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ชวงระยะเวลา ๔-๕ ปทีผ่านมา มนษุยไดรบัรเูร่ืองราวและรบัผลกระทบของวกิฤติ

โลก จากนักวิชาการและสื่อตาง ๆ จำนวนมากจนไดยินคุนหูและพูดกันติดปากในชีวิต
ประจำวนัของคนทัว่ไป เชน วกิฤตโิลกรอน วกิฤติอาหารโลก วกิฤติเศรษฐกจิ วกิฤติการเมอืง
วกิฤตกิารกอการรายและความรนุแรง เปนตน ผลกระทบของวกิฤตโิลกดงักลาว ไดสรางความ
กงัวลและความหายนะใหเกดิขึน้แกมนษุยและสิง่แวดลอมในโลกอยางประมาณคามไิด ทำใหชวีติ
และความเปนอยขูองมนษุยเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีไ่มพงึประสงค กอใหเกดิปญหาสงัคม
ตางๆ มากมาย เชน ปญหาความยากจน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการเมือง ปญหา
มลภาวะเปนพษิ เปนตน ปญหาสงัคมทีม่เีหตปุจจยัมาจากวกิฤติโลกดงักลาวกอใหเกดิวกิฤติ
คณุธรรม ทัง้ในระดบัปจเจกชน กลมุคน ครอบครวั สงัคม ประเทศ จนถงึระดบัโลก เชน ความ
เหน็แกตวั การใชความรนุแรง การทจุรติฉอโกง เปนตน วกิฤตโิลกสงผลกระทบตอวกิฤตคิณุธรรม
และวกิฤติคณุธรรมสงผลกระทบตอวกิฤติโลกอยางหลกีเลีย่งไมได


วกิฤตโิลก เปนเหตกุารณทีอ่ยใูนขัน้ลอแหลมตออนัตรายแกผคูนสวนใหญในโลก หรอื

อันตรายที่อยูในระหวางหัวเลี้ยวหัวตอในขั้นแตกหักของผูคนในโลกนี้บางครั้งเรียกวา
วกิฤตกิารณ กม็ ีซึง่ตรงกับภาษาองักฤษวา Crisis หมายถงึ ชวงเวลาทีม่ปีญหาหนกั หรอืชวง
เวลาอนัตราย วกิฤติโลกทีม่ผีลกระทบเปนอนัตรายตอคนจำนวนมากและเปนทีส่นใจในปจจบุนั
คอื วกิฤตโิลกรอน
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วกิฤตโิลกรอน หรอืบางครัง้เรยีกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) หมายถงึ

การเปลีย่นแปลงอณุหภมูอิากาศทีเ่กดิจากการกระทำของมนษุย ทีท่ำใหอณุหภมูเิฉลีย่ของโลก
เพ่ิมสงูขึน้ กจิกรรมของมนษุยทีท่ำใหเกดิภาวะโลกรอน คอื กจิกรรมทีท่ำใหปรมิาณกาชเรือน
กระจกชัน้บรรยากาศเพิม่มากขึน้ ไดแก การเพิม่ปรมิาณกาชเรือนกระจกโดยตรง เชน การ
เผาไหมเชือ้เพลงิ และการเพิม่ปรมิาณกาชเรอืนกระจกโดยทางออม เชน การตดัไมทำลายปา
จากการเฝาตดิตามความผนัแปรของอณุหภมูโิลก พบวา ในระยะ ๑๐ ป สดุทาย พ.ศ. ๒๕๓๙
-๒๕๔๘ เปนชวงทีอ่ณุหภมูเิฉลีย่ของโลกรอนทีส่ดุ หากไมมมีาตรการใด ๆ ทีจ่ะยบัยัง้การปลอย
กาชเรอืนกระจกแลว คาดวา อณุหภมูเิฉลีย่ของโลกจะเพิม่สงูข้ึน ๑.๕ – ๔.๕ องศาเซลเซยีส
ภายใน พ.ศ. ๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๑๐๐) หรอือกี ๙๐ ป ขางหนา (จากปจจบุนั พ.ศ. ๒๕๕๓)

หลายปทีผ่านมา ธรรมชาตไิดสงสญัญาณเตอืนถงึวกิฤตโิลกรอนซึง่เปนมหนัตภยัที่
เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา จากปรากฏการณกาชเรือนกระจก ที่สงผลใหสภาพภูมิอากาศ
เปลีย่นแปลง แตคนสวนใหญกลบัไมสำเหนยีกถงึหายนะภยัทีก่ำลงัคบืคลานเขามาหาตวั และ
พรอมจะคุกคามโลก ขนาดเกิดกรณีน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายและทำใหน้ำทะเลสูงขึ้น รวมถึง
ปรากฏการณอืน่ ๆ  ทีส่งผลกระทบตอความสมดลุทางธรรมชาต ิหลายคนยงัไมเหน็ความสำคญั
และคดิวาเปนเรือ่งไกลตวั แตยิง่นานวนัผลกระทบตอสภาพภมูอิากาศจากวกิฤตโิลกรอนลกุลาม
เพิม่มากข้ึนและรนุแรงเปนทวคีณู เชน น้ำทวมอยางไมเคยปรากฏมากอน เกดิไฟปาบอยขึน้
รอนจดัหนาวจดั โรคภยัไขเจบ็ลกุลาม หมิะตกหนกั แผนดนิไหวในประเทศเฮตแิละประเทศชลิี
แนวชายฝงสกึกรอน ฯลฯ ความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยสนิ จากภยัธรรมชาตเิหลานีเ้กดิขึน้
ครั้งแลวครั้งเลา และทุกครั้งเหมือนจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เปนการยืนยันและ
ตอกย้ำอยางชดัเจนถงึวกิฤตโิลกรอน

วกิฤตโิลกรอนทีผ่านมา อลั กอร จเูนยีร (Albert Arnold “Al” Gore Jr.) อดตีรอง
ประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิา คนที ่ ๔๕ เจาของรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ ซึง่ปจจบุนั
ประสบความสำเร็จอยางงดงามในฐานะนักอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดออกมากระตุนใหชาวโลก
ทกุคนหนัมาตืน่ตวั ยอมรบัถงึสภาพความแปรเปลีย่นของธรรมชาตใินทางลบทีเ่ปนผลมาจาก
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วกิฤติคณุธรรมจากน้ำมอืมนษุย พรอมรวมรณรงคใหทกุคนหนัมารวมมือรวมใจรับผดิชอบตอ
สิง่ทีเ่กดิขึน้อยางตอเนือ่ง อลั กอร จเูนยีร ไดคดัสรรกรณศีกึษาอนัหนาตืน่ตระหนก เพือ่กระตนุ
ความรสูกึของผคูนทัว่โลกใหรบัรแูละเขาใจถงึภยัพบิตัอินัรายแรงอนัเปนผลมาจากวกิฤตโิลกรอน
ผานหนงัสอืและภาพยนตรสารคดรีางวลัออสการเรือ่งจรงิซอคโลก (An Inconvenient Truth)
ทีต่องยอมรบัวา สามารถสะกดจติใจใหชาวโลกนัง่นิง่ พรางจินตนาการถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัตวั
เองในอนาคตไดอยางไมมทีีต่ิ

หากยอนหลงัไป ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) มพีายทุอรนาโด และพายเุฮอรเิคน
พัดถลมสหรัฐอเมริกา มากมายจนทำลายสถิติ แตทั้งนี้ทั้งนั้นยังไมเทากับสิ่งที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) เมือ่เฮอรเิคนเดนนสิ เฮอรเิคนเอมลิ ีเฮอรเิคนรดิา รวมถงึเฮอรเิคน
แคททรนีา ตางดาหนาพดัถลมอเมรกิาจนอวม ยิง่ไปกวานีพ้ายไุซโคลนนารกสีถลมพมาคนตาย
นบัหมืน่ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) และเกดิความหายนะแผนดนิไหวทีป่ระเทศเฮต ิเมือ่
วนัที ่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ มผีคูนลมตายมากกวาสองแสนคน และในระยะเวลาไมถงึเดอืน
เมือ่วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓ เกดิแผนดนิไหวและคลืน่สนึามทิีป่ระเทศชลิ ีภาพความเสยี
หายทัง้หมดทีเ่กิดขึน้ลวนหนกัหนาสาหสัจนไมอาจสรรหาคำพดูใด ๆ มาอธบิายความหายนะได


จากมมุมองแนวคดิในมติเิศรษฐศาสตร การทีท่ำใหเกดิวกิฤติโลกรอน ความลมเหลว

และความรวมมือในการแกปญหาโลกรอน เกดิจากเหตผุลดงัตอไปนี้
๑. ผลประโยชนของการพฒันามากกวาผลกระทบของโลกรอน
การพฒันาเมอืงและการพฒันาอตุสาหกรรมเกดิขึน้อยางรวดเร็ว เนือ่งจากการพฒันา

ทำใหเกดิผลประโยชนทางเศรษฐกจิสงูมาก ถงึประชาชนและรฐับาลทัว่โลกจะทราบวา การ
พฒันาดงักลาวจะสงผลกระทบสิง่แวดลอมอยางมาก แตชวงเริม่แรกของการพฒันา คนยงัเหน็
วา ผลประโยชนสวนเพิม่ (Marginal benefit) ทีไ่ดรบัจากการพฒันา มคีามากกวาตนทนุสวน
เพ่ิม (Marginal cost) จากการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากในชวงเริ่มแรก
ทรพัยากรยงัมคีวามอดุมสมบรูณ และสิง่แวดลอมยงัอยใูนสภาพด ี เมือ่การพฒันาดำเนนิมา
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ผลประโยชนสวนเพิม่ของการพฒันาจะเริม่ลดนอยถอยลง ขณะทีต่นทนุสวนเพิม่ของการทำลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจะยิง่เพ่ิมขึน้ เพราะทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ทีด่เีหลอืนอยลง ดงันัน้ ตราบใดทีผ่ลประโยชนสวนเพิม่ของการพฒันายงัสงูกวาตนทนุสวนเพิม่
ของการทำลายทรพัยากรและสิง่แวดลอม คนจะยงัดำเนนิการพฒันาทีต่องแลกดวยการทำลาย
สิง่แวดลอมตอไป ดวยเหตนุี ้ประเทศทีก่ำลงัพฒันาและประเทศเกษตรกรรมสวนหนึง่รสูกึวา
เปนความเสยีเปรยีบ หากตองถกูจำกดัการปลอยกาชเรอืนกระจกในสดัสวนเชนเดยีวกบัประเทศ
อตุสาหกรรมและประเทศทีพ่ฒันาแลว เพราะประเทศทีพ่ฒันาแลวยอมใหคณุคากบัการอนรุกัษ
สิ่งแวดลอมยิ่งกวา ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนายอมใหคุณคากับการพัฒนามากกวา แตให
คณุคากบัการอนรุกัษสิง่แวดลอมนอยกวา

๒. ความไมตระหนกัถงึตนทนุของวกิฤติโลกรอน
การทีป่ระชากรโลกดำเนนิกจิกรรมปลอยกาชเรอืนกระจกในชวงแรก เกดิจากความ

ไมรวูากาชดังกลาวสรางผลกระทบอยางไร แมเมือ่มกีารคนพบปรากฏการณเรอืนกระจกและ
ผลกระทบของปรากฏการณนีแ้ลว การปลอยกาชเรือนกระจกยงัดำเนนิตอไป เพราะประชากร
โลกสวนใหญยงัไมตระหนกัถึงผลรายของปรากฏการณดงักลาว ดวยเหตนุีภ้าวะโลกรอนจงึไม
ถูกรวมอยูในตนทุนการดำเนินกิจกรรมของมนุษย จนกระทั่งผลกระทบวิกฤติโลกรอนเริ่มสง
ผลกระทบตอมนษุยชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้ภาวะภมูอิากาศแปรปรวนและภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
ทีเ่กดิมากขึน้ จนสรางความเสยีหายตอเศรษฐกจิ ชวีติและทรพัยสนิของคนทัว่โลก รฐับาลและ
ประชาชนทัว่โลกจงึเร่ิมหนัมาใหความสนใจทีจ่ะแกปญหานี้

๓. วกิฤติโลกรอนเปนผลกระทบภายนอก
วกิฤตโิลกรอนมลีกัษณะเดยีวกบัผลกระทบทางสิง่แวดลอมดานอืน่ ๆ ทีเ่กดิข้ึนจาก

การผลติ กลาวคอื มลีกัษณะเปนผลกระทบภายนอกเชงิลบ (Negative externality) ทีเ่กดิ
จากการผลิต ในภาวะเชนนี้กลไกตลาดจึงลมเหลว เพราะการที่วิกฤติโลกรอนสงผลกระทบ
ทัว่โลก ผปูลอยกาชเรือนกระจกแบกรบัตนทนุต่ำกวาทีค่วรจะเปน แตประชาชนทีไ่มไดเปนผู
ปลอยกาชกลบัตองรวมรบัตนทนุจากผลกระทบของวกิฤตโิลกรอนดวย ผผูลติจงึไดรบัประโยชน
มากกวาทีค่วรจะเปน และยงัคงปลอยกาชเรอืนกระจกตอไป เพราะเขาไมไดแบกรบัตนทนุของ
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การปลอยกาชดงักลาวเทาทีค่วร เมือ่พจิารณาถงึความรวมมือในการแกปญหาวกิฤติโลกรอน
ทีผ่านมา ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เปนผปูลอยกาชเรือนกระจกรายใหญของโลก จงึไมยนิดทีี่
จะเขารวมอนสุญัญาของสหประชาชาต ิ วาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCC:
United Nations Framework Convention on Climate Change) เนือ่งจากสหรฐัอเมรกิา
เปนผูไดรับประโยชนจากการผลิตและการบริโภค แตประเทศอื่น ๆ กลับตองรับตนทุนจาก
ผลกระทบวกิฤตโิลกรอน ซึง่เปนผลมาจากกาชเรือนกระจกทีส่หรฐัอเมรกิาปลอยออกมา

๔. การแกปญหาวกิฤติโลกรอนเปนสนิคาสาธารณะ
เมื่อมองในอีกมิติหนึ่ง มาตรการแกไขปญหาวิกฤติโลกรอนมีลักษณะเปนสินคา

สาธารณะ (Public goods) กลาวคอื การทีค่นหนึง่บรโิภคสนิคานัน้ไมกระทบตอการบรโิภค
ของคนอืน่ ๆ และไมสามารถกดีกันคนอืน่ ๆ ไมใหเขาถงึสนิคานีไ้ด หรอืหมายความวา ทกุ
คนในโลกตางไดรบัประโยชนจากการแกปญหาวกิฤตโิลกรอนทัง้สิน้ ไมวาเขาผนูัน้จะจายเพือ่การ
แกปญหานีห้รอืไม เมือ่สถานการณเปนเชนนี ้ จะกอใหเกดิความยนิดทีีจ่ะรบัประโยชนจากการ
แกปญหาวกิฤตโิลกรอน แตกลบัไมยนิดจีายเพือ่การแกปญหาวกิฤตโิลกรอน ในทำนองเดยีว
กบัความรวมมอืระหวางประเทศเพือ่แกปญหาวกิฤติโลกรอน ซึง่มปีระเทศทีย่นิดจีะรบัประโยชน
หากวกิฤตโิลกรอนไดรบัการแกไข แตกลบัไมยนิดทีีจ่ะตองเสยีสละเงนิสำหรบัการรวมมอืกนัแก
ปญหานี้

๕. ความรวมมอืแกวกิฤติโลกรอนไมใชภาวะดลุยภาพ
หากพจิารณาความรวมมือในการแกปญหาวกิฤติโลกรอนของนานาประเทศ การแก

ปญหาโลกรอนเปนเกมระหวาง ๒ ฝาย คอื ประเทศกำลงัพฒันาและประเทศทีพ่ฒันาแลว โดย
ทีท่ัง้สองฝายมทีางเลอืกกลยทุธ ๒ ทางเลอืก คอื การรวมมือในอนสุญัญาระหวางประเทศเพือ่
แกวกิฤตโิลกรอน และการไมรวมมอืในอนสุญัญาดงักลาว เหตทุีเ่ปนเชนนัน้ เพราะการทีท่ัง้
สองกลมุประเทศตางใหความรวมมือในอนสุญัญาฯ เปนภาวะทีไ่มใชดลุยภาพ เนือ่งจากหากมี
ฝายใดฝายหนึง่ละเมดิอนสุญัญาฯ ฝายทีล่ะเมดิจะไดประโยชนมากข้ึน แตฝายทีย่งัคงใหความ
รวมมอืในอนสุญัญาฯ จะเปนฝายเสยีประโยชน ดงันัน้ ในทีส่ดุทัง้สองฝายตางกล็ะเมดิอนสุญัญาฯ
ทัง้ ๆ ทีก่ารรวมมอืกนัอาจทำใหทัง้สองฝายไดประโยชนมากกวาการไมรวมมอืกนั
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๖. วกิฤติโลกรอนมาจากวกิฤตคิณุธรรม
ความเหน็แกตวั ความละโมบอยากได และความไมรจูกัพอเพยีงของมนษุย เปนเหตุ

ใหมนษุยทำลายธรรมชาตทิีม่อียอูยางจำกดั เชน ปาไม น้ำมนั กาชธรรมชาต ิตลอดถงึอาหาร
และวสัดตุาง ๆ มนษุยไดนำมาสนองกเิลสและตณัหาของตนจนทำใหขาดสมดลุทางธรรมชาติ
เปนเหตใุหเกิดภยัพบิตัทิางธรรมชาตติาง ๆ เชน แผนดนิไหวอยางรุนแรงในประเทศเฮต ิหมิะ
ตกหนกัในประเทศจนีและยโุรป น้ำทวมหนกัในประเทศออสเตรเลยี ภเูขาน้ำแข็งทีข่ัว้โลกละลาย
อยางทีไ่มเคยปรากฏมากอน ภยัพบิตัดิงักลาวนีเ้กดิมาจากวิกฤตโิลกรอนหรอืมคีวามเกีย่วเนือ่ง
เชือ่มโยงกบัวกิฤตโิลกรอน ซึง่เบือ้งหลงัวกิฤตกิารณนีส้าเหตมุาจากวกิฤตคิณุธรรมของมนษุย
นัน่เอง


นกัวิชาการหลายสำนกัโดยเฉพาะในประเทศไทยไดระบผุลกระทบของวกิฤตโิลกรอน

ไวอยางนาเปนหวง ทั้งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบทางดานสุขภาวะ
โรคภยัไขเจบ็ เปนตน ตวัอยางของนกัวชิาการทีแ่สดงความเหน็ในเรือ่งนี ้ เชน

ดร.อานนท สนทิวงศ ณ อยธุยา ผอูำนวยการศนูย เครอืขายงานวเิคราะหวจิยัและ
ฝกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลก แหงภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (START) จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั กลาวถงึผลกระทบจากวกิฤตโิลกรอน สภาพภมูอิากาศของประเทศไทยจะมกีาร
เปลีย่นแปลงมากขึน้เรือ่ย ๆ จากการศกึษาแบบจำลองสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยในอกี
๓๐-๘๐ ป พบวา จำนวนวนัรอนทีส่งูกวา ๓๓ องศาเซลเซยีส จะมมีากขึน้ประมาณ ๓๐-๖๐ วนั
ตอป จากปกต ิ๒๐ วนัตอป จงัหวดัทีม่วีนัรอนมากทีส่ดุ คอื อทุยัธาน ี เนือ่งจากมพีืน้ทีอ่ยใูน
หบุเขา รองลงมาคอื นครสวรรค สำหรบัจำนวนวนัเยน็ทีม่อีณุหภมูติ่ำกวา ๑๕ องศาเซลเซยีส
จะมปีระมาณ ๒๐ วนัตอป จากเดิมประมาณ ๓๐-๔๐ วนัตอป โดยจงัหวดัทีอ่ยบูรเิวณชายฝง
ทะเลตะวันตกจะมีจำนวนวันเย็นมากที่สุด ทานกลาววา “วิกฤติโลกรอนยังสงผลกระทบตอ
แมน้ำเจาพระยา ทำใหฤดนู้ำหลากเปลีย่นแปลงไป โดยในเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม จะมปีรมิาณ
น้ำมากกวาทีผ่านมาถงึรอยละ ๔๐ เนือ่งจากทัง้ปรมิาณน้ำฝน น้ำเหนอื และน้ำทะเลหนนุ ระดบั
น้ำทะเลจะสงูขึน้กวาทีผ่านมา จะสงผลทำใหกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกดิน้ำทวมงายและถีข่ึน้”
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วกิฤตโิลกรอน ไมเพยีงแต สงผลกระทบตอมนษุยโดยตรง แตยงัสงผลกระทบตอระบบ
นเิวศนตาง ๆ รวมถงึผลผลติทางการเกษตร การแพรระบาดของแมลงศตัรูพชืหลายชนดิ และ
ทีห่ลายคนอาจจะลมืนกึถงึ นัน่คอืผลกระทบทีส่ำคญัอนัเกีย่วของกบัชวีติของมนษุยในเชงิสขุภาพ
อนามยัจากวกิฤตโิลกรอนทีจ่ะนำมาซึง่โรคอบุตัใิหม

ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน กลาวถึง
สถานการณโรคทีม่ากบัวกิฤติโลกรอนวา วกิฤตโิลกรอนจะทำใหอตัราการเปนโรคมะเรง็ปอด
เพิม่สงูขึน้ อนัเนือ่งมาจากการสดูกาซเรดอน (Radon) ซึง่เปนภาวะกาซทีเ่กดิขึน้ในพืน้ดนิแทรก
ซมึผานรอยแตกของตกึ อาคาร บานเรอืนทีก่อสรางพืน้บานตดิดนิ เปนทีน่ยิมกนัทัว่ไป หาก
เทยีบอตัราสวนกบับานเรอืนสมยักอนทีน่ยิมสรางบานลกัษณะยกพืน้สงู คนสมยักอนจงึมคีวาม
เสีย่งต่ำในการเปนมะเรง็ปอด นาตกใจวาปจจบุนัมคีนเปนโรคนีเ้พิม่ข้ึนถงึวนัละ ๕ ราย

ศ.ดร.นพ. สมชยั อธบิายดวยวา ภาวะมลพษิทางอากาศจะสงผลกระทบตอมนษุย
ผานทางระบบทางเดนิหายใจ โดยเฉพาะผทูีไ่วตอสารเหลานัน้จะมผีลใหมอีาการของโรคทางเดนิ
หายใจ และทีเ่ปนอยแูลวจะมอีาการรนุแรงมากขึน้ ในผทูีม่โีรคปอดหรอืโรคหวัใจจะมคีวามอดึ
ตอการออกกำลงัลดลง สำหรบัผปูวยหรอืผสูงูอายอุาจถงึข้ันเสยีชวีติได มลพษิทางอากาศที่
เกดิจากโลกรอน จะเปนปญหาสำคญัของชมุชนเมอืงใหญและเมอืงอตุสาหกรรม วกิฤตโิลกรอน
ยงัเปนสาเหตใุหเกดิการแพรระบาดของโรคเขตรอน ทำใหเกดิความชกุเพิม่ขึน้ในประเทศ
และแพรขยายออกไปสปูระเทศทีอ่ยเูหนอืขึน้ไปทีไ่มเคยมกีารระบาดมากอน ทัง้นี ้ เนือ่งจาก
ผลของการเปลีย่นแปลงทางนเิวศวทิยาของพาหะนำโรค เชน โรคมาลาเรยี โรคไขเลอืดออก
เดงก ีโรคสมองอกัเสบตดิเชือ้อารบอไวรสั ทีม่ยีงุเปนพาหะนำโรค เพราะยิง่อณุหภมูโิลกสงูขึน้
กย็ิง่เหมาะแกการนำพาโรคและออกหากนิบอยขึน้

นพ.ธวชั สนุทราจารย อธบิดกีรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ระบวุา จาก
การประชมุประเมนิสถานการณการระบาดของโรคตดิตอ จากวิกฤตโิลกรอนในระดบันานา
ชาติ มคีวามกังวลถึงผลกระทบดานสขุภาพ เนือ่งจากอณุหภมูทิีเ่พิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะโรค
ที่เกิดจากยุงเปนพาหะ เชน ไขเลือดออก มาลาเรีย รวมทั้งโรคจากอาหารและน้ำ เชน
อหวิาตกโรค ไทฟอยด บดิ อาหารเปนพษิ เปนตน นอกจากนีส้ภาพอากาศทีร่อนขึน้ยงัทำให
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แบคทเีรยีในอากาศมแีนวโนมเพิม่มากขึน้กวาปกต ิมโีอกาสในการแพรระบาดสงู ในอนาคตมี
ความเปนไปไดวาโรคเหลานีห้ากไมรบีรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ อาจมโีอกาสเสยีชวีติสงูถงึ ๖๐ %

ทานกลาววา “โรคไขเลอืดออกเปนโรคทีต่องจบัตามองมากทีส่ดุ เพราะนอกจากยงั
ไมมยีาหรอืวคัซนีในการรกัษาแลว ปจจบุนัยงัพบวายงุลายซึง่เปนพาหะสำคญัของโรค ซึง่เคย
ออกหากนิเฉพาะแตในเวลากลางวนั ไดเปลีย่นมาออกหากนิในเวลาพลบค่ำจนถงึ ๕ ทมุ ทำให
ยากตอการปองกันหรือวินิจฉัยโรค ปญหาวิกฤติโลกรอนจึงเปนมหันตภัยแหงอนาคตของ
มนษุยชาต ิ อยางแทจรงิ และสงัคมไทยกำลงัเผชิญหนากบัความทาทายของสภาพอากาศ”


ประเทศไทยไดใหสตัยาบนักบัอนสุญัญาของสหประชาชาต ิ วาดวยการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ โดยไทยจดัอยใูนกลมุ ๑๔๘ ประเทศกำลงัพฒันา (non-annex I) ทีไ่มถกู
บงัคบัใหลดกาซเรอืนกระจกเหมอืนกบัอกี ๔๑ ประเทศพฒันาและหลายประเทศในยโุรปกลาง
เนือ่งจากการปลอยกาซเรอืนกระจกของไทยยงัอยใูนปรมิาณต่ำ ทัง้นีร้ายงานทรพัยากรโลกป
๒๐๐๕ (World Resources 2005) ของสถาบันทรัพยากรโลก (“World Resource
Institution) ระบวุา ป ๒๕๔๓ ประเทศไทยปลอยกาซเรอืนกระจกประมาณ ๒๖๑ ลานตนั
โดยปลอยกาซคารบอนไดออกไซดคดิเปนรอยละ ๐.๗๘ ของโลก  ขณะทีจ่นีและสหรฐัอเมรกิา
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดคดิเปนรอยละ ๑๔.๗ และ ๒๐.๖ ตามลำดบั

ประเทศไทยทำหนาที่เปนผูมีอำนาจตามพิธีสารเกียวโต (DNA: Designated
National Authority) ซึง่เปนบทบาทภายใตพธิสีารเกยีวโต (Kyoto protocol) นอกจากนี้
การทีป่ระเทศไทยถกูจดัใหอยใูนกลมุประเทศกำลงัพฒันา ยงัทำใหประเทศไทยมหีนาทีใ่หการ
สนบัสนนุการดำเนนิงานตามอนสุญัญาตาง ๆ โดยมคีวามรบัผดิชอบรวมกบันานาประเทศใน
ระดบัทีแ่ตกตางกัน (Common but differentiate responsibilities)

ประเทศไทยตองดำเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการเตรยีมความพรอมของไทยในการ
สรางขีดความสามารถในการปรับตัว (adaptation) รวมถึงจัดทำรายงานแหงชาติ (NC :
National Communication) เพือ่รายงานผลการดำเนนิงานตอประชาคมโลกภายใตอนสุญัญา
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วาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทัง้นีก้ารดำเนนินโยบายจะตองไมกอใหเกดิผลกระทบ
หรืออุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ และควรใหความสำคัญกับการลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจกจากแหลงกำเนดิ (Carbon sources) และเพิม่แหลงดดูซบัคารบอนไดออกไซดมาก
ขึน้

นบัตัง้แตป ๒๕๔๕ เปนตนมารฐับาลไทยไดใหความสำคญักบัการแกไขปญหาวกิฤติ
โลกรอนมากขึน้ โดยมอบหมายใหกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทำหนาทีเ่ปน
หนวยงานกลาง เพือ่ประสานงานกบัองคกรตาง ๆ ทัง้ภาครฐั นกัวชิาการ องคกร สถาบนั
ธรุกจิภาคเอกชน และภาคกีารพฒันาตาง ๆ  เพือ่ทำหนาทีก่ำหนดบทบาท ทศิทางและมาตรการ
ตาง ๆ รวมกนั รฐับาลไทยไดจดัทำแนวนโยบายแหงรฐัผานกระบวนการมสีวนรวมจากทกุภาค
สวนของสงัคม

คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบใหมีการจัดทำรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหาร
จดัการกาซเรอืนกระจกขึน้ดวย องคการนีม้บีทบาทในการวเิคราะห กลัน่กรองโครงการ สง
เสรมิการพัฒนาตลาดซือ้ขายกาซเรอืนกระจก เปนศนูยขอมลูกลางเกีย่วกบัโครงการทีไ่ดรบั
คำรับรอง สนับสนุนการดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กำหนดนโยบายและ
ยทุธศาสตรการปองกนัและแกไขปญหา วจิยัและพฒันา รวมมอืกบันานาชาต ิรวมถงึมบีทบาท
ในการกำหนดทาทกีารเจรจาอนสุญัญาและพธิกีารตาง ๆ


วกิฤตโิลกรอนในปจจบุนัจะเหน็ไดวาเปนปญหาทีท่ัว่โลกใหความสนใจและตระหนกัถงึ

ผลกระทบเปนอยางยิง่ รวมทัง้ในประเทศไทยเอง ซึง่คนไทยกไ็ดใหความสนใจกบัวกิฤติโลกรอน
กนัมาในระยะหนึง่แลว เชน การรณรงคใหคนไทยหนัมาใชน้ำมนัแกซโซฮอล ชวยกนัประหยดั
พลงังาน ลดใชพลาสตกิและวสัดฟุมุเฟอย รวมทัง้การต้ังอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศที ่๒๕ องศา
เซลเซยีส เปนตน ซึง่จะเหน็ไดวา สวนมากจะอยใูนรปูแบบของการรณรงค เชิญชวนใหรวมมอื
กนัลดวกิฤตโิลกรอน เทานัน้
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ซึง่หากพจิารณากฎหมายแตละฉบบัของไทยทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอม ไมวาจะเปน พรบ.
สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. วตัถุ
อนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอื พรบ. ควบคมุอาคาร จะเหน็ไดวา
กฎหมายแตละฉบบัดงักลาว มไิดออกมาโดยมเีจตนารมณเพือ่ปองกนัหรอืแกไขการเกิดปญหา
วกิฤตโิลกรอนโดยตรง เพยีงแตออกมาเพือ่ปองกนัการเกดิปญหาสิง่แวดลอมเสือ่มโทรมเปน
เรือ่งๆ ไปเทานัน้ รวมทัง้ประเทศไทยยงัไมมนีโยบายของภาครฐัทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการลดวกิฤตโิลก
รอนอยางชดัเจน อยางไรกด็หีากประเทศไทยมนีโยบายหรอืออกกฎหมายเพือ่แกวกิฤติโลกรอน
โดยตรง ก็นาจะทำใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ทั้งนี้เพราะลำพังเพียงการรณรงคเพื่อ
ชวยกนัลดวกิฤติโลกรอนเพยีงอยางเดียวนัน้อาจไมเพยีงพอ


เพือ่ไมใหประชากรโลกไดรบัผลกระทบทีร่นุแรงจากการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ

จงึควรใหความรวมมอืในการรกัษาสมดลุทางธรรมชาตใิหคงอยตูราบนานเทานาน ตามมาตรการ
ดงัตอไปนี้

๑. รวมกนัใชกาชธรรมชาตแิทนถานหนิและน้ำมนัในกระบวนการผลติและการ
ขนสงตางๆ เพือ่ลดปรมิาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซดใหนอยลง

๒. ใชพลงังานทดแทน เชนจากแสงอาทติย  ชวีมวล

๓. รกัษาปาทีม่อียใูหคงอยตูอไป ฟนฟสูภาพปาทีเ่สือ่มโทรม ปลกูปาเพิม่เตมิ

๔. ศกึษาและปรบัปรงุวิธกีารใชปยุใหเหมาะสมกบัชนดิของดนิ

๕. ใชไฟฟาอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ในภาคธรุกจิ อตุสาหกรรมและครวัเรอืน

๖. เพิม่ประสทิธภิาพในดานคมนาคม ซึง่อาจทำไดโดยการใชเทคโนโลยสีมยัใหม
ทดแทนเชือ้เพลงิ หรอืปรบัปรงุประสทิธภิาพของเครือ่งยนต เปนตน

๗. ลดความเหน็แกตวั ไมเอาเปรยีบผอูืน่และธรรมชาต ิไมโลภมากจนเปนสาเหตุ
ใหทำลายจนเสยีสมดลุทางธรรมชาติ
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๘. ใชชวีติพอเพยีง เปนอยกูบัธรรมชาต ิมเีหตมุผีลในการดำรงชพี ประกอบอาชพี
สจุรติหรอืสมัมาชพีตามอรยิมรรค

๙. รูจักคุณคาแทคุณคาเทียมในการบริโภคอาหารและใชสอยวัสดุในชีวิต
ประจำวัน

๑๐. เหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนหรอืสวนอืน่


ในการแกปญหาวกิฤตโิลกรอน ทกุคนทกุภาคสวนจะตองตระหนกัถงึภยนัตรายและ

จะตองดำเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน มีการกำหนดนโยบายและวางแผนอยางรัดกุมจึง
สามารถแกปญหาวกิฤติโลกรอนทีก่ำลงัเผชิญอยไูด ปจจยัสคูวามสำเรจ็ในการแกปญหาวกิฤติ
โลกรอน จะตองดำเนนิการเปนลำดบั ดงันี้

๑. ทราบถงึวิกฤติทีก่ำลงัเผชญิอยู
๒. ประเมนิความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากวกิฤตนิัน้
๓. วางแผนรบัมอืกบัวกิฤติทีเ่กดิขึน้
๔. เฝาระวงั และควบคมุวกิฤติอยางสม่ำเสมอ
๕. เมือ่เกดิวิกฤติ มกีารจัดการตามแผนทีว่างไวลวงหนาไดอยางถูกตอง
๖. มทีมีจดัการภาวะวกิฤติทีจ่ดัเตรียมไวลวงหนา
๗. มกีารซกัซอมการปฏบิตั ิ การปรบัแผนใหทนัตามเหตกุารณ
๘. การอำนวยการ การบงัคบับญัชา ประสานงานทีด่แีละเปนระบบ
๙. เยยีวยาชวยเหลอืเหยือ่ทีป่ระสบภาวะวกิฤติ

ดงันัน้ จงึถงึเวลาแลว ทีเ่ราทกุคนตองหนัมารวมมอืกนัเพือ่สรางจติสำนกึ มคีณุธรรม
และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดำเนนิชวีติ และคานยิมตาง ๆ ทีเ่ปนตวัการทำใหโลกรอน โดย
การไมกระทำพฤตกิรรมใด ๆ ทีเ่พิม่ความรอนใหกบัโลกมากขึน้ ทัง้นี ้ เพือ่เตรยีมความพรอม
และรบัมอืกบัสถานการณการเปลีย่นแปลงของอณุหภมูโิลกทีก่ำลงัรุนแรงมากขึน้ การยตุวิกิฤติ
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โลกรอนเปนหนาทีข่องทกุคน โดยไมมกีารแบงแยกเชือ้ชาต ิ ศาสนา อาย ุ อาชพี หรอืฐานะ
ความร่ำรวยหรอืยากจน แตทกุคนตองมจีติสำนกึมคีณุธรรมและเริม่ตนปรบัตวั ปรบัใจ และ
ปรบัวธิกีารใชชวีติเพือ่รวมกนัปองกนัและแกไขมหนัตภยัทีค่บืคลานเขาคกุคามและสรางหายนะ
แกมนษุยชาติในปจจบุนันี้


http://campus.com สืบคน ๑๗/๐๑/๒๕๕๓
http://dekmor.cmu.ac.th สืบคน ๑๗/๐๑/๒๕๕๓
www.nidambe11.net สืบคน ๑๖/๐๑/๒๕๕๓
http://peerachet.blogth.com สืบคน ๑๒/๐๑/๒๕๕๓
http://th.wikipedia.org ๑๗/๐๑/๒๕๕๓


