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13 – 19 มกราคม 2563 
มาตรการออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ต่อการลดก๊าซเรือนกระจก 

ปรากฏการณ์ไฟป่าออสเตรเลียที่เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศซึ่งได้สร้างความเสียหายอันประเมินค่า
ไม่ได้แก่ทรัพย์สินและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นจ านวนมากอย่างมหาศาล โดยเรื่องดังกล่าวนี้ได้เป็นประเด็นที่ทั่วโลก
ต่างให้ความสนใจและจับตามองเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวได้สร้าง
ความเสียหายแก่ระบบนิเวศเป็นวงกว้าง ซึ่งหลายฝ่ายให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียนั้น
มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาโลกร้อน (Climate Change) ประกอบกับที่ผ่านมา รัฐบาลกลางออสเตรเลียยัง
ไม่ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหารวมถึงมีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
จึงท าให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีความรุนแรงและความเสียหายมากท่ีสุดของออสเตรเลีย  

แม้ว่าออสเตรเลียได้ให้สัตยาบันในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และข้อตกลงโดฮาต่อการแก้ไข
พิธีสารเกียวโต (Paris Agreement and the Dora Amendment to Kyoto Protocol) ในการเร่ง
ด าเนินการเพื่อลดปัญหาโลกร้อน (โดยภายในปี 2563 ออสเตรเลียมีเป้าหมายที่ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 5 จากระดับในปี 2543 รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนเป็น 2 เท่า
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 23 ของแหล่งพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม 
ออสเตรเลียยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินและสินแร่รายใหญ่ของโลก (จากรายงานขององค์การพลังงาน
ระหว่างประเทศ (IEA) พบว่า ออสเตรเลียครองสัดส่วนในการค้าถ่านหินทั่วโลก 29 เปอร์เซ็นต์) และเป็นสินค้า
ส่งออกที่สร้างรายได้และมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียอย่างมาก ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียมักโดนวิจารณ์ว่า          
ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมถ่านหิน) และการสร้าง
งานเป็นหลักมากกว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง รวมถึงรัฐบาลออสเตรเลียยังไม่มีกฎหมายและมาตรการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยการ
ร่างแผนการลงทุนทางเทคโนโลยีที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า Renewable energy หรือ 
Decarbonisation (ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีในประเทศ อาทิ 
เทคโนโลยีไฮโดรเจน เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม
ผลิตในประเทศ การผลิตลิเทียม เชื้อเพลิงชีวภาพ พัฒนาภาคธุรกิจการเกษตรและพลังจากขยะเหลือทิ้ง) ซึ่งจะ
เป็นกรอบการท างานที่ดีที่สุดของออสเตรเลียในการลงทุนทางเทคโนโลยีต่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อนส าหรับลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากที่สุดโดยปราศจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะประกาศ
แผนการลงทุนทางเทคโนโลยีภายในปี 2563 

แม้ว่าการด าเนินการต่างๆ ในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนของรัฐบาลออสเตรเลียยัง
ไม่มีนโยบายและแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมมากเท่าใดนัก แต่ในด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาแนวทางที่มี
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ประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียถือได้ว่ามี
ความคืบหน้าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยผลการวิจัยโดย The Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO) ไดพ้บว่า การใส่สาหร่ายแดง (Asparagopsis taxiformis) ผสมในอาหารที่
ใช้ในการเลี้ยงวัว จะสามารถลดปริมาณแก๊สมีเทน (ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ปล่อย
ออกมาเป็นหลัก) ที่เกิดจากการเลี้ยงวัวได้สูงถึงร้อยละ 99 เนื่องจากสาหร่ายดังกล่าวสามารถลดปริมาณ
จุลินทรีย์ในท้องวัวซึ่งเป็นสาเหตุให้วัวต้องระบายออกมา 

 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Nicholas Paul จากมหาวิทยาลัย 
Sunshine Coast รัฐ Queensland ให้ข้อมูลสนับสนุนใน
ประเด็นดังกล่าวว่า หากมีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแดงที่เพียงพอ
กับความต้องการของภาคปศุสัตว์จะสามารถช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในออสเตรเลียได้ถึงร้อยละ 10 (โดยผู้เลี้ยง
สัตว์เพียงผสมสาหร่ายแดงในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของอาหาร
ที่ใช้ในการเลี้ยงวัวก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าชมีเทนในวัวได้
อย่างเห็นผล) อย่างไรก็ตาม สาหร่ายแดงเป็นสาหร่ายที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติในทะเลเขตร้อนและยังไม่มีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ อีกทั้ง ยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหา
แนวทางในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแดงสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงง่าย เติบโตเร็วและมีประสิทธิผลดีที่สุด เพ่ือรองรับ
ต่อความต้องการของเกษตรกรทีเ่พาะเลี้ยงในอนาคต  

ในขณะที่นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก
เช่นกัน ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขและบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
โดยล่าสุดรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ผ่านกฎหมาย The Climate Change Response (Zero Carbon) 
Amendment Bill เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศสามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อตกลงปารีสที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 การผ่าน
กฎหมาย Zero Carbon ซ่ึงตั้งเป้าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 0 ภายในปี 2593 
และตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 พันล้านต้นภายในปี 2571 และยกเลิกการส ารวจเพ่ือค้นหาแหล่งน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ ซึ่งจะท าให้รัฐบาลนิวซีแลนด์กลายเป็นประเทศผู้น าในการแก้ปัญหา Climate change 
อย่างจริงจังในภูมิภาคแปซิฟิค 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า 
- ออสเตรเลีย 
แม้ว่าสถานการณ์และผลกระทบไฟป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลหันมา ให้

ความส าคัญและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน แต่ดูเหมือนว่าทิศทางและแนวโน้มการบริหารจัดการในอนาคต
ของรัฐบาลออสเตรเลียในเรื่องดังกล่าวอาจยังไม่เป็นที่น่าพอใจต่อกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากนัก เนื่องจาก
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นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้ประกาศว่า รัฐบาลออสเตรเลียจะพยายามหาทางปรับปรุงเรื่องการจ ากัดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ควบคู่กับการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงและภัยพิบัติจากธรรมชาติใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม นโยบายและแนวทางการแก้ไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ต้องรักษาสมดุลระหว่าง
การปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและผลประโยชน์ของสังคมควบคู่กันไป ซึ่งออสเตรเลียอาจจะ
ไม่ด าเนินการตามข้อตกลงพิธีสารเกียวโตในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 5 (411 ล้านตัน) 
ตามเป้าที่ก าหนดไว้ภายในปี 2563 และร้อยละ 26-28 จากระดับในปี 2548 ภายในปี 2573 เพ่ือไม่ให้สร้าง
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลีย แต่ออสเตรเลียจะมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยี
และการใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและ
ศักยภาพการผลิตควบคู่ไปกับการลดปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก 

- นิวซีแลนด์ 
  การออกฎหมาย The Climate Change Response (Zero Carbon) Amendment Bill ได้รับ

กระแสตอบรับที่ดีและการสนับสนุนอย่างยิ่งจากทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาโลกร้อนของรัฐบาลนิวซีแลนด์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ส าเร็จตามที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าวอาจจะ
สร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรและปศุสัตว์ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่ม
หลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนิวซีแลนด์ (ก๊าซมีเทน) มีสัดส่วนร้อยละ 49 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดของประเทศ แต่มาตรการควบคุมดังกล่าวต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรและปศุสัตว์จะเป็นไป
อย่างยืดหยุ่นและยึดแนวทางท่ีไม่ได้สร้างภาระหรือผลกระทบต่อผู้ประกอบการมาก โดยตั้งเป้าให้ภาคการผลิต
ดังกล่าวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากระดับในปี 2560 ให้ได้ร้อยละ 24 - 47 ภายในปี 2593 
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆต้องลดลงเหลือร้อยละ 0 

ผลต่อการส่งออกสินค้าไทย 

ความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีผลต่อรูปแบบการผลิต
และบริโภคของทั้งสองประเทศ อาทิ การหันมาใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในช่วงปี 2560 -2562 ที่ผ่านมา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เริ่มมีการน าเข้า
รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ส าหรับรถไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเก๋งและรถ SUVs  ที่
น าเข้าจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เยอรมนแีละอังกฤษ แต่ยังไม่มีการน าเข้าจากไทย  

  

 

...............................................................
........... 

 

 

Source : The Australian  / Sydney Morning Herald/Global Trade Atlas/ Australian Financial Review/ www.abc.net.au 

 

 

mailto:thaitradesydney@gmail.com

