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คํานํา

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เร่ือง “วิกฤติการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change 
c/i0i0)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดทํา
ขึ้นภายใตโครงการเครือขายหองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอย
ท่ี 2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Lib/a/y กิจกรรม
ยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศพรอมใช (Info/mation Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชนี้ใหผูใชไดเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใช
ฉบับนี้ใหความรูเกี่ยวกับคํานิยามของสภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก  กาซเรือนกระจกและ
แหลงกําเนิด ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก การปลดปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย บทบาทของ IPCC UNFCCC และ COP ตอการดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร
เกียวโต (Kyoto  P/otocol) และการลดสภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก
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วิกฤติการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
(Climate change c0i1i1)

                                         
บทคัดยอ

           วิกฤติการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เปนปญหาสําคัญที่เกิดจากกระทําของมนุษยและ
ธรรมชาติมานาน จากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลกท่ีคอย  ๆสูงขึ้นจนเปนภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดปญหาโลกรอนขึ้นจากการสะสมตัวของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยร ซึ่งสงผล
กระทบในหลายดานทั้งตอระดับนํ้าทะเล ผลผลิตดานปาไมและการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การต้ังถ่ินฐาน และ
สังคม สุขภาพของมนุษย สัตว ระบบนิเวศ รวมท้ังภัยธรรมชาติท่ีเกิดตามมา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีแผน
รองรับอยางเรงดวน โดยใหมีความรวมมือระหวางประเทศในโลกเพื่อดําเนินการปรับตัวใหเขากับสภาวะโลก
รอนท่ีประสบอยูในปจจุบันนี้ ไดแก  คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Inte/gove/nmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) และฝายอนุสัญญา ไดแก อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation0 F/amewo/k Convention on Climate Change หรือ
UNFCCC) และภาคีสมาชิก (Confe/ence of the Pa/tie0 หรือ COP) และการรณรงคเพื่อใหมีมาตรการการลด
สภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก เชน พิธีสารเกียวโต  (Kyoto  P/otocol) โดยการกําหนดใหลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีทําลายช้ันบรรยากาศลง

คําสําคัญ n การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศo ปรากฏการณโลกรอนo กาซเรือนกระจกo ภาวะเรือนกระจก
Keywo0d1 n Climate changeo Global wa/mingo G/eenhou0e ga0o G/eenhou0e effect
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1. บทนํา

ในขณะที่โลกเขาสูศตวรรษที่  21  มลพิษสิ่งแวดลอมในสังคมโลกก็กําลังกาวสูภาวะวิกฤตดวยเชนกัน  
สภาพชีวิตความเปนอยูของมนุษยในประเทศตางๆ  โดยเฉพาะประเทศดอยพัฒนาเลวรายลงเรื่อยๆ  สวนทางกับ
กระแสการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกอยางชัดเจน  การตอสูด้ินรนเพ่ือแสวงหาปจจัย  4  และการยัง
ชีพทําไดลําบากมากขึ้นทุกขณะ ธรรมชาติของโลกถูกกระทําของมนุษยดวยกันเองทําลายจนเสียสมดุล อุณหภูมิ
ภายในโลกรอนขึ้นจนส่ิงมีชีวิตบางชนิดทนไมไดและตายไป  บางชนิดใกลสูญพันธุเน่ืองจากไมสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางกะทันหัน สภาวะดังกลาวสงผลกระทบตอความเปนอยูและชีวิตของ
มนุษย โดยเปนปญหารวมของประเทศตางๆ  ท่ัวโลก

ปญหาส่ิงแวดลอมสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย มนุษยเปนผูบริโภคที่สําคัญ โดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย บริโภคพลังงานและอื่นๆ อีกมากมาย การกระทําเหลานี้ของมนุษยเปนการ
กระทําที่เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษ  กวามนุษยจะตระหนักถึงการกระทํา ปญหาตางๆ ก็ยากท่ีจะแกไขไมวาจะ
เปนปญหามลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ ปญหาระบบนิเวศที่ถูกทําลาย ปญหาการคาดแคลนน้ํา ปญหาปาถูก
ทําลาย  ปญหาทรัพยากรคาดแคลน และปญหาสภาวะโลกรอน เปนตน

ประเทศตางๆ ท่ัวโลกตางไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมเหลานี้ ทําใหประเด็นเรื่องส่ิงแวดลอม
เร่ิมมีการกลาวถึงอยางจริงจังในชวงศตวรรษท่ีผานมาและนํามาสูความรวมมือหลายดานเพื่อแกปญหาทางดาน
ส่ิงแวดลอม  อยางไรก็ตาม ความพยายามของมนุษยในการแกปญหาเหลานี้ยังไมสามารถทดแทนกับสิ่งที่มนุษย
ไดกระทํา ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีการกลาวถึงในชวงปลายศตวรรษที่ 20 และไดรับความสําคัญมากขึ้น 
ประเด็นหนึ่งคือ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกหรือที่เรียกสั้นๆวา สภาวะโลกรอนเปน
สภาวะที่อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนและเปนการสูงข้ึนในระดับท่ีสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศของโลก  นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังนํามาซ่ึงปญหาตางๆ รวมทั้งภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ คล่ืนความรอนที่ทําใหมนุษยลมตายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นไมใชสิ่งที่เห็นแตใน
ภาพยนตรอีกตอไป  

สภาวะโลกรอนไดมีการกลาวถึงกันมาเปนเวลากวารอยป ในป ค.ศ. 1898 นักวิทยาศาสตรชาวสวีเดน
ชื่อ  สวานท  อาเรนเนียส  (Svante  Ah//eniu0)  ไดเตือนวา การปลอยกาซคารบอนไดออไซดอาจจะทําใหเกิด
สภาวะโลกรอนได  แตความคิดของเขากลับไมไดรับความสนใจจนกระท่ังอีก 80  ปตอมา นักวิทยาศาสตรจึงเริ่ม
ใหความสนใจเรื่องสภาวะโลกรอนเน่ืองจากมีความเขาใจเกี่ยวกับบรรยากาศโลกมากขึ้น ในป ค.ศ. 1978 ไดมี
การประชุมสภาพภูมิอากาศโลกเปนครั้งแรก นักวิทยาศาสตรตางตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศของโลกเปนปญหาใหญและมีผลตอความเปนอยูของมนุษย  ท่ีประชุมไดมีปฏิญญาเรียกรองใหรัฐบาล
ของประเทศตาง ๆ วิเคราะหและปองกันการกระทําของมนุษยท่ีเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจะสงผลตอความ
เปนอยูของมนุษยชาติ นอกจากน้ี ปฏิญญาดังกลาวยังไดกําหนดแผนในการจัดตั้ง “แผนงานสภาพภูมิอากาศโลก  
(Wo/ld Climate P/og/am)” ภายใตความรับผิดชอบรวมกันขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (Wo/ld 
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Meteo/ological O/ganization) โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nation0 Envi/onment P/og/am)  
และ Inte/national Council of Scientific Union0

2. คํานิยามของสภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก

สภาวะโลกรอน (global wa0ming) เปนปรากฏการณที่นักวิทยาศาสตรสวนใหญเชื่อวามีสาเหตุมาจาก
ปรากฏการณเรือนกระจกและการท่ีช้ันโอโซนถูกทําลายจนทําใหเกิดการสะสมของอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น
เร่ือยๆ จนมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศนของโลก

ปรากฏการณเรือนกระจก  (g0eenhou1e effect)  คือ สภาพที่ความรอนภายในโลกถูกกั้นความรอน  
หรือกาซเรือนกระจกเก็บกักเอาไวไมใหสะทอนหรือแผออกสูภายนอกโลก  ในความเปนจริงโลกเรามีกาซที่ทํา
หนาท่ีเปนกระจกตามธรรมชาติอยู  คือ  กาซคารบอนไดออกไซด  และไอน้ํา  ซึ่งจะคอยควบคุมใหอุณหภูมิของ
โลกโดยเฉลี่ยมีคาประมาณ 15 องศาเซลเซียสและถาหากไมมีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิโลกจะเหลือเพียง      
-20  องศาเซลเซียส  มนุษย  สัตว  และพืช  ก็จะลมตายและโลกก็จะเขาสูยุคนํ้าแข็งอีกคร้ังแตส่ิงท่ีโลกกําลังเผชิญ
อยูน้ันก็คือการท่ีมีกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศมากเกินไป ทําใหอุณหภูมิของ
โลกสูงข้ึนเร่ือยๆ  เน่ืองจากไมสามารถถายเทความรอนออกไปนอกโลกได โดยปริมาณกาซท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีสวนใหญ
มาจากการกระทําของมนุษย  นอกจากน้ีการท่ีช้ันโอโซนซ่ึงทําหนาท่ีชวยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยถูก
ทําลายจากการใชสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสารคลอโรฟลูโอโรคารบอน (CFC0) ก็ทําใหความ
รอนจากภายนอกเขามายังโลกมากขึ้นดวย  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หมายถึง ผลโดยตรงหรือโดยออมจากกิจกรรม
ของมนุษยท่ีเปล่ียนแปลงองคประกอบของช้ันบรรยากาศโลก และเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาการ
เปล่ียนแปลงจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชวงเวลาเดียวกัน 

ดังนั้นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือ การตระหนักและเขาใจในปญหาที่
เกิดขึ้น โดยมีการดําเนินการใน 2 ดานหลัก คือ การรับมือและการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการลดหรือชะลอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

3. กาซเรือนกระจกและแหลงกําเนิด

กาซเรือนกระจกที่สําคัญ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีสัดสวนในบรรยากาศประมาณ 53 
เปอรเซ็นต พบวา ในปจจุบันมีอยูในชั้นบรรยากาศ 380 โมเลกุลในทุกๆ 1 ลานโมเลกุลของมวลอากาศหรือ 380 
สวนในลานสวน (ppm) ไดมีการคาดการณในอีก 100 ปขางหนาวาจะมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสูงถึง 
1,000 สวนในลานสวน จากการใชพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่มีองคประกอบสวนใหญเปนคารบอน 
นอกจากกาซคารบอนไดออกไซดยังมีกาซมีเทน (CH4) ท่ีมีสัดสวนประมาณ 17 เปอรเซ็นตของกาซเรือนกระจก
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ท้ังหมด  กาซมีเทนเปนกาซท่ีเกิดจากการปลูกขาวและการเผาไหมของเช้ือเพลิงฟอสซิล กาซมีเทนมีความสามารถ
ในการดูดซับรังสีความรอนในบรรยากาศไดมากกวากาซคารบอนไดออกไซดถึง 25 เทา ซึ่งประเทศที่ทําการเกษตร
ถูกมองวาเปนผูผลิตกาซมีเทนมากท่ีสุดจากวิธีการปลูกขาวแบบน้ําทวมขังจนเกิดการยอยสลายสารอินทรียแลว
ไดกาซมีเทนเปนจํานวนมาก กาซโอโซน (O3) เปนกาซเรือนกระจกที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งมีสัดสวน 13 
เปอรเซ็นตของกาซเรือนกระจกทั้งหมด เกิดจากการสันดาปของเครื่องยนต ยานพาหนะ มีอยูในธรรมชาตินอย 
ปกติจะเปนกาซที่ชวยในการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตในชั้นบรรยากาศสูงๆ แตที่ระดับผิวโลกจะเปน
ออกซิไดซ (oxidized) ทําปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อส่ิงมีชีวิต สามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไดมากกวากาซ
คารบอนไดออกไซดถึง 2,000 เทา กาซไนตรัสออกไซด (N2O) มีสัดสวนประมาณ 12 เปอรเซ็นตของกาซเรือน
กระจกทั้งหมด เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก โดยการใชกรดไนตริกในกระบวนการผลิตการ
ใชปุยไนโตรเจน มีความสามารถในการดูดซับความรอนไดดีกวา กาซคารบอนไดออกไซดถึง 200 เทา กาซกลุม
ซีเอฟซี (CFC) เปนสวนท่ีเหลือของกาซเรือนกระจกทั้งหมด โดยเกิดจากการเปนสารประกอบคลอโรฟลูออโร
คารบอน (chlo/ofluo/oca/bon compound0) ท่ีใชในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น สเปรย น้ํายา
ดับเพลิง ฯลฯ สารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบอนเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดรูโหวของโอโซนในชั้น
บรรยากาศ มีความสามารถดูดซับความรอนไดดีกวากาซคารบอนไดออกไซด 10,000 เทา

4. ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก

4.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (effect of climate change) ขอมูลดานผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตป  พ.ศ. 2513 เปนตนมา ผลจากการศึกษาและการสังเกต
แนวโนมส่ิงแวดลอมท้ังดานกายภาพและชีวภาพ รวมท้ังความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต
ละเขต พบวา มีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาปจจุบันช้ีใหเห็นถึงการประเมินความสัมพันธ
ระหวางขอมูลในการสังเกตความอุนขึ้นกับผลกระทบท่ีเกิดอยางกวางขวาง การประเมินสรุปไดวาการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเขตตางๆ มีผลกระทบตอดานกายภาพและชีวภาพมากมายและเปนขอมูลที่มีความ
นาเชื่อถืออยางสูง ขอมูลการสังเกตทวีปและมหาสมุทรสวนใหญแสดงใหเห็นวาระบบธรรมชาติกําลังไดรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของหิมะ น้ําแข็ง และพ้ืนดินท่ีจับเปนนํ้าแข็ง ซึ่งรวมถึงน้ําแข็งที่แทรกตัวอยูในอนุภาคดิน (pe/maf/o0t) จนเกิด
ปรากฏการณท่ีสามารถสังเกตเห็นไดดังน้ี

● การเพิ่มจํานวนและขนาดของทะเลสาบนํ้าแข็ง
● การเพ่ิมช้ันใตดินท่ีไมเสถียรของสวนน้ําแข็งที่แทรกตัวอยูในอนุภาคดิน (pe/maf/o0t) และการขยายตัว 

ของหินภูเขาในเขตภูเขา
●  การเปล่ียนแปลงในสวนระบบนิเวศอารคติคและแอนตารคติค รวมทั้งในสวนของ ชีวมณฑลน้ําแข็งใน 
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ทะเล (0ea-ice biome) และการเพ่ิมข้ึนของผูลาของสายใยอาหาร หลักฐานจากการเพิ่มขึ้นของเหตุการณตางๆ มี
ความนาเช่ือถืออยางสูงถึงผลกระทบตอระบบอุทกวิทยาท่ีเกิดข้ึนคือ

●  การเพ่ิมข้ึนของนํ้าไหลบาหนาดินและการไหลของนํ้าท่ีเกิดข้ึนเร็วในฤดูใบไมผลิจากธารนํ้าแข็งและหิมะ
        หลายๆ แหงลงสูแมนํ้า

●  บริเวณขั้วโลกและบริเวณสวนที่เหนือขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของพืชและสัตวจากขอมูลภาพ    
ดาวเทียมต้ังแต พ.ศ. 2523 พบวา มีแนวโนมวาทุกสวนของหลายๆ เขตปรากฏใหเห็น “สีเขียว” ของพืชพันธุ
ในฤดูใบไมผลิคอนขางเร็ว ซ่ึงเช่ือมโยงถึงฤดูการเจริญเติบโตท่ีอบอุนข้ึนและคอนขางยาวนานมีความชัดเจน
มากขึ้น บนพื้นฐานปรากฎการณที่มีระดับนัยสําคัญที่ทําการสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ของสิ่งมีชีวิตทั้งมหาสมุทรและน้ําจืดเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ําสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของชั้นน้ําแข็งที่ปกคลุม ความเค็ม ระดับออกซิเจนที่ละลายน้ําได และการหมุนเวียนตางๆ ซึ่งรวมทั้งการ
ขยับของขอบเขตของสาหราย แพลงตอน และความอุดมสมบูรณของปลาในบริเวณมหาสมุทรละติจูดสูง
การเพิ่มขึ้นของสาหรายและความมากมายของแพลงตอนสัตว ในพื้นที่ที่มีระดับเสนรุงสูง และทะเลสาบที่
อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลมาก มีการเปล่ียนแปลงและการอพยพของปลาในแมนํ้าจะเร็วข้ึน

การดูดซับของปริมาณคารบอนไดออกไซดจากกิจกรรมของมนุษยตั้งแตป พ.ศ. 2293 ทําใหน้ํา
มหาสมุทรมีความเปนกรดเพิ่มมากขึ้นเมื่อคาเฉลี่ยของความเปนกรด-ดางลดลงประมาณ 0.1 หนวย
ผลกระทบอ่ืนๆ ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเขตตางๆ ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีปรากฏขึ้น ถึงแมวาจะมีความยุงยากที่จะบงบอกถึงเรื่องการปรับตัวและไมใชปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ
จากการท่ีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน ความนาเช่ือถือในระดับปานกลาง มีดังนี้
● ผลกระทบดานการเกษตรและการจัดการปาไมในเขตเหนือเสนศูนยสูตรและพื้นที่ระดับน้ําทะเลที่สูง เชน
การเริ่มฤดูใบไมผลิที่เร็วขึ้นของการเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการถูกรบกวนของปาไม
เน่ืองจากไฟปาและการระบาดของแมลง
●  บางประเด็นของสุขภาพของมนุษย เชน คลื่นความรอนทําใหมีประชากรเสียชีวิตในยุโรป การระบาดของ
โรคบางพื้นที่ การเกิดภูมิแพ ในพื้นที่สูง และกลางเหนือเขตศูนยสูตร
● กิจกรรมของมนุษยในบริเวณขั้วโลกอารคติค เชน การลาสัตว และการเดินทาง บนหิมะและน้ําแข็ง และ
พื้นที่ตอนลางของเทือกเขาแอลป เชน กีฬาบนภูเขาไมเปนตามปกติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ปจจุบันและความผันแปรของสภาพภูมิอากาศเริ่มตนมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และระบบ
ของมนุษย อยางไรก็ตาม เอกสารท่ีมีการเผยแพรผลกระทบเหลาน้ียังแสดงแนวโนมท่ีชัดเจน เชน การตั้งถิ่น
ฐานบนเขตภูเขาสูงเปนการขยายความเสี่ยงใหธารน้ําแข็งมีการละลายและเกิดน้ําทวมฉับพลัน รัฐบาลบาง
แหงเร่ิมตนท่ีจะมีโครงสรางเข่ือนและระบบระบายนํ้า ในเขตซาฮาราของอาฟริกา สภาพอากาศที่อุนขึ้นและ
แหงแลงข้ึน สงผลใหลดชวงระยะเวลาเจริญเติบโต ซึ่งมีผลตอพืชทางตอนใตของแอฟริกามีชวงฤดูรอนที่
ยาวนานขึ้นและความไมแนนอนของฤดูฝนกําลังอยูในระหวางการตรวจวัด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของ
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ระดับน้ําทะเลและการพัฒนาของมนุษยก็กอใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ชุมน้ําชายฝงและปาชายเลนและเพิ่ม
ความเสียหายในพ้ืนท่ีชายฝงบางสวนท่ีถูกนํ้าทวม

4.2 ผลกระทบที่มีตอระดับน้ําทะเล (effect of 1ea level) ความถี่ของการเกิดผลกระทบสะทอนภาพใน
อนาคตของปริมาณนํ้าฝนและความผันแปรของสภาพอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิ ระดับความสูงของนํ้าทะเล และ
ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ ขนาด และชวงเวลาของผลกระทบมีความผันแปรไป โดยข้ึนอยู
กับจํานวนและเวลาของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในบางกรณีศักยภาพในการปรับตัวโดยมีรายละเอียด
ของขอมูลในปจจุบันท่ีครอบคลุมระบบนิเวศและภาคสวนตางๆ เก่ียวของกับผลกระทบตอธรรมชาติในอนาคต

ในชวงกลางศตวรรษ ปริมาณนํ้าทารวมเฉล่ียและการอํานวยนํ้ามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 10-40 % ในบริเวณพ้ืนท่ี
ที่อยูในระดับสูงและในบางพื้นที่ในเขตชุมชื้นของปารอนเขตชื้น (wet t/opical a/ea) อีกทั้งจะมีการลดลง
ประมาณ 10-30 % ในเขตแหงแลงและชวงกลางละติจูดและในพ้ืนท่ีเขตรอนช้ืนท่ีแหง (d/y t/opic0) ในบางพ้ืนท่ี
บงบอกถึงมีความกดดันเรื่องน้ํา ในบางพื้นที่และในบางฤดูกาล มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมากกวานี้
ผลกระทบพื้นที่จากความแหงแลงมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นและขยายเปนวงกวาง มีปริมาณฝนตกหนัก และมี
แนวโนมที่จะมีความถี่เพิ่มมากขึ้น และมีความเส่ียงตอการเกิดนํ้าทวมฉับพลันในชวงรอยป ท้ังน้ีแหลงอํานวยนํ้า
จะถูกเก็บกักไวที่ธารน้ําแข็งและการปกคลุมของหิมะและน้ําที่สามารถนํามาใชในเขตนั้นคาดการณวาจะลดลง

ระบบนิเวศชายฝงและในพ้ืนท่ีลุมตํ่ามีแนวโนมที่จะเผชิญกับความเสี่ยง รวมถึงการกัดเซาะของชายฝง
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และผลกระทบจะมีความรายแรง
มากขึ้น เนื่องจากความกดดนัในเร่ืองจํานวนประชากรบริเวณพ้ืนท่ีชายฝง  ปะการังมีความเปราะบางตอความกดดัน
ของความรอนและมีศักยภาพในการปรับตัวต่ํา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวน้ําประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส    
มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดปะการังฟอกขาวและมีการตายอยางกวางขวาง อยางนอยท่ีสุดปะการังอาจมีการปรับตัว
หรือทําใหเกิดความคุนชินกับพื้นที่ พื้นที่ชุมน้ําชายฝงรวมทั้งพื้นที่ดินเลนเค็มและปาชายเลนมีแนวโนมไดรับ
ผลกระทบดานลบจากการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเลโดยเฉพาะอยางยิ่งมีความกดดันตอความลึกที่เขาไปสูแผนดิน
หรือการตายจากตะกอนทับถม ประชากรจํานวนหลายลานมีแนวโนมวาจะถูกน้ําทวมทุกปเนื ่องจาก
ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในป พ.ศ. 2623 พื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนและอยูในพื้นที่ลุมต่ํา ซึ่งมีศักยภาพใน
การปรับตัวตํ่าและเผชิญกับพายุเขตรอนและการจมลงของชายฝง จํานวนของผลกระทบมีขนาดใหญในบริเวณดิน
ดอนสามเหล่ียมขนาดใหญของเอเชียและแอฟริกา ขณะที่เกาะขนาดเล็กมีแนวโนมเปราะบางสูง ความสามารถ
ในการปรับตัวเปนสิ่งที่ทาทายในประเทศกําลังพัฒนามากกวาประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากขอจํากัดตอ
ความสามารถในการปรับตัว

4.3 ผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศ (effect of eco1y1tem) ความสามารถในการอยูรอดในระบบนิเวศ
เนื่องจากการผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับการรบกวน (เชน น้ําทวม ความแหง
แลง ไฟปา แมลง ความเปนกรดของน้ําทะเล) และการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางอื่นๆ (เชน การเปลี่ยนแปลง
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การใชประโยชนที่ดิน มลพิษ การใชประโยชนของทรัพยากรท่ีเกินขอบเขต) ในชวงรอยปนี้ คารบอนสุทธิที่ดูด
ซับโดยระบบนิเวศของปาไมดูเหมือนวาจะสูงสุดกอนกลางศตวรรษและลดลงมา เนื่องจากการขยายตัวของการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ประมาณ 20-30 % ของชนิดพืชและสัตวท่ีไดรับการประเมินเบ้ืองตนมีความเส่ียงสูงข้ึน
ที่จะสูญหายเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 1.5-2.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีสูงขึ้นรวมกับการ
สะสมคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศท่ีสูงขึ้นนี้อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบนิเวศ
หนาท่ี และชนิดของระบบนิเวศท่ีมีความสัมพันธกัน รวมทั้งการกระจายชนิดของพืชตามสภาพภูมิศาสตร ความ
หลากหลาย ผลประโยชนจากระบบนิเวศ ความเปนกรดในมหาสมุทรจากการเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออกไซด
ในบรรยากาศคาดวาจะมีผลกระทบดานลบตอโครงสรางเปลือกของส่ิงมีชีวิตในทะเล เชน ปะการัง เปนตน

4.4 ผลกระทบที่มีตอผลผลิตดานปาไมและการเกษตรกรรม (effect of fo0e1t0y and ag0icultu0e)
ผลผลิตดานการเกษตรมีการเพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ชวงเสนรุงกลางและสูง โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในทองถิ่นจะ
เพ่ิมข้ึนถึง 1-3 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับชนิดพืช ตอจากนั้นจะลดลงในบางพื้นที่ พื้นที่เสนรุงต่ําโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงฤดูแลงและเขตรอนชื้น ผลผลิตการเกษตรมีแนวโนมที่จะลดลงถึงแมจะเปนพื้นที่ขนาดเล็กๆ เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีความเสี่ยงในเรื่องความหิวโหย ศักยภาพในเรื่องการผลิตอาหารมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นพรอมกับคาเฉลี่ยในทองถิ่นสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส แตหากอุณหภูมิสูงกวานี้
แนวโนมจะลดลง การเพิ่มขึ้นของความแหงแลงและน้ําทวมมีผลกระทบทางลบตอผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะในเขตเสนรุงต่ํา การปรับตัว เชน การเปล่ียนแปลงในชวงเวลาการเตรียมพื้นที่การปลูกในสวนเสนรุง
ต่ํา กลาง และสูง ผลผลิตไมเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะสั้นและระยะ
กลางกลับมีแนวโนมความผันแปรในขอบเขตที่กวางขวางทั้งโลก ในระดับภูมิภาค การกระจายของผลผลิต
โดยเฉพาะอยางย่ิงชนิดปลาเม่ือมีความอุนเพ่ิมมากข้ึนจะมีผลในทางลบกับผลผลิตดานการประมง

4.5 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติสืบเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ IPCC รายงานจํานวนภัยพิบัติท่ีสืบเน่ือง
จากภูมิอากาศและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกระหวาง ค.ศ. 1960-2000 (พ.ศ. 2503-2543) วาจํานวนภัย
พิบัติท่ีรุนแรงในทศวรรษทาย (1990-2000) และ ทศวรร ษแรก (1960-1970) เพ่ิมข้ึน เปน 72  คร้ังจาก 13 ครั้ง
โดยมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนถึง 10 เทา โดยความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากความรุนแรงของภูมิอากาศในศตวรรษท่ี 21 แสดงในตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากความรุนแรงของภูมิอากาศในศตวรรษท่ี 21

การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตัวอยางของ
ผลกระทบในศตวรรษที่ 21 ตัวอยางของผลกระทบ

อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้น วันอากาศรอน และคลื่น
ความรอนเพิ่มขึ้น

เพ่ิมข้ึน n
        ● เจ็บปวยและตายเพิ่มขึ้น
        ● heat 0t/e00 ในปศุสัตวและสัตวปา
        ● พืชไดรับความเสียหาย
        ● ความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้น

ฝนตกแรงและหนักขึ้น เพ่ิมข้ึน n
        ● ความเสียหายจากน้ําทวม ดินทรุด โคลนถลม
        ● สาธารณภัย

พายุโซนรอน (t/opical cyclone) เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน n
        ● ชีวิตมีความเสี่ยงตอภัยอันตราย
        ● การระบาดของโรคติดตอ
        ● ระบบนิเวศชายฝงเสียหาย

น้ําทวมและภัยแลงรุนแรงขึ้นเนี่องจาก เอล นิโญ ลดลง n
        ● ผลผลิตการเกษตร
        ● ศักยภาพของการผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา

มรสุมในเอเชียแปรปรวนยิ่งขึ้น ภัยแลงและน้ําทวมรุนแรงขึ้นในเอเชียและเขตอบอุน

ท่ีมาn  กัณฑรีย บุญประกอบ (2548)

4.6 ผลกระทบที่มีตอภาคอุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน และสังคม การลงทุนและผลประโยชนของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตออุตสาหกรรม การต้ังถ่ินฐาน และสังคม จะมีความผันแปรตามสถานท่ีและขนาด
ในภาพรวม ผลกระทบสุทธิมีแนวโนมทางลบเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีขนาดใหญขึ้น ความ
เปราะบางดานอุตสาหกรรมท้ังหมด การต้ังถ่ินฐาน และสังคมพบในบริเวณพื้นที่ชายฝงและที่ราบน้ําทวมถึง ซึ่ง
สภาพเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงตอความออนไหวของสภาพอากาศและพื้นที่เหลานี้มีสภาพอากาศที่รุนแรง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของเมือง ชุมชนที่ยากไรมีแนวโนมที่จะมีความเปราะบางที่ชัดเจนโดยเฉพาะ
อยางย่ิงอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง และมีความเปนอยูท่ีข้ึนกับความออนไหวของสภาพอากาศ เชน แหลงน้ําและ
อาหาร ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพอากาศ หรือมีความถ่ีท่ีเกิดข้ึนบอย การลงทุนดานเศรษฐกิจและสังคม
จากเหตุการณเหลานั้นจะสูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของการลงทุนอยางมีมีนัยสําคัญในพื้นที่เหลานี้สวนมากไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไดแผกระจายอยางกวางขวางจากพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรงไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนและภาคสวนอ่ืนท่ีมีความเช่ือมโยงสลับซับซอนข้ึน



9

4.7 ผลกระทบที่มีตอสุขภาพของมนุษย (effect of human health) แนวโนมการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสงผลตอสุขภาพของมนุษยเปนจํานวนลานๆ คน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูซึ่งมีความสามารถในการปรับตัว
นอยดังนี้

●  การเพ่ิมข้ึนของการขาดแคลนอาหารและสงผลตอความเจ็บปวย ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาการของเด็ก
●  การเพิ่มขึ้นของผูเสียชีวิต โรค และผูท่ีไดรับบาดเจ็บ จากคลื่นความรอน น้ําทวม พายุ ไฟ และความ

แหงแลง
●  การเพิ่มขึ้นของปญหาเกี่ยวกับโรคทองรวง
● การเพิ่มขึ้นของโรคที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโอโซนในบริเวณพื้นผิว
●  การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการกระจายของเชื้อโรคที่มีพาหะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี

แนวโนมท่ีจะเกิดผลกระทบแบบผสมผสาน เชน การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในขอบเขต และศักยภาพการสงผาน
ของมาลาเรียในแอฟริกา การศึกษาในพื้นที่เขตอบอุนแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
แนวโนมที่เกิดประโยชนบาง เชน จํานวนผูเสียชีวิตนอยลงจากความหนาวเย็น โดยรวมคาดวาประโยชน
เหลานี้ลดความสําคัญลง จากผลกระทบทางลบจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
กําลังพัฒนา ความสมดุลระหวางผลกระทบดานบวกและดานลบตอสุขภาพที่มีความผันแปรจากสถานที่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น วิกฤตการณเหลานี้เปนปจจัย
โดยตรงตอสุขภาพของประชาชน เชน การศึกษา การดูแลสุขภาพ สาธารณสุข การคมนาคม และการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

5. การปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2537 การปลอยกาซเรือนกระจกรวมสุทธิ (G/o00 emi00ion) ของประเทศไทยเมื่อคิดเทียบเทา
เปนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด(CO2 equivalent) มีปริมาณเทากับ 285.844 gigag/am (Gg.) โดยในจํานวน

น้ีรอยละ 70.64  มาจากกาซคารบอนไดออกไซด รอยละ 23.30 มาจากกาซมีเทนและไนโตรเจนออกไซด จํานวน
รอยละ 6.06 และเมื่อพิจารณาตามสาขาของการปลอยกาซ สาขาการใชพลังงานเปนสาขาที่มีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสูงถึง 129,867.65 Gg. หรือรอยละ 45.42 ของการปลอยกาซทั้งหมด สาขาการเกษตรมีการ
ปลอยสุทธิมากเปนอันดับสองรองจากการใชพลังงาน กาซสวนใหญที่ปลอยออกมาคือ กาซมีเทนจากกิจกรรม
การทํานา การเล้ียงสัตว และการจัดการมูลสัตว โดยคิดเปนคาคารบอนไดออกไซดสูงถึง 60,473.70 Gg. สวนที่
เหลือเปนไนตรัสออกไซด ที่ปลอยออกมาจากดินและการจัดการมูลสัตว ปริมาณรวมสุทธิของการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากภาคการเกษตรมีเทากับ 77,405.90 Gg. หรือรอยละ 27.08 ของการปลอยรวม ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2 การปลอยสุทธิของกาซเรือนกระจกจําแนกตามแหลงกําเนิด

หนวย n Gg 
CO

2 

Equivalent 
กาซเรือน
กระจก

การใช
พลังงาน

กระบวนการ
อุตสาหกรรม การเกษตร การใชท่ีดิน

และปาไม ของเสีย รวม

CO
2 125,482.80 15,970.40 - 60,475.75 - 201,928.95

CH
4 4,127.55 6.51 60,473.70 1,250.97 739.62 66,598.35

N
2
O 257.30 - 16,932.20 127.10 - 17,316.60

รวม 129,867.65 15,976.91 77,405.90 61,853.82 739.62 285,843.60
รอยละของ
การปลอย 45.42 5.60 27.08 21.64 0.26 100

ท่ีมา n นาฏสุดา ภูมิจํานงค (2553)

6. บทบาทของ IPCC UNFCCC และ COP ตอการดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากล แบงเปน 2 ฝายคือ ฝายวิชาการ
คือ คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Inte/gove/nmental Panel on Climate 
Change หรือ IPCC) และฝายอนุสัญญา ไดแก อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nation0 F/amewo/k Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) และภาคีสมาชิก (Confe/ence of 
the Pa/tie0 หรือ COP) โดยแตละฝายทําหนาที่ดังนี้

6.1 IPCC ทําหนาท่ีเปนฝายวิชาการ ไมมีสวนในการกําหนดนโยบายหรือพันธะกรณีของอนุสัญญา ฯ
หลักเกณฑในการทํางานของ IPCC คือ “Policy /elevant, but not policy de0c/iptive”  หมายถึง ผลงานของ
IPCC ชัดเจนที่ฝายการเมืองหรือฝายบริหารสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ท่ี
เหมาะสมได IPCC มีคณะทํางานท่ีรายงานประเด็นดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 กลุม เพ่ือรายงานดาน
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● สภาพภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร (Science of climate) โดยคณะทํางานกลุมที่ 1 (wo/king g/oup I) 
มีหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงของสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน climate 
change 0cena/io เปนตน

● ผลกระทบ ความออนไหว และการปรับตัว (Impact, vulne/ability and adaptation) โดยคณะทํางาน
กลุมท่ี 2 (wo/king g/oup II) 

● การลดสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation)โดยคณะทํางานกลุมที่ 3 (wo/king 
g/oup III)

6.2 UNFCCC และ COP เปนฝายนโยบายและการเมืองหรือพันธกรณีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให
ประเทศภาคีสมาชิกปฏิบัติ โดยใชขอมูลจาก IPCC ในทางปฏิบัติการทํางานของทั้งสองฝายคือ ฝายวิชาการ
(IPCC) และฝายอนุสัญญาและการเมือง จึงควรแยกการดําเนินงานแตมีการประสานความรวมมือกันได

 7. พิธีสารเกียวโต  (Kyoto  P0otocol)  

ถือกําเนิดขึ้นจากการประชุม  ณ  เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน  (COP-3)  เม่ือเดือนธันวาคม  ป  ค.ศ.1997  
การประชุมครั้งนี้ไดกําหนดใหลดปริมาณการปลอยกาซที่ทําลายชั้นบรรยากาศลงในปริมาณอยางนอยรอยละ  
55  ของปริมาณท่ีระดับป  ค.ศ.1990  ในระหวางป  ค.ศ.2008-2012  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย แตละประเทศไดถูก
กําหนดใหลดปริมาณกาซเรือนกระจกในระดับที่แตกตางกันและทุกประเทศมีขอผูกพันตามกฎหมาย  (legally  
binding)  ในอันที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงแหงพิธีสารนี้  ปจจุบันมีประเทศตางๆ  รวมลงนามและ
ใหสัตยาบันในพิธีสารแลว  140  กวาประเทศ  ในจํานวนนี้ประกอบไปดวยกลุมประเทศ  EU  แคนาดา  ญี่ปุน  
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาตางๆ  และลาสุดที่ใหการสัตยาบันพิธีสารเกียวโตก็คือ รัฐเซีย  ซึ่งการเขารวมของรัฐเซียนี้  
สําคัญมากตอพิธีสารเกียวโต เพราะทําใหพิธีสารดังกลาวมีผลบังคับใช พิธีสารเกียวโตเพิ่งจะมีผลบังคับใช เมื่อ
16 กุมภาพันธ 2548 ทั้งๆ ที่ไดมีการลงนามในพิธีสารมาตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2540 ทั้งนี้เนื่องจากพิธีสาร   
เกียวโตจะมีผลบังคับใชก็ตอเม่ือบรรลุเง่ือนไขสําคัญ 2 ประการ คือ

ประการแรก จะตองมีประเทศเขารวม และใหสัตยาบัน หรือใหการยอมรับ เห็นชอบหรือภาคยานุวัติไม
นอยกวา 55 ประเทศ

ประการที่สอง จะตองมีตัวแทนของประเทศพัฒนาแลวในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาฯใหสัตยาบัน  
โดยประเทศท่ีลงนามในพิธีสารเกียวโตจะตองมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมกันแลวไดอยางนอยรอย
ละ 55 ของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทั้งหมดที่ประเทศพัฒนาแลวที่ปลอยสูชั้นบรรยากาศ เมื่อป 2533 
(ค.ศ. 1990)
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  เพ่ือใหประเทศภาคีอนุสัญญาฯ  ในภาคผนวกที่ 1 สามารถลดภาระในการดําเนินการตามพันธกรณี
ของตนและใหประเทศภาคีอนุสัญญาฯ  นอกภาคผนวกที่ 1 มีสวนรวมในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจก  พิธีสารเกียวโตจึงกําหนดกลไกในการดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นมา 3 กลไก
ดวยกัน คือ 

● การซ้ือขายกาซเรือนกระจก (Emi11ion T0ading)  มาตราท่ี 17 ของพิธีสารเกียวโตไดกําหนดกลไกนี้
ข้ึน  ประเทศท่ีลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดมากเกินกวาที่กําหนด สามารถนําสวนเกินไปซื้อขายใน
ตลาดได  เปนการใชระบบตลาดที่มีการแขงขันมาเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการทําใหเกิดการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ  การใชกลไกทางการตลาดนี้ทําใหกาซเรือนกระจก
กลายเปนสินคาชนิดหนึ่ง เพียงแตสินคาที่ซื้อขายคือปริมาณกาซที่ลดไดมากกวาที่พันธกรณีกําหนดไว  ซึ่ง
การคาขายปริมาณการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกน้ีจะทําใหประเทศท่ีมีพันธกรณีสามารถลดตนทุนในการ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของตนเองไดในระดับหนึ่ง

● การดําเนินการรวม  (Joint Implementation : JI) กลไกนี้ไดกําหนดขึ้นภายใตมาตรที่ 6 ของพิธีสาร
เกียวโต จํากัดใหมีการดําเนินการไดเฉพาะในระหวางประเทศภาคีอนุสัญญาฯ  ในกลุมภาคผนวกที่ 1 หรือกลุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในภาคผนวกที่ 1 เทานั้น การดําเนินการรวมคือ การที่ประเทศที่
เกี่ยวของตกลงดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันและแบงสรรปริมาณการลด โดย
ปริมาณการลดดังกลาวสามารถนําไปคิดรวมกับปริมาณการลดของประเทศเหลานั้นแมวากลไกรวมจะ
กําหนดใหมีการจํากัดไวเฉพาะกลุมประเทศในภาคผนวกที่ 1 แตอนุสัญญาฯ ไดยอมใหมีการดําเนินการรวมเพื่อ
การศึกษาและทดลองในขั้นตอนตาง ๆในการดําเนินงานระหวางประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 กับประเทศนอก
กลุมภาคผนวกที่ 1 ที่เรียกวา AIJ (Activity Implemented Jointly) อยางไรก็ตาม ปริมาณการลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกที่ไดจากการดําเนินงานนี้ไมสามารถนํามาคํานวณหักลบจากปริมาณที่กําหนดไวในพันธกรณี

● กลไกการพัฒนาที่สะอาด  (Clean Development Mechani1m : CDM) มาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต
ไดกําหนดหลักการสําคัญของ CDM วามีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศท่ีกําลังพัฒนา  
ใหประเทศกําลังพัฒนามีสวนรวมในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก  และเพ่ือใหประเทศท่ีพัฒนาแลว  
หรือประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 สามารถดําเนินการตามพันธกรณีที่กําหนดไวในมาตราที่ 3 ของพิธีสาร   
เกียวโตได กลไกนี้เปนทางเลือกใหมที่สําคัญของประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ที่รัฐบาลและเอกชนสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีที่สะอาดไปยังประเทศกําลังพัฒนา  แลวนําเอาผลประโยชนในรูปของเครดิตในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมารวมกับการดําเนินการลดภายในประเทศอยางไรก็ตามประเด็นของ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการภายใตกลไก CDM ก็ตองมีการตกลงกันใหชัดเจนวาจะมีการแบงสรร
ตนทุนและผลประโยชนอยางไร

การบังคับใหมีการดําเนินตามพันธกรณี ที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 4 (COP – 4) มีมติ
ใหจัดตั้งคณะทํางานรวมระหวางองคกรยอยเพื่อใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sub0idia/y Body 
fo/ Scientific and Technological Advice) และองคกรยอยเพื่อการอนุวัติ  (Sub0idia/y Body fo/ Implementation) 
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เพ่ือพัฒนาระบบการบังคับและควบคุมใหมีการดําเนินการตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโตและรายงานผลการ
ดําเนินงานตอที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จากทั้งหมดนี้จะเห็นวา พิธีสารเกียวโตนั้นเปนความ
พยายามที่จะแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยสาระของพิธีสารเกียวโตน้ันเปนไปเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อยางไรก็ตาม พิธีสารเกียว
โตก็ยังมีประเด็นที่ตองมีการตกลงระหวางประเทศภาคี โดยเฉพาะมาตรการในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก เพราะพิธีสารกําหนดเพียงเปาหมายและกลไกในการปฏิบัติ  แตไมไดลงรายละเอียดในขั้นตอนการ
ดําเนินการและวิธีการวัดและตรวจสอบ  รวมถึงสาขาที่ควบคลุม  ซึ่งประเด็นเหลานี้กลายมาเปนปญหาในการ
เจรจาตกลงระหวางประเทศภาคีในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ  สมัยตอ ๆ มา นอกจากประเด็น
เหลานี้ การที่พันธกรณีของพิธีสารเกียวโตมีขอผูกพันทางกฎหมายก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ตองพิจารณาอยางละเอียดกอนที่จะตัดสินใจใหสัตยาบันเพราะการดําเนินการใหเปนไปตาม
พันธกรณีจะตองมีตนทุนและอาจสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจได

ประเทศไทยเปนหนึ่งในกลุมประเทศที่ไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธี
สารเกียวโต (Kyoto  P/otocol) แตมีโอกาสที่จะเขารวมโครงการลดกาซเรือนกระจกภายใตกลไกการพัฒนาที่
สะอาดหรือ CDM (Clean  Development  Mechani0m) ซึ่งระบุในมาตรา12  ของพิธีสารเกียวโต  อันจะนํามาซึ่ง
โอกาสทางธุรกิจ  และการพัฒนาที่ยัง่ยืนสําหรับประเทศไทย หากกําหนดนโยบายและกลยุทธไดอยางเหมาะสม
กอนท่ีประเทศไทยจะลงนามรับรองพิธีสารเกียวโตในป พ.ศ.2535  และใหสัตยาบันในป พ.ศ.2545 นโยบายของ
ประเทศไทยในขณะนั้นสวนใหญสอดคลองและตอบสนองตอพิธีสารเกียวโต โดยเฉพาะนโยบายดานพลังงาน
ซึ่งทันสมัยและสอดคลองกับมาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโตมาก ขณะที่นโยบายดานปาไมและที่ดิน (Land  
U0e,Land U0e Chang and Fo/e0t/y, LULUCF) ของประเทศท่ีสอดคลองกับพิธีสารเกียวโตก็มีอยูบางแตมีปญหา
บางประการ คือ ไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ  จึงไดมีการศึกษาทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการปาไมอยางย่ังยืนเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการความยั่งยืนในการพัฒนาในอนาคต 
(C/ite/ia  fo/  Su0tainable  Development) ซึ่งเปนจุดมุงหมายหนึ่งในเกณฑความยั่งยืนที่นําเสนอเพื่อการดําเนิน
โครงการการพัฒนาสะอาดสําหรับประเทศไทย  โดยทําโครงการปลูกปาคารบอนเครดิต อยางไรก็ตาม หากจะ
ดําเนินโครงการ CDM อยางจริงจังและมีประสิทธิผล ประเทศไทยจะตองเพิ่มเติมนโยบายหรือกฎหมาย  
โดยเฉพาะในประเด็นที่เก็บกับการคิดเก็บภาษี CDM หรือสรางแรงจูงใจในการไมเก็บภาษีเพื่อการพัฒนาแบบ
ย่ังยืนอยางเต็มท่ี รวมทั้งจัดตั้งองคกร NACDM (National  Autho/ity  fo/  CDM) เพื่อทําหนาที่ประสานงานการ
ดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาสะอาดโดยที่ NACDM ควรเปนองคกรอิสระท่ีมีความคลองตัวในการดําเนินงาน  
และจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะกิจ เนื่องจากโครงการ CDM มีอายุการดําเนินงานระหวางป ค.ศ. 2008-2012 เทาน้ัน
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8. การลดสภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก

สภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจกสามารถลดไดดวยการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา นํ้ามัน และเชื้อเพลิงในอาคารบานเรือนและสํานักงาน รวมทั้งการ
ใชพลังงานจากภายนอก โดยการรณรงคใหคนในสังคมแตละกลุมชวยกันดังนี้  

ประชาชน ทําโดยลดการใชพลังงานในบานดวยการปดทีวี คอมพิวเตอร เครื่องเสียง และเครื่องใชตางๆ 
เม่ือไมไดใชงาน การใชรถยนตสวนตัวใหนอยลง เปดหนาตางรับลมแทนเครื่องปรับอากาศ  ใชน้ําประปาอยาง
ประหยัด ปลูกตนไม ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก เลือกใชกระดาษ 2 หนาและกระดาษรีไซเคิล รวมกันจัด
กิจกรรมรณรงคสิ่งแวดลอมในชุมชน ฯลฯ

เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร ชาวนา ทําโดยลดการเผาปาหญา ไมริมทุง และตนไมชายปา ปลูกพืชผักให
หลากหลายและตามฤดูในทองถ่ิน ลดการใชสารเคมีในทองถิ่น รวมกลุมสรางตลาดผูบริโภค-ผูผลิตโดยตรงใน
ทองถ่ิน ฯลฯ

สถาปนิกและนักออกแบบ ทําโดยออกแบบบานพักอาศัยท่ีสามารถชวยหยุดโลกรอนและชวย
ออกแบบสรางบานหลังเล็ก

สื่อมวลชน นักสื่อสารและโฆษณา ทําโดยใชความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อใหความรูและสรางการ
ตระหนัก สรางความสนใจกับสาธารณชน ชวยกันเลาความจริงเรื่องโลกรอน เปนผูนํากระแสสังคมเรื่องชีวิตที่
พอเพียง และใชชีวิตสรางสรรคเพ่ือรวมรับผิดชอบสังคม

ครู ทําโดยสอนเด็กนักเรียนเก่ียวกับปญหาโลกรอน
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร และวิศวกร ทําโดยคนควาวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีใหมเพ่ือแกไขปญหา

โลกรอน ศึกษาและวิจัยในระดับพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกรอน ประสานและทํางานรวมกับนัก
ส่ือสารและโฆษณาเพ่ือแปลงขอมูลทางวิทยาศาสตรใหประชาชนไดรับรูและเขาใจ

นักธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ทําโดยนํากาซมีเทนจากกองขยะมาใชประโยชนเชิงพาณิชยเพื่อ
พัฒนาใหเปนพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ํา สนับสนุนนักวิจัยในองคกร เปนผูนําภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีชวยรักษาส่ิงแวดลอม รวมท้ังสรางแบรนดขององคกรท่ีเนนการดูแลและใสใจโลกรอน

นักการเมือง ผูวาฯ รัฐบาล ทําโดยวางแผนจัดหาพลังงานในอนาคต สนับสนุนใหมีการใชพลังงาน
แสงอาทิตย สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน พิจารณาการใชกฎหมายในการควบคุมปริมาณกาซเรือน
กระจก ฯลฯ
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9. บทสรุป

วิกฤติการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change c/i0i0) เปนสาเหตุสําคัญของการเกิด
สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลกระทบตอระดับนํ้าทะเล ผลผลิตดานปาไม และการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การตั้ง
ถ่ินฐาน และสังคม สุขภาพของมนุษย สัตว ระบบนิเวศ รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติ ดังน้ันประเทศตางๆ ในโลก
และประเทศไทยควรรวมมือกันในการจัดการปญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการวางแผนการ
จัดการ การดําเนินการในภาวะปจจุบันเพื่อรองรับการปรับตัว การคาดการณอนาคตใหเปนระบบและจัด
ฐานขอมูลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในดานตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน ท้ังน้ีฐานความรูและเทคโนโลยีที่
มีสวนในการจัดการกับภาวะตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตองรองรับไดทันกับสถานการณ และประชาชนในทุกภาค
สวนควรจะมีสวนรวมและใหความสําคัญกับการปรับตัว ตลอดจนการจัดการเพื่อลดภาวะโลกรอนในฐานะท่ี
ประชาชนคนไทยทุกคนเปนสวนหน่ึงของสังคมโลก.
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