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จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปของอินโดนีเซียและไทย แล้วพบว่าแม้ว่าลักษณะ 

ภูมิประเทศของไทยและอินโดนีเซียจะแตกต่างกัน เนื่องจากอินโดนีเซียมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ
เป็นส่วนใหญ่ แต่ภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้นที่มีความใกล้เคียงกัน มีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากทั้งไทยและอินโดนีเซียยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าอินโดนีเซีย
จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากกว่าไทยเนื่องจากจ านวนประชากรมากกว่าและ
โครงสร้างประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนที่มากกว่าไทย ท าให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
หรือ GDP ที่มากกว่าไทย ดังจะเห็นได้จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากเป็นล าดับหนึ่งของ
ประเทศเป็นภาคพลังงาน และจากผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด SLCPs แล้วพบว่า ปัญหาที่
ใกล้เคียงกันในเรื่องแหล่งของมลสารเกิดจากกิจกรรมในภาคเกษตร SLCPs ประเภทก๊าซมีเทนเกิดจาก
กระบวนการปลูกข้าว ซึ่งยากที่จะควบคุมแต่ไทยมีงานวิจัยที่ทดสอบแล้วว่าสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซมีเทนจากการท านาได้แต่ในทางปฏิบัติยังต้องหาวิธีหรือกระบวนการที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนได้ 
ส่วน SLCPs ประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งได้แก่ PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ของชีวมวล เช่น จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่โล่ง ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าตามฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกรไทย ส่วนปัญหาของอินโดนีเซียเกิดจากการเผาเพ่ือใช้พื้นที่ปลูกปาล์ม  

นโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกของอินโดนีเซียค่อนข้างจะเข้มข้นมากกว่าไทย เนื่องจาก
รัฐบาลให้ความส าคัญค่อนข้างมาก ตั้งแต่อินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม COP สมัยที่13 เป็นต้นมา 
ท าให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
มากกว่าไทยอย่างเห็นได้ชัด ท าให้อินโดนีเซียได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งในระดับทวิและพหุภาคีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องการลด SLCPs จาก
การไหม้ของป่าพีท ซึ่งมีผลท าให้ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศค่อนข้างสูงหากรวม
แหล่งปล่อยก๊าซในภาคส่วนนี้ไว้ในภาพรวมการปล่อยของประเทศ จากนโยบายการก าหนดเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างท้าทายมากของอินโดนีเซียถึง 29% เมื่อเทียบกับระดับ BAU 
ภายใน ค.ศ. 2030 ในขณะที่ไทยก าหนดเป้าหมายในการลด 25% เมื่อเทียบกับระดับ BAU ภายใน
ก าหนดเวลาเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าอินโดนีเซียต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหาการเผาไหม้
ของป่าพีท ซึ่งการด าเนินงานร่วมกันจะท าให้ไทยได้ประโยชน์ในการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของ
อินโดนีเซีย ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดในไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากผลการวิเคราะห์กลไกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เห็นว่ากองทุนภูมิอากาศสีเขียวซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ น่าจะเป็นกลไกทางการเงิน
ที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs ได้ และโอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนค่อนสูงเนื่องจาก 

1) ประเมินจากศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศมีสูง  ( Impact 
Potential) เนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่าหากสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทนี้ได้จะท าให้ 
ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 



จ 

2) ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift Potential) การด าเนิน
มาตรการในด้านนี้สามารถกระตุ้นผลกระทบที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในโครงการหรือแผนงาน
เพียงครั้งเดียว โครงการนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด ขยายผลหรือท าซ้ าในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ รวมทั้ง
เป็นนวตกรรมหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่เปลี่ยนไปจากวิถีเดิมของท้องถิ่น 

3) ศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ความร่วมมือใน
เรื่องนี้จะสร้างประโยชน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นแนวทาง
อย่างยั่งยืนได ้

4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) การประเมินผลตอบแทน
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านผลผลิตทางการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว จะเป็นการลงทุน 
ในการด าเนินงานที่คุ้มค่า 

5) ความต้องการของประเทศ (Needs of Recipients) เป็นความต้องการแก้ไขปัญหาของ
ทั้งสองประเทศ และทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาโดยตรง รวมทั้งความต้องการ
สร้างขีดความสามารถในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานภายในประเทศด้วย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอน
แรกๆ ของการด าเนิน เช่น การหาหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
และมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวกลางในการด าเนินโครงการ และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจท าให้
โครงการไม่ประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย และ
ปัญหาอุปสรรคตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอโครงการ และ  
ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินโครงการโดยละเอียดก่อนที่จะเริ่มด าเนินการประสานเพ่ือหาแนวทาง
ความร่วมมือในการจัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือท าให้เกิดความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ  
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเรื่องนี้มีความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1.1.1  สาเหตุของการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลงปารีส ซึ่งเป็นความตกลง
ของประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เห็นชอบ
ร่วมกันในการแก้ปัญหาจากภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยต้องการควบคุม
อุณหภูมิโลกท่ีเพ่ิมข้ึนจากระดับท่ีตรวจวัดได้ในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส
อีกทั้งเพ่ิมความพยายามให้มากขึ้นเพ่ือควบคุมระดับอุณหภูมิไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สร้างความสามารถในการฟ้ืนตัว และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า 
ตามที่เราทราบกันดีว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ที่
ค่อนข้างดีกว่าหลายภูมิภาคในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ท าให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับที่สูงกว่าในภูมิภาคอ่ืน ในขณะเดียวกันภูมิภาคนี้
ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในภูมิภาคที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อการได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นชายฝั่งทะเลค่อนข้างยาว และพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาค
เกษตรกรรม อีกทั้งต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีพค่อนข้างสูง จึงมีความเสี่ยงที่สูงกว่า
ภูมิภาคอ่ืน การด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมี  
ความใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงมีโอกาสร่วมมือกันด าเนินงานในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงาน
ด้านนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการด าเนินงานเพียงล าพังในแต่ละประเทศ ทั้งที่ได้มีการ
ริเริ่มที่จะด าเนินงานร่วมกัน โดยตั้งคณะท างานเฉพาะกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้
โครงสร้างนโยบายการด าเนินงานของอาเซียน แต่เนื่องจากปัจจัยในประเทศหลายๆ อย่าง รวมทั้ง
สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท าให้ยังไม่เคยมีการด าเนินงานร่วมกัน
ในระดับภูมิภาคได้   

ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของสภาวการณ์ นโยบายหรือยุทธศาสตร์
ของแต่ละประเทศในการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินมาตรการ รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน จะช่วยท าให้การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการร่วมมือกันด าเนินมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประเทศตนเองและประเทศในภูมิภาคที่ร่วมมือกันในการด าเนินงานแล้ว  
ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันของภูมิภาคนี้ด้วย รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ  



2 

การเจรจาต่อรองเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกลไกระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย 

1.1.2  การด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยและอินโดนีเซีย 
ไทยและอินโดนีเซียเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส มีผลท าให้ทั้งไทยและอินโดนีเซียต้อง
ก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศก าลัง
พัฒนาที่พ่ึงพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและมีการเติบโตของพ้ืนที่เมืองอย่างต่อเนื่อง จึงมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้น โดยใน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวม
ภาคการใช้ที่ดินและป่าไม้) คิดเป็น 226.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 
318.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าใน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) (Second Biennial 
Update Report of Thailand, 2017) สัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของประเทศไทย
มาจากภาคพลังงาน รองลงมาเป็นภาคส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคการใช้ที่ดินและป่าไม้ 
ภาคกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และภาคของเสีย ทั้งนี้ตามพันธกรณีภายใต้
ความตกลงปารีส ท าให้ไทยต้องจัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก 
และการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลัง ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) 
(Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) ไปยังส านักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสาระส าคัญในข้อเสนอดังกล่าว ได้ระบุถึง
ความร่วมมือกับประชาคมโลกเพ่ือร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยก าหนด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยภายหลัง ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ที่ร้อยละ 20–25 ภายใน 
พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีปกติ ท าให้ไทยต้องจัดท าแผนที่น า
ทางการลดก๊าซเรือนกระจก (National Determined Contribution Roadmap: NDC Roadmap) 
ซึ่งประกอบด้วยมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (Thailand Third National Communication, 2018) 

ส าหรับอินโดนีเซีย นับเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความคล้ายคลึงกับไทย โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) อินโดนีเซียปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมภาคการใช้
ที่ดินและป่าไม้) คิดเป็น 520.23 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 882.32 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เที ยบเท่ า ในปี  ค.ศ.  2014  (พ.ศ .  2557)  ( Indonesia Third National 
Communication, 2017) ส่วนสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอินโดนีเซียส่วนใหญ่มาจาก 
ภาคการใช้ที่ดินและป่าไม้ รองลงมาเป็นภาคพลังงาน ภาคของเสีย และภาคกระบวนการผลิตและการใช้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอินโดนีเซียได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
ให้กับส านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลัง ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ที่ร้อยละ 29–41 ภายใน ค.ศ. 
2050 (พ.ศ. 2573) เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีปกติ 
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1.1.3  ประเภทของก๊าซเรือนกระจกที่เป็นเป้าหมายในการหากลไกระหว่างประเทศเพื่อ
ร่วมกันด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

แม้ว่าประเภทของก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการท าให้อุณหภูมิโลก
เพ่ิมสูงขึ้น เป็นก๊าซเรือนกระจกที่คงอยู่ในบรรยากาศเป็นระยะเวลาเป็นร้อยหรือหลายร้อยปี หรือมี
วงจรชีวิตอันยาวนาน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แต่ก๊าซเรือนกระจกอีกประเภทที่ไม่ใช่ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (non–CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่คงอยู่ในบรรยากาศในระยะเวลาสั้นๆ หรือที่
เรียกว่า “มลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (Short–Lived Climate Pollutants: 
SLCPs)” ซึ่งมีวงจรชีวิตนับเป็นวันหรือระยะเวลาเป็นปีถึงสิบปี เช่น มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) ฟลูออริเนตเตท กรีนเฮ้าท์ก๊าซ (Fluorinated greenhouse gases) แบล็คคาร์บอน (Black 
carbon) โอโซน  เป็นต้น  แม้สั ดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของก๊าซประเภทที่ ไม่ ใช่
คาร์บอนไดออกไซด์จะมีปริมาณไม่มากเหมือนคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เป็นก๊าซที่มีนัยส าคัญในการควบคุม
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกให้ประสบความส าเร็จได้เร็วมากข้ึนเช่นกัน ดังนั้นการก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละประเทศจะมีผลต่อเป้าหมาย
การควบคุมอุณหภูมิของโลก 

หนึ่งใน SLCPs ที่เกิดจากปัญหาไฟป่าคือ “แบล็คคาร์บอน” ซึ่งเป็นอนุภาคหรือ 
ผงเขม่าที่นอกจากจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกแล้ว ยังเป็นมลพิษทางอากาศที่
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย ดังนั้นการร่วมมือกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยการแสวงหากลไก
ระหว่างประเทศที่สนับสนุนการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้อนุสัญญาฯ นอกจากจะมี
ส่วนสนับสนุนการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของทั้งสองประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
เสนอต่ออนุสัญญาในการร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว 
ยังจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละประเทศอีกด้วย 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1  เพ่ือศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียในการด าเนิน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เก่ียวข้องกับการปล่อย SLCPs 

1.2.2  เพ่ือศึกษากลไก แนวทาง รูปแบบ ความร่วมมือ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือกรอบความช่วยเหลืออ่ืนๆ ทั้งทวิและพหุภาคีเพ่ือการด าเนิน
มาตรการลดการปล่อย SLCPs 

1.2.3  เพ่ือวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และความท้าทายในการส่งเสริมความร่วมมือ รวมทั้ง
เสนอแนะบทบาทของไทยในการด าเนินความร่วมมือภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตของการศึกษา  
การศึกษาพัฒนาความร่วมมือในการด าเนินมาตรการลดการปล่อย SLCPs โดยใช้

ข้อมูลการศึกษาในช่วง ค.ศ. 2000–2014 (พ.ศ. 2543–2557) โดยจะพิจารณาประเด็นดังนี้ 
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1) ภาพรวมด้านสภาวการณ์ (National circumstance) ได้แก่สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยและอินโดนีเซีย 

2) แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs ของประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทนี้จากแหล่งปล่อยก๊าซ
ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

3) นโยบาย แผนการด าเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก
ประเภท SLCPs ของประเทศไทยและอินโดนีเซีย 

4) กลไกระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

5) โอกาส อุปสรรค และความท้าทายในการด าเนินความร่วมมือตามกลไกในข้อ 4 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยและ
อินโดนีเซียทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1.3.2  วิธีด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
วิธีด าเนินการศึกษาใช้วิธีการพรรณนาจากการทบทวนเอกสารทางวิชาการต่างๆ 

รายงานของแต่ละประเทศที่ต้องเสนอต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 

 
1.4  ค าถามการศึกษา  

ปัจจัยหรือกลไกอะไรที่มีแนวโน้มว่าสามารถท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินมาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียได้ และหากด าเนินการตามกลไก
ดังกล่าวจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดจากความร่วมมือในการด าเนิน
มาตรการนี้ร่วมกัน  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

การน ากลไกระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เช่นกลไกด้านการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) 
ช่วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการร่วมกันของ 2 ประเทศ จะเป็นเครื่องมือที่เอ้ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs หากมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่คาดว่า
จะเกิดจากความร่วมมือดังกล่าว 

 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  เพ่ือทราบถึงกลไกหรือแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs ที่ไทยและอินโดนีเซีย มีแนวโน้มจะด าเนินงานร่วมกันได้ รวมทั้ง
โอกาสอุปสรรค และความท้าทายในการส่งเสริมความร่วมมือ  

1.6.2  เพ่ือแสวงหาโอกาสในการขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานในระดับภูมิภาคจาก
กลไกความช่วยเหลือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ 
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1.6.3  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงานในระดับภูมิภาค สร้างเสริม
ความสัมพันธ์ของภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การศึกษาแนวทางความร่วมมือในการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทมลสาร
ช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (Short Lived Climate Pollutants: SLCPs) จะใช้
แนวคิดทฤษฏี ดังนี้ 

2.1.1  แนวคิดเรื่องความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Security) 
เรื่องความปลอดภัยมีพ้ืนฐานมาจากความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งไม่ดีหรือเหตุที่จะ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งที่มีค่าตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ เช่น สุขภาพอนามัย อาชีพ องค์กร 
ระบบนิเวศ และประเทศ เป็นต้น ดังนั้นความปลอดภัยจึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆ เรื่อง 
รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจึงท าให้เกิดแนวคิด
เรื่อง “ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีความหลากหลายและสะท้อนมุมมองในหลายมิติ 
สิ่งแวดล้อมสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่ต้องการรักษาและสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ท าให้ความหมายของ
ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ทั้งมิติในทางกว้างและลึก แนวคิดที่ส าคัญเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ทศวรรษที่ 1960 เกิดจากประเทศพัฒนาแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากยาฆ่าแมลง DDT 
ที่มีต่อสัตว์และห่วงโซอาหาร ท าให้องค์กรนอกภาครัฐ (Non–government organizations)  
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมจ านวนหนึ่งในขณะนั้น ได้เพ่ิมมากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมากกว่าหนึ่งแสน
องค์กรทั่วโลก เช่น World Wildlife Fund (1961), Friends of the Earth (1969) และ Greenpeace 
(1971) เป็นต้น ในทศวรรษเดียวกันได้เริ่มมีการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และเกิด  
ความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างแพร่หลาย การประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมโลกเกิดขึ้นครั้งแรก
ที่กรุงสต็อคโฮล์ม ใน ค.ศ.1972 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (The United Nations Conference 
on the Human Environment: UNCHE) จนกระทั่ง ค.ศ.1983 ริชาร์ด อัลล์แมน (Richard 
Ullman) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการให้ค าจ ากัดความค าว่า Security ใหม่บนแนวคิดที่ว่า 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดสงคราม ซึ่งเขาเห็นว่าความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งถึงขั้นใช้อาวุธท าร้ายกันได้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงได้ แม้ว่าความหมายของความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมจะคลุมเครือ แต่มีอยู่ 
6 หลักการหรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) แนวคิดด้านความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความมั่นคงหรือปลอดภัยของระบบ
นิเวศ หรือกระบวนการในระบบนิเวศ หรือภัยคุกคามต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมมีความท้าทายมากขึ้น เมื่อมีเหตุผลที่จ าเป็นต้อง  
เลื่อนระดับจากกิจกรรมส่วนบุคคลและความสนใจระดับประเทศไปสู่ภาพรวมของระบบนิเวศท่ัวโลก  
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2) แนวคิดด้านผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา
ไม่ได้ถูกจ ากัดที่แค่อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง บางปัญหา เช่น การลดลงของชั้นโอโซนใน
บรรยากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องของโลก เนื่องจากตามธรรมชาติปัญหา
เหล่านี้เกิดจากการสะสมของการปล่อยก๊าซท่ีเป็นต้นเหตุของปัญหาจากทุกประเทศ ซึ่งในทางกลับกัน
ท าให้เกิดผลกระทบต่อหลายประเทศ หรือเรียกได้ว่าเป็นปัญหาของโลก อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า
ทุกประเทศจะต้องรับผิดชอบเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ฝนกรด หมอกควัน ความขาดแคลนน้ า และมลพิษอ่ืนๆ 
บ่อยครั้งที่ต้นเหตุและผลกระทบเกิดจากหลายประเทศร่วมกัน ซึ่งหมายความว่ากลุ่มประเทศที่มี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมคล้ายกัน ไม่สามารถท าให้ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมส าเร็จได้โดยการด าเนินงาน
เพียงล าพังในประเทศของตน แต่ต้องอาศัยการด าเนินงานร่วมกันกับประเทศที่มีปัญหาเหมือนกัน 
อย่างไรก็ตามในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายปัญหามีความคล้ายคลึงกันในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่มีสอง
ประเทศไหนที่มีความสนใจในการแก้ปัญหาเหมือนกันทั้งหมด ทุกประเทศมีสิทธิในอธิปไตยของตนเอง 
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้ท าให้ปัญหาความเสื่อมโทรมด้าน
สิ่งแวดล้อมหยุดลงอย่างมีนัยส าคัญ  

3) แนวคิดด้านความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นท าให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง เป็นจุดสนใจและความกังวลที่นานมาแล้ว แต่
ยังเป็นค าถามที่ยังไม่มีข้อสรุปคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง  
ใช่หรือไม่และอย่างไร การเติบโตของจ านวนประชากร มีความเชื่อมโยงกับความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม และเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง  (e.g. Myers 1987) อันที่จริงไม่ได้มี 
ความเชื่อมโยงอย่างตรงไปตรงมาระหว่างการเติบโตของจ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม และความขัดแย้งอย่างรุนแรง เนื่องจากมีตัวแปรอ่ืนร่วมด้วย เช่น ความยากจนเนื่องจาก
รายได้น้อย สังคมที่ขาดแคลนเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้เกิด 
ความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น เช่น อาหาร เชื้อเพลิง ที่อยู่อาศัย แต่ในทางกลับกันประชากร  
ที่เพ่ิมมากขึ้นหมายถึงมีแรงงานที่มากขึ้นด้วย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืนได้ 
ในขณะที่สังคมผู้มีรายได้สูง มีการใช้เทคโนโลยีสูงอาจบริโภคหรือใช้ทรัพยากรและพลังงานมากกว่า
เป็นร้อยเท่า เช่น อินเดียมีประชากรประมาณ 16.8% ของโลก ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 
4.6% ของการปล่อยทั้งโลก ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 4.7% ของโลก ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกประมาณ 23.2% ของการปล่อยทั้งโลก 

4) แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมและความมั่นคงแห่งชาติ  
การตีความความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมได้น าทฤษฎีความมั่นคงแห่งชาติมาใช้เป็นส่วนใหญ่ และใช้
ปัจจัยในแต่ละประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมประกอบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ แต่ท าให้
บั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท าให้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
อ่อนแอลงมีผลต่อขีดความสามารถทางการทหาร ในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศและส่วนใหญ่ของ
ประเทศก าลังพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทส าคัญต่อ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน รายได้จากการจ้างงานในภาคส่วนหลั กๆ ได้แก่  
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ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ประมง และเหมืองแร่ หรือการท่องเที่ยวจากการบริการด้านสิ่งแวดล้อม  
อาจเกิดผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่หลายประเทศเผชิญอยู่มีสา เหตุจากการพัฒนา
ภายในประเทศ ซึ่งบางปัญหาเกินกว่าประเทศนั้นๆ จะควบคุม เช่น ผลกระทบจากการลดลงของ 
ชั้นโอโซนในบรรยากาศท าให้อัตราการเกิดมะเร็งโรคผิวหนังในแถบละติจูดที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร 
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่มีต่อประเทศที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล หรือประเทศที่มีความเปราะบางสูง เช่น 
ประเทศบังคลาเทศอาจสูญเสียดินแดนถึง 11% จากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลที่ 45 เซนติเมตร 
เป็นผลให้ประชากรจ านวน 5.5 ล้านคน ต้องย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท าให้เกิดการสูญเสียอ านาจอธิปไตยของประเทศเป็นตัวอย่างของเรื่องความมั่นคง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม Daniel Deudney (1990) ได้แย้งว่าภัยคุกคามทางการทหาร
แตกต่างจากภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม ภัยคุกคามทางทหารถูกก าหนดอย่างจงใจและสาเหตุของ  
การคุกคามนั้นสามารถระบุได้อย่างง่ายดายในขณะที่ภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมเป็นอุบัติภัยและ
บ่อยครั้งที่มีสาเหตุที่ไม่แน่นอน และการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นทางสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของ
ประเทศอาจไม่มีผลท าให้เกิดความพยายามในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่จะเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้กับสถาบันที่มีอยู่เดิม และเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้
เกิดสงครามได้ จึงสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดความเสี่ยงด้านคุณภาพและ
ปริมาณของทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ
ปัญหาสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการน าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเชื่อมโยงกับความมั่นคงอาจ
ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ส าเร็จได้ 

5) แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมอาจเป็นสาเหตุให้ เกิด 
ความขัดแย้งถึงขั้นต้องใช้กองก าลังทางทหาร ถ้าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั้นท าให้เกิด 
ความไม่ม่ันคงของสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามได้ เช่น ต้องใช้กองก าลังทหาร
ในการบริหารจัดการผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 
ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดการปรับปรุงองค์กรด้านความมั่นคงที่มีอยู่  
แม้ว่าองค์กรนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญก็ตาม 

6) แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของมนุษย์ 
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่ดีกินดีของประเทศ อย่างไรก็ตาม
ยังมีความคลุมเครือและน่าสงสัยว่ามันส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของแต่ละบุคคลและชุมชนอย่างไร  
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นปัจจัยโดดๆ ที่บ่อนท าลายความมั่นคงของมนุษย์ แต่มีปัจจัย
ทางสังคมอ่ืนๆ ร่วมอยู่ด้วย เช่น ความยากจน ระดับของการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร การท างานร่วมกันของสังคม และความเปราะบาง
ของชุมชน ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนในการตัดสินขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ หลายแง่มุมที่มีผลต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม เช่น ประชาชนที่อยู่ต้นน้ า ความห่างไกลจากมลพิษทางอากาศ การตัดไม้และการท าเหมือง 
ท้ายที่สุดกระบวนการล่าอาณานิคมและสงครามอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของความไม่มั่นคง 
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ในปัจจุบัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งการเปิดการค้าเสรีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
ความไม่มั่นคงในอนาคตดังนั้นการท าความเข้าใจในเรื่องความไม่มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
จ าเป็นต้องรู้ถึงกระบวนการในระดับมหภาคทั้งจากอดีตและปัจจุบันที่ท าให้เกิดความยากจนในบาง
พ้ืนที่ แต่ในทางกลับกันท าให้เกิดความมั่งคั่งในพ้ืนที่อ่ืนๆ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในบางพ้ืนที่แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการที่จะท าให้
เกิดความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าความม่ันคงของมนุษย์จะเน้นเฉพาะส่วนบุคคล โดยกระบวนการ 
จะเป็นตัวก าหนดหรือเสริมความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งบ่อยครั้งจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกท้องถิ่น เช่นเดียวกับ
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ไม่ใช่ค านึงถึงเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น แต่ต้องค านึงถึง
ประชาชนส่วนใหญ่ในระดับประเทศ ระหว่างประเทศ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้ง
ผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วด้วย 

ความมั่นคง เป็นค าที่มีพลัง หากปัญหาอะไรก็ตามที่ถูกให้ค าจ ากัดความว่ าเป็น
ประเด็นเรื่องความมั่นคง จะสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับรัฐบาล (Waever 1995) ดังนั้น
การใช้ว่า “ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม”จะช่วยให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยกระดับไปสู่การเมืองที่จะ
ส่งผลให้รับประกันได้ว่ารัฐบาลจะให้ความสนใจเทียบเท่ากับหรือมากกว่าภัยคุกคามเรื่องอ่ืน  
ความมั่นคงด้านสิ่ งแวดล้อมจะช่วยให้แนวคิดที่ซับซ้อนสามารถเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับโลกได้ ในกรณีที่ต้องการให้เกิดการตอบสนองปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ยิ่งไปกว่านั้นความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยผนวกเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งความรู้และ 
ความตระหนักรู้ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับ
ประเทศก าลังพัฒนา หรือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันเองก็ตาม 

2.1.2  แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) 
แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่ งยืนเริ่มจากความพยายามที่จะประนีประนอม 

ความขัดแย้งระหว่างการเติบโตด้านเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากวิกฤตการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้กระตุ้นให้หลายประเทศเกิดความตระหนักที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ริเริ่มหารือกันตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United 
Nations Conference on Human Environment) ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ณ  
กรุงสตอกโฮม ราชอาณาจักรสวีเดน จากจุดเริ่มต้นครั้ งนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึง
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแบบมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว และ
ต่อมาใน พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาระดับโลก(World Commission on Environment and Development) ขึ้นเป็น
ครั้งแรกหรือที่เรียกว่า คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเป็น
ครั้งแรก รายงานของคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Report) ที่เสนอต่อสหประชาชาติ
ในพ.ศ. 2530 (ค.ศ.1978) เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ “อนาคตของเรา (Our Common 
Future)” ทั่วโลกจึงหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนารูปแบบใหม่ที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการพัฒนาได้ อันเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development)”  
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การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  คือการ พัฒนาที่ เน้นให้มนุษย์ค านึ งถึ งขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกและให้มีการด าเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้ งในยุค
ปัจจุบันและยุคต่อไปอย่างเท่าเทียมกัน 

หลักการส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการสร้างสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาทุกมิติล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน โดยแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่การค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบองค์รวม และการค านึงถึงการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
มีระบบสังคมที่เป็นสังคมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือ
จากภายนอก มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นฐานในการผลิต เพ่ือน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Brundtland Commission, 1987)  
 

 
 

ภาพที่ 2.1  ความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2556) 

 
รายงานบรันแลนด์ได้ก่อให้เกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ

การพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) 
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หรือการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ณ นครรีโอเดจาเนโร 
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล หรือท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ “การประชุมรีโอ (Rio Conference)” 
ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้น าประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับประชาคมโลกในอนาคต การประชุมในครั้งนั้นได้รับรอง
เอกสารจ านวน 5 ฉบับ และหนึ่งในห้าฉบับนี้เป็น “กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)”
ซึ่งกรอบอนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาระดับ (Stabilize) ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ 
ในระดับที่ปลอดภัย เพ่ือให้ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้ และเพ่ือเป็นการประกันว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2537 (ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ , 
2556)  

2.1.3  แนวคิดมลพิษข้ามพรมแดน (Transboundary pollution)  
มลพิษหรือมลภาวะข้ามพรมแดน หมายถึงมลพิษที่ไม่ได้ถูกจ ากัดให้อยู่ในประเทศใด

ประเทศหนึ่งแต่สามารถแพร่กระจายข้ามพรมแดนของประเทศไปยังประเทศอ่ืนๆ ด้วยอัตราที่
แตกต่างกัน และส่งผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง แนวคิดของประชาคมโลกมีความส าคัญต่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับมลภาวะข้ามพรมแดน เมื่อประชากรและการผลิตเพ่ิมขึ้นทั่วโลกโอกาสที่จะเกิดมลพิษเพ่ิมขึ้น
จากประเทศหนึ่งไปสู่ อีกประเทศหนึ่งเพ่ิมขึ้น มลพิษข้ามพรมแดนสามารถอยู่ในรูปของน้ าที่มี 
การปนเปื้อนหรือการสะสมของมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนของประเทศ มลภาวะข้ามพรมแดน
อาจเกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่นการระเบิดของโรงผลิตไฟฟ้าเชอร์โนบิล นอกจากนี้ยังอาจเกิดจาก
การปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมที่ในที่สุดก็มีผลกระทบที่ตรวจวัดได้ในประเทศเพ่ือนบ้าน และ
เป็นไปได้ว่ามลพิษสามารถข้ามจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งในประเทศเดียวกัน กรณีประเภทนี้ไม่ค่อยเกิด
เป็นปัญหาด้านนโยบายที่ร้ายแรง เนื่องจากการควบคุมระดับชาติสามารถน ามาใช้กับผู้รับผิดชอบและ
ปัญหาสามารถแก้ไขได้ภายในเขตแดนของประเทศ แต่ปัญหามลพิษที่ข้ามพรมแดนไปในประเทศอ่ืน
หรือระดับภูมิภาคจนกระทั่งถึงระดับโลก ในปัจจุบันมีความพยายามแก้ปัญหาเพ่ิมขึ้นโดยใช้วิธีการ
เจรจาเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มลพิษข้ามพรมแดนมีหลายรูปแบบและสามารถด าเนินการได้
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในความเป็นจริงแล้วยากที่จะตัดสินว่าใครคือผู้ก่อมลพิษ โดยเฉพาะมลพิษ
ทางอากาศเป็นเรื่องยากมากที่จะติดตาม การแก้ปัญหาระดับโลกต่อมลพิษข้ามพรมแดนสามารถท าได้
ก็ต่อเมื่อทุกประเทศตกลงที่จะใช้การควบคุมเพ่ือลดมลพิษหรือต้นเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบที่ตามมา 
และรับผิดชอบร่วมกันในการเกิดอุบัติภัยที่สร้างความเสียหาต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอ่ืนๆ  

มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน ซึ่งประชาชนหรือองค์กรใดที่ปล่อยสู่บรรยากาศ 
และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็นมลพิษทางอากาศ เช่น หมอกควันที่
ปกคลุมเมืองใหญ่ๆ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโลกร้อน ประชาคมโลกให้ความสนใจใน
การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ อันเป็นที่มาของหลากหลายสนธิสัญญา  เช่น ใน ค.ศ. 1979 
ได้เห็นชอบร่วมกันให้มี Geneva Convention on Long–Range Transboundary Air pollution 
ซึ่งสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ได้ผลักดันให้มีพิธีสารลดการปล่อยซัลเฟอร์ (The 
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Protocol on Further Reduction of Sulphur Emission) ต่อมา ค.ศ. 1997 ได้เห็นชอบร่วมกันให้มี 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
อย่างไรก็ตามปัญหาของมลพิษข้ามพรมแดนคือการเคลื่อนย้ายมลพิษจากผู้ปล่อยมลพิษสูงไปส่งผลกับ
ผู้ปล่อยมลพิษที่ต่ ากว่า เช่น เรื่องการลดลงของชั้นโอโซน จากรายงานในวารสาร Nature เดือน
พฤษภาคม ค.ศ.1985 พบว่าเกิดรอยรั่วของชั้นโอโซนในบรรยากาศบริเวณแอนตาร์กติกซึ่งเป็นบริเวณ
ที่เป็นอาณาเขตของนิวซีแลนด์ แม้นิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่ปล่อยมลพิษที่ท าลายชั้นโอโซนต่ ากว่า
ประเทศอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และรัสเซีย (Luz M., Fernández T., 2011) 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หลักการส าคัญของอนุสัญญาฯ พอสรุปได้ดังนี้ 
1)  หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precaution) : ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ควรมี

มาตรการในการป้องกันหรือท าให้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือผลกระทบเกิดน้อย
ที่สุด ดังเช่นการก าหนดให้มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบรุนแรง จนไม่สามารถท าให้ระบบนิเวศกลับฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิมได้  

2)  หลักการความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่างกัน (Common but 
differentiated responsibilities) : ประเทศท่ีพัฒนาแล้วควรเป็นผู้น าในการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายใต้หลักการนี้ อนุสัญญาฯ
จึงได้แบ่งประเทศภาคีออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I Countries) 
ซึ่งได้แก่ประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่ม OECD (Office of Economic Cooperation and Development) 
กลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (non–Annex I countries) ซึ่งได้แก่ประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนาน้อย  

3) หลักการด้านความเป็นเสมอภาค (Equity) ประเทศภาคีทุกประเทศไม่ว่ารวย
หรือจนมีความเท่าเทียมกันภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.2  พันธกรณี 
ภายใต้หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ก าหนดพันธกรณีของประเทศภาคีในมาตรา 4 
ซึ่งพันธกรณีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศคือ การจัดท าบัญชี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความก้าวหน้าของนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ประเทศภาคี
ได้อนุวัติ ส่งเสริม ปรับปรุง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ทั้งในด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้จัดท าเป็น
รายงานตามมาตรา 12 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ให้ประเทศภาคีสื่อสารให้ข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรัฐภาคี โดยผ่านส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรายงานดังกล่าวเรียกว่า 
“รายงานแห่งชาติ (National Communications)”สาระส าคัญของรายงานจะมีบทหนึ่งที่ประเทศ
ภาคีจะต้องจัดท าคือการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ หรือที่เรียกว่า “บัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ (National GHG Inventory) ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศภาคีต้องรายงาน
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การปล่อยของประเทศตามมติที่ เห็นชอบในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 6 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide: 
CO2) มีเทน (Methane: CH4) ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide: N2O) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
(Chlorofluorocarbons: CFCs) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons: HCFCs, HFCs, 
etc.) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) รายงานฉบับนี้ประเทศภาคีจะต้องจัดท าและส่งทุกๆ 4 ปี 
ต่อมาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสมัยที่ 16 (COP16) ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมี
ศักยภาพจัดท ารายงานเพ่ิมเติมจากรายงานแห่งชาติอีกหนึ่งฉบับโดยส่งทุก 2 ปี เรียกว่า “รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BUR)” ซึ่งสาระส าคัญของรายงานฉบับนี้ได้แก่ 
รายงานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลเรื่องความต้องการการสนับสนุนและการสนับสนุนที่
ได้รับ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  

2.2.3  ความตกลงปารีส (Paris Agreement) 
แม้ว่ากลไกในการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้อนุสัญญา

และพิธีสารมาเกือบสองทศวรรษ แต่ไม่ได้ท าให้สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดีขึ้น 
แต่กลับมีการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอย่างต่อเนื่องและเกินกว่าจะสามารถควบคุม
ระดับของอุณหภูมิในบรรยากาศได้ ท าให้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติสมัยที่ 21 
(COP21) ซึ่งจัดขึ้นในราวปลาย พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส และได้เห็นชอบ
ร่วมกันให้มีความตกลงใหม่ที่เรียกว่า “ความตกลงปารีส (Paris Agreement)” ซึ่งความตกลงนี้จะ
ครอบคลุมการด าเนินการในประเด็นต่างๆ อาทิ  

1) การลดก๊าซเรือนกระจก 
2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3) การเพ่ิมขีดความสามารถในการฟ้ืนตัวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
4) ความโปร่งใสของการด าเนินการ 
5) การให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการเงิน 
ซึ่งไทยได้ร่วมเป็นภาคีความตกลงนี้ เมื่อพ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) สาระส าคัญของ

พันธกรณีตามข้อตกลงนี้คือให้ภาคีส่งเป้าหมายของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุก 
5 ปี (National Determined Contribution: NDC) และให้ด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น ทั้งนี้ประเทศพัฒนาแล้วต้องให้การสนับสนุนทาง
การเงินแก่ประเทศก าลังพัฒนาทั้งการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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2.2.4  ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG)  
ก๊าซเรือนกระจก หมายถึงก๊าซในบรรยากาศที่มีคุณสมบัติในการดูดซับและปล่อย

รังสีในช่วงความถี่คลื่น (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) อินฟราเรดร้อน (Thermal infared) ซึ่งความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ที่ส่องมายังพ้ืนผิวโลก บางส่วนจะถูกปล่อยออกสู่ห้วงอวกาศ บางส่วนจะถูกดูดจับจากก๊าซ
เรือนกระจกและปลดปล่อยความร้อนกลับสู่พ้ืนโลก ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกมีหลายชนิด 
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ไอน้ า (Water vapor) คาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon dioxide: CO2) มีเทน (Methane) ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide: N2O) โอโซน (Ozone: O3) 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons: CFCs) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons: 
HCFCs, HFCs, etc.) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ละอองลอย (Aerosol) เป็นต้น (IPCC 2006 
guideline) 

2.2.4.1  แนวคิดและหลักการในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
แนวคิดหลักในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันว่าจะช่วยให้สามารถเทียบเคียงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศได้ โดยไม่มีการนับซ้ า
หรือละเลย และต้องท าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน (Time 
series) โดยประเมินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะสะท้อนให้เห็นค่าการปล่อยก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา 

2.2.4.2  การปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์  
การปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่นับรวมในรายงานของประเทศ 

จะท าการประเมินเฉพาะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องแยก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธรรมชาติกับที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การประเมินโดย
ติดตามข้อมูลจากกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละภาคส่วนจะได้ค่าการปล่อยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ซึ่งในภาคส่วนที่อาจมีปัญหาในการประเมิน เช่น ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(AFOLU) การปล่อยและดูดซับจากพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการจะใช้เป็นตัวแทนในการปล่อยและดูดซับ
โดยกิจกรรมของมนุษย์ การปล่อยและดูดซับที่แปรผันระหว่างปีที่เกิดจากธรรมชาติ อาจมีนัยส าคัญ
ต่อผลการประเมิน โดยจะถูกตั้งสมมติฐานให้เป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลานั้นๆ  

2.2.4.3 ขอบเขตในการประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National 
Territory for Greenhouse Gas Estimation) 

ขอบเขตการท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ประเมินการปล่อย
และดูดซับที่เกิดขึ้นในขอบเขตดินแดนและน่านน้ าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของประเทศ อาจมีบาง
กรณีท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ค่าการปล่อยจากการใช้เชื้อเพลิงของการขนส่งทางบก จะประเมิน
จากค่าการปล่อยของประเทศท่ีขายเชื้อเพลิงไม่ใช่นับจากบริเวณที่พาหนะถูกใช้งาน โดยใช้ข้อมูลสถิติ
ของการขายเชื้อเพลิงในการประเมินจะให้ค่าที่แม่นย ามากกว่า ช่วงเวลาที่ต้องรายงาน (Inventory 
year and time series) บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ประเมินจากปีปฏิทินช่วงเวลาที่ปล่อย
และดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศ ซึ่งหากข้อมูลที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวขาดหายไป 
อาจใช้ข้อมูลปีอ่ืนๆ ประยุกต์ใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น ใช้ค่าเฉลี่ย การใช้วิธี Interpolation และ 
Extrapolation การเรียงล าดับของการประเมิน (เช่น จาก ค.ศ.1990–2000) จะเรียกว่าอนุกรมเวลา 
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(Time series) เพราะว่าความส าคัญของการติดตามแนวโน้มการปล่อยตามเวลา ควรจะเป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ (Consistency) เท่าท่ีจะท าได้ 

ก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมและประเทศภาคีต้องประเมินและรายงาน
ตามคู่มือ IPCC 2006 ได้แก่  

1) Carbon dioxide (CO2) 
2) Methane (CH4) 
3) Nitrous oxide (N2O) 
4) Hydroflurocarbons (HFCs) 
5) Perfluorocarbons (PFCs) 
6) Sulphur hexafluoride (SF6) 
7) Nitrogen trifluoride (NF3) 
8) Trifluoromethyl Sulphur pentafluoride (SF5CF3) 
9) Halogenated ethers  
10) Halocarbons อ่ืนที่ไม่ได้ถูกควบคุมจากพิธีสารมอนทรีออล  
ก๊าซดังกล่าวข้างต้นจะมีค่าศักยภาพที่ท าให้เกิดโลกร้อน (Global 

warming potentials : GWPs) ที่แจกแจงโดย IPCC ค่า GWP เป็นค่าการแผ่รังสีของก๊าซเรือนกระจก
ชนิดนั้นๆ ต่อตันในช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น 100 ปี) เปรียบเทียบกับการแผ่รังสีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ต่อตันเช่นเดียวกัน 

2.2.4.4 ประเภทของภาคส่วนและภาคส่วนย่อยที่ต้องประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
ตามคู่มือ IPCC  

การปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้แบ่งย่อยออกเป็นภาคส่วนหลักๆ 
ดังนี้ ภาคพลังงาน (Energy) ภาคกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial 
Processes and Product Use : IPPU) ภาคเกษตรกรรม (Agriculture) การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดินและป่าไม้ (Land–Use, Land–Use Change and Forestry: LULUCF) และภาคของเสีย 
(Waste) (ตามคู่มือ IPCC 2006 อาจรวมภาคเกษตรและ LULUCF ไว้เป็นภาคส่วนเดียวกันและ
เรียกชื่อภาคส่วนนี้ใหม่เป็น Agriculture, Forestry and Other Land Use: AFOLU)  

ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องสร้างระบบการค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจก
จากแหล่งปล่อย/ดูดซับรายสาขาย่อยในแต่ละภาคส่วน ตามแนวทางวิธีการของ IPCC รวมเป็นการปล่อย
ในแต่ละภาคส่วน และสรุปเป็นผลสุดท้ายเป็นการปล่อยทั้งหมดของประเทศ โดยการปล่อยของ
ประเทศจะค านวณจากการรวบรวมค่าการปล่อยและดูดซับของก๊าซแต่ละชนิด ยกเว้นการปล่อยจาก
เชื้อเพลิงที่ใช้กับพาหนะทางน้ าและทางอากาศ ซึ่งเป็นการขนส่งระหว่างประเทศจะไม่รวมเป็นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้รายงานแยกจากการปล่อยของประเทศ 

2.2.5  มลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (Short–lived Climate 
Pollutants: SLCPs) 

ก๊าซเรือนกระจกบางชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์จะมีวงจรอยู่ในบรรยากาศของโลก
เป็นระยะเวลานานนับเป็นร้อยๆ ปี แต่มีก๊าซเรือนกระจกบางชนิดจัดเป็นมลพิษทางอากาศที่อาศัยอยู่ใน
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บรรยากาศในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีศักยภาพต่อการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่า 
และยังมีอันตรายต่อมนุษย์ ระบบนิเวศ และผลผลิตทางการเกษตร มลพิษทางอากาศเหล่านี้ ได้แก่ 
แบล็คคาร์บอน มีเทน โอโซนในชั้นโทรโปรเฟีย และไฮโดรคาร์บอน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ที่อาจเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึนได้ถ้าไม่มีมาตรการลดการปล่อยมลพิษเหล่านี้  

1)  แบล็คคาร์บอน (Black Carbon) เป็นมลสารทางอากาศและมีอิทธิพลต่อ
ระบบภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล 
องค์ประกอบของอนุภาคเป็นแบล็คคาร์บอน หรือที่เรียกกันว่า “เขม่าด า (Soot)” จะถูกปล่อยสู่
บรรยากาศและผสมผสานกับมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ คาร์บอนแบล็คจะอาศัยอยู่ในบรรยากาศระยะสั้น
เพียงวันถึงสัปดาห์หลังจากถูกปล่อยสู่บรรยากาศ ซึ่งในช่วงเวลาที่อยู่ในบรรยากาศจะมีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อภูมิอากาศ ธารน้ าแข็ง เกษตรกรรม และสุขภาพของมนุษย์ มีผลการศึกษา
หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ป้องกันการปล่อยแบล็คคาร์บอนจะช่วยลดระดับอุณหภูมิโลกที่
เพ่ิมสูงขึน้ได้ อีกท้ังลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

2)  มีเทน (Methane: CH4) มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ศักยภาพในการท าให้
เกิดโลกร้อนสูง เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การรั่วไหลจากระบบการผลิตและล าเลียงน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ กระบวนการท าเหมืองถ่านหิน กระบวนการปลูกข้าวและปศุสัตว์ การเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงชีวมวล และการจัดการขยะประเภทฝังกลบ รวมทั้งอาจเกิดตามธรรมชาติจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เป็นต้น มีเทนจัดเป็นก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs เนื่องจากหลังจากถูกปล่อยออกจาก
แหล่งก าเนิดจะอาศัยอยู่ในบรรยากาศเป็นช่วงเวลาประมาณ 20 ปี โดยมีศักยภาพท าให้เกิดโลกร้อน 
84 เท่า ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหากอาศัยอยู่ในบรรยากาศเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 100 ป ี
จะมีศักยภาพท าให้เกิดโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28 เท่า ซึ่งจากการคาดการณ์ภายใน 
ค.ศ. 2030 จะมีการเพ่ิมขึ้นของก๊าซมีเทนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก๊าซมีเทนยังมีผลต่อสุขภาพของ
มนุษย์และพืชผลทางการเกษตรโดยตรงอีกด้วย 

3)  ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFCs) : HFCs เป็นสารเคมี
ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ใช้เป็นสารท าความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ โฟม ฯลฯ HFCs ได้
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ทดแทนสารที่ท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ แต่ส่วนใหญ่ของสาร HFCs จะมี
ศักยภาพในการท าให้เกิดโลกร้อนสูงแม้ว่าจะช่วงระยะเวลาที่อยู่ในบรรยากาศระหว่าง 15–29 ปี และ
มีปริมาณน้อยเพียงประมาณ 1% แต่ท าให้เกิดผลต่อโลกร้อนได้เป็นร้อยหรือพันเท่าของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจาก HFCs ได้ถูกน ามาใช้ทางพาณิชย์ตั้งแต่เริ่มต้นของทศวรรษที่ 1990 
แม้ว่าจะไม่มีปริมาณมากในบรรยากาศ แต่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 10–15% ต่อปี และศักยภาพใน
การท าให้เกิดโลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลายร้อยถึงหลายพันเท่า ปัจจุบันภายใต้พิธีสาร
มอนทรีออล ได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันลดใช้สารนี้ให้เหลือเพียง 20% ภายใน ค.ศ. 2050  

4)  โอโซน (Ozone: O3) : โอโซนเป็นก๊าซที่เกิดในสองชั้นของบรรยากาศ คือ  
ชั้นที่เรียกว่าชั้นโทรโปสเฟียร์ ซึ่งอยู่เหนือพ้ืนผิวโลกประมาณ 15 กิโลเมตร เหนือชั้นนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น 
คือ ชั้นสตาร์โตสเฟียร์ ซึ่งในชั้นนี้โอโซนจะช่วยป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนพ้ืนผิวโลกในการป้องกันรังสี  
อัลตราไวโอเลท ในทางตรงกันข้ามโอโซนที่อยู่ในชั้นที่ต่ ากว่าจะมีผลต่อการเกิดโลกร้อน และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
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หมอกควันในเมืองใหญ่ โอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโปสเฟียร์จะมีระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงเวลาเป็น
ชั่วโมงถึงสัปดาห์จึงสลายตัวไป ไม่มีแหล่งปล่อยโอโซนโดยตรงแต่เป็นก๊าซที่เกิดจากการท าปฏิกิริยา
ระหว่างแสงอาทิตย์กับไฮโดรคาร์บอน มีเทน และไนโตรเจนออกไซด์ ที่เกิดจากยานพาหนะ เชื้อเพลิง
ฟอสซิลจากโรงไฟฟ้า รวมทั้งแหล่งอ่ืนๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้นยุทธวิธีที่จะป้องกัน 
การก่อตัวของโอนโซนในชั้นโทรโปสเฟียร์คือการลดการปล่อยมีเทน โดยลดมลพิษในบรรยากาศจาก
กิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ เช่น จากภาคเกษตรกรรม และการผลิตและขนถ่ายเชื้อเพลิงฟอสซิล 

2.2.6  ผลกระทบของ SLCPs ต่อโลกร้อน 
SLCPs มีบทบาทส าคัญในการท าให้อัตราการร้อนขึ้นของโลกเกิดช้าลง และ

สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพ่ิมเกิน 2 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส 
หากมีมาตรการลด SLCPs ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ จะสามารถลดการร้อนขึ้นของ
อุณหภูมิได้ในช่วง 2–3 ทศวรรษข้างหน้าประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส (Climate and Clean Air 
Coalition, https://ccacoalition.org/ ) 

 

 
 

ภาพที่ 2.2  แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือลดปัญหาโลกร้อนภายใน ค.ศ.2050 
ที่มา : Climate and clean air coalition 

 
2.2.7  ผลกระทบของ SLCPs ต่อสุขภาพ  

ในแต่ละปีพบว่าอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรโลกมีสาเหตุมาจาก
การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศทั้งในห้องและนอกห้อง (Indoor and Outdoor Exposure) ประมาณ 
3.1 ล้านคน หรือ 3.2% เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตด้วยสาเหตุ อ่ืนๆ SLCPs นอกจากจะส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังจัดเป็นมลสารที่ส าคัญต่อสาเหตุการเสียชีวิตจากมลพิษทาง
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อากาศดังกล่าว เช่น แบล็คคาร์บอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในฝุ่นละอองซึ่งจัดเป็นมลพิษทางอากาศ
ที่เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (WHO, 2009) 
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้บ่งชี้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กคือ PM2.5 (ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน) ซึ่งจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก
อยู่ในอินเดียตอนเหนือ บังคลาเทศ ปากีสถาน ตะวันออก และบางเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในอินเดียมีผู้เสียชีวิตโดยประมาณเท่ากับ 991,600 ราย และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอในทุก
ประเทศยกเว้นศรีลังกา ผลการศึกษานี้ ชี้ว่าควรมีการควบคุมระดับฝุ่น PM2.5 อย่างเร่งด่วนใน
ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การวิเคราะห์และประเมินโอกาสในการร่วมมือกันด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ประเภท SLCPs ระหว่างอินโดนีเซียกับไทย ซึ่งปัญหาเกิดจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใกล้เคียงกัน 
และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ 
ในระดับภูมิภาค การน าแนวคิดในเรื่องความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและแนวคิดเกี่ยวกับมลพิษข้าม
พรมแดนมาใช้ในการศึกษาเนื่องจากแม้ว่าปัญหาจะเหมือนกัน แต่วิธีการในการแก้ปัญหาภายในแต่ละ
ประเทศอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อม นโยบายและล าดับความส าคัญของปัญหา 
และการบริหารจัดการปัญหาของแต่ละประเทศ ดังนั้นความพยายามในการหาปัจจัยที่เป็นจุดสนใจร่วม
ของทั้งสองประเทศเพ่ือดึงดูดให้เกิดความต้องการที่จะท างานร่วมกัน นอกจาก SLCPs เป็นมลภาวะที่
ไม่เพียงท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนภายในประเทศที่เป็น
ต้นเหตุให้เกิดการปล่อยมลภาวะชนิดนี้แล้ว แต่อาจส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชน 
พืชผลการเกษตรและการท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงได้ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเรื่องมลพิษ
ข้ามพรมแดน ประเทศหนึ่งเป็นผู้ก่อแต่อีกประเทศอาจได้รับผลกระทบ เนื่ องจากมลภาวะดังกล่าว 
ไม่สามารถถูกจ ากัดให้อยู่แค่อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบใน
ระดับโลกได้ด้วย เนื่องจาก SLCPs เป็นก๊าซเรือนกระจกประเภทหนึ่ง แม้จะมีระยะเวลาที่อยู่ใน
บรรยากาศช่วงสั้นๆ แต่หากลดปริมาณของมลสารนี้ในบรรยากาศได้จะสามารถชะลอปัญหาภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โดยใช้กลไกทางการเงินภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs ได้ในปริมาณมากเพียงพอที่จะสร้างโอกาสในการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศ แล้วยังมีผลประโยชน์ร่วมด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคด้วย รวมทั้งท าให้มีการพัฒนาประเทศ
เป็นไปตามวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอินโดนีเซีย 

3.1.1  สภาวการณ์ของอินโดนีเซีย (National Circumstance of Indonesia) 
อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดของโลกประเทศหนึ่งที่อยู่ในแนวเดียวกับ

เส้นศูนย์สูตร ซึ่งสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศท าให้อินโดนีเซียมีความเปราะบางต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น เกิดภัยแล้งหรือน้ าท่วมที่รุนแรง ผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรกรรมและการด ารงชีวิต ความตระหนักในเรื่องของผลกระทบท าให้อินโดนีเซียร่วมกับ
ประชาคมโลก ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อินโดนีเซียได้ให้สัตยาบันเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน ค.ศ. 1994 และได้ให้
สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2014 รวมทั้งให้สัตยาบันเข้าร่วม
เป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2016  

อินโดนีเซีย มีพ้ืนที่ประมาณ 200 ล้านเฮกแตร์ ประกอบด้วย 13,466 เกาะ ซึ่งมี
เกาะหลักขนาดใหญ่เพียง 5 เกาะ ได้แก่ เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะกาลิมันตัน เกาะนิวกินี และ
เกาะซูลาเวสี ลักษณะอากาศแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม–ตุลาคม) 
และฤดูฝน (พฤศจิกายน–เมษายน) อินโดนีเซียมีฝนตกชุกตลอดปี แต่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก เพราะ
พ้ืนที่เป็นเกาะจึงได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างเต็มที่ อินโดนีเซียมีจ านวนประชากรที่เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จาก 119.21 ล้านคน ใน ค.ศ. 1971 เป็น 252.16 ล้านคน ใน ค.ศ.2014 อย่างไรก็ตามอัตรา
การเติบโตลดลงจาก  1.98% (ค.ศ. 1980–1990) เป็น 1.38% (ค.ศ. 2010–2015) และจ านวน
ประชากรถูกคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 305 ล้านคนภายใน ค.ศ. 2035 (BPS, Bappenas and UNFPA, 
2013:24)  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอินโดนีเซีย ได้ฟ้ืนตัวจากวิกฤตในปี 1998–1999 
แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและยกระดับความยากจน ปี ค.ศ. 2006 
จ านวนประชากรที่ยากจนลดลงจาก 23.43% ใน ค.ศ. 1999 เป็น 15.97% ใน ค.ศ. 2005 แต่ปี 2006 
จ านวนประชากรที่ยากจนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงขึ้นแต่หลังจากนั้นจ านวน
ประชากรที่ยากจนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งค.ศ. 2014 จ านวนประชากรที่ยากจนทั้งหมด
ประมาณ 27.7 ล้านคน (11% ของจ านวนประชากร) (BPS, 2015) .ในช่วงปี 2010–2014 โครงสร้าง
ของประชากรได้เปลี่ยนจากภาคเกษตร ป่าไม้ และประมงไปเป็นเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งสะท้อนให้เห็นได้  

จากสัดส่วนของ GDP ในแต่ละภาคส่วน ปี 2014 ภาคอุตสาหกรรมได้กลายเป็น
ภาคส่วนหลักในสัดส่วนของ GDP ประเทศ ตามด้วยภาคการค้าทั้งขายส่งและขายปลีก ในปี 2013 
GDP ของอินโดนีเซียจะสูงกว่าปี 2004 ประมาณ 248 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในกรณีที่เป็น GDP 
ต่อหัวประชากรเท่ากับ 1,132 เหรียญสหรัฐ ในปี 2004 ถึง 2,994 เหรียญสหรัฐ ในปี 2013 



20 

 

3.1.1.1 ภาคพลังงาน 
การใช้พลังงานของอินโดนีเซียมาจากหลายแหล่ง และจากการน าเข้า

เชื้อเพลิงประเภทน้ ามัน ทรัพยากรพลังงานท าเงินได้ให้กับรัฐบาลจากการขายภายในประเทศ และได้
จากภาษีการส่งออก (Ministry of Energy and Mineral Resources of Indonesia, MEMR, 2016)  
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและประชากร ในช่วง  
ค.ศ. 2004–2014 ความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายเติบโตโดยเฉลี่ย 4.6% ต่อปี ภาพที่ 3.1 แสดงให้
เห็นถึงการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในแต่ละภาคส่วนของอินโดนีเซีย 
 

 
 
ภาพที่ 3.1  การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (รวมพลังงานชีวมวล) ในแต่ละภาคส่วน 

ที่มา: MEMR, 2015 
 

การใช้พลังงานตามประเภทของเชื้อเพลิง น้ ามันดิบจะเป็นประเภทของ
เชื้อเพลิงที่มีปริมาณการใช้มากที่สุด ประมาณ 30.8% ของทั้งหมด ตามด้วยชีวมวล 20.7% ถ่านหิน 
17.3% ก๊าซธรรมชาติ 13.5% และไฟฟ้า 9.6% การใช้พลังงานชีวมวลส่วนใหญ่ในชุมชนชนบทจะใช้
มากกว่าประเภทอื่น รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งการใช้
เชิงพาณิชย์ต่อปี ได้แก่เชื้อเพลิงประเภท LPG 18.9% ถ่านหิน 14.8% ก๊าซธรรมชาติ 11% และไฟฟ้า 
7.1% แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่มากขึ้น ประมาณ 10%ของการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายมาจากไฟฟ้า ในช่วง ค.ศ.2004–2014 ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณ 7.1% จาก 117 TWh in 2004 เป็น 228 TWh ในปี 2014 การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมจาก 23 GW 
ในปี 2001 เป็น 53 GW ในปี 2014 ซึ่งไฟฟ้าของอินโดนีเซียเกิดจากเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน  
ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน พลังงานทดแทน พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้ภิภพ 
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R–Biomass: เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในครัวเรือน,  
I&C–Biomass: เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้เชิงพานิชและอุตสาหกรรม 

 
ภาพที่ 3.2  ประเภทของเชื้อเพลิงแยกตามปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 

ที่มา: MEMR, 2015 
 

3.1.1.2 ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของ

อินโดนีเซีย ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาภาคส่วนนี้มีสัดส่วนต่อ GDP ประมาณ 40–46% ภาคส่วนย่อยที่
ส าคัญได้แก่ เหมืองแร่ การผลิตที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซ มีสัดส่วนต่อ GDP ประมาณ 31% 

3.1.1.3 ภาคป่าไม ้
อินโดนีเซียตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรและปกคลุมด้วยป่าร้อนชื้น ซึ่งท าให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางธรรมชาติ ท าให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งสนับสนุนการ
ด ารงชีวิตของประชาชนประมาณ 48.8 ล้านคน (Ministry of Forestry, Indonesia, 2010) ซึ่ง
ประมาณ 60% ด ารงชีพด้วยการเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าไปเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ประมง ล่าสัตว์ ตัดไม้และขายไม้
ตลอดจนขายผลิตภัณฑ์จากป่า โดยทั่วไปแรงขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดการตัดไม้ท าลายป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เกาะมีสาเหตุที่ไม่เหมือนกัน ในระยะเริ่มต้นของทศวรรษที่ 1980 แรงขับเคลื่อนหลักในเกาะสุมาตรา
มาจากการตั้งถิ่นฐาน ในขณะที่เกาะกะลิมันตันเกิดจากการตัดไม้เพ่ือผลิตภัณฑ์ไม้ (Ministry of 
Environment, 2003) เนื่องจากการนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ไม้และการเกษตรที่ท าให้มีรายได้มากขึ้น ท าให้
เพ่ิมความเปราะบางให้กับพ้ืนที่ป่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาการตัดไม้
ท าลายป่าโดยปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้และเผาป่า การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่า การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า 
ส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ได้จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ขึ้น 99 หน่วย เพ่ือดูแลรักษาอุทยาน
แห่งชาติ จ านวน 38 หน่วย รวมทั้งพ้ืนที่ป่าที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทอุทยานแห่งชาติ จ านวน 61 หน่วย 

3.1.1.4 ภาคเกษตรกรรม 
อินโดนีเซียแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้ภาคเกษตรกรรม

ออกเป็น พื้นทีป่ลูกข้าว (เกาะชวาประกอบด้วยพื้นที่ปลูกข้าวที่จัดเป็นนาชลประทาน และนานอกเขต
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ชลประทาน) พ้ืนที่แห้งหรือสวนผลไม้ พ้ืนที่ท าไร่เลื่อนลอย (Shifting Cultivation) และพ้ืนที่รกร้าง
ชั่วคราว (Temporary Unused Land) ในช่วงปี 2010–2014 พ้ืนที่เพาะปลูกลดลงประมาณ 7.8% 
จากเดิม  39.9 ล้านเฮกตาร์ในปี  2010 เหลือพ้ืนที่  36.8 ล้านเฮกตาร์ในปี  2014 (Ministry of 
Agriculture, 2015) 

 

 
 

ภาพที่ 3.3  พ้ืนที่เกษตรจ าแนกตามประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่มา: Ministry of Agriculture of Indonesia, 2015  

 

 
 

ภาพที่ 3.4  พ้ืนที่การเกษตรจ าแนกตามประเภทของการปลูกพืช 
ที่มา: Ministry of Agriculture of Indonesia, 2015  
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การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุ
จากการเติบโตของพ้ืนที่ปลูกปาล์ม ซึ่งเพ่ิมในอัตราเร่งที่สูงในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ระหว่างปี  ค.ศ. 
1980–2013 อัตราเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 12%ต่อปี จากพ้ืนที่ 0.3 ไปเป็น 10.5 ล้านเฮกตาร์ เนื่องจาก
ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ รวมทั้งความต้องการใช้ เชื้อเพลิง 
ไบโอดีเซล พ้ืนที่ในการปลูกโกโก้และกาแฟได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ได้มีการเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราเร่งสูง
เหมือนพ้ืนที่ปลูกปาล์มก็ตาม อินโดนีเซียมีเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปาล์มเป็น 1.375 ล้านเฮกตาร์ ในช่วงปี 
2010–2015 ในหลายพื้นท่ีได้แก่ ทางบริเวณตะวันออก ตะวันตก และตอนกลางของกะลิมันตัน จัมบิ 
และทางใต้ของเกาะสุมาตรา นอกจากนี้เพ่ือป้องกันและรักษาพ้ืนที่ปลูกข้าว อินโดนีเซียได้จัดสรรพ้ืนที่ 
15 ล้านเฮกตาร์ ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกภายในปี 2030 ปี 2012 พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดของ
อินโดนีเซียโดยประมาณเท่ากับ 13.4 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งเท่ากับสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวตามเป้าหมาย
ได้อีก 1.6 ล้านเฮกตาร์ อย่างไรก็ตามความต้องการที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของเมืองท าให้มีการแข่งขัน
ในการแย่งพ้ืนที่สูง ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่ที่จัดสรรไว้ส าหรับการปลูกข้าวอาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการ (Indonesia 1st Biennial Update Report under UNFCCC, 2016)  

 

 
 

ภาพที่ 3.5  การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกพืชหลักของอินโดนีเซียในช่วงปี 2000–2013 
ที่มา: Indonesia 1st Biennial Update Report (BUR) under UNFCCC 

 
3.1.1.5 ภาคทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย 
17,504 เกาะ ดังนั้นจึงมีพ้ืนที่เป็นน้ ามากกว่าพ้ืนดิน ท าให้มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลจ านวนมาก 
เนื่องจากทั้งทรัพยากรธรรมชาติทางชีววิทยาและไม่ใช่ทางชีววิทยามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมี
ความส าคัญอย่างมากต่อศักยภาพในการให้บริการทางสิ่งแวดล้อม และยิ่งไปกว่านั้น อินโดนีเซียเป็น
ประเทศท่ีมีป่าชายเลนใหญ่ที่สุดในโลก ปี 2006 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่า
อินโดนีเซียมีป่าชายเลนประมาณ 4.3 ล้านเฮกตาร์ 



24 

 

3.1.2  บัญชีก๊าซเรือนกระจกของอินโดนีเซีย 
บัญชีก๊าซเรือนกระจกหรือข้อมูลการปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ

อินโดนีเซียจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในปี 2014 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อินโดนีเซียรายงานต่อ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีปริมาณทั้งสิ้น 864.91 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยชนิดของก๊าซหลักๆที่รายงาน ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน 
และไนตรัสออกไซด์ ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวไม่ได้รวมปริมาณการปล่อยที่มา
จากภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้  (Landuse Landuse Change and 
Forestry: LULUCF) รวมทั้งที่เกิดจากการเผาไหม้ของพีท (Peat fire) ซึ่งหากรวมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคส่วนนี้และการเผาไหม้ของพีทปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,844.33 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่วนใหญ่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 87.3% ตามด้วย
มีเทน 9.7% และไนตรัสออกไซด์ 3.3% ซึ่งภาคส่วนที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักคือภาค 
LULUCF และการเผาไหม้ของพีท แต่ถ้าไม่รวมภาคส่วนนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเกิดจากภาค
พลังงานเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด ภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 69.7% ของการปล่อย
ทั้งหมด 

 

 
 
ภาพที่ 3.6  บัญชีก๊าซเรือนกระจกในแต่ละภาคส่วนของอินโดนีเซียในปี 2014 

ที่มา: 3rd National Communication of Indonesia  
 
3.1.3  สถานการณ์การปล่อยมลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 

(Short–lived Climate Pollutants: SLCPs) ในอินโดนีเซีย 
สถานการณ์การปล่อย SLCPs ในอินโดนีเซีย ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เกิดจาก

หลายแหล่ง ซึ่งการศึกษานี้จะเน้นเฉพาะ SLCPs ที่เป็นแบล็คคาร์บอนและมีเทน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
ภาคเกษตรกรรมรวมทั้งภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และเกิดจากกิจกรรมอ่ืนๆ เพียง
บางส่วน เนื่องจากเป็น SLCPs ที่มีปริมาณการปล่อยมากและมีนัยส าคัญต่อผลกระทบด้านสุขภาพ
ของประชาชนในอินโดนีเซียและประเทศเพ่ือนบ้าน 
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การปล่อยก๊ าซ เ รื อนกระจกในภาคเกษ ตรกรรมส่ วนใหญ่ เกิดจากก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ในปี 2000 มีปริมาณการปล่อยรวมทั้งสิ้น 99.72 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในปี 2014 ซึ่งมีปริมาณการปล่อยรวม
ทั้งสิ้น 113.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนส่วนใหญ่
เกิดจากการปลูกข้าว การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่โล่ง และจากการหมักย่อยในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตว์ และการจัดการมูลสัตว์ในภาคปศุสัตว์ 

การปล่อยมีเทนจากภาคปศุสัตว์ที่เกิดจากการหมักในระบบย่อยอาหารสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากวัว 65.1% แกะ 12.2% แพะ 10.5% และควาย 6.9% รวมปล่อยมีเทน 16.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีเทนที่เหลือเกิดจากการจัดการมูลสัตว์ประมาณ 2.03 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า.การปล่อยมีเทนที่เกิดจากการปลูกข้าวใน ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2004 
ของอินโดนีเซียมีปริมาณเท่ากับ 38.59 และ 35.99 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Indonesia 
3rd National Communication) 

 

 
 

ภาพที่ 3.7  แนวโน้มการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวในช่วง ค.ศ. 2000–2014 ของอินโดนีเซีย 
ที่มา: 3rd National Communication of Indonesia 

 
แนวโน้มการปล่อย SLCPs ที่เกิดจากการเผาไหม้ของชีวมวลเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2000 

ถึงปี 2012 และลดลงเล็กน้อยในช่วงปี 2013–2014 โดยใน ค.ศ. 2000 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประมาณ 2.322 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเท่ากับ 2.654 ล้านตัน ในปี 2014 
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ภาพที่ 3.8  แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของชีวมวล 
ที่มา: 3rd National Communication of Indonesia 

 
ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

ระหว่างปี 2000–2016 ประมาณ 711.04 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อเทียบกับการ
ปล่อยในปี 2000 และ 2012 มีค่าเท่ากับ 505.37 และ 694.98 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(Indonesia 1st Biennial Update Report) การปล่อยก๊าซในช่วงปี 2000–2016 ค่อนข้างจะแปรผัน 
เกิดจากการเผาไหม้ของพีท ซึ่งจะมีการปล่อยสูงสุดในปี 2015 เท่ากับ 802.87 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และการปล่อยลดลงในปี 2016 เท่ากับ 635.45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของพีทในช่วง  ค.ศ. 2000–
2016 ของอินโดนีเซีย 

ที่มา: Indonesia 2st Biennial Update Report, 2018 
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3.2  ผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย 
3.2.1  สภาวการณ์ของไทย (National Circumstance of Thailand)  

ไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดา ถึง 20 องศา 27 
ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 97 องศา 22 ลิปดา ถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่รวม 
51.312 ล้านเฮกตาร์ ไทยมีจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลรวม 23 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล
อ่าวไทย 17 จังหวัด ความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 2,039.77 กิโลเมตร จากการส ารวจส ามะโน
ประชากรใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) พบว่าไทยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 65.98 ล้านคน และใน 
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) คาดว่ามีประชากร 65.73 ล้านคน แม้จ านวนประชากรของไทยจะเพ่ิมขึ้น
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรรายปีมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่  ค.ศ. 1960 
(พ.ศ. 2503) จากการคาดการณ์จ านวนประชากร พบว่า จ านวนประชากรของไทยจะเพ่ิมสูงขึ้นใน
อัตราที่ลดลง ทั้งนี้คาดว่าไทยจะมีจ านวนประชากร 66.17 ล้านคน ใน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 

ไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ท าให้ไทยมีพันธกรณีที่ต้องรายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และไทยได้ร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อ 21 กันยายน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เป็นเหตุให้ไทยมี
พันธกรณีต้องส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยร่วมกับประชาคมโลกในการควบคุม
ระดับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส 

ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนจากการลงทุนภาครัฐ การส่งออกและ
ภาคบริการของภาคเอกชน การบริโภคทั้งภาคเอกชนและภาครัฐมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
การส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปี 2015 อยู่ที่ 2.9% 
เพ่ิมข้ึน 1.6% เมื่อเทียบกับปี 2014 

3.2.1.1 ภาคพลังงาน 
ใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไทยใช้พลังงานส่วนใหญ่ในเชิงพาณิชย์คิด

เป็น 63,844 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (82% ของการใช้พลังงานทั้งหมด) โดยมีสัดส่วนการใช้
พลังงานประเภทปิโตรเลียมมากที่สุด (48.77%) รองลงมาคือไฟฟ้า (19.84%) ก๊าซธรรมชาติ 
(7.71%) และผลิตภัณฑ์จากถ่านหิน (5.65%) แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของไทยตามประเภท
ของเชื้อเพลิง ใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของไทยอยู่ที่ 77,881 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ (เพ่ิมขึ้น 2.74% จาก ค.ศ. 2014) โดยการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์และพลังงาน
หมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์, ถ่านไม้, แกลบ, ชานอ้อย, ของเสียทางการเกษตร, ขยะชุมชน และ
ก๊าซชีวภาพ) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในขณะที่การใช้พลังงานทดแทนแบบ
ดั้งเดิม (ถ่านไม้, ถ่าน, แกลบ และของเสียทางการเกษตร) มีปริมาณลดลง 10.31% ทั้งนี้การใช้ถ่าน
หินและผลิตภัณฑ์ถ่านหินลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (จาก 22.16% ใน ค.ศ. 2014 เป็น 4.88% ใน ค.ศ. 
2015) 
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ภาพที่ 3.10  สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดทายจ าแนกตามชนิดของเชื้อเพลิง ปี 2015 
ที่มา : Thailand’s 2nd Biennial Update Report 

 
ไทยมีปริมาณการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใน ค.ศ. 

2015 (พ.ศ. 2558) การใช้พลังงานทางเลือกทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 11.70% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้การใช้
พลังงานความร้อนจากไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะชุมชน และก๊าซ
ชีวภาพ) เพ่ิมขึ้น 16.90% และ 13.90% ตามล าดับ ในขณะที่การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม น้ า ชีวมวล ขยะชุมชน และก๊าซชีวภาพ) มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 6.10% อนึ่งในปี 
2015 ไทยประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดการ
พ่ึงพาการน าเข้าพลังงาน เช่น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ภายใน ค.ศ. 2036 (พ.ศ. 2579) (รายงานดุลยภาพพลังงานของไทยปี 
2015 (พ.ศ. 2558) ,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)  

 
ตารางท่ี 3.1  การใช้ การผลิต และการน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 
 

 
ที่มา: สถิติการใช้พลังงานของไทย ปี ค.ศ. 2014 
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ภาพที่ 3.11  อัตราการเติบโตรายปีของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 
ที่มา: สถิติการใช้พลังงานของไทย ปี ค.ศ. 2014 

 
3.2.1.2 ภาคอุตสาหกรรม 

นับแต่อดีตที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด ซึ่ง
ในปี 2009 (พ.ศ. 2552) พบว่าสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ 39% หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.09 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าผลผลิต
อุตสาหกรรมต่อ GDP ที่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกของ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) 

3.2.1.3 ภาคป่าไม ้
ไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 51.3 ล้านเฮกตาร์ โดยใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 

2558) มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 47% ของพ้ืนที่ประเทศ หรือประมาณ 24 ล้านเฮกตาร์ พ้ืนที่ป่าไม้และ
พ้ืนที่นอกภาคเกษตรกรรมคิดเป็น 32% และ 21% ของพ้ืนที่ประเทศตามล าดับ ปัจจุบันภาคเหนือมี
พ้ืนที่ป่ามากที่สุดประมาณ 64.37% ของพ้ืนที่ภาค รองลงมาคือภาคตะวันตก 59.03% ภาคใต้ 24% 
ภาคตะวันออก 21.84% ภาคกลาง 21.09% และภาคที่มีพ้ืนที่ป่าน้อยที่สุดคือตะวันออกเฉียงเหนือ 
14.39% โดยปกติป่าไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกักเก็บไว้เป็นเนื้อไม้ จึงท าให้
สามารถน าไปหักออกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศให้เหลือเป็นปริมาณ  
การปล่อยสุทธิได้ แต่เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่าในอดีตที่ผ่านมา นอกจากจะท าให้พ้ืนที่ดูดซับ 
ก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลงแล้วยังท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ หากพ้ืนที่ดังกล่าวได้ถูก
เปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
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ภาพที่ 3.12  พ้ืนที่ป่าไม้ของไทย ปี 1973–2015 
ที่มา : กรมป่าไม ้

 
3.2.1.4 ภาคเกษตรกรรม 

การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของไทย คิดเป็น 47% ของพ้ืนที่ประเทศ ใน 
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการผลิตภาคเกษตรกรรมคิดเป็น 12.7% ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและใช้แรงงานประมาณหนึ่งในสามของก าลังแรงงานทั้งหมดในประเทศ 
ในทศวรรษที่ผ่านมาสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการผลิตภาคเกษตรกรรมเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลงทีละน้อย โดยพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.2% ระหว่างปี 
ค.ศ. 2010–2015 (พ.ศ. 2553–2558) ขณะที่มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการผลิตภาคเกษตรกรรม
เพ่ิมขึ้นเพียง 0.8% และเมื่อเทียบกับการขยายตัวของภาคนอกการเกษตรพบว่าเพ่ิมขึ้น 3.4%  
ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมยังลดลง 38.2% ของการจ้างงานทั้งหมดในปี 
2010 (พ.ศ. 2553) เป็น 32.3% ใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ปลูกข้าวประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรทั้งหมด คือประมาณ 11 ล้านเฮกตาร์หรือ 22% 
ของพ้ืนที่ประเทศ ภาคเกษตรกรรมนั้นรวมไปถึงการประมงและปศุสัตว์ด้วย นอกจากการปลูกข้าว
แล้วยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได้แก่ ยาง มันส าปะหลัง อ้อย น้ ามันปาล์ม และผลไม้ เป็นต้น 

3.2.1.5 ภาคทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
การที่ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่ง 2,800 กิโลเมตร ท าให้ไทยมีการใช้

ประโยชน์จากทะเลหลายประเภททั้งในระดับพ้ืนบ้านและในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยจึงมีมูลค่าโดยรวมไม่ต่ ากว่า 7.5 ล้านล้านบาท โดยที่มูลค่านี้
เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้น ทรัพยากรทาง
ทะเลจึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยแม้จะมีความหลากหลายแต่ก็มีข้อจ ากัดของการใช้ เพราะ
ทรัพยากรบางชนิดไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ทันที แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู  
บางชนิดก็ใช้แล้วหมดไปประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ในทะเลและชายฝั่งที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้มีการใช้
ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติเสื่อมถอยลง จนเป็นเหตุให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) พบว่า ไทยมี
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พ้ืนที่ป่าชายเลนรวมทั้งสิ้น 367,900 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 0.72 ของพ้ืนที่ประเทศ ในระยะ 25 ปี
ต่อมาพ้ืนที่ป่าชายเลนได้ลดลงอย่างรวดเร็ว จากการส ารวจเมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ปรากฏว่ามี
พ้ืนที่ป่าชายเลนประมาณ 195,200 เฮกตาร์ หรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ต่อมาป่าชายเลนยังคงลดลง
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มอัตราการบุกรุกเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2534 พ้ืนที่ป่าชายเลน
คงเหลือเพียง 172,200 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 0.33 ของพ้ืนที่ประเทศ แต่หลังจาก ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 
2539) มีพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้มีนโยบายการฟ้ืนฟูป่าชายเลน เช่น การปลูกป่าทดแทน
และการลดการบุกรุกท าลายป่า ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น 
252,600 เฮกตาร์ และพบว่าจังหวัดชลบุรีมีอัตราลดลงเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดถึง 5.42% เนื่องจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

3.2.2  บัญชีก๊าซเรือนกระจกของไทย 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของไทยในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) 

โดยไม่รวมภาคการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ (LULUCF) มีค่าเท่ากับ 309.88 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อจ าแนกตามภาคส่วนจะพบว่าภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเท่ากับ 226.95 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยมากที่สุดคือคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะที่ก๊าซมีเทน
และไนตรัสออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มีปริมาณน้อยมาก รองลงมาเป็นภาคเกษตร
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 52.13 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่
เกิดจากการปลูกข้าว ประมาณ 54.72% ของการปล่อยในภาคส่วนนี้ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 18.98 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และภาค
ของเสียปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 11.83 52.13 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่วนภาค 
LULUCF ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 86.10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 

 
 
ภาพที่ 3.13  แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยในช่วงปี 2000–2013 

ที่มา : Thailand 3rd National Communication 
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ภาพที่ 3.14  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามประเภทของแหล่งปล่อยในปี 2000 และปี 2013 
ที่มา : Thailand 3rd National Communication 

 
3.2.3  สถานการณ์การปล่อยมลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 

(Short–lived Climate Pollutants: SLCPs) ในไทย 
สถานการณ์การปล่อย SLCPs ในไทย ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เกิดจากหลายแหล่ง 

ซึ่งการศึกษานี้จะเน้นเฉพาะ SLCPs ที่เป็นแบล็คคาร์บอนและมีเทน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และเกิดจากกิจกรรมอ่ืนๆเพียงบางส่วน เช่น  
จากการคมนาคมและการก่อสร้างในเมืองใหญ่ที่พบในปัจจุบันบริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง แต่เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นผลกระทบชั่วคราว ดังนั้นในการศึกษานี้จะไม่ครอบคลุมถึง 

การปล่อยก๊ าซ เ รื อนกระจกในภาคเกษตรกรรมส่ วนใหญ่ เกิดจากก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ในปี 2000 มีปริมาณการปล่อยรวมทั้งสิ้น 41.91 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในปี 2013 ซึ่งมีปริมาณการปล่อยรวม
ทั้งสิ้น 50.92 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนส่วนใหญ่
เกิดจากการปลูกข้าว การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่โล่ง และจากการหมักย่อยในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตว์ และการจัดการมูลสัตว์ในภาคปศุสัตว์ 
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ตารางที่ 3.2  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยจากหลายกิจกรรมในภาคเกษตรกรรม ปี 2013 
 

 
Note: NE = Not estimated, NO = Not occurring 
ที่มา: Thailand’s 3rd National Communication, 2018 

 
ส าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ

ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2013 ภาคส่วนนี้มีแนวโน้มเป็นแหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่รกร้างและพ้ืนที่เกษตรอ่ืนๆ มาเป็นพ้ืนที่
ปลูกยางพารา ท าให้เกิดการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น ส่วนการเปลี่ยนจากพ้ืนที่ป่าไปท า
ประโยชน์ด้านอ่ืนๆจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีปริมาณน้อยกว่า จึงท าให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนนี้ติดลบ หรือมีการกักเก็บก๊าซมากกว่าการปล่อยนั่นเอง 
 
ตารางท่ี 3.3  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยจากหลายกิจกรรมในภาคการใช้ที่ดิน  

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ ปี 2013 
 

 
Note: NE = Not estimated, NO = Not occurring 
ที่มา: Thailand’s 3rd National Communication, 2018 
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ภาพที่ 3.15 การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของภาคการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้
ในปี 2013  

ที่มา: Thailand’s 3rd National Communication, 2018 
 
ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงปี 2016–2019 (พ.ศ.2559–2562) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ในช่วงต้นปี (มกราคม–เมษายน) และปลายปี 
(ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงฤดูหนาวบริเวณความกดอากาศ
สูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอก และแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง
ขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวล โดยแหล่งก าเนิดหลักมาจากยานพาหนะ 
การก่อสร้าง และการเผาไหม้ในที่โล่งโดยเฉพาะวัสดุการเกษตร 
 
3.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของอินโดนีเซียและไทย 

3.3.1  นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของอินโดนีเซีย  
อินโดนีเซียมีนโยบายร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปี  ค.ศ. 

2009 ประธานาธิบดีได้แสดงเจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายในที่ด าเนินมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) 
โดยประเทศด าเนินการเอง 26% และหากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศจะสามารถลดได้ 41% จาก
ระดับการปล่อยในกรณีปกติ (Business As Usual: BAU ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 2,590 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ภายในปี ค.ศ. 2020 จากการตั้งเป้าหมายนี้ในปี
2011 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกระเบียบประธานาธิบดีที่ 61/2011 ซึ่งมีผลท าให้ต้องมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการชาติ (National Action Plan) เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก โดยในรายละเอียดเป็น
แผนปฏิบัติการรายภาคส่วนทั้งหมด 50 แผน เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย 

จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 21 (COP21) ได้มีมติเห็นชอบกับความตกลงปารีส ซึ่งท าให้ประเทศภาคีต้องส่งเป้าหมายการลด
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ก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีหรือที่เรียกว่า “National Determine Contribution (NDC)” ดังนั้น
ในปี 2015 อินโดนีเซียได้ทบทวนเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศใหม่ และได้ส่ง
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกใหม่หรือ NDC ให้กับอนุสัญญาในปี 2016 โดยมีเป้าหมายในการลด
ก๊าซที่ 29% เมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (BAU) ภายในปี 2030 และหากได้รับการสนับสนุน
ระหว่างประเทศ อินโดนีเซียจะลดได้ถึง 41% ซึ่งครอบคลุมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการใช้ที่ดินและป่าไม้ และ
ภาคของเสีย 

3.3.2  นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย 
ไทยได้เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกก่อนปี 

2020 โดยได้แสดงเจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจก Thailand’s NAMA ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ 
7% และหากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศจะสามารถลดได้ 20% เมื่อเทียบกับ BAU ภายในปี 
2020 และไทยได้ศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาวหลังปี 2020 ตามพันธกรณีของ
ความตกลงปารีส โดยได้จัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกฉบับใหม่ที่เรียกว่า  Thailand’s NDC 
Roadmap 2021–2030 ซ่ึงมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 20% และในกรณีที่ได้รับการสนับสนุน
ระหว่างประเทศจะลดได้ 25% เมื่อเทียบกับ BAU ภายในปี 2030 โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการรายภาค
ส่วนที่ครอบคลุมมาตรการในภาคพลังงาน ภาคกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และภาคของเสีย 
 
3.4 ผลการวิเคราะห์กลไกระหว่างประเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

3.4.1  กลไกการเงินเพื่อภูมิอากาศ (Climate Finance)  
กลไกการเงินเพ่ือภูมิอากาศซึ่งหมายถึงการเงินระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือ

ระหว่างประเทศ ที่ระดมจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และแหล่งการเงินอ่ืนๆ ที่จะน ามาสนับสนุน
การด าเนินงานทั้งด้านมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตามกรอบอนุสัญญา พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส ได้เรียกร้องให้ประเทศภาคีที่มีศักยภาพ
ระดมเงินช่วยเหลือให้กับประเทศที่ยากจนและมีความเปราะบางมากกว่า ซึ่งการบริจาคเงินดังกล่าว 
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับที่
แตกต่างกัน ความจ าเป็นในการใช้เงินส าหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากเป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่ และความจ าเป็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบด้านลบที่รุนแรง ซึ่ งเป็นไปตามหลักการ 
“ความรับผิดชอบเหมือนกันแต่ในระดับที่แตกต่างกัน (Common but differentiated responsibility 
respective capabilities) ดังที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา ประเทศพัฒนาแล้วต้องจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน เพ่ือช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาในการด าเนินงานภายใต้อนุสัญญา ความตกลงปารีสได้เน้นย้ า
ให้ประเทศพัฒนาแล้วบริจาคเงินโดยสมัครใจและเป็นผู้น าในการระดมเงินช่วยเหลือจากหลากหลายแหล่ง 
หลากหลายเครื่องมือและช่องทาง โดยมีบทบาทที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนตาม
ความจ าเป็นและล าดับของการให้ความส าคัญกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศก าลังพัฒนา ทั้งนี้การจัดสรรเงินต้องเสมอภาคกันทั้งด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือน
กระจก กลไกทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 
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1) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: GEF) : กองทุนนี้
ได้เริ่มใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่อนุสัญญาเริ่มมีผล
บังคับใช้ใน ค.ศ. 1994 กองทุนนี้จะให้เงินสนับสนุนที่หลากหลาย ได้แก่รัฐบาล องค์กรภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน บริษัท สถาบันต่างๆที่มีศักยภาพในการด าเนินโครงการหรือแผนงานของประเทศ 
(https://www.thegef.org) 

2) กองทุนภูมิอากาศพิเศษ (Special Climate Change Fund: SCCF) : กองทุนนี้
ตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาในปี 2001 เพ่ือให้เงินสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ ในด้าน
พลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ป่าไม้ และการจัดการของเสีย ซึ่งหลากหลายทางเศรษฐกิจ 
กองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่ช่วยเสริมกลไกการด าเนินงานของกองทุนอ่ืนๆภายใต้อนุสัญญา 

3) กองทุนส าหรับประเทศพัฒนาน้อย (Least Developed Countries Fund: 
LDCF) : กองทุนนี้จะให้การสนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยในการจัดเตรียมแผนปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Adaptation Programmes of Action) ซึ่งจะมี GEF เป็น
ผู้จัดการกองทุนนี้ 

4) กองทุนเพ่ือการปรับตัว (Adaptation Fund: AF) : กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นในปี 
2001 เพ่ือให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านปรับตัวกับประเทสก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มี
ความเปราะบางต่อผลกระทบด้านลบสูง กองทุนนี้ได้รับการระดมเงินจากส่วนแบ่งรายได้ของโครงการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM) 

5) กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) : เป็นกลไกทาง
การเงินภายใต้กรอบอนุสัญญา ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2010 จากมติการประชุม COP16 ณ เมืองแคนคูน 
สหรัฐเม็กซิโก โดยเริ่มด าเนินงานเต็มรูปแบบในปี 2015 เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของประชาคมโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า และมี
ความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศพัฒนาแล้วได้ตั้งเป้าหมาย
ระดมทุนให้ได้จ านวนหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2020 (พ.ศ. 2563) โดยจัดสรรเงินใน
สัดส่วนที่เท่ากันเพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบ 
โดยที่ 50% ของเงินด้านการปรับตัวจะจัดสรรให้กับประเทศที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ ได้แก่ 
ประเทศพัฒนาน้อยและประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก กลุ่มประเทศแอฟริกา กรอบ
ยุทธศาสตร์เพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจกของกองทุน 4 ด้าน ได้แก่ (1) เพ่ิมการผลิตและการเข้าถึง
พลังงานที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ า (2) เพ่ิมระบบการขนส่งที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ า (3) อาคาร เมือง 
อุตสาหกรรมและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ (4) การใช้ที่ดินและการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน และเพ่ิม
การดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ ส าหรับกรอบยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) สุขภาพความเป็นอยู่และความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
(2) การด ารงชีวิตของผู้คนและชุมชน (3) ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างและ (4) ระบบนิเวศ
และการให้บริการของระบบนิเวศ 

 



37 

 

 
 

ภาพที่ 3.16  กรอบยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
ที่มา : www.greenclimate.fund 

 
ขนาดของโครงการ GCF จะก าหนดตามจ านวนเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการที่

หน่วยปฏิบัติการรับรองสามารถด าเนินโครงการได้ แสดงดังภาพที่ 3.17 
รูปแบบกลไกทางการเงินของ GCF ก าหนดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) เงินช่วยเหลือ

แบบให้เปล่า (2) เงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน ใช้เพ่ือสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าท้องตลาด การยืดระยะเวลา และ/หรือการพักช าระหนี้ชั่วคราว (3) เงินค้ าประกัน  
ใช้เพ่ือบรรเทาหรือลดความเสี่ยงของการลงทุน และ (4) ตราสารทุน เป็นการระดมเงินทุนจาก 
นักลงทุนส าหรับโครงการหรือสินทรัพย์ เพ่ือช่วยลดภาระหนี้ซึ่งเหมาะส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

 

 
 

ภาพที่ 3.17  ขนาดโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย GCF 
ที่มา : www.greenclimate.fund 
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3.4.2  กลไกการตลาด (Market Mechanism)  
เดิมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เรียกโดยย่อว่า 

CDM เป็นกลไกหนึ่งที่ก าหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตเพ่ือช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายในช่วงปี 2008–2012 (พ.ศ. 2551–2555) ให้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปี 1999 (พ.ศ. 2533) ประมาณร้อยละ 5 โดยซื้อคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการท า
โครงการ CDM ในประเทศกลุ่มนอกภาคผนวกที่ 1 (Non–Annex I countries) ที่เรียกว่า Certified 
Emission Reduction หรือเรียกโดยย่อว่า CERs เพ่ือน าไปหักลบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ หลังจากการด าเนินงานผ่านมาเป็นระยะกว่า 15 ปี ซึ่งถูกคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับการ
ลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า แต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ล าดับต้นๆ ของโลก ไม่ได้มี พันธกรณีที่จะต้องการเครดิตมาชดเชยการปล่อยของตน เช่น 
สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย ท าให้ปริมาณเครดิตที่ขายมีล้นตลาดจึงเป็นผลให้ราคาคาร์บอนเครดิต
ตกต่ า ไม่คุ้มกับเงินลงทุนที่ด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานในเรื่องของ  
การนับซ้ า (Double Count) ท าให้หลายประเทศไม่ต้องการให้ CDM ด าเนินการต่อหลังปี 2020 
ดังนั้นจึงท าให้ภาคีอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มีข้อตกลงใหม่เพ่ือให้การแก้ปัญหา 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความตกลงปารีสเป็นข้อตกลงที่จะเริ่มด าเนินการอย่างเต็มที่หลังปี 2020  
การหากลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะมาแทน CDM อยู่ระหว่าง 
การเจรจา และคาดว่าน่าจะได้ข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ในราวปลายปี 2019 ณ การประชุม 
COP25 ณ ประเทศชิลี 

 
3.5 สรุปผลการวิเคราะห์มาตรการและกลไกที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการลด SLCPs 
ร่วมกันระหว่างอินโดนีเซียกับไทย 

จากการศึกษาภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs เป็นปริมาณมากและมี
ความคล้ายคลึงกันในสองประเทศที่สามารถร่วมมือกันด าเนินมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นั้น ซึ่งพอสรุปประเด็นที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน มีดังนี้ 

3.5.1  ภาคส่วนที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs  
ภาคเกษตรกรรม และภาคการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ 

เพราะท้ังไทยและอินโดนีเซียมีกิจกรรมในสองภาคส่วนนี้ใกล้เคียงกัน ยกเว้นต้นเหตุของปัญหาภายใน
แต่ละประเทศ อาจแตกต่างกันไปตามบริบทของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าไทยและอินโดนีเซียมีการปล่อย
มีเทนจากกระบวนการปลูกข้าว และจากการหมักย่อยในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ รวมทั้งการจัดการ
มูลสัตว์ในภาคปศุสัตว์ ส าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรในที่โล่ง แต่ส าหรับภาคการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ ซึ่งอินโดนีเซียมี
การปล่อย SLCPs จากภาคส่วนนี้ในปริมาณที่สูงเนื่องจากในช่วงปี 2015 อินโดนีเซียเกิดการเผาไหม้
ของพีทเป็นจ านวนมากเพ่ือเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกปาล์มน้ ามัน ท าให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่ง
นอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว หากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะมีองค์ประกอบของมลสารประเภท 
SLCPs (มีเทน และแบล็คคาร์บอน) รวมอยู่ด้วย จึงท าให้ค่าการปล่อยในปีดังกล่าวสูงกว่าปีที่ผ่านๆ มา
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อย่างมาก แต่ในปี 2016 เริ่มมีการควบคุมการเผาจึงท าให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2016 
เริ่มมีแนวโน้มที่ลดลง ส่วนไทยการปล่อยก๊าซมีเทนในกระบวนการปลูกข้าวเป็นแหล่งที่มีการปล่อยมลสาร
ประเภท SLCPs สูงสุดและสูงกว่าการปล่อยจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาก แต่แนวโน้ม
การปล่อยมีเทนและแบล็คคาร์บอนจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้หลังเก็บเกี่ยวมีมากขึ้น เนื่องจาก
เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนการปลูกข้าว เช่น ข้าวโพดและอ้อย ดังจะเห็นได้ว่าไทย
จะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กฤดูกาลที่เป็นช่วงเวลาหลังการเก็บเก่ียวพืชผล   

3.5.2  มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs  
ทั้งอินโดนีเซียและไทยตระหนักถึงปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะเห็นได้ว่า

ทั้งสองประเทศมีนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีเป้าหมายการลดที่ชัดเจนตามที่ได้เสนอ
เป้าหมายให้กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอินโดนีเซียมี
เป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและภาคป่าไม้หรือพีทแลนด์ แม้จะไม่มี
ตัวเลขเป้าหมายการลดมลสารประเภท SLCPs อย่างชัดเจน แต่มีเป้าหมายภาพรวมในการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากภาคส่วนนี้ ซึ่งความพยายามของรัฐในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จาก
อินโดนีเซียได้มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย  (National Strategy for Forest 
Law Enforcement in Indonesia 2005) ซึ่งมีความเข้มข้นในการด าเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ 
และออก Presidential Instruction No. 4/2005 ที่สั่งตรงถึงหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและ
ท้องถิ่นให้ด าเนินการกับผู้ลักลอบท าลายป่า 
 
ตารางท่ี 3.4 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละภาคส่วนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่เสนอต่อ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 
ที่มา: Presidential Regulation No.61/2011, 2MoEF, 2016  

 
ส่วนไทยได้จัดท าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศ

เพ่ือศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว โดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility (กองทุนนี้
เป็นการระดมเงินจากรัฐบาลเยอรมัน อังกฤษ เดนมาร์ก และสหภาพยุโรป) จ านวน 14.9 ล้านยูโร 
(ประมาณ 500 ล้านบาท) ส าหรับการด าเนินโครงการ Thai Rice NAMA โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
โครงการน าร่องในการศึกษามาตรการลดการปล่อยมีเทนจากการปลูกข้าว ส าหรับมาตรการลด 
SLCPs ที่มีแบล็คคาร์บอนเป็นองค์ประกอบจากมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้ให้กรมควบคุมมลพิษจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองซึ่ง
ยกระดับของการแก้ปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งแสดงถึงการให้ความส าคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหา
ในเรื่องนี้ 

3.5.3  กลไกด้านการเงินที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก  
ปัญหาเรื่องมลภาวะ SLCPs เป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ

เนื่องจากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(International Panel on Climate Change :IPCC) แสดงให้เห็นว่าหากเราต้องการจ ากัดอุณหภูมิโลก
ไม่ให้เพ่ิมสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส จ าเป็นต้องรีบด าเนินการลดการปล่อย SLCPs ควบคู่ไปกับการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่มีวงจรชีวิตยาว เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ และหากรีบด าเนินการจะสามารถ
ควบคุมการสูงขึ้นของอุณหภูมิได้มากกว่าครึ่งองศาเซลเซียสภายใน ค.ศ. 2050 ดังนั้นการด าเนิน
มาตรการเพ่ือลดการปล่อย SLCPs เป็นเรื่องที่ประชาคมโลกให้ความส าคัญในขณะนี้ ซึ่งเรื่องนี้เป็น
ปัญหาใหญ่และมีศักยภาพในเรื่องโลกร้อนค่อนข้างมาก หากด าเนินมาตรการที่มีขนาดโครงการใหญ่
เกินกว่าจะด าเนินการเพียงล าพังประเทศใดประเทศหนึ่ง อีกทั้ง SLCPs จัดเป็นมลพิษข้ามพรมแดน 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องที่ประเทศจะต้องด าเนินการร่วมกัน และจากการวิเคราะห์โครงการที่จะ
ด าเนินการร่วมกันพบว่ามีข้อดีเนื่องจากสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินสนับสนุนของ
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ดังนี้ 

1)  ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact Potential) ศักยภาพโครงการหรือแผนงานที่จะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของกองทุน ในการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกต่ า 

2)  ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift Potential) ระดับ
ของกิจกรรมที่จะด าเนินการสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดผลกระทบที่นอกเหนือไปจากการลงทุนใน
โครงการหรือแผนงานเพียงครั้งเดียว โดยโครงการต้องค านึงถึงความสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีนวัตกรรมและโอกาสของการแปรรูปอย่างไร 

3)  ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ศักยภาพ
ของโครงการหรือแผนงานที่จะสร้างประโยชน์มากขึ้นและร่วมกันในด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกิจ  

4)  ความเป็นเจ้าของประเทศ (Country Ownership) ประเทศสามารถ
ด าเนินการได้ตามที่เสนอมาในข้อเสนอโครงการ โดยสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบัน 
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5)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) อัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการหรือแผนงาน โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการลด
ก๊าซเรือนกระจก ต้องคุ้มค่าร่วมทั้งการลงทุนร่วมอ่ืนๆ 

6)  ความต้องการของผู้รับ (Needs of Recipients) ความต้องการเงินสนับสนุน
ของประเทศผู้ขอรับการสนับสนุน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนา
ศักยภาพเชิงสถาบันและการด าเนินงานของประเทศนั้นๆ 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์แล้วพบว่าโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือระดับ
ภูมิภาคมีกองทุนเดียวที่สามารถพิจารณาและให้การสนับสนุนได้คือ กองทุน GCF อีกทั้งการน ากลไก
การเงิน GCF มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือช่วยผลักดันให้ทั้งสองประเทศด าเนินงาน
เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันในอนาคต 

อย่างไรก็ตามการด าเนินการร่วมกันย่อมมีปัญหาอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 
1)  เนื่องจากกองทุน GCF มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเงินเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน ซึ่งหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึง
กองทุนจะต้องผ่านกระบวนการรับรองเป็น หน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (Accredited 
Entity: AE) ซึ่งการหา AE เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ของสองประเทศที่มีคุณสมบัติและมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน จะต้องเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการด้านการเงิน (Fiduciary standards) และมีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการจัดท าโครงการ เป็นเรื่องที่ยากและอาจไม่มี AE 
ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ 

2)  มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเห็นชอบร่วมกันได้ เนื่องจากสภาพปัญหาในแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน แนวทางหรือมาตรการในการแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงอาจไม่เหมือนกัน 
หากไม่สามารถหามาตรการหรือแนวทางกลางที่สามารถด าเนินการร่วมกันได้  

3)  มาตรการที่ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้ผลกับ
อีกประเทศหนึ่งได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

4)  การด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท  SLCPs เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจ านวนมาก ซึ่งความหลากหลายของหน่วยงาน
และองค์กรที่มีพ้ืนฐานด้านองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีความเสี่ยงสูงในหลายด้าน เช่น 
การประสานงาน การด าเนินงาน การติดตามและควบคุมก ากับที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในระหว่าง
ด าเนินโครงการในแต่ละข้ันตอนได้ 

5)  ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินมาตรการและการให้
ความร่วมมือในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน อาจท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการในอนาคต 

6)  ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ อาจเป็น
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการได้ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากแนวคิดในเรื่องความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนมาใช้ในการศึกษานี้ 
เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งมลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (Short-lived 
Climate Pollutants: SLCPs) เป็นมลภาวะที่ไม่สามารถถูกจ ากัดให้อยู่แค่อาณาเขตของประเทศใด
ประเทศหนึ่งได้ เป็นเหตุให้ประเทศที่ปล่อยมลภาวะอาจได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็น
สาเหตุในการปล่อยมลภาวะ หรือประเทศเพ่ือนบ้านที่มีเขตแดนติดกันอาจได้รับผลกระทบจากมลสาร
ที่อีกประเทศหนึ่งปล่อยได้ เนื่องจากกระแสลมหรือสภาพภูมิประเทศส่งผลให้เกิดผลกระทบกับ
ประเทศที่ไม่ได้ต้นเหตุในการปล่อยหรือปล่อยในปริมาณที่น้อยกว่า รวมไปถึงผลกระทบในระดับ
ภูมิภาค และระดับโลกได้หากมีการสะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นต้น นอกจากนี้เนื่องจาก SLCPs เป็นก๊าซเรือนกระจกประเภทหนึ่ง แม้จะมีระยะเวลาที่อยู่ใน
บรรยากาศช่วงสั้นๆ แต่หากมีปริมาณของมลสารนี้ในบรรยากาศเป็นปริมาณมาก จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพ พืชผล และการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบ
ในลักษณะเดียวกันกับประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง หรือที่อยู่ ในภูมิภาคเดียวกันได้ ซึ่งหากผลกระทบ
นั้นรุนแรง อาจท าให้มีปัญหาเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศได้ ดังนั้นหากประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
เดียวกัน และมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันการแสวงหาแนวทางหรือกลไกในการแก้ปัญหาร่วมกัน น่าจะเป็น
แนวทางที่เปิดโอกาสให้ได้รับการสนับสนุนจากกลไกระหว่างประเทศที่มีอยู่ มาช่วยให้เกิดการ
ด าเนินงานหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรม และมีศักยภาพท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้างระดับประเทศ
หรือระดับภูมิภาคได้ กลไกทางการเงินระดับโลก เช่นกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate 
Fund: GCF) เป็นกลไกการเงินหนึ่งที่อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินงานความตกลงปารีส ซึ่งเป็นกรอบ
การด าเนินงานที่ภาคีที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ระดมเงินจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้น และประเทศภาคีที่เป็น
ประเทศก าลังพัฒนา สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตั วต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก ของทั้งอินโดนีเซียและไทย รวมทั้งกลไกเพ่ือสนับสนุนการด าเนินมาตรการร่วมกันแล้ว 
พบว่ากองทุน GCF เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศได้ 
เนื่องจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะด าเนินการเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินงานดังกล่าวอาจมีปัญหาอุปสรรคในหลากหลายประเด็นที่จ าเป็นต้องศึกษาในรายละเอียด
ต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาอุปสรรคที่หลากหลายที่อาจตั้งแต่ขั้นตอนก่อน
จะให้ถึงข้ันตอนการจัดท าข้อเสนอโครงการ มีข้อเสนอแนะด้านนโยบายดังนี้ 

1)  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรเสนอวาระให้คณะกรรมการนโยบาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาให้การ
เห็นชอบกับนโยบายเรื่องการลดการปล่อย SLCPs  

2)  ด้านการบูรณาการเพ่ือการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ท าให้การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหามลภาวะจาก SLCP 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน และคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

3)  หาช่องทางในการสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคีกับอินโดนีเซีย เช่น  การท า
บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย โดยในเบื้องต้นอาจเป็นความร่วมมือในการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF
ร่วมกัน 

4)  เสริมสร้างให้ เกิดแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best 
Practice) ถึงแนวทางในการลดการปล่อย SLCPs ร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านได้มีการ
แบ่งปันประสบการณ์ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ แม้พลาดโอกาส
การได้รับการสนับสนุนจากกองทุน GCF 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ควบคุมก ากับการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนให้เป็นไปตามก าหนดเวลา เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการร่วมมือด าเนินมาตรการลด SLCPs
ระหว่างอินโดนีเซียกับไทย โดยในแต่ละช่วงเวลามีข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการ ดังนี้ 

ระยะสั้น  
1)  เนื่องจากการศึกษานี้ เป็นการศึกษาในเบื้องต้นถึงแนวโน้มของมาตรการลด

ก๊าซเรือนกระจกประเภท SLCPs ที่ไทยสามารถท าร่วมกับอินโดนีเซียได้ ซึ่งหากจะด าเนินการจริง
จ าเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละประเทศจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติ เนื่องจากการด าเนินงานในเรื่องนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย มีหลาย
ประเด็นที่การศึกษานี้ไม่สามารถครอบคลุมถึงเนื่องจากเวลาจ ากัด ดังนั้นจึงเป็นเพียงความคิดริเริ่ม ซึ่ง
หากจะด าเนินการจริงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติ ม โดยในขั้นตอนแรกควรแจกแจง
รายละเอียดประเด็นที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมว่ามีเรื่องใดบ้าง  

2)  ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
ชี้แจงสาเหตุของการปล่อย SLCPs ความส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยใช้กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวช้อง เช่นคณะอนุกรรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน เป็นต้น เพ่ือพิจารณาผลดี -ผลเสีย
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ร่วมกัน รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับในการด าเนินงานร่วมกันหากได้รับ
การสนับสนุนจาก GCF และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ระยะกลาง 
1)  ศึกษาความเหมาะสมขององค์กรระหว่างประเทศ ที่ไทยและอินโดนีเซียเห็น

พ้องกันว่าสามารถที่จะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (Accredited Entity: 
AE) ซึ่งองค์กรนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าข้อเสนอโครงการ ดังนั้นหากได้ AE ที่มีศักยภาพจะ
ท าให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสการได้รับการสนับสนุนจาก GCF 

2)  จัดเตรียมโครงสร้างการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบ 

3)  ฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ (Capacity building) 
ในการด าเนินมาตรการลดการปล่อย SLCPs ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสากล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถท าการตรวจวัด (Measurement) รายงาน 
(Reporting) และทวนสอบ (Verification) ผลการลดก๊าซจากมาตรการที่ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

ระยะยาว 
1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในแต่ละ

ขั้นตอน 
2)  ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการสร้างความตระหนัก ได้แก่ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเห็นความส าคัญในการร่วมกัน
แก้ปัญหา SLCPs โดยร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) การรณรงค์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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