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สิง่แวดลอ้มกบั
อนาคตการพฒันาในภูมิภาค
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ในฐานะเป้าหมาย / Goals
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—Muhammad Iqbal
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“

Bun Ki-moon

We are the first generation to be able to end poverty 
and the last generation that can take steps to avoid the 

worst impact of climate change.
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The available Nationally determined 

Contributions of all 191 Parties taken 

together imply a sizable increase in 

global GHG emissions in 2030 compared 

to 2010, of about 16%.  

According to the latest IPCC findings, 

such an increase, unless actions are 

taken immediately, may lead to a 

temperature rise of about 2.7C by the 

end of the century.
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“The 16% increase is a huge cause 

of concern. It is in sharp contrast 

with the calls by science for 

rapid, sustained and large-scale 

emission reductions to prevent the 

most severe climate consequences 

and suffering, especially of the 

most vulnerable, throughout the 

world.”

Patricia Espinosa, Executive 

Secretary of UN Climate ChangeFull NDC Synthesis Report: Some Progress, but Still a Big Concern | UNFCCC

https://unfccc.int/news/full-ndc-synthesis-report-some-progress-but-still-a-big-concern
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ไม่เพยีงพอ

Source: https://climateactiontracker.org

https://climateactiontracker.org/
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ไม่เปลีย่นแปลงการเพิม่เป้าหมาย



กลุม่ประเทศ G20 มเีพยีง 2 ประเทศคอื สหราชอาณาจกัรและ
อนิเดยี ทีอ่ยู่ใน 10 อนัดบัแรกของประเทศ high 

performance. ประเทศสมาชกิ G20 อืน่ — ไม่วา่จะเป็น
สหรฐัฯ ซาอดุอิาระเบยี แคนาดา ออสเตรเลยี เกาหลใีต ้และ

รสัเซยีจดัอยู่ในกลุม่ very low performance
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Source: https://germanwatch.org

ช่องว่างระหว่าง
การสร้างผลกระทบ ความสามารถในการ
ปรับตัว กบัการลงมือท าเพ่ือลด GHG

https://germanwatch.org/


อนาคตมอีะไรรออยู่?

Source: https://climateactiontracker.org

https://climateactiontracker.org/
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://peoplesdispatch.org/2021/06/28/how-to-know-if-a-virus-variant-can-escape-vaccine-protection/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


“

Greta Thunberg

All of you who choose to look the other way everyday 
because you seem more frightened of the changes that 

can prevent catastrophic climate change than the 
catastrophic climate change itself. 

Your silence in worst of all. 
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Spheres

18

I = PCT  (Holdren and Ehrlich 1974) 



+Noosphere

(boundless)

Mind / Language / Reason / Thoughts => Cultural Evolution > Biological Evolution 



20

States: Policies,

Institutions & 

Structures

Relative Autonomy

Market Failure 
(In)Competent States,

Resilient / Vulnerable Societies 

Threats and Security

Policy Predicament 

Global Governance

Conventions, Treaties, Protocols 

Of MEAs 

ในกระแสการเมืองโลกด้านส่ิงแวดล้อม

สภาวะดนิฟ้าอากาศโลก
กบัอนำคตกำรพฒันำ และกำรพฒันำในอนำคต

Human Limits in Geo-atmospheric sphere and outer space  / Eco-Biosphere / Socio – Political Sphere 

Noosphere : Boundless
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States: Policies,

Institutions & 

Structures
“The Green State: Rethinking  

Democracy and Sovereignty”
(In)Competent States,

Resilient / Vulnerable Societies 

Threats and Security

Policy Predicament 

Global Governance

Conventions, Treaties, Protocols 

Of MEAs 

ในกระแสการเมืองโลกด้านส่ิงแวดล้อม

สภาวะดนิฟ้าอากาศโลก
กบัอนำคตกำรพฒันำ และกำรพฒันำในอนำคต

Human Limits in Geo-atmospheric sphere and outer space  / Eco-Biosphere / Socio – Political Sphere 

Noosphere : Boundless
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States: Policies,

Institutions & 

Structures

Environmental justice, Deep ecology 

& ethics of  co - existence

(In)Competent States,

Resilient / Vulnerable Societies 

Threats and Security

Policy Predicament 

Global Governance

Conventions, Treaties, Protocols 

Of MEAs 

ในกระแสการเมืองโลกด้านส่ิงแวดล้อม

สภาวะดนิฟ้าอากาศโลก
กบัอนำคตกำรพฒันำ และกำรพฒันำในอนำคต

Human Limits in Geo-atmospheric sphere and outer space  / Eco-Biosphere / Socio – Political Sphere 

Noosphere : Boundless
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States: Policies,

Institutions & 

Structures
“Environmentality” & Human 

Subjectivities
(In)Competent States,

Resilient / Vulnerable Societies 

Threats and Security

Policy Predicament 

Global Governance

Conventions, Treaties, Protocols 

Of MEAs 

ในกระแสการเมืองโลกด้านส่ิงแวดล้อม

สภาวะดนิฟ้าอากาศโลก
กบัอนำคตกำรพฒันำ และกำรพฒันำในอนำคต

Human Limits in Geo-atmospheric sphere and outer space  / Eco-Biosphere / Socio – Political Sphere 

Noosphere : Boundless



Conventional conception of threat: “a rival actor’s capability and intent”

Human Security : Vulnerability and Resilience 
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Availability Decline?

Accessibility Affordability 

Entitlement / Deprivation (Drèze and Sen, 

1989)

Entitlement 

“The set of alternative commodity 

bundles that can be acquired through the 

use of the various legal channels of 

acquirement open to that person.”

Extended Entitlement

“The concept of entitlement extended to 

included the results of more informal 

types of rights sanctioned by accepted 

norms of legitimacy.”

Empowerment?

Entitlement Commodities in times of 

need?

Legal Infrastructure

Social Capital

Solidarity  

Vulnerability 

Resilience 



Stability/ Security/ Sovereignty/ Autonomy/ Efficiency/ Effectiveness/ Fairness/

Green



ยงัไม่เปลีย่น

27Source: Resty Woro Yuniar, SCMP, 14 Nov. 21
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Source: Saifuddin, N.M. & Salman, Bello & Hussein, Refal & Ong, Mei Yin. (2017). 

Microwave pyrolysis of lignocellulosic biomass––a contribution to power Africa. Energy, 
Sustainability and Society. 7. 10.1186/s13705-017-0126-z. 
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กรณศึีกษา : ยุโรป และการพึง่พลงังานก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย



Multiple Values 
and 

Compatibility of 
Goals 

+ Uncertainties 

32

Costs in 
Transition

+ Uncertainties

Vested interest 
groups and 

advocacy groups 
in policy and 

regulation 
processes

+ Uncertainties

Cultural Inertia

Policy Predicament in the Development – Environment Nexus

1 2 3 4 5



Multilateral Environmental Agreements for

Green Growth?

Constructing and disseminating norms supporting Sustainable Development?

“The Greening Sovereignty in World Politics”?

Restoring local community autonomy and empowering the dispossessed? 
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แหล่งผลติก๊าซเรือนกระจกจากทั่วโลกที่มากเป็นอนัดบัต้นคือ ไฟฟ้าและความร้อน (31%) ภาคขนส่งคมนาคม (15%) ภาคการผลติอุตสาหกรรม
(12%) ภาคเกษตรกรรม (11%) และจากป่าไม้ (6%) โดยรวมการผลติพลงังานทุกประเภทปล่อยก๊าซเรือนกระจก 72% ของ GHG emissions

ท่ีมำ : Climate Analysis Indicator Tools (World Resource Institute, 2017)
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Source: 

US

ENVIRON-

MENTAL

PROTECTION

AGENCY
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ควำมหมำยของข่ำว-ขอ้มูล
ในกำรเมืองโลกดำ้น

ส่ิงแวดลอ้ม



“

Sjöstedt, 1992, อ้างถงึใน Sjöstedt, Spector and Zartman, 1994)

Drivers try to organize the participation to produce an agreement that is in consonant 
with their interests. Conductors also seek to produce an agreement but from a neutral 

position, with no interest axe of their own to grind. Defenders are single-issue 
participants, concerned more with incorporating a particular measure or position in the 

agreement than with the overall success of the negotiations. Brakers are the opposing or 
modifying resistance, brought into action by the progress being made on either the 

broad regime or on specific issue items. Cruisers are filler, with no strong interests of 
their own and so available to act as followers.
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วตัถ ุ/ เทคโนโลยทีีใ่หส้มรรถนะในการ
จดัการกบัวตัถแุละสภาพแวดลอ้ม

ความคดิและการสือ่สารความคดิ

รวมพลงักอ่ตวัภายในความสมัพนัธ ์
เดมิ / เหตภุายนอกทีส่ง่ปัญหาใหม่เขา้

มาบบีการเปลีย่นแปลง

Incremental - Stasis / Conflict -
Crisis

Punctuated Equilibrium – Critical 
Juncture / Path Dependence

ตน้ทุน

ผลของการเปลีย่นแปลงในเชงิสถาบนั

Blocked, Layering, Adjustment, 
Replacement

ความเช ือ่มโยงในผลของการ
เปลีย่นแปลง

Social 
Change
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Security

39

Extreme events Green growth Sustainable 
consumption 

Environmental 
justice

The Development – Environment Nexus

1 2 3 4 5



“การพฒันาที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของคน
รุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดความสามารถของคนรุ่น

อนาคตที่จะได้รับส่ิงจ าเป็นตามที่พวกเขาต้องการ”

การพฒันากบัสิง่แวดลอ้ม
ค าถามถงึอนาคต

ปัญหาส่ิงแวดล้อม

?

การเช่ือมต่อ
ระหว่างการพฒันา
กบัส่ิงแวดล้อม

Development 
– Environment 

Nexus

การเมืองโลกด้าน
ส่ิงแวดล้อม

Global 
Environmental 

Politics

การเปลีย่นแปลง
Change

?
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ขอบคุณ
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