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พระมหาปรีดา ขนฺตโิ สภโณ
ผอู ำนวยการสำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


ชวงระยะเวลา ๔-๕ ปทผี่ า นมา มนุษยไดรบั รเู รือ่ งราวและรับผลกระทบของวิกฤติ
โลก จากนักวิชาการและสื่อตาง ๆ จำนวนมากจนไดยินคุนหูและพูดกันติดปากในชีวิต
ประจำวันของคนทัว่ ไป เชน วิกฤติโลกรอน วิกฤติอาหารโลก วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติการเมือง
วิกฤติการกอการรายและความรุนแรง เปนตน ผลกระทบของวิกฤติโลกดังกลาว ไดสรางความ
กังวลและความหายนะใหเกิดขึน้ แกมนุษยและสิง่ แวดลอมในโลกอยางประมาณคามิได ทำใหชวี ติ
และความเปนอยขู องมนุษยเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีไ่ มพงึ ประสงค กอใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆ มากมาย เชน ปญหาความยากจน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการเมือง ปญหา
มลภาวะเปนพิษ เปนตน ปญหาสังคมทีม่ เี หตุปจ จัยมาจากวิกฤติโลกดังกลาวกอใหเกิดวิกฤติ
คุณธรรม ทัง้ ในระดับปจเจกชน กลมุ คน ครอบครัว สังคม ประเทศ จนถึงระดับโลก เชน ความ
เห็นแกตวั การใชความรุนแรง การทุจริตฉอโกง เปนตน วิกฤติโลกสงผลกระทบตอวิกฤติคณ
ุ ธรรม
และวิกฤติคณ
ุ ธรรมสงผลกระทบตอวิกฤติโลกอยางหลีกเลีย่ งไมได


วิกฤติโลก เปนเหตุการณทอี่ ยใู นขัน้ ลอแหลมตออันตรายแกผคู นสวนใหญในโลก หรือ
อั น ตรายที่ อ ยู ใ นระหว า งหั ว เลี้ ย วหั ว ต อ ในขั้ น แตกหั ก ของผู ค นในโลกนี้ บ างครั้ ง เรี ย กว า
วิกฤติการณ ก็มี ซึง่ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Crisis หมายถึง ชวงเวลาทีม่ ปี ญ
 หาหนัก หรือชวง
เวลาอันตราย วิกฤติโลกทีม่ ผี ลกระทบเปนอันตรายตอคนจำนวนมากและเปนทีส่ นใจในปจจุบนั
คือ วิกฤติโลกรอน
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วิกฤติโลกรอน หรือบางครัง้ เรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) หมายถึง
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมอิ ากาศทีเ่ กิดจากการกระทำของมนุษย ทีท่ ำใหอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ของโลก
เพิม่ สูงขึน้ กิจกรรมของมนุษยทที่ ำใหเกิดภาวะโลกรอน คือ กิจกรรมทีท่ ำใหปริมาณกาชเรือน
กระจกชัน้ บรรยากาศเพิม่ มากขึน้ ไดแก การเพิม่ ปริมาณกาชเรือนกระจกโดยตรง เชน การ
เผาไหมเชือ้ เพลิง และการเพิม่ ปริมาณกาชเรือนกระจกโดยทางออม เชน การตัดไมทำลายปา
จากการเฝาติดตามความผันแปรของอุณหภูมโิ ลก พบวา ในระยะ ๑๐ ป สุดทาย พ.ศ. ๒๕๓๙
-๒๕๔๘ เปนชวงทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ของโลกรอนทีส่ ดุ หากไมมมี าตรการใด ๆ ทีจ่ ะยับยัง้ การปลอย
กาชเรือนกระจกแลว คาดวา อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกจะเพิม่ สูงขึน้ ๑.๕ – ๔.๕ องศาเซลเซียส
ภายใน พ.ศ. ๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๑๐๐) หรืออีก ๙๐ ป ขางหนา (จากปจจุบนั พ.ศ. ๒๕๕๓)
หลายปทผี่ า นมา ธรรมชาติไดสง สัญญาณเตือนถึงวิกฤติโลกรอนซึง่ เปนมหันตภัยที่
เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา จากปรากฏการณกาชเรือนกระจก ที่สงผลใหสภาพภูมิอากาศ
เปลีย่ นแปลง แตคนสวนใหญกลับไมสำเหนียกถึงหายนะภัยทีก่ ำลังคืบคลานเขามาหาตัว และ
พรอมจะคุกคามโลก ขนาดเกิดกรณีน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายและทำใหน้ำทะเลสูงขึ้น รวมถึง
ปรากฏการณอนื่ ๆ ทีส่ ง ผลกระทบตอความสมดุลทางธรรมชาติ หลายคนยังไมเห็นความสำคัญ
และคิดวาเปนเรือ่ งไกลตัว แตยงิ่ นานวันผลกระทบตอสภาพภูมอิ ากาศจากวิกฤติโลกรอนลุกลาม
เพิม่ มากขึน้ และรุนแรงเปนทวีคณ
ู เชน น้ำทวมอยางไมเคยปรากฏมากอน เกิดไฟปาบอยขึน้
รอนจัดหนาวจัด โรคภัยไขเจ็บลุกลาม หิมะตกหนัก แผนดินไหวในประเทศเฮติและประเทศชิลี
แนวชายฝง สึกกรอน ฯลฯ ความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ จากภัยธรรมชาติเหลานีเ้ กิดขึน้
ครั้งแลวครั้งเลา และทุกครั้งเหมือนจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เปนการยืนยันและ
ตอกย้ำอยางชัดเจนถึงวิกฤติโลกรอน
วิกฤติโลกรอนทีผ่ า นมา อัล กอร จูเนียร (Albert Arnold “Al” Gore Jr.) อดีตรอง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา คนที่ ๔๕ เจาของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึง่ ปจจุบนั
ประสบความสำเร็จอยางงดงามในฐานะนักอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดออกมากระตุนใหชาวโลก
ทุกคนหันมาตืน่ ตัว ยอมรับถึงสภาพความแปรเปลีย่ นของธรรมชาติในทางลบทีเ่ ปนผลมาจาก
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วิกฤติคณ
ุ ธรรมจากน้ำมือมนุษย พรอมรวมรณรงคใหทกุ คนหันมารวมมือรวมใจรับผิดชอบตอ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง อัล กอร จูเนียร ไดคดั สรรกรณีศกึ ษาอันหนาตืน่ ตระหนก เพือ่ กระตนุ
ความรสู กึ ของผคู นทัว่ โลกใหรบั รแู ละเขาใจถึงภัยพิบตั อิ นั รายแรงอันเปนผลมาจากวิกฤติโลกรอน
ผานหนังสือและภาพยนตรสารคดีรางวัลออสการเรือ่ งจริงซอคโลก (An Inconvenient Truth)
ทีต่ อ งยอมรับวา สามารถสะกดจิตใจใหชาวโลกนัง่ นิง่ พรางจินตนาการถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัว
เองในอนาคตไดอยางไมมที ตี่ ิ
หากยอนหลังไป ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) มีพายุทอรนาโด และพายุเฮอริเคน
พัดถลมสหรัฐอเมริกา มากมายจนทำลายสถิติ แตทั้งนี้ทั้งนั้นยังไมเทากับสิ่งที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) เมือ่ เฮอริเคนเดนนิส เฮอริเคนเอมิลี เฮอริเคนริดา รวมถึงเฮอริเคน
แคททรีนา ตางดาหนาพัดถลมอเมริกาจนอวม ยิง่ ไปกวานีพ้ ายุไซโคลนนารกสี ถลมพมาคนตาย
นับหมืน่ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) และเกิดความหายนะแผนดินไหวทีป่ ระเทศเฮติ เมือ่
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ มีผคู นลมตายมากกวาสองแสนคน และในระยะเวลาไมถงึ เดือน
เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เกิดแผนดินไหวและคลืน่ สึนามิทปี่ ระเทศชิลี ภาพความเสีย
หายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ลวนหนักหนาสาหัสจนไมอาจสรรหาคำพูดใด ๆ มาอธิบายความหายนะได


จากมุมมองแนวคิดในมิตเิ ศรษฐศาสตร การทีท่ ำใหเกิดวิกฤติโลกรอน ความลมเหลว
และความรวมมือในการแกปญ
 หาโลกรอน เกิดจากเหตุผลดังตอไปนี้
๑. ผลประโยชนของการพัฒนามากกวาผลกระทบของโลกรอน
การพัฒนาเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว เนือ่ งจากการพัฒนา
ทำใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจสูงมาก ถึงประชาชนและรัฐบาลทัว่ โลกจะทราบวา การ
พัฒนาดังกลาวจะสงผลกระทบสิง่ แวดลอมอยางมาก แตชว งเริม่ แรกของการพัฒนา คนยังเห็น
วา ผลประโยชนสว นเพิม่ (Marginal benefit) ทีไ่ ดรบั จากการพัฒนา มีคา มากกวาตนทุนสวน
เพิ่ม (Marginal cost) จากการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากในชวงเริ่มแรก
ทรัพยากรยังมีความอุดมสมบูรณ และสิง่ แวดลอมยังอยใู นสภาพดี เมือ่ การพัฒนาดำเนินมา
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ผลประโยชนสว นเพิม่ ของการพัฒนาจะเริม่ ลดนอยถอยลง ขณะทีต่ น ทุนสวนเพิม่ ของการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจะยิง่ เพิม่ ขึน้ เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทีด่ เี หลือนอยลง ดังนัน้ ตราบใดทีผ่ ลประโยชนสว นเพิม่ ของการพัฒนายังสูงกวาตนทุนสวนเพิม่
ของการทำลายทรัพยากรและสิง่ แวดลอม คนจะยังดำเนินการพัฒนาทีต่ อ งแลกดวยการทำลาย
สิง่ แวดลอมตอไป ดวยเหตุนี้ ประเทศทีก่ ำลังพัฒนาและประเทศเกษตรกรรมสวนหนึง่ รสู กึ วา
เปนความเสียเปรียบ หากตองถูกจำกัดการปลอยกาชเรือนกระจกในสัดสวนเชนเดียวกับประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เพราะประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวยอมใหคณ
ุ คากับการอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมยิ่งกวา ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนายอมใหคุณคากับการพัฒนามากกวา แตให
คุณคากับการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมนอยกวา
๒. ความไมตระหนักถึงตนทุนของวิกฤติโลกรอน
การทีป่ ระชากรโลกดำเนินกิจกรรมปลอยกาชเรือนกระจกในชวงแรก เกิดจากความ
ไมรวู า กาชดังกลาวสรางผลกระทบอยางไร แมเมือ่ มีการคนพบปรากฏการณเรือนกระจกและ
ผลกระทบของปรากฏการณนแี้ ลว การปลอยกาชเรือนกระจกยังดำเนินตอไป เพราะประชากร
โลกสวนใหญยงั ไมตระหนักถึงผลรายของปรากฏการณดงั กลาว ดวยเหตุนภี้ าวะโลกรอนจึงไม
ถูกรวมอยูในตนทุนการดำเนินกิจกรรมของมนุษย จนกระทั่งผลกระทบวิกฤติโลกรอนเริ่มสง
ผลกระทบตอมนุษยชดั เจนมากขึน้ รวมทัง้ ภาวะภูมอิ ากาศแปรปรวนและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ทีเ่ กิดมากขึน้ จนสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ ชีวติ และทรัพยสนิ ของคนทัว่ โลก รัฐบาลและ
ประชาชนทัว่ โลกจึงเริม่ หันมาใหความสนใจทีจ่ ะแกปญ
 หานี้
๓. วิกฤติโลกรอนเปนผลกระทบภายนอก
วิกฤติโลกรอนมีลกั ษณะเดียวกับผลกระทบทางสิง่ แวดลอมดานอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การผลิต กลาวคือ มีลกั ษณะเปนผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative externality) ทีเ่ กิด
จากการผลิต ในภาวะเชนนี้กลไกตลาดจึงลมเหลว เพราะการที่วิกฤติโลกรอนสงผลกระทบ
ทัว่ โลก ผปู ลอยกาชเรือนกระจกแบกรับตนทุนต่ำกวาทีค่ วรจะเปน แตประชาชนทีไ่ มไดเปนผู
ปลอยกาชกลับตองรวมรับตนทุนจากผลกระทบของวิกฤติโลกรอนดวย ผผู ลิตจึงไดรบั ประโยชน
มากกวาทีค่ วรจะเปน และยังคงปลอยกาชเรือนกระจกตอไป เพราะเขาไมไดแบกรับตนทุนของ
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การปลอยกาชดังกลาวเทาทีค่ วร เมือ่ พิจารณาถึงความรวมมือในการแกปญ
 หาวิกฤติโลกรอน
ทีผ่ า นมา ประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เปนผปู ลอยกาชเรือนกระจกรายใหญของโลก จึงไมยนิ ดีที่
จะเขารวมอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติ วาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCC:
United Nations Framework Convention on Climate Change) เนือ่ งจากสหรัฐอเมริกา
เปนผูไดรับประโยชนจากการผลิตและการบริโภค แตประเทศอื่น ๆ กลับตองรับตนทุนจาก
ผลกระทบวิกฤติโลกรอน ซึง่ เปนผลมาจากกาชเรือนกระจกทีส่ หรัฐอเมริกาปลอยออกมา
๔. การแกปญ
 หาวิกฤติโลกรอนเปนสินคาสาธารณะ
เมื่อมองในอีกมิติหนึ่ง มาตรการแกไขปญหาวิกฤติโลกรอนมีลักษณะเปนสินคา
สาธารณะ (Public goods) กลาวคือ การทีค่ นหนึง่ บริโภคสินคานัน้ ไมกระทบตอการบริโภค
ของคนอืน่ ๆ และไมสามารถกีดกันคนอืน่ ๆ ไมใหเขาถึงสินคานีไ้ ด หรือหมายความวา ทุก
คนในโลกตางไดรบั ประโยชนจากการแกปญ
 หาวิกฤติโลกรอนทัง้ สิน้ ไมวา เขาผนู นั้ จะจายเพือ่ การ
แกปญ
 หานีห้ รือไม เมือ่ สถานการณเปนเชนนี้ จะกอใหเกิดความยินดีทจี่ ะรับประโยชนจากการ
แกปญ
 หาวิกฤติโลกรอน แตกลับไมยนิ ดีจา ยเพือ่ การแกปญ
 หาวิกฤติโลกรอน ในทำนองเดียว
กับความรวมมือระหวางประเทศเพือ่ แกปญ
 หาวิกฤติโลกรอน ซึง่ มีประเทศทีย่ นิ ดีจะรับประโยชน
หากวิกฤติโลกรอนไดรบั การแกไข แตกลับไมยนิ ดีทจี่ ะตองเสียสละเงินสำหรับการรวมมือกันแก
ปญหานี้
๕. ความรวมมือแกวกิ ฤติโลกรอนไมใชภาวะดุลยภาพ
หากพิจารณาความรวมมือในการแกปญ
 หาวิกฤติโลกรอนของนานาประเทศ การแก
ปญหาโลกรอนเปนเกมระหวาง ๒ ฝาย คือ ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว โดย
ทีท่ งั้ สองฝายมีทางเลือกกลยุทธ ๒ ทางเลือก คือ การรวมมือในอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศเพือ่
แกวกิ ฤติโลกรอน และการไมรว มมือในอนุสญ
ั ญาดังกลาว เหตุทเี่ ปนเชนนัน้ เพราะการทีท่ งั้
สองกลมุ ประเทศตางใหความรวมมือในอนุสญ
ั ญาฯ เปนภาวะทีไ่ มใชดลุ ยภาพ เนือ่ งจากหากมี
ฝายใดฝายหนึง่ ละเมิดอนุสญ
ั ญาฯ ฝายทีล่ ะเมิดจะไดประโยชนมากขึน้ แตฝา ยทีย่ งั คงใหความ
รวมมือในอนุสญ
ั ญาฯ จะเปนฝายเสียประโยชน ดังนัน้ ในทีส่ ดุ ทัง้ สองฝายตางก็ละเมิดอนุสญ
ั ญาฯ
ทัง้ ๆ ทีก่ ารรวมมือกันอาจทำใหทงั้ สองฝายไดประโยชนมากกวาการไมรว มมือกัน
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๖. วิกฤติโลกรอนมาจากวิกฤติคณ
ุ ธรรม
ความเห็นแกตวั ความละโมบอยากได และความไมรจู กั พอเพียงของมนุษย เปนเหตุ
ใหมนุษยทำลายธรรมชาติทมี่ อี ยอู ยางจำกัด เชน ปาไม น้ำมัน กาชธรรมชาติ ตลอดถึงอาหาร
และวัสดุตา ง ๆ มนุษยไดนำมาสนองกิเลสและตัณหาของตนจนทำใหขาดสมดุลทางธรรมชาติ
เปนเหตุใหเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา ง ๆ เชน แผนดินไหวอยางรุนแรงในประเทศเฮติ หิมะ
ตกหนักในประเทศจีนและยุโรป น้ำทวมหนักในประเทศออสเตรเลีย ภูเขาน้ำแข็งทีข่ วั้ โลกละลาย
อยางทีไ่ มเคยปรากฏมากอน ภัยพิบตั ดิ งั กลาวนีเ้ กิดมาจากวิกฤติโลกรอนหรือมีความเกีย่ วเนือ่ ง
เชือ่ มโยงกับวิกฤติโลกรอน ซึง่ เบือ้ งหลังวิกฤติการณนสี้ าเหตุมาจากวิกฤติคณ
ุ ธรรมของมนุษย
นัน่ เอง


นักวิชาการหลายสำนักโดยเฉพาะในประเทศไทยไดระบุผลกระทบของวิกฤติโลกรอน
ไวอยางนาเปนหวง ทั้งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบทางดานสุขภาวะ
โรคภัยไขเจ็บ เปนตน ตัวอยางของนักวิชาการทีแ่ สดงความเห็นในเรือ่ งนี้ เชน
ดร.อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา ผอู ำนวยการศูนย เครือขายงานวิเคราะหวจิ ยั และ
ฝกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลก แหงภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (START) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาวถึงผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน สภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยจะมีการ
เปลีย่ นแปลงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ จากการศึกษาแบบจำลองสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยในอีก
๓๐-๘๐ ป พบวา จำนวนวันรอนทีส่ งู กวา ๓๓ องศาเซลเซียส จะมีมากขึน้ ประมาณ ๓๐-๖๐ วัน
ตอป จากปกติ ๒๐ วันตอป จังหวัดทีม่ วี นั รอนมากทีส่ ดุ คือ อุทยั ธานี เนือ่ งจากมีพนื้ ทีอ่ ยใู น
หุบเขา รองลงมาคือ นครสวรรค สำหรับจำนวนวันเย็นทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ำกวา ๑๕ องศาเซลเซียส
จะมีประมาณ ๒๐ วันตอป จากเดิมประมาณ ๓๐-๔๐ วันตอป โดยจังหวัดทีอ่ ยบู ริเวณชายฝง
ทะเลตะวันตกจะมีจำนวนวันเย็นมากที่สุด ทานกลาววา “วิกฤติโลกรอนยังสงผลกระทบตอ
แมน้ำเจาพระยา ทำใหฤดูน้ำหลากเปลีย่ นแปลงไป โดยในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะมีปริมาณ
น้ำมากกวาทีผ่ า นมาถึงรอยละ ๔๐ เนือ่ งจากทัง้ ปริมาณน้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ระดับ
น้ำทะเลจะสูงขึน้ กวาทีผ่ า นมา จะสงผลทำใหกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดน้ำทวมงายและถีข่ นึ้ ”
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วิกฤติโลกรอน ไมเพียงแต สงผลกระทบตอมนุษยโดยตรง แตยงั สงผลกระทบตอระบบ
นิเวศนตา ง ๆ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร การแพรระบาดของแมลงศัตรูพชื หลายชนิด และ
ทีห่ ลายคนอาจจะลืมนึกถึง นัน่ คือผลกระทบทีส่ ำคัญอันเกีย่ วของกับชีวติ ของมนุษยในเชิงสุขภาพ
อนามัยจากวิกฤติโลกรอนทีจ่ ะนำมาซึง่ โรคอุบตั ใิ หม
ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน กลาวถึง
สถานการณโรคทีม่ ากับวิกฤติโลกรอนวา วิกฤติโลกรอนจะทำใหอตั ราการเปนโรคมะเร็งปอด
เพิม่ สูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากการสูดกาซเรดอน (Radon) ซึง่ เปนภาวะกาซทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ดินแทรก
ซึมผานรอยแตกของตึก อาคาร บานเรือนทีก่ อ สรางพืน้ บานติดดิน เปนทีน่ ยิ มกันทัว่ ไป หาก
เทียบอัตราสวนกับบานเรือนสมัยกอนทีน่ ยิ มสรางบานลักษณะยกพืน้ สูง คนสมัยกอนจึงมีความ
เสีย่ งต่ำในการเปนมะเร็งปอด นาตกใจวาปจจุบนั มีคนเปนโรคนีเ้ พิม่ ขึน้ ถึงวันละ ๕ ราย
ศ.ดร.นพ. สมชัย อธิบายดวยวา ภาวะมลพิษทางอากาศจะสงผลกระทบตอมนุษย
ผานทางระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผทู ไี่ วตอสารเหลานัน้ จะมีผลใหมอี าการของโรคทางเดิน
หายใจ และทีเ่ ปนอยแู ลวจะมีอาการรุนแรงมากขึน้ ในผทู มี่ โี รคปอดหรือโรคหัวใจจะมีความอึด
ตอการออกกำลังลดลง สำหรับผปู ว ยหรือผสู งู อายุอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได มลพิษทางอากาศที่
เกิดจากโลกรอน จะเปนปญหาสำคัญของชุมชนเมืองใหญและเมืองอุตสาหกรรม วิกฤติโลกรอน
ยังเปนสาเหตุใหเกิดการแพรระบาดของโรคเขตรอน ทำใหเกิดความชุกเพิม่ ขึน้ ในประเทศ
และแพรขยายออกไปสปู ระเทศทีอ่ ยเู หนือขึน้ ไปทีไ่ มเคยมีการระบาดมากอน ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ผลของการเปลีย่ นแปลงทางนิเวศวิทยาของพาหะนำโรค เชน โรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออก
เดงกี โรคสมองอักเสบติดเชือ้ อารบอไวรัส ทีม่ ยี งุ เปนพาหะนำโรค เพราะยิง่ อุณหภูมโิ ลกสูงขึน้
ก็ยงิ่ เหมาะแกการนำพาโรคและออกหากินบอยขึน้
นพ.ธวัช สุนทราจารย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา จาก
การประชุมประเมินสถานการณการระบาดของโรคติดตอ จากวิกฤติโลกรอนในระดับนานา
ชาติ มีความกังวลถึงผลกระทบดานสุขภาพ เนือ่ งจากอุณหภูมทิ เี่ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะโรค
ที่เกิดจากยุงเปนพาหะ เชน ไขเลือดออก มาลาเรีย รวมทั้งโรคจากอาหารและน้ำ เชน
อหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด อาหารเปนพิษ เปนตน นอกจากนีส้ ภาพอากาศทีร่ อ นขึน้ ยังทำให
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แบคทีเรียในอากาศมีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ กวาปกติ มีโอกาสในการแพรระบาดสูง ในอนาคตมี
ความเปนไปไดวา โรคเหลานีห้ ากไมรบี รักษาดวยยาปฏิชวี นะ อาจมีโอกาสเสียชีวติ สูงถึง ๖๐ %
ทานกลาววา “โรคไขเลือดออกเปนโรคทีต่ อ งจับตามองมากทีส่ ดุ เพราะนอกจากยัง
ไมมยี าหรือวัคซีนในการรักษาแลว ปจจุบนั ยังพบวายุงลายซึง่ เปนพาหะสำคัญของโรค ซึง่ เคย
ออกหากินเฉพาะแตในเวลากลางวัน ไดเปลีย่ นมาออกหากินในเวลาพลบค่ำจนถึง ๕ ทมุ ทำให
ยากตอการปองกันหรือวินิจฉัยโรค ปญหาวิกฤติโลกรอนจึงเปนมหันตภัยแหงอนาคตของ
มนุษยชาติ อยางแทจริง และสังคมไทยกำลังเผชิญหนากับความทาทายของสภาพอากาศ”


 
ประเทศไทยไดใหสตั ยาบันกับอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติ วาดวยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ โดยไทยจัดอยใู นกลมุ ๑๔๘ ประเทศกำลังพัฒนา (non-annex I) ทีไ่ มถกู
บังคับใหลดกาซเรือนกระจกเหมือนกับอีก ๔๑ ประเทศพัฒนาและหลายประเทศในยุโรปกลาง
เนือ่ งจากการปลอยกาซเรือนกระจกของไทยยังอยใู นปริมาณต่ำ ทัง้ นีร้ ายงานทรัพยากรโลกป
๒๐๐๕ (World Resources 2005) ของสถาบันทรัพยากรโลก (“World Resource
Institution) ระบุวา ป ๒๕๔๓ ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ ๒๖๑ ลานตัน
โดยปลอยกาซคารบอนไดออกไซดคดิ เปนรอยละ ๐.๗๘ ของโลก ขณะทีจ่ นี และสหรัฐอเมริกา
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดคดิ เปนรอยละ ๑๔.๗ และ ๒๐.๖ ตามลำดับ
ประเทศไทยทำหนาที่เปนผูมีอำนาจตามพิธีสารเกียวโต (DNA: Designated
National Authority) ซึง่ เปนบทบาทภายใตพธิ สี ารเกียวโต (Kyoto protocol) นอกจากนี้
การทีป่ ระเทศไทยถูกจัดใหอยใู นกลมุ ประเทศกำลังพัฒนา ยังทำใหประเทศไทยมีหนาทีใ่ หการ
สนับสนุนการดำเนินงานตามอนุสญ
ั ญาตาง ๆ โดยมีความรับผิดชอบรวมกับนานาประเทศใน
ระดับทีแ่ ตกตางกัน (Common but differentiate responsibilities)
ประเทศไทยตองดำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการเตรียมความพรอมของไทยในการ
สรางขีดความสามารถในการปรับตัว (adaptation) รวมถึงจัดทำรายงานแหงชาติ (NC :
National Communication) เพือ่ รายงานผลการดำเนินงานตอประชาคมโลกภายใตอนุสญ
ั ญา
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วาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ นีก้ ารดำเนินนโยบายจะตองไมกอ ใหเกิดผลกระทบ
หรื อ อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาประเทศ และควรให ค วามสำคั ญ กั บ การลดการปล อ ยก า ซ
เรือนกระจกจากแหลงกำเนิด (Carbon sources) และเพิม่ แหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดมาก
ขึน้
นับตัง้ แตป ๒๕๔๕ เปนตนมารัฐบาลไทยไดใหความสำคัญกับการแกไขปญหาวิกฤติ
โลกรอนมากขึน้ โดยมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทำหนาทีเ่ ปน
หนวยงานกลาง เพือ่ ประสานงานกับองคกรตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ นักวิชาการ องคกร สถาบัน
ธุรกิจภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาตาง ๆ เพือ่ ทำหนาทีก่ ำหนดบทบาท ทิศทางและมาตรการ
ตาง ๆ รวมกัน รัฐบาลไทยไดจดั ทำแนวนโยบายแหงรัฐผานกระบวนการมีสว นรวมจากทุกภาค
สวนของสังคม
คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบใหมีการจัดทำรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจกขึน้ ดวย องคการนีม้ บี ทบาทในการวิเคราะห กลัน่ กรองโครงการ สง
เสริมการพัฒนาตลาดซือ้ ขายกาซเรือนกระจก เปนศูนยขอ มูลกลางเกีย่ วกับโครงการทีไ่ ดรบั
คำรับรอง สนับสนุนการดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา วิจยั และพัฒนา รวมมือกับนานาชาติ รวมถึงมีบทบาท
ในการกำหนดทาทีการเจรจาอนุสญ
ั ญาและพิธกี ารตาง ๆ


วิกฤติโลกรอนในปจจุบนั จะเห็นไดวา เปนปญหาทีท่ วั่ โลกใหความสนใจและตระหนักถึง
ผลกระทบเปนอยางยิง่ รวมทัง้ ในประเทศไทยเอง ซึง่ คนไทยก็ไดใหความสนใจกับวิกฤติโลกรอน
กันมาในระยะหนึง่ แลว เชน การรณรงคใหคนไทยหันมาใชน้ำมันแกซโซฮอล ชวยกันประหยัด
พลังงาน ลดใชพลาสติกและวัสดุฟมุ เฟอย รวมทัง้ การตัง้ อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศที่ ๒๕ องศา
เซลเซียส เปนตน ซึง่ จะเห็นไดวา สวนมากจะอยใู นรูปแบบของการรณรงค เชิญชวนใหรว มมือ
กันลดวิกฤติโลกรอน เทานัน้
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ซึง่ หากพิจารณากฎหมายแตละฉบับของไทยทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดลอม ไมวา จะเปน พรบ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. วัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ พรบ. ควบคุมอาคาร จะเห็นไดวา
กฎหมายแตละฉบับดังกลาว มิไดออกมาโดยมีเจตนารมณเพือ่ ปองกันหรือแกไขการเกิดปญหา
วิกฤติโลกรอนโดยตรง เพียงแตออกมาเพือ่ ปองกันการเกิดปญหาสิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรมเปน
เรือ่ งๆ ไปเทานัน้ รวมทัง้ ประเทศไทยยังไมมนี โยบายของภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการลดวิกฤติโลก
รอนอยางชัดเจน อยางไรก็ดหี ากประเทศไทยมีนโยบายหรือออกกฎหมายเพือ่ แกวกิ ฤติโลกรอน
โดยตรง ก็นาจะทำใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ทั้งนี้เพราะลำพังเพียงการรณรงคเพื่อ
ชวยกันลดวิกฤติโลกรอนเพียงอยางเดียวนัน้ อาจไมเพียงพอ


 
เพือ่ ไมใหประชากรโลกไดรบั ผลกระทบทีร่ นุ แรงจากการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ
จึงควรใหความรวมมือในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติใหคงอยตู ราบนานเทานาน ตามมาตรการ
ดังตอไปนี้
๑. รวมกันใชกา ชธรรมชาติแทนถานหินและน้ำมันในกระบวนการผลิตและการ
ขนสงตางๆ เพือ่ ลดปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซดใหนอ ยลง
๒. ใชพลังงานทดแทน เชนจากแสงอาทิตย ชีวมวล
๓. รักษาปาทีม่ อี ยใู หคงอยตู อ ไป ฟน ฟูสภาพปาทีเ่ สือ่ มโทรม ปลูกปาเพิม่ เติม
๔. ศึกษาและปรับปรุงวิธกี ารใชปยุ ใหเหมาะสมกับชนิดของดิน
๕. ใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพทัง้ ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือน
๖. เพิม่ ประสิทธิภาพในดานคมนาคม ซึง่ อาจทำไดโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ทดแทนเชือ้ เพลิง หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต เปนตน
๗. ลดความเห็นแกตวั ไมเอาเปรียบผอู นื่ และธรรมชาติ ไมโลภมากจนเปนสาเหตุ
ใหทำลายจนเสียสมดุลทางธรรมชาติ
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๘. ใชชวี ติ พอเพียง เปนอยกู บั ธรรมชาติ มีเหตุมผี ลในการดำรงชีพ ประกอบอาชีพ
สุจริตหรือสัมมาชีพตามอริยมรรค
๙. รูจักคุณคาแทคุณคาเทียมในการบริโภคอาหารและใชสอยวัสดุในชีวิต
ประจำวัน
๑๐. เห็นแกประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสว นตนหรือสวนอืน่

 
 
ในการแกปญ
 หาวิกฤติโลกรอน ทุกคนทุกภาคสวนจะตองตระหนักถึงภยันตรายและ
จะตองดำเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน มีการกำหนดนโยบายและวางแผนอยางรัดกุมจึง
สามารถแกปญ
 หาวิกฤติโลกรอนทีก่ ำลังเผชิญอยไู ด ปจจัยสคู วามสำเร็จในการแกปญ
 หาวิกฤติ
โลกรอน จะตองดำเนินการเปนลำดับ ดังนี้
๑. ทราบถึงวิกฤติทกี่ ำลังเผชิญอยู
๒. ประเมินความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากวิกฤตินนั้
๓. วางแผนรับมือกับวิกฤติทเี่ กิดขึน้
๔. เฝาระวัง และควบคุมวิกฤติอยางสม่ำเสมอ
๕. เมือ่ เกิดวิกฤติ มีการจัดการตามแผนทีว่ างไวลว งหนาไดอยางถูกตอง
๖. มีทมี จัดการภาวะวิกฤติทจี่ ดั เตรียมไวลว งหนา
๗. มีการซักซอมการปฏิบตั ิ การปรับแผนใหทนั ตามเหตุการณ
๘. การอำนวยการ การบังคับบัญชา ประสานงานทีด่ แี ละเปนระบบ
๙. เยียวยาชวยเหลือเหยือ่ ทีป่ ระสบภาวะวิกฤติ
ดังนัน้ จึงถึงเวลาแลว ทีเ่ ราทุกคนตองหันมารวมมือกันเพือ่ สรางจิตสำนึก มีคณ
ุ ธรรม
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดำเนินชีวติ และคานิยมตาง ๆ ทีเ่ ปนตัวการทำใหโลกรอน โดย
การไมกระทำพฤติกรรมใด ๆ ทีเ่ พิม่ ความรอนใหกบั โลกมากขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ เตรียมความพรอม
และรับมือกับสถานการณการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมโิ ลกทีก่ ำลังรุนแรงมากขึน้ การยุตวิ กิ ฤติ
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โลกรอนเปนหนาทีข่ องทุกคน โดยไมมกี ารแบงแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ อาชีพ หรือฐานะ
ความร่ำรวยหรือยากจน แตทกุ คนตองมีจติ สำนึกมีคณ
ุ ธรรมและเริม่ ตนปรับตัว ปรับใจ และ
ปรับวิธกี ารใชชวี ติ เพือ่ รวมกันปองกันและแกไขมหันตภัยทีค่ บื คลานเขาคุกคามและสรางหายนะ
แกมนุษยชาติในปจจุบนั นี้


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

