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ประเด็นสําคัญโดยสรุป 

• วิธีการและกระบวนการจัดทําแผนฯ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง แตจะกลายเปนพันธะผูกพัน
งบประมาณของชาติถึงเกือบหนึ่งหมื่นลานบาทใน 10 ปขางหนา 

• การดําเนินการตามแผนฯ ที่จัดทําข้ึนนี้จะไมชวยลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางแทจริง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถูกระบุวาเปนตัวการสําคัญของการปลอยกาซเรือน
กระจก จะไมถูกจัดการอยางจริงจัง ถือเปนการไมตั้งใจแกปญหาใหถูกจุด 

• แผนฯ ไมไดใหความสําคัญกับภาคประชาชนผูอยูในกลุมออนไหวที่จะเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน เกษตรกรรายยอย ประมงรายยอย และประชาชนที่อยูในปา เปนตน 

• ทั้งนี้ดูเหมือนวา กลไกทางตลาด (market-based mechanisms) โดยความสมัครใจ เชน กลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism) และ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความ
เสื่อมโทรมของปา (REDD) ซึ่งสงเสริมการซื้อขายคารบอนเครดิต ถือเปนเครื่องมือหลักที่ถูกใชเพ่ือผลักดันการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก แตในขณะเดียวกัน ก็ไมมีการตั้งเปามหายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ชัดเจน
แตอยางใด จึงเปนที่กังขาวาแผนแมบทฯ ฉบับนี้จะนําไปสูการชวยแกปญหาภาวะโลกรอนไดจริงหรือไม 

 
 
ท่ีมาของแผนแมบทฯ และการขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
“แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2562” เปนผลตอเนื่องมาจากการจัดทํา
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555 โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนหนวยงานรับผิดชอบจัดทํา และไดมอบหมายใหสถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูทําการศึกษาและรางฯ แลวเสร็จเมื่อปลายป 2552  
 
รางแผนแมบทฯ ฉบับนี้จะกลายเปนพันธะผูกพันการดําเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหนวยงาน
ตางๆ ไปถึง10 ป และมีงบประมาณเบื้องตนรวม 9,942 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในกระบวนการจัดทําแผนฯ ไมมีการเปดเผย
ใหภาคประชาชนไดรวมแสดงความเห็น โดยเฉพาะประชาชนผูที่อยูในกลุมออนไหววาจะไดรบัผลกระทบโดยตรงจากปญหา
โลกรอน และภายหลังจากที่มีการเปดเผยรางแลวก็ยังไมเปดใหประชนชนทั่วไปเขารวมเสนอความเห็น จนกระทั่ง สผ. ถูก
ผลักดันจากภาคประชาชนใหจัดเวทีรับฟงความเห็น จึงมีการจัดไปแลวที่ภาคเหนือ (เชียงใหม 14 พ.ค.53) และภาคอีสาน 
(ขอนแกน 28 มิ.ย.53) และกําลังจัดเวทีรับฟงฯ ที่ภาคใต (สุราษฎรธานี) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 น้ี  
 
จากการศึกษาเอกสารรางแผนแมบทฯ (เอกสารเผยแพร - Dissemination Publication) คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปน
ธรรมพบวา โดยภาพรวมแลว แผนแมบทฯ ฉบับนี้จะไมผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืนดังที่องคกรเครือขายภาคประชาชนไดทํางานตอสูเรยีกรองมาอยางแทจริง โครงการตางๆ ที่บรรจุอยูใน
แผนแมบทฯ เหมือนเปนการนําโครงการที่มีอยูแลวของหนวยงานตางๆ มาใสเพ่ือลดความขัดแยงระหวางหนวยงาน จึงเปน
คําถามตอความจริงจังในการแกปญหาโลกรอนของหนวยงานตางๆ   ทั้งนี ้ยังตั้งขอสังเกตุวาการดําเนินการตามแผนฯ จะ
สงผลกระทบในทางลบตอประชาชนอีกดวย ดังไดสรุปประเด็นสําคัญแบงออกเปน 3 สวนหลัก ตามความเกี่ยวของกับ
เครือขายภาคประชาชน ดังนี ้
 
ภาคอุตสาหกรรม/พลังงาน  
ตัวเลขประเมินสถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยแบงตามภาคการผลิต (พ.ศ. 2548) ชี้ชัดวาภาค
พลังงานและภาคอุตสาหกรรม เปนเปนตัวการหลักในการปลอยกาซเรือนกระจก (73%) ซึ่งสวนใหญมาจากการใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (ถานหิน นํ้ามัน) อยางไรก็ตาม ในแผนแมบทฯ ไมมีการกลาวถึงหรือวิพากษวิจารณแนวทางสงเสริมการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งยังคงเดินหนาในการสงเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมหนักซึ่งกอมลพิษสูงและ
ปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนมาก เชนการสรางโรงไฟฟาถานหิน การขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา และ อุตสาหกรรมปโตรเคมี ฯลฯ   
 
ดังน้ันจึงสรุปไดวา การวางแผนลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม  แตในขณะเดียวกันก็พยายามขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมหนักไปยังภูมิภาคตางๆ เชน โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเละตะวันตก และ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต และไมมีการกลาวถึงความจําเปนในการ
เปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานของประเทศ (เชน ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา ซึ่งถานหิน กาซธรรมชาติ และน้ํามัน 
ยังคงถูกวางเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาในอนาคต) แสดงถึงความไมจริงจังของประเทศไทยในการลดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลาวโดยสรุปคือแผนแมบทฯ แกปญหาไมตรงจุด และไมจริงจังในการหยุดภาคอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เปนตนตอของโลกรอน 
 
ทั้งนี้ ยังมีประเด็นนาเปนหวงที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการกับปญหาโลกรอนในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานซึ่งจะไป
กอใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา เชน (1) มีความพยายามผลักดันการแปลงขยะเปนพลังงาน (Waste to Energy) ซึ่งเทคโนโลยี



แปลงขยะเปนพลังงานสวนใหญก็คือเตาเผาขยะที่ถือเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่กอสารพิษและเปนอันตรายรายแรงตอ
สุขภาพของชุมชนและสิ่งแวดลอม  (2) ทั้งนี้ ยังตองจับตาดูวาอาจมีการผลักโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเขาเปนหนึ่งใน
ทางเลือกการผลิตไฟฟาที่คารบอนต่ําหรือไม ซึ่งการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิเคลียรอาจเปนเทคโนโลยีที่ปลอย
คารบอนไดออกไซดต่ํากวาการผลิตไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิลก็จริง แตมีประเด็นดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอม และการไม
เปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจําตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ 
 
ภาคเกษตร 
ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยซึ่งเปนเกษตรกรสวนใหญของประเทศ เปนภาคที่มีความออนไหวและจะไดรบั
ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชชนิดตางๆ และวิถี
การเพราะปลูกเนื่องจาก “ระบบเกษตรกรรมของไทยเปนระบบที่ตองพ่ึงพิงลมฟาอากาศเปนหลัก” เพราะ “พ้ืนที่ชลประทาน
ของไทยยังจํากัดอยูเพียงหนึ่งในหาของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด”  
 
ในขณะเดียวกัน ประมาณวาภาคเกษตรกรรมมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกคิดเปนรอยละ 25 ของการปลอยกาซเรือน
กระจกทั้งหมดในประเทศไทยในป 2548 ภาคเกษตรกรรมมีสวนในการปลอยกาซมีเทนจากการทํานาขาวในสภาพขังน้ําและ
ของเสียจากปศุสัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ขาดการจัดการอยางเหมาะสม การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากปุยในโต
รเจนและอาหารสัตวที่เหลือตกคาง และการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร อยางไร
ก็ดี การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคเกษตรกรรมถือวาเปนสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับกาซที่เกิดจากการเผา
ไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคการผลิตพลังงาน การคมนาคมขนสง และภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรยังทํา
หนาที่ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดจากชั้นบรรยากาศมาเก็บไวในชีวมวล (ตนไม ดิน ซากสัตว) ทั้งน้ีประเมินวากาซ
คารบอนไดออกไซดสวนใหญที่เกิดจากการเผาวัสดุการเกษตรจะถูกดูดซับกลับเขาไปในชีวมวลอีกครั้งเมื่อถึงฤดูกาล
เพาะปลูกตอไป 
 
อยางไรก็ตาม แผนแมบทฯ ใหความสําคัญกับภาคเกษตรภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจํากัด ไม
ครบถวน อยางนอยที่สุดในประเด็นดังตอไปนี้ 

• ไมไดมองที่เกษตรกรรายยอย แตใหความสําคัญกับการปรับตัวของภาคเกษตรในเชิงพาณิชยและเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก - แผนแมบทฯ ใหความสําคัญกับภาคเกษตรในฐานะที่เปนเพียงสาขาที่ผลิตสินคา
สงออกไมก่ีชนิด  ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง และ ขาวโพด  แตในความเปนจริง ภาคเกษตรมีความหมายและ
ขอบขายมากกวานั้น เชน เปนแหลงจางงานของเกษตรกรรายยอยจํานวนมาก เปนแหลงสะสมรวบรวมองคความรู 
วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น เปนแหลงอาหารที่คนในประเทศเขาถึงได  เปนแหลงรวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนตน  ซึ่งความสําคัญของภาคเกษตรเหลานี้ที่ไมไดกลาวถึงมีความเก่ียวพันและมีผลกระทบตอคน
จํานวนมาก 

• แผนแมบทฯ ใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรโดยเฉพาะในระดับจุลภาค
คอนขางมาก การดําเนินโครงการตางๆที่มีแนวโนมแกไขพฤติกรรมเกษตรกรเปนรายปจเจกบุคคล  ทําใหมี
แนวโนมเนนไปที่การจัดการกับกลุมคนที่ขาดอํานาจการตอรองมากกวาคนกลุมที่เปนตนเหตุของปญหาจริงๆ  (ซึ่ง
เราจะเห็นตัวอยางทํานองเดียวกันไดจากกรณีการฟองศาลเรียกคาเสียหายเรื่องโลกรอนกับเกษตรกรรายยอย  แต
ไมฟองรองกลุมทุนอุตสาหกรรม)  การแกปญหาควรจะใหความสําคัญกับนโยบายมหภาคที่จะชวยแกไขปญหาบาง
ประการในภาคเกษตร เชน การปรับเปลี่ยนเพ่ือลด ละ เลิกปุยไนโตรเจนซึ่งเปนสาเหตุของการปลอยกาซไนตรัส
ออกไซด 

• แผนแมบทไมไดมีการวิเคราะหถึงรากเหงาของปญหาในภาคเกษตรที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยางเพียงพอ  ทําใหไมทราบแหลงที่มาของการปลอยกาซในประเทศไทย และไมสามารถแยกแยะได
ระหวางการปลอยกาซในภาคเกษตรเพื่อความอยูรอดหรือเพ่ือความจําเปนของเกษตรกรรายยอย กับการปลอยกาซ
เพ่ือแสวงหากําไรของกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  ซึ่งกลุมหลังควรจะเปนกลุมเปาหมายหลักในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 

• ในมิติการปรับตัว แผนแมบทฯ ใหความสําคัญเพียงมิติการสรางองคความรูในระดับมหภาคมาก  แตไมไดพูดถึง
อุปสรรคเชิงโครงสรางของการปรับตัวในระดับมหภาค เชน การปองกันไมใหบรรษัทขามชาติผูกขาดสิทธิบัตรพันธุ
พืชพันธุสัตวและสิ่งมีชีวิตเ พราะจะเปนอุปสรรคตอการปรับตัวและการแกปญหาโลกรอนของเกษตรกรรายยอยทั้ง
ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุด  ในระดับจุลภาคเองก็ขาดการเชื่อมโยงองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางเพียงพอ  ซึ่งมีความสําคัญอยางมากเมื่อพิจารณาวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในแตละพ้ืนที่มีความเฉพาะตัว และการใชมาตรการเดียวกันที่สั่งการมาจากสวนกลางมีแนวโนมจะไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

• กลาวถึงประเด็นความมั่นคงทางอาหารโดยพิจารณาเพียงมิติความพอเพียงของอาหารโดยเฉพาะในพืชสงออก  
ซึ่งเปนความมั่นคงทางอาหารในความหมายที่แคบมาก  และไมไดรับประกันการเขาถึงอาหารของประชาชน 

• แมจะพูดถึงการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของ แตก็ไมไดพูดถึงการเคารพสิทธิของเกษตรกรและชุมชน  เชน 
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการตัดแตงพันธุกรรม (GMO) เพ่ือชวยดานการปรับตัวในแงของการปรับปรุงพันธุพืชให
ทนตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งเปดชองใหเกิดการเขามาผูกขาดการจัดการเมล็ดพันธโดยบรรษทั
การเกษตรขนาดใหญ 

• การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไมไดรับการกลาวถึงอยางเพียงพอในแผนแมบทฯ แมวาการวิเคราะหปญหาใน
ขางตนจะชี้ใหเห็นถึงแนวโนมฝนไมตกตองตามฤดูกาล (จากเดิมที่เคยถือปฏิบัติ) ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณ
และความถี่ของฝน และสภาพภัยแลงหรือน้ําทวม แตแผนปฏิบัติการมิไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับวิถีการผลิตของเกษตรกรรายยอย 

 



 
ภาคปาไม 
สาระสําคัญของภาคปาไม ในแผนแมบทฯ น้ันเก่ียวของโดยตรงกับ ยุทธศาสตรการปรับตัว (Adaptation) และยุทธศาสตร
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการเพิ่มแหลงเก็บกักกาซเรือนกระจก (Mitigation) เพราะเหตุภาคปาไมเปนทั้ง
ทรัพยากรที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันก็มีสวนทั้งในการปลอยกาซ
คารบอนและเปนแหลงกักเก็บกาซคารบอนในเวลาเดียวกัน ขอพากษโดยภาพรวมตอแผนแมบทฯ ที่เก่ียวของกับภาคปาไม 
สรุปไดดังนี้ 

• แผนแมบทฯ พิจารณาคุณคาของปาไมเพียงแหลงเก็บกักคารบอนเพื่อคาขายในตลาดมากกวาการใหความสําคัญ
กับคุณคาดานนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และฐานทรพัยากรเพื่อการดํารงชีวิตของประชาชน ในดาน
ที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางและแผนงานในแผนแมบทฯ มุงไปที่บทบาทของหนวยงานรัฐ ดวยการยึดตามกฎหมายปาไมเปนหลัก 
ขณะที่ประชาชนไมมีสิทธิและไมมีสวนรวมใดๆ ในการปกปองรักษาปาไม  

• แผนงานบางโครงการอาจซ้ําเติมปญหาความขัดยังกับประชาชนที่อยูในเขตปา เชน โครงการศึกษาผลกรทบจาก
การบุกรุกทําลายปาตนน้ํา, โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามการปป.ปริมาณการดูดซับคารบอนจาก
การสูญเสียพ้ืนที่ปาในอุทยานทั่วประเทศ, โครงการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความ
เสื่อมโทรมของปา (REDD) เปนตน 

 
การมุงหวังใหแผนงานดานปาไมที่ปราศจากการสะทอนสภาพปญหาของรักษาและการจัดการทรัพยากรปาไมที่แทจริง บน
พ้ืนฐานการมีสวนรวมของประชาชนเชนนี้ คงยากที่จะบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวไดไมวาจะในดานการปรับตัวและการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกก็ตาม   
 
ภาคประมง 
สาระสําคัญของภาคประมง แทบจะไมพบอยูในแผนแมบทฉบับนี้เลยทั้งที่ประมงรายยอยเปนกลุมที่ออนไหวและเสี่ยงตอ
การไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก แมวาจะมีการกลาวถึงความเสี่ยงดานผลกระทบตอการกัด
เซาะชายฝง แตก็เนนใหความสําคัญกับผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวเทานั้น ในขณะที่แผนการดําเนินงานของ
กระทรวงเกษตรในดานการประมง ก็เปนเพียงงานศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้าและทรัพยากรประมง 
เพ่ือใหทราบผลกระทบจากโลกรอน ทั้งนี้ แผนงานที่กําหนดอยูในทั้ง 3 แผนยุทธศาสตรมิไดมีโครงการที่จะชวยประชาชน
ในภาคประมง โดยเฉพาะประมงรายยอย อยางชัดเจน แมแตในแผนงานการเตรียมความพรอมและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค
ความรูดานการปรับตัว ก็ไมมีโครงการที่เก่ียวของกับภาคประมงเลย จึงมีขอวิพากษสําคัญที่เก่ียวของกับภาคประมงดังนี้ 

• ประมงน้ําจืด และประมงทะเลมิไดกลาวไดไวอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติไมวาจะเปนความเสี่ยง ดานผลกระทบ 
มาตรการบรรเทาผลกระทบ และการเสริมสรางศักยภาพในการตั้งรับปรับตัว ทําใหแผนโครงการขาดความชัดเจน 
และไมมีรูปธรรมที่เก่ียวของกับภาคการประมง  

• การวิเคราะหความเสี่ยงดานการประมง จําเปนตองพิจารณาปจจัยคุกคามทรัพยากรประมงและชายฝงทะเลย 
รวมถึงชาวประมงพื้นบาน เชน การใชเครื่องมือประมงขนาดใหญ และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนแผน
กอสรางโรงไฟฟาถานหินและโรงไฟฟานิวเคลียรในพื้นที่ภาคใต 
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