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Development, Global Environment and Question of sustainability:  

ความยัง่ยืนของโลก 

ความเจริญเตบิโตมขีดีจํากดัด้วยหรือ? 

Is there a Limit to Growth?   



ความเปลี่ยนแปลงในระดบัโลก 
ประชากรและการ

เปลีย่นแปลง:  
- จาํนวน 
- รายได้  
- รูปแบบการดาํเนินชีวติ  
- ทางเลอืกในการบริโภค 
  

 
 

ทรัยพากรธรรมชาต ิ: 
- ทีด่นิ  
- แหล่งนํา้  
- อากาศ  
- ระบบนิเวศ 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมและ

ชั้นบรรยากาศ 
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แรงกดดนั 
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Limit to growth 
ทรัพยากรธรรมชาตมิขีอบเขต (boundary) จาํกดั 
-สามารถหมดได้ 
-สามารถถงึสถานะทีไ่ม่ตอบสนองความต้องการของเราหรือสิ่งมชีีวติบน
โลกได้ 
-เมือ่มาถงึจุดหนึ่งแล้วจะไม่สามารถฟื้นฟูกลบัคนืได้ 
แต่โดยรวมแล้วสิ่งทีท่รัพยากรเอือ้ประโยชน์แก่เรา คอื “สมดุลของโลก” 
เราจะต้อง    เปลีย่นแบบแผนการดาํเนินชีวติ    เพือ่ให้เราอยู่ได้อย่าง

ปลอดภัย “ภายใต้ขอบเขตสมดุลของโลก” 
 

ระดบัทีป่ลอดภัยของสมดุลโลก 
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แนวคดิขอบเขตสมดุลโลก  

“Concept of Planet  boundaries” 
เป็นแนวคดิถูกพฒันาโดยกลุ่มนักวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ระบบโลก นํา

โดย Dr. Rockstrom and Steffen 
 

เป็นการนําเสนอขอบเขตสมดุลโลก 9 ขอบเขต  โดยจะต้องไม่ก้าวลํา้เกนิขอบเขตทีเ่หมาะสม 

=> ขอบเขตดงักล่าวเป็นจุดทีเ่ราสามารถดาํรงชีวติได้อย่างปลอดภยั 
Proposed nine planetary boundaries, not to be crossed => they mark  the safe operating 

space for the planet 

การก้าวข้ามขอบเขตดงักล่าว ถอืเป็นความเสี่ยง  “ทีไ่ม่สามารถย้อนกลบัคนื/ฟื้นคนื และส่งผล

กระทบต่อความเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อม” ซึ่งอาจทาํให้สมดุลของโลกลดลง 
Beyond these boundaries, there is a risk of "irreversible and abrupt environmental 

change", which could make Earth less inhabitable 

กจิกรรมของมนุษย์ 7 กจิกรรมจากทั้งหมด 9 กจิกรรมได้ก้าวข้ามจุดทีเ่หมาะสมไปแล้ว หรือ 

อยู่ในจุดปลายสุดของระดบัทีเ่หมาะสม 
Due to human activities, 7 of the 9 thresholds have already been crossed  or near 

“tipping point”   
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Development, Global Environment and Question of sustainability:  

ความยัง่ยืนของโลก 

พรมแดน หนึ่งทีเ่ราก้าวข้ามจุดทีเ่หมาะสมไปแล้ว คอื  
“การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ”   

“Climate Change”  
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Consumption is no longer  local 
- but global  

ทรัพยากรถูกนํามาใช้เพือ่ => ผลติเป็นสินค้าและ
บริการ ณ ทีห่นึ่ง แต่มกัถูกนําไปบริโภคในอกีทีห่นึ่ง (การ
นําเข้า – ส่งออก) 
ผลกระทบของการบริโภคอาจไม่ได้ตกอยุ่ กบัผู้บริโภคคน

ใดคนหนึ่งแต่จะมผีลต่อ “รอยเท้านิเวศของโลก” 
ความต้องการซื้อ (ดมีานต์) และความต้องการขาย (ซัพ
พลาย) 
ซีกโลกเหนือ และ ซีกโลกใต้ 
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แรงกดดนัต่อทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจํากดัของโลก 

The consumption=>  create DEMAND 
for good & services  

   การบริโภค => ก่อใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้และบริการ 
DEMAND shapes => trade, investment, 

and production ($ globally) 

  ( ความต้องการ กกูกระตุ้นจาก => การคา้ การลงทุน และการผลิต) 
Demand  in global north  & requires supply 

from  global south  
  ความต้องการบริโภคจากซีกโลกเหนือ และ ทรัพยากรในผลติจากซีกโลกใต้ 
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การใช้ทรพัยากรฯ และการผลิตขยะของเสีย 
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- การเติบโตของประชากร                                (2.4 คน/วินาที) 200,000  คน/วนั 

- -การสญูหายของพืน้ที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลกู                      2,300 ตร.ม. 

- การสญูหายของพืน้ที่ป่าไม้ธรรมชาติ                                           5,100 ตร.ม.  

- การลดลงของปริมาณกา๊ซออกซิเจน (O2) ในอากาศ                         710 ตนั  

- การบริโภคโค กระบอื  3 ตวั หม ู7 ตวั ไก่ 1,100 ตวั  

                                                               รวมเป็นจาํนวนเนื้อสตัวท์ัง้สิ้น 6.9 ตนั 

-  การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)                               390,000 ลบ.ม.  

- การผลิตรถยนต ์                                                                                  1.3  คนั 

- การผลิตโทรทศัน์                                                                            4.2  เครือ่ง 

- 532 คนไปแมคโดนัลด ์และรบัประทานแฮมเบอรเ์กอรม์ากกว่า        500 ชิ้น 

การเปลีย่นแปลงของโลกใน 1 วินาที 

แปลและเรียบเรียงจาก  Ryoichi YAMAMOTO (DIAMOND Co.2003) 
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สถานการณ์ความยัง่ยืนของโลก 

ที่มา:TBCSD,2546 

ค.ศ.2000 (2543) 
มีจาํนวน 6 พนัล้านคน  
 
และคาดว่า…. 
 
ค.ศ.2025 (2568) 
มีจาํนวน 7.9 พนัล้านคน 
 
ค.ศ.2050 (2593) 
มีจาํนวน 9.3 พนัล้านคน 

  ประชากรโลกกาํลงัเพิ่มขึน้ 
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  โลกกาํลงัรวยขึน้ 
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กลุ่มรายได้น้อย

กลุ่มรายได้ปานกลาง

รวมทัง้โลก

กลุ่มรายได้สูง

ที่มา : TBCSD,Tomorrow’s Market  2546 

รายได้ของประชากรเพิม่ขึน้ 
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อะไรคือ “รอยเท้านิเวศ” (Ecological Footprint) 

  เป็นการคาํนวณขนาดพืน้ที่ที่จาํเป็นเพื่อการ
ดาํรงชีวิต 

  ในหน่วย hectares (ha) 
  1 ha = 10,000 m2 = 6.25 ไร่ 
 

เป็นเครือ่งมือในการวดัและวิเคราะหก์ารบริโภคทรพัยากรธรรมชาติ 

ของมนุษย ์

  เครื่องมือนี้เป็นเสมือนกล้องถ่ายรปูทาง
นิเวศ ที่ถ่ายให้เหน็ถึงปริมาณความต้องการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 
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รอยเท้านิเวศคาํนวณอะไรบา้ง? 

การบริโภค  

การปล่อยของเสีย  อาหาร 
 ที่อยู่อาศยั 
การขนส่ง 
 สินค้าและบริการ 

 สิ่งโสโครก 
คารบ์อนไดออกไซด ์
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พ.ศ.2547 มีประชากรโลก 6 พนัล้านคน 
มีพืน้ที่เพื่อรองรบัการบริโภคบนโลกคนละ  1.8 เฮกตาร ์
แต่พืน้ที่ที่ใช้ในการบริโภคจริง คนละ 2.2 เฮกตาร ์
                  เกินความสามารถรองรบัถึง 21% 
 

หมายเหต ุ1 เฮกตาร ์= 6.25 ไร่ 



21 ที่มา: Matt Green;The YUC Factor Presentation.6th APRSPC.Melbourne Australia 2005.  

รอยเท้าทางนิเวศเปรียบเทียบกบั GDP 

Country
Pop.

(1999)

GDP per 
Capita
(2002)

Ecological Footprint
(global ha/person)

Bio-Capacity
(global ha/person)

Ecological 
Deficit

(if negative)
WORLD 5978.7 7,900 2.3 1.9 -0.4
Argentina 36.6                 10,000             3 6.7 3.6
Australia 18.9                 27,000             7.6 14.6 7
Brazil 168.2               7,600              2.4 6 3.6
Canada 30.5                 29,400             8.8 14.2 5.4
China 1,272.0            4,400              1.5 1 -0.5
Egypt 66.7                 3,900              1.5 0.8 -0.7
France 59.0                 25,700             5.3 2.9 -2.4
Germany 82.0                 26,600             4.7 1.7 -3
India 992.7               2,540              0.8 0.7 -0.1
Indonesia 209.3               3,100              1.1 1.8 0.7
Italy 57.5                 25,000             3.8 1.2 -2.7
Japan 126.8               28,000             4.8 0.7 -4.1
Korea, Rep. 46.4                 19,400             3.3 0.7 -2.6
Mexico 97.4                 9,000              2.5 1.7 -0.8
Netherlands 15.8                 26,900             4.8 0.8 -4
Pakistan 137.6               2,100              0.6 0.4 0.2
Philippines 74.2                 4,200              1.2 0.6 -0.6
Russian Fed 146.2               9,300              4.5 4.8 0.4
Sweden 8.9                  25,400             6.7 7.3 0.6
Thailand 62.0                 6,900              1.5 1.4 -0.2
UK 59.5                 25,300             5.3 1.6 -3.7
USA 280.4               37,600             9.7 5.3 -4.4



ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ระหว่างปี 1990 - 1995 เราสูญเสียพืน้ทีป่่าไม้ประมาณ 65 ล้าน

เฮกแตร์ (422.5 ล้านไร่) หรือมขีนาดเท่ากบัสนามฟุตบอล 130 ล้าน
สนาม 

ในปี 1996 สัตว์เลีย้งลูกด้วยนมร้อยละ 25 และนกร้อยละ 11 ของโลกอยู่
ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ 

ปลาทะเลของโลกถูกจบัขึน้เกอืบหนึ่งเท่าในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา (ระหว่างปี 
1975 - 1995) และปัจจุบันคาดว่าสัตว์นํา้กว่าร้อยละ 60 กาํลงัอยู่ใน
ระดบัทีล่ดลง 

ขยะของเสียทีเ่ป็นพษิต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 ล้านตนั เกดิขึน้จากการผลติและ
ใช้สารเคมทีุกปี และกว่าร้อยละ 75 ของขยะของเสียดงักล่าว เกดิจากการผลติใน
ประเทศอุตสาหกรรม 



หากเรายงัคงดาํเนินรูปแบบการผลติและการบริโภคแบบปัจจบุัน? 

 
 

1900 2100 2002 2050 

เราตอ้งการทรัพยากรเท่ากบัโลกอีกประมาณ  2 ดวง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของเราในปี 2050 (พ.ศ. 2593) 



:  
 
 
 

 
 

1900 2100 2002 2050 

 

แต่เรามีโลกเพียงดวงเดียวเท่านั้น! 
 

เราควรทาํอยา่งไร? 



เราจะต้องเปลีย่น …. 
 รูปแบบและพฤติกรรมในการดาํรงชีวติและ 
 ทาํในสิ่งทีแ่ตกต่างจากอดตี   คาํนึงถึงขีดจาํกดัของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

 
 

1900 2100 2002 2050 

 

 เรามโีลกเพยีงดวงเดยีว 



การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ระยะเวลาในการทาํงานของนกัการเมือง 

ระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุน 

อายกุารใชง้านของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 

อายขุยัเฉลี่ยของเดก็ที่เกิดในวนันี้ 

ผลกระทบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และภาวะเรือนกระจก 
1900 2100 2002 2050 
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การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศคอือะไร? 
อะไรคือสาเหตุ? 
การคาดคะเน “ปรากฎที่เกิดขึ้นและผลกระทบ”? 
 เราจะรับมือไดอ้ยา่งไร? 

-  การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 
-  การปรับตวั (Adaptation) 



 
 

Continue in the next slides /PPT 



 
 

Questions for discussion !! 
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กระแสโลกาภวิฒัน์และการปรับตัวของประเทศไทย 

อะไรคอืความเปลีย่นแปลงทีส่ังเกตุได้ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา? 
   * ด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม? 
  * อะไรคอืปัจจยัทีส่่งผลต่อความเปลีย่นแปลงดงักล่าว? 
   * อะไรคอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้? กลุ่มทีไ่ด้รับผลกระทบคอืใคร?  

      ได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์อย่างไร?  
                       

 อะไรคอืความเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าเจอในอกี 20 ปีข้างหน้า?  
 * จะกระทบกบัเราอย่างไร? (รายได้ การดาํเนินชีวติ เศรษฐกจิ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม)  
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