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สรุปเนื้อหาหลัก
 

ทำาไมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นเรื่องสำาคัญ 

 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่เปราะบางท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะ
มีพื้นที่แนวชายฝั่งยาว มีการกระจุกตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามพื้นที่ชายฝั่งอย่างมาก และมีสภาพ
เศรษฐกิจที่พึ่งพิงเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้อย่างสูง  

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก�าลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคน้ีแล้ว อย่างท่ีประจักษ์จากความถี่และความรุนแรงของ
สภาพอากาศสุดโต่ง เช่น  คลื่นความร้อน ภัยแล้ง อุทกภัย และพายุไซโคลน ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก�าลังท�าให้ภาวะการขาดแคลนน�้าทวีความรุนแรงข้ึน และก่อผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและ
เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร ท�าให้เกิดไฟป่าและพื้นท่ีชายฝั่งเสื่อมโทรม และเพิ่มความเสี่ยงด้านสาธารณสุข

 • สิ่งที่เราประสบพบเห็นกันอยู่ทุกวันน้ียังไม่ถึงขั้นเลวร้ายที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ
สูงที่สุด การศึกษาประเมินว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในสี่ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามจะเพิ่มขึ้น 4.8 องศา
เซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2100 จากระดับเฉลี่ยของปีค.ศ.1990 ขณะที่ระดับน�้าทะเลเฉลี่ยโลกจะสูงขึ้นอีก 70 เซนติเมตร
ในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งจะส่งผลร้ายแรงต่อภูมิภาค และภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามจะ
ประสบภาวะอากาศที่แห้งแล้งขึ้นในช่วง 20-30 ปีข้างหน้า 

 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มว่าจะต้องทนทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าอัตราเฉลี่ยท่ัวโลกในกรณี
ทีโ่ลกยงัคงด�าเนนิไปอย่างในปัจจบุนั และหากน�าผลกระทบท้ังในส่วนท่ีเกีย่วข้องและไม่เกีย่วข้องกบักลไกตลาด รวมถึงความ
เสี่ยงต่อมหันตภัยมาพิจารณา จะพบว่าต้นทุนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทั้งสี่ประเทศอาจสูงถึงขนาดสูญ
เสียผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) รวมกันร้อยละ 6.7 ในแต่ละปีภายในปีค.ศ. 2100 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ย
ของโลกมากกว่าสองเท่า

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจกลายเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพยายามลดระดับความ
ยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยปฏิบัติการเร่งด่วนทั้งในด้านการ
ปรบัตวัและการชะลอผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึง่ไม่มเีวลาเหลอืให้ผลดัวนัประกนัพรุง่อีกต่อไปแล้ว

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

 
 • การปรับตัวเป็นหัวใจส�าคัญในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้ ปฏิบัติการด้านนี้

จ�าเป็นต้องมีการสร้างศักยภาพในการปรับตัวพร้อมกับปฏิบัติการท้ังในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติในภาคท่ีอ่อนไหวต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

 • แม้ว่าขีดความสามารถในการปรับตัวของประเทศข้ึนอยู่กับระดับของการพัฒนา แต่การเพิ่มความพยายามเผยแพร่ความ
ตระหนักรู้แก่ประชาขน การวิจัยเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านองค์ความรู้ และการร่วมมือประสานงานกันท่ีดีข้ึนในทุกภาคส่วน 
และทุกระดับของกลไกรัฐบาล ก็สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในการปรับตัวได้อย่างสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ปฏิบัติการปรับตัวหลายอย่างแล้วในภาคท่ีอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ทรัพยากรน�้า 
เกษตรกรรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภาคป่าไม้และสาธารณสุข เรื่องส�าคัญตอนน้ีคือการเพิ่มความเข้มข้นของ
ปฏิบัติการต่างๆ เหล่านี้ด้วยวิธีตอบสนองเชิงรุกมากข้ึน และบูรณาการการปรับตัวเข้าไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา และลด

ระดับความยากจน 
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 การชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาระดับโลก 

 • ร้อยละ 12 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลกในปีค.ศ. 2000 มีต้นตอมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากการที่
ภูมิภาคนี้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรสูง สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทส�าคัญในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในอนาคต  

 • ในฐานะที่เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากท่ีสุดในภูมิภาค (ร้อยละ 75 ในปีค.ศ. 2000) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
และภาคป่าไม้เป็นหัวใจส�าคัญสู่ความส�าเร็จของความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เป้าหมายนี้จะบรรลุได้โดยการลด
การตัดไม้ท�าลายป่า ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้น และปลูกป่าทดแทน พร้อมกับการจัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 • ภาคพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภาคท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ยังคงมีโอกาส
มากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคพลังงาน จากการประเมิน ทางเลือกท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์เหล่านี้ (win-win options) 
มีศักยภาพที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมจากภาคพลังงานได้ถึงร้อยละ 40 ต่อปีภายในปีค.ศ. 2020 ใน
สี่ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้ ศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอนได้เพิ่มมากขึ้น
อีกร้อยละ 40 อาจท�าได้โดยวิธีที่ต้องมีต้นทุน (positive cost options) เช่น การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหินไปใช้ก๊าซหรือ
พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงาน ด้วยต้นทุนรวมท่ีไม่ถึงร้อยละ 1 ของ GDP ในปีค.ศ. 2020

 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ในโลกในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคเกษตร โดยการจัดการที่ดินและพื้นที่เกษตรที่ดีขึ้น

หนทางสู่อนาคต 

 • การลดหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นคุณูปการต่อโลก และต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาในระดับโลกบน  
รากฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยแบ่งกันรับภาระ ในฐานะท่ีเป็นภูมิภาคหน่ึงท่ีเปราะบางท่ีสุดต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และมีความจ�าเป็นสูงสุดในการปรับตัวต่อผลกระทบ พร้อมท้ังมีศักยภาพสูงในด้านการลดหรือชะลอผล 
กระทบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรแสดงบทบาทส�าคัญในการแก้ไขปัญหาระดับโลก 

 • ขณะทีก่ารปรบัตวัรบัผลกระทบเป็นวาระส�าคญัของภมูภิาค เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ควรเร่งความพยายามด้านการลด หรอืชะลอ
การปล่อยคาร์บอน เศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนต�่าน�ามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมมหาศาล และต้นทุนของการเพิกเฉยต่อปัญหานั้นสูง
กว่าต้นทุนการลงมือปฏิบัติการ 

 • การด�าเนินมาตรการการปรับตัวและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยการพัฒนากรอบนโยบายท่ีครอบคลุม 
แรงจูงใจให้ภาคเอกชนด�าเนินการ การขจัดการบิดเบือนทางตลาด และทรัพยากรด้านการเงิน นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ 

 • แหล่งทุนจากนานาชาติ การถ่ายทอดวิทยาการ และความร่วมมือเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จด้านการปรบัตวั 
และชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ภมูภิาคนีค้วรเสรมิสร้างขดีความสามารถของตนในการใช้
ทรัพยากรด้านการเงินที่มีอยู่ และที่อาจได้เพิ่มในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นแนวทางหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการกับประเด็นข้ามพรมแดนท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น การจัดการทรัพยากรน�้า การป้องกันไฟป่า การจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการควบคุมโรค
ติดต่อ พร้อมกับการเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ ข
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 • วิกฤตเศรษฐกิจเปิดโอกาสส�าหรับช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจท่ีมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
และเศรษฐกจิทีป่ล่อยคาร์บอนต�า่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โครงการการกระตุน้เศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมจะสามารถ
ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ช่วยสร้างงาน ลดระดับความยากจน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อม
ส�าหรับภูมิภาคในการเผชิญกับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ  ค





ก. ทำาไมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน              

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นเรื่องสำาคัญ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นประเด็นด้านการพัฒนาท่ีส�าคัญท่ีสุดประเด็นหนึ่งท่ีเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้จะเผชิญในศตวรรษที่ 21 ในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.76 
องศาเซลเซียส จากการศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Intergovermental Panel on Climate Change 2007 : IPCC 2007) ภาวะโลกร้อนส่งผล
ให้สภาพอากาศผันผวนอย่างรุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเกิดฝน ความถี่ และความ
รุนแรงของการเกิดสภาวะอากาศร้ายแรง ส่งผลให้ระดับน�า้ทะเลเฉลี่ยโลกพุ่งสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ของมนุษย์ หากว่ามนุษย์เพิกเฉยไม่ด�าเนินการใดๆ มีความเป็นไปได้ว่าสภาพดังกล่าวจะร้ายแรงยิ่งขึ้น
ในอนาคต ภายใต้สถานการณ์จ�าลองที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงที่คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดท�าเมื่อปีค.ศ. 2000 ภายในสิ้นศตวรรษนี้ อุณหภูมิ
พื้นผิวโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจากระดับเมื่อค.ศ. 1980–1999 อีก 4 องศาเซลเซียส ในช่วงคาดการณ์
ระหว่าง 2.4 - 6.4 องศาเซลเซียส (รูปภาพ H1) รูปการณ์เช่นนี้จะส่งผลกระทบอย่างแสนสาหัสต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของโลก 

รูปภาพ H1. การคาดการณ์ของความร้อนผิวโลกจากแบบจำาลองการหมุนเวียนปกติระหว่างชั้นบรรยากาศกับมหาสมุทร
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Source:  IPCC (2007).
Note: B1, A1T, B2, A1B, A2, and A1FI represent alternative emissions scenarios developed by IPCC. A1 scenario family describes a world of 

rapid economic growth and population that peaks in mid-century and declines thereafter. Within the A1 family, there are three 
scenarios characterizing alternative developments of energy technologies: A1FI (fossil fuel intensive), A1B (balanced), and A1T 
(predominantly non-fossil fuel). B1 scenario describes a world with rapid changes in economic structures toward a service and 
information economy, the introduction of clean and resource-efficient technologies, and the same population path as in the A1 family. 
A2 scenario describes a world with slower per capita economic growth, continuously increasing population, and slower technological 
change than in other storylines. B2 scenario describes a world with intermediate economic development, continuously increasing 
global population at a rate lower than A2, and less rapid technological change than in B1 scenario (IPCC, 2000).

Figure H1.  Atmosphere-Ocean General Circulation Model Projections of Surface Warming

 Philippines  Thailand  Viet Nam  World Indonesia

หมายเหตุ :  B1, A1T, B2, A1B, A2 และ A1FI แสดงถึงสถานการณ์การปล่อยคาร์บอนแบบต่างๆที่  IPCC พัฒนาขึ้น สถานการณ์ในตระกูล A1 เป็นโลกที่มีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและอัตราการเพิ่มของประชากรที่พุ่งถึงจุด

สูงสุดในช่วงกลางศตวรรษและชะลอลงภายหลังจากนั้น ภายในตระกูล A1  มีสถานการณ์สามประเภทย่อยที่แสดงให้เห็นถึงระดับต่างๆของการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน คือ  A1FI (ใช้พลังงานฟอสซิลสูง) A1B (สมดุลย์) 

และ A1T (ใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลเป็นหลัก) สถานการณ์ B1 เป็นโลกที่โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจการบริการและข้อมูลข่าวสาร  การใช้เทคโนโลยีที่สะอาด และใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวโน้มประชากรเช่นเดียวกันกับตระกูล A1   สถานการณ์ A2 แสดงให้เห็นถึงโลกที่อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรต�่ากว่า ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีความเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีช้ากว่าสถานการณ์อื่นๆ สถานการณ์  B2 แสดงให้เห็นถึงโลกที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะปานกลาง มีอัตราประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เพิ่มที่ช้ากว่า A2 และมีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ช้ากว่าของสถานการณ์ B1 (IPCC 2000) 

ที่มา :  IPCC (2007) 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกและต้องอาศัยความร่วมมือแก้ไขใน

ระดับโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระ
ส�าคัญของนโยบายระหว่างประเทศ ขณะนี้ทั่วโลกได้มีฉันทามติแล้วว่า การป้องกันไม่ให้ภาวะโลกร้อน
เข้าสู่ระดับที่เป็นอันตราย ต้องมีปฏิบัติการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรักษาเสถียรภาพ
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไว้ที่ระดับ 450–550 ส่วนต่อล้าน (ppm) (IPCC 
2007) ระดับที่ต�่ากว่านี้เป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ และระดับที่สูงกว่านี้ถือเป็นเกณฑ์ต�่าสุดในความ
พยายามชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Stern 2007)

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำาลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคแล้ว 
 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งในโลกต่อผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภูมิภาคนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากร 563 ล้านคนโดยมีอัตรา
เติบโตของประชากรเกือบร้อยละ 2 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 1.4 (ตาราง 
H1) ภูมิภาคนี้มีพื้นที่ชายฝั่งที่ยาว มีการกระจุกตัวของประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายฝั่ง ประชากรพึ่งพาการเลี้ยงชีพโดยเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรยากจนที่
มีระดับฐานะอยู่ที่หรือต�่ากว่าขีดความยากจน และหลายประเทศก็พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและภาค
ป่าไม้เป็นหลัก ในฐานะท่ีเป็นภูมิภาคท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาช่วยให้ประชากรจ�านวนมากหลุดพ้นจากความยากจนข้น
แค้น แต่ระดับความยากจนทั้งที่ค�านวณได้และไม่ได้จากรายได้ยังคงมีอัตราที่สูงในอีกหลายประเทศ 
และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium Development Goals : MDGs) จึงเป็น
ภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะกลายเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่ส�าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนและการขจัดความ

ตาราง H1.  ตัวบ่งชี้หลักด้านเศรษฐกิจ สังคม-ประชากร และสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียก�าลังพัฒนา b โลก

ด้านเศรษฐกิจและสังคม-ประชากร 

การเจริญเติบโตของ GDP ค.ศ.1990-2007 (% เฉลี่ยต่อปี) 5.5 7.0 2.9

GDP ต่อหัว ค.ศ. 2007 (ณ ราคาคงที่เหรียญสหรัฐ ค.ศ. 2000) 4,020.3 3,802.5 5,964.3

ระดับความยากจนในปีค.ศ. 2005 (% สัดส่วนต่อหัว)

ที่ระดับวันละ 1.25 เหรียญสหรัฐ 18.8 27.1 25.2

ที่ระดับวันละ 2.00 เหรียญสหรัฐ 44.6 54.0 69.4

ประชากรรวม ค.ศ. 2007 (หน่วยล้านคน) 563.1 3,519.7 6,612.0

อัตราการเพิ่มของประชากร  ค.ศ. 1990-2007 (% เฉลี่ยต่อปี) 1.9 1.5 1.4

ความหนาแน่นของประชากร ค.ศ. 2007 (ต่อตารางกิโลเมตร) 781.5 901.6 51.0

การเพิ่มของประชากรเมือง ค.ศ. 2000-2005 (% เฉลี่ยต่อปี) 3.5 2.6 2.1

สัดส่วนประชากรในรัศมี 100 กม.ของชายฝั่ง ค.ศ. 2005 ( %) 80.2 34.3 38.0

การจ้างงานในภาคเกษตร ค.ศ. 2004 (% การจ้างงานทั้งหมด) 43.3 a 36.8 –

ด้านสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ที่ดินทั้งหมด ค.ศ. 2007 (ล้านเฮคตาร์) 433.0 - 13,013.5

พื้นที่ป่า ค.ศ. 2005  (% ของพื้นที่ทั้งหมด) 46.9 - 30.4

ระดับความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า ค.ศ. 1990-2005 (% เฉลี่ยต่อปี) -1.3 -0.2 -

ความยาวของชายฝั่ง (‘000 กิโลเมตร) 173.3 274.5 1,478.7

อัตราการเข้าถึงแหล่งน้�าที่ดีขึ้น ค.ศ. 2006 (% ของประชากร) 85.2 80.4 86.2

อัตราการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีขึ้น ค.ศ. 2006 (% ของประชากร) 71.4 65.3 60.0

การใช้ไนโตรเจนเพื่อการเกษตรค.ศ. 2005 (ตันต่อเฮคตาร์) 0.05 - 0.02

การเพิ่มผลผลิตของพืชจ�าพวกข้าว 1990-2007 (% เฉลี่ยต่อปี) 2.7 1.9 1.3

การเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรประมงและสัตว์น้�า ค.ศ. 1990-2007 (% เฉลี่ยต่อปี) 4.7 5.1 2.4

การเพิ่มผลผลิตจากป่าไม้ 1990-2007 (% เฉลี่ยต่อปี)

ไม้กลมเพื่ออุตสาหกรรม (คิวบิคเมตร) -1.3 -0.6 0.1

กระดาษและกระดาษอัดแข็ง (ตัน) 11.7 8.8 2.8

กระดาษและเยื่อกระดาษ (ตัน) 15.2 4.5 0.8

- =  คือไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ :     a      ไม่รวมประเทศบรูไนดารุสลัม กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า

       b     ประเทศก�าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิก ADB

ที่มา : World Bank’s World Development Indicators online database: World Bank (2008); FAOSTAT (2008); FAO (2006); United Nations Environment Programme (2006)
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ยากจนของภูมิภาค
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ปรากฏให้เห็นเป็นที่เด่นชัดแล้วในภูมิภาคนี้ คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC, 2007) รายงานถึงแนวโน้มที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีการบันทึกไว้ว่าอุณหภูมิสูง
ขึ้นโดยเฉลี่ยทศวรรษละ 0.1–0.3 องศาเซลเซียส ในช่วงปีค.ศ.1951 ถึง 2000 นอกจากนี้ ภูมิภาค
นี้ยังคงประสบกับภาวะฝนตกน้อยลงและระดับน�้าทะเลสูงขึ้น (ปีละ 1-3 มิลลิเมตร) ความถี่และความ
เข้มข้นของสภาพอากาศรุนแรงก็ทวีขึ้นเช่นกันในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี รวมถึงการเกิดคลื่น
ความร้อนถี่ขึ้น (เช่น จ�านวนวันที่ร้อนและกลางคืนที่อบอ้าวมากขึ้น และจ�านวนวันคืนที่อากาศเย็นลด
ลง) การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของภาวะฝนตกหนักกับการเพิ่มขึ้นของจ�านวนพายุไซโคลนโซนร้อน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะน�า้ท่วมหนัก ดินถล่ม และภัยแล้งในหลาย
พื้นที่ของภูมิภาค สร้างความเสียหายแก่อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์ (รูปภาพ H2)

         (ก) จ�านวนของน้�าท่วม/พาย ุ     (ข) การประเมินค่าความเสียหายจากน้�าท่วม/พายุ

                  (ค) จ�านวนผู้เสียชีวิตจากน้�าท่วม/พาย ุ    (ง) จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากน้�าท่วม/พายุ1

หมายเหตุ: 1. ไม่มีข้อมูลจากประเทศเวียดนามเรื่องจ�านวนผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากน�้าท่วมและพายุ

ที่มา: CRED (2008), CCFSC (2005) 

รูปภาพ H2. ระดับความเสียหายเนื่องจากนำ้าท่วม/พายุ (ปีค.ศ. 1960-2008) 

1960–1
969

1970–1
979

1980–1
989

1990–1
999

2000–2008

1960–1
969

1970–1
979

1980–1
989

1990–1
999

2000–2008

1960–1
969

1970–1
979

1980–1
989

1990–1
999

2000–2008

1960–1
969

1970–1
979

1980–1
989

1990–1
999

2000–2008

0

40

80

20

60

100

120

 Indonesia  Philippines  Thailand  Viet Nam

0

2,000

3,000

1,500

1,000

500

2,500

3,500

4,000

M
ill

io
n 

$

0

4,000

8,000

2,000

6,000

10,000

12,000

    0

20

30

15

10

5

25

35

40

M
ill

io
n 

pe
op

le

N
um

be
r 

N
um

be
r 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ



The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review—Highlights4

รูปภาพ H3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคส่วนต่างๆ 

ที่มา: ADB study team, adapted from Stern (2007).

นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังท�าให้ปัญหาการขาดแคลนน�้ารุนแรงมากขึ้น
ในหลายพื้นที่ของภูมิภาค สร้างผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ด้านอาหาร ท�าให้เกิดไฟป่าและสร้างความเสื่อมโทรมให้กับพื้นท่ีป่า สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติการณ์ของโรคติดต่อ ยิ่งไปกว่าน้ีภัยแล้งยังส่งผล
ให้กระแสน�้าตามแม่น�้าสายหลักๆ ลดลง และท�าให้น�้าเป็นสิ่งท่ีหายากข้ึนในหลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีท่ีเกิดภาวะเอลนินโญ่ ได้สร้างความเสียหายต่อพืช
ผลและท�าให้น�้าด่ืมขาดแคลน (IPCC 2007) นอกจากน้ี มีการค้นพบว่าการท่ีระดับผลผลิตข้าวลดลง
ร้อยละ 10 มีส่วนเกี่ยวเน่ืองจากการท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนทุกๆ 1 องศาเซลเซียส ยิ่งไปกว่านี้ จ�านวน
พื้นที่ป่าที่โดนไฟไหม้เพิ่มข้ึนจากประมาณ 4 ล้านเฮคตาร์ ในช่วงปีค.ศ.1982-1983 เป็น 5 ล้าน
เฮคตาร์ ในค.ศ.1994 และ 10 ล้านเฮคตาร์ ในช่วงปีค.ศ. 1997-1998 ในขณะท่ีร้อยละ 18 ของ
ระบบปะการังประสบกับภาวะฟอกขาวในช่วงปีค.ศ. 1997-1998 ทีเ่กดิภาวะเอลนนิโญ่ รปูภาพ H3 
แสดงให้เหน็ถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อภาคหลกัๆ 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ขั้นเลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึง

 เป็นที่คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทวี
ระดับความเข้มข้นข้ึนในช่วงทศวรรษข้างหน้า โดยความถี่และความเข้มข้นของภาวะอากาศรุนแรงจะ

เพิ่มขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัว อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนอยู่มากเกินกว่าท่ีจะประเมินอย่าง

1°C 2°C 3°C 4°C 5°C

ปาไมและระบบนิเวศ 

สาธารณสุข

สภาพอากาศรุนแรง

ผลผลิตตกต่ำ

การเกษตร  

ทรัพยากรน้ำ

ประชากรประสบปญหาขาดแคลนน้ำจำนวนมากขึ้น

ปญหาคุณภาพทรัพยากรน้ำที่หนาดินและชั้นบาดาล

ปาหญาและปาพุมทนแลงคอยๆ เขามาแทนที่ปาเขตรอน 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมเนื่องจาก

ระดับน้ำทะเลหนุนสูง

แนวโนมผลผลิตเพิ่มในบางประเทศ 

ความลาชาของฤดูกาลเพาะปลูก

เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหัวใจมากขึ้นเนื่องจากความรอน

สภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นถี่และทวีความรุนแรงขึ้น (เชน คลื่นความรอนและแลง น้ำทวม พายุไซโคลน)

ปญหาการไหลของน้ำผิวดิน

การอุบัติของโรคที่มีพาหะ เชน มาลาเรีย โรคไขเลือดออก

เกาะเล็กๆ คอยๆ หายไป

ภาวะปะการังฟอกขาว

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปค.ศ. 1990) 
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แม่นย�าได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะพัฒนาไปอย่างไร  และผลการศึกษาท่ีน�าเสนอในท่ีนี้
ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ทิศทางและมิติความส�าคัญมากกว่าที่จะเป็นการท�านายอนาคต  คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC, 2007) ประเมินว่า อณุหภูมิพืน้ผิวเฉลีย่ใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จะเพิม่ขึน้ 3.77 องศาเซลเซยีส ภายในสิ้นศตวรรษนี้เม่ือเปรียบเทียบกับ
ระดับเฉลี่ยที่เส้นฐานของช่วงปีค.ศ.1961–1990 และจะประสบกับสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งยิ่งข้ึนใน
ช่วง 20-30 ปีข้างหน้าภายใต้สถานการณ์ที่ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ยิ่งไปกว่านี้ ภาวะโลก
ร้อนจะส่งผลให้ระดับน�้าทะเลเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอีก 59 เซนติเมตร ภายในปีค.ศ. 2100 โดยเปรียบ
เทียบกับค่าเฉลี่ยท่ีเส้นฐานของช่วงปีค.ศ. 1980–1999 โดยประเมินจากสถานการณ์จ�าลองเดียวกัน 
หรือระดบัน�า้ทะเลเฉลีย่อาจสงูกว่าน้ีอีก 1 เมตรกว่าด้วยซ�้าหากพิจารณาว่าแผ่นน�้าแข็งกับธารน�้าแข็ง
ก�าลังละลายอย่างรวดเร็ว ดังที่ผู้เช่ียวชาญด้านสภาพภูมิอากาศบางรายประเมินไว้ (The Guardian 
2009) และทั้งปวงนี้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดั่งการศึกษาที่คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ้าง (IPCC, 2007) และงานศึกษาวิจัยล่าสุด

อื่นๆ ที่คาดการณ์ไว้ว่า 

 • เมือ่ถงึช่วงปีค.ศ. 2070-2099 ระดบักระแสน�า้สงูสดุในเเม่น�า้โขงแต่ละเดอืนอาจเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 41 ในลุ่มน�้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในเขตสันดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้า ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นส�าหรับน�้าท่วมในฤดูฝน ขณะเดียวกันปริมาณกระแสน�้าต�่าท่ีสุด
แต่ละเดือนที่ไหลเข้าอาจลดลงไปอีกร้อยละ 24 ส�าหรับพื้นที่ลุ่ม และร้อยละ 29 ในแถบ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้า รูปการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าจะขาดแคลนน�้าในช่วงฤดู
แล้ง (Hoanh et al. 2004)

 • มีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะลดศักยภาพในการผลิตพืชประเภทข้าว

ของภูมิภาคนี้อย่างมีนัยส�าคัญภายในสิ้นคริสตศวรรษน้ี และจะเป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร การศึกษาของ Murdiyarso (2000) คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตข้าวใน
เอเชียอาจลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อถึงปีค.ศ. 2100 จากผลกระทบโดยรวมของปฏิกิริยาทาง
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น การใช้ปุ๋ย อุณหภูมิสูงเกินไปจะส่งผลกระทบต่อช่วงต้นข้าว
ออกดอกและการขาดแคลนน�้า อย่างไรก็ดี งานศึกษาที่ล่าสุดกว่านี้ เช่น ของ  Cline (2007)  
ประเมนิว่าผลผลติการเกษตรอาจตกต�า่ลงมากกว่าร้อยละ 19 ในกรณีที่ไม่ค�านึงถึงปฏิกิริยา
ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยให้พืชเติบโตในเอเชียเม่ือสิ้นสุดศตวรรษน้ี โดยระดับของการ
ตกต�า่ลดหลัน่กนัไปตัง้แต่ร้อยละ 15 ในเวยีดนาม ถงึร้อยละ 26 ในประเทศไทย การศึกษา
ของ Zhai and Zhuang (2009) ประเมินว่าการที่ผลผลิตที่ตกต�่าฮวบฮาบถึงระดับนี้อาจฉุด
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริง (Real GDP) หดตัวไปร้อยละ 1.4 ต่อปี เมื่อถึง
ค.ศ. 2080 และหากน�าเอาปัจจัยเรื่องเงื่อนไขการค้าที่จะเลวร้ายลงเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 
GDP อาจตกไปได้ถึงร้อยละ 1.7

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวม
ของเอเชยีในอัตราเกอืบร้อยละ 50 โดย Malcolm et al. (2006) ประเมนิว่าการเพิม่ขึ้นสองเท่า
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะท�าให้พืชสูญพันธุ์ไปได้ถึง 133 ถึง 2,835 สายพันธุ์ในพื้นที่
แถบอินโด-พม่า

 • McMichael (2004) กล่าวว่า ความเสีย่งเรือ่งอตัราตายและอตัราเจบ็ป่วยอนัเนือ่งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (จากโรคท้องร่วงและภาวะทุพโภชนาการ) ในบางพื้นที่ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว และประเมินว่าแนวโน้มนี้จะยัง
คงสภาพเดิมในปีค.ศ. 2030 ภัยน�้าท่วมและระดับน�้าทะเลสูงขึ้นในอนาคตจะท�าให้คุณภาพ
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น�้าแย่ลง ซึ่งจะน�าไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อที่มากับน�้า เช่น โรคผิวหนังอักเสบ และ
โรคกระเพาะล�าไส้

 • Wassmann et al. (2004) คาดการณ์ว่าแม้ในสถานการณ์ทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกค่อน
ข้างต�่า ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นจะท�าให้น�้าท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนว
ชายฝั่งในเอเชียใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกจ�านวนมากขึ้นประมาณ 13 ถึง 94 ล้าน
คน ในแต่ละปี เมื่อสิ้นศตวรรษนี้ โดยประชากรประมาณร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระ
ทบนี้ อาศัยอยู่ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม Tran et al. (2005) ประเมินว่า 
การที่ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น 1 เมตร อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าชายเลน 2,500 ตาราง
กิโลเมตร ในเอเชีย และท�าให้เกิดน�้าท่วมในพื้นที่ 5,000 ตารางกิโลเมตร ของสามเหลี่ยม
ปากแม่น�้าแดงและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขงอีก 15,000–20,000 ตารางกิโลเมตร 

การสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ ส�าหรับงานศึกษาชิ้นนี้ โดยใช้แบบจ�าลองการประเมิน
โลกเชิงบูรณาการ (Global Intergrated Assessment Model : IAM) และมุ่งเน้นไปที่ส่ีประเทศ 
คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ยืนยันผลการศึกษาหลายประเด็นดังกล่าวข้างต้นที่
ส�าคัญก็คือ ผลจ�าลองสถานการณ์ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงชี้ให้เห็นว่า 

 • อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีของสี่ประเทศนี้จะเพิ่มขึ้น 4.8 องศาเซลเซียส ภายในปีค.ศ. 2100 จาก
ระดับของปีค.ศ.1990 พื้นที่ทางตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะร้อนกว่าทาง
ฟากตะวันออก การรักษาเสถียรภาพความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไว้
ที่ 550 ppm จะช่วยลดอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีของทั้งสี่ประเทศนี้ไว้ที่ระดับ 
2.3 องศาเซลเซียส และหากระดับความเข้มข้นอยู่ที่ 450 ppm ก็จะช่วยลดได้ 1.8 องศา
เซลเซียส ในปีค.ศ. 2100 (รูปภาพ H4)

 • อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามอาจประสบภาวะอากาศแล้งยิ่งขึ้นในช่วง 20-30 ปีข้าง
หน้าแม้ว่าแนวโน้มน้ีอาจจะพลิกกลับในช่วงกลางศตวรรษโดยมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณ
ฝนในปีค.ศ. 2100 จะอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าเม่ือปีค.ศ. 1990 อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์อาจ
ประสบภาวะปริมาณฝนเพิ่มข้ึนในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของศตวรรษน้ี 

 • ระดับน�้าทะเลเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มข้ึน 70 เซนติเมตร ภายในสิ้นศตวรรษนี้เมื่อเปรียบ
เทียบกับระดับน�้าทะเลของเมื่อปีค.ศ.1990 (รูปภาพ H5) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ความเข้ม
ข้นของก๊าซเรือนกระจกในโลกคงเสถียรภาพที่ช่วง 450 ถึง 550 ppm คาดว่าระดับน�้าทะเล
เฉลีย่ของโลกจะเพิม่ขึน้ประมาณ 40 เซนตเิมตร เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระดบัน�า้ทะเลของปีค.ศ.
1990 ภายในปีค.ศ. 2100

นอกจากน้ี ผลจากการสร้างแบบจ�าลองแสดงให้เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังที่ท�านายไว้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ในส่ี
ประเทศดังกล่าวในอีกหลายสิบปีข้างหน้า กล่าวคือ 

 • ทรัพยากรน�้า  ภาวะโลกร้อนจะท�าให้ปัญหาการขาดแคลนน�้าเลวร้ายกว่าท่ีเป็นอยู่ในหลาย
พื้นที่ของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยและเวียดนามในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า โดย
ประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน ในประเทศไทย และ 8.4 ล้านคน ในเวยีดนามจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าภายในปีค.ศ. 2050
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หมายเหตุ :  กรณีอ้างอิง คือ การไม่ด�าเนินมาตรการใดๆ S450 = เสถียรภาพ ที่ 450 ppm. การวิเคราะห์ไม่ได้พิจารณากระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่มา : ทีมศึกษา ADB
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Hi Mark, kindly note this  minor corrections on Page 7 Figure H6. The label 
on the y axis should be (1990=1) and not as (m ton/yr). Attached is the latest 
version of the highlights as of 03 April.
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รูปภาพ H6. ศักยภาพผลผลิตข้าวในสี่ประเทศและในโลก 
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Figure H4  Projected Annual Mean 
Temperature Rise Relative 
to the 1990 Level in Study 
Countries (°C)

Source: ADB study team.
หมายเหตุ :  กรณีอ้างอิง คือ การไม่ด�าเนินมาตรการใดๆ S550 = เสถียรภาพที่ 550 ppm S450 = เสถียรภาพ  ที่ 450 ppm.
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Source: ADB study team.

รูปภาพ H5. การคาดการณ์ระดับนำ้าทะเลหนุนเฉลี่ยของโลกเมื่อเปรียบเทียบ

กับระดับนำ้าทะเลเมื่อปีค.ศ. 1990

รูปภาพ H4. การคาดการณ์อุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายปีเมื่อเปรียบเทียบกับ

ระดับอุณหภมูิเมื่อปีค.ศ. 1990 ในสี่ประเทศ

 • เกษตรกรรม  ทัง้สีป่ระเทศจะประสบปัญหาศกัยภาพการผลติข้าวตกต�า่ไปประมาณร้อยละ 50 ภาย 
ในปีค.ศ. 2100 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับอัตราเฉลี่ยของปีค.ศ.1990 ภายใต้สมมติฐานว่า 
ไม่มีการปรับตัวและไม่มีการปรับปรุงทางวิชาการและเทคโนโลยี ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวจะ 
ตกต�่าในระดับตั้งแต่ร้อยละ 34 ในอินโดนีเซีย ถึงร้อยละ 75 ในฟิลิปปินส์ และคาดว่าแนว 
โน้มดังกล่าวจะเริ่มปรากฏตั้งแต่ปีค.ศ. 2020 ในประเทศส่วนใหญ่ (รูปภาพ H6) อย่างไร 
ก็ตาม ความพยายามที่จะคงเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศจะช่วยป้องกันแนวโน้มผลผลิต 
ข้าวตกต�่าดังกล่าวนี้ได้

 • ภาคป่าไม้ ความเปลี่ยนแปลงในการกระจายทางชีวภาพ (biome distribution) ในแง่การ
สญูเสยีป่าชัน้สงูจะน�าไปสูก่ารสญูเสยีด้านความหลากหลายทางชวีภาพอย่างมีนัยส�าคัญ โดย
ประเมินว่าพื้นที่ผืนป่าคุณภาพสูงที่เป็นป่าร้อนชุ่มชื้น ป่ากึ่งผลัดใบ และป่าไม้ผลดัใบ ซึง่ต่าง
มศีกัยภาพในการกกัเกบ็คาร์บอนสงู จะถกูทดแทนด้วยป่าหญ้าเขตร้อนและป่าไม้พุ่มทนแล้ง 
ซึ่งเก็บคาร์บอนได้น้อยหรือไม่ได้เลย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ
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 • สุขภาพมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะน�ามาซ่ึงความตายด้วยโรคที่เกี่ยวกับ
หัวใจและระบบทางเดินหายใจในอัตราท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากความร้อนและโรคที่มีแมลงเป็น
พาหะ (มาลาเรียและโรคไข้เลือดออก) ในสี่ประเทศในช่วงไม่กี่สิบปีข้างหน้า 

การศึกษาน้ีประเมินต้นทุนต่อภาคเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�าหรับ

สี่ประเทศ (กล่อง H1) โดยผลแสดงให้เห็นว่าส�าหรับทั้งสี่ประเทศนี้แล้ว แม้ว่าต้นทุนทั่วทั้งระบบ      
เศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่ไม่มีความพยายามระดับโลกในการลดหรือ
ชะลอการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะค่อนข้างต�า่ในระยะปานกลาง แต่ต้นทุนดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญในระยะเวลาถัดไป ในปลายศตวรรษนี้ ต้นทุนท่ัวท้ังภาคเศรษฐกิจโดยเฉลี่ย 
ในแต่ละปีอาจสูงถึงร้อยละ 2.2 ของ GDP หากพิจารณาเพียงผลกระทบต่อตลาด และสูงถึง 
ร้อยละ 5.7 ของ GDP หากรวมผลกระทบนอกตลาดด้วย และร้อยละ  6.7  ของ GDP เมือ่คดิรวม 
ความเสีย่งต่อภยัพบิตั ิ(รปูภาพ H7 และ H9)  ตวัเลขเหล่านีส้งูกว่าอตัราเฉลีย่ของโลกมาก (รูปภาพ H8 
และ H10) เนื่องจากทั้งสี่ประเทศมีแนวชายฝั่งยาว มีการกระจุกตัวของประชากรอยู่ตามพื้นที่ชายฝ่ัง 
ประชากรพึง่พาอาศยัภาคเกษตรกรรมและทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ยงัชพี โดยมขีดีความสามารถในการ
ปรบัตวัต�า่ ประกอบกบัภมูภิาคนีม้อีากาศแบบเขตร้อนแถบเส้นศนูย์สตูรเสียส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบ
กับที่อื่นในโลก 

หากมีการคงเสถียรภาพของก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ระดับ 450–550 ppm ต้นทุนทางเศรษฐกิจ             
โดยรวมอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนจะต�่ากว่าน้ีมากอย่างมีนัยส�าคัญ จึงท�าให้สรุปได้ว่าต้นทนุ
ของการนิง่เฉย และในทางตรงข้าม ผลประโยชน์จากการปฏบิตักิาร จะมนียัส�าคญัอย่างยิง่ต่อทั้งสี่
ประเทศ (รูปภาพ H11)

3. ความจำาเป็นที่ต้องลงมือดำาเนินการเร่งด่วน

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องลงมือปฏิบัติการเพื่อปรับตัวและสร้างภูมิคุ ้มกันเพ่ือ
รับมือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งลดต้นทุนที่เกิดจากผลกระทบที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้แล้วจากก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ปัจจุบันในระบบภูมิอากาศ การปรับตัวเป็นเรื่องส�าคัญอย่าง
ยิ่งในการบรรลุเป้าหมาย MDGs และการขจัดความยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนยากจนเป็น

หมายเหตุ :    ผลลัพธ์ในที่นี้มาจากสมมติฐานสถานการณ์จ�าลองอ้างอิง A2 คือ ไม่มีการด�าเนินมาตรการใดๆ “mean” ระบุถึงผลเฉลี่ย “mode” หมายถึง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด และช่วงประมาณการ

จากระดับ 5-95 ของเปอร์เซ็นไทล์เป็นส่วนที่ระบายสี 

ที่มา :   ทีมศึกษา ADB
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Figure H7  Loss in GDP (market impact only) 
in Study Countries under A2 Scenario
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Figure 7.6  Mean Impact by Type in Study 
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Figure H8  Global Loss in GDP (market impact 
only) under A2 Scenario
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รูปภาพ H7. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (GDP) 

(เฉพาะผลกระทบด้านตลาดในสี่ประเทศ)

รูปภาพ H8. การสูญเสียของเศรษฐกิจโลก

(เฉพาะผลกระทบด้านตลาด)
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หมายเหตุ:  ผลลัพธ์ในที่นี้มาจากสมมติฐานสถานการณ์จ�าลองอ้างอิง A2 ที่ไม่มีการด�าเนินมาตรการใดๆ 

ที่มา:  ทีมศึกษา ADB

รูปภาพ H9. ผลกระทบเฉลี่ยในสี่ประเทศ รูปภาพ H10. ผลกระทบเฉลี่ยโลก 
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Figure H9.  Mean Impact in Study Countries 
under A2 Scenario
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Figure H10.  Global Mean Impact under 
 A2 Scenario

mean

หมายเหต:ุ  ความสญูเสยีท้ังหมดครอบคลุมท้ังผลกระทบตลาด ผลกระทบท่ีไม่ใช่ด้านตลาด และความ

เสีย่งต่อหายนะ กรณอ้ีางองิ คอื การไมด่�าเนนิมาตรการใดๆ S550= เสถยีรภาพที ่550 

ppm S450 = เสถียรภาพที่ 450 ppm ; 

ที่มา: ทีมศึกษา ADB
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Figure H11  Total Losses at Mean under 
Different Scenarios (including market 
impact, nonmarket impact and  
catastrophic risks)

รูปภาพ H11. ความสูญเสียทั้งหมดเฉลี่ยในสี่ประเทศภายใต้สถานการณ์ จำาลองต่างๆ

กลุ่มที่เปราะบางที่สุดต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะพวกเขามีขีดความ
สามารถในการปรับตวัต�า่ เนือ่งจากพวกเขามรีายได้ต�า่และไม่สามารถใช้ประโยชน์เต็มที่จากโครงสร้าง
พื้นฐาน บริการ และการศึกษา พวกเขามักอาศัยอยู่ในพื้นที่เปราะบางทางภูมิศาสตร์ซึ่งมักเสี่ยงต่อ
ภยันตรายทางธรรมชาติมากที่สุด ขณะเดียวกัน คนยากจนจ�านวนมากก็ท�างานหาเลี้ยงชีพอยู่ในภาค 
ที่อ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมง โดยพวกเขา 
แทบไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปหารายได้จากแหล่งอื่น ด้วยเหตุนี้ การช่วยเหลอืชมุชนทีเ่ปราะบางเพือ่ให้ 
พวกเขาสามารถมองอนาคตออกและปรบัตวักบัความเสีย่งท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศจะ 
เป็นการช่วยให้มีการบรรลุเป้าหมาย MDGs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 ขณะที่การปรับตัวรับผลกระทบเป็นวาระส�าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี้
ยังมีบทบาทส�าคัญในการลดหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยการด�าเนิน
ยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนต�่าอย่างแข็งขัน ในปีค.ศ. 2000 ภูมิภาคนี้
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 12 ของอัตราทั่วโลก คือ 5,187 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
เทยีบเท่า (MtCO2-eq) (ตาราง H2) โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ 27 จากเมือ่ปีค.ศ. 1990 ซึง่เป็นอตัราทีเ่พิม่สงูอย่าง
รวดเรว็มากกว่าอตัราการเพิม่โดยเฉลีย่ของโลก นอกจากนีห้ากค�านวณต่อหวัประชากร การปล่อยก๊าซเรอืน
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กล่อง H1. PAGE2002 Model

 

PAGE2002    คือ  แบบจ�าลองประเมินโลกเชิงบูรณาการ  (IAM)  จากบนลงล่างที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์พัฒนาขึ้นมา เพื่อประเมินนโยบาย

สภาพภูมิอากาศและการศกึษา Stern Review (2007) น�าไปใช้ในการประเมนิด้านความสญูเสยีต่อระบบเศรษฐกจิในอนาคตจากผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบจ�าลองน้ีแบ่งโลกออกเป็นแปดภมูภิาค แต่การศึกษาชิน้นีไ้ด้ปรบัแบบจ�าลองดังกล่าวมาใช้กบัส่ีประเทศ ด้วยมมุมองว่าสี่

ประเทศนีเ้ป็นคนละภูมภิาค

แบบจ�าลองนี้ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ทันสมัยที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศและเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความเชื่อม                      

โยงระหว่างการปล่อยคาร์บอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (ดังที่แสดงในกล่องรูปภาพ H1) ค่าตัวแปรทางสถิติแบบจ�าลองมา            

จากการศึกษาต่างๆที่ทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวบรวมไว้ (IPCC, 2001) โดยมีการแจกแจงค่าความ 

เป็นไปได้ที่สะท้อนความไม่แน่นอน แบบจ�าลองนี้ท�าการประเมินผลกระทบผ่านฟังก์ชั่นความเสียหายโดยโยงมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจกับการที่

อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบมีปัจจัยผลักดันสามประการ คือ (1) การเพิ่มอุณหภูมิเฉพาะในภูมิภาค ซึ่งก�าหนดโดยการผลักดันของรังสีจากความเข้ม

ข้นของก๊าซเรือนกระจก รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงาน การใช้ที่ดินและป่าไม้ มีเธน (CH4) กับซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์  (SF6) กับซัลเฟต  

(2) ค่าพารามิเตอร์ด้านผลกระทบระดับภูมิภาคซึ่งเป็นกลไกของลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค และ (3) ความสามารถในการปรับตัวของภูมิ

ภาคนั้นๆ ซึ่งระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นปัจจัยก�าหนด

ความเป็นไปได้ของความไม่ต่อเนื่องขนาดใหญ่หลวงในอนาคตถูกจ�าลองผ่านความเป็นไปได้ที่เพ่ิมขึ้นเป็นเส้นตรงของการที่อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะ

เพิ่มสูงมากกว่าระดับที่ยอมรับได้ (threshold) ในกระบวนการสร้างแบบจ�าลองดังกล่าว ได้มีการท�าให้แบบจ�าลองนี้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานการณ์

ปกติ ที่ไม่มีการด�าเนินมาตรการใดๆ (IPCC A2 business-as-usual scenario) ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ GDP และอัตรา

การเติบโตของประชากร ดังนั้น แบบจ�าลองนี้เอื้อต่อการประเมินภาพรวมนโยบายการชะลอและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในส่วนการประเมินนโยบายลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบจ�าลองนี้ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการที่อุณหภูมิสูง

ขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่มีใครท�าอะไร (BAU scenario) และเปรียบเทียบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจในกรณีที่มีความพยายามรักษาเสถียรภาพความ

เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไว้ในระดับต่างๆ ได้แก่ที่ 450 ppm และ 550 ppm เพื่อจุดประสงค์ในการประเมินนโยบายการปรับตัว 

โมเดลนี้จ�าลองต้นทุนส�าหรับการลงทุนในมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถการปรับตัวของภูมิภาค รวมถึงการสร้างก�าแพงทะเล การพัฒนาพันธุ์พืช

ทนแล้งและทนความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบบางระดับ (ร้อยละ 90) ของผลกระทบทางตลาดหากไม่มีมาตรการบรรเทา และเปรียบเทียบกับผล

ประโยชน์ในด้านผลกระทบทางตลาดที่หลีกเลี่ยงได้ ค่าตัวแปรทางสถิติของต้นทุนได้มาจากการศึกษาแบบล่างขึ้นบน และสอดคล้องกับการประเมินของ

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC 

2007)

ที่มา: Hope (2006), ADB study team.
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กระจกในภมูภิาคยงัสงูกว่าระดบัเฉลีย่ของโลก แม้ว่าจะค่อนข้างต�า่เมือ่เทยีบกบัอตัราในประเทศทีพ่ฒันา
แล้ว การใช้ประโยชน์จากที่ดินและภาคป่าไม้  (Land Use Change and Forest sector : LUCF) เป็นตัวการ
หลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาคนี้เมื่อปีค.ศ. 2000 โดยทั้งภาคนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 75 ของทั้งหมด ต้นตอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาคอีกสองแหล่งใหญ่ คือ ภาค
พลังงาน (ร้อยละ 15) และภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 8) โดยภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
อัตราที่พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 83 ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1990–2000 เป็นการถีบตัวเร็วที่สุดในบรรดาสาม
ภาคที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก อินโดนีเซียเป็นบ่อเกิดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสาเหตุหลัก คือ ภาคการใช้ที่ดินและป่าไม้ (รูปภาพ H12) อย่างไร
ก็ตาม มีมาตรการลดหรือชะลอการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยท�าประโยชน์ระดับโลก
ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังจะน�ามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมส�าหรับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
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Figure H12.  GHG Emissions in Southeast 
Asia by Country

Note: GHG emissions total = 5,187 Mt CO2-eq.
Source: CAIT Database 2008.
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รูปภาพ H12.  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีค.ศ. 2000) 

หมายเหตุ: Total GHG emissions = 5,187 MtCO2-eq.

ที่มา: CAIT Database, WRI (2008).

ตาราง H2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกแบ่งตามภาคในปีค.ศ. 2000 (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า)

ภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 กลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 2 โลก

พลังงาน 791.8 9,503.9 14,728.1 26,980.4

อุตสาหกรรม 50.8 722.9 628.6 1,369.4

เกษตรกรรม 407.0 3,484.2 1,445.8 5,729.3

การใช้ที่ดินและป่าไม้ 3,861.0 7,887.0 -274.0 7,618.6

กากของเสีย 76.6 695.4 473.4 1,360.5

การปล่อยคาร์บอนทั้งสิ้น 5,187.2 22,293.4 17,001.9 43,058.2

การปล่อยคาร์บอนต่อหัว 9.3 4.4 12.5 6.1
หมายเหตุ : ก. กลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1  ได้แก่ ประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งบางกลุ่มประเทศมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อผลกระทบร้ายแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเทศที่มีพื้นที่ชายฝั่ง                 

ในระดับที่ต�่า และที่เสี่ยงต่อภาวะการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและภัยแล้ง และประเทศที่ต้องพึ่งพิงรายได้จากการผลิตและค้าเชื้อเพลิงฟอสซิล จะรู้สึกถึงความเปราะบางต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของ 

มาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่า 

  ข.กลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 2 ได้แก่ ประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นสมาชิกขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)  

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1992 รวมทั้งประเทศที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น รัสเซีย สาธารณรัฐต่างๆ ในบอลติค และอีกหลายประเทศในยุโรปกลางและตะวันออก

 ที่มา: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) database, WRI (2008)
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 ข. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ  

   ภูมิอากาศเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมถึงการปรับตัวทั้งในระบบ 
ธรรมชาติหรือระบบของมนุษย์ เพื่อตอบสนองกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีคาดว่าจะเกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะลดอันตรายหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสในการปรับตัวนั้นๆ ด้วย
เหตุนี้ การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศช่วยลดความเปราะบางและเพ่ิม
ภูมิคุ้มกัน การด�าเนินการปรับตัวท�าได้ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ และรัฐบาล การ
ปรับตัวส่วนหนึ่งเกิดในภาคเอกชน (autonomous adaptation) ขณะเดียวกันก็มีปฏิบัติการอีกส่วน
หนึ่งที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจเชิงนโยบาย การด�าเนินการปรับตัวอาจเกิดเป็นเชิง “ตอบสนอง” 
ต่อผลกระทบที่เป็นที่ประจักษ์แล้ว หรือเป็นมาตรการ “เชิงรุก” เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาจเกิดเป็นเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการซึ่งอาศัย  
นโยบายและการเปลี่ยนแปลงสถาบันและพฤติกรรมเป็นหลัก การปรับตัวสามารถด�าเนินการพร้อมกัน
ไปได้ในสองระดับกว้างๆ คือ สร้างขีดความสามารถในการปรับตัวในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และ
ด�าเนินมาตรการการปรับตัวเฉพาะด้าน 

1.   การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัว 

การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวครอบคลุมถึงการสร้างข้อมูลข่าวสารและเงื่อนไข 
ที่เอื้อต่อปฏิบัติการด้านน้ี ท้ังในด้านก�ากับดูแลเชิงสถาบัน การบริหารจัดการ และด้านการเงิน 
 การสร้างขีดความสามารถเพื่อปรับตัวของประเทศต้องอาศัยความพยายามจากทุกภาคส่วนของ 
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการวางกรอบนโยบายและกรอบ 
เชิงสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เติมเต็มช่องว่างด้านข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ 
ที่ถูกต้อง พร้อมท้ังจัดสรรทรัพยากรรัฐส�าหรับการด�าเนินการปรับตัวต่อผลกระทบ ประเทศใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด�าเนินการที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่น่าชื่นชมในอันที่จะส่งเสริม 
ศักยภาพในการปรับตัว แต่ยังคงมีสิ่งท่ีต้องท�าอีกมาก การส่งเสริมขีดความสามารถด้านนี้ในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ต้องอาศัยการบูรณาการประเด็นการปรับตัวกับผลกระทบเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิ
อากาศเข้าไปในทุกมิติของการวางแผนพัฒนา (mainstreaming) ซ่ึงหมายความว่าการปรับตัวควร 
ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์ประกอบที่ละเลยไม่ได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การ 
ขจัดความยากจนและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประเด็นrส�าคัญเร่งด่วนด้านการปรับตัว 
กับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรบูรณาการท่ี 
รายงานดังกล่าวน้ีน�าเสนอ คือ 

 • เร่งเผยแพร่ความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระ
ทบ เพื่อสร้างฉันทามติส�าหรับการด�าเนินงานระดับสาธารณะ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
รายมีส่วนร่วม รวมถึงภาคครัวเรือน ธุรกิจ หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชา
สงัคม  และหุน้ส่วนด้านการพฒันาเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
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 • ท�าการวจิยัเพือ่สร้างความเข้าใจมากขึน้ในเรือ่ง (1) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผล 
 กระทบ และความจ�าเป็นของการปรบัตวัในระดบัท้องถิน่ (2) การแก้ไขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ด้านต้นทนุ ทัง้ในเชงิวชิาการและเชงิปฏบิตัทิีมุ่ง่เน้นเรือ่งระบบธรรมชาต ิ (ทรพัยากรน�า้ การ 
ผลติทางเกษตร ป่าไม้ ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และอืน่ๆ) และ (3) ยทุธศาสตร์และวธิี 
ปฏบิตัใินการปรบัตวัทีส่มเหตสุมผลซึง่ครอบคลมุกว้างไกลกว่าระบบธรรมชาต ิ(เช่น ในประเดน็ 
การย้ายถิน่ กลไกการคุม้ครองทางสงัคม การเลีย้งชพีของชาวนาและชาวประมงรายเลก็ และ 
การควบคมุจดัการกบัการปรบัตวัในทกุระดบั)

 • เร่งเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้

 • สร้างระบบหรือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงและกลไกการวางแผนเพื่อส่งเสริม
แนวทางท�างานร่วมกันของหลายภาคส่วนในการปรับตัวต่อผลกระทบ รวมถึงเชื่อมโยง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ทุกส่วนของรัฐบาลต่างมีส่วนเกี่ยวข้องไม่แต่เฉพาะ            
กระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานด้านเดียวกันนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของกระทรวง 
ด้านเศรษฐกิจ การคลัง และอื่นๆ ด้วย ดังนั้น แนวทางที่มีหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งเป็นเจ้า
ภาพคอยประสานงานและเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเตรียมแผนงานและดูแลการ           
ด�าเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์อาจเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 

 • สร้างหรือส่งเสริมกลไกการประสานงาน วางแผน และให้ทุนที่เชื่อมระหว่างรัฐบาลกลางและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการด�าเนินการปรับตัวต่อผลกระทบในระดับ
ท้องถิ่นและที่เอกชนริเริ่มกันเอง และเพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในการวางแผนและด�าเนิน
การตามความคิดริเริ่มด้านการปรับตัว 

 • ใช้แนวทางแบบมองปัญหารอบด้านมากขึ้นในการสร้างศักยภาพเพื่อปรับตัวต่อผลกระทบใน
กลุ่มที่เปราะบางและในท้องถิ่น และสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้พวกเขามีทางเลือกให้กับการสร้างความ
หลากหลายให้เศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านตัวเลือกในการเลี้ยงชีพ และวิธีที่จะจัดการเพื่อความอยู่
รอดที่มองไกลไปกว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ 

     ในระดับมากกว่าขั้นพื้นฐาน ขีดความสามารถของประเทศในการปรับตัวต่อผลกระทบข้ึนอยู่
กับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษย์ของประเทศนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับระดับ
รายได้ ความไม่เสมอภาค ความยากจน การไม่รู้หนังสือและความเหลื่อมล�า้ระหว่างภูมิภาค ขีดความ
สามารถและการควบคุมจัดการสถาบันรัฐและการเงินของรัฐ การมีอยู่หรือความเพียงพอของบริการ
สาธารณะ รวมถึงการศึกษา สาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม และระบบรองรับทางสังคม พร้อม
ทั้งขีดความสามารถในการสร้างความหลากหลายแก่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัท้องถิน่ ซึง่
ในทกุแง่มมุทีก่ล่าวมานีม้คีวามแตกต่างหลากหลายในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และมี
ช่องว่างค่อนข้างใหญ่ทั้งในหมู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน และระหว่างภูมิภาคนี้กับโลก
ที่พัฒนาแล้ว การขจัดช่องว่างเหล่านี้ด้วยการเสริมให้อัตราการเจริญเติบโตแข็งแกร่งและท�าให้การ
พัฒนายั่งยืนและเอื้อประโยชน์กับทุกฝ่ายจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ
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2.   วิธีปฏิบัติและทางเลือกสำาหรับการปรับตัวเฉพาะภาค 

ภาคส่วนที่ส�าคัญได้เริ่มด�าเนินการปรับตัวกับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เห็นผล 
กระทบชัดเจนที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ในด้านทรัพยากรน�้า เกษตรกรรม ภาค
ป่าไม้ ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และสาธารณสขุ อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิการเหล่านี้มักเป็นเชิงตอบ
สนองมากกว่าที่จะเป็นมาตรการเชิงรุก ในหลายๆ กรณี มีการปฏิบัติอย่างกระจัดกระจายแทนที่จะเป็น
ระบบ หรือต่างคนต่างท�าแทนที่จะเป็นเชิงบูรณาการ และมาตรการส่วนใหญ่เน้นผลประโยชน์เฉพาะ
หน้ามากกว่าการแก้ปัญหาระยะยาว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการแนวทางที่เน้นเชิงรุกมากกว่านี้ 
เป็นระบบมากกว่านี้ และมีการบูรณาการอย่างเต็มที่ในด้านการปรบัตวักบัผลกระทบในหลายๆ ภาค 
โดยเป็นปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพด้านต้นทนุ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การปรับตัวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องรับเคราะห์จากความล้มเหลว
ของระบบตลาดหลายประการ ซึ่งความล้มเหลวของตลาดทั้งปวงนี้เกิดขึ้นเพราะ (1) ความไม่แน่นอน
ของข้อมูลที่เก่ียวกับการลงทุนขนาดใหญ่และระยะยาว เช่น การสร้างอาคารท่ีสามารถทนทานต่อ
สภาพภูมิอากาศ และโครงสร้างพื้นฐานเชิงป้องกัน (2) ผลพลอยได้ทางบวกและความเป็นสาธารณ
สมบัติของมาตรการปรับตัวบางประการ เช่น การวิจัยและการคุ้มครองพื้นท่ีชายฝั่ง และ (3) ความ
จ�าเป็นที่ต้องมีการประสานงานกันในบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม จากปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว 
ตลาดเอกชนและการที่ภาคเอกชนริเริ่มด�าเนินการเองโดยล�าพังจะไม่สามารถน�ามาซึ่งการปรับตัวท่ี
เพียงพอ มาตรการปรับตัวกับผลกระทบหลายอย่างต้องอาศัยแรงผลักดันจากนโยบายรัฐบาลและ
การเข้าแทรกแซงของรัฐ มาตรการท่ีมีการปฏิบัติแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเด็นที่ต้องมี
การส่งเสริมให้แพร่หลายยิ่งข้ึนในภาคหลักๆ ตามท่ีการศึกษานี้วิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย

 • ในภาคทรัพยากรน�้า เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนน�้า ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ใช้มาตรการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงเทคโนโลยีในการจัดท�าฝนเพื่อการเพาะปลูก 
การปรับปรุงระบบชลประทาน การน�าน�้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และแนวทาง
จัดการน�้าท่ีดีข้ึน (ตาราง H3) มาตรการเหล่านี้ ควรได้รับการส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัแิพร่
หลายมากข้ึนและควรมีการแบ่งปันประสบการณ์กับบทเรียนมากข้ึนในบรรดาชุมชนในพื้นที่ 
ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ การจัดการน�้าแบบบูรณาการ รวม
ถึงแผนการควบคุมและป้องกันน�้าท ่วม ระบบเตือนภัยล่วงหน้า การปรับปรุงระบบ
ชลประทาน และการบริหารด้านอุปสงค์ ควรมีการด�าเนินงานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน   

 • ในภาคเกษตรกรรม มาตรการปรับตัวท่ีใช้กันท่ัวภูมิภาค คือ การปรับตัวให้เข้ากับ 
ปฏิทินและรูปแบบการเพาะปลูกพืช การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการบริหารจัดการและการ 
เพาะปลูก การใช้พันธุ์พืชท่ีทนความแล้ง การปลูกพืชสลับ (intercropping) การเพาะปลูก 
แบบหมุนเวียน เป็นต้น (ตาราง H4) แนวปฏิบัติในการปรับตัวในระดับไร่นาพ้ืนที่เพาะ 
ปลูกเป็นสิ่งช่วยในการรับมือกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน รัฐบาลจ�าเป็น 
ต้องสร้างเสริมศักยภาพการปรับตัวของระดับท้องถิ่น โดยให้บริการท่ีเป็นสาธารณสมบัต ิ
เช่น ข้อมูลท่ีดีข้ึนเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบท่ีดีข้ึน การวิจัยและ 
พัฒนาพันธุ์พืชท่ีทนทานความร้อน ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ระบบชลประทานที่จัดสรร 
น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคอื่นๆ ขณะนี้ก�าลังมีการพัฒนาและทดลองเครื่องมือ 
นวัตกรรมแบ่งปันความเสี่ยงส�าหรับภาคเกษตร เช่น โครงการประกันตามดัชนี และรัฐควร 
ดึงเอาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนมาเสริมความพยายามในส่วนของ 
ภาครัฐด้วย  
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ตาราง H3. สรุปทางเลือกด้านการปรับตัวสำาหรับภาคทรัพยากรนำ้า 

แนวปฏิบัติ
ลดผลกระทบ

จากเหตุต่างๆ
ระดับ

เชิงตอบ

สนอง/เชิงรุก

รัฐวางแผน/ 

ส่วนเอกชน

ภาคที่ได้รับ

ประโยชน์
ตัวอย่าง

การฟื้นฟูระบบชลประทานและระบบระบายน�้าที่เสีย

หาย
การขาดแคลนน�้า ภัย

แล้ง และฝนขาดช่วง

ท้องถิ่น /

อนุภูมิภาค
เชิงตอบสนอง รัฐวางแผน เกษตรกรรม

อินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ ไทย 

เวียดนาม

การขยายโครงการชลประทานขนาดย่อม เวียดนาม

ระบบเตือนภัยน�้าท่วม
ภาวะร้ายแรง เช่น 

น�้าท่วม พายุ

ท้องถิ่น /

อนุภูมิภาค
เชิงรุก รัฐวางแผน

เกษตรกรรม 

ชายฝั่ง ครัวเรือน 

อุตสาหกรรม

เวียดนาม

ปรับปรุงระบบป้องกันน�้าท่วม เช่น สถานีสูบน�้า ประตู

น�้า
ภูมิภาค

เกษตรกรรม ครัว

เรือน อุตสาหกรรม
ไทย

อ่างเก็บน�้า เขื่อนอเนกประสงค์ และระบบกักเก็บน�้า ภัยแล้ง น�้าท่วม 

ฝนทิ้งช่วง การ

ขาดแคลนน�้า

ภูมิภาค เชิงรุก รัฐวางแผน

เกษตรกรรม ครัว

เรือน อุตสาหกรรม 

การผลิตพลังงาน

ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม

การพัฒนาลุ่มแม่น�้าเชิงบูรณาการ พื้นที่ต้นน�้า
เกษตรกรรม ครัว

เรือน อุตสาหกรรม
สิงคโปร์ ไทย 

เทคโนโลยีการท�าฝน
การขาดแคลนน�้า ภัย

แล้ง ฝนทิ้งช่วง
ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน

ครัวเรือน อินโดนีเซีย

การใช้น�้าอย่างต่อเนื่อง การอบรมวิธีใช้น�้าจาก

ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ

ครัวเรือน 

เกษตรกรรม

อินโดนีเซีย ไทย 

เวียดนาม

การใช้ระบบเก็บค่าน�้าตามปริมาณที่ใช้เพื่ออนุรักษ์น�้า การขาดแคลนน้�า ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน ครัวเรือน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

การน�าน�้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้า
การขาดแคลนน้�า

ภูมิภาค/ 

ระดับชาติ
เชิงรุก รัฐวางแผน

ครัวเรือน 

อุตสาหกรรม
สิงคโปร์

โรงงานออสโมซิสน้�าทะเล

ที่มา: Boer and Dewi (2008), Cuong (2008), Ho (2008), Jesdapipat (2008), Perez (2008).

ตาราง H4.  ตารางสรุปทางเลือกด้านการปรับตัวที่สำาคัญสำาหรับภาคการเกษตร 

แนวปฏิบัติ ระดับ เชิงตอบสนอง/เชิงรุก รัฐวางแผน/ส่วนเอกชน ตัวอย่าง

การปรับรูปแบบและปฏิทินการเพาะปลูก ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารจัดการและเพาะปลูก ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การใช้พันธุ์พืชที่ทนทานความร้อน ท้องถิ่น/อนุภูมิภาค เชิงรุก ส่วนเอกชน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชสลับและหมุนเวียน ท้องถิ่น เชิงรุก ส่วนเอกชน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การใช้ SOI ในการออกแบบกลยุทธ์การเพาะปลูก ท้องถิ่น/อนุภูมิภาค เชิงรุก รัฐวางแผน อินโดนีเซีย

การใช้ระบบประกันภัยแบบดัชนี ท้องถิ่น/ภูมิภาค เชิงรุก รัฐวางแผน ไทย เวียดนาม

การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ท้องถิ่น/ภูมิภาค เชิงรุก รัฐวางแผน ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของชลประทาน ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง รัฐวางแผน เวียดนาม
SOI = Southern Oscillation Index.

ที่มา:   Boer and Dewi (2008), Cuong (2008), Ho (2008), Jesdapipat (2008), Perez (2008).

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ
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 • ในภาคป่าไม้ วิธีปฏิบัติการรับมือและปรับตัวกับผลกระทบที่ท�ากันทั่วไปครอบคลุมถึง
การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าใหม่ และการจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้น การสร้างเครือข่าย
เตือนภัยล่วงหน้า การใช้วิธีปฏิบัติวนวัฒนวิทยา (sivilcultural practices) ท่ีเหมาะ
สม การเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า และการติดตามสภาพป่า
เสื่อมโทรม (ตาราง H5) รวมทั้งการส่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับชุมชนที่เปราะบาง เพื่อเตรียมตัวพวกเขาส�าหรับความเป็นไปได้ท่ีไฟ
ป่าจะเกิดถี่มากข้ึนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยิ่งไปกว่านี้ ควรส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปลูกป่าทดแทนและปลูกป่าเพ่ิมเติม 
เพื่อทดแทนการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพจากผลกระทบด้านลบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจากสภาพร้ายแรงทางภูมิอากาศ

 • ในภาคทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง วธิปีรบัตวัทีแ่พร่หลาย คอื การอนรุกัษ์และปลกูป่า
ชายเลน การเสรมิความแขง็แกร่งแก่หนิหรอืวสัดทุีเ่สริมก�าแพง เขื่อน และแนวก�าแพงทะเล 
การย้ายแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และโครงสร้างพื้นฐานตามชายฝั่ง ปรับปรุงหรือปรับการ 
ออกแบบและมาตรฐานส�าหรบัโครงสร้างบ้านเรอืนและพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม การเผยแพร่ข้อมลู
และโครงการสร้างความตระหนกัรู ้การตดิตามตรวจสอบการเพิม่ของระดับน�้าทะเล การสูบน�า้
ออกเพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม และการจัดท�าแผนที่พื้นที่อันตราย และเปราะบาง (ตาราง H6) การ
ด�าเนนิการตามมาตรการปรบัตวัเหล่านีใ้นภมูภิาคยงัคงกระจดักระจาย และภูมิภาคนี้จ�าเป็น
ต้องมีแผนการจัดการพื้นท่ีชายฝั่งเชิงบูรณาการท่ีค�านึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ
และความเปราะบางในอนาคต การอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนวปะการงัมปีระสทิธภิาพอย่างยิง่
ในการลดผลกระทบของพายโุซนร้อนและไซโคลน และต้องคงแนวปฏบิตัเิหล่านีไ้ว้ การปฏบิตักิาร
ต่างๆเหล่านีส้ร้างคณุประโยชน์ร่วมมหาศาลต่อระบบนิเวศวิทยาและการยังชีพ 

ตาราง H5. ตารางสรุปทางเลือกด้านการปรับตัวสำาหรับภาคป่าไม้

แนวปฏิบัติ ลดผลกระทบจากเหตุต่างๆ ระดับ
เชิงตอบสนอง/

เชิงรุก
รัฐวางแผน/ส่วนเอกชน ตัวอย่าง

การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่า การ

จัดการป่าที่ดีขึ้น

ป่าเสื่อมโทรม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ท้องถิ่น/ 

อนุภูมิภาค
เชิงตอบสนอง รัฐวางแผน/ส่วนเอกชน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การตั้งเครือข่ายเตือนภัยล่วงหน้า ไฟป่า ภูมิภาค เชิงรุก รัฐวางแผน
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม

การใช้แนวทางวนวัฒนาวิทยาที่เหมาะสม ไฟป่า ภูมิภาค/ประเทศ เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

การให้ชุมชนมีความรู้เรื่องการป้องกัน

ไฟป่า
ไฟป่า ภูมิภาค/ประเทศ เชิงรุก รัฐวางแผน

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม

การติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ป่าเสื่อมโทรม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
ภูมิภาค/ประเทศ เชิงรุก รัฐวางแผน ไทย

ที่ีมา:   Boer and Dewi (2008), Cuong (2008), Ho (2008), Jesdapipat (2008), Perez (2008).
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 •  ในภาคสาธารณสขุ มาตรการปรบัตวัเชงิตอบสนองท่ีมีอยู ่เช่น การสร้างและบ�ารุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข การประสานร่วมมือระหว่างองค์กร ท่ีเกี่ยวข้อง 
และการจัดตั้งพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สะอาด อย่างไรก็ดี ต้องมีการด�าเนินหรือขยาย 
แนวทางตอบสนองเชิงรุกกว่าน้ี เช่น การจัดตั้งระบบเตือนภัย การอุบัติของโรค การ 
เฝ้าระวังด้านสาธารณสุข การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และโครงการควบคุมโรคติดต่อ  
เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านสาธารณสุขของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตาราง H7)

ตาราง H7. ตารางสรุปทางเลือกด้านการปรับตัวสำาหรับภาคสาธารณสุข 

แนวปฏิบัติ ระดับ
เชิงตอบ

สนอง/เชิงรุก

รัฐวางแผน/

ส่วนเอกชน
ตัวอย่าง

ความร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ
ท้องถิ่น/

อนุภูมิภาค
เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การฟื้นฟูและท�านุบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง
รัฐวางแผน/

ส่วนเอกชน
ใช้กันอย่างแพร่หลาย

สร้างพื้นที่สีเขียว สะอาดและสวยงาม ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

เสริมสร้างสมรรถนะในการคาดการณ์และเตือนภัยระยะสั้นและระยะยาว ปรับปรุง

การเฝ้าระวังโรค (เช่นตัวบ่งชี้ความเสี่ยง การระบาดของโรคติดต่อ)

ท้องถิ่น/

อนุภูมิภาค
เชิงรุก รัฐวางแผน ใช้ในบางประเทศในภูมิภาค

การศึกษาและสร้างความตระหนักรู้ (การรณรงค์สื่อสาร การพัฒนาขีดความ

สามารถ)

ท้องถิ่น/

อนุภูมิภาค
เชิงรุก รัฐวางแผน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

เสริมสร้างโครงการควบคุมโรคติดต่อ (วัคซีน การควบคุมพาหะน�าโรค การ

ติดตามและรักษา)

ท้องถิ่น/

อนุภูมิภาค
เชิงรุก รัฐวางแผน ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ (เช่น การออกแบบบ้านที่ต้านทานสภาพภูมิ

อากาศเปลี่ยนแปลง เป็นต้น)

ท้องถิ่น/

อนุภูมิภาค
เชิงรุก รัฐวางแผน ใช้ในบางประเทศในภูมิภาค

ที่มา:   Boer and Dewi (2008), Cuong (2008), Ho (2008), Jesdapipat (2008), Perez (2008).

ตาราง H6. ตารางสรุปทางเลือกด้านการปรับตัวสำาหรับภาคทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

แนวปฏิบัติ
ลดผลกระทบ

จากเหตุต่างๆ
ระดับ

เชิงตอบสนอง/

เชิงรุก

รัฐวางแผน/

ส่วนเอกชน
ภาคที่ได้รับประโยชน์ ตัวอย่าง

การอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน
พายุ ไซโคลน การกัด

เซาะชายฝั่ง
ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง

รัฐวางแผน/

ส่วนเอกชน

เกษตร ป่าไม้ 

ครัวเรือน
ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเพิ่มความแข็งแกร่งแก่หิน หรือวัสดุ

เสริมก�าแพงเขื่อน แนวก�าแพงทะเล

ระดับน�้าทะเลสูง  การ

กัดเซาะชายฝั่ง
ภูมิภาค เชิงตอบสนอง รัฐวางแผน

เกษตร ครัวเรือน

อุตสาหกรรม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การย้ายที่ตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

โครงสร้างพื้นฐานชายฝั่ง 
ระดับน�้าทะเลสูง ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน เกษตร ไทย เวียดนาม

ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการ 

ก่อสร้างบ้าน เขตอุตสาหกรรมและโครง

สร้างพื้นฐาน

พายุ ไซโคลน การกัด

เซาะชายฝั่ง

ท้องถิ่น/

อนุภูมิภาค
เชิงรุก

รัฐวางแผน/ส่วน

เอกชน

ครัวเรือน 

อุตสาหกรรม

อินโดนีเซีย 

เวียดนาม 

การให้ข้อมูลและโครงการสร้างความ

ตระหนักรู้

พายุ ไซโคลน การกัด

เซาะชายฝั่ง ระดับ น้�า

ทะเลสูง

ภูมิภาค/ประเทศ เชิงรุก รัฐวางแผน
เกษตร ครัวเรือน 

อุตสาหกรรม 
ฟิลิปปินส์ 

เฝ้าระวังติดตามการเพิ่มของระดับน�้าทะเล ระดับน้�าทะเลสูง ภูมิภาค/ประเทศ เชิงรุก รัฐวางแผน
เกษตร ครัวเรือน 

อุตสาหกรรม
ไทย

การสูบน�้าเพื่อระบายน�้าท่วม พายุ ไซโคลน ท้องถิ่น เชิงตอบสนอง ส่วนเอกชน เกษตร ครัวเรือน เวียดนาม

การจัดท�าแผนที่พื้นที่เสี่ยงและอันตราย พายุ ไซโคลน
ท้องถิ่น/

อนุภูมิภาค
เชิงรุก รัฐวางแผน เกษตร ครัวเรือน ฟิลิปปินส์

ที่มา:   Boer and Dewi (2008), Cuong (2008), Ho (2008), Jesdapipat (2008), Perez (2008).
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ภาคอ่ืนๆ ทีต้่องมกีารด�าเนนิการปรบัตวั แต่ยงัไม่ได้รบัความสนใจมากเท่าทีค่วรในประเทศทีท่�าการ 
ศกึษา อาทเิช่น การผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ การก่อสร้างและการท่องเทีย่ว

3.   ต้นทุนและผลประโยชน์ของการปรับตัว 

การท�าความเข้าใจกับต้นทุนและผลประโยชน์ของการปรับตัวเป็นสิ่งส�าคัญในการวาง             
แผนปฏบิตักิาร การศกึษาต่างๆ เท่าทีม่อียูป่ระเมนิด้านต้นทนุไว้แตกต่างกนัมาก เช่น การศกึษา     
โดยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC, 2007)                                                                                                                
ประเมนิต้นทนุรวมเพือ่ด�าเนนิการปรบัตวัในภาคเกษตร พืน้ทีช่ายฝ่ัง ภาคป่าไม้ ประมง สาธารณสขุ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และบรกิารน�า้ไว้ว่า อาจเป็นตวัเลขสงูถงึ 44 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ถงึ 166 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั ต่อปีภายในค.ศ. 2030 ส�าหรบัทัว่โลก และประมาณ 28 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ถงึ 67 
พนัล้านเหรยีญสหรฐั ส�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันา โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ (UNDP, 2007) 
ประเมนิต้นทนุด้านการปรบัตวัในส่วนของประเทศก�าลงัพฒันาไว้ที ่ 86-109 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ต่อ
ปีภายในค.ศ. 2015 เพือ่ช่วยให้ประเทศก�าลงัพฒันาสามารถด�าเนนิงานด้านการปรบัตวั ธนาคารโลก 
(2006) ประเมนิว่าต้องมกีารลงทนุในด้านนีป้ระมาณ 9-41 พนัล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี

การศึกษาเรื่องต ้นทุนและผลประโยชน์ของการปรับตัวส�าหรับเอเชียตะวันออกเฉียง                          
ใต้ยังคงมจี�ากดั และนีเ่ป็นประเดน็หนึง่ส�าหรบัการศกึษาวจิยัต่อไป การสร้างรปูแบบจ�าลอง (กล่อง H1) 
เพือ่การศกึษาฉบบันีแ้สดงให้เหน็ว่า ส�าหรบัสีป่ระเทศ คอื อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ ไทย และเวยีดนาม  
ต้นทนุของการปรบัตวัด้านการเกษตรและพืน้ทีช่ายฝ่ัง (โดยส่วนใหญ่เป็นเรือ่งการสร้างก�าแพงกัน้ทะเล
และการพฒันาพนัธุพ์ชืทีต้่านทานแล้งและความร้อน) จะเฉลีย่ประมาณปีละ 5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ภาย
ในปีค.ศ. 2020 และการลงทุนนีจ้ะคุม้ทุนในอนาคต กล่าวคอื ผลประโยชน์รายปีในแง่การหลกีเลีย่งความ
เสยีหายจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะสงูกว่าต้นทนุเฉลีย่รายปีทีล่งทนุไปภายหลงัปีค.ศ. 2050 
(ตาราง H13) เมือ่ถงึปีค.ศ. 2100 ผลประโยชน์ดงักล่าวอาจสงูถงึระดบัร้อยละ 1.9 ของ GDP เมือ่เทยีบ
กบัต้นทนุทีร้่อยละ 0.2 ของ GDP อย่างไรกต็าม ผลเหล่านีถ้อืเป็นเพยีงการประเมนิเพือ่แสดงให้เหน็ถงึ
ผลกระทบเชงินโยบาย อนัเนือ่งมาจากปัจจยัความไม่แน่นอนเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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รูปภาพ H13. ต้นทุนและประโยชน์ของการปรับตัว 

หมายเหตุ : “Mean” บ่งชี้ผลเฉลี่ยของการจ�าลองและระยะการประเมินจากช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5-95 

             ในพื้นที่ระบายสี ผลประโยชน์ในด้านความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงได้ค�านวณจากสถานการณ์ A2 

ที่มา:        ทีมศึกษา ADB
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 ค. การชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาระดับโลก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัจจัยภายนอกระดับโลก และมาตรการ 
ลดหรือชะลอถือเป็นคุณูปการต่อโลก การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัย 
นโยบายรัฐบาลไม่ใช่เพียงระดับชาติเท่าน้ันแต่เป็นระดับโลกและต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ขณะที่หัวใจของความส�าเร็จในการแก้ปัญหาในระดับโลกยังอยู่ที่แนวทางการตอบสนองของ
ประเทศใหญ่ๆ ที่เป็นต้นตอของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า        
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (UNFCCC)  ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรมี
บทบาทส�าคัญในการแก้ปัญหาระดับโลกด้วย เนื่องจากภูมิภาคนี้มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ 
ประชากรที่รวดเร็วและอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาคนี้ก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมาก และ  
เพราะว่าแนวทางการเจริญเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่าน�ามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมเป็นกอบเป็นก�า

1.   ภาคป่าไม้

ในฐานะเป็นภาคที่ปล่อยคาร์บอนออกมามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคป่าไม้เป็น           
หัวใจส�าคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาค มาตรการบรรเทาหลักๆ ในภาคป่าไม้ 
คือ การลดการตัดไม้ท�าลายป่า การส่งเสริมการปลูกป่า การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการป่าไม้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่า การเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนนอก
พื้นที่ส�าหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการทดแทนเชื้อเพลิง ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะด�าเนินมาตรการเหล่า
นี้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ   

ต้นทุนทางเศรษฐกิจของการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงเรื่อง
ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนวิธีใช้ประโยชน์จากที่ดิน (กล่าวคือ ต้นทุนทางโอกาสของที่ดิน) เงินที่ต้อง
ใช้ลงทุนเฉพาะหน้า ต้นทุนในการบังคับใช้ ปัจจัยด้านนโยบายเชิงสถาบัน สังคม และอื่นๆ นอกจาก
นี้ การประเมินศักยภาพของการลดก๊าซเรือนกระจกยังขึ้นอยู่กับแนวทางที่เลือกใช้และสมมติฐานที่
เกี่ยวข้อง การทบทวนงานวิจัยศึกษาต่างๆเท่าที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า การประเมินศักยภาพและต้นทุน
ของการลดก๊าซเรือนกระจกนั้นมีช่องว่างแตกต่างกันมาก สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอย่างมีนัย
ส�าคัญ 

งานศกึษาทีใ่ห้ภาพการประเมนิศกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกของภาคป่าไม้ในเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้มอียูไ่ม่มากนกั เช่น คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(IPCC 2007) อ้างการศกึษาทีป่ระเมนิปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์รวมทีม่กีารกกัเกบ็ไว้ได้จากการหลกี
เลีย่งการตดัไม้ท�าลายป่าภายในปีค.ศ. 2050  โดยใช้กรณอ้ีางองิของภมูภิาคเขตร้อน รวมถงึเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต้ ภายใต้สถานการณ์จ�าลองราคาคาร์บอนต่างๆ (Sohngen and Sedjo 2006) การศกึษานี้
ประเมนิว่าหากราคาคาร์บอนไดออกไซด์อยูท่ีต่นัละ 27.2 เหรยีญสหรฐั (tCO2) การตดัไม้ท�าลายป่าก็
อาจแทบหมดไป หากมองในระยะเวลา 50 ปี การประเมนินี้ก็หมายความถึงการกักเก็บคาร์บอนรวม
สุทธิ 278 จิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์ (GtCO2) เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นฐาน และพื้นท่ีป่าเพิ่มเติม
อีก 422 ล้านเฮคตาร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รบัการประเมนิว่ามศีกัยภาพสงูทีส่ดุในการลดคาร์บอน 
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จากตวัเลขประมาณการที ่109 จกิะตนัคาร์บอนไดออกไซด์ ในระดบัราคาคาร์บอนดงักล่าว ตามมาด้วย
ภมูภิาคอเมรกิาใต้ แอฟรกิา และอเมรกิากลาง (รปูภาพ H14) Grieg-Gran (2009) ท�าการศกึษาประเทศ
เขตร้อนแปดประเทศ ซึง่โดยรวมแล้วเป็นผูป้ล่อยคาร์บอนร้อยละ 70 จากการใช้ประโยชน์ทีด่นิ (รวม
อินโดนเีซียด้วย) และพบว่าต้นทนุทางโอกาสโดยเฉลีย่ของการไม่ตดัไม้ท�าลายป่าจะอยูท่ีร่ะดบั 1.2 ถงึ 
6.7 เหรยีญสหรฐั ต่อหนึง่ตนัคาร์บอนไดออกไซด ห์รอืเทยีบเท่า (tCO2-eq) ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ทีใ่ช้
พจิารณา 

ในกรณขีองการลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวธิปีลกูป่า การทบทวนงานศกึษาต่างๆ โดยคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC 2007) ระบวุ่าในกรณทีีร่าคาคาร์บอน
อยูท่ีไ่ม่เกนิตนัละ 20 เหรยีญสหรฐั (tCO2) เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มแีนวโน้มทีจ่ะสามารถลดการปล่อย
คาร์บอนได้ประมาณปีละ 300 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์ (MtCO2) เมือ่ถงึปีค.ศ. 2040 การเพิม่ราคา
คาร์บอนถงึระดบั 100 เหรยีญสหรฐั ต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์ จะเพิม่พนูศกัยภาพได้ถงึปีละ 875 ล้านตนั 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรอืเทยีบเท่า ในกรณขีองการลดคาร์บอนด้วยการจดัการป่าไม้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ก็มีศักยภาพสูงเช่นกัน 

2.   ภาคพลังงาน

แม้ว่าทกุประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลงังานรวมกนัแล้ว
ประมาณร้อยละ 3 ของโลกในปีค.ศ. 2000 แต่กเ็ป็นทีค่าดการณ์ว่าระดบัตวัเลขนีจ้ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจ�านวนประชากรที่สูงกว่าที่อื่นๆ ในโลก ดังนั้น การ
ด�าเนนิการตามมาตรการลดหรอืชะลอในภาคพลงังานในประเทศเหล่านีจ้ะมส่ีวนช่วยแก้ปัญหาระดบัโลกใน
อกีหลายสบิปีข้างหน้า นอกจากนี ้ทางเลอืกหลายๆ ทางสามารถน�ามาซึง่ผลประโยชน์ร่วมของทกุๆ ฝ่าย 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพในการช่วยลดหรือบรรเทาท้ังในด้านการจัดหาหรือความ
ต้องการใช้พลงังาน ในส่วนของการจดัหาทางเลอืกในการลดคาร์บอน รวมถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การผลติพลงังาน การเปลีย่นเชือ้เพลงิจากถ่านหนิไปใช้ก๊าซธรรมชาต ิ การใช้พลงังานหมุนเวยีน เช่น ชวี
มวล พลงังานแสงอาทติย์ ลม น�า้ หรอืแหล่งความร้อนธรรมชาตใินด้านความต้องการ ต้นตอส�าคญัของการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก คอื ภาคทีอ่ยูอ่าศยัและอาคารพาณชิย์ อตุสาหกรรม (เหลก็ ซเีมนต์ กระดาษและ
เยือ่กระดาษ เป็นต้น) และภาคการคมนาคมขนส่ง ส�าหรบัทางเลอืกทีส่�าคญัในการลดความต้องการใช้
พลงังาน ประกอบด้วย
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Figure H14.  Projected Cumulative Carbon Sequestrated through Avoided Deforestation by 2050 over 
the Reference Case, by Tropical Region under Various Carbon Prices Scenario
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รูปภาพ H14. ประเมินคาร์บอนสะสมที่กักเก็บได้จากการหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำาลายป่าภายในปีค.ศ. 2050 ภายใต้กรณีอ้างอิงตามภูมิภาคเขตร้อนเส้นศูนย์สูตร 

ภายใต้สถานการณ์จำาลองราคาคาร์บอนต่างๆ 

ที่มา: Sohngen and Sedjo (2006).
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 • ภาคทีอ่ยูอ่าศยัและอาคารเชงิพาณชิย์: ใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าและระบบให้แสงไฟทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ด�าเนนิโครงการด้านมาตรฐานและการจดัอนัดบัประสทิธภิาพพลงังาน ปรบัปรงุระบบฉนวนกนัความ 
ร้อนและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

 • ภาคอตุสาหกรรม: ใช้หม้อน�า้ เครือ่งจกัร และเตาหลอมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ใช้วธิปีฏบิตัิ
ด้านการบรหิารจดัการ เช่น การตรวจสอบและวดัมาตรฐานการใช้พลงังาน การประหยดัความ
ร้อนและพลงังาน การเปลีย่นชนดิเชือ้เพลงิ และการน�าวสัดทุีใ่ช้แล้วมาใช้ใหม่หรอืทดแทน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมทีต้่องใช้พลงังานสงู เช่น เหลก็ ซเีมนต์ กระดาษและเยือ่
กระดาษ และเคมี  

 • ภาคคมนาคมขนส่ง: เปลีย่นไปใช้เชือ้เพลงิทีส่ะอาดขึน้ ใช้ยานพาหนะประเภททีใ่ช้เชือ้เพลงิ
อย่างมปีระสทิธภิาพ ใช้ทางเลอืก เช่น รถไฮบรดิ หรอืทีใ่ช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางบก ปรบัปรงุ
การจดัการจราจร เปลีย่นรปูแบบจากการใช้รถไปใช้รถไฟและระบบขนส่งมวลชน ส่งเสรมิให้มี
การเดนิทางโดยไม่อาศยัเครือ่งยนต์ พร้อมกบัการใช้ทีด่นิและการวางแผนการขนส่ง 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC 2007) ประมวล
งานศึกษาต่างๆ ที่มีอยู่เรื่องศักยภาพและต้นทุนของทางเลือกต่างๆ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจาก
ภาคพลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ทางเลือกซึ่งมีต้นทุนการลดหย่อนต�่ากว่า 100 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า ผลจากการวิเคราะห์งานศึกษาต่างๆ ที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าการ
ประเมินต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการศึกษาต่างๆ นั้นแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยนานัปการตั้งแต่สมมติฐานประกอบการค�านวณเกี่ยวกับสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
กรอบระยะเวลา ตัวแปรทางสถิติของต้นทุน และข้อก�าหนดทางเทคโนโลยี เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ใน
กรณีที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานจากถ่านหินไปใช้ก๊าซธรรมชาติ ต้นทุนลดหย่อนจะอยู่ท่ี
ระดับศูนย์ ถึง 11 เหรียญสหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปีค.ศ. 2030 ส�าหรับประเทศก�าลัง
พัฒนา ทางเลือกอื่นๆ มีต้นทุนสูงกว่านี้มาก เช่น อาจสูงถึง 50–100 เหรียญสหรัฐ หรือยิ่งแพงกว่านี้
ต่อหนึ่งตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า ในกรณีของโรงงานผลิตพลังงานด้วยแสงอาทิตย์หรือใช้
เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (carbon capture and storage  technologies)

อย่างไรก็ดี ยังคงมีทางเลือกชนิดที่ทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์ (win-win mitigation options) 
กล่าวคือ เราสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยไม่มีต้นทุน คณะกรรมการระหว่างรฐับาล
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (IPCC 2007) ประเมนิว่าส�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันา ปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 จิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์ จากภาคที่อยู่อาศัยและอาคารเชิง
พาณิชย์จะลดลงได้ภายในปีค.ศ. 2020 ขณะเดียวกัน ในแต่ละปีเราจะสามารถลด 88 ถงึ 146 ล้าน
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ หรอืเทยีบเท่าจากรถยนต์ (ขึน้อยูกั่บราคาน�า้มนัประมาณการณ์) โดยไม่มต้ีนทนุเมือ่
ถงึค.ศ. 2030 McKinsey (2007) ประเมนิว่าโลกสามารถลดอตัราการปล่อยคาร์บอนได้ราว 5 จกิะตนั
คาร์บอนไดออกไซด์ หรอืเทยีบเท่าในแต่ละปีภายในปีค.ศ. 2030 โดยไม่มต้ีนทุนด้วยวิธีการปรับปรุง
ฉนวนกันความร้อนภายในอาคาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสทิธภิาพสูง (เช่น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องท�าน�้าร้อน) และระบบการให้แสงสว่างในบ้าน การใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับ
รถยนต์และเชื้อเพลิงชีวภาพ และการลดการปล่อยก๊าซที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม 

งานศกึษาวิจยัจ�านวนมากได้รายงานเกีย่วกบัศกัยภาพในการชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
โดยไม่มต้ีนทนุในภาคพลงังานของประเทศต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เช่น  

 • ในด้านการจัดหาและผลิตพลังงาน มีรายงานว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานพลังงาน 
ไฟฟ้าและการลดความสญูเสยีในระบบการผลติมศีกัยภาพทีจ่ะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้ประมาณ 227 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์ ในประเทศฟิลปิปินส์ในช่วงปีค.ศ. 2000-2020  
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Figure H15.  Energy-related CO2 
Emissions from Study 
Countries, under different  
Scenarios
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Figure 8.27  Viet Nam – Electricity Generation

 Reference   S550   S450

Source: ADB study team.

รูปภาพ H15.  คาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงาน การปล่อยคาร์บอน 

จากสี่ประเทศภายใต้สถานการณ์จำาลองต่างๆ

หมายเหตุ:   กรณีอ้างอิง การไม่ด�าเนินมาตรการใดๆ S450 = เสถียรภาพที่ 450 ppm S550=  

เสถียรภาพที่ 550 ppm.

ที่มา:           ทีมศึกษา ADB
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(ADB 1998a) สิงคโปร์ได้เริ่มด�าเนินมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการ 
ผลติพลงังานของตนแล้ว โดยใช้ก๊าซธรรมชาตใินก�าลงัการผลติ ร้อยละ 80 และหากประเทศ 
เวยีดนามเปลีย่นไปผลติพลงังานด้วยก๊าซแทนทีจ่ะใช้น�า้มนักจ็ะบรรเทาปัญหาไปได้ถงึ 4 ล้าน 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ เมือ่ถงึปีค.ศ. 2010 (MONRE 2004)

 • ในด้านความต้องการใช้พลังงาน ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะลดได้ 31 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ จากภาคที่อยู่อาศัยและอาคารใช้สอยเชิงพาณิชย์ในช่วงปีค.ศ. 1997-
2020 (ADB 1998b) การศึกษาฉบับเดียวกันนี้ระบุด้วยว่าฟิลิปปินส์กับไทยมีศักยภาพที่จะ
ลดได้ 18 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และ 89 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ตามล�าดับใน
ช่วงก่อนถึงปีค.ศ. 2020 ถ้าทั้งสองประเทศหันไปใช้หม้อน�า้และเครื่องยนต์ที่มีประสทิธภิาพ
สงูขึน้ในภาคอตุสาหกรรม นอกจากนัน้ ฟิลปิปินส์มศีกัยภาพทีจ่ะลดได้ประมาณ 40 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หากมีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะเวลาปีค.ศ. 
2000-2020 ในขณะที่ไทยมีศักยภาพที่จะลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 30 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงปีค.ศ. 1997-2020 หากปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อเพลิงของ
รถยนต ์

การสร้างแบบจ�าลองด้านพลงังานเพือ่การศกึษาชิน้นีพ้บว่า ภายใต้สถานการณ์จ�าลองทีม่กีารปล่อย
คาร์บอนระดบัปานกลาง (B2) ในกรณทีีไ่ม่มมีาตรการบรรเทาปัญหาเลย สีป่ระเทศ คอื อนิโดนเีซยี 
ฟิลปิปินส์ ไทย และเวยีดนามมแีนวโน้มพึง่พาน�า้มนัและถ่านหนิเป็นแหล่งเชือ้เพลงิหลกัส�าหรบัผลติพลงังาน 
เนือ่งจากต้นทนุต�า่และไม่ต้องพจิารณาเรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่กรณนีีจ้ะท�าให้อตัราการปล่อย
คาร์บอนพุง่สงูขึน้สีเ่ท่า หรอืเพิม่ประมาณร้อยละ 3 ต่อปีในช่วงปีค.ศ. 2000-2050 (รปูภาพ H15) หาก
ทัง้สีป่ระเทศเข้าร่วมในการพยายามระดบัโลกทีจ่ะรกัษาเสถยีรภาพความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศไว้ที่ระดับ 450–550 ppm คาดว่าทั้งสี่ประเทศนี้จะเปลี่ยนจากถ่านหนิและน�า้มนัไป
พึง่พาก๊าซธรรมชาตแิละแหล่งพลงังานหมนุเวยีนมากขึน้ พร้อมทัง้เปลีย่นจากการพึง่พาถ่านหนิเป็นเชือ้
เพลงิในการผลติพลงังานไปใช้เชือ้เพลงิทีส่ะอาดมากขึน้ เช่น ก๊าซธรรมชาตแิละพลงังานหมนุเวยีน และ
เปลีย่นรถยนต์จากประเภททีใ่ช้น�า้มนัไปเป็นชนดิทีใ่ช้เชือ้เพลงิสะอาด หรอืรถทีเ่ป็นนวตัวรรมคาร์บอนต�า่ 
เช่น รถไฮบรดิประเภทต่างๆ 
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ผลจากการสร้างแบบจ�าลองพบด้วยว่า ทั้งสี่ประเทศจะมีศักยภาพมหาศาลที่จะช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานในช่วงอีกหลายสิบปีข้างหน้า ศักยภาพการลดคาร์บอนรวมใน
กรณีที่ราคาคาร์บอนอยู่ในระดับไม่เกิน  50  เหรียญสหรัฐ จะอยู่ที่  903  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 79 ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยภาคพลังงานของทั้งสี่ประเทศรวม
กันในปีค.ศ. 2020 ภายใต้สถานการณ์จ�าลองของระดับการปล่อยคาร์บอนปานกลางโดยมากกว่าครึ่ง
ของทั้งหมดนี้ คือ ปริมาณที่ลดไปประมาณ 475 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ จะได้มาจากแนวทางที่
ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ กล่าวคือ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะเดียวกันก่อให้เกิดการออมต้นทุน
สุทธิ (net cost savings) (ตาราง H8) แนวทางที่ทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นมาตรการด้าน
ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการประหยัดพลังงานในโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินและก๊าซ
ในภาคการผลิตพลังงาน การกระจายเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงไปยังอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ
พลังงานสูง การใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงในการเผาผลาญเชื้อเพลิง การเผาไหม้ภายในและไบ
โอเอธานอลส�าหรับภาคคมนาคม และการที่ภาคครัวเรือนหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสงู
ประมาณการณ์ว่าอกีครึง่หนึง่ของศกัยภาพในการลดจะได้มาด้วยต้นทนุทีเ่ป็นบวก (positive abatement 
cost) ในอัตราคาร์บอนไดออกไซด์ตันละ 50 เหรียญสหรัฐ และการท�าให้ศักยภาพนี้เป็นจริงจะต้องใช้
เงินลงทุนสูงถึง 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 0.9 ของ GDP ทั้งสี่ประเทศรวมกันใน
ปีค.ศ. 2002

3.   ภาคเกษตรกรรม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพสูงที่สุดในโลกในการเก็บคาร์บอนในเกษตรกรรม ในฐานะ
ที่เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราสูงเป็นอันดับท่ีสามของภูมิภาค ภาคเกษตรกรรมขณะ
เดียวกันก็มีศักยภาพสูงในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางเลือกหลักๆ ส�าหรับ

การบรรเทาปัญหาในภาคการเกษตร คือ แนวทางการบริหารจัดการพืชผลและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ที่ดีขึ้น การฟื้นฟูดินอินทรีย์ รวมถึงพื้นที่เลนที่มีการดูดน�้าออกเพื่อเตรียมปลูกพืช การฟื้นฟูท่ีดิน
เสื่อมโทรม การจัดการปศุสัตว์ การจัดการมูลและกากชีวภาพ และการใช้พลังงานชีวภาพ (IPCC 
2007) การลดคาร์บอนในภาคเกษตรน�ามาซึ่งประโยชน์ร่วมมากมายรวมท้ังคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้นและความมั่นคงด้านอาหาร 

การประเมินเชิงประจักษ์ของศักยภาพในการบรรเทาปัญหาของภาคเกษตรกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ไม่มากนัก กระทรวงสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection 
Agency 2006 : US-EPA 2006) ประเมินว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจในการลดคาร์บอนสุทธิของ
ไนตรัสออกไซด์และคาร์บอนในดินจากพื้นที่เพาะปลูกในเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย
ไม่ใช้ต้นทุนจะอยู่ที่ 2.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าในปีค.ศ. 2010 และ 2.3 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าในปีค.ศ. 2020 การเพิ่มต้นทุนคาร์บอนเป็น 30 เหรียญ
สหรัฐ ต่อหนึ่งตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า จะไปเสริมศักยภาพเพิ่มอีกร้อยละ 20 ภาย

ตาราง H8. ศักยภาพของการบรรเทาแบบที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win) ในสี่ประเทศ (ปีค.ศ. 2020)

ทางเลือกการปรับปรุงประสิทธิภาพ ศักยภาพในการบรรเทา (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)

ภาคพลังงาน 264

ภาคการอนุรักษ์พลังงาน 6

ภาคอุตสาหกรรม 115

ภาคการคมนาคมขนส่ง 51

ภาคครัวเรือน 39
รวม 475

ที่มา: ทีมศึกษา ADB
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ในปีค.ศ. 2010 และร้อยละ 35 ในปีค.ศ. 2020 นอกจากน้ี การศึกษาประเมินศักยภาพในการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาคนี้จากนาข้าวที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนจะอยู่ที่ระดับ 60.6 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าในปีค.ศ. 2010 และ 72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า
ต่อปีในค.ศ. 2020 การเพิ่มต้นทุนคาร์บอนไปอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
เทียบเท่า จะเพิ่มศักยภาพอย่างมีนัยส�าคัญ คือ เพิ่มได้ประมาณร้อยละ 60 ทั้งในปีค.ศ. 2010 และ
ค.ศ. 2020

การศึกษาโดย Smith et al. (2007) กล่าวว่า ศักยภาพของการลดคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การใช้แนวทางปฏิบัติท่ีท�าได้จริงในเชิงวิชาการและครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกประเภท 
(คาร์บอนไดออกไซด์ มีเธน ไนตรัสออกไซด์ คาร์บอนมอนน็อกไซด์ และอ่ืนๆ) จะอยู่ที่ระดับตั้งแต่ 
550 ถึง 1,300 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าต่อปี ส�าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อถึงปีค.ศ. 2030 ซ่ึงเป็นระดับท่ีสูงสุดเม่ือเทียบกับทุกภูมิภาคในโลก (รูปภาพ H16) การศึกษา
นี้ยังประเมินด้วยว่าเม่ือถึงปีค.ศ. 2030  ศักยภาพทางเศรษฐกิจโลกส�าหรับการลดก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการเกษตรอาจสูงเท่ากับร้อยละ 28 ของศักยภาพโดยรวม ณ ราคาคาร์บอนที่ระดับ 20 
เหรียญสหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า และร้อยละ 46 ณ ราคาคาร์บอนที่ระดับ 
50 เหรียญสหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า ท้ังนี้ เม่ือน�าสัดส่วนชุดนี้มาค�านวณ
คร่าวๆ กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะมองเห็นนัยว่า ภายในปีค.ศ. 2030 ศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกในภาคการเกษตรของภูมิภาคนี้จะอยู่ท่ีระดับ 152 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
เทียบเท่าต่อปี หากราคาคาร์บอนต�่ากว่า 20 เหรียญสหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบ
เท่า และประมาณ 414 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าต่อปี หากราคาคาร์บอนต�่ากว่า 50 
เหรียญสหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่า
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Figure H16  Total Technical Mitigation Potential in Agriculture (all practices, all GHGs) 
by Region, 2030

Source:  IPCC (2007).

รูปภาพ H16. ศักยภาพรวมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำาหรับภาคการเกษตร (ทุกๆ แนวปฏิบัติ และก๊าซเรือนกระจกทุกประเภท) รายภูมิภาค

ปีค.ศ. 2030

ที่มา:       IPCC (2007).
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ง. หนทางสู่อนาคต

การศกึษานีย้นืยนัว่าเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เปราะบางมากและได้รบัผลกระทบแล้วจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ โดยมหีลกัฐานจากอุณหภมูเิฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงของสภาพฝน ระดบัน�า้
ทะเลทีเ่พ่ิมสงูขึน้ และการทีส่ภาพอากาศร้ายแรงเกดิขึน้ถีแ่ละทวคีวามรนุแรงมากขึน้ การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศก�าลังท�าให้ภาวะขาดแคลนน�า้ในหลายๆ พืน้ทีข่องภมูภิาคเลวร้ายลง ท�าให้ผลผลติทางการ
เกษตรตกต�า่ เป็นต้นเหตใุห้เกดิไฟป่าและท�าให้พืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม สร้างความเสยีหายต่อทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง และเพิม่ระดบัความเสีย่งให้กบัการเกดิโรคภัยไข้เจบ็และโรคตดิต่อในภูมิภาค เป็นท่ีคาด
การณ์ว่าเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จะต้องทนทกุข์กบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศมาก
ยิง่ขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี ้ โดยทีผ่ลกระทบต่อภมูภิาคนีจ้ะร้ายแรงกว่าอตัราเฉลีย่ของโลก หากไม่มกีาร
แก้ไขทีด่พีอและทนัท่วงท ี การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อความพยายามทีจ่ะ
พัฒนาอย่างยัง่ยนืและขจดัความยากจนในภมูภิาค 

1.   ความจำาเป็นของการแก้ไขปัญหาในระดับโลก

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาระดับโลก ภายใต้หลัก
การรับผิดชอบร่วมกันและแบ่งหน้าที่กัน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความล้มเหลวที่ส�าคัญที่สุดของระบบตลาดเท่าที่โลกเคย
ประสบ เช่นเดยีวกบัความล้มเหลวทางตลาดทัว่ไป วธิเีดยีวทีแ่ก้ปัญหาได้ คอื การใช้นโยบายรฐับาล
แทรกแซง โดยรฐับาลทัง้หลายจะต้อง: (1) วางกรอบนโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศระดบั
ชาติที่มีประสิทธิภาพ (2) คิดยุทธศาสตร์ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน (3) ระดมทรัพยากรให้
เพียงพอจากแหล่งทัง้ภายนอกและภายในประเทศ รวมทัง้ภาคเอกชน พร้อมกบัสร้างหลกัประกนัว่าจะ
มกีารจดัสรรทรพัยากรเหล่านีอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (4) สร้างแรงจงูใจอย่างยิง่ส�าหรบัการด�าเนนิการปรบั
ตวั และการชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พร้อมทัง้ขจดัสิง่บดิเบอืนทางตลาดต่างๆ ทีเ่ป็น
อปุสรรคในการด�าเนนิการปรบัตวัและลดคาร์บอน (5) เตมิเตม็ช่องว่างด้านองค์ความรูแ้ละข้อมลูข่าวสาร 
และ (6) สร้างความตระหนกัรูแ้ละตืน่ตวัแก่ประชาชนในเรือ่งความเร่งด่วนของการรบัมอืกบัปัญหาสภาพ
ภมูอิากาศเปลีย่นแปลง อย่างไรกด็ ีการแทรกแซงจากรฐับาลแต่เพยีงล�าพงันัน้ไม่เพยีงพอ การแก้ปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศให้ประสบความส�าเรจ็ต้องอาศยัการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏบัิตขิอง
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ปวง รวมถงึภาคครวัเรอืน บรษิทัห้างร้าน ประชาชน องค์กรพฒันาเอกชน และภาค
ประชาสงัคม 

ในฐานะทีเ่ป็นภาระหน้าทีร่บัผดิชอบระดบัโลก การแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต้อง
อาศยัความร่วมมอืของทกุชาตใินโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วหรอืกำาลงัพฒันา 

ช่องว่างด้านรายได้ที่ห่างมากระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลกหมายความว่าจะมีความแตกต่าง
อย่างมากระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในด้านศักยภาพและทุนทรัพย์ในการด�าเนินการปรับตัว และ
การบรรเทาปัญหา ยิ่งไปกว่านี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่าท่ีปรากฏมักจะ
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เป็นผลพวงมาจากการปล่อยคาร์บอนในอดีตของประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อพิจารณาเหล่านี้เปิดประเดน็
ทีส่�าคญัเรือ่งการแบ่งความรบัผดิชอบกนัอย่างเสมอภาค ประเทศทีก่�าลงัพฒันาต้องตระหนักว่า หาก
ปราศจากซึ่งความพยายามระดับโลกที่เพียงพอในการลดก๊าซเรือนกระจก ลู่ทางการเจริญเติบโตด้าน
รายได้และการขจัดความยากจนของพวกเขาจะเผชิญอุปสรรคสาหัส ขณะเดยีวกนั ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว
ควรต้องตระหนักถึงความจ�าเป็นและความชอบธรรมของประเทศก�าลังพัฒนาท่ีจะปิดช่องว่างด้านราย
ได้กับโลกที่พัฒนาแล้ว และเข้าใจถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะต้องมั่นใจว่า การรับมือกับการ
ท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะไม่เป็นตัวถ่วงการพัฒนา  

ด้วยเหตนุีอ้งค์ประกอบทีส่ำาคญัประการหนึง่ของการแก้ปัญหาระดบัโลกทีไ่ด้ผล คือ การถ่ายทอด
ทรพัยากรด้านการเงนิและความรูท้างเทคโนโลยจีากประเทศทีพ่ฒันาแล้วให้กบัประเทศกำาลงัพัฒนา 

การประมาณการณ์ความต้องการเงนิทนุเพือ่บรรเทาและปรบัตวักบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศจากแต่ละแหล่งนัน้แตกต่างกนัอย่างมาก สะท้อนให้เหน็ถงึความไม่แน่นอนทีเ่กีย่วโยงกบั 
สถานการณ์และความเป็นไปได้ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบทีต่ามมา อย่างไรกด็ี  
ประมาณการณ์เท่าทีป่รากฏในเรือ่งการลงทนุเพิม่เตมิทีจ่�าเป็นเพือ่สร้างศกัยภาพให้ประเทศก�าลงัพฒันา 
สามารถปรบัตวัและช่วยลดผลกระทบระบวุ่า ยงัมช่ีองว่างทางการเงนิอยูห่ลายแสนล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี 
ในช่วงหลายสบิปีข้างหน้า ซึง่ตามสภาพการณ์แล้วสงูกว่าเงนิทนุทีม่กีารสญัญาไว้ว่าจะให้หรอืเท่าทีป่ระเทศ 
พฒันาแล้วได้จดัให้ผ่านกลไกการเงนิโลก อาทเิช่น กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development  
Mechanism : CDM) กองทนุสิง่แวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) หรอืกองทนุเฉพาะ 
กจิ เช่น กองทนุเพือ่พลงังานสะอาด (Clean Energy Investment Framework) หรอืกองทนุเพือ่สภาพภมู ิ
อากาศ (Climate Investment Fund) และกลไกภมูภิาคหรอืทวภิาคอีืน่ๆ ประเดน็ดงักล่าวนีเ้ป็นเรือ่งทีน่่า 
กงัวลยิง่นกั 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ถ้าประเทศกำาลังพัฒนาไม่มีส่วนร่วม

ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ประการแรก อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศก�าลังพัฒนามีแนว
โน้มว่าเตบิโตรวดเรว็กว่าของประเทศทีพ่ฒันาแล้วในช่วงหลายสบิปีข้างหน้า เนือ่งจากอตัราเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิและประชากรท่ีโตเรว็กว่า และประการท่ีสอง ประเทศก�าลงัพฒันามีศกัยภาพในการลดการ
ปล่อยคาร์บอนอย่างมีประสทิธิภาพด้านต้นทุน การแก้ปัญหาระดบัโลกท่ีได้ผลจงึหลกีเลีย่งไม่ได้ทีต้่องท�าให้
ประเทศก�าลงัพฒันาน�ามติเิรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการวาง
กรอบนโยบาย และน�าเรือ่งการปรบัตวัและชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของ
ยทุธศาสตร์การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การขจดัความยากจน และการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ประชาคมโลกได้รบัรองแนวทางบาหล ี(Bali Road Map) เพือ่เร่งรดัความพยายามทีจ่ะต่อสูก้บัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ช่วงหลายปีทีผ่่านมานี ้ เราได้เหน็ฉนัทามตเิรือ่งความเร่งด่วนทีโ่ลกต้องแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ จนท�าให้เกิดแผนปฏิบัติการบาหลี (Bali Action Plan) จากการประชุมสมัชชาภาคีภาย
ใต้กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (13th Conference of Parties 
to the UNFCCC) เมือ่เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2007 เพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงานตามกรอบอนุสัญญาฯ และ
เพื่อเริ่มต้นการเจรจาท่ีจะน�าไปสู่ความร่วมมือในระยะยาวท่ีครอบคลุมทุกด้านแผนปฏิบัติการบาหลี
ก�าหนดให้มีการประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2009 ให้เป็น
ก�าหนดเส้นตายในการตกลงเงื่อนไขส�าหรับหลกัเกณฑ์สากลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ทีม่องไกลถงึปีค.ศ. 2012 เงือ่นไขในกรอบดงักล่าวจะเพิม่ความเข้มข้นด้านการลดหรอืชะลอการปล่อย
คาร์บอน รวมถงึประเดน็การใช้ทีด่นิ และการจดัการป่า การปรบัตวั การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การจัดหาทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้ประเทศก�าลังพัฒนาด�าเนินการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 2008 กลุม่ประเทศอตุสาหกรรมชัน้น�าแปดประเทศตกลงรบัรองเป้าหมายทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ
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เรอืนกระจกในระดบัโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปีค.ศ. 2050 โดยตระหนกัว่าปัญหาท้าทาย
ระดบัโลกเร่ืองนีจ้ะแก้ได้ด้วยทางออกระดบัโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้วยความร่วมมอืของเศรษฐกจิชัน้
น�าทัง้หมด ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการความรบัผดิชอบร่วมแต่แบ่งภาระกนัไปตามแต่ขดีความสามารถ

2.   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรลงมือทำาอะไร?

ช่วงหลายปีทีผ่่านมานี ้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้ดำาเนนิมาตรการทีน่่าสนบัสนนุด้านการปรบัตวักบั 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

แต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก�าหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พร้อมทัง้ได้ตัง้กระทรวงหรอืหน่วยงานทีท่�าหน้าทีเ่ป็นแกนน�าการจดัการ 
กบัผลกระทบ และได้ด�าเนนิแผนงานต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิการปรบัตวัและลดหรอืชะลอผลกระทบ อย่างไร 
กด็ ี ประเทศต่างๆ เหล่านีย้งัคงต้องด�าเนนิการอกีมาก โดยเรือ่งเร่งด่วนกค็อื (1) สร้างความตระหนกัรู ้
เกีย่วกบัความเสีย่งและผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (2) น�ามติเิรือ่งการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศมาเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการวางแผนพฒันาและการตดัสนิใจเชงินโยบาย (3) สร้าง 
กรอบเชงิสถาบนัทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การประสานงานด้านนโยบายทีด่ขีึน้ (4) ลงทนุทรพัยากรเพิม่ขึน้ให้ 
กบัการปรบัตวัและช่วยชะลอผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศ (5) เผยแพร่ข้อมลูเพยีงพอเกีย่วกบัทางเลือก 
ด้านการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์  (6)  
แก้ไขปัญหาความล้มเหลวของกลไกตลาดและขจดัการบดิเบือนของตลาดที่ขัดขวางการปฏิบัติตามทาง 
เลือกดังกล่าว (7) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคด้านการ 
แลกเปลีย่นองค์ความรู ้ เทคโนโลย ี และเงนิทนุ (8) ท�าการศกึษาวจิยัมากขึน้และลดช่องว่างด้านองค์ 
ความรู้เกีย่วกบัปัญหาและทางแก้ไขในระดบัท้องถิน่ และ (9) เร่งด�าเนนิการสร้างศกัยภาพ 

(1)   การปรับตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ควรดำาเนนิมาตรการสร้างภมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
อย่างเข้มแขง็ต่อไป โดยการพฒันาขดีความสามารถในการปรบัตวั พร้อมทั้งดำาเนินมาตรการทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงปฏิบัติในภาคที่อ่อนไหวต่อภูมิอากาศ

อันดับแรกสุดในการที่ประเทศใดประเทศหน่ึงจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศนัน้ ขึน้อยูก่บัขดีความสามารถในการปรบัตวั ในระดบัพืน้ฐานทีส่ดุ ขดีความสามารถในการปรับ
ตัวของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษย์ ซ่ึงเกีย่วโยงแน่นแฟ้นกบั (1) 
รายได้ ความไม่เสมอภาค ความยากจน ระดบัการรูห้นงัสอื และความไม่เท่าเทยีมกนัในระดบัภมูภิาค 
(2) ศกัยภาพและการบรหิารจดัการของสถาบนัรฐัและการเงนิของรฐั (3) ความเพยีงพอของระบบบรกิาร
สาธารณชนรวมทัง้ด้านการศกึษา สาธารณสขุ การคุม้ครองทางสงัคมและโครงข่ายดแูลทางสงัคม และ 
(4) ศกัยภาพในการทีจ่ะสร้างความหลากหลายแก่เศรษฐกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัท้องถิน่ ในทกุ
กรณเีหล่านี ้ มคีวามแตกต่างและช่องว่างทีใ่หญ่มากในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และมช่ีองว่างที่
ห่างมากระหว่างภมูภิาคนีก้บัโลกทีพ่ฒันาแล้ว การขจดัช่องว่างต่างๆ เหล่านีด้้วยการคงไว้ซึง่การเจรญิ
เตบิโต และท�าให้มกีารพฒันาทีย่ัง่ยนืแบบองค์รวม จะช่วยส่งเสรมิให้ภมูภิาคนีส้ามารถปรบัตวัรบัผลกระ 
ทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

นอกจากนี ้ การสร้างเสรมิขดีความสามารถในการปรบัตวัยงัต้องอาศยัการบรูณาการมตินิีเ้ข้าไว้ 
ในการวางแผนพัฒนา ซึง่หมายความว่า การปรบัตวัส่วนนีต้้องเป็นองค์ประกอบทีข่าดเสยีไม่ได้ของ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาอย่างยัง่ยนืและการขจดัความยากจน ภายใต้บรบิทนี ้ การศกึษาฉบบันีบ่้งชีว้าระ 
เร่งด่วนบางประการ ซึง่ต้องเร่งด�าเนนิการ ได้แก่ (1) ทวคีวามพยายามในการสร้างความตระหนกัรูใ้นหมู ่
ประชาชนเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบ (2) ส่งเสรมิให้มกีารวจิยัมากขึน้เพือ่ 
สร้างความเข้าใจทีด่ขีึน้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผลกระทบ และทางออก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งเร่งความพยายามด้านเผยแพร่ความรู้และข้อมูล (3) ส่งเสรมิการ 
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ประสานงานด้านนโยบายและวางแผนข้ามหน่วยงานทัง้ในระดบักระทรวงและหน่วยงานรฐัระดบัต่างๆ ใน 
ด้านการปรับตัวรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเชื่อมโยงเรื่องการปรับตัว 
กับการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ (4) ใช้แนวทางที่ครอบคลุมและบูรณาการทุกด้าน 
มากขึ้นในการสร้างศักยภาพในกลุ่มคนและพื้นที่ที่เปราะบางเพือ่ให้พวกเขาสามารถต้านทานกบัผลกระ 
ทบ รวมทัง้สร้างขดีความสามารถให้เศรษฐกจิท้องถิน่สามารถปรบัตวั ผูค้นสามารถมทีางเลอืกในการท�า 
มาหากนิ และมยีทุธศาสตร์ในการดแูลตวัเองโดยไม่ต้องอาศยัระบบธรรมชาตเิท่านัน้ และ (5) พฒันาและ 
ใช้วธิกีารทีต่อบสนองเชงิรกุเป็นระบบและบรูณาการมากขึ้นในด้านการปรับตัวส�าหรับภาคส่วนท่ีส�าคัญ 
โดยแนวทางดงักล่าวนีต้้องมปีระสทิธภิาพในเชงิต้นทนุ และน�ามาซึง่การแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยัง่ยนื 

แม้ว่าหลายภาคส่วนมีความจำาเป็นต้องปรับตัว เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับเรื่องนำ้า เกษตรกรรม 
ป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสาธารณสุข 

หลายภาคส่วนส�าคัญๆ ที่ได้รับผลกระทบชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ได้เริม่ด�าเนนิมาตรการในการปรบัตวัแล้ว อย่างไรกด็ ี การปรบัตวัดงักล่าวเป็นเหยื่อ
ความล้มเหลวหลายด้านของกลไกตลาด ความล้มเหลวของตลาดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความไม่แน่นอน
ของข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนขนาดใหญ่และระยะยาว อาทิ ในเรื่องการสร้างระบบฉนวนคุ้มครอง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐานจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศ ผลพลอยได้เชิงบวก และลักษณะการเป็น
สาธารณะสมบัติของมาตรการปรับตัวบางอย่าง เช่น การท�าวิจัยและการคุ้มครองแนวชายฝั่งทะเล และ
ความจ�าเป็นของการประสานงานในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ ตลาดภาคเอกชนและการ
ด�าเนินงานที่ต่างคนต่างอาสาท�าเพียงล�าพังจะไม่สามารถน�ามาซ่ึงการปรับตัวในระดับที่เหมาะสมได้ 
มาตรการหลายอย่างต้องอาศัยแรงผลักดันจากนโยบายรัฐบาลและการแทรกแซงจากรัฐบาล กล่อง H2 
อธิบายประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวที่ต้องท�าให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในภาคหลักต่างๆ ของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ 

(2)   ลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนตำ่า

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรแสดงบทบาทสำาคัญในความพยายามแก้ไขปัญหาระดับโลกในการ
รักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 

ในขณะท่ีการตอบสนองของเศรษฐกิจท่ีเป็นต้นตอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในปัจจบุนั
หรืออนาคตภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
เป็นหัวใจส�าคัญในการแก้ปัญหาระดับโลก ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเป็นส่วนส�าคัญ
ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาในระดับโลกด้วย เพราะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและ
ประชากรในภูมิภาคนี้จะเป็นต้นเหตุในการเพิ่มของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเนื่องจากเส้น
ทางสู่การเจริญเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�า่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม ทั้งนี้ การศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพสูงที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้พื้น
ฐานของการที่หลายๆ ภาคส่วนร่วมมือกัน การลดการปล่อยคาร์บอนควรมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนวิธีใช้
ประโยชน์จากผืนดินและภาคป่าไม้ ภาคพลังงาน และภาคเกษตรกรรม
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กล่อง H2. ลำาดับความสำาคัญด้านการปรับตัวในภาคหลัก 

 • ส�าหรับภาคทรัพยากรน�้า สิ่งส�าคัญในล�าดับต้นๆ คือ รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีอย่างกว้างขวางในเรื่องการอนุรักษ์
และจัดการน�้า ใช้วิธีบริหารจัดการน�้าเชิงบูรณาการเพื่อใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการป้องกันน�้าท่วม การปรับปรุงวิธีการ
เก็บน�้าและแหล่งน�้า รวมทั้งการผลิตพลังงานสะอาด และลงทุนในระบบเตือนภัยน�้าท่วม

 • ส�าหรบัภาคเกษตรกรรม สิง่ส�าคญัทีร่ฐับาลควรเร่งท�า คอื เพิม่ขดีความสามารถการปรบัตวัระดบัท้องถิน่ โดยให้บรกิารสาธารณะ
ด้านต่างๆ เช่น ข้อมลูทีค่ณุภาพดขีึน้เกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศ การพฒันาระบบเตอืนภยัล่วงหน้า และระบบชลประทานทีม่ปีระสิทธภิาพ 
ยิง่ไปกว่านี ้รฐับาลควรส่งเสรมิให้มเีครือ่งมอืใหม่ในเรือ่งการกระจายความเสีย่ง ช่วยพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรง 
และส่งเสริมสินเชื่อรายย่อยแก่ชุมชนที่เปราะบาง

 
 • ส�าหรบัภาคป่าไม้ ประเดน็ส�าคญั คอื การพฒันาระบบเตอืนภยัล่วงหน้า และโครงการสร้างความตระหนกัรูแ้ก่ชมุชนเพือ่เตรียม

พร้อมรับไฟป่า พร้อมทั้งด�าเนินแผนการเชิงรุกด้านการปลูกป่าทดแทนและปลูกต้นไม้ 

 • ส�าหรับภาคทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ การน�าวิธีจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการมาใช้โดยค�านึงถึงความ
เสี่ยงและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • ส�าหรับภาคสาธารณสุข ประเด็นส�าคัญที่สุด คือ การใช้แนวทางเชิงรุก เช่น ระบบเตือนภัยการอุบัติของโรค ระบบเฝ้าระวัง
สาธารณสุขที่เข้มข้นขึ้น โครงการสร้างความตระหนักรู้ และโครงการควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติกับโครงการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
โครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นส�าคัญ คือ การค�านึงถึงมิติ “ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (climate proofing) ใน
ฐานะส่วนหนึ่งของการลงทุนที่เกี่ยวกับการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 
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ในฐานะที่เป็นตัวการปล่อยคาร์บอนสูงที่สุด ภาคป่าไม้จึงมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในความพยายาม
ลดการปล่อยคาร์บอน 

มาตรการลดหรอืชะลอการปล่อยคาร์บอนส�าหรบัภาคป่าไม้หมายรวมถงึการคงไว้หรอืเพิม่พืน้ทีป่่า
ด้วยวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ท�าลายป่าและจากพื้นที่เสื่อมโทรม การปลูกป่าเพิม่
และการปรบัปรงุวธิบีรหิารจดัการป่าไม้ การลดหรอืป้องกนัการตดัไม้ท�าลายป่าเป็นทางเลอืกที่จะส่งผลให้
มีการกักเก็บคาร์บอนได้ในปริมาณมากที่สุดในระยะเวลาเฉพาะหน้า และเนื่องจากวิธีการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ท�าลายป่าและพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นแนวทางที่ให้ประโยชน์ร่วมในด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรแก้ปัญหาที่สาเหตุของการตัดไม้ท�าลายป่า
ในบริบทของประเทศตน นอกจากนั้น การสร้างกลไกการเงินโลกที่มปีระสทิธภิาพ มัน่คงและยัง่ยนื ใช้
วธิวีดัผลตามผลงาน และมเีงนิทนุจากหลายแหล่งสนบัสนนุจากทั้งกลไกตลาดและที่ไม่ใช่กลไกตลาด 
นับเป็นวาระส�าคัญเร่งด่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินและการจัดการป่าไม้ และจะต้องมีการสร้างเสริมขีด 
ความสามารถทัง้ด้านวชิาการและเชงิสถาบนัของภมูภิาคนีใ้นการจดัท�ารายการคาร์บอนจากป่า และด�าเนิน 
นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกลไกลดคาร์บอนจาก
ภาคที่ดินและป่าไม้ของโลก
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ยิง่ไปกว่านี ้ ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ควรเร่งพยายามปลกูป่าทดแทนและเพิม่พืน้ทีป่่าไม้ ขณะ
เดียวกันก็ส่งเสริมระบบการก�ากับดูแลการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดบัท้องถิน่ ซึง่
ประการหลงันี ้ ต้องอาศยัการปฏริปูนโยบายทีเ่หมาะสมกบับรบิททัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถิน่ เช่น 
การติดตามและควบคุมการท�าไม้อย่างผิดกฎหมาย เพิ่มความสามารถของรัฐในการจัดเก็บประโยชน์
จากรายได้สัมปทานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากข้ึน เพิ่มวงจรระยะเวลาของสัมปทานป่าไม้ให้นาน
ขึ้นพร้อมกับเพิ่มความมั่นคงให้กับสิทธิสัมปทาน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สัมปทาน และเนื่องจากป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนชนในพื้นทีจ่�าเป็นต้องมกีารออกแบบนโยบาย
ทีต่ระหนกัถงึและเคารพสทิธแิละความจ�าเป็นของชนท้องถิน่ พร้อมสร้างหลกัประกนัการมส่ีวนร่วมของ
พวกเขาในการก�าหนดและปฏบิตันิโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ 

การลดผลกระทบในภาคพลังงานควรเริ่มต้นด้วยทางเลือกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์โดยการลดก๊าซ
เรือนกระจกด้วยต้นทุนตำ่าหรือไม่มีต้นทุน

แม้ว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมปล่อยคาร์บอนประมาณร้อยละ 3.0 ของ
ภาคพลงังานทัว่โลก สดัส่วนนีจ้ะเพิม่สงูขึน้ในอนาคตเนือ่งจากเศรษฐกจิและจ�านวนประชากรในภมูภิาค
นีเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็เมือ่เทยีบกบัภมูภิาคอืน่ในโลก เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มศีกัยภาพสงูในการลด
การปล่อยคาร์บอนทัง้ในด้านอปุสงค์และอปุทานของภาคพลงังาน การผลติและจดัหาทางเลอืกในการลด
การปล่อยคาร์บอนทีส่�าคญัๆ รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติพลงังาน การเปลีย่นชนดิเชือ้เพลงิ
จากถ่านหนิไปใช้ก๊าซธรรมชาต ิและการใช้พลงังานหมนุเวยีน รวมถงึชวีมวล แสงอาทติย์ แรงลม พลงัน�า้ 
และแหล่งความร้อนทางธรณ ี ในส่วนความต้องการใช้พลงังาน ต้นตอหลกัของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
คอื ภาคทีอ่ยูอ่าศยัและอาคารเพือ่การพาณชิย์ อตุสาหกรรม เช่น เหลก็ ซเีมนต์ กระดาษและเยือ่กระดาษ 
เป็นต้น และภาคคมนาคมขนส่ง 

มีทางเลือกการลดคาร์บอนท่ีทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย
ท�าให้ต้นทุนท่ีได้จากการออมซึ่งมาจากการลดคาร์บอนดังกล่าวให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าค่าใช้จ่าย    
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเลือกนี้ ล�าดับส�าคัญด้านนโยบาย คือ
การนิยามว่าข้อจ�ากัดที่เป็นอุปสรรคของการใช้ทางเลือกต่างๆ เหล่านี้คืออะไร ข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจ
ครอบคลุมถึงเรื่องการขาดข้อมูลความรู้และเทคโนโลยี การบิดเบือนทางตลาดและราคา อุปสรรคเชิง
นโยบาย การก�ากับดูแลและด้านพฤติกรรม การขาดแหล่งเงินทุนที่จะให้เงินลงทุนที่ต้องจ่ายเฉพาะ
หน้าทันที และต้นทุนทางธุรกรรมที่ซ่อนเร้นอื่นๆ โดยจะต้องมีการทบทวนข้อจ�ากัดต่างๆ เหล่านีอ้ย่าง
ถีถ้่วนก่อนทีจ่ะด�าเนนิการขจดัข้อจ�ากดัดงักล่าว ทัง้นี ้ ประเดน็การบดิเบอืนทางการตลาดทีเ่ด่นชดัใน
ภาคพลงังานในหลายประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ คอื รฐับาลอดุหนนุการใช้เชือ้เพลงิฟอสซิล รัฐบาล
ต่างๆ ควรที่จะค่อยๆ ทยอยลดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิง และให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนยากจน และกลุ่ม
คนที่เปราะบางเท่านั้น 

ด้วยการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและประชากรทีร่วดเรว็ ความต้องการพลงังานในเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต้มแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้ไม่หยดุ และต้องมกีารเตรยีมพฒันาแหล่งพลงังานใหม่ๆ ในระยะยาว 
ด้วยการสนับสนุนขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกลไกด้านความร่วม
มอืต่างๆ และข้อตกลงใหม่ๆ ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ควรเร่ง
พยายามพฒันาและเปลีย่นไปอาศยัแหล่งพลงังานทีส่ะอาด หมนุเวยีนได้ และปล่อยคาร์บอนต�า่ พร้อม
ทั้งใช้ระบบคมนาคมขนส่งที่สะอาดและยั่งยืน รัฐบาลควรจะส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทิศทางเช่นนี้ด้วย
การวางรากฐานหรือสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบนโยบายที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจที่
เหมาะสม รวมทัง้ส่งเสรมิการท�าวจิยัและพฒันา การลงทนุด้านพลงังานภาครฐัควรค�านงึถงึปัจจยัเสีย่ง
ภายนอกในเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการวิเคราะห์ต้นทุนกับผลประโยชน์ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ควรร่วมมือกับความพยายามระดับโลกท่ีจะเคลื่อนตัวไปสู่ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ปล่อย
คาร์บอนต�่า 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพสูงท่ีสุดในโลกในเร่ืองการกักเก็บ
คาร์บอนภาคการเกษตร

ในฐานะที่เป็นต้นตอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุดล�าดับท่ีสามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภาคเกษตรมีศักยภาพสูงในการช่วยลดผลกระทบ ทางเลือกในการลดคาร์บอนจากภาคเกษตรกรรม
หมายรวมถงึการจดัการพชืผลและพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว์ทีด่ขีึน้ การฟ้ืนฟดูนิอนิทรย์ีทีถ่กูใช้ไปเพือ่การผลติพชื
ผล และการใช้พลงังานชวีภาพ (IPCC 2007) มาตรการเหล่านีส้ามารถน�าไปสูก่ารลดคาร์บอนจากการ
ใช้ปุย๋และทีเ่กีย่วกบัมเีธน การลดคาร์บอนจากวธิใีช้ทีด่นิ และการเพิม่ศกัยภาพการเกบ็คาร์บอนในระบบ
นเิวศการเกษตร อย่างไรกด็ ี ในปัจจบุนัยงัคงไม่มคีวามก้าวหน้าเท่าทีค่วรในการด�าเนนิมาตรการเหล่านี้
ในภมูภิาค

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมยังอาจมองรวมไปถึงการ 
ประสานโครงการที่อาศัยกลไกตลาด มาตรการก�ากับดูแล ข้อตกลงด้วยความสมัครใจ และโครงการ 
ระหว่างประเทศ ตัวอย่างด้านโครงการที่เกี่ยวกับตลาด เช่น ภาษีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และการปฏิรูป 
นโยบายอุดหนุนทางการเกษตร มาตรการก�ากับดูแลอาจครอบคลุมถึงการจ�ากัดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 
และการค�านึงถึงผลกระทบรอบด้านของการอุดหนุนการเกษตรกับเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม และควร 
ส่งเสรมิสนบัสนนุข้อตกลงด้วยความสมคัรใจเรือ่งการปรบัปรงุการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตร ควบคูไ่ปกบั 
การใช้ฉลากสเีขยีว ทัง้นี ้โครงการระหว่างประเทศจะมส่ีวนสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

(3)   เงนิทนุ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความร่วมมอืระหว่างประเทศและระดบัภมูภิาค 

เงินทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศมีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จของเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้ในความพยายามปรบัตวัและชะลอผลกระทบ 

ภูมิภาคนี้ควรส่งเสริมขีดความสามารถเชิงสถาบันเพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นจากแหล่งเงินทุน
ระหว่างประเทศทีม่อียูแ่ล้วหรอืทีอ่าจหาเพิม่ได้อกี แม้ว่าแหล่งทนุในปัจจบุนัอาจะไม่เพยีงพอเมือ่เทยีบกบั
มติทิีย่ิง่ใหญ่ของภารกจิท้าทายเบือ้งหน้า แต่กส็ามารถท�าหน้าทีส่นบัสนนุในเบือ้งต้นและท�าหน้าทีเ่ป็น
ตวัเร่งการระดมทนุทีจ่ะให้กูร่้วม ปัจจบุนันี ้ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์เตม็ทีจ่ากแหล่ง
ทนุทีม่อียูเ่หล่านี ้ และการมส่ีวนร่วมของภมูภิาคนีใ้นตลาดค้าคาร์บอนเครดติโลกยงัคงจ�ากดั รฐับาลจะ
ต้องช่วยอ�านวยความสะดวกให้มกีารเข้าถงึแหล่งทนุปัจจบุนัและในอนาคตด้วยการเร่งเผยแพร่ข้อมลูและ
ความช่วยเหลอืทางวชิาการ ภมูภิาคนีจ้�าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่บทบาทในด้านการใช้กลไก CDM กลไกการลด 
คาร์บอนจากการตดัไม้ท�าลายป่าและการใช้ทีด่นิ (REDD-related) และกลไกด้านการเงนิอืน่ๆ

แต่ละประเทศทัว่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มรีะดบัความต้องการเทคโนโลยแีตกต่างกนั อย่างมาก 
กลไกการก�ากับดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศสากลจะต้องด�าเนินการมากกว่านี้ในการส่งเสริมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีีจ่�าเป็นและสร้างตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานส�าหรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยคีาร์บอนต�า่ 
และควรมกีารสร้างกรอบในระดบัภมูภิาคเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมือทางวชิาการในหมู่ประเทศก�าลงัพฒันา
ด้วยกนั รวมทัง้ให้มกีารแบ่งปันข้อมลูในหมูป่ระเทศเพือ่นบ้าน เนือ่งจากน่าจะเป็นเรือ่งทีง่่ายกว่าทีเ่ราจะ
ใช้มาตรการลดคาร์บอนและปรบัตวัทีป่ระเทศเพือ่นบ้านเคยใช้มาแล้ว ซึง่น�าสิง่ทีม่อียูใ่นท้องถิน่และทกัษะ
การจดัการสิง่แวดล้อมตามประเพณมีาใช้อย่างประสบความส�าเรจ็ นอกจากนี ้ ควรพยายามส�ารวจความ
เป็นไปได้อย่างจรงิจงัของโอกาสการก้าวกระโดดทางเทคโนโลย ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคพลงังาน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจดัการของเสยี 

ในระยะยาว การค้นหานวัตกรรมใหม่ส�าหรับรูปแบบเงินทุนเป็นสิ่งจ�าเป็น เช่น เครือ่งมือ
แบ่งปันความเสีย่ง อย่างเช่น พนัธบตัรภยัพบิตั ิ ตราสารอนพุนัธ์สภาพอากาศ โครงการประกันภัยราย
ย่อยที่ใช้ดัชนีชี้วัดโดยการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน จากตัวอย่างกรณี International Financial 
Facility for Immunisation Company เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจพิจารณาเรือ่งต้ังกองทุนระดับ
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ภูมิภาค การลงทุนของภาคเอกชนในรูปแบบของการลงทุนร่วมและกองทุนรวมที่เน้นเรื่องเทคโนโลยี
เพื่อประสิทธิภาพพลังงานหรือคาร์บอนต�า่อาจมีบทบาทในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการปรับตัวและการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะพิจารณาตั้งกลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกระดบัภมูภิาคในอนาคต (emissions trading scheme : ETS) 

นอกจากจะใช้ประโยชน์จากกลไกแหล่งเงินกู้ที่มีอยู่ในระดับโลก และมีส่วนร่วมในตลาด
ค้าคาร์บอนผ่านช่องทางอย่างเช่นกลไก CDM และแนวทางการท�างานของภาคส่วนต่างๆ และกลไก 
CDM เชิงนโยบายที่จะเป็นองค์ประกอบของกรอบความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศในอนาคตแล้วนั้น 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรพิจารณาจัดตั้งกลไก ETS เพราะแผนงานดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของการ
ลดการปล่อยคาร์บอนและเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต�า่ได้รวดเร็วขึ้น ยิ่งไปกว่า
นี้ แผนงานนี้จะช่วยสร้างกลไกในการพิจารณาปัจจัยภายนอกด้านสิง่แวดล้อม ซึง่จะท�าให้บรษิทัทีใ่ช้
พลงังานมากเปลีย่นมาใช้เทคโนโลยกีารผลติทีป่ล่อยคาร์บอนต�่า โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเรียน
รู้จากประสบการณ์ด�าเนินงานของเกาหลีใต้ และฮ่องกงในการจดัตัง้กลไกน�าร่อง ETS และของอนิเดยี
ในการก�าหนดอตัราลดการใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรมที่กินพลังงานมากผ่านระบบการซื้อขายใบรับ
รองการประหยัดพลังงานในบรรดาบริษัทต่างๆ อย่างไรก็ดี ก่อนเริ่มจัดตั้งกลไก ETS ระดับภูมิภาคจะ
ต้องเตรียมพร้อมองค์ประกอบส�าคัญเพื่อให้กลไกนี้เดินหน้าได้ในหลายด้าน รวมถึงสถาบันและระบบ
ก�ากับจัดการ  

ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศหลายประเดน็ สามารถแก้ไขได้ผลดกีว่าผ่านความร่วมมอื 
ระดบัภมูภิาค

เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคน้ีประสบภัยพิบัติทางภูมิอากาศคล้ายๆกัน ยุทธศาสตร์       
ระดบัภมูภิาคน่าจะมปีระสทิธภิาพเชงิต้นทนุมากกว่าการด�าเนนิงานระดบัประเทศหรอืระดบัท้องถิ่นในการ
จัดการกับประเด็นข้ามพรมแดน รวมถึงการจัดการทรัพยากรน�้าและลุ่มแม่น�้าแบบบูรณาการ ไฟ
ป่า สภาพอากาศรุนแรง ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั ่งท่ีประสบปัญหาคุกคามร่วมกนั การ
ย้ายถิน่อนัเนือ่งมาจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผูล้ีภ้ยั การเกดิโรคในระดบั
ภมูภิาค เช่น โรคทีค่วามร้อนพามาอย่างเช่นไข้เลอืดออก มาลาเรยี และอหวิาตกโรค 

ความร่วมมือระดับภูมิภาคจะช่วยจัดการกับประเด็นท้าทายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การส่งเสรมิการค้าพลงังาน โดยใช้ความแตกต่างของระยะเวลา
ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความจ�าเป็นของการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่มใน
แต่ละประเทศ การส่งเสรมิพลงังานทีส่ะอาดและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี การตัง้เกณฑ์เปรยีบเทยีบระดบั
ภมูภิาคส�าหรบัวธิปีฏบิตัแิละผลด�าเนนิการด้านพลงังานสะอาด

ความร่วมมอืระดบัภมูภิาคยงัมบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมินโยบายและวธิปีฏบิตัทิีด่ ี การแบ่ง 
ปันข้อมลูและความรูใ้นเรือ่ง เช่น การจดัการภยัพบิตั ิ และการส่งเสรมิและท�าการวจิยัเกีย่วกบัสภาพภมูิ 
อากาศและการพฒันาในภมูภิาค ความร่วมมอืระดบัภมูภิาคเป็นสิง่จ�าเป็นในการพฒันาสถานการณ์จ�าลอง 
และรปูแบบจ�าลองของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภมูภิาคเพือ่ตดิตามและวดัผลกระทบ   
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(4)   ส่งเสริมการประสานงานเชิงนโยบายของรัฐบาล 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวโยงกับทุกส่วนในรัฐบาล การ
ประสานงานเชิงนโยบายอย่างแข็งขันระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันจึงเป็นเรื่องสำาคัญ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แต่เฉพาะกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม
เท่านัน้ แต่ยงัเป็นเรือ่งของกระทรวงด้านเศรษฐกจิ การคลงั และอืน่ๆ การประสานงานและวางแผนใน
ระดบัระหว่างกระทรวงจงึเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพของมาตรการปรับตัวและ
นโยบายลดหรือชะลอต้นเหตุ เช่น หากกระทรวงสิ่งแวดล้อมเตรียมขึ้นภาษีน�้ามันซึ่งเป็นมาตรการหนึง่
ในยทุธศาสต์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ข้อเสนอนีค้วรได้รบัการสนบัสนนุเตม็ทีจ่ากรฐับาล โดย
ไม่มกีระทรวงใดกระทรวงหนึง่ซึง่กงัวลกบัแรงต้านจากผูผ้ลติรถยนต์เข้าขดัขวาง เป็นต้น หรอืในกรณี
ของการปรับตัว เป็นที่ปรากฏชัดว่าการปรับตัวต้องเชื่อมโยงกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
นอกจากนี้ ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างหรือส่งเสริมกลไกการประสานงานระหว่างรฐับาลส่วน
กลางกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในด้านการวางแผนและกลไกแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมให้มีการด�าเนิน
การปรับตัวในระดับท้องถิ่นหรือที่ริเริ่มกันเอง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการวางแผนและการ
ประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ หน่วยงานหลกัของรฐัจะต้องรบัผดิชอบในการก�าหนดและปฏบิตัติาม 
นโยบายและแผนการพฒันา

(5)   วิจัยเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การวิจยัเพิม่เตมิเป็นสิง่จำาเป็นเพือ่เข้าใจประเดน็ท้าทายและทางออกทีม่ปีระสทิธิภาพเชิงต้นทุนของ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในระดบัท้องถิน่และเพือ่เตมิเตม็ช่องว่างขององค์ความรู ้ 

แม้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา เราเริม่ได้เหน็การศกึษาวจิยัทีเ่จาะจงภมูภิาคหรอืประเทศในเอเชยีตะวัน
ออกเฉียงใต้ แต่ยังคงมีช่องว่างทางความรู้ที่ต้องเติมเต็มมหาศาล และมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ท�าการวิจัยเพิ่มเติมในภูมิภาคนี้เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นในเรื่อง (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบความเสี่ยง ความเปราะบาง ความต้องการด้านการปรับตัวและศักยภาพใน
การลดหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น (2) ทางออกในเรื่องการปรับตัว
ที่มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติในภาคท่ีอ่อนไหวต่อภูมิอากาศ เช่น 
ทรัพยากรน�้า เกษตรกรรม ป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเรื่องการปลูกพืชให้ได้ผลผลิต
สูงสุดและรูปแบบการเพาะปลูกพันธุ์พืชที่ทนต่อความร้อน วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการป่าไม้ ระบบ
เตือนภัยส�าหรับสภาพอากาศรุนแรง (3) แนวทางปฏิบัติที่ดีและยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวเพื่อจัดการ
กับเรื่องที่นอกเหนือระบบธรรมชาติ เช่น การย้ายถิ่น กลไกการคุ้มครองทางสังคม การยังชีพของ
เกษตรกรรายย่อย และชาวประมง การควบคุมจัดการ การปรบัตวัในทกุระดบั และ (4) มาตรการลดหรอื
ชะลอผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศที่มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทาง
ที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์พร้อมด้วยข้อจ�ากัดเชิงนโยบาย สถาบัน พฤติกรรม และด้านเทคโนโลยี
ของการน�ามาตรการเหล่านั้นมาใช้ 

นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังต้องสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค และส่งเสริมศักยภาพของการวิจัยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กร
ระดับภูมิภาคเช่นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน อาจมีส่วนส่งเสริมความ
ร่วมมือท�านองนี้กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้ภูมิภาคนี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่อง
เทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต�่าได้มากกว่านี้ นอกจากนั้น ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
และการแบ่งปันข้อมูลในระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และควรมีกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคส�าหรับมาตรการส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการสร้างศักยภาพและการ
วัดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติพลังงานที่สะอาด 
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6)   พลิกวิกฤตเศรษฐกิจให้เป็นโอกาส

ในปีค.ศ. 2008 โลกก�าลังประสบความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายท่ีสุดนับตั้งแต่วิกฤต
เศรษฐกิจตกต�่าช่วงทศวรรษ 1930 ซึ่งกระหน�่าซ�้าวิกฤตหลากประเภทตั้งแต่เรื่องเชื้อเพลิงอาหาร
และการเงิน และผลกระทบของวิกฤตเหล่านี้ยังคงไม่หมดไป ขณะที่เศรษฐกิจโลกได้ถล�าเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยแล้ว ประเทศก�าลังพัฒนาในเอเชียก�าลังประสบปัญหาความต้องการสินค้าที่ีลดน้อยถอยลง
ในตลาดโลก รายได้แรงงานข้ามชาติส่งกลับประเทศก็น้อยลง การลงทุนลดลง ขณะที่อัตราว่างงาน
เพิ่มขึ้น โดยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบเลวร้ายต่อลู่ทางการขจัดความยากจนในภมูภิาค ประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ไม่ได้มภีมูคิุม้กนัต่อคลืน่ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian 
Development Bank : ADB) ประเมนิเมือ่เรว็ๆ นีว่้า การเจรญิเตบิโตของ GDP ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้มีแนวโน้มที่จะลดลงจากร้อยละ 4.3 เมื่อปีค.ศ. 2008 เหลือเพียงร้อยละ 0.7 ในปีค.ศ. 2009 (ADB 
2009) แนวโน้มเช่นนีอ้าจส่งผลให้ประชาชนนบัหลายสบิล้านต้องตกอยูใ่นกบัดกัของความยากจนต่อไปแทนท่ี
จะหลุดพ้นออกมาได้ ท�าให้การบรรลุเป้าหมาย MDGs เป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น 

การทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่เช่นนี ้ อาจท�าให้การต่อสูก้บัความเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นภารกิจ
ที่ยากยิ่งขึ้น รัฐบาลอาจต้องหันไปให้ความส�าคัญกับการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจมหภาค
มากกว่าการดูแลปัญหาระยะยาว เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
นโยบายและทรัพยากรสาธารณะเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องส�าคัญ
จ�าเป็นเร่งด่วนมากกว่า และมีการชะลอความคิดริเริ่มด�าเนินมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศออกไปไว้ก่อน ท่ามกลางภาวะที่กู้เงินได้ล�าบากขึ้น ภาคเอกชนอาจยังไม่อยากลงทุนในเรื่องการ
ปรับตัวและชะลอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แต่ความเป็นจรงิอาจไม่ต้องเป็นเช่นนัน้กไ็ด้ โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(UN Environment 
Programme : UNEP) ซ่ึงตระหนกัถงึความเร่งด่วนของการท่ีต้องรบัมือกบัภาวะวกิฤตเศรษฐกิจโลกพร้อม
กันกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกได้เสนอ “ข้อตกลงใหม่เพื่อโลกสีเขียว” (Global Green New 
Deal) โดยภายใต้ข้อเสนอใหม่นี ้ ประเทศร�า่รวยจะใช้ “มาตรการลงทนุสเีขยีว” (Green investment 
measures) (ซ่ึงมีประสทิธิภาพพลงังานมากข้ีน น�าเสนอทางเลอืกพลงังานสะอาดท่ีหลากหลายขึน้ และ
พฒันาระบบคมนาคมขนส่งทีย่ัง่ยนื) ในอตัราส่วนทีเ่ทยีบเท่ากบั ร้อยละ 1 ของ GDP ในช่วงสองปีข้าง
หน้าเพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นทางการคลัง นอกจากนี้ข้อเสนอใหม่ยังเรียกร้องให้ประเทศก�าลังพัฒนา
ลงทนุในเรือ่งน�า้สะอาดและสขุอนามยัเพือ่คนจนและพฒันาโครงการโครงข่ายป้องกนัทีเ่น้นกลุม่เป้าหมาย
ชดัเจน หลายรฐับาลในโลกได้แสดงท่าทีส่นบัสนนุข้อเสนอดงักล่าวนีแ้ล้ว 

หลายๆ ประเทศท้ังท่ีร�่ารวยและก�าลังพัฒนาได้ผนวก “มาตรการสีเขียว” เข้าเป็นส่วนหนึ่ง   
ของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ด�าเนินการแล้วหรือก�าลังจะน�าเสนอผู้น�าประเทศกลุ่ม G20 ประกาศ
ที่การประชุมในกรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ. 2009 ว่าพวกเขาตกลงที่จะพยายามเต็มที่ในการใช้เงินลงทุน
จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อไปสู่เป้าหมายการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และจะน�าพาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่ทิศทางที่สะอาด มีนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ปล่อยคาร์บอนต�่า หลายประเทศในภูมิภาคนี้ได้
เริ่มวางวาระแผนการพัฒนาสีเขียวแล้ว เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หลายประเทศก�าลงัใช้มาตรการกระตุน้ทางการคลงั เช่น อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการภายในประเทศโดยวิธีลดภาษี ลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน และเพิ่มการใช้จ่ายในโครงการด้านสังคม ดังนั้น จึงยังคงมีช่องทางที่จะผนวก 
“โครงการลงทุนสีเขียว” เข้าไว้ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้ ซึ่งจะผสมผสานมาตรการปรับตัวและ
ชะลอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับความพยายามประคับประคองเศรษฐกิจ 
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สร้างงาน และลดความยากจน วิกฤตในปัจจุบันสร้างโอกาสให้เราเริ่มต้นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
ที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ปล่อยคาร์บอนต�่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ภาพรวมของภูมิภาค -- ประเด็นส�าคัญ
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