปในเร่ือง
การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยการอนุรักษพื้นที่ปาไมของประเทศกําลังพัฒนาใหอยูในสภาพตาม
ธรรมชาติ และ/หรือ หลีกเลี่ยงการใชประโยชนจากปาไม เพื่อใหเปนแหลง Carbon sink ของโลกตอ 
UNFCCC ซึ่งปจจุบันมี 2 ขอเสนอท่ีกําลังไดรับการพิจารณาจาก UNFCCC คือ ประเทศบราซิลไดเสนอ
ขอเสนอ Voluntary fund เพื่อใหรางวัลประเทศที่ที่สามารถรักษาปาไวได และขอเสนอจากประเทศปาปว
นิวกีนีที่เสนอแผนการที่มีพื้นฐานทางดานการตลาด เพื่อใหการลดการทําลายปาเปนเครดิตการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในเขตปาฝนเขตรอน นอกจากน้ีประเทศบราซิลยังดําเนินโครงการ
พัฒนาพลังงานชีวภาพรวมกับประเทศสหรัฐอเมริกา และมีจุดยืนตอพันธกรณีตอพิธีสารกียวโต รวมกับ
ประเทศจีน และอินเดีย 
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1.9 ภูมิภาคออสเตรเลีย  
  นับเปนขาวดีสงทายปค.ศ.2007สําหรับประชาคมโลกที่ประเทศออสเตรเลีย ภายใตการนําของ
นายกรัฐมนตรี Kevin Rudd ไดลงนามใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต แตอยางไรก็ตามท่ีผานมาประเทศ
ออสเตรเลียน้ันก็ไดดําเนินการในเชิงบวกดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางชัดเจน ผานทางความ
รวมมือระหวางประเทศ ท้ังทวิภาคี และพหุภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาตางๆ แตใน
ขณะเดียวกันประเทศออสเตรเลียก็เปนประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยาง
มาก โดยเฉพาะในเรื่องของความแหงแลง และความหลากหลายทางชีวภาพเชนกัน 
 
    1) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) 
   เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ในการประชุม COP 13th ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย นาย Kevin Rudd นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลียไดลงนามใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต
เปนประเทศลาสุด และจะมีผลบังคับใชภายใน 90 วัน (เดือนมีนาคม 2008) ซ่ึงเปนงานแรกของรัฐบาล
ออสเตรเลียชุดใหม ท่ีแสดงใหเห็นกาวสําคัญของประเทศในการตอสู ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ัง
ภายในประเทศ และสังคมโลก อีกทั้งออสเตรเลียยังไดประกาศถึงเปาหมายระยะยาวในการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกของประเทศใหไดรอยละ 60 เทียบกับระดับปค.ศ.2000 ในปค.ศ.2050 และจะตั้ง National 
Emissions Trading Scheme (ETS) ขึ้นในป 2010 และตั้งเปาหมายการใชพลังงานทดแทนใหไดรอยละ 20 
ในป ค.ศ. 202022 
    ถึงแมวาประเทศออสเตรเลียจะเปนประเทศนอกภาคีของพิธีสารเกียวโตแตที่ผานมา
ประเทศออสเตรเลียก็ไดพยายามดําเนินการในเชิงบวกตอสภาพภูมิอากาศมาตลอด เห็นไดจากใน
ยุทธศาสตรดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลียที่มีจุดประสงคเพื่อตอสูรวมกับ
ประเทศอื่นในการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีผลดีตอ
ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ โดยการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จากการปรับประสิทธิภาพพลังงาน การ
ลงทุนเทคโนโลยีที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา และสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความ
เขาใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อชวยใหอุตสาหกรรม และสังคม
สามารถปรับตัวและหลีกเลี่ยงผลกระทบได23 รัฐบาลออสเตรเลียไดดําเนินการขยายนโยบาย และโครงการ
เพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยมีเปาหมายในเพื่อสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
ปรับประสิทธิภาพพลังงาน ลงทุนในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาคในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
                                                            

22 Date of Acess:8 December 2007,www.smh.com.au/news/environment/rudd-signs-kyoto-

deal/2007/12/03/1196530553203.html  

23 Department of the Environment and water Resources.2007.Annual Report 2006-07Outcome1 – Environment Climate 

change ,Australia 
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   อีกท้ังยังไดใหการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ท่ีสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกไดมาก ในระยะยาวรัฐบาลออสเตรเลียจะชวยใหครัวเรือน และธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน ซึ่งจะชวยลดการปลอดปลอยได ประมาณ 800,000 ตัน ระหวางปค.ศ.2008-2012    
  ในป ค.ศ. 2012 ประเทศออสเตรเลียจะนําระบบ ET เขามาใชภายในประเทศ ซ่ึงรัฐบาล
ออสเตรเลียม่ันใจวาระบบดังกลาวจะมีความม่ันคงตามหลักการทางเศรษฐกิจ ซึ่งรักษาไวซึ่งการแขงขันการ
สงออกของอุตสาหกรรมของออสเตรเลียที่มีการเขมงวดในการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจนชวยให
ประเทศออสเตรเลียพัฒนา และตนทุนของประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก การปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และประสานการพัฒนาที่ยั่งยนื 
   ดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนแผนการที่ชวยใหประเทศ
ออสเตรเลียสามารถที่จะจัดการกับผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได การทํางานดังกลาวจะ
ชวยใหในการวางแผนใหเกษตรกร ธุรกิจ และรัฐบาลทองถิ่น เกิดความเขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสภาของรัฐบาลออสเตรเลียก็ไดเห็นชอบในกรอบการดําเนินงานแหงชาติวาดวยการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเดือนเมษายน ปค.ศ. 2007 โดยมีกรมส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา (Department of the Environment and water Resources) เปนหนวยงานหลัก นอกจากนี้
ประเทศออสเตรเลียยังมีความตองการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนวิทยาศาสตรขั้นสูง ไมวาจะเปนการใช
แบบจําลองดานสภาพภูมิอากาศระดับโลก และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติในคุณภาพ และประเทศ
ออสเตรเลียก็ใหความรวมมือดานผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรในคณะทํางานของ IPCC ดวย การ
ดําเนินการดังกลาวนอกจากจะทําใหเกิดความเขาใจ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแลว ยังเปนการ
ดึงดูดใหสาธารณะชนมีความสนใจในประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากข้ึน 23 
  ภายหลังป ค.ศ. 2012 ประเทศออสเตรเลียมีนโยบายระยะยาวที่เนนใหเกิดความรวมมือใน
การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น ประเทศออสเตรเลียถือไดวาเปนสมาชิกหลักสําคัญในการ
สรางความรวมมือ AP6 และ เอเปค ท่ีมีเปาหมายพัฒนาความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อจัดการ
ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสวนของความรวมมือทวิภาคีประเทศออสเตรเลียไดมีความ
รวมมือกับหลายประเทศ ดังเชน ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007 ประเทศออสเตรเลียไดสรางความรวมมือกับ
ประเทศอินโดนีเซีย และปาปวนิวกีนีในการลดการทําลายปา และความยั่งยืนในการจัดการปาไม โดย
สนับสนุนงบประมาณ 200 ลานเหรียญ นอกจากนี้ประเทศออสเตรเลียไดสรางความรวมมือระดับทวภิาคีดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับประเทศ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหภาพยุโรป และแอฟริกาใต ท้ัง
ทางดานพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิพลังงาน Coal mine methane และวิทยาศาสตรดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไดนําใหเกิดโอกาสในธุรกิจพลังงานทดแทน และประสิทธิภาพพลังงานสู
ประเทศจีน ในสวนของความรวมมือกับประเทศญี่ปุนนั้นไดเนนความรวมมืออยางตอเนื่องในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล และผูเชี่ยวชาญระหวางสองประเทศ ทางดานประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีโครงการความรวมมือดานการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต 6 ประเด็นดวยกัน คือ emissions measurement and accounting,
วิทยาศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีโรงไฟฟา (stationary energy technology) 
ขอตกลงกับธุรกิจในการสรางวิธีการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ และความรวมมือกับประเทศที่กําลังพัฒนาในการสรางศักยภาพในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 
  1.10 องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
  องคกรความรวมมือระหวางประเทศที่มีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความรวมมือในการ
ถายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย ก็คือ สหภาพยุโรป (European Union) และ ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเชียแปซิฟก (ASIA-PACIFIC Economic Cooperation: APEC) ซึ่งสวนใหญสมาชิกสวนใหญของ
องคกรเหลาน้ี ก็เปนคูคาที่สําคัญของประเทศซึ่งการดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขององคกรความรวมมือระหวางประเทศเหลานี้ยอมมีผลตอการคา การลงทุน และการพัฒนาภายในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอเปค ที่ประเทศไทยเปนสมาชิกอยูดวย 
 

1) สหภาพยุโรป (European Union: EU) 
   ประเทศภาคีในภาคผนวก I สวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลวในสหภาพยุโรป ถึงแมวาจะ
เพิ่งรวมตัวกันเปนสหภาพยุโรปไดไมนานแตนับวาในเวทีโลก สหภาพยุโรปไดแสดงบทบาทผูนําไดทัดเทียม
กับประเทศมหาอํานาจอยางประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกไดเขามาเปนประเด็นหลักท่ีจะตองอาศัยความรวมมือในระดับนานาชาติ สหภาพยุโรปก็
สวมบทบาทผูนําโลกทางดานส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการดําเนินการภายใตพิธี
สารเกียวโต จะเห็นไดวาสหภาพยุโรปนั้นมีจุดยืนท่ีชัดเจนในการจํากัดอุณหภูมิของโลกมิใหเพิ่มขึ้นเกิน 2 
องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับชวงกอนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม (เม่ือเทียบกับป 1990) โดยมี
เปาหมายที่จะลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 30 ภายในปค.ศ. 2020 (เม่ือเทียบกับป 
ค.ศ. 1990) อีกทั้งมีแนวโนมวาภายหลังป ค.ศ. 2020 ประเทศที่พัฒนาแลวจะสามารถลดปริมาณการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดถึง รอยละ 60 -80 ภายใตกลไกตลาดของการคากาซเรือนกระจก ภายใน
สหภาพยุโรป (EU ETS) รวมท้ังโครงการการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และการดําเนินการรวม (JI) ซึ่งเปน
เคร่ืองมือที่ชวยทําใหตนทุนในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลดลง และคาดวาในอนาคตจะมีการ
ลงทุนในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก คิดเปนรอยละ 0.5 ของ GDP ทั้งหมดของโลกในชวง
ป ค.ศ. 2013-2030  
   สหภาพยุโรปมีความม่ันใจอยางมากวามีเพียงสหภาพยุโรปเทานั้นท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการภายใตพิธีสารเกียวโต เนื่องจากกิจกรรมและมาตรการตางๆ ไดแสดงใหเห็นถึงความ
เปนไปไดในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยปราศจากผลกระทบทางดานลบตอการเจริญเติบโต
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ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทางสหภาพยุโรปน้ันมีความพรอมทางดานเทคโนโลยี รวมทั้ง
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการดําเนินทางดานนโยบายดังกลาว การดําเนินการภายใตพิธีสารของสหภาพ
ยุโรปนั้นจะเนนนโยบายดานพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ ไมวาจะเปนใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะมีความตองการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางชัดเจนภายหลัง
ปค.ศ.2012 และเนนการสรางแรงจูงใจในการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก และเทคโนโลยีทางเลือกคารบอนต่ํา ในสวนของนโยบายทางดานพลังงาน สหภาพยุโรปจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน และเพิ่มการใชพลังงานทดแทนใหไดรอยละ 20 ในปค.ศ.2020 นโยบายในการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจกในสวนของการขนสงบนทองถนนทางเรือและทางอากาศ อีกทั้งสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของพลังงานชีวภาพ การกักเก็บคารบอนในรูปของมวลชีวภาพ สงเสริมใหมีการสรางอาคารที่
ใชพลังงานต่ํา ซึ่งคาดวาจะเริ่มแพรหลายในป ค.ศ. 2010 อีกท้ังจะเพิ่มงบประมาณในการวิจัยทางดาน
ส่ิงแวดลอม พลังงาน และการขนสง ในป ค.ศ. 2007-2013 ถึง 8.4 ลานลานยูโร เพื่อสงเสริมในการศึกษา
วิจัยพลังงานสะอาดเทคโนโลยีทางดานการขนสงและความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดวย24 
   ในมุมมองของสหภาพยุโรป ประเทศท่ีกําลังพัฒนากําลังจะปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน
ปริมาณท่ีมากกวาประเทศท่ีพัฒนาแลวในชวงป ค.ศ. 2030-205025 จึงควรมีการดําเนินมาตรการลดปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง เพราะไดพิจารณาแลววาการดําเนินการดังกลาวมีผลตอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงเล็กนอย กลาวคือประมาณรอยละ 1 ของคา GDP ซึ่งต่ํากวาคา GDP ในชวงท่ีไมมี
นโยบายการและการดําเนินการดังกลาวเพียงเล็กนอยเทานั้น 24 

 

   2) ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (ASIA-PACIFIC Economic 
Cooperation: APEC) 

  ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟก (ASIA-PACIFIC Economic Cooperation: 
APEC) มีกําเนิดจากการประชุมของรัฐมนตรีตางประเทศ  และรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ณ กรุงแคนเบอรรา ซึ่งเปน
ความรวมมือในระดับนานาชาติที่มีความสําคัญตอประเทศไทยอยางมาก เพราะเอเปคเปนเวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีประเทศสมาชิก การดําเนินงานยึดหลักฉันทามติ 
ความเทาเทียมกันและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก โดยสมาชิกนั้นจะเปนประเทศที่อยูในภูมิภาค

                                                            

24 Communication From The Commission To The Council, The European Parliament ,The European And Economic And 
Social Committee And The Committee Of Regions. 2007 .Limiting Global Climate Change to 2 degrees Celsius The way 
ahead for 2020 and beyond, Brussels 
25 Date of Access: 21 August 2007, www.apec- vc.or.jp/feature_e/2005_01/2005 _01_3.html  
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เอเชียแปซิฟก26 เนื่องจากพลวัตของเอเปคนั้นพยายามที่ทําใหเกิดความแข็งแรงโดยการเปดการคาและการ
ลงทุน เพื่อลดความยากจน ปรับมาตรฐานชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
ความสําเร็จของเอเปคดังกลาวนั้นจะตองอาศัยความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งทําใหเกิดปญหาคุณภาพอากาศ 
และการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ส่ิงที่ทาทายเอเปคอยางมากก็คือ การที่รอยละ 41ของประชากรโลกน้ัน
อยูในภูมิภาคน้ี  

  การดําเนินงานระวางประเทศในอนาคตนั้น เอเปคก็ยังยืนยันที่จะดําเนินการตามพันธกรณีที่
มีตอพิธีสารเกียวโต โดยอยูบนพื้นฐานของหลักการของ UNFCCC ซ่ึงเชื่อวาจะเกิดความเปนธรรม และ
ประสิทธิภาพของการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศภายหลังปค.ศ.201227 
แผนปฏิบัติการตามความรวมมือในการดําเนินงาน ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเอเปคไดเนน
รวมมือในการวิจัย พัฒนา และบุคลากร และการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความม่ันคงทางดานพลังงาน 
พรอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักการของ UNFCCC  
   การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคปาไมนั้น เอเปคมีนโยบายสนับสนุนใหเกิด
ความยั่งยืนในการจัดการปาไม ตอสูกับการทําไมผิดกฎหมาย โดยมุงใหเกิดการเพิ่มพื้นที่ปาใหครอบคลุม
ภูมิภาค เอเปคอยางนอย 20 ลานเฮคแตรของพื้นที่ปาทั้งหมดในป ค.ศ.2020 และพัฒนาเคร่ืองมืออื่นๆซึ่งจะ
ทําใหเกิดการดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีขอผูกพันทางกฎหมายท่ีทําใหเกิดความยั่งยืน
ในการจัดการปาไม พรอมทั้งสรางเครือขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เพื่อใหเกิด การแบงปนขอมูล และ
เสริมสรางศักยภาพในการจัดการปาไมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน  
   ในสวนโยบายทางดานพลังงานของกลุมเอเปคนั้น เนนการปรับประสิทธิภาพพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพทางดานตนทุน เปนผลใหเกิดความมั่นคงทางดานพลังงาน และจัดการปญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหเกิดการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และการพัฒนา โดยไมเปน
ผลเสียตอพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกมีตอพิธีสารเกียวโต โดยมีเปาหมายในการลดการใชพลังงานใหไดรอย
ละ 25 ในป ค.ศ. 2030 (เทียบกับระดับในป ค.ศ. 2005) สนับสนุนใหเขตเศรษฐกิจเอเปคสรางเปาหมายและ
แผนปฏิบัติการของตนเองเพื่อปรับประสิทธิภาพพลังงานและสนองตอบตามเปาหมายตามแตสภาพ
เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอมของแตละประเทศที่แตกตางกันได นอกจากนี้ยังมี APEC Energy Working 
Group ที่เปนความรวมมือทางนโยบายในการสงเสริมการใชพลังงานที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา และ
เทากับศูนย ทั้งในสวนของถานหินท่ีสะอาด การจับ และกักเก็บคารบอน อีกท้ังยังไดมีการกําหนด และ

                                                            

26 Date of Access: 18 August 2007,www.bot.or.th/BOTHomepage/BankAtWork/About BOT /internationalaffairs 
/index_th_i.asp  
27 SYDNEY APEC LEADERS’ DECLARATION ON CLIMATE CHANGE, ENERGY SECURITY AND CLEAN 

DEVELOPMENT Sydney, Australia, 9 September 2007 
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พัฒนาเกณฑมาตรฐานของไบโอดีเซลดวย (APEC Biofuels Task Force) ทางดานการเสริมสรางศักยภาพ 
เอเปคไดสงเสริมใหเกิดการวิจัยรวม และการถายทอดเทคโนโลยีคารบอนต่ํา โดยการสรางเครือขาย
เทคโนโลยีทางดานพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asia-Pacific Network for Energy Technology 
(APNet)) เพื่อใหเกิดความรวมมืออยางเข็มแข็งในการวิจัยทางดานพลังงานในภูมิภาค โดยมีเปาหมายให
เครือขายที่จะเกิดขึ้นนี้อํานวยความสะดวกในความรวมมือในการวิจัย ในประเด็นพลังงานฟอสซิลท่ีสะอาด 
และพลังงานทดแทน  
   นอกจากประเด็นทางดานพลังงานแลว เอเปคยังไดเนนความรวมมือทางดานการคาส้ินคา
และบริการทางดานส่ิงแวดลอมโดยพยายามเปดเสรี ทางการคาในสินคา และบริการทางดานส่ิงแวดลอม 
ประเด็นที่มีความสําคัญอีกประเด็นหน่ึงก็คือ การบินพลเรือน เอเปคไดเห็นชอบในการดําเนินการของโลกใน
อนาคตท่ีจะจัดการผลกระทบจากปลดปลอยของการบินที่มีตอสภาพภูมิอากาศโลกในทุกเขตเศรษฐกจิ อกีท้ัง
ยังสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานในมาตรการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในสาขานี้ 
โดยเนนการจัดการระบบการจราจรทางอากาศ การออกแบบเคร่ืองบินใหใชเชื้อเพลิงทางเลือก     
   ในดานการปรับตัวนั้นเอเปคมีนโยบายเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหนโยบาย โดยเนน
ใหมีการแลกเปลี่ยนมุมมองของเครื่องมือเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกัน มุงเสริมสราง
ประสิทธิภาพพลังงาน และจัดการการลดปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกันของ
แบบจําลองทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนการแบงปนมุมมองของผูเชี่ยวชาญถึงวิธีการที่จะประเมินการ
ดําเนินงานทางดานเศรษฐกิจของนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย เปาหมายใน
การวัดการปรับตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางดาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เอเปคก็จัดไดตั้งเขต Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries 
and Food Security ซึ่งมีเปาหมายที่จะอนุรักษทรัพยากรชีวภาพทางทะเล โดยเนนวิธีการท่ีทําใหเกิดการ
แบงปนผลประโยชนรวมกัน28 
 

1.11 แนวทางการดําเนินนโยบายของโลกโดยภาพรวม 
โดยท่ัวไปแลวการดําเนินนโยบายของแตละประเทศนั้นก็จะแตกตางกันไปตามสภาวะแวดลอมของ

แตละประเทศ ซึ่งโดยภาพรวมแลวประเทศที่มีฐานทรัพยากร และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเหมือนกันก็
จะมีการดําเนินนโยบายที่คลายคลึงกัน ฉะนั้นจากนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กลาวมา
ท้ังหมดในขั้นตนนั้นก็สามารถสรุปเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินนโยบายของประเทศตางๆในอนาคต โดย

                                                            

28 SYDNEY APEC LEADERS’ DECLARATION ON CLIMATE CHANGE, ENERGY SECURITY AND CLEAN 

DEVELOPMENT Sydney, Australia, 9 September 2007 
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แบงออกเปนประเทศในกลุมภาคผนวก I ประเทศนอกภาคผนวก I และประเทศนอกภาคีของพิธีสารเกียวโต 
รวมทั้งองคกรความรวมมือ ระหวางประเทศ ดังนี้ (ตาราง ก-1,2,3) 

 
   1) ประเด็นดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  
   จากผลการศึกษาของ World Resources Institute (WRI) ในป ค.ศ.2000 ประเทศไทยมกีาร
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีไมใชคารบอนไดออกไซด (CO2 from Fossil Fuels, plus and Land-Use 
Change, พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา (รอยละ 15.8 tCO2e) ประเทศจีน(รอยละ 11.9 tCO2e) และประเทศ
อินโดนีเซีย(รอยละ 7.4 tCO2e) น้ันมีการปลดปลอยมากท่ีสุดสามอันดับแรก ในสวนของประเทศอื่นนั้นมีคา
ตํ่ากวา หรือใกลเคียงกับการปลดปลอยตามคาเฉลี่ยโลก (ดังรูปภาพ 1-1) ฉะน้ันจึงไดสรุปการดําเนิน
นโยบายดานการลดปลดปลอยกาซเรือนกระจกของปะเทศตางๆท่ีไดทําการศึกษา โดยจําแนกออกตามภาค
การผลิตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ภาคพลังงาน ภาคคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และ
ภาคครัวเรือน ดังนี้  
 

ภาคพลังงาน 
   ในระดับโลกแลวประเด็นทางดานพลังงานนั้นดูเหมือนจะมีความสําคัญมากท่ีสุดตั้งแตอดีต 
จนถึงปจจุบัน และตอไปในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทางดานพลังงานในแตละประเทศนั้นก็เปนไปตาม
ทรัพยากรพื้นฐาน และลักษณะการพัฒนาของประเทศเปนสําคัญไมวาจะเปนประเทศในภาคผนวก I หรือ
ประเทศนอกภาคผนวก I ก็ตาม ในสวนของประเทศนอกภาคผนวก I นั้นคอนขางมีแนวทางท่ีชัดเจนในการ
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพไมวาจะเปนประเทศบราซิล หรืออินโดนีเซีย เน่ืองจากฐานทรัพยากรของประเทศ
สวนใหญสามารถรองรับ และผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไดดี และพรอมที่จะเปนแหลงผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของ
โลกในอนาคต โดยมองวาเชื้อเพลิงชีวภาพจะเปนทางเลือกที่ดีทีสุดในการพัฒนาประเทศในสภาวะที่ตอง
เผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากเชื้อเพลิงชีวภาพแลวพลังงานทดแทนอื่นก็กําลัง
ไดรับการพัฒนาอยางมากสําหรับประเทศนอกภาคผนวก I ไมวาจะเปนพลังงานนํ้าที่มีโครงการขนาดใหญใน
ประเทศจีน (และรัสเซีย) พลังงานกระแสสมุทร ท่ีกําลังพัฒนาอยูในประเทศแอฟริกาใต อีกทั้งพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานนิวเคลียร ซ่ึงในขณะน้ีพลังงานนิวเคลียรนั้นไดเปนทางเลือกที่สําคัญ
ทางดานพลังงานสําหรับประเทศท้ังภาคผนวก I และนอกภาคผนวก I ที่มีความตองการใชพลังงานในการ
พัฒนาประเทศสูง แตสําหรับประเทศท่ีมีการพัฒนาแลวในทุกดานอยางเยอรมนีนั้นกลับหลีกเลี่ยงโรงไฟฟา
นิวเคลียร เนื่องจากปญหาเรื่องความปลอดภัย ท้ังจากการกอการรายและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ
ทางธรรมชาติที่มีความเปนไปไดที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต    
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รูปภาพ 1-1 การปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ท่ีดิน และการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ไมใชคารบอนไดออกไซด (CO2 from Fossil Fuels, plus and 
Land-Use Change, plus non-CO2 GHGs) ของประเทศในภูมิภาคตางๆของโลกในปค.ศ. 2000 
 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก World Resources Institute (WRI) ป ค.ศ.2000 
 
   ถึงแมวาประเทศภาคผนวก I จะเปนประเทศอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานสูง พื้นที่ทาง
การเกษตรนอย และมีเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนฐานทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ แตแนวนโยบายทางดาน
พลังงานของประเทศภาคผนวก I ก็ใหความสําคัญในการพัฒนาพลังงานทดแทน อยางมากโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีตางๆ เพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่จะเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อน
ภาคการผลิตมากขึ้นในอนาคต แตในระหวางที่ระบบ และเทคโนโลยีท่ีจะมารองรับพลังงานทดแทนน้ันยังไม
มีความพรอม และตองพัฒนาอยางมากนั้น ก็ตองยอมรับวาเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังคงเปนแหลงพลังงานท่ีมี
บทบาท และความสําคัญในการพัฒนาประเทศเปนอันดับแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศภาคผนวก I 
และนอกภาคผนวก I ที่มีเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนฐานทรัพยากรของประเทศ เม่ือเปนการยากที่จะหลีกเลี่ยง 
หรือ เลิกใชเชื้อเพลิงฟอสซิล อยางนอยก็ในอนาคตอันใกลน้ี ฉะนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทําใหการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิล (เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน)ใหมีการปลดปลอยใกลเคียงศูนยมากท่ีสุดขึ้นจึงเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีถานหินที่สะอาด เทคโนโลยีการจับและกักเก็บคารบอน และ
เทคโนโลยี Carbon sequestration (ประเทศญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกามีบทบาทอยางมากในการพัฒนา
เทคโนโลยี ดังกลาว)เปนตน ซึ่งดูเหมือนจะเปนทางเลือกทางดานพลังงานอันดับที่ดีที่สุดของประเทศ
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ภาคผนวก I ในขณะนี้ และประเทศนอกภาคผนวก I ก็ตองการใหมีการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีน อินเดีย และแอฟริกาใตที่มีเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงพลังงานสําคัญของ
ประเทศเชนกัน 
 
    ภาคการคมนาคม  
   ดานนโยบายของประเทศทั้งสองกลุมก็พยายามท่ีจะดําเนินการการปรับระบบขนสงมวลชน 
และยานพาหนะใหมีปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงท่ีใชใหเปนเชื้อเพลิงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีประสิทธิภาพ และ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ถึงแมวาประเทศภาคผนวกI จะมีความพรอมทางดานการวางระบบ และ
เทคโนโลยีที่สูงมากกวา แตก็ไดมีการสรางความรวมมือทางดานการพัฒนาการคมนาคมระหวางกันในหลาย
โครงการ  
 

ภาคอุตสาหกรรม 
   ประเทศภาคผนวก I มีความพรอมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีอยูแลว ซึ่ง
เทคโนโลยีดังกลาวน้ันก็เปนตองการของประเทศนอกภาคผนวก I อยางมาก โดยเฉพาะประเด็นทางดานการ
ยายฐานผลิต แตไมมีการถายทอดเทคโนโลยีท่ีดี หรือมาตรแอบแฝงทางการคาที่ เ ก่ียวของกับการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งขัดกับมาตราท่ี 2 วรรค 3 ของพิธีสารเกียวโต
อยางชัดเจน ซึ่งในประเด็นนี้ประเทศนอกภาคผนวก I ควรท่ีจะมีการพิจารณาถึงการสรางมาตรการฝายเดียว
เพื่อเปนเง่ือนไขในการลงทุนจากประเทศภาคผนวก I เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศ
ภาคผนวก I บาง ในสวนของนโยบายภาษีคารบอนน้ัน เม่ือพิจารณาจากทิศทางการดําเนินนโยบายของ
ประเทศภาคีแลวพบวาเปนการยากที่จะดําเนินการ หรือดําเนินการอยางโดดเด่ียว เพราะในหลายประเทศได
ทดลองท่ีจะดําเนินการแตก็ไมประสบความสําเร็จเนื่องจากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ และความสามารถ
แขงขันทางการคาอยางมาก  
 

ภาคการเกษตร และปาไม  
   ประเทศนอกภาคผนวก I มีความโดดเดนมากกวาในประเด็นน้ี เนื่องจากสวนใหญเปน
ประเทศเกษตรกรรม และมีทรัพยากรปาไมจํานวนมากที่อยูในสภาวะเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถูกทําลาย เนื่องจากการจัดการที่ไมเหมาะสม การดําเนินนโยบายจึงเนน
การเพิ่มพื้นท่ีปกคลุมของปาไม มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดการทําลายปา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การปลูกพืชพลังงาน โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย และบราซิล สําหรับประเทศที่มีทรัพยากรปาไมเปนฐาน
การพัฒนาประเทศ ก็ไดเสนอใหมีการตอบแทนแกการที่สามารถรักษาปาไมโดยไมใชประโยชน เพื่อเปน
แหลง Carbon sinks ของโลกดวย เพื่อทดแทนการทํา CDM ปาไมนั้นมีเกณฑมากมายที่ยากแกการ
ดําเนินการสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา 
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ภาคครัวเรือน 
   ประเทศภาคผนวก I ไดใหความสนใจ และดําเนินการอยางจริงจังมากกวาประเทศนอก
ภาคผนวก I อยางเห็นไดชัด เน่ืองจากการกิจกรรมการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศภาคผนวก I ตอง
พึ่งพาเทคโนโลยี พลังงานอยางมาก มีปริมาณการปลดปลอยตอประชากร (Emission per capita) สูง
มากกวาคาเฉล่ียโลก ซ่ึงแตกตางจะประชาชนในประเทศนอกภาคผนวก I ท่ีสวนใหญอาศัยอยูในชนบท และ
ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยี และมีรอยเทาคารบอนตํ่า (Carbon footprint) (แตประเทศแอฟริกาใตก็มี
นโยบายในเรื่องนี้อยางชัดเจน) แนวทางการดําเนินนโยบายของประเทศภาคผนวก I จึงเนนใหมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางพลังงานภายในท่ีอยูอาศัย ส่ิงปลูกสราง และเครื่องใชไฟฟา โดยออกเปนมาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการจูงใจทางภาษี และสงเสริมใหประชาชนเลือกบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อ
ลดรอยเทาคารบอนตอคนใหลดลง ซึ่งประชาชนในประเทศภาคผนวก I สวนใหญก็ตระหนักตอปญหา
ส่ิงแวดลอม และใหความรวมมือเปนอยางดี  
 
   2) ประเด็นการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ถึงแมวาประเทศภาคนอกผนวก I นั้นจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยางมาก แตแนวทางการดําเนนินโยบายดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในหลายประเทศยังไมมีความโดดเดนเทาที่ควร แตสําหรับประเทศจีน และประเทศแอฟริกาใตได
ใสใจประเด็นนี้คอนขางมาก ซึ่งประเทศแอฟริกาใตเองก็มีบทบาทอยางมากในการบริหารจัดการกองทุนดาน
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Fund ) อีกทั้งประเทศทั้งสองก็มีนโยบายใน
เร่ืองของการสรางความรวมมือทางดานเทคโนโลยีในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงพยายามประสานความรวมมือกับประเทศพัฒนาแลว (โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา) และองคกรความรวมมือระหวางประเทศตางเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศเพื่อใหสามารถปรับตัวจากความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศท่ีเพิ่มมากขึ้นได อีกท้ังประเทศทั้งสอง
ยังใหความสําคัญการมีสวนรวมการใหการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแกประชาชนที่โดยได
พยายามใชมิติของเทคโนโลยีชวยใหการศึกษาแกประชาชนและมีการบรรจุหลักสูตรในการเรียนการสอน  
 

1.12 การดําเนินการโดยภาพรวมของประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต 
  การพัฒนาตามกลไกของพิธีสารเกียวโตน้ันประเทศภาคผนวก I สวนใหญไดดําเนินการรวมมืออยาง
มาก มีเพียงประเทศแคนาดาเทาน้ันท่ีการดําเนินการในเร่ืองนี้ยังลาชา และขาดความกระตือรือรน สวน
ประเทศที่กําลังพัฒนาก็ดําเนินการในเร่ืองนี้เปนอยางดี แตในบางประเทศก็ยังขาดการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียกรองจากประเทศแอฟริกาใตใหมีการดําเนินโครงการ CDM ในภูมิภาคของตนให
มากขึ้น เพราะในขณะนี้การดําเนินการนั้นยังกระจุกอยูในประเทศจีน อินเดีย และบราซิล แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
ความพรอมของเจาของประเทศในการพัฒนาโครงการCDMดวยเชนกัน เพราะถึงอยางไรประเทศใน
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ภาคผนวกที่ I ก็พรอมที่จะดําเนินการเพราะการลดในประเทศขอตนไมเพียงพอตอพันธกรณีอยูแลว และการ
ทําโครงการ CDM กับประเทศนอกภาคผนวก I ก็มีตนทุนที่ตํ่ากวากลไกอื่นของพิธีสารเกียวโต แตใน
ขณะเดียวกันประเทศนอกภาคผนวกก็มีเรียกรองใหเกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทั้ง
ทางดานอุตสาหกรรม และพลังงานจากประเทศภาคผนวก I อยางเปนรูปธรรม และปราศจากมาตรการแอบ
แฝงทางการคา ในสวนประเทศนอกภาคผนวก I ท่ีเปนประเทศผูผลิตน้ํามันรายใหญอยางซาอุดิอาระเบีย 
ดวยเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนทรัพยากรที่ใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงยากที่จะดําเนินการตาม
กลไกของพิธีสารเกียวโต แตก็ไดใหความชวยเหลือทางดานการเงิน เพื่อใชในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม และการศึกษา วิจัยทางดานวิทยาศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   นอกจากความรวมมือในการลดการปลดปลอยแลว ประเทศภาคผนวก I ไดใหความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนขอมูลทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในการจัดการผลกระทบดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหกับประเทศนอกภาคผนวก I แตประเทศนอกภาคผนวก I เองก็ยังเห็นวา
ประเทศภาคผนวก I ไมไดทําอยางเต็มพันธกรณีท่ีมีตอพิธีสารเกียวโต 
 
  1.13 การดําเนินการโดยภาพรวมของประเทศนอกภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต 
  ส่ิงท่ีทําใหไมกลาวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดเลยน้ัน เนื่องจากในขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนประเทศที่พัฒนาแลวประเทศเดียวที่ไมไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต ทั้งที่ประเทศมีความพรอมในทุก
ดาน แตถึงอยางไรก็ตามประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีนโยบายในการลดการปลดปลอยกาซเรือยกระจกที่โดด
เดนถึงแมวาจะเปนโดยความสมัครใจก็ตาม การพัฒนาพลังงานก็เชนเดียวกันกับประเทศท่ีพัฒนาแลวอื่นๆ 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศญี่ปุนถึงแมวาจะเปนการดําเนินการที่ชัดเจนในระดับรัฐก็ตาม) ท่ีเนนการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีมีเปาหมายตามความสมัครใจเปนสําคัญ และถึงแมวาประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
ไมสามารถทําการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกลไกตามพิธีสารเกียวโตได แตก็ไดใหความ
รวมมือทางดานเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลวมากมายหลาย
โครงการ   
 

1.14 การดําเนินการโดยภาพรวมขององคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
  การดําเนินการของประเทศในสหภาพยุโรปก็จะเปนไปภายใตกรอบการดําเนินงานของ EU อยูแลว 
ซ่ึงการดําเนินงานน้ัน EU มีความม่ันใจที่จะประสบความสําเร็จอยางมาก แตคาดวาในอนาคตจะเพิ่มมาตร
ฝายเดียวทางดานส่ิงแวดลอมท้ังทางดานสินคา บริการ และการบินที่เขมงวดมากขึ้นซึ่งจะสงผลตอประเทศ
นอกภาคผนวก I ที่รวมการคา การลงทุนกับ EU อยางแนนอน แตในสวนของเอเปคน้ันคอนขางท่ีจะตาง
ออกไป เพราะถึงแมวาดวยจุดประสงคของเอเปคนั้น เปนองคกรความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ และการ
ลงทุนเสียเปนสวนใหญก็ตาม แตดวยการท่ีเอเปคนั้นเปนองคกรความรวมมือท่ีมีประเทศสมาชิกมีความ
หลากหลายสถานะภายใตพิธีสารเกียวโต และประเทศสมาชิกสวนใหญก็เปนประเทศนอกภาคผนวก I แนว
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ทางการดําเนินนโยบาย ภายใตแผนปฏิบัติการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเอเปค จึงเนนให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศท่ีกําลังพัฒนามากท่ีสุด ไมวาจะเปนนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ปาปกคลุมใน
ภูมิภาคเอเปค การถายทอดเทคโนโลยี และองคความรู ผูเชี่ยวชาญจากประเทศท่ีพัฒนาแลว อยางประเทศ
ญ่ีปุน ออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งทางดานการปรับตัว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับประโยชนในหลายๆ ดาน  
 
มองไทย 
 

  ประเทศไทยไดทําการใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) 
เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 253729 และใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต เม่ือเดือน 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
และมีผลบังคับใชในวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 โดยประเทศไทยนั้นไดถูกจัดอยูในกลุมประเทศนอกภาคี
ภาคผนวก I (Non-Annex I) หรือประเทศที่กําลังพัฒนาซ่ึงไมมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก แตการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกนั้นจะเปนไปดวยความสมัครใจ และกระทําโดยไม
มีผลกระทบในเชิงลบตอการอยูรอด การพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งจะตองมี
การจัดทํารายงานแหงชาติตามมติท่ีประชุมสมัชชาภาคีฯปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายงาน
แหงชาติฉบับที่ 2 และมีการใหการศึกษา สรางจิตสํานึก และฝกอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   การดําเนินการประเทศไทยตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโตนั้น อยูภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงานประสานงานกลางดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงบทบาทสําคัญในดําเนินงานของหนวยงานประสานงานกลาง ไดแก การจัดตั้งองคกรรองรับ
การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ (นายกรัฐมนตรีเปนประธาน) จัดตั้งสํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และจัดตั้ง องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสารเกียวโต ในดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในเชิงโครงการ 
ซ่ึงเนนใหเกิดความรวมมือลดกาซเรือนกระจกโดยความสมัครใจของภาคเอกชนเปนหลัก)  
 

                                                            

29 หมายเหต ุเพ่ือใหเกดิคามสะดวกในความเขาใจในสวนที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงาน หรือรายงานการศึกษาของตางประเทศผูเขียน
จะใชการระบุชวงเวลาเปน คริสตศักราช สวนในสวนที่เปนการดําเนินงาน หรือรายงานการศึกษาของประเทศไทยจะใชการระบุ
ชวงเวลาเปน พุทธศักราช 
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    นอกจากน้ียังมีการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยอยางมากในอนาคตก็คือ การจัดทํา(ราง)ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550-2554 ที่มุงหวังใหเกิดแนวทางท่ีชัดเจนในการประสานและ
บูรณาการการดําเนินงานของทุกหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา การ
ใหความรู การมีสวนรวมของประชาชน การเชื่อมโยงประสานนโยบาย ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตรที่สําคัญ คือ 

1. ยุทธศาสตรของการสรางความสามารถในการปรับตัว  
2. ยุทธศาสตรการลดปริมาณกาซเรือนกระจกโดยไมสงผลกระทบทางลบตอ

การพัฒนา  
3. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักและการมีสวนรวม  
4. ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถ  
5. ยุทธศาสตรการปรับปรุงโครงสรางและกฎหมาย  
6. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา30’31 

 
    ถึงแมวาที่ผานมาประเทศไทยจะเนนการดําเนินงานในเร่ืองของการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกเสียเปนสวนใหญ แตในอนาคตประเด็นทางดานนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จําเปนตองใหความสนใจอยางมากก็ คือ 
ประเด็นทางดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะตองดําเนินการไปพรอมกับการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงเปนประเด็นหลักที่ชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยมีการเตรียมความพรอมในการ
รับมือตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องภายหลังชวงพันธกรณีท่ี 1 นั้นอยางไร 
 

2.1 ประเด็นดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  
  จากผลการศึกษาของศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA START RC) ไดจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) ไดผลสรุปวา การ
                                                            

30 การดําเนินงานดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย,สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม Date of Acess:08 August 2007,http//:www.onep.go.th  
31 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.2550.(ราง)ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจดัการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550-2554.สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม,กรุงเทพ 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตจะมีฝนมากขึ้นในเกือบทุกภาค อุณหภูมิสูงสุดและ
ตํ่าสุดจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงประมาณ 1-2ºC แตจํานวนวันท่ีอากาศ
เย็นในรอบปจะลดลงอยางเห็นไดชัด และจํานวนวันที่อากาศรอนในรอบปก็จะเพิ่มขึ้นมากเชนกัน (รายงาน
การศึกษาไดยดึเกณฑ วันที่อากาศเย็น คือ วันท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุดตํ่ากวา 15ºC และ วันทีอ่ากาศรอน คอื วนัที่
มีอุณหภูมิสูงสุดเกินกวา 33ºC) และท่ีสําคัญก็คือความแปรปรวนหรือความแตกตางระหวางฤดูตอฤดู หรือ 
ในระหวางปตอปของประเทศไทยก็อาจเพิ่มสูงขึ้นดวย โดยภาพรวมของผลการศึกษานั้นก็ไดขอสรุปถึง
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตที่บงชี้ไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
ขอสรุปจาก IPCC Working Group 1 ท่ีไดนําเสนอใน Fourth Assessment Report ในปพ.ศ. 2550 32 ซ่ึง
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนั้น ไดทําใหเกิดความเสี่ยง
การไดรับผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และภาคการเกษตรท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศมากขึ้น แนวทางการดําเนินนโยบายเพื่อใหประเทศไทยมีความพรอมในการปรับตัว 
รับมือ และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจึงใหความสําคัญใน 4 ประเด็น คือ การปรับตัวภาค
การเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติ การเตือนภัย และทางดานการศึกษา ซ่ึงทิศทางแนวโนมการดําเนิน
นโยบาย ดังตอไปน้ี 
 
    1) ภาคการเกษตร 
    กระทรวงเกษตร และสหกรณไดมีการแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจน โดยการ
ดําเนินการตามแผนบรรเทาสภาวะโลกรอนดานการเกษตร โดยมีกรมพัฒนาท่ีดิน เปนผูประสานงานหลัก
ของหนวยงานที่เก่ียวของภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยยุทธศาสตรการดําเนินการ แบงออกได
เปน 3 ยุทธศาสตร คือ ดานการบริหารจัดการองคความรู โดยการสรางฐานขอมูลทางดานการเกษตร
เพื่อใหทราบถึงพื้นที่ และกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินท่ีงายตอการไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และปองกันแกไขและบรรเทาผลกระทบไดทันถวงที อีกท้ังยังทําใหทราบถึงแนวโนม
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ รวมท้ังขอมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกในชวงสถานการณตางๆ (Scenario analysis) นอกจากนี้ยังติดตามผลกระทบจาก
ความแหงแลงทางดานดิน และพืชเศรษฐกิจของประเทศโดยใชเทคโนโลยีดาวเทียมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร และปองกันตอตานความเปนทะเลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดทําแผนที่ และ
รายละเอียดผลกระทบจากความแหงแลงที่ใชประกอบการพิจารณาเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการบรรเทา
ความเสียหายจากภัยแลงในอนาคต ดานการปองกันและแกปญหา ไดจัดระบบเกษตรกรรมในดานตางๆ 

                                                            

32 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยจากภาวะโลกรอน,ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแหงภมิูภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต.Date of Access: 12 December 2007. 
 http://Research.start.or.th/climate/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=2 
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ท้ังการปรับปรุงพันธุสัตว และพันธุพืชใหมีความทนทานตอสภาพภูมิอากาศรอนชื้น และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 
การอนุรักษดินและน้ํา เพื่อรักษาน้ําในดิน และแนวทางลดการสูญเสียน้ําจากสระนํ้าในไรนา ดานการ
รณรงคเผยแพร เพื่อใหเกษตรกรไดมีความรูความเขาใจ และสรางความตระหนักใหเกษตรกรไดมีความ
เขาใจในเรื่องการปรับตัว และระบบความรวมมือใหสามารถดําเนินโครงการเพื่อรับมือกับผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตร33  
 
   2) ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
   ทรัพยากรที่มีความเสี่ยงสูง และเปราะบางอยางมากตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ก็คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคา มีความจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ และเปนจุดแข็งของประเทศไทย แตทวานอกจากการใชประโยชน 
และการจัดการทรัพยากรชีวภาพที่ไมเหมาะสมจะทําใหเราสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปอยางมาก
แลว ส่ิงที่ไดเขามาเรงการอีกทางหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะสิ่งมีชีวิตแตละชนิดน้ันก็
มีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง และปจจัยจํากัดในการดํารงชีวิตไมเทากัน การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิ 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆในระยะเวลาอันสั้นนั้นทําใหส่ิงมีชีวิตเหลานั้น ไมสามารถท่ีจะ
ปรับตัวได ฉะน้ันแมวาเราจะไมสามารถที่หยุดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดแตเราก็สามารถที่
จะใชประโยชนทรัพยากรทางชีวภาพอยางเหมาะสม และย่ังยืน  
   สําหรับประเทศไทยนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดให
ความสําคัญวา ทรัพยากรทางชีวภาพเปนฐานของการพัฒนาประเทศ34 ปจจุบันประเทศไทยมีนโยบายท่ีมี
เปาหมายระยะยาวในการรักษาไวซึ่งความสมบูรณของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพไว ไมนอยกวา รอยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ และจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
เชนเดียวกันกับพื้นท่ีปาไม ท้ังปาบก และปาชายเลนที่มีบทบาทสําคัญในการชวยในการบรรเทา และลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมวาจะเปนการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล ปองกันการ
เกิดน้ําปาไหลหลาก ดินถลม และชวยรักษาความม่ันคงของทรัพยากรน้ํา ก็จะไดรับการเพิ่มพื้นที่ปกคลุม 
และเรงรัดฟนฟูจากที่เส่ือมโทรมใหกลับคืนความสมบูรณอยางเรงดวน โดยการปรับปรุงพัฒนารูปแบบกลไก 
กระบวนการ วิธีการ รวมท้ังเลือกใชเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษา ปองกัน สํารวจ ประเมินสถานภาพและกํากับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ให
มีความอุดมสมบูรณเพื่อเปนฐานการพัฒนาประเทศ และการใชประโยชนของประชาชน โดยใหประชาชนได
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนไดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

                                                            

33 กรมพัฒนาทีด่ิน.2550.แผนบรรเทาสภาวะโลกรอนดานการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ.กรมพัฒนาทีด่ิน.กรงุเทพฯ 
34 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร.ี2550.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554), กรงุเทพฯ.97-98 น. 
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ฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และลดความขัดแยงใน
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีดินของรัฐ โดยการใหสิทธิทํากินตามแนวพระราชดําริ จัดระเบียบ
การใชประโยชนใหเอื้อตอการอนุรักษบนพื้นฐานของความเปนธรรม และเทาเทียม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพท้ังในระดับระบบนิเวศและระดับชุมชนไดรับการสํารวจ คนหา และรวบรวมภูมิปญญา เพื่อการ
คุมครอง จัดการการเขาถึง และแบงปนการใชประโยชนอยางเปนธรรมและยั่งยืน สรางระบบฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชน และระดับระบบนิเวศ และจากรายงานของ IPCC คณะทํางานท่ี 2 ที่
คาดการณไววาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะประสบกับสภาวะแหงแลง และประสบอุทกภัยเพิ่มมาก
ขึ้นก็เปนส่ิงหนึ่งที่ประเทศไทยก็จะตองตระหนักถึงความมั่นคงของทรัพยากรน้ําที่จะตองมีการจัดการบูรณา
การเปนระบบลุมน้ําเพื่อใหมีนํ้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอยางพอเพียง 
รวมทั้งการปองกันและแกไขปญหาน้ําแลง นํ้าทวม อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชน้ํา อยางคุมคาและยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต35  
   แตส่ิงซึ่งเปนอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยน้ันมีประสิทธิภาพไมเต็มนั้นมีดวยกันหลายประเด็น ประเด็นหลักที่จะเขามามี
บทบาทอยางเห็นไดชัดในอนาคต ก็คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมที่มีหลายรูปแบบ และมีราคาแพง ลงทุนมาก เปลี่ยนแปลงเร็วราคาสูง อีกทั้งบุคคลากรไมคอยมี
ทักษะในการใช การนําไปประยุกตใชอยางเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดขอมูลที่ถูกตอง สะทอนความเปน
จริงโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย ทั้งภายใน และ
ระหวางประเทศโดยเฉพาะในการเจรจาตอรองซึ่งมักจะเกี่ยวของกับประเด็นทางดานทรัพยากรทางธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางดานความหลากหลายทางดานทรัพยากรทางชีวภาพ แต
ทวาในเวทีระหวางประเทศนั้นเรามักจะตกเปนเหย่ือในการเจราจาตอรองทางการคา จากจุดแข็งของเราเสีย
เอง ซึ่งการขาดการจัดการองคความรูนั้นเปนประเด็นสําคัญที่จะมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในอนาคต
อยางแนนอน อีกทั้งจะตองสงเสริมใหภาคเอกชนยังมุงเนนการลงทุนท่ีหวังผลกําไรระยะสั้นมากกวา
ผลกระทบท่ีติดตมมา และในการดําเนินการความรวมมือระหวางประเทศนั้นโดยเฉพาะในการเจรจาตอรอง
ในขอตกลงระหวางประเทศตางๆน้ัน ประเทศไทยยังคงขาดขอมูลที่ถูกตอง  
 
   3) ดานการเตือนภัย  
   ในประเด็นนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของหลักไดมีภาระกิจการในการดําเนินการ เฝาระวัง ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ ภัยพิบัติ โดยบริหารจัดการระบบการเตือนภัย
ลวงหนาใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา และออกประกาศสูสาธารณชนไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ 

                                                            

35 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม.2548.แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548-2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ,กรุงเทพฯ 
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เพื่อจะสามารถเตรียมการปองกัน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และประเทศชาติ 
อันเปนผลเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ ไดอยางทันทวงที อีกท้ังจะตองมีการบริการขอมูลท่ีทันสมัย เพื่อเปน
ฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร  
   แนวทางการดําเนินนโยบายดานการเตือนภัยในระยะยาวน้ัน จะเนนการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานดานการเตือนภัยใหมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาขีดความสามารถในการเตือนภัย โดยทําการ
ปรับปรุงสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ระบบขอมูล
ภูมิศาสตรสารสนเทศ Geographic Information System (GIS) และขอมูลดาวเทียม (โดยมี สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เปนหนวยงานหลักท่ีกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับ
ระบบสํารวจขอมูลระยะไกลพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) อีกทั้งยังพัฒนาระบบฐานการ
ตัดสินใจแบบอัตโนมัติ และบูรณาการฐานขอมูลสึนามิ แผนดินไหว นํ้าทวม น้ําปาไหลหลาก และแผนดิน
ถลม จัดต้ังศูนยบริหารวิกฤตการณดานการส่ือสาร เพื่อการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ือสารและ โทรคมนาคมทั้งระบบหลักและระบบสํารอง ในสถานการณประสบภัยพิบัติ36 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรับสง และบูรณาการเครือขายขอมูล เพื่อใหไดขอมูล รวดเร็ว ครบถวน และถูกตอง 
ปรับปรุงเครือขายการตรวจวัด พัฒนาระบบการพยากรณอากาศตามมาตรฐานสากลขององคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) พัฒนาฐานขอมูล ระบบพยากรณอากาศ และการคาดการณการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสามารถพยากรณและคาดการณสภาพภูมิอากาศอยางถูกตองตามมาตรฐานสากลใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ 37,38 ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลภัยพิบัติและ Multi-Hazard กับหนวยงานในประเทศ
และตางประเทศ เนนการประสานความรวมมือกับตางประเทศ ในการพัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนา
สําหรับภัยพิบัติตางๆ เพื่อพัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนา และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ หรือ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ36 ทางสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ก็ไดสนับสนุนวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ระบบการพยากรณเตือนภัย และระบบเฝาระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 39  
   นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดการสรางองคความรูใหประชาชนในพื้นที่ไดมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภัยพิบัติตางๆ และมีสวนรวมในการจัดทําแผนท่ีหนีภัย อีกท้ังยังสนับสนุนบทบาทของชุมชน เพื่อให

                                                            

36 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร.2551.แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2551.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ,กรุงเทพฯ 

37 ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ.2550.แผนปฏิบัติราชการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิพ.ศ. 2550 – 2553.ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
,นนทบุร ี
38 กรมอุตุนิยมวิทยา.2548.แผนยุทธศาสตรกรมอุตนุยิมวิทยา พ.ศ.2548-2551.กรมอุตนิุยมวิทยา ,กรุงเทพฯ  
39 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553).สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ,กรุงเทพฯ 
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เกิดการมีสวนรวมในการ เฝาระวังเตือนภัย และมาตรการลดผลกระทบจากพิบัติภัยในรูปแบบตางๆ มีการจดั
ประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัย การแจงเตือนภัย และการเตรียมพรอมรับมือภัย ใหกับ
เจาหนาท่ีของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดตาง ๆ และสรางเครือขายการเตือนภัยพิบัติท่ีเชื่อมโยง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไวดวยกัน 36 ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไดพฒันาระบบ
ฐานขอมูล และองคความรู การติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อพยากรณ และเตือนภัยลุมน้ํา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง เพื่อใหเกษตรกรสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได34 แตอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหการเตือนภัยพิบัติ ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพสาเหตุหน่ึง
คือ ภัยพิบัติไดเกิดมากขึ้นและรุนแรงซ้ําซอนมากกวาเดิม และยากท่ีจะพยากรณโดยใชขอมูลสถิติ อีกท้ังการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวาง หนวยงาน ที่เก่ียวของยังดําเนินการไดไมทั่วถึง และควรเรงในการ คนควา วิจัย 
พัฒนา และดําเนินการอื่นท่ีเก่ียวของหรือตอเน่ืองกับเทคโนโลยีอวกาศ อีกทั้งยังขาดเครือขายขอมูลของ
ประเทศเพื่อนบานใกลเคียง บางประเทศ ขาดฐานขอมูลและการบูรณาการขอมูลภายในหนวยงาน ทางดาน
เครือขายในการจัดการภัยพิบัตินั้นมีหลายหนวยงานแตยังไมมีเจาภาพหลัก มีหนวยงานท่ีทําหนาที่เก่ียวกับ
การเตือนภัยและการบริหารภัยในภาวะฉุกเฉินหลายหนวยงาน แตยังขาดความชัดเจนในการกําหนดเกณฑ
ความรับผิดชอบในการแจงเตือนภัยเชนในกรณีของ น้ําทวม ดินถลม เปนตน อีกท้ังเครือขายในการตรวจวัด 
ติดตาม และเตือนภัยท่ีมีอยูยังไมสามารถรองรับการเตือนภัยระดับทองถิ่นไดอยางท่ัวถึง ซึ่งเปนส่ิงที่
หนวยงานที่รับผิดชอบในขั้นตนน้ันตองการท่ีปรับ และขจัดออกไปเพ่ือใหนโยบาย และยุทธศาสตรทีไ่ดวางไว
บรรลุตามเปาหมายทั้งของชาติ และของหนวยงาน33,36 

 

  4) ดานการศึกษา  
   ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวนั้น ปจจุบันไดเนนให
โรงเรียนสรางหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรูเองโดยเรียนรูจากทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปญญาใน
ทองถิ่นของตนเอง อยางไรก็ตามเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเปนสิ่งที่เยาวชนจะตองมีความรู 
ความเขาใจในเร่ืองดังกลาวบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรอยางถูกตอง ซ่ึงในสวนนี้ก็อยูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรอยูในสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และเสริมสราง
จิตวิทยาศาสตรใหกับผูเรียนโดยจากการเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสาระที่ 8 โดยนํา
ความรูดังกลาวไปปรับใชในการแกปญหา ติดตามตรวจสอบ และกอใหเกิดความรู ความเขาใจ พรอมทั้ง
ตระหนักถึงปญหาทางดานส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และระดับโลก อีก
ท้ังยังสามารถเสนอแนวทางการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในทองถิ่นไดตามกําลังความสามารถ 40 

                                                            

40 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี.มปป.มาตรฐานสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 1-4.สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี,กรุงเทพฯ 
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   นอกจากน้ีทางสถาบันสงเสริมการสอนวิทศาสตรและเทคโนโลยี ก็มีการดําเนินการใน
ลักษณะดังกลาวอยางเปนรูปธรรมภายใต โครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to 
Benefit the Environment) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือในระดับนานาชาติที่สนับสนุน และสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและการเรียนรูวิทยาศาสตรเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ และระบบของโลก โดยมุงเนนให
นักเรียนได ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และจิตวิทยาศาสตร  ในการศึกษา  วิจัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตน ซึ่งประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ัน
เปนประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมที่ทางโครงการไดดําเนินการโครงการตางๆอยางตอเนื่องโดยเนนการทําวิจัย
รวมกันระหวางครู นักเรียน และนักวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับความรวมมือท้ังในระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิด
เครือขายการพัฒนา การสื่อสาร และฐานขอมูลในระดับทองถิ่นซึ่งจะมีผลตอส่ิงแวดลอมในระดับภูมิภาค และ
ระดับโลกบนพื้นฐานความเขาใจในหลักการ และวิธีการศึกษาวิทยาศาสตรระบบโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฎ
จักรน้ํา วัฎจักรคารบอน และปฏิสัมพันธระหวางกัน ซ่ึงไดดําเนินงานท้ังในสวนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ซ่ึงในอนาคตทางโครงการก็จะขยายโรงเรียนเครือขายเพิ่มมากขึ้น41 
   ในอนาคตทั้งโลกและประเทศไทยจะตองใหความสนใจในประเด็นดานการปรับตัวจาก
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ เนื่องจากผลการคาดการณดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคตไดระบุถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จะสรางความสูญเสียทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นกวาในปจจุบันอยางมากส่ิงท่ีจะตองรีบดําเนินการอยางเรงดวนท้ัง
ในปจจุบัน และอนาคต ก็คือจะตองทําทั้งการปองกัน และปรับตัวตอผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหไดในเวลาเดียวกัน  หากพิจารณาแลวสิ่งที่จะชวยเติมเต็ม และทําใหประเทศไทยมีความพรอม
ทางดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได โดยภาพรวมก็คือเราจะตองมีการ
จัดการองคความรูในทุกระดับ มีมาตรฐานขอมูลท่ีถูกตอง แมนยํา และสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
เพื่อระบุสถานะ ติดตาม เฝาระวัง เตือนภัย ระบุผลกระทบที่จะเกิดไดในระดับพื้นท่ี พัฒนาเทคโนโลยี และ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการดําเนินการดังกลาวใหครอบคลุมตอความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และที่สําคัญก็คือ
การสรางความรวมมือในลักษณะของเครือขายท่ีมีฐานองคความรูดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะการส่ือสาร และการเขาถึงขอมูลในทองถิ่น ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเปนสิ่งท่ีทําใหนโยบายซ่ึง
ระบุทิศทางการดําเนินการนั้นอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่สะทอนสถานภาพในขณะนั้นไดอยางแทจริง ทั้งใน
การตัดสินใจในนโยบายภายในประเทศ และระหวางประเทศ อีกท้ังการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู 
ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และเทคโนโลยี  

                                                            

41 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี .2550.รูจกักับโครงการGLOBE.จดหมายขาวโครงการ GLOBE.ฉบับท่ี 1.
มกราคม-มีนาคม.โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ 
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2.2 ประเด็นดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
  จากผลการศึกษาของ World Resources Institute (WRI) ในป พ.ศ.2543 ประเทศไทยมีการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน และการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีไมใชคารบอนไดออกไซด (CO2 from Fossil Fuels, plus and Land-Use 
Change, plus non-CO2 GHGs) เปนรอยละ 0.8 ของโลก ซึ่งจัดอยูในลําดับที่ 31 ของโลก42 โดยคิดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกตอประชากร แลวอยูที่รอยละ 5.1 tCO2e (รูปภาพ 2-1 ) ซ่ึงนอยกวาคาเฉลี่ยโลก
ท่ีมีการปลดปลอยอยูที่ 6.8 tCO2e

43 ถึงแมวาประเทศไทยยังมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่นอยกวา
คาเฉล่ียโลก แตเม่ือพิจารณาจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจากผลการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ปรากฏวาเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
เสถียรภาพและขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป35  ซึ่งนั้นก็หมายถึงประเทศไทยมี
แนวโนมที่จะปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากขึ้นในอนาคตจากการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการใชบริโภค
พลังงานในการคมนาคมขนสง การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ซ่ึงเปนภาคการผลิตทาง
เศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยที่จะตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และมีการจัดการที่ถูกตองและ
เหมาะสม และสงผลโดยตรงตอพันธกรณีของประเทศไทยในพันธกรณีฉบับใหมท่ีจะเกิดขึ้นภายหลัง พ.ศ. 
2555 (ค.ศ.2012) ดวย  
 

1) ภาคพลังงาน 
   เปนภาคที่มีความสําคัญในการพัฒนาของประเทศอยางมาก แตการใชพลังงานอยางไม
ยั่งยืนน้ันก็จะกอใหเกิดผลกระทบตอทางดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่เราตองเผชิญ และ
รับมือ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภาคพลังงานเปนภาคที่มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
เปนรอยละ 56.1 (รูปภาพ 2-2) ของประเทศในป พ.ศ.254844 โดยมีสัดสวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
มากที่สุดถึงรอยละ 67 (รูปภาพ 2-3) แนวโนมการดําเนินนโยบายดานพลังงานของประเทศในระยะยาว
ประเทศไทยนั้น ไดเนนในเรื่องของประสิทธิภาพพลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทน สงเสริมพลังงานที่สะอาด 
และมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อปองกัน และรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม
สูงขึ้นของราคาเช้ือเพลิงฟอสซิล 

                                                            

42 World Resources Institute .2005. Navigating number: Greenhouse Gas Data And International Climate Policy, United 
States of America 
43 Anonymous,List of countries by greenhouse gas emissions per capita, 4 September 2007. Date of Acess : 6 September 
2007. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions_per_capita&action  
44 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.2550.(ราง)ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจดัการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550-2554.สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม,กรุงเทพ 
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รูปภาพ 2-1 การปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ท่ีดิน และการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ไมใชคารบอนไดออกไซด (CO2 from Fossil Fuels, plus and 
Land-Use Change, plus non-CO2 GHGs) ของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคตางๆของโลกในปพ.ศ. 
2543 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ปรับปรุงจาก World Resources Institute (WRI) ป พ.ศ.2543 
 

รูปภาพ 2-2 รอยละของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคการผลิตตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (2549) อางถึงใน
บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม,2548 
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รูปภาพ 2-3 สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆของประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (2550) 
 

    ในยุทธศาสตรการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของกระทรวงพลังงานนั้นตองการลด
อัตราสวนการเติบโตของการใชพลังงานตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(Energy Elasticity) ของ
ประเทศ ลงจาก 1.4:1 ใหเหลือ 1:1 ภายในป 2550 หากสามารถประหยัด และใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพไดตามเปาหมายจะสามารถลดคาใชจายทางดานพลังงานได 3.1 ลานลานบาทใน พ.ศ. 2550-
2560 โดยมีเปาหมายมุงเนนในภาคการคมนาคมขนสง และภาคอุตสาหกรรมเรงรัดปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมโดยทบทวนทิศทางการสงเสริมการลงทุน โดยมุงสูอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานนอย (Non-Energy 
Intensive) และกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง ทางดานการพัฒนาพลังงานทดแทน ภายใน พ.ศ.2554 จะ
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนรอยละ 8 ของพลังงานเชิงพานิชย45 จําแนกเปน ภาคคมนาคมรอยละ 8 
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 14 ภาคครัวเรือนรอยละ 2 และเพิ่มเปนรอยละ 35 ภายในป พ.ศ. 2568 อีกทั้งยัง
กําหนดเปนกฎระเบียบ หรือกฎหมายบังคับ (Renewable Portfolio Standard:RPS) ใหโรงไฟฟาใหมจะตอง
ผลิตพลังงานหมุนเวียนรอยละ 5 ของกําลังผลิต (จากพลังงานลม แสงอาทิตย ไฟฟาจากขยะมูลฝอย ชีวมวล 
และพลังน้ําขนาดเล็ก) และกําหนดมาตรการจูงใจใหมีการรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทนโดยอาศัย
มาตรการทางภาษี จากผูผลิตไฟฟารายเล็กท่ีใชพลังงานหมุนเวียน โดยสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพันธุท้ัง
มันสําปะหลัง และออย ใหเหมาะเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ และลด
ตนทุน สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน และศึกษาวิจัย พัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ โดย

                                                            

45สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน. 2550. รายงานประจําป 2549.สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
,กรุงเทพ 
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กระทรวงวิทยาศาสตรก็ไดสนับสนุนการศึกษาวิจัย ปรับปรุงภาคการผลิตใหประหยัดพลังงาน เพื่อลดการ
พึ่งพาพลังงานฟอสซิล46’47 
   เพื่อใหการดําเนินงานดานพลังงานของประเทศสอดคลองกับกรอบของพิธีสารเกียวโตทาง
กระทรวงพลังงานไดเรงผลักดันกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น แตการพัฒนาพลังงานไฮโดรคารบอน และถาน
หินท่ีสะอาดนั้นยังไมมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร เน่ืองจากตนทุนในการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การผลิตที่คอนขางสูง แตการใชเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนที่สะอาดน้ันก็อาจจะเปนทางเลือกในการใชพลังงาน
ของเราในระยะสั้น กอนท่ีเราจะมีความพรอมในการพัฒนาพลังงานทดแทนไดอยางครอบคลุม และเพียงพอ
ตอความตองการของประเทศ และมีการวางระบบเปนอยางดี อีกท้ังยังใหความสําคัญในการลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน โดยให ผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชรวมรับผิดชอบคาใชจายใน
การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี จะเนนการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมที่ดีโดยการนําสารตางๆ กลับมาใชใหม การใชเทคโนโลยีชวยลดการปลดปลอยมลพิษ และ
แนวคิดการซ้ือขายกาซเรือนกระจก  
   มาตรการประหยัดพลังงานในสวนของมาตรการประหยัดพลังงานนั้น เรงดําเนินการกําหนด
มาตรฐานการประหยัดพลังงานของอุปกรณ เครื่องจักร และเคร่ืองยนตท่ีใชพลังงาน รวมทั้ง ดําเนินการติด
ฉลากอุปกรณที่ไดกําหนดมาตรฐานไวแลว จัดต้ังองคกรหลักในการผลักดันและการบริหารจัดการดานการใช
พลังงาน (National Demand Side Management Office) เพื่อใหการดําเนินการสงเสริมการประหยัด
พลังงานเปนไปอยางตอเนื่อง เนนการรณรงคการประหยัดพลังงานผานสื่อตางๆ และเพื่อใหการพัฒนา
ทางดานพลังงานของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยชวยใหมีผูจบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมการทํางานดานพลังงาน มีการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนทางดานพลังงานในโรงเรียน ผลิตบุคลากรท่ีมีความชํานาญดานพลังงานสาขา
ตางๆในระดับทองถิ่น และผลิตบุคลากรที่มีทักษะดานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และมีการวิจัยเชิง
นโยบาย เพื่อเปนการเสนอแนะ สรางทางเลือก หรือภาพรวมสถานการณที่ผสมผสานท้ังมิติดานการใช
พลังงาน ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สําหรับประกอบการตัดสินใจพัฒนาพลังงานทดแทน 
และงานบริหารเพื่อจัดการใหการอนุรักษพลังงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 37,48 

                                                            

46 สํานักนโยบาย และยุทธศาสตร.2550.แผนยุทธศาสตรกระทรวงวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี 4 ป พ.ศ.2551-2554.สํานัก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี,กรุงเทพฯ 
47 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ.2547.แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.
2547-2556).คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาต ิกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี,กรุงเทพฯ 
48แผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 3,สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน,Date of Acess: 24 October 

2007,http://www.eppo.go.th/doc/report-2547/part-5.html  
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   2) ภาคการคมนาคมขนสง  
   เปนภาคเศรษฐกิจที่มีบริโภคพลังงานมากที่สุด เม่ือเทียบกับภาคอื่น โดยคิดเปนสัดสวนถึง
รอยละ 37-38 (ในป พ.ศ.2542-2546) และมีการใชการบริโภคนํ้ามันมากที่สุด รอยละ 67 ในปพ.ศ.2546 49 
เม่ือพิจารณาแนวโนมการดําเนินนโยบายของกระทรวงคมนาคมพบวาไดใหความสําคัญกับตนทุนทางสังคม 
และสิ่งแวดลอมในระดับที่สูงขึ้นกวาในอดีต และใหความสําคัญในระดับเดียวกันกับตนทุนในเชิงพานิชย 
เรงรัดปรับโครงสราง สรางเครือขายการคมนาคมขนสง และเสริมสรางดุลยภาพระหวางประเภทการขนสง
จากมุมมองทางดานพลังงาน ปรับการเดินทางสวนบุคคล สูการเดินทางสาธารณะดวยระบบขนสงมวลชน 
เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการสัญจร โดยการพัฒนาระบบการขนสงมวลชน (Mass Transportation) อยาง
ท่ัวถึง และเขาถึงเพื่อรองรับความตองการเดินทางที่ตองการใชระบบขนสงมวลชนเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 54 
และลดความตองการใชรถสวนบุคคล รอยละ 10 ในป พ.ศ.2549-2554 เนนการพัฒนาระบบขนสงระบบราง 
และทางนํ้าซึ่งมีตนทุนทางพลังงาน สังคม และสิ่งแวดลอมต่ํากวาการขนสงทางถนนใหมากขึ้น โดย
พัฒนาการคมนาคมระบบรางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบรถไฟรางคูในสวนของภูมิภาค สงเสริม
ใหเกิดการขนสงเชื่อมโยงระหวางสาขา (Intermodal Transportation) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงการขนสงผูโดย
สาธารณะสําหรับการขนสงในเขตเมือง ระหวางเมือง ดังเชนใน ดําเนินโครงการ Park and Ride โครงการตั๋ว
ตอ ต๋ัวรวม เปนตน อีกท้ังไดสรางทางเลือก และเพิ่มโอกาสในการเขาถึงระบบการขนสงสาธารณะในเขต
เมือง โดยการเพิ่มบทบาทในการใหบริการเดินเรือในแมน้ํา ลําคลอง และพัฒนาศูนยคมนาคมในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เช่ือมโยงการขนสงมวลมาก และมวลชน โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานศูนยรวมการ
เชื่อมตอระหวางประเภทการขนสง (Combine Transportation) ปรับประเภทการขนสง (modal shift ) ดาน
สินคาโดยลดการขนสงทางถนนไปสูการขนสงทางรถไฟ ทางทอ และทางน้ํา เพื่อลดตนทุน นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการการจัดการระบบการคมนาคมขนสง เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว สภาวิจัย
แหงชาติก็สนับสนุนงานวิจัยเพื่อยกระดับประสทิธิภาพ และมาตรฐานการใชบริการดานโลจิสติกส (Logistics) 
ท่ีมีคุณภาพ โดยพัฒนาโครงขายคมนาคม และระบบการจัดการสงสินคาที่มีมาตรฐาน ทางดานกระทรวง
เทคโนโลยี และการสื่อสารก็ไดสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการ
พัฒนาระบบระบบโลจิสติกส การปฏิบัติงานภาคธุรกิจ และราชการ เพื่อลดการเดินทางและประหยัดพลังงาน 
เชน การใชโทรศัพท โทรสาร Email การประชุมทางไกลผานระบบการสื่อสาร และ การทํางานท่ีบาน ( Work 
at Home) เปนตน 50 เพื่อลดการเดินทาง และความคลองตัวการจราจร ทางดานกระทรวงพลังงานไดสงเสริม
การใชกาซธรรมชาติ (NGV) กาซโซฮอล (Gasohol) และไบโอดีเซล (Biodiesel) ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงใน
                                                            

49 บริษัทเทสโก จํากัด และสถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2549.แผนกลยุทธของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 
2549-2554).สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจร กระทรวงคมนาคม,กรุงเทพฯ 
50 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร.2551.แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2551.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ,กรุงเทพฯ 
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ภาคขนสง ตามความเหมาะสมกับศักยภาพดานการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ สนับสนุนหนวยงาน
อื่นในการพัฒนาโครงการที่สงผลในการลดใชพลังงาน โดยเฉพาะน้ํามัน ไดแก การพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
ระบบโลจิสติกส การพัฒนายานยนตประหยัดพลังงาน เปนตน เพิ่มสัดสวนการผสมเอทานอลจากรอยละ 10 
เปน 20 หรือมากกวา สนับสนุนใหอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศผลิตรถยนตท่ีใชน้ํามันซึ่งมีสวนผสมของเอ
ทานอลรอยละ 20 หรือในสัดสวนที่มากกวา (Flex fuel vehicles)51 จากแนวทางการดําเนินนโยบายดังกลาว
เชื่อวาในอนาคตการพัฒนาดานนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีทางดานการขนสง นั้นจะชวยใหสามารถเขาถึง
ระบบการขนสงมวลชน และยานพาหนะท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อีกทั้งกรมควบคุมมลพิษมีมาตรการที่
เขมงวดมากขึ้นในการติดตาม ตรวจวัดเรื่องฝุนละออง การปลอยควันดําเกินมาตรฐานของรถยนต 
 
  3) ภาคอุตสาหกรรม  
   ประเทศไทยนั้นคอนขางมีการดําเนินการในเรื่องของการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
อยางคอนขางเปนรูปธรรมท้ังนี้อาจดวยการที่ไดประสบความสําเร็จในสวนของการลดใชสาร CFCs ท่ีระบุไว
ในพิธีสารมอนทรีออล เพื่อลดการเกิดร่ัวของชั้นโอโซนมาแลว ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมเองกพ็ยายาม
ใหความรวมมือโดยสมัครใจ และภาครัฐก็สรางแรงจูงใจดวยมาตรการทางภาษีในการดําเนินการทางดาน
ส่ิงแวดลอมเพื่อใหเปนอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทางดานทิศทางการดําเนินงานในสวนของ
ภาคอุตสาหกรรมน้ัน ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไดใหความรวมมือในการลดกาซเรือนกระจกใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยลดการใชสารที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกดวยการใชสารทดแทนอื่น สงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาการผลิตเพื่อนําไปสู Green Product ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และรักษาผลประโยชนของประเทศในระยะยาวโดยสงเสริมการผลิต โดยการใช และการทําผลิตภัณฑ
ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและอนุรักษพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน โครงการบริหารจัดการเช้ือเพลิงชีวมวลและการนําไปใชหรือปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงในหมอ
ไอน้ํา โครงการถายทอดอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายเพือ่การ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมของเซลลแสงอาทิตยการสงเสริมทางดานการจัดการวัสดุเหลือใชในโรงงานเปนตน52 
   ทางดานการสงเสริมการลงทุนนั้นก็ใชมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อใหเกิดการลงทุนในกิจการ
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และใชพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต53 อีกท้ัง
ทางยังมีการลดภาษีใหกับผูประกอบการดําเนินการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม อีกทั้งยังสรางเครือขายในการ
วิจัย และพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เนนการสรางนวัตกรรมดวยตนเอง โดยมีความรวมมือ
                                                            

51 ความกาวหนาในการผลกัดนัการใชเอทานอ,สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน,Date of Acess: 24 October 
2007,http://www.eppo.go.th/doc/report-2547/part-1.htmlhttp://www.eppo.go.th/doc/report-2547/part-5.html  
52 นโยบาย และมาตรการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
53 สํานักงานสงเสริมการลงทุน.2548.ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนป พ.ศ. 2548 – 2551.สํานักงานสงเสริมการลงทุน กระทรวง
อุตสาหกรรม ,กรงุเทพฯ 
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ระหวางภาคเอกชนดวยกันเอง และกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยอยางเปนเครือขายในลักษณะ คลัสเตอร
(Cluster) การดําเนินงานภายใตกรอบของพิธีสารเกียวโตที่สําคัญคือ การสงเสริมใหเกิดโครงการ CDM โดย
เนนใหการสงเสริมใหใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการถายทอดเทคโนโลยี และโครงการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติในสวนที่ เ ก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจกใน ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหการดําเนินงานใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสอดคลองกับกฎกติกาสากล54 
 
  4) ภาคการเกษตร  
   นอกจากจะเปนภาคที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแลวในขณะเดียวกัน ก็เปนภาคท่ีมี
การปลดปลอยกาซเรือนกรจกดวยเชนกัน ไมวาจะเปนการทํานาขาว หรือ ปศุสัตวก็ตาม การดําเนินการใน
การลดการลดปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสรเกียวโตท่ีคอนขางเห็นไดอยางชัดเจนในภาคการเกษตรก็
คือ การทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงหมู ซึ่งมีประโยชนในการปรับ
การจัดการของเสียภายในฟารมใหเปนกาซชีวภาพ (Biogas) จากกาซมีเทนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสงเสริม
ใหประชาชนปลูกไมยืนตน เพิ่มพื้นท่ีดูดซับนํ้าตามธรรมชาติลดความรุนแรงจากสภาวะน้ําทวม และนําความ
ชุมชื้นมาสูชุมชน เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังชวยกักเก็บคารบอนใหอยูในรูปชีวมวล ไดมีการศึกษาวิจัยการลดการ
ปลดปลอย การจับ และกักเก็บคารบอน (Capture and Storage) ในภาคการเกษตรหลายโครงการไมวาจะ
เปน การศึกษาวิจัยศึกษาการปลดปลอยมีเทนในนาขาว และการกักเก็บคารบอนในดินเขตรอน ศึกษาวิจัย
ดานการปลดปลอย และการกักเก็บกาซเรือนกระจก ในพื้นที่งายตอการไดรับผลกระทบ และการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร และมีโครงการจัดทําพื้นท่ีที่เหมาะสมในการปลูกพืช
พลังงานทดแทน แตละชนิดของประเทศไทย ทําการทดลองปลูก และดูปริมาณอินทรียสารที่เพิ่มขึ้นในรูป
ของ คารบอนทั้งหมด (total carbon) อีกท้ังยังใหมีการจัดองคความรู ที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีสําคัญก็คือรณรงคการไถกลบตอซังในการลดกาซเรือนกระจกและขยายผลการรณรงคลดการ
เผาในที่โลง เพื่อชะลอการเส่ือมของดิน สงเสริมใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึก มีความรู 
ในการอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเหมาะสม34 
   จากแนวทางการดําเนินนโยบายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
ในอนาคตนั้นมีแนวโนมในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในดานของโครงการ CDM ที่ไดรับความสนใจอยางมาก ท้ัง
ทางดานการลงทุน และการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยไดอนุมัติ
โครงการ CDM แลว 16 โครงการโดยเปนโครงการชีวมวล กาซชีวภาพ และกาซชีวภาพจากหลุมขยะ 
ทางดานพลังงานก็เนนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคสวนตางๆ และพัฒนาพลังงานทดแทน และ
สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในการใหความรวมมือในการลดการปลดปลอยกาซเรือกระจกจาก

                                                            

54 กระทรวงอุตสาหกรรม.2549.แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป พ.ศ.2548-2551 กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ 
2550.กระทรวงอุตสาหกรรม,กรุงเทพฯ 
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กิจกรรมในชีวิตประจําวัน แตในขณะที่การพัฒนาพลังงานทดแทนนั้นยังไมพรอมในสวนของการวางระบบ
การผลิต ไมเพียงพอตอความตองการ และยังไมมีประสิทธิภาพที่ดีพอ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานฟอสซิล
ท่ีมีการปลดปลอยใกลเคียงศูนย และถานหินที่สะอาด จึงเปนส่ิงท่ีจําเปน  
 
เหลียวหลังแลโลก 
 
  เม่ือไดมองภาพโดยรวมของนโยบายดานการเปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก และ
ในระดับประเทศทั้งในสวนของ มองโลก และมองไทยแลว ก็จะนําเสนอถึงความสอดรับกันของทิศทางการ
ดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความโดดเดนของท้ังสองระดับ ซึ่งจะทําใหเห็นถึง
สถานะการของการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และสิ่งที่ยังเปน
ชองวางของความพรอมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต (ตาราง ก- 4) 
 

3.1 ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ดานการปรับตัวประเทศไทยนั้นมีความพรอม และมีแนวนโยบายที่พรอมในการดําเนินการในการ
ปรับปรุงพันธุพืช สัตวใหทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังพยายามฟนฟูระบบนิเวศตางๆที่
สําคัญ และอยูในสภาวะเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบ แตยังขาดในเรืองของเทคโนโลยี และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในพื้นที่เส่ียงภัย และการวางระบบโครงขาย ในสวนของเทคโนโลยีทางอวกาศยังมี
ประสิทธิภาพไมเพียงพอ ดังเชนประเทศภาคผนวก I ประเทศจีน และแอฟริกาใตที่มีการพัฒนาดาวเทียม 
และระบบติดตามและเฝาระวังอยางท่ัวถึง ซ่ึงประเทศไทยจะตองอาศัยความรวมอยางมากทั้งเทคโนโลยี
อวกาศ แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และการแลกเปล่ียนประสบการณ ขอมูลและบุคลากร โดยผานทาง
ระหวางประเทศท้ังในลักษณะของทวิภาคีและพหุภาคีเปนสําคัญ 
 
   1) ดานการมีสวนรวมของประชาชน  
   ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยไดมีการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชนที่คอนขาง
โดดเดนในการรณรงคใหความรูกับประชาชนในรูปแบบตางๆ อีกท้ังในระบบโรงเรียนนั้นก็มีการเสริมประเด็น
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาสูหลักสูตรของโรงเรียน และมีการบูรณาการความรูดังกลาวสูชุมชน 
เชนเดียวกับการดําเนินการในประเทศแอฟริกา และจีนที่มีการดําเนินการในเร่ืองน้ีที่คอนขางโดดเดนในกลุม
ประเทศนอกภาคผนวก I ดวยกัน  
 
   2) ดานความรวมมือระหวางประเทศ  
   ประเทศไทยไดพยายามผลักดันใหภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมพัฒนาโครงการ CDM 
ทางดานพลังงาน โดยเนนใหเกิดความรวมมือในการลงทุน ที่มีการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนโครงการ 
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CDM ในลักษณะของ Unilateral เพื่อใหประเทศไทยไดมีสวนแบงในตลาด CDM จากประเทศจีน อินเดีย 
และบราซิลมากขึ้น และในการประชุม COP 13thประเทศไทยไดเสนอใหการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก จากการไมทําลายปาในประเทศกําลังพัฒนาใหเปนหน่ึงในประเด็นของ Bali Roadmap อีกท้ังยังมี
ความพยายามสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ ผูเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และขอมูลทาง
วิทยาศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะทางดานการศึกษาวิจัยทางดานสภาพ
ภูมิอากาศ การใชแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และระบบการเตือนภัยท่ีทันสมัยจากประเทศในภาคผนวก I 
ตลอดจนความรูทางดานการจัดการพลังงาน นอกจากนี้ประเทศไทยก็ไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ
กองทุนดานการปรับตัว(Adaptation Fund) และผลักดันใหเกิดกองทุนดานเทคโนโลยี อีกทั้งสรางความ
รวมมือในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาดวยกันเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของประเทศแลว พบวาประเทศไทยมีความพรอมในการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง ซึ่งยังตองการเพิ่มศักยภาพทั้งทางดานการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัวใหมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานใกลเคียงกับประเทศนอก
ภาคผนวก I ในเกือบทุกดาน ฉะนั้นนอกจากการดําเนินนโยบายเพื่อใหเกิดพัฒนาท่ียั่งยืนทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมภายในประเทศแลว ก็ยังจําเปนที่จะตองเสริมสรางศักยภาพทางดานองค
ความรู และเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติตางๆอยางมาก ทําให
ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองรวมมือกับประเทศภาคผนวก I โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศภาคผนวก I 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกอยางประเทศญี่ปุน และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศนอกภาคผนวก I อยางประเทศ
จีนผานทางองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญอยางเอเปค 
 

3.2 ดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
1) ภาคพลังงาน  

   มีสัดสวนการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากถึงรอยละ 56 และสัดสวนของการผลิตไฟฟา
รอยละ 67 ก็มาจากกาซธรรมชาติ แตประเทศไทยก็ไดเรงพัฒนาพลังงานทดแทนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ในสวนของเช้ือเพลิงชีวภาพจากพืชท่ีกําลังไดรับการสงเสริมอยางมาก แตก็ยังไมไดดําเนินการในระดับกวาง
เหมือนกับประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบราซิล อีกประเทศไทยยังขาดมาตรการที่ชัดเจนในการประกัน
ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และการจัดการการปลูกพืชนํ้ามันเพื่อใหอยางยั่งยืน (เพื่อใหม่ันใจวาจะไมทําใหเกิด
การทําลายปา และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ) ดังเชนประเทศเยอรมนี ในสวนของพลังงาน
ทดแทนอื่นๆ ไมวาจะเปน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง ซึ่งในขณะนี้ยังทําในระดับ
เล็ก และอยูในระหวางโครงการนํารองมากขึ้น ซ่ึงจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศภาคผนวก 
I ในการพัฒนาใหสามารถใชไดในระดับกวางในอนาคต เพราะเทคโนโลยีที่ใชมีราคาแพง และบุคลากรยังขาด
ความเชี่ยวชาญ และก็เชนเดียวกันกับทุกประเทศที่การพัฒนาพลังงานทดแทนยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ 
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    ประเทศภาคผนวก I และประเทศนอกภาคผนวก I (ประเทศจีน แอฟริกา ซาอุดิอาระเบีย 
และอินเดีย) ท่ีมีเชื้อแพลิงฟอสซิลเปนฐานทรัพยากรที่สําคัญของประเทศน้ัน ก็ไดพยายามพัฒนาการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลใหมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุดหรือใกลเคียงศูนย ไมวาจะเปนเทคโนโลยีถาน
หินท่ีสะอาด การจับ และกักเก็บคารบอน รวมถึง Carbon sequestration ที่ไดรับการพัฒนาอยางมากใน
ประเทศญี่ปุน และประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในประเด็นน้ีประเทศไทยยังตองทําการศึกษาวิจัย 
ตลอดจนสรางความรวมมือกับประเทศเหลาน้ีเพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี และองคความรูตอไป  
 
   2) ภาคการคมนาคม  
   ในอนาคตประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางดานการ
คมนาคม พัฒนาระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางทั่วถึง สงเสริมใหใช
พลังงานทดแทนในการคมนาคม พัฒนาระบบโลจิสติกส รวมถึงการวิจัย พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมยาน
ยนตพัฒนาประสิทธิภาพเคร่ืองยนตใหมีประสิทธิภาพ และมีระบบท่ีรองรับพลังงานทดแทนได หากพิจาณา
แลวการทิศทางการดําเนินนโยบายดานคมนาคมของประเทศไทยมีความสอดรับกับนโยบายในระดับโลกเปน
อยางดี แตยังจะตองศึกษาการพัฒนาการคมนาคมท่ีดีจากประเทศในภาคผนวก I และประเทศบราซิลเปน
แบบอยาง และปรับใชใหเหมาะกับสภาวะแวดลอมของประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ตองเพิ่มการ
ดําเนินการดูแลกวดขันในเรื่องของมาตรฐานเครื่องยนตดานการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และมลพิษเพิ่ม
มากขึ้น  
 
   3) ภาคอุตสาหกรรม  
   ประเทศไทยมีนโยบายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมที่
คอนขางชัดเจน เนื่องจากในภาคอุตสาหกรรมน้ันไดประสบความสําเร็จในการลดการใชสาร CFCs ในพิธีสาร
มอนทรีออล ตลอดจนการสงเสริมการลงทุนก็มีมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อสงเสริมใหเกิดการปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพทางดานพลังงาน การผลิตสินคา และบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงมีความสอดรับกับการดําเนินนโยบายในระดับโลกโดยเฉพาะในกลุมประเทศภาคผนวก I ที่มีการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยท่ัวไปอยูแลว แตถึงแมวาจะมีสงเสริมใหภาคเอกชนทําการวิจัยรวมกับภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศก็ตาม แตเทคโนโลยีจากตางประเทศก็มี
ความกาวหนา และมีประสิทธิภาพสูงกวา ในประเด็นน้ีประเทศไทยยังคงตองดําเนินการสงเสริม และมี
มาตรการที่ชัดเจนทางดานการลงทุนเพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลว  
 
  4) ภาคครัวเรือน  
   เม่ือเทียบกับประเทศภาคผนวก I อยางประเทศเยอรมนี และแคนาดาแลวนั้นประเทศไทย
ยังขาดความชัดเจนในการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการประสิทธิภาพพลังงานของสิ่งปลูกสรางในรูปแบบ
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มาตรการทางกฏหมาย แตในสวนของผูบริโภคภายในประเทศนั้น ประเทศไทยก็มีการรณรงค และสราง
ทางเลือกในการเลือกซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (แตมีราคาแพงกวาสินคาโดยทั่วไป) และ
ประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง แตยังขาดการสรางแรงจูงใจทางราคาท่ีมากพอ เพื่อใหผูบริโภคทุกระดับ
สามารถเขาถึงสินคาที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมได มีการรณรงคในประชาชนในเมืองใหญอยางเชน
กรุงเทพมหานครที่มีการใชพลังงานในการดํารงชีวิตประจําวันสูงใกลเคียงกับประชาชนในประเทศที่พัฒนา
แลวลดรอยเทาคารบอนลงเชนเดียวกับนโยบายของรัฐบาลแคนาดา เยอรมนี และแอฟริกาใต 
 
   5) ภาคปาไม และการเกษตรกรรม  
   ในประเด็นนี้ประเทศไทยไดมีการดําเนินนโยบายมีความคลายคลึงกันกับประเทศจนีท่ีเนนใน
เร่ืองของการลดการปลดปลอยภาคการเกษตร โดยทําการศึกษา วิจัย เทคนิควิธีการในการทําการเกษตรเพือ่
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะกาซมีเทนในนาขาว รวมถึงการจัดการของเสียจากการเกษตร
อยางเหมาะสมไมวาจะเปนการจัดการตอซังที่ถูกตอง การจัดการของเสียจากภาคปศุสัตวสูการผลิตกาซ
ชีวภาพ และใชผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตพลังงานทดแทน เพื่อนําเขาสูโครงการ CDM ถึงแมวาใน
ปจจุบันประเทศไทยยังคงมีสวนแบงในตลาด CDM ในสัดสวนท่ีนอยมาก นอกจากนี้ภาคการเกษตร และภาค
ปาไมก็พยายามทําการศึกษา วิจัยในเรื่องของ Carbon sequestration เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคปาไม
ไดเนนการอนุรักษ และเพิ่มพื้นท่ีปกคลุมของปาไม เพื่อใหเปนแหลง Carbon Sink โดยมีการดําเนินนโยบาย
เพื่อจัดการปาไมท่ีดีและย่ังยืน ท่ีเนนใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในการจัดการ และใชประโยชน
จากทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนซึ่งถือเปนรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เปนเอกลักษณ และเหมาะสม
กับประเทศไทย   
 

มองการอนาคตการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หลังป 
ค.ศ. 2012 

 
   ในขณะนี้ทุกประเทศก็ตางใหความสนใจพันธกรณีใหมภายหลังพิธีสารเกียวโต เพราะหลาย
ฝายเชื่อวาพันธกรณีใหมที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีเปาหมายในระยะยาว และเปนการปรับปรุงขอดอยบางประการ
ของพิธีสารเกียวโต ไมวาจะเปนประเด็นของการแบงกลุมประเทศ ความรับผิดชอบในระดับท่ีแตกตางกัน 
ประเด็นความเปนธรรมของความรับผิดชอบตอการปลดปลอยในอดีต และการไมเขารวม และไมมีพันธกรณี
ในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของผูปลดปลอยหลักของโลก เปนตน จนไดมีการคาดการณวาในป 
ค.ศ. 2012 จะมีประเทศที่พัฒนาแลวคร่ึงหนึ่งที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโต
ได และเพื่อใหเพื่อไมใหเกิด ชองวางระหวางพันธกรณีท่ี 1 และ 2 ประชาคมโลกจึงตองพยายามใหการเจรจา
ขอตกลงรวมใหม หรือพันธกรณีตอเนื่องภายใตพิธีสารเกียวโตเสร็จส้ินในป ค.ศ.2009 และใหเวลาเตรียมการ 
และลงนามใหสัตยาบัน ภายในป ค.ศ. 2012 เนื่องจากผลการรายงานประเมินผลคร้ังท่ี 4 ของ IPCC ทําให
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การประชุม COP13th ไดมีการเจรจาในเร่ืองของการกําหนดเปาหมายใหประเทศภาคผนวก I ลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 25-40 ในป ค.ศ. 2020 (โดยกําหนดใหมารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งท่ี 5 ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2008 เพื่อหาขอยุติดังกลาว)55  
 
  4.1 แผนการ/ขอเสนอแนวทางการจัดการสภาพภูมิอากาศภายหลังชวงพันธกรณีที่ 1 ของพิธี
สารเกียวโต 
   ตั้งแตป ค.ศ.1997 ไดมีการเสนอแผนการ/ขอเสนอการจัดการสภาพภูมิอากาศตางๆประมาณ 45 
แผนการ/ขอเสนอ56 แตขอเสนอท่ีมีความเปนไปได และไดรับความสนใจอยางมากนั้นมีอยูดวยกัน 4 
ขอเสนอ57 แตนอกจากขอเสนอทั้ง 4 แลว ก็ยังมีขอเสนอ Common but differentiated Covereance (CDC) 
ของ Niklas Höhne และคณะที่เสนอในป ค.ศ. 2006 ซึ่งเปนขอเสนอที่คอนขางเหมาะสม และเปนธรรม
สําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงจะกลาวในลําดับตอไป 
 
   1) Brazilian Proposal 
    ในการเจรจาพิธีสารเกียวโตรัฐบาลบราซิลไดเสนอวิธีการในการแบงการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกระหวางประเทศ โดยเสนอลักษณะของความรับผิดชอบที่จะตองมีตอประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในปจจุบัน โดยประเทศท่ีพัฒนาน้ันจะตองลดการปลดปลอยใน
สวนของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอดีตดวย ขอเสนอนี้เปนวิธีการท่ีตองวิเคราะหขอมูลการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก อยางซับซอนเพื่อระบุถึงการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต และประเทศที่
จะตองรับผิดชอบ โดยประเทศที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากอนจะตองรวมกันรับผิดชอบมากกวา
ประเทศอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง ขอเสนอน้ีจัดไดวาเปนขอเสนอที่ประเทศท่ีกําลังพัฒนาไดรับ
ผลประโยชนสูง แตประเทศกําลังพัฒนาเองตางก็ตระหนักดีวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เปนไปอยางรวดเร็ว
ในปจจุบัน ทําใหประเทศกําลังพัฒนาจะตองรับผิดชอบตอการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตอันใกลนี้
ดวยเชนกัน 
    

                                                            

55 สํานักงานนโยบา และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม. 2550.แถลงขาวผลการประชุมรฐัภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 13 (COP13) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 3(CMP3).กรงุเทพ 
56 Jon Rosales.Post-Kyoto Options: The Next Version of International Climate Change Policy. Environmental Studies,St. 
Lawrence University 
57 Sanna Salmela-Eckstein.2007.Elements and Options for Post-2012 Regime Frameworks.Climate Policy Initiatives 
(CPI)SEA START, Bangkok  
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2) Triptych Approach 
    เปนการวิธีการในการแบงการลดการปลดปลอยระหวางกลุมของประเทศ บนพื้นฐานของ
ภาคการผลิตทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงสภาวะแวดลอมของแตละประเทศ วิธีนี้ไดประยุกตมากจากการใชใน
การแบงกันลดการปลดปลอยภายใน EU ในชวงพันธกรณีที่ 1 ของพิธีสารเกียวโต ซ่ึงไดเริ่มตนพัฒนาใน 
University of Utrecht เดิมที วิธีการ Triptych นี้แบงเปน 3 ภาคการผลิตท่ีสําคัญ คือ ภาคพลังงาน 
ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานสูง และการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศ (ทีพ่กัอาศยั และ
การคมนาคมขนสง) การเลือกภาคการผลิตนั้นขึ้นอยูกับการท่ีแตละประเทศที่ไดเสนอในการเจรจาตอรองใน
ประเด็นนี้ตามศักยภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ความแตกตางกันในมาตรฐานคุณภาพชีวิต 
และโครงสรางทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซ่ึงภายหลังวิธีการนี้ไดขยายสูภาคปาไม (การทําลายปา) ดวย 
แตเปาหมายในการลดตองเปนเปาหมายรวมของแตละประเทศ ไมใชเปาหมายของสาขา ซึ่งการแบงการลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกน้ัน แตละประเทศสามารถที่กําหนดใหเกิดความยืดหยุน และประสิทธิภาพ
ตนทุนไดตามสภาวะแวดลอมของแตละประเทศได วิธีการนี้จะสงผลใหเกิดการแขงขันสูงมากขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุมประเทศอุตสาหกรรม (ยุโรปตะวันออก และสหพันรัฐรัสเซีย)58,59 
ขอเสนอนี้จะชวยทําใหภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตที่สําคัญของโลกมีมาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอม
เดียวกัน แตก็เปนวิธีการที่คอนขางดําเนินการไดอยางลําบาก เนื่องจากจะตองอาศัยขอมูลอยางมากในแตละ
ภาคการผลิตแตก็เปนวิธีท่ีเหมาะในระดับกลุมประเทศยอยท่ีมีขอมูลพรอมที่จะนํามาใชได  
 
   3) Multistage Approach 
    ขอเสนอน้ีไดใหมีการดําเนินการในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทีละนอยหลาย
ระยะ ในระหวางกลุมประเทศภาคผนวก I และกลุมประเทศนอกภาคผนวก I ในเปาหมายท่ีเพิ่มความ
เขมงวดมากข้ึนในแตละระยะ ซึ่งดูเหมือนวาขอเสนอนี้เปนการตอตานระบบในปจจุบัน(ตามพิธีสารเกียวโต) 
ท่ีแบงกลุมประเทศออกเพียงกลุมภาคผนวก I และนอกภาคผนวก I อยางไรก็ตามวิธีการน้ีคอนขางท่ีจะไดรับ
การตอบรับที่ดีเนื่องจากไดคํานึงถึงการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และการดําเนินการท่ีแตกตางกันของแตละ
ประเทศ ตามวิธีการ Multi-stageนี้ไดเริ่มจากการที่แตประเทศจะตองประเมินลักษณะของตน และระบุสถานะ
ของประเทศของตนเองใหมีสอดคลองกับระยะ (Stage) มากท่ีสุด เม่ือปลดปลอยของประเทศเกินคา 
Threshold ท่ีแนนอนอยางชัดเจนแลว (“graduates”) ก็จะตองเลื่อนสถานะของประเทศไปอยูในระยะถัดไปที่
จะตองมีพันธกรณีที่เขมงวดมากขึ้น  

                                                            

58 Niklas Höhne.2006.KyotoPlus paper: Comparison of International Climate Policy Approaches for Post 2012.Ecofys,Berlin 
59 Triptych Approach.Date of acess: 07 December 2007. http://www.post-2012.com/app/apptriptych.html 
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   ในการระบุระยะของ Multi-stage approach นั้น ไดพัฒนาโดยหลายองคกร ซึ่งหน่ึง
ทางเลือกท่ีเปนที่ยอมรับก็คือ การระบุระยะของ den Elzen (2002) 60ดังนี้ 

1. ระยะที่ไมมีพันธะกรณี (Non Commitment) โดยประเทศท่ีอยูในระยะนี้ไมมีพันธกรณีผูกพัน
ในการลดการปลดปลอย (เหมือนกับประเทศนอกภาคผนวก I ในปจจุบัน โดยพิจารณาการ
ปลดปลอยตอประชากร เทียบกับระดับคาเฉลี่ยของโลก) 

2. ระยะการลดคารบอน (Decarbonisation Stage) ประเทศในกลุมนี้จะมีเปาหมายในการลด
ความเขมขนของกาซเรือนกระจก หรือก็คือการลดการปลดปลอยตอคา GDP 

3. ระยะทําใหคงที่ (Stabilization Stage)ประเทศในกลุมนี้ตองทําใหการปลดปลอยจริงของ
ประเทศคงท่ี 

4. ระยะทําการลด (Reduction Stage) ประเทศในกลุมนี้จะตองลดตามการปลดปลอยจริงของ
ประเทศ 

   ส่ิงที่จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบในวิธีการน้ีก็คือ การกําหนด Threshold ในแต
ละระยะที่จะทําใหแนใจวาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะไมเกินที่ระดับ 2 oC วิธีการนี้มีขอดีในการใหประเทศที่กําลัง
พัฒนาปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป และประเทศท่ีพัฒนาแลวก็สามารถลดระดับความรับผิดชอบของตนได
หากประสบความสําเร็จในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมาย แตก็เปนที่กังวลวาในอนาคต 
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาก็จะคอยๆเลื่อนระดับจนถึงระยะที่ 4 ซึ่งคอนขางที่จะเปนปญหาสําหรับประเทศที่
พัฒนาแลวในเรื่องของตนทุนการลดปลดปลอย อยางไรก็ตามวิธีการน้ีก็ยังไมไดแสดงถึงความรับผิดชอบตอ
การปลดปลอยในอดีตของประเทศที่พัฒนาแลวเทาท่ีควร  
 
   4) Contraction and Convergence (C&C) 
   ขอเสนอน้ีเสนอโดย Global Commons Institute61 ภายใตวิธีการนี้ทุกประเทศจะตองมีการ
ลดการปลดปลอยในเชิงปริมาณ โดยขั้นแรกทุกประเทศจะตองเห็นชอบในเปาหมายระยะยาวที่จะทําใหระดับ
ของความเขมขนของกาซเรือนกระจกคงที่ (450ppm ) ขั้นที่สอง แตละประเทศจะตองต้ังเปาหมายการ
ปลดปลอยตอประชากรของประเทศในปจจุบันใหอยูในระดับที่เทากัน จากการคํานวณหากตองการใหความ
เขมขนอยูในระดับ 400ppmv 450ppmv และ 550ppmv ก็จะตองใหการปลดปลอยตอประชากรอยูที่ 1.1-1.4 
tCO2eq./cap 2.1-2.7 tCO2eq./cap และ 4.0-5.2 tCO2eq./cap ตามลําดับ62 โดยเทียบกับคาเฉลี่ยของโลกใน

                                                            

60 M.G.J den Elzen.Multi-stage Approach.Date of acess: 07 December 2007. http://www.post-

2012.com/app/appmultistage.html 

61 Meyer(2000) และ GCI(2005) อางถึงใน Niklas Höhne .2006. KyotoPlus paper: Comparison of International Climate Policy 
Approaches for Post 2012.Ecofys,Berlin.5p. 
62Niklas Höhne.2006. KyotoPlus paper: Comparison of International Climate Policy Approaches for Post 2012.Ecofys,Berlin 
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ป ค.ศ.2006 อยูท่ี 5.6 tCO2eq./cap การซ้ือขายกาซเรือนกระจกน้ันจะชวยรักษาความแตกตางระหวางการ
ลด และการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจริง 
    ภายใตเปาหมายระยะยาว (450ppmv CO2) และทุกประเทศบรรลุถึงเปาหมายในชวงป ค.ศ.
2050 นั้น ไมใชทุกประเทศที่กําลังพัฒนาจะไดรับผลประโยชนจากวิธีนี้ เพราะมีหลายประเทศไมวาจะเปน 
ประเทศอารเจนตินา บราซิล เวเนซูเอลา แม็กซิโก แอฟริกาใต เกาหลีใต นามีเบีย จีน และประเทศไทย ท่ีจะ
มีระดับการปลดปลอยเกิน และใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโลกในป ค.ศ.2020 ถึงเกณฑน้ีอาจจะเปนขอจาํกัดและทํา
ใหขอเสนอนี้ไมไดรับการยอมรับ แตถาเพิ่มเปาหมายเปน 550ppmv CO2 หรือเพิ่มกรอบเวลาใหเปน ค.ศ.
2030 ก็เปนระดับที่นาจะไดรับการยอมรับจากประเทศท่ีกําลังพัฒนามากกวา หากพิจาณาขอเสนอนี้ตาม
ระบบการซื้อขายกาซเรือนกระจกแลว ประเทศท่ีกําลังพัฒนาสวนใหญจะเกิด Hot air ขึ้น ซึ่งจะเรงใหเกิดการ
เคลื่อนไหลของทรัพยากรจากประเทศที่พัฒนาแลวสูประเทศท่ีกําลังพัฒนา และเสี่ยงตอการทําใหเกิดผลเสีย
ไดหากการลงทุนน้ันเปนเพียงการยายฐานการผลิต และใชทรัพยากรของประเทศที่กําลังพัฒนา โดยไมมีการ
ถายทอดเทคโนโลยี องคความรู  
 
   5) Common but differentiated Covereance (CDC) 
    เปนขอเสนอใหมท่ีเสนอโดย Niklas Höhne และคณะในปค.ศ.2006 ตามขอเสนอน้ีประเทศ
อุตสาหกรรมจะตองลดการปลดปลอยตอประชากร (Emission per capita) ใหไดตามระดับที่ไดกําหนดไว 
หรือระดับ Threshold เดียวกันกับทุกประเทศในระยะยาว เพื่อรักษาใหระดับความเขมขนของกาซเรือน
กระจกในบรรยากาศคงท่ีในระดับ Threshold Emission Level สวนประเทศท่ีกําลังพัฒนานั้นสามารถท่ีจะ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดสูงกวาระดับ Threshold Emission Level จนกวาการปลดปลอยตอประชากร
เทากับระดับ Threshold หากการปลดปลอยตอประชากรไมถึงระดับ Threshold ก็ไมตองมีพันธกรณีในการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และสามารถทําโครงการ CDM หรือสมัครใจท่ีจะมีเปาหมายในการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก และสามารถที่จะขายเครดิตไดหากประสบความสําเร็จตามเปาหมาย60 
    หากพิจาณาแลวขอเสนอนี้มีความคลายกับ Contraction and Convergence ที่มีเปาหมาย
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวประชากรใหอยูระดับที่เทากันทุกประเทศในระยะยาว แต Common 
but differentiated Covereance จะพิจารณาถึงความรับผิดชอบในอดีตมากกวา กลาวคือประเทศที่กําลัง
พัฒนาก็มีสิทธิที่จะพัฒนาประเทศไดอยางที่ประเทศพัฒนาแลวกระทําในอดีตไดเชนกัน แตดวยสภาวะ
แวดลอมของประเทศที่พัฒนาแลวทําใหเปนการยากที่จะสามารถที่จะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตอ
ประชากรไดในระดับ Threshold แตนับไดวาขอเสนอน้ีมีความเปนไปได ความเปนธรรมสําหรับประเทศที่
กําลังพัฒนา และแสดงถึงความรับผิดชอบตอการปลดปลอยในอดีตของประเทศที่พัฒนาแลวเปนอยางดี  
   ภายใตกรอบเวลาของป ค.ศ.2020 เพื่อจํากัดอุณหภูมิของโลกไมใหเพิ่มขึ้นสูงเกิน 2 oC น้ัน 
ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศควรจะอยูที่ระดับ 450 ppm หรือต่ํากวาน้ัน เชน 
ประเทศนอกภาคผนวก I ท่ีไมไดอยูในกลุมภาคผนวก II จะตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 
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24 ในป ค.ศ.2020 โดยตนทุนในการดําเนินการดังกลาวนั้นอยูที่ประมาณรอยละ 0.25-1ของ GDP แต
ปจจุบันประเทศในกลุมดังกลาวเต็มใจท่ีจะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ 20 ซ่ึงไมเพียงพอท่ีจะ
ทําใหอุณหภูมิของโลกไมใหเพิ่มขึ้นสูงเกิน 2 oC เชนเดียวกับกลุมประเทศอื่นๆ (ดูเพิ่มเติมใน den Elzen 
และคณะ(2007)) ฉะนั้นความตั้งใจในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ระยะยาวของประชาคมโลกใน
ปจจุบันน้ันยังไมเพียงพอ จึงมีความเปนไปไดอยางมากวาในอนาคตการดําเนินนโยบายในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจะเขมขนขึ้นอยางแนนอนทั้งการดําเนินมาตรการตางๆ ท้ังใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
 
 4.2 สิ่งใหมใกลเขามา 
  “ไมมีอะไรในโลกนี้ท่ีสมบูรณแบบ” เปนส่ิงที่สามารถอธิบายลักษณะของแตละขอเสนอในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดเปนอยางดี เพราะทุกขอเสนอลวนแตยังมีจุดดอย และชองวาง 
น่ันก็รวมถึงแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตพิธีสารเกยีวโตที่มีผลบังคับในขณะนี้
ดวยเชนกัน แตแผนการ/ขอเสนอการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่จะเกิดขึ้นใหมในไม
ชาน้ี นาจะเปนการเติมเต็มชองวาง ขจัดขอดอย และลดขอจํากัดของพิธีสารเกียวโตเสียมากกวาที่จะ
ปรับเปล่ียนไปโฉมหนาของกรอบกติกาท่ีใชอยูในปจจุบันอยางหนามือเปนหลังมือ เพราะหากพิจารณาถึง
พัฒนาการของขอตกลงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ผานมา จะพบวาเปนไปอยางคอยเปน
คอยไป แตก็เพิ่มความเขมของพันธกรณีมากข้ึนเรื่อยๆ เห็นไดจากกอนที่พิธีสารเกียวโตจะถือกําเนิดขึ้น ก็
ไดมีขอตกลงรวมกันใหประเทศภาคผนวก I เพื่อทําการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยไมมีพันธกรณี
ทางกฏหมาย เม่ือประเทศภาคผนวก I ไมสามารถบรรลุเปาหมายได จึงเกิดพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเปนขอตกลง
ท่ีกําหนดใหประเทศภาคผนวก I มีพันธกรณีทางกฏหมายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก แตใน
ขณะเดียวกันก็นํากลไกที่ยืดหยุน และเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเขามาชวยลดตนทุน ในการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศ หรือแมแตการทํา CDM ท่ีมีการผอนผันใหทําในภาคปาไมไดแต
ตองเปนโครงการ CDM ขนาดเล็ก และมีแนวโนมวาจะมีการลดระเบียบท่ีเขมงวดในการทําโครงการ CDM 
ลงอีกในอนาคต ท้ังนี้ขอกําหนด ระเบียบตางๆก็ขึ้นอยูการพิจารณาของท่ีประชุม COP เปนสําคัญเพื่อใหทุก
ประเทศสามารถที่จะดําเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดตามเจตนารมณของอนุสัญญาฯ
ไดอยางเต็มศักยภาพ 
  ถึงแมวาจะมีการคาดการณวาจะมีประเทศภาคผนวก I จํานวนครึ่งหนึ่งที่ไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ของพิธีสารไดภายในป ค.ศ.2012 ได แตก็เชื่อวาขอตกรวมที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเปนขอตกลงท่ีชวยผอนคลาย
ความเขมงวดของพิธีสารเกียวโตลงได เพื่อใหกลไกตางๆในพิธีสารเกียวโต มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติของ
ประเทศภาคีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นดานการถายทอดเทคโนโลยี การใหความชวยเหลือแก
ประเทศที่กําลังพัฒนาท้ังทางดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก เนนใหเกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการ วิธีการ การกระจายโครงการ



  67 

ตามภูมิภาค การสรางศักยภาพ และทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการ และลดขั้นตอนที่เขมงวดของ
โครงการ CDM55ซ่ึงจะเปนแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นในอนาคต 
 ในสวนของประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางมากถึงพันธกรณีเพิ่มเติมของประเทศกําลังพัฒนานั้น มี
ความเปนไปไดสูงวาขอตกลงรวมในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะยังคงหลักการ
ของมาตราที่ 4 วรรค 3, 4 และ 5 ของ UNFCCCไว โดยไมสรางพันธกรณีใหมใหกับประเทศกําลังพัฒนา 
ตามมาตรา 10 ของพิธีสารเกียวโตเชนเดิม เพราะถึงแมวาในประเด็นดังกลาวจะไมมีกรอบ หรือเกณฑที่
กําหนดถึงการบรรลุเปาหมายท่ีชัดเจน แตประเทศภาคีก็ทราบดีวาประเทศภาคผนวก I ยังไมดําเนินการตาม
พันธกรณีท่ีมีตอUNFCCC อยางเต็มที่ในเกือบทุกดาน ไมวาจะการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และการ
ใหชวยเหลือทางการเงินอยางเปนรูปธรรมโดยไมมีมาตรการแอบแฝงทางการคา และกําแพงกีดกันทางดาน
ทรัพยสินทางปญญา 
 แตก็มีประเด็นท่ียังคงหาขอตกลงไมไดเก่ียวกับพันธกรณีเพิ่มเติมของประเทศกําลังพัฒนากาวหนาที่
จะเปนผูปลดปลอยกาซเรือนจกหลักของโลก ถึงแมวาประเทศเหลาน้ีจะยังคงยืนยันจุดยืนท่ีชัดเจนที่จะตอง
แกไขปญหาความยากจนของประเทศมาเปนอันดับแรกก็ตาม แตก็มีความเปนไปไดสูงท่ีในอนาคตประเทศ
กําลังพัฒนาจะตองมีพันธกรณีในการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (ภายหลังพันธกรณีท่ี 2) แตคําถามที่
เกิดขึ้นก็คือ ความเปนธรรมในการมีพันธกรณีที่จะลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก วาจะมีการ
สรางเกณฑ หรือตัวชี้วัดอยางไร หากพิจารณาในบริบทของความรับผิดชอบในระดับที่แตกตางกัน และความ
เปนธรรมในความรับผิดชอบตอการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอดีตแลว ก็จะพบวาการกําหนดตัวชี้วัด
ตามขอเสนอ Common but differentiated Covereance นาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกประเทศ และ
พันธกรณีท่ีบังคบใชนั้นก็ควรท่ีจะเปนไปอยางคอยเปนคอยไปหลายระยะในรูปแบบตามขอเสนอของ Multi-
stage อยางไรก็ตามสิ่งที่ละเลยไมได และมีอิทธิพลตอการทําใหเกิดพันธกรณีแกประเทศกําลังพัฒนาก็คือ 
ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตรท่ีจะเปนตัวเรงใหเกิดพันธกรณีที่เขมงวดมากขึ้นในอนาคต 
  การที่ประเทศไทยไดถูกจัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนากาวหนา (Advance Developing 
Country) การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศนั้นสงผลใหการปลดปลอยของประเทศไทยตอ
ประชากร ท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงมากขึ้นอยางตอเนื่อง ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของโลกอยางมาก ทําใหประเทศไทย
จะตองตระหนักถึงพันธกรณีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแนวทางที่นาสนใจท่ีจะลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกภายในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่งก็คือ การประยุกตแนวทางการลดการปลดปลอย
ตามขอเสนอ Triptych Approach มาใชในภาคการผลิตทางเศรษฐกิจท่ีใชพลังงานสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการใชพลังงานของประเทศมากเปนอันดับ 1 และ 2 ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีความพรอมในดําเนินการ (เชน อุตสาหกรรมยานยนต 
และซีเมนต) ทั้งทางดานขอมูลสถิติการปลดปลอยกาซเรือนกระจก การวางระบบการติดตามตรวจสอบ ซ่ึง
ตามหลักการของขอเสนอดังกลาวจะชวยเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ไดมาตรฐานในระดับโลก และสรางภาพพจนที่ดีใหกับภาคอุตสาหกรรม(และ/หรือภาคการผลิตที่ดําเนินการ) 
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ของประเทศ อยางไรก็ตามการประเทศไทยก็มีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะหถึงความ
เหมาะสมของภาคการผลิต สัดสวน และเกณฑมาตรฐานของประเทศที่เพื่อใหการดําเนินการเหมาะสมกับ
สภาวะแวดลอมของประเทศมากที่สุด ภายใตบริบทของโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
ประสิทธิภาพทางดานตนทุนในระยะยาว ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ อันจะ
กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาประเทศ และไมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากนัก อีกทั้งยัง
เปนการกระตุนใหภาคประชาชนเกิดความตระหนัก และความรวมมือในการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกในชีวิตประจําวัน และเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้นดวย แตปญหาสําคญัของการ
ดําเนินการตามวิธีการในขอเสนอ Triptych Approach สําหรับประเทศไทย และประเทศกําลังพัฒนากาวหนา
อื่นๆก็คือ การขาดการจัดการระบบขอมูลการปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีดี และตอเนื่อง รวมถึงระบบการ
ติดตามตรวจสอบที่ดีในภาคการผลิตตางๆของประเทศ และประเด็นที่มีความสําคัญที่ควรจะตองพิจารณา ก็
คือขอเสนอ Triptych Approach นี้ไดถูกออกแบบมาสําหรับการดําเนินงานในระดับภูมิภาค หรือในระดับ
กลุมประเทศ การดําเนินการอยางโดดเด่ียวอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันทางดานการคา 
การลงทุนของประเทศ (มีลักษณะคลายการตั้งมาตรการฝายเด่ียวทางการคา การลงทุน) แตทั้งนี้เชื่อวา
ภายใตกระแสของการอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลกในอนาคตจะตองเกิดมาตรฐาน และมาตรการทางดาน
ส่ิงแวดลอม ของสินคา และบริการที่เขมงวดมากขึ้นอยูแลวในอนาคต ฉะน้ันการประยุกตนําขอเสนอ 
Triptych Approach มาดําเนินการลดการปลดปลอยภายในประเทศอยางคอยเปนคอยไปน้ันนาจะทําให
เกิดผลดีตอประเทศไทยในระยะยาวมากกวา และหากสามารถผลักดันใหเกิดการดําเนินการตามขอเสนอ 
Triptych Approach ในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต หรือเอเชียแปซิฟคไดก็จะเปนผลดีตอทั้งทางดานการ
พัฒนาประเทศ และส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น 
 

4.3 มองอนาคต  
  หากจะมองวาในอนาคตประเทศไทยจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นก็คงไมผิดนัก เพราะการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือการจัดการการพัฒนาของประเทศ จากนโยบายของประเทศไทยเองก็ดี 
นโยบายของโลกเองก็ดี ตางก็มุงเนนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ไมวาจะเปนทางดานพลังงานท่ีมีสัดสวนจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ภาคคมนาคมท่ีกําลังวางระบบ
ขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ทางดานอุตสาหกรรมเองก็พรอมท่ีจะใหความรวมมือในการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก ดานการเกษตรก็พยายามพัฒนาเทคนิคดานการผลิต การจัดการของเสียที่ดี และพัฒนาสู
การซ้ือขายกาซเรือนกระจก ทางภาคปาไมก็จะเพิ่มการปกคลุมของพื้นท่ีปาเพื่อใหเปน Carbon sinks ของ
โลก และรักษาความหลากทางชีวภาพ ซ่ึงในประเด็นการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกน้ัน หลายภาค
สวนมีแนวโนมที่จะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอเนื่องในอนาคต 
  แตประเด็นที่ยังมีการดําเนินการนอยแตมีความสําคัญมาก ก็คือการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนส่ิงท่ีประเทศไทยจะตองมีการดําเนินการอยางเรงดวนทั้งในปจจุบันและอนาคต
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ควบคูไปกับการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ในภาคการผลิตตางๆและการพัฒนาประเทศ เพราะจาก
ผลการศึกษา และคาดการณทางวิทยาศาสตรก็ออกมาอยางตอเน่ืองนั้น ทําใหทราบถึงผลกระทบอันเลวราย
ท่ีจะเกิดขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ไมวาจะเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ 
ความมั่นคงทางดานอาหาร และความปลอดภัยของชีวิตท่ีถูกคุกคามดวยภัยธรรมชาติที่จะเพิ่มความรุนแรง
มากขึ้น ฉะนั้นส่ิงซึ่งประเทศไทยจะตองทําเปนอันดับแรกก็คือการวิจัย และพัฒนาเพื่อใหทราบถึงพื้นที่ 
สถานะทรัพยากร และภาคเศรษฐกิจที่มีความเส่ียง และลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แลวจงึ
สรางทางเลือกที่หลากหลายในแกไข ปองกัน และบรรเทาไมใหผลกระทบที่เกิดขึ้นสรางความเสียหายใน
บริเวณกวาง ซึ่งแนนอนวาการดําเนินการดังกลาวมีตนทุนที่สูง แตทวาการแกไขปญหาภายหลังยอมมีตนทุน
ท่ีสูงมากกวา นอกจากนี้ก็ยังประโยชนใหฝายบริหารมีขอมูลที่ครอบคลุมและถูกตองเพื่อใชในการตัดสินใจ
วางแผนนโยบาย และวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
  อยางไรก็ตามในอนาคตถึงแมวา เทคโนโลยี จะไมใชคําตอบในทุกปญหา แตก็เปนการยากที่จะ
ปฏิเสธความจําเปนของเทคโนโลยีท้ังในการแกปญหา ปองกัน และปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีความจําเปนตอความอยูรอดของมนุษย ไมวาจะเปนแบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศ เทคโนโลยีดานการเตือนภัย เทคโนโลยีทางดานพลังงานทดแทน เทคโนยีไฮโดรคารบอน และ
ถานหินที่สะอาด เปนตน แตในขณะนี้ขอจํากัดทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทยน้ัน
ยังไมสามารถท่ีจะเขาถึงเทคโนโลยีเหลานั้นไดเทาที่ควรเชนเดียวกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ แตก็หวังวา
ขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใหมน้ันจะสามารถท่ีชวยขจัดกําแพงท่ีกีดกันการเขาถึงเทคโนโลยี
องคความรูทางวิทยาศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความชวยเหลือทางการเงินเพื่อใชใน
การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้
เทคโนโลยีแลว เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรก็แนวโนมท่ีจะเขามามีบทบาทในการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกในภาคการผลิตตางๆ ของประเทศ ไมวาจะเปนการซื้อขายกาซเรือนกระจก การลดหยอนภาษีใหกับ
การลงทุน หรือการนําเขาเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แตการใชมาตรการภาษีคารบอน (Carbon 
Tax) นั้นมีแนวโนมวาจะยังไมมีการดําเนินการในอนาคตอันใกลนี้ เชนเดียวกันกับในหลายประเทศ  
  ไมวาการดําเนินงานของประเทศไทยก็ดี ของโลกก็ดี ตางมีความหวังวา ส่ิงท่ีดําเนินการไปนั้นจะเปน
ส่ิงที่ชวยใหผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น อยูในระดับที่
มนุษย และระบบนิเวศตางๆสามารถท่ีจะปรับตัวตอผลกระทบเหลาน้ันได เพื่อใหเกิดความเปนธรรม กับคน
รุนหลังใหไดมีชีวิตอยูท่ีดี และไดใชทรัพยากรตางๆอยางท่ีเราเคยไดรับในปจจุบัน โดยการดําเนินชีวิตใหงาย
ขึ้น ลดความสะดวกสบาย และการบริโภคพลังงานจากกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันท่ีเกินความจําเปน 
อยางเชนวิถีไทยในอดีต แตในโลกปจจุบันการจะหันไปใชวิถีชีวิตแบบเกาทั้งหมดคงเปนไปไดยาก แตก็
สามารถลดการพึ่งพาพลังงานจากกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันได เชน การซักผาดวยมือ การลดใช
ถุงพลาสติก การใชบริการขนสงมวลชน ฯลฯ ส่ิงตางๆเหลานี้ชวยใหปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ของแตละคนลดลง จากพลังงานตองใชในผลิตสินคา และบริการตางๆ เพื่อสนองความตองการในการบริโภค 
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ซ่ึงเปนสิ่งที่แปรผันตรงอยางชัดเจน แทจริงแลวพันธกรณีภายใตขอตกลงระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมวาที่ผานมา หรือในอนาคตนั้นไมใชเพียงมีไวใหประเทศที่พัฒนาแลว รัฐบาล
ไทย หรือโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินการ แตเปนการทําใหแนใจวาประชาคมโลกทุกคนจะรวมกันลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวยวิธีการที่ตางกัน ตามสภาวะแวดลอมของแตละประเทศ หากไมสามารถลด
ความตองการ ลดความสะดวกสบายลงได ก็ตองจายเงินมากขึ้นไปกับตนทุน และเทคโนโลยีตางๆในการลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก แตสําหรับประเทศไทยที่ยังมีความจําเปนจะตองแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชนเปนอันดับแรก ฉะน้ันส่ิงท่ีคนไทยควรทํามากที่สุดในการรวมกันลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกในฐานะของประชาคมโลกก็คือ การลดความตองการ ลดความสะดวกสบายท่ีเกินความจําเปนลง ซ่ึง
เปนส่ิงที่สามารถทําไดทุกวันดวยความสมัครใจ และพยายามทําไดอยางตอเนื่อง จนกลายวัฒนธรรมของ
บุคคล องคกร สังคม และประเทศชาติ  
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ภาคผนวก 
ตาราง ก-1 สรุปการดําเนินนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุมประเทศภาคผนวก I  

กลุมประเทศภาคผนวก I การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ญี่ปุน เยอรมนี รัสเซีย แคนาดา ออสเตรเลีย 

ดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ภาคพลังงาน 
1. ลดการใชพลังงานตอหนวยการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 2.วิจัย พัฒนา และจัดหาพลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือก 

     

• พลังงานงานน้ํา   0  0 0 

• พลังงานนิวเคลียร  0  0 0 

• พลังงานชีวภาพ       

• พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ความรอน
พ้ืนพิภพ ฯลฯ 

  0   

3. วิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในการผลิตเชื้ อ เพลิง
ไฮโดรคารบอนท่ีมีการปลดปลอยใกลเคียงศูนย (Near 
zero emission) และถานหินท่ีสะอาด (Clean coal) 

     

4. วิจัย และพัฒนาการจับและกักเก็บคารบอน และ 
Carbon sequestration 

     

5. มาตรการทางกฏหมายควบคุมการใหใช และผลิต
พลังงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

ดานการคมนาคมขนสง 
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนท่ีประสิทธิภาพ 

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

2. นําพลังงานทดแทนมาใชในภาคคมนาคม      
3. วิจัย และพัฒนายานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

4. เพ่ิมแรงจูงใจทางภาษีใหเกิดการใชยานพาหนะที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

ตาราง ก-1 สรุปการดําเนินนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุมประเทศภาคผนวก I (ตอ) 
กลุมประเทศภาคผนวก I การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ญี่ปุน เยอรมนี รัสเซีย แคนาดา ออสเตรเลีย 

5. มาตรการทางกฏหมาย และภาษีการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก และมลพิษของยานพาหนะ 

     

ภาคอุตสาหกรรม      
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1. เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตท่ีเปนมิตรสิ่งแวดลอม  

     

2. ภาษีคารบอน 0 0 0 0 0 
ภาคการเกษตร และปาไม 

1. รักษา ฟนฟู เพ่ิมการปกคลุมของพ้ืนท่ีปาไม และ
ปองกันการทําลายปา  

 
0 

 
 

 
0 

 
0 

 
 

2. มีมาตรการจัดการปาไมท่ีดี 0 0 0 0 0 
3. สงเสริมใหปลูกพืชพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 0  0 0 0 
4. สงเสริมใหมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการของเสีย 

และเทคนิคในการทําการเกษตรเพ่ือลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก 

0 0 0 0 0 

ภาคครัวเรือน 
1. มาตรการประสิทธิภาพพลังงานในสิ่งปลูกสราง 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

2. สงเสริมใหเปนผูบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
การเลือกซ้ือ  ปรับเปลี่ยนมาใช เครื่องใชไฟฟา ท่ี
ประหยัดพลังงาน 

     

3. สงเสริมใหประชาชนลดรอยเทาคารบอนจากกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน 

     

ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ปองกัน รักษา ฟนฟูระบบนิเวศ และ/หรือตอตานการ
เปนทะเลทราย  

0 0 0 0 0 

2. สราง และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือ
รับมือตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

0 0 0 0 0 

3. พัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศ ระบบติดตอสื่อสาร 
ระบบติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ระบบเตือน
ภัย และเฝาระวังภัยธรรมชาติ 

 0 0 0  

ดานการมีสวนรวมภาคประชาชน 

1. มีการเผยแพรความรู ความเขาใจดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศสูชุมชน และเสนอแนวทางในการ
ปรับตัว  และสรางความตระหนักในการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

0 0 0 0 0 

2. สงเสริมใหมีกิจกรรม หลักสูตร ดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา 

0 0 0 0 0 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

1. มีการดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก    0  
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ภายใตโครงการ ET และ JI รวมกับประเทศภาคผนวก 
I 

2. มีการดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตโครงการ CDM รวมกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

  0   

3. ใหความชวยเหลือทางดานการเงิน และถายทอด
เทคโนโลยีใหกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังในสวนของ
การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัว 

  0 0  

4. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ ผูเชี่ยวชาญ และขอมูล
ทางวิทยาศาสตรดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  0 0  

 
หมายเหตุ 

  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดน 
  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดนในระดับโลก 

0  หมายถึง   แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวนั้นขาดความชัดเจน และ/หรือยังไมมี 
 ความโดดเดน 
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ตาราง ก-2 สรุปการดําเนินนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุมประเทศนอกภาคผนวก I  
กลุมประเทศนอกภาคผนวก I การดํ า เ นินนโยบายดานการเปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จีน อินโด
นีเซีย 

อินเดีย ซาอุดิอา
ระเบีย 

แอฟ ริ
กาใต 

บราซิล 

ดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  

ภาคพลังงาน 
1. ลดการใชพลังงานตอหนวยการเติบโตทางเศรษฐกิจ

(GDP) 

 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

2. วิ จัย  พัฒนา  และจัดหาพลังงานทดแทน  และ
พลังงานทางเลือก 

 

• พลังงานงานน้ํา   0  0 0  

• พลังงานนิวเคลียร  0  0  0 

• พลังงานชีวภาพ     0   

• พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
ความรอนพ้ืนพิภพ เปนตน 

 0     

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอนท่ีมีการปลดปลอยใกลเคียงศูนย 
(Near zero emission) และถานหินท่ีสะอาด  

 0     

4. การจับและกักเก็บคารบอน ,Carbon sequestration 0 0     
5. มาตรการทางกฏหมายควบคุมการใหใช และผลิต

พลังงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
0 0  0   

ดานการคมนาคมขนสง 
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนท่ีประสิทธิภาพ 

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
 

2. นําพลังงานทดแทนมาใชในภาคคมนาคม  0  0   
3. วิจัย และพัฒนายานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 0  0   

4. เพ่ิมแรงจูงใจทางภาษีใหเกิดการใชยานพาหนะท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 0  0   

5. มาตรการทางกฏหมาย และภาษีการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกของยานพาหนะ 

 0  0   

ภาคอุตสาหกรรม 
1. เ พ่ิมประสิท ธิภาพพลั งงาน  และปรับ เป ล่ียน

เทคโนโลยีการผลิต 

 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 
0 

2. ภาษีคารบอน 0 0 0 0 0 0 
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ภาคการเกษตร และปาไม 
1. รักษา ฟนฟู เพ่ิมการปกคลุมของพ้ืนที่ปาไม และ

ปองกันการทําลายปา 

 
 

 
 

 
 

 
0 

 
0 

 
 

2. มีมาตรการจัดการปาไมท่ีดี 0   0 0  
3. สงเสริมใหปลูกพืชพลังงาน    0   
4. สงเสริมใหมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการของเสีย 

และเทคนิคในการทําการเกษตรเพื่ อลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

 0  0 0 0 

ภาคครัวเรือน 
1. มาตรการประสิทธิภาพพลังงานในสิ่งปลูกสราง 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 
0 

2. สงเสริมใหเปนผูบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยการเลือกซ้ือ ปรับเปล่ียนมาใชเครื่องใชไฟฟาท่ี
ประหยัดพลังงาน 

0 0 0 0  0 

3. สงเสริมใหประชาชนลดรอยเทาคารบอนจาก
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

0 0 0 0  0 

ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ปรับปรุงพันธุพืช และสัตว   0 0 0 0 0 
2. ปองกัน รักษา ฟนฟูระบบนิเวศ และ/หรือตอตาน

การเปนทะเลทราย  
  0 0 0  

3. สราง และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือ
รับมือตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  0 0  0 

4. พัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศ ระบบติดตอสื่อสาร 
ระบบติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ระบบ
เตือนภัย และเฝาระวังภัยธรรมชาติ  

 0 0 0  0 

ดานการมีสวนรวมภาคประชาชน 

1. มีการเผยแพรความรู ความเขาใจดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศสู ชุมชน และเสนอแนวทางในการ
ปรับตัว และสรางจิตสํานึกในการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก 

 0 0 0  0 

2. สงเสริมใหมีกิจกรรม หลักสูตร ดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา 

 0 0 0  0 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

1. มีการดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตโครงการ CDM รวมกับประเทศท่ีพัฒนาแลว  

  0   

2. ใหความรวมมือทางการเงิน และ/หรือ ดานเทคโนโลยี  0 0   0 



  80 

ภายในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังในสวนของการลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัว 

3. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ ผูเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี 
และขอมูลทางวิทยาศาสตรดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 0 0 0  0 

 
หมายเหตุ 

  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดน 
  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดนในระดับโลก 

0  หมายถึง   แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวนั้นขาดความชัดเจน และ/หรือยังไมมี 
 ความโดดเดน 
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ตาราง ก-3 สรุปการดําเนินนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุมประเทศนอกภาคีพิธีสารเกียวโต และ
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ  

กลุมประเทศนอกภาคีพิธีสารเกียว
โต และองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สหรัฐอเมริกา EU APEC 

ดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ภาคพลังงาน 
1. ลดการใชพลังงานตอหนวยการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) 

 
 

 
 

 
 

 2. วิจัย พัฒนา และจัดหาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 

• พลังงานงานน้ํา  0 0 0 

• พลังงานนิวเคลียร 0 0 0 

• พลังงานชีวภาพ     

• พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนพ้ืนพิภพ เปน
ตน 

   

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนท่ีมีการ
ปลดปลอยใกลเคียงศูนย (Near zero emission) และถานหินท่ีสะอาด 
(Clean coal) 

   

4. การจับและกักเก็บคารบอน และ Carbon sequestration    
5. มาตรการทางกฏหมายควบคุมการใหใช และผลิตพลังงานเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
   

ดานการคมนาคมขนสง 
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนที่ประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

 
 

 
 

 
 

2. นําพลังงานทดแทนมาใชในภาคคมนาคม    
3. วิจัย และพัฒนายานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม    
4. เพ่ิมแรงจูงใจทางภาษีใหเกิดการใชยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
0 0 0 

5. มาตรการทางกฏหมาย และภาษีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และมลพิษ
ของยานพาหนะ 

   

ภาคอุตสาหกรรม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน และปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตท่ีใชเช้ือเพลิง

พลังงานทดแทนที่เปนมิตรสิ่งแวดลอม 

 
0 

 
 

 
 

2. ภาษีคารบอน 0 0 0 
ภาคการเกษตร และปาไม    
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1. รักษา ฟนฟู เพ่ิมการปกคลุมของพ้ืนท่ีปาไม และปองกันการทําลายปา  0 0  
2. มีมาตรการจัดการปาไมท่ีดี 0 0  
3. สงเสริมใหปลูกพืชพลังงาน 0 0 0 
4. สงเสริมใหมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการของเสีย และเทคนิคในการทํา

การเกษตรเพ่ือลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
0 0 0 

ภาคครัวเรือน 
1. มาตรการประสิทธิภาพพลังงานในสิ่งปลูกสราง 

0  0 

2. สงเสริมให เปนผูบริโภคที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม โดยการเลือกซ้ือ 
ปรับเปล่ียนมาใชเครื่องใชไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน 

0  0 

3. สงเสริมใหประชาชนลดรอยเทาคารบอนจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 0  0 
ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ปรับปรุงพันธุพืช และสัตว 0 0 0 
2. ปองกัน รักษา ฟนฟูระบบนิเวศ และ/หรือตอตานการเปนทะเลทราย  0 0  
3. พัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศ ระบบติดตอสื่อสาร ระบบติดตามตรวจสอบ

สภาพภูมิอากาศ ระบบเตือนภัย และเฝาระวังภัยธรรมชาติ 
0 0 0 

ดานการมีสวนรวมภาคประชาชน  

1. มีการเผยแพรความรู ความเขาใจดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสู
ชุมชน และเสนอแนวทางในการปรับตัว และสรางจิตสํานึกในการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

0 0 0 

2. สงเสริมใหมีกิจกรรม หลักสูตร ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
โรงเรียน และสถาบันการศึกษา 

0 0 0 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

1. มีการดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายใตโครงการ ET และ 
JI รวมกับประเทศภาคผนวก I 

0  0 

2. มีการดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายใตโครงการ CDM 
รวมกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

0  0 

3. ใหความชวยเหลือทางดานการเงิน และถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศที่
กําลังพัฒนาท้ังในสวนของการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการ
ปรับตัว 

   

4. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ผูเช่ียวชาญ และขอมูลทางวิทยาศาสตรดาน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   

หมายเหตุ 
  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดน 

  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดนในระดับโลก 
0  หมายถึง   แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวนั้นขาดความชัดเจน และ/หรือยังไมมี 

 ความโดดเดน 
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ตาราง ก-4 สรุปการดําเนินนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  
การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทย 

ดานการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ภาคพลังงาน 
1. ลดการใชพลังงานตอหนวยการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) 

 
 

 2. วิจัย พัฒนา และจัดหาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 

• พลังงานงานน้ํา   

• พลังงานนิวเคลียร 0 

• พลังงานชีวภาพ   

• พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนพ้ืนพิภพ เปนตน  

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนที่มีการปลดปลอยใกลเคียงศูนย 
(Near zero emission) และถานหินท่ีสะอาด (Clean coal) 

0 

4. การจับและกักเก็บคารบอน และ Carbon sequestration 0 
5. มาตรการทางกฏหมายควบคุมการใหใช และผลิตพลังงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ดานการคมนาคมขนสง 
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนที่ประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
 

2. นําพลังงานทดแทนมาใชในภาคคมนาคม  
3. วิจัย และพัฒนายานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 0 
4. เพ่ิมแรงจูงใจทางภาษีใหเกิดการใชยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
5. มาตรการทางกฏหมาย และภาษีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และมลพิษของยานพาหนะ 0 

ภาคอุตสาหกรรม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน และปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรสิ่งแวดลอม 

 
 

การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทย 

2. ภาษีคารบอน 0 
ภาคการเกษตร และปาไม 

1. รักษา ฟนฟู เพ่ิมการปกคลุมของพ้ืนท่ีปาไม และปองกันการทําลายปา  
 

 

2. มีมาตรการจัดการปาไมท่ีดี  
3. สงเสริมใหปลูกพืชพลังงาน  
4. สงเสริมใหมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการของเสีย และเทคนิคในการทําการเกษตรเพ่ือลดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
 

ภาคครัวเรือน 
1. มาตรการประสิทธิภาพพลังงานในสิ่งปลูกสราง 

 
0 

2. สงเสริมให เปนผูบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการเลือกซ้ือ ปรับเปลี่ยนมาใช
เครื่องใชไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน 

 

3. สงเสริมใหประชาชนลดรอยเทาคารบอนจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 0 
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ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ปรับปรุงพันธุพืช และสัตว  
2. ปองกัน รักษา ฟนฟูระบบนิเวศ และ/หรือตอตานการเปนทะเลทราย   
3. พัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศ ระบบติดตอสื่อสาร ระบบติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ระบบ

เตือนภัย และเฝาระวังภัยธรรมชาติ 
 

ดานการมีสวนรวมภาคประชาชน  

1. มีการเผยแพรความรู ความเขาใจดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสูชุมชน และเสนอ
แนวทางในการปรับตัว และสรางจิตสํานึกในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

 

2. สงเสริมใหมีกิจกรรม หลักสูตร ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในโรงเรียน และ
สถาบันการศึกษา 

 

การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทย 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 
1. มีการดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายใตโครงการ CDM รวมกับประเทศท่ี

พัฒนาแลว 
 

2. ใหความรวมมือทางการเงิน และ/หรือ ดานเทคโนโลยีภายในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังใน
สวนของการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัว 

 

3. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ ผูเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และขอมูลทางวิทยาศาสตรดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

4. มีการดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายใตโครงการ CDM รวมกับประเทศท่ี
พัฒนาแลว 

 

5. ใหความรวมมือทางการเงิน และ/หรือ ดานเทคโนโลยีภายในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังใน
สวนของการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัว 

 

6. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ ผูเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และขอมูลทางวิทยาศาสตรดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 
หมายเหตุ 

  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดน 
  หมายถึง  แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวท่ีชัดเจน และโดดเดนในระดับโลก 

0  หมายถึง   แนวทางการดําเนินนโยบายในประเด็นดังกลาวนั้นขาดความชัดเจน และ/หรือยังไมมี 
 ความโดดเดน 


