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หวัข้อ
น าเสนอ

ความส าคญัของการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมโลก และ
ผลกระทบต่าง ๆ
นโยบายและการด าเนินการท่ีส าคญัต่าง ๆ และปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 ความเส่ียงโลก 
1.2 SDGsการวิเคราะหส์ถานการณ์ และปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางส่ิงแวดล้อมทัง้ระดบัโลก และประเทศ

วิเคราะหส์ถานการณ์ ความมัน่คง ด้านทรพัยากรธรรมชาติและ 
(พลงังานของประเทศ)
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ขอบเขตวชิา
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment
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มาตรา ๒๒ บัญญตัิให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม มีอ านาจหนา้ที่

เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ ์และฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มการจดัการการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยืน
และราชการอืน่ตามทีม่กีฎหมายก าหนดใหเ้ปน็อ านาจหน้าที่
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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รายงานความเสีย่งโลกประจ าปี 2563
Global Risks Report 2020 
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2020 WEF Top 5 Global Risks
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ประเดน็ความเสีย่งทีม่คีวามเปน็ไปไดว้า่จะเกดิขึน้ในปี 2020 สูงเป็น 5 อันดับแรก
1. การเผชิญกับสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว (Extreme Weather) คือ สภาวะ
ที่อากาศร้อนจัด หรือเย็นจัดสุดขีด

2. ความล้มเหลวในการจัดการสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Failure)
3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)
4. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss)
5. ภัยพิบัติทางส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ (Human-Made-

Environmental Disasters)

ประเดน็ทีค่วามเสีย่งทีห่ากเกดิขึน้จะเกดิผลกระทบทีร่า้ยแรง สูงเป็น 5 อันดับแรก
1. ความล้มเหลวในการจัดการสภาพภูมิอากาศ (climate action failture)
2. การจัดการกับอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of destruction)
3. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity loss)
4. การเผชิญกับสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว (Extreme Weather)
5. สถานการณ์น้ าในภาวะวิกฤต (Water Crises) ในที่นี้หมายถึง สภาวะ

ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงน้ าสะอาดมีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้อุปโภคบริโภค
และกระทบถึงการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ส่วนประเด็นที่ทั่วโลกก าลังเผชิญและอาจกล่าวได้ว่ากลายเป็นวาระดับโลกของปี 2020 อย่างการระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) นั้น 
เนื่องจากรายงานฉบับนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2019 และเผยแพร่เม่ือ 15 มกราคม 2020 ท าให้ประเด็นโรคระบาดยังไม่ถูกจัด
อยู่ในคะแนนอันดับต้น ๆ แต่ก็มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 10 ด้านความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงหากเกิดขึ้น ปรากฏอยู่ในแผนภาพมุมซ้ายบน 
(จตุภาคที่ 1) ประเด็นเรื่องโรคติดเช้ือ (infectious disease) ทั้งนี้ในรายงานได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ระบบสาธารณสุข
ที่ต้องปรับตัวภายใต้ความกดดันใหม่ด้วย
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1. ความเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ (Economic)
Asset Bubble’ - สินทรัพย์เกินราคา เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ที่อยู่อาศัย ราคาหุ้น เป็นต้น
Deflation’ – ภาวะเงินฝืดหรือภาวะเงินเฟ้อใกล้ระดับศูนย์เป็นเวลานาน
Failure of financial mechanism or institution’ – ความล้มเหลวของสถาบันการเงิน
หรือความผิดปกติของระบบการเงินที่กระทบต่อเศรษฐกิจ
Failure of critical infrastructure’ – ความล้มเหลวในการลงทุนอย่างเพียงพอการยกระดับ
หรือการสร้างความมั่นคงในโครงข่ายสาธารณูปโภค เช่น พลังงาน ขนส่งการสื่อสาร เป็นต้น
Fiscal crises’ – ภาระหนี้สินมากเกินตัวจนเกิดเป็นวิกฤตหนี้สาธารณะหรือวิกฤติสภาพคล่อง
High structure unemployment or underemployment’ – ภาวการณ์ว่างงานหรือการจ้างงาน
ไม่เต็มที่
Lllicit trade’ – การค้าที่ผิดกฎหมาย การหลีกเล่ียงภาษี การค้ามนุษย์ การปลอมแปลงสินค้า
Sever energy price shock’ – การเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญของค่าพลังงาน
Unmanageable inflation’ – ภาวะเงินเฟ้อท่ีไม่สามารถจัดการได้

ความเสี่ยงระดับโลกที่กระทบต่อธุรกิจ

2. ความเสีย่งด้านภมูศิาสตรก์ารเมอืง (Geopolitical)
‘Failure of national governance’ – ความล้มเหลวของกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชั่น
การหยุดชะงักทางการเมือง
‘Failure of Global governance’ – ความไม่สามารถในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
หรือสิ่งแวดล้อม
‘Interstate conflict with regional consequences’ – ความขัดแย้งในระดับภูมิภาค
‘Large-scale of terrorist attacks’ – การโจมตีของผู้ก่อการร้าย
‘State collapse or crisis’ – ความรุนแรง ความไม่มั่นคงความขัดแย้งทางแพ่ง รัฐประหาร 
ภายในประเทศ
‘Weapon of mass destruction’ – การใช้นิวเคลียร์ เคมีภัณฑ์ ชีวภาพ รังสี เทคโนโลยี 
ในการก่อการร้ายข้ามชาติ

๓. ความเสีย่งดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental)
‘Extreme weather / Major natural disaster’ – เหตุการณ์สภาพอากาศ/ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติรุนแรงซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และชีวิตมนุษย์ เช่น น้ าท่วม 
พายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุจากสนามแม่เหล็ก เป็นต้น
‘Failure of climate change mitigation and adaptation’ – ความล้มเหลวของภาครัฐและภาค
ธุรกิจในการก ากับหรือจัดการกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
‘Major Biodiversity loss and ecosystem collapse’ – สภาพสิ่งแวดล้อมที่กลับคืนไม่ได้เป็นผล
จากทรัพยากรที่หมดไป
‘Human-made environmental damage and disasters’ – ความล้มเหลวในการป้องกัน
ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมจากน้ ามือมนุษย์ เช่น น้ ามันร่ัว การปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี เป็นต้น
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2. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี (Technological)
‘Adverse consequences of technological advances’ – ผลข้างเคียง

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น AI, synthetic biology เป็นต้น
‘Breakdown of critical information infrastructure and networks’ –

ความเสียหายจากโครงสร้างและโครงข่ายของข้อมูลจากการพ่ึงพาไซเบอร์
‘Large-scale cyberattacks’ – ภัยคุกคามทางไซเบอร์
‘Massive incident of data fraud of theft’ – การฉ้อโกงและโจรกรรม

ข้อมูล

1. ความเสีย่งตา้นสงัคม (Societal)
‘Rapid and massive spread of infectious diseases’ – การแพร่ระบาด

ของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ต่าง ๆ

‘Failure of urban planning’ –ขาดการวางผังเมืองและการกระจายองเมืองที่ดี
‘Food crises’ – การขาดแคลนอาหารทั้งปริมาณและคุณภาพ
‘Large-scale involuntary migration’ – การย้ายถิ่นฐานโดยไม่สมัครใจ

อันเนื่องจากปัญหาภายใน ภัยพิบัติ หรือผลจากภาวะเศรษฐกิจหรือส่ิงแวดล้อม
‘Profound social instability’ – ความไม่มั่นคงทางสังคม เช่น การประท้วง เป็นต้น

ซึ่งส่งผลต่อความม่ันคงทางการเมืองและสังคม
‘Water crises’ – การลดลงอย่างมีนัยส าคัญของคุณภาพและปริมาณของน้ าสะอาด
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10 ประเด็น ที่ต้องใหค้วามส าคญัเปน็พเิศษในป ี2021 หลังจาก “โศกนาฏกรรมและภัยอันตราย”
ในปี 2020 ที่ผ่านมา 
Sustainable Development Goals: SDGs จะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าในปี 2021

1. ตอบสนองตอ่สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 วัคซีนนั้นเป็นสินค้า
สาธารณะของโลก (global public goods)

2. เริ่มต้นการฟืน้ตัวทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุและมคีวามยั่งยนื การลงทุน
ในระบบสุขภาพ - สุขภาพจิต ความคุ้มครองทางสังคม พลังงานหมุนเวียน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3. สร้างขอ้ตกลงสนัตภิาพกบัธรรมชาติ 2021
- สภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ
- ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ    
- ก าหนดเป้าหมายการร่วมในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
- เร่งสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สร้างพันธมิตรเพื่อมุ่งสู่ โลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

4. แก้ไขปญัหาความยากจนและความเหลือ่มล้ า
5. การคกุคามด้านสทิธมินษุยชน

6. ความเท่าเทยีมทางเพศ คือ ความทา้ทายด้านสทิธิมนษุยชนทีย่ิ่งใหญ่
ที่สุด

7. เยียวยาความขดัแยง้ทางภมูริฐัศาสตร์ หยุดการปะทะในพื้นท่ี
ที่มีความขัดแย้งท่ัวโลก -แบ่งโลกออกเป็นสองฝ่าย

8. ฟื้นคืนการปลดอาวธุนวิเคยีร์และการไม่แพรข่ยายอาวธุนิวเคลยีร์
สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์  

9. เทคโนโลยดีิจิทลัและป้องกนัอนัตรายทีเ่พิม่ขึน้ ราคา-ปลอดภัย-การฉวย
ประโยชน์และการบิดเบือนข้อมูลทางดิจิทัล-การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดิจิทัลของประชาชน

10. เปิดตัว การเริม่ตน้ใหม่ส าหรับศตวรรษที ่21 ให้ความส าคัญกับ 
“การสร้างความเข้มแข็งของธรรมาภิบาลโลกเพื่อส่งมอบสินค้าสาธารณะ
ของโลก”
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1. สภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงที่ส่งผลกระทบคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์

2. ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ของรัฐบาลและธุรกิจ

3. มนุษย์เป็นผู้ท าลายสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดภัยพิบัติ
4. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการพังทลาย

ของระบบนิเวศที่ไม่สามารถสร้างกลับคืนได้
5. ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิดและพายุ

5 อันดับแรกของโลก เป็นเรื่องของสภาพแวดลอ้มทั้งหมด

หน้าที่ 13



หน้าที่ 14


