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รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ SDG Move Thailand 

ผู้ที่ติดตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับ “+2 องศาฯ” 

+2 องศาเซลเซียสเป็นเป้าหมายท่ีตัวแทนจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกได้ตกลงกันใน UN Climate Change 

Conference ที่ปารีสเมื่อปี 2016 ว่าในปี 2100 โลกจะต้องร้อนมากขึ้นไม่เกิน 2 องศาฯนี้ มิเช่นนั้นเราจะอยู่

กันยากกว่านี้ (ถ้ายังอยู่กันได้) ต้องมีการลดผลกระทบจากโลกร้อน  (Climate Change Mitigation) อย่าง

จริงจังเร่งด่วนจากนี้เป็นต้นไป หลังจากนั้นหนึ่งปีตัวแทนรัฐบาลจาก  174 ประเทศจึงได้ลงนามร่วมกันอย่าง

เป็นทางการท่ีมหานครนิวยอร์ก ว่าจะทำทุกทางภายใต้อธิปไตยของตนให้โลกบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส 

ถ้าประชาคมโลกไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอะไรเลย นักวิทยาศาสตร์พยากรณ์ว่าโลกจะร้อนขึ้น 4.1-4.2 องศา

เซลเซียสเทียบกับอุณหภูมิในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ด้วยสถานการณ์ความเข้มข้นของคาร์บอนในบรรยากาศ 

ณ ปัจจุบันบวกกับอัตรากิจกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาวะ +2 องศาเซลเซียสเป็นอนาคตท่ี

แน่นอน นัยยะของข้อตกลงปารีสคือการพยายามทำให้มันมาถึงช้าลงเพื่อเพิ่มเวลามนุษยชาติได้ปรับตัวกับ

ผลกระทบจากโลกร้อน (ด้วยเช่ือว่าแทบจะสายเกินไปแล้วที่จะหยุดปรากฏการณ์นี้)  

ถ้าข้อตกลงปารีสเป็นผลสำเร็จ ปี 2100 ดาวโลกในภาวะ +2 องศาฯ จะเป็นอย่างไร?  

Plummer and Popovich (2018) ได้ให้ภาพไว้บางส่วน เช่น  

• น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายท้ังหมดในช่วงฤดูร้อน  

• ร้อยละ 37 ของประชากรโลกจะได้รับผลกระทบจากคล่ืนความร้อนท่ีรุนแรง (severe heat wave)  

• ประชากรในพื้นท่ีเมืองมากกว่า 411 ล้านคนจะอยู่ในความเส่ียงอุทกภัย 

• มากกว่าร้อยละ 16 ของแมลงและพืชพรรณจะสูญพันธุ์และมีผลต่อห่วงโซ่อาหารอย่างรุนแรง 

• ผลผลิตจากการเกษตรจะตกต่ำลงมาก โลกจะสูญเสียแนวปะการังไปเกือบท้ังหมด  

• ผลจากระดับน้ำทะเลท่ีสูงขึ้นจะทำให้ผู้คน 32-80 ล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นหนีน้ำท่ีจะสูงขึ้นกว่าเดิม

ถึง 2 เมตร 
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ต้องไม่ลืมว่าผลกระทบที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะพากันมาในทีเดียวพร้อมหน้า ไม่ได้ทยอยมาทีละอย่างสองอย่างให้

เราได้พักผ่อนหายใจ และถ้าเราไม่ทำอะไรเลยในวันนี้ เราอาจจะได้พบภาพที่ฉายดังกล่าวในปี  2040 หรือใน

อีก 20 ปีข้างหน้านี้เอง! 

อย่างไรก็ตาม นั่นแปลว่า เป้าหมาย +2 องศาฯ ในปี 2100 ท่ีแท้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องท่ีดี ไม่ใช่สถานการณ์ท่ีมนุษย์

จะพออยู่ได้สบายๆ อย่างทุกวันนี้ เพื่อความอยู่รอดและคุณภาพชีวิตจึงควรต้องลดผลกระทบและประวิงเวลา

ให้ได้มากกว่ายิ่งกว่าด้วยซ้ำ ซึ่ง Plummer and Popovich (2018) พยายามส่ือสารว่า ไหนๆ คิดจะควบคุมให้

เหลือ +2 องศาฯ แล้ว ทำเพิ่มอีก 0.5 ให้เป็น +1.5 องศาฯ จะสามารถช่วยลดผลกระทบได้เพิ่มมหาศาล อย่าง

น้อยก็ลดจำนวนผู้เส่ียงภัยได้หลายล้านชีวิต 

จุดนี้ถ้าผู้นำโลกจะตกลงกันที่ร้อนขึ้นไม่เกิน 2 องศาฯ มันก็ยังพอทำใจได้ว่าดีกว่าไม่ตั้งเป้าทำอะไรเลย แต่

ประเด็นหลักของเรื่องนี้อยู่ท่ีว่า จากวันนั้นท่ีลงนามกันจนถึงวันนี้ ไม่ใคร่จะแน่ใจว่าการขับเคล่ือนนโยบายต่างๆ 

ได้สู ้กับโลกร้อนได้เริ ่มไปแค่ไหน แต่ที ่โดดเด่นแน่ๆ คือภาพความเคลื่อนไหวของ  Greta Thunberg และ

เยาวชนที่กล่าวอ้างว่าเหล่าผู้นำโลกและผู้มีอำนาจท้ังหลายไม่มีการทำอะไรเป็นรูปธรรมเลยท้ังๆ ท่ีวิทยาศาสตร์

ก็พิสูจน์อยู่ว่าวิกฤติมากระแทกประตูอยู่กำลังทำการเดินทางรณรงค์รวมกลุ่มส่งเสียงประท้วงท่ัวโลก เสียง

เหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าทิศทางท่ีเรากำลังไปยังไม่ตรงกับคำว่าบรรลุเป้าหมายสักเท่าไร 

ยังมีใจเชื ่ออยู่ลึกๆ ว่าภาครัฐมีองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดนโยบายและความต้องการที่จะต่อสู้กับโลกร้อนอยู่

แน่นอน เพียงแต่ไม่นำมาใช้อย่างเต็มท่ีด้วยอุปสรรคหรือความยากลำบากบางประการ ประการหนึ่งในส่ิงท่ีทำ

ให้รัฐบาลและบรรษัทใหญ่ๆ ไม่เดินเครื่องเต็มที่กับการลดโลกร้อนคือ (1) ความยุ่งยาก ต้นเหตุของโลกร้อน

และผลกระทบนั้นมีความซับซ้อนโยงใยไปถึงแทบทุกๆ เรื่อง อีกนัยหนึ่งคือ จะแก้ปัญหาโลกร้อนต้องแก้ปัญหา

อื่นๆ สารพันที่เกี่ยวข้องผูกพัน รวมถึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบ/โครงสร้างบางประการที่มีการทำงานมาอย่าง

มั่นคงเนิ่นนาน เช่น ระบบเศรษฐกิจ  

และอีกหนึ่งประการสำคัญคือ (2) ธรรมชาติของปัญหาโลกร้อนเอง ท่ีผู้มีอำนาจตัดสินใจลดผลกระทบยังไม่เห็น

ภาพชัดเจนว่าส่ิงท่ี (ไม่) ทำกันในขณะนี้จะส่งผลอย่างไร โลกจะร้อนขึ้นมากกว่า 2 องศาฯ ไหมในอีก 80 ปีแห่ง

พันธสัญญา  

การเห็นภาพผลลัพธ์สำคัญอย่างไรในที่นี้? การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เหมือนเศรษฐกิจที่ยังพอ

สามารถจับรูปร่างของมันและรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงในเวลาอันส้ันเพื่อวัดผลจากการทำงาน โลกร้อนขึ้นเป็น

เรื่องที่อยู่ในอากาศ สภาพภูมิอากาศไม่ได้อยู่ในกลไกตลาดและตัวมันเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้า ค่อยๆ คืบ

https://time.com/person-of-the-year-2019-greta-thunberg/
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คลานทีละเล็กละน้อย ยากท่ีจะติดตามและรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้เหมือนเศรษฐกิจ เมื่อก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยไป

กระจุกอยู่บนชั้นบรรยากาศแล้วจะคงอยู่บนนั้นไปอีกประมาณ 12.4-200 ปี ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของก๊าซ

เรือนกระจก (EPA, 2017b) แปลว่า ต่อให้เราหยุดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอนนี้ เราก็ยังต้องรับกรรมเก่า

ไปอีกอย่างน้อยท่ีสุดประมาณ 10 ปีกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลง 

ในเมื่อไม่เห็น ไม่รู้สึก ก็ง่ายที่ใจจะลังเลและออกห่างไปหาสิ่งที่จับต้องได้มากกว่า แต่เมื่อรู้สึกได้จริงๆ ก็คงจะ

สายไปเสียแล้ว ความน่ากลัวที่สุดคือ คนท่ีจะอยู่เห็นและรู้สึกจริงๆ ในปี 2100 ตอนนี้ยังไม่เกิดมาร่วมโลกร่วม

ตัดสินใจหรือกระท่ังส่งเสียงอะไรเพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองเลย ในขณะท่ีคนท่ีเปล่ียนแปลงอะไรได้ตอนนี้ก็ลา

จากโลกไปเรียบร้อยโรงเรียนปารีสไม่ต้องมารับผลหรือรับผิดชอบอะไร 

การฉายภาพข้อมูลต่างๆ ที่คำถึงนึงผู ้รับสาส์นอย่างนักการเมืองและผู้บริหารองค์กรจะมีบทบาทช่วยลด

อุปสรรคดังกล่าวได้แค่ไหน? 

เราจะทำอย่างไรกับอนาคตที่วางอยู่บนโต๊ะ – แบบจำลองและเกมบทบาทสมมติในฐานะเครื่องมือในการ

เรียนรู้และช่วยตัดสินใจ 

สุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ System Dynamics ในการพยากรณ์

ผลจากนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตัดสินใจเลือกใช้มาตรการต่างๆ ส่ิงท่ีน่าสนใจมากส่ิงหนึ่ง

ที ่วิทยากรได้กรุณานำมาแบ่งปันให้ผู ้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์ร่วมกันคือผลงานการจำลองสถานการณ์

แก้ป ัญหาโลกร ้อนโดยเคร ื ่องมือที ่ช ื ่อว ่า  En-ROADS พัฒนาโดยนักว ิชาการจาก  MIT และ Climate 

Interactive เพื่อการส่ือสารข้อมูลด้านการจัดการนโยบายสาธารณะต่อข้อตกลงปารีสโดยเฉพาะ แบบจำลองนี้

สามารถส่ือสารได้ท้ังในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ จัดสัมมนา และเกมบทบาทสมมติ โดยผู้สนใจสามารถเข้า

ไปใช้ได้ทันทีผ่าน web browser ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  

ท่ีหน้า interface ของ En-ROADS จะมีนโยบายต่อกรกับโลกร้อนอยู่ชุดหนึ่งสำหรับความร่วมมือของภาคส่วน

ต่างๆ ทั่วโลก ผู้เล่นแบบจำลองสามารถลองตัดสินใจดูว่าโลกของเราจะส่งเสริมและ/หรือลดทอนก๊าซเรือน

กระจกจากภาคส่วนใด ในระดับไหนบ้าง ผู้เล่นสามารถเห็นผลลัพธ์จากนโยบายเหล่านั้นจนถึงปี 2100 ได้ใน

เชิง interactive ภายใน 1 วินาที กระบวนการและข้อมูลข้างในแบบจำลองอยู่บนฐานของทฤษฎีและข้อมูล

จริงทางวิชาการโดยผู้เช่ียวชาญ ส่วนรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์ที่นำเสนอนั้นค่อนข้างหลากหลาย แต่จะประกอบกัน

เป็นรูปแบบสำหรับข้อตกลงปารีส คือการรายงานอุณภูมิเฉล่ียของโลกว่าจะขึ้นมาเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถานะ status quo หรือการพยากรณ์ในสภาพการณ์ท่ีทุกฝ่ายบนโลกทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปเช่นเดิมไม่มี

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/
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การเปลี ่ยนแปลง (Business As Usual – BAU) ใน scenario ตั ้งต้น แบบจำลองจะแสดงระดับกิจกรรม

เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน และผลอุณภูมิเฉลี่ยของโลกเมื่อสิ้นศตวรรษนี้ที่ร้อนขึ้น 4.1 องศาฯ นับ

จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมล้อไปกับรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change  (ภาพ

ท่ี 1) 

ภาพท่ี 1: หน้า Interface ของแบบจำลอง En-ROADS ก่อนเริ่มเล่นแสดงภาพจำลองของสถานการณ์

ปัจจุบัน (status quo) ท่ีพยากรณ์ผลกระทบในปี 2100 ในกรณีท่ีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มีความ

เปล่ียนแปลง นอกจากนั้นยังแสดงข้อมูลแนวโน้ม 100 ปี ต้ังแต่ป ี2000 อีกด้วย 

ท่ีมา: Climate Interactive (2020) 

ผู้เล่นแบบจำลองมีภารกิจท่ีจะต้องลดผลกระทบจากโลกร้อนผ่านการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์

ให้อุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมีค่าไม่เกิน 2 องศาฯ การควบคุมระดับกิจกรรมทำได้โดยการเลื่อนวงกลมสีดำของ

แถบกิจกรรมนั้นๆ ไปทางซ้าย (ลด) หรือทางขวา (ส่งเสริม) ถ้าเลื่อนไปด้านซ้ายจนสุดหมายความว่ากิจกรรม

นั้นๆ ถูกหยุดไปอย่างสิ้นเชิง ถ้าเลื่อนไปทางขวาจนสุดแปลว่าสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าไปตั้งค่าตัวเลขอย่างละเอียดได้ เช่น การจัดเก็บค่าคาร์บอน  ก็สามารถเข้าไป

กำหนดราคาคาร์บอนต่อกิโลกรัมคาร์บอนต่อปีได้ และสามารถตั้งค่าได้ว่านโยบายจะเริ่มตั้งแต่ปีไหนโดยไม่

จำเป็นต้องเป็นปีปัจจุบัน เพียงการเล่ือนเล่นในลักษณะนี้ก็เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลของมาตรการต่อภาค

ส่วนต่างๆ ท่ีมีผลต่อกัน (กราฟซ้าย) และต่อการลดผลกระทบของโลกร้อนแล้ว แต่เพื่อการสร้างการเรยีนรูจ้าก
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การสร้างประสบการณ์ตรง En-ROADS แนะนำให้ใช้โมเดลในเกมบทบาทสมมติ ซึ่งเกมดังกล่าวไม่มีผู้แพ้กับผู้

ชนะ มีแต่ผู้ชนะทุกคนไม่ก็แพ้ด้วยกันท้ังหมด 

บทบาทที่ถูกกำหนดมาได้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ แต่ละบทบาทจะมีการกำหนดบริบทเงื่อนไขเพื่อให้สวมบทบาทได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น เช่น 

ภาคพลังงานฟอสซิลจะต้องพยายามต่อต้านการขึ้นราคาจัดเก็บค่าปล่อยคาร์บอน รัฐบาลโลกต้องระวังไม่ให้

ราคาอาหารขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ผู้เล่นจะไม่รู้ว่าประสิทธิผลของแต่ละการควบคุมปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อย

ไปในบรรยากาศมากน้อยกว่ากันเท่าไร และไม่ทราบว่าจะได้รับโอกาสให้เล่นกี่ครั้ง 

เกมเริ่มท่ีผู้ดำเนินเกมแบ่งผู้เล่นท้ังหมดออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีแตกต่างกันไป 

ขอให้แต่ละบทบาทเลือกกำหนดเพียง 1 มาตรการจากลิสต์ที่เห็นว่าน่าจะเหมาะสมที่สุด ทั้งในเชิงการลดโลก

ร้อนและเชิงส่วนได้ส่วนเสียของบทบาทท่ีได้รับ แต่ละกลุ่มสามารถคุยตกลงหรือลอบบ้ีกันได้ ก่อนท่ีจะออกมา

นำเสนอว่าต้องการออกมาตรการอะไรในรอบนี้ เพราะเหตุใด 

ในรอบแรก มาตรการท่ีแต่ละกลุ่ม (สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีเพียง 4 กลุ่มคือ รัฐบาลโลก ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคพลังงานฟอสซิล และภาคพลังงานหมุนเวียน) เลือกและนำเสนอ แทบจะไม่มีการควบคุมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงเลย เป็นมาตรการท่ีสนับสนุนวิธีท่ีจะสามารถจับและกักคาร์บอนจาก

บรรยากาศ และเทคโนโลยีที ่สนับสนุนพลังงานทางเลือกรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายเป็นระบบไฟฟ้า ผลลัพธ์

อุณหภูมิปี 2100 ที่ออกมาคือตัวเลข +4.1 ลดลงมาเหลือ +3.6 ปฏิกิริยาที่สังเกตจากผู้เล่นได้คือความรู้สึก

แปลกใจปนตกใจว่าทำไมลดลงไปน้อยกว่าท่ีคิด วิทยากรใช้รายละเอียดในส่ืออธิบายผลลัพธ์และช้ีรายละเอียด

อื่นๆ ท่ีสำคัญเพิ่มเติม 

เมื่อเห็นว่าเป้าหมาย +2 องศาฯ ยังไม่บรรลุ จึงทำการออกอีกกลุ่มละมาตรการอีกครั้ง ผู้เล่นเริ่มเรียนรู้จากครั้ง

แรก มีการต่อรองระหว่างกลุ่มมากขึ้นเพราะมาตรการที่เลือกในรอบนี้จะกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

โดยเฉพาะการกำหนดราคาคาร์บอนที่รัฐต้องต่อรองกับภาคพลังงานฟอสซิลว่าราคาเท่าไรจึงจะรับได้ การใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการส่งเสริม ผลจากการเข้าควบคุมรอบท่ี 2 นี้ลดการเพิ่มอุณหภูมิลงมาจาก

ไม่เกิน 3.6 องศาฯ เป็นไม่เกิน 2.8 องศาฯ แต่เป้าหมายก็ยังไม่บรรลุ ผู้เล่นแปลกใจมากเหมือนเดิม วิทยากร

อธิบายถอดบทเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นบทเรียนให้กับการเล่นครั้งสุดท้าย 

รอบสุดท้ายเป็นรอบท่ีน่าสนใจเพราะผลลัพธ์ตัวเลขออกมาท่ี +2.0 องศาพอดี รอบนี้นโยบายท่ีได้ผลในการลด

ผลกระทบค่อนข้างมาก คือการลดการปล่อยมีเทนและก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เสนอโดยภาคพลังงานฟอสซิล 
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จากเดิมร้อยละ 50 ตั ้งแต่ปี 2020 (ไนตรัสออกไซด์และมีเทนมีพลังงานที ่ส ่งผลต่อโลกร้อนมากกว่า

คาร ์บอนไดออกไซด์  300 และ  20 เท ่า ตามลำด ับ (EPA, 2017a)) แม ้ส ิ ่ งน ี ้จะแปลว ่าภาคพลังงาน 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและการจัดการขยะจะต้องหดตัวลงกึ่งหนึ่ง และกลุ่มรัฐบาลโลกที่เสนอให้มี

การชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเช่ือว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมได้แบบกระจายเป็น

วงกว้าง การต่อรองระหว่างเล่นเริ่มมีการพูดถึงความจำเป็นของมาตรการยาแรงเพื่อความอยู่รอดของประเทศ

ที่กำลังจะจมน้ำ แต่ถึงผลจะออกมาว่าผู ้เล่นทุกคนชนะ ทำได้สำเร็จตามข้อตกลงปารีส  แต่บรรยากาศใน

ห้องสัมมนากลับไม่มีใครยินดี มีแต่ความครุ่นคิด 

ผู้เล่นแต่ละคนน่าจะมีบทเรียนท่ีได้รับจากประสบการณ์ตรงนี้ต่างกันไป ส่วนผู้เขียนอยู่ในกลุ่มรัฐบาลโลก ได้รับ

ข้อความหลักจากเกมว่า:  

1. เป็นที่แน่นอนว่าภาคเอกชนจะเลี่ยงที่จะเสนอมาตรการอะไรที่ทำให้ตัวเองลำบากปรับตัว จนถึงรอบ

สุดท้าย ภาคพลังงานฟอสซิลก็ไม่เคยเสนอลดสัดส่วนแหล่งพลังงานสกปรกด้วยตัวเอง ดังนั้นเป็น

หน้าท่ีหลักของรัฐบาลท่ีจะใช้อำนาจเข้าไปจัดการ ถ้ารัฐบาลไม่ขยับก็จะไม่เกิดผลอะไรจากภาคส่วนนี้

เลยท้ังๆ ท่ีเป็นตัวการหลักของโลกร้อน รัฐบาลต้องทำในส่ิงจำเป็นท่ีคนอื่นทำไม่ได้  

2. สำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจออกนโยบาย เมื่อประมาณไม่ได้ว่าส่ิงท่ีทำไปมีประสิทธิผลเท่าไร แต่คาดกัน

ไปโดยอัตโนมัติว่าที่ทำไปน่าจะช่วยลดโลกร้อนได้มากกว่าความเป็นจริงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

ดังนั้นเมื่อเห็นผลการคำนวณจึงแปลกใจกันมาก 

3. การสร้างแบบจำลองที่มีข้อมูลและโครงสร้างการคาดคำนวณที่ค่อนข้างถูกต้องน่าเชื่อถือจะสามารถ

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐและช่วยสื่อสารขอความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ี

มาตรการท่ีจะออกมานั้นมีแนวโน้มส่งผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรม

ยอมให้มีการจัดเก็บค่าคาร์บอนเมื่อเห็นว่ายังเหลืออีกกว่า 1.4 องศาฯ ท่ีต้องร่วมกันลด 

ยากที่จะเลี่ยงถึงความเป็นจริงที่ว่าผู้บริหารรัฐบาลหลายประเทศก็มีบทบาทเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาค

พลังงานด้วยเช่นกัน เรื่องราวจึงอีรุงตุงนังนักในโลกความเป็นจริง ถึงขั้นที่ว่าถึงจะเอารัฐมนตรีทั ้งหลายมา

เล่น En-ROADS ก็อาจไม่ช่วยอะไรเพราะผลประโยชน์ทับซ้อน แต่การที่แบบจำลองให้ภาพที่เข้าใจได้ง ่าย 

แปลงผลลัพธ์ของนโยบายในรูปแบบที่จับต้องได้ พัฒนาบนฐานการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เน้นสื่อสารตรง

วัตถุประสงค์ด้วยการเข้าร่วมมีประสบการณ์เองนั้นสร้างการเรียนรู้เชิงบวกน่าสนับสนุนอย่างแน่นอน 
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เสริมบทเรียนจาก En-ROADs ด้วย SDGs 

ส่ิงแรกที ่En-ROADS นำเสนอเหมือน SDGs คือความเช่ือมโยง (Interconnectivity) ของเรื่องโดยรอบอื่นท่ีมี

ต่อประเด็นโลกร้อน หากจะระบุจากกรอบ SDGs แล้ว นโยบายลดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ถูกเลือกมาในตัวโปรแกรม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายหลักข้อท่ี 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น กับข้ออื่นๆ ใน SDGs ดังประมวลและแสดงในตารางท่ี 1 ด้านล่าง 

ตารางท่ี 1: ข้อมูลประสิทธิผลของการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศจากแบบจำลอง En-ROADS และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ

ผลักดันความสำเร็จของมาตรการแต่ละประการ 

ท่ีมา: ผู้เขียน ดัดแปลงจาก Climate Interactive (2020) 

จากฝ่ังซ้ายของตาราง ตารางแสดงกลุ่มภาคส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กำหนดมาตรการหลักในการลด

ผลกระทบจากโลกร้อน ร่วมกับระดับของมาตรการที่ใช้ ซึ ่งในที่นี ้เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง 

กล่าวคือ ถ้าเป็นมาตรการ “ลด” กิจกรรมจะต้ังค่าการควบคุมท่ีลงลดไปในสัดส่วนร้อยละ 50 ถ้าเป็นมาตรการ 

“ส่งเสริม” กิจกรรมก็จะตั้งค่าที่กึ่งหนึ่งของความสามารถทั้งหมดที่จะสนับสนุนได้ จากนั้นเป็นผลลัพธ์การ

คำนวณอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ ่มขึ ้นในปี 2100 ตามด้วยประสิทธิผลของในการลดผลกระทบ ซึ่งก็คือผลลัพธ์

อุณหภูมิในสถานการณ์ status quo หรือ BAU ลบด้วยตัวเลขก่อนหน้านี้ จนถึงตรงนี้เราพอจะเปรียบเทียบได้

หยาบๆ ว่ามาตรการใดได้ผลมากกว่ามาตรการใด แปลว่าถ้าเราคิดว่าโลกร้อนเป็นเรื่องฉุกเฉิน มาตรการ
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เหล่านั้นจึงควรจะได้รับการผลักดันนำไปบังคับใช้ก่อน นอกจากนี้เราสามารถวิเคราะห์ได้เช่นกันว่าภาคส่วนใด

สามารถช่วยลดผลกระทบได้มากและการสนับสนุนก็น่าท่ีจะเน้นให้หันไปในทิศทางนั้นเพิ่มเติม 

ฝั่งขวาของตารางเป็นการนำเป้าหมายหลักต่างๆ ของ SDGs มาช่วยขยายว่าการขับเคลื่อนแต่ละมาตรการมี

ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (goals) ข้อใดบ้าง โดยใช้พิจารณาในระดับเป้าหมาย 

(targets) เป้าหมายหลักถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่หากได้รับการขับเคลื่อนก็จะส่งผลให้มาตรการลดโลก

ร้อนนั้นใกล้ความสำเร็จไปด้วย อีกกลุ่มคือ SDG ข้อท่ีจะต้องพบกับงานหนักขึ้นที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวเอง

เพื่อความสำเร็จของมาตรการลดโลกร้อนนั้นๆ แต่ก็มีบางเป้าหมายหลักท่ีอาจเป็นได้ท้ัง 2 กลุ่มข้ึนอยู่กับบริบท

นโยบายท่ีตอบสนองต่อมาตรการ 

ในที่นี้อาจจะไม่สามารถอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนอันแรกคือ

บทบาทของภาคพลังงาน เป้าหมายหลักข้อท่ี 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหมท่ี่

ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยเฉพาะ targets ที่กล่าวถึงสัดส่วนของพลังงานทดแทน ความร่วมมือในการวิจัย

พัฒนาพลังงานสะอาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีบทบาทสนับสนุนต่อมาตรการลดโลกร้อน

กว่ากึ่งหนึ่งจากท่ีลิสต์มา แต่ในขณะเดียวกัน targets ท่ีสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทน ก็มีส่วน

ทำให ้target ท่ีกล่าวถึงการเข้าถึงพลังงานต้องทำงานเพิ่มขึ้นบ้าง เช่น ในชนบทห่างไกลท่ีนิยมใช้ชีวภาพในการ

หุงต้มและให้ความอบอุ่นในครัวเรือน ก็จะต้องพยายามทำให้เทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัยและสะอาดกว่า

เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีเป้าหมายหลักข้อท่ี 17 ว่าด้วยเครือข่ายช่วยเหลือผลักดันให้

บรรลุเป้าหมายต่างๆ ก็มีบทบาทกับการลดผลกระทบโลกร้อนในเชิงสนับสนุนหลายข้อด้วยกัน 

นอกจากนี้ยังเห็นได้ด้วยว่ามาตรการท่ีจะเข้าไปลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากภาคอุปทานพลังงานก็มีความท้า

ทายต่อ SDG หลายข้อเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีช่วยอธิบายว่าทำไมในความเป็น

จริงมาตรการท่ีน่าจะช่วยลดโลกร้อนได้ตรงไปตรงมาอย่างเช่นการเลิกใช้พลังงานถ่านหินถึงไม่ได้รับการผลักดัน

เท่าที่ควร แต่หากประชาคมโลกเห็นว่าโลกร้อนเป็นเรื ่องฉุกเฉิน  SDG เชิงท้าทายที่ระบุก็จะต้องร่วมมือ

ปรับเปล่ียนไปพร้อมกับ SDG13 อย่างเร่งด่วนท่ีสุด 

ข้อสังเกตท่ีชัดเจนอีกหนึ่งประการคือ SDG8 ว่าด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม 

และยั่งยืนฯ จะมีการต่อรองกับมาตรการลดผลกระทบจากโลกร้อนแทบทุกมาตรการ ผู้เขียนใช้คำว่าต่อรองใน

เชิงที่ว่าการผลักดันให้มาตรการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำเร็จนั้นไม่จำเป็นต้องแลกกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องเสมอไป ขึ้นอยู่กับการออกแบบ/ปรับรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีสามารถไปใน
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ทิศทางเดียวกันได้ แต่หากเราพิจารณาจากแบบจำลอง En-Roads แล้วก็จะได้ข้อความว่าอัตราการเติบโต

อาจจะต้องมีการปรับลดลงบ้างก็เป็นได้ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีท้าทายรัฐบาลท่ัวโลกเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การ

พัฒนายั่งยืนให้ความชัดเจนอยู่แล้วว่าการเน้นให้ความสำคัญกับมิติทางเศรษฐกิจมากกว่ามิติทางสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมนั้นไม่ใช่สาระหลักและไม่ใช่ทิศทางท่ีควรจะมุ่งไป 

และท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเน้นย้ำว่าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแต่ละข้อมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน 

หากภาคส่วนองค์กรใดที่เน้นทำงานเพื่อบรรลุประเด็นหนึ่งๆ หรือเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเป็นหลัก ขอ

เสนอแนะผ่านข้อมูลและบทความของ SDG13 ว่าความพยายามนั้นจะส่งผลทั้งเชิงสนับสนุนและท้าทายกับ

เป้าหมายอื่นๆ ที่ทำให้เข้าใกล้หรือออกห่าง SDG โดยรวมได้ ทางที่ดีที่สุดคือการมองและคิดถึงการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในองค์รวม เพราะไม่มีเป้าหมายใดสำคัญกว่าเป้าหมายใด ทุกมิติควรจะต้องก้าวไปพร้อมๆ กัน  
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