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"ใช ้ถุงผ ้าไม่เอาพลาสติก" "ปิ ดไฟ-ลดแอร์" "ปั่ นจักรยานลดควันพิษ" ฯลฯ คาพูดเหล่านีใ้ นอีก 8 ปี
ข ้างหน ้าจะไม่ใช่แค่พูดเท่ๆ ของพวกอิงกระแสลดโลกร ้อนอีกต่อไป เพราะประเทศไทยอาจต ้องออกกฎหมายหรือกฎ
ั ญาสหประชาชาติวา่
บังคับให ้ประชาชนลดการใช ้พลังงานฟุ่ มเฟื อยอย่างจริงจัง เนื่องจากมติของทีป
่ ระชุมรัฐภาคีอนุสญ
ด ้วยการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ ครัง้ ที่ 17 หรือ "คอป 17" (17th United Nations Climate Change
Conference) จัดขึน
้ ในเมืองเดอร์บน
ั สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ เมือ
่ ต ้นเดือนธันวาคม 2554 นัน
้ ได ้กาหนดข ้อตกลงใหม่
ให ้ 194 ประเทศทั่วโลกมีสว่ นร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากเดิมทีม
่ แ
ี ต่ประเทศพัฒนาแล ้วเท่านัน
้ ทีถ
่ ก
ู
บังคับ
้ ใหม่ทช
สืบเนือ
่ งจากผลงานวิจัยชิน
ี่ ใี้ ห ้เห็นชัดเจนว่า โลกมนุษย์กาลังถูกคุกคามด ้วยภาวะโลกร ้อน รายงาน
จาก "เยอรมันวอช" (Germanwatch) เผยแพร่ออกมาว่าอุณหภูมโิ ลกกาลังเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ หากวันใดเพิม
่ ขึน
้ มากกว่า 3.5
องศาเซลเซียส จะทาให ้เกิดภัยแห ้งแล ้ง อุทกภัย พายุ และระดับน้ าทะเลทีแ
่ ปรปรวนอย่างรุนแรงขึน
้ มนุษย์โลกไม่ตา่
กว่าสิบล ้านจะได ้รับผลกระทบโดยตรง หากพิจารณาเหยือ
่ ภัยธรรมชาติ 20 ปี ตัง้ แต่ปี 2534 -2553 พบว่ามีภัยธรรมชาติ
ทีเ่ กิดจากสภาพอากาศแปรปรวน 1.4 หมืน
่ ครัง้ ทาให ้ผู ้เสียชีวต
ิ ไปแล ้ว 7 แสนคน ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นบังกลาเทศ
พม่า และฮอนดูรัส สอดคล ้องกับรายงานจากสหประชาชาติเมือ
่ เดือนพฤศจิกายนระบุวา่ จากการเก็บสถิตต
ิ อ
่ เนือ
่ ง 160 ปี
ตัง้ แต่พ.ศ.2393 ปรากฏว่าปี 2554 ถือเป็ นปี ทอ
ี่ ณ
ุ หภูมท
ิ วั่ โลกร ้อนมากจนทะลุกลายเป็ นอันดับ 10
้ สุดในวันที่ 9 ธันวาคม แต่ผู ้แทนแต่ละประเทศถกเถียงกันอย่างเมา
การประชุมคอป 17 เดิมกาหนดไว ้ให ้สิน
มัน มีการประท ้วงต่อรองกันหลายแง่มม
ุ ทัง้ สหภาพยุโรป, อินเดีย, จีน และสหรัฐ สุดท ้ายแคนาดาประกาศถอนตัว
ออกไปอย่างกะทันหัน ทาให ้การประชุมต ้องขยายเวลาจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม ได ้ข ้อสรุปเบือ
้ งต ้นว่า ในปี 2555 ทุก
ประเทศจะส่งตัวแทนมาเริม
่ กระบวนการร่างข ้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับใหม่ เพือ
่ ให ้มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย และให ้มีผลบังคับใช ้ได ้ในปี 2563 เนือ
้ หาสาคัญของข ้อตกลงนี้ คือ ทุกประเทศต ้องเสนอตัวเลขมาว่าจะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไร โดยเน ้นก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิด คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไน
ตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟล
ู ออโรคาร์บอน และ ก๊าซเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์
้ สุดลง "พิทยา พุกกะมาน" ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
หลังการประชุมสิน
สิง่ แวดล ้อม ในฐานะหัวหน ้าคณะผู ้แทนไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีความจาเป็ นต ้องกาหนดเป้ าหมายลดการปล่อย
ั ญาดังกล่าวแล ้ว ขณะนี้ประเทศไทย
ก๊าซเรือนกระจกให ้ชัดเจน เพือ
่ ให ้ประเทศภาคีอน
ื่ ยอมรับว่ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามอนุสญ
ได ้เตรียมพร ้อมรองรับผลกระทบจากโลกร ้อน โดยพยายามเพิม
่ ขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ การจัดทา
ยุทธศาสตร์รองรับภัยพิบัตริ ะยะยาว ฯลฯ
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คนไทยอาจคิดว่าตัวเองเป็ นประเทศเล็กๆ ปล่อยก๊าซทาโลกร ้อนไม่มากนัก หารู ้ไม่วา่ ไทยอยู่อน
ั ดับ 22 จาก
ทัง้ หมด 216 ประเทศทั่วโลก ศูนย์วเิ คราะห์ข ้อมูลคาร์บอนไดออกไซด์ (CDIAC) ขององค์การสหประชาชาติระบุวา่ ใน
แต่ละปี ประเทศไทยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถึงปี ละ 285 ล ้านตัน หรือ 1% ของทัง้ หมด ส่วนอันดับ 1-5
ได ้แก่ จีน 7,031 ล ้านตัน (23%) 2 อเมริกา 5,461 ล ้านตัน (18%) 3 สหภาพยุโรป 4,177 ล ้านตัน (14%) 4 รัสเซีย
1,742 ล ้านตัน (6%) 5 ญีป
่ น
ุ่ 1,208 ล ้านตัน (4%)
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพือ
่ การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล ้อม หนึง่ ในตัวแทนเอ็นจีโอที่
ติดตามปั ญหาโลกร ้อนมาเกือบ 10 ปี เล่าว่า ผลจากการประชุมทีเ่ ดอร์บน
ั ทาให ้ทุกประเทศต ้องกลับไปทาการบ ้านมาว่า
อีก 8 ปี ข ้างหน ้าจะลดก๊าซเรือนกระจกให ้ได ้ปี ละเท่าไร รัฐบาลไทยต ้องวางแผนผลิตไฟฟ้ าและพลังงานทางเลือกตัง้ แต่
วันนี้ ส่วนประชาชนทัว่ ไปช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ใช ้ระบบขนส่งมวลชน ปิ ดไฟทีไ่ ม่จาเป็ นต ้องใช ้ ฯลฯ ภาวะโลก
ร ้อนไม่ใช่เรือ
่ งไกลตัวอีกต่อไป ทุกวันนีม
้ ันส่งผลกระทบถึงไทยแล ้ว กรณีน้ าท่วมใหญ่ปี 2554 ส่วนหนึง่ มาจาก
ผลกระทบจากภูมอ
ิ ากาศแปรปรวน ทาให ้ลมมรสุมมาผิดฤดูกาลหรือมีจานวนมากกว่าปกติ จากไปนีภ
้ าคเกษตรกรต ้อง
ปรับตัวครัง้ ใหญ่ ฤดูกาลทาไร่ทานาจะเปลีย
่ นไปไม่เหมือนเดิม
่ วชาญด ้าน
ขณะที่ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ นั กวิชาการโลกร ้อน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู ้เชีย
วิเคราะห์กติกาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า โดยเฉลีย
่ คนไทยทาให ้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 5-6 ตันต่อ
คนต่อปี ในปี 2563 อาจถูกบังคับให ้ลดประมาณร ้อยละ 5 จากทีต
่ วั เลขปั จจุบน
ั หากเปรียบเทียบประชากรชาติอน
ื่ ใน
่ วชาญดูจากปริมาณการใช ้พลังงานและไฟฟ้ าว่าตัวเลข
เอเชียแล ้วตัวเลขค่อนข ้างสูง การจะรู ้ว่าลดหรือไม่ลด ผู ้เชีย
ลดลงหรือไม่ วันนีร้ ัฐบาลควรเริม
่ ประชุมหารือกับทุกภาคส่วนว่าจะทาอย่างไร เพือ
่ จัดทานโยบายภาครวมของประเทศ
ออกมา เช่น หน่วยงานรัฐจะเปลีย
่ นไปใช ้พลังงานหมุนเวียนได ้อย่างไรบ ้าง ทัง้ พลังงานแสงแดด พลังงานลม ต ้อง
พยายามเพิม
่ ให ้ได ้เป็ นร ้อยละ 20 ของพลังงานทัง้ หมด ส่วนภาคเอกชนต ้องลดการใช ้ถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรม
้ไฟฟ้
ลดใช
าเปลีย
่ นเป็ นหลอดประหยัดพลังงาน เปลีย
่ นระบบขนส่ง ฯลฯ เช่นเดียวกัน คนทั่วไปต ้องช่วยกันประหยัด
พลังงานด ้วย
้ ๆ เช่น ปิ ดไฟวันเดียว ใช ้ถุงผ ้าวันเดียว โลกร ้อนส่งผลกระทบถึงทุก
"ภาครัฐอย่าคิดแต่โครงการวันเดียวสัน
คน ต ้องไม่คด
ิ ว่าทาคนเดียวไม่ได ้ผล ถ ้าคนอืน
่ ไม่ทาด ้วย รัฐต ้องสนั บสนุนภาคเอกชนและประชาชนอย่างเป็ นรูปธรรม
มากกว่านี้" นักวิชาการโลกร ้อนกล่าวแนะนาทิง้ ท ้าย
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