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ในบทนี้เราจะมีการกลาวถึงสถานการณที่มีผลตอ
การตัดสินใจของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะสถานการณ
ด า นการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะภู มิ อ ากาศ หรื อ
ที่เรียกวา “โลกรอน” ที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว
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สถานการณ ด  า นการท อ งเที่ ย วในป จ จุ บั น มี ค วามผั น ผวน
ตามการเปลี่ ย นแปลงของโลกอย า งที่ ไ ม ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได
ไมวาจะเปนความผันผวนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมทัง้ สถานการณดา นการเปลีย่ นแปลงของสภาวะอากาศของโลก
ซึง่ มีผลตอทิศทางการทองเทีย่ ว รวมทัง้ การตัดสินใจและความตองการ
ในการเดิ น ทาง รวมถึ ง การบริ ห ารจั ดการของผู  ป ระกอบการ
ดานการทองเทีย่ วทีเ่ กีย่ วของรูปแบบของผลกระทบและการตัดสินใจ
ของนักทองเที่ยว
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โลกรอน

Global Warming

เมื่อกลาวถึงคําวา“โลกรอน”หรือการเปลี่ยนแปลง
ดานสภาวะภูมิอากาศนั้นมีสถานการณมากมาย
ทีเ่ กิดขึน้ ไมวา จะเปนความผันผวนในสภาพภูมอิ ากาศ
ฤดูกาล ผลกระทบ เชน ปริมาณนํ้าฝนที่มีมาก
หรือนอยเกินไป ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจึงมีผลตอ
ปริ ม าณของนั ก ท อ งเที่ ย ว หรื อ การตั ด สิ น ใจ
ในเดินทางของนักทองเที่ยว ทําใหการวางแผน
การเดินทางเพือ่ การทองเทีย่ วมีระยะเวลาทีส่ นั้ ลง
และในการตัดสินใจแตละครัง้ จะจองหรือลดจํานวน
วันของการจองโรงแรมหรืออยู ในพื้นที่สั้นลง
ดวยความผันผวนหรือความไมแนนอนของสภาพภูมิอากาศนั้น มีสวนทําใหเกิดผลกระทบ
ทั้ ง ในด า นบวกและด า นลบของการท อ งเที่ ย ว โดยด า นบวกอาจมองภาพรวมถึ ง การ
เกิดแหลงทองเที่ยวใหมๆ หลายแหงที่มีการพัฒนาใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
มากขึ้น เชน อยู ใกลเมือง ใกลที่อาศัย ระยะทางไม ไกลจากสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
ขนาดไม ใหญ หรือมีความหรูหราไมมากนัก และราคาไมแพง โดยนักทองเทีย่ วมีการคํานวณ
ความคุมคาของการทองเที่ยวมากขึ้นตามลําดับ
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคําวาผลกระทบ จะมีการกลาวถึงในดานลบเสียมากกวา ผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้น สามารถแยกได ดังตอไปนี้
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1.ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในการทองเที่ยว
1.1 การกัดเซาะชายฝง
สภาพแวดลอมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ เชน ชายหาด
ที่เคยมีมากและยาวไดหายไปบางสวน หรืออาจเกิด
การกัดเซาะชายฝงที่มากขึ้น ทําใหเกิดการลมลง
ของต น ไม ต ามชายหาด หมดความน า ท อ งเที่ ย ว
และเปนปญหาที่แทบจะไมมีทางแก ไขไดเลย
ภาพที่ 1 ตนไมลมเนื่องจากการกัดเซาะชายฝง

บางจุดของแหลงทองเที่ยวที่เปนชายหาดบนเกาะสมุย
พบวามีความพยายามของหลายภาคสวนในการที่
จะชะลอความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับชายหาด หรือ
สิ่งกอสรางใกลชายหาด เชน รีสอรท โรงแรม ที่พัก
รานอาหาร หาดสาธารณะสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่ง
บางแหงกลับสงผลตรงกันขาม กลาวคือแทนทีจ่ ะชะลอ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กลับสรางความเสียหายเพิม่ มากขึน้
หรืออาจสรางผลกระทบตอเนื่องขึ้นได

ภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ชายหาด

โดยในภาพที่ 3 จะพบความไมนาทองเที่ยว
ของชายหาดและทํ า ให เ กิ ด สิ่ ง ก อ สร า ง
ที่ แ ปลกตา ทั้ ง จะส ง ผลต อ ทั ศ นะวิ สั ย
และความนาเทีย่ วทีน่ า มอง และในภาพที่ 4
พบวาเมื่อคลื่นลมที่มีความแรงซัดเขาหา
ชายฝง ที่ไดมกี ารสรางกําแพงหรือผนังกัน้ นํา้
กลับทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับกําแพง
หรือผนังกันนํา้ เหลานัน้ เกิดเปนซากปรักหักพัง
ซึ่งไมนามองและไมนาทองเที่ยว เชนกัน
ปญหานี้ ในปจจุบันพบได ในแหลงทองเที่ยว
หลายๆแหงในประเทศไทย ไม ใชเฉพาะ
บนพื้นที่เกาะสมุย

ภาพที่ 4 ความเสียหายของผนังกั้นนํ้า เนื่องจากการถูกคลื่นซัด
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WATER
1.2การขาดแคลนนํ้าจืด

แหลงทองเทีย่ วในหลายพืน้ ทีด่ ว ยกันทีม่ ปี ญ หาดานการขาดแคลนนํา้ จืด
ทั้งเพื่อการอุป โภคและบริ โภค จึงทําใหเกิดธุรกิจขายนํ้าเปนถัง หรือเปน
คันรถบรรทุก ทั้งเปนนํ้าที่มาจากบอบาดาลหรือนํ้าใตดินสวนใหญ ทําให
เกิดปญหาการลุกลํา้ เขามายังแหลงชัน้ นํา้ การเกิดพืน้ ดินทรุดตัว โดยเฉพาะ
แหลงทองเที่ยวที่เปนพื้นที่เกาะ ซึ่งปญหาการขาดแคลนนํ้านั้นเปนปญหา
ในลําดับตนๆ ของแหลงทองเที่ยวเลยทีเดียว
เกาะสมุยเปนพื้นที่แหลงทองเที่ยวอีกแหลงหนึ่ง
ในประเทศไทยที่ ไดรับผลกระทบดังกลาว โดยจะเห็นวา
เกาะสมุ ย มี จํ า นวนบ อ บาดาลที่ ขึ้ น ทะเบี ย น 88 บ อ
(อางอิง : กรมทรัพยากรนํา้ บาดาล ป 2556 ) ซึง่ สวนใหญ
ตองมีการแบงปนใหกับผูอยูอาศัยและผูดําเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอรท หรือแมแตธรุ กิจบานเชา
บนพืน้ ทีเ่ กาะใหเพียงพอ จึงเปนประเด็นทีน่ า เปนหวงในดาน
การที่นํ้าเค็มจะลุกลํ้าเขามายังชั้นนํ้าใตดินซึ่งอาจสงผล
ตอพืชผลทางการเกษตรได หรือแมแตการทรุดตัวลง
ของแผนดินในพื้นที่เกาะสมุย ในอนาคตตอไป
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2.ผลกระทบตอนักทองเที่ยว

Traveler
Reflect

ผลกระทบตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
สามารถกลาวถึงได ใน 2 ดานดวยกัน คือ
1. ดานพื้นที่นักทองเที่ยวอยูอาศัย ทั้งอาจเกิดภัยพิบัติ
จนทําใหการตัดสินใจในแตละครั้งไมมีความคลองตัว
หรื อ แม แ ต ก ารรณรงค เ รื่ อ งของการท อ งเที่ ย ว
โดยใหลดการเดินทางนอยลง เพือ่ เปนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เปนตน สิ่งเหลานี้ถือเปนอุปสรรค
ในการตัดสินใจ ทําใหเกิดการชะลอตัวดานการตัดสินใจ
ทองเทีย่ ว การเลือกทองเทีย่ วในแหลงที่ใกล เดินทางนอย
แทนการเลือกแหลงทองเที่ยวที่ ไมเคยไปมากอน
2. ดานพื้นที่ทองเที่ยวที่ ไดรับผลกระทบ โดยมี
ก. ประเด็นของความเสียหายของแหลงทองเที่ยว ไมวา
จะเปนแหลงดํานํ้าที่เกิดการฟอกขาวของปะการัง
หมดความสวยงาม ไมมีความหลากหลาย จึงไมนา
มั่นใจระบบนิเวศชายหาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ข. หาดทรายทีเ่ คยขาวและละเอียด ไมมหี รือมีจาํ นวนนอยลง
เนือ่ งจากแหลงปะการังถูกทําลายหรือฟอกขาว ทําให
วัสดุตนทางของทรายไมมีและหมดความสวยงาม
ค. แหลงทองเที่ยวนอยลง ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยว
ในแตละแหลงทองเที่ยว หมดความนาสนใจ เปนตน
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2

บทที่

โลกร อ นและผลกระทบ
กั บ การท อ งเที่ ย วไทย

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันเปนผลจาก
ภาวะโลกรอนที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นนั้น อาจสงผล
ใหประเทศไทยในอนาคตมีฤดูหนาวที่ ไมคอยหนาว
และมีระยะสัน้ ลง มีฤดูรอ นทีร่ อ นมากขึน้ และยาวนานมาก
ขึน้ สวนฤดูฝนนัน้ อาจมีระยะเวลาเชนทีเ่ ปนอยูในปจจุบนั
แตมีโอกาสฝนตกหนักมากขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหลานี้
อาจสงผลใหภาคสวนการทองเทีย่ วของไทยตกอยูในภาวะ
เสีย่ งมากขึน้ ในระยะยาว ซึง่ อาจเปนการที่ไดรบั ผลกระทบ
โดยตรงจากการที่สภาพอากาศในอนาคตเปลี่ยนไป
และไมเปนสิง่ ดึงดูดใจนักทองเทีย่ ว เชน ฤดูหนาวที่ไมหนาว
อาจทําใหนกั ทองเทีย่ วสวนหนึง่ ตัดสินใจทีจ่ ะไมเดินทาง
มาทองเทีย่ ว หรือมีระยะเวลาหนาวเพียงสัน้ ๆ ซึง่ จะลด
โอกาสในการทําธุรกิจทองเที่ยวลง

นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศยังอาจสงผลตอสภาพ
ของแหลงทองเที่ยวโดยเฉพาะ
แหลงทองเที่ยวที่เปนระบบนิเวศ
ที่เปราะบาง

CHANG

อุณหภูมิและความชื้น
ในอากาศอาจทํ า ให
พื ช พรรณบางชนิ ด
ไมสามารถดํารงอยูได
หรือดอกไมบางอยาง
อาจจะไมออกดอกในฤดู
ที่ ค วรจะเป น ฤดู ท  อ งเที่ ย ว ทํ า ให
แหล ง ท อ งเที่ ย วลดความดึ ง ดู ดใจ
ลงไป หรือการเปลีย่ นแปลงปริมาณฝน
หรือการกระจายตัวของฝนก็อาจทําให
แหลงทองเที่ยวที่เปนนํ้าตกเปลี่ยนไป
ตลอดจนอาจจะทําใหกิจกรรมลองแพ
มี ข  อ จํ า กั ด มากขึ้ น เป น ต น ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจสงผล
ตอความพึงพอใจและการตัดสินใจ
ของนักทองเที่ยว อีกทั้งเปนขอจํากัด
ต อ กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วในอนาคต
และในที่ สุ ด ก็ อ าจจะทํ า ให ป ริ ม าณ
นักทองเทีย่ วในอนาคตลดลง สงผลให
การทํ า ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วในอนาคต
มีความเสี่ยงมากสูงขึ้น

การท อ งเที่ ย วไทยนั้ น จั ด ว า เป น ภาคส ว นที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ทางเศรษฐกิจอยางมาก โดยเปนแหลงรายไดอนั ดับหนึง่ ของประเทศ
นอกจากนัน้ ตลาดการทองเทีย่ วภายในประเทศโดยนักทองเทีย่ วไทย
ดวยกันเองก็มีความสําคัญมิ ใชนอย เนื่องจากกอใหเกิดการกระจาย
รายได อ อกสู  ต  า งจั ง หวั ด เกิ ด กระแสเงิ น จํ า นวนมากไหลเวี ย น
ผานหวงโซธุรกิจมากมาย (ไดแก โรงแรมที่พัก รถเชา รานอาหาร
ร า นขายของที่ ร ะลึ ก การผลิ ต ของที่ ร ะลึ ก ตามครั ว เรื อ น ธุ ร กิ จ
บริการตางๆ ฯลฯ) ซึง่ ภาคการทองเทีย่ วไทยควรจะตองเริม่ ตระหนัก
ถึงความเสี่ยงในอนาคตหากจํานวนนักทองเที่ยวที่อาจจะมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปด ว ยผลของการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศจาก
ภาวะโลกรอน
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ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยือน
ภาคเหนือตอนบนนี้มาเที่ยวกันในชวงฤดูหนาวในชวงเวลา
3 เดือน คือ ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ ซึ่งถาหาก
จํานวนนักทองเทีย่ วกลุม นีล้ ดลงเนือ่ งจากฤดูหนาวในอนาคต
ไมคอ ยจะหนาวหรือมีระยะสัน้ ในกรณีเชนนี้ ผูป ระกอบการตางๆ
ในหวงโซธรุ กิจทองเทีย่ วควรจะตองมีรปู แบบการดําเนินธุรกิจ
ที่ตางไปหรือไมเพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงไดดีขึ้น ประเด็นที่ควรคิดกันก็คือ เรายังขาดความตระหนักที่เหมาะสม
และภาคการทองเทีย่ วควรจะตอง ตอประเด็นดานความเสี่ยงของภาคการทองเที่ยวภายใต
มียุทธศาสตร ใหมๆ เพื่อลดหรือ ภาวะโลกรอน โดยที่ยังไมมีความรูที่เหมาะสมอีกทั้งขาดความเขาใจ
กระจายความเสี่ ย งจากการที่ ที่มากพอที่จะอธิบายไดวาภาคสวนยอยตางๆ (tourism cluster)
จํานวนนักทองเที่ยวอาจจะลดลง ของการทองเที่ยวไทยนั้น จะตกอยู ในความเสี่ยงมากนอยเพียงไร
ในอนาคต
ภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต นักทองเที่ยว
ประเภทตางๆ จะมีการตัดสินใจหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือไม
อยางไร ผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจจะเปนอยางไร
ใครในหวงโซธุรกิจทองเที่ยวจะไดรับผลกระทบมากนอย
แตกตางกันอยางไรและสามารถรับมือไดเพียงไร เราควรคิดถึง
การปรับตัวของภาคการทองเที่ยวในเชิงยุทธศาสตรระยะยาวอยางไร
ทั้งนี้ เราอาจจะตองคํานึงถึงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลอดจน
กิจกรรมทองเที่ยวใหมๆ ที่ ไมอิงกับสภาพอากาศมากนัก
นอกจากนั้น ยังอาจจะตองคิดถึงการวางยุทธศาสตรการตลาดใหม
และการปรับตําแหนงทางการตลาดของการทองเที่ยวไทย
ตลอดจนหากลุมเปาหมายนักทองเที่ยวกลุมใหมที่มีเปาประสงค
ในการทองเที่ยวตางไปจากเดิมบางเพื่อหาทางกระจายนักทองเที่ยว
ไปในฤดูอื่นๆ หรือเปนนักทองเที่ยวที่มีรูปแบบพฤติกรรม
การตัดสินใจที่ ไมยึดเรื่องอากาศหนาวเปนปจจัยสําคัญ ประเด็น
เหลานี้เปนคําถามที่นาจะมีการแสวงหาคําตอบเพื่อเปนแนวทาง
ในการวางยุทธศาสตรระยะยาวของภาคเศรษฐกิจที่จัดวาเปน
รายไดอันดับหนึ่งของประเทศและกอใหเกิดการกระจายรายได
อยางกวางขวางในประเทศไทยเพื่อใหเกิดความพรอมตออนาคต
ที่จะมาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แหลงที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/555570

8 โลกรอนกับการทองเที่ยว

ในป จ จุ บั น พวกเรามี ส  ว นร ว มในการทํ า ให
โลกรอนขึ้น อันเนื่องมาจากการดําเนินชีวิต
ในประจําวันเชน เมื่อเราดูทีวี เราก็ ใช ไฟฟา
เมือ่ อาบนํา้ โดยใชเครือ่ งทํานํา้ อุน เราก็ ใช ไฟฟา
โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย
นั้นใชพลังงานไฟฟามาจากถานหินลิกไนต
จากแหลงถานหินแมเมาะ ซึง่ ถานหินลิกไนตนนั้
เปนเชื้อเพลิงที่นักวิทยาศาสตรชี้แจงวาเปน
เชือ้ เพลิงทีส่ มบูรณทสี่ ดุ ในแงของการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดขึ้นสูชั้นบรรยากาศ
ไฟฟ า ที่ ใ ช ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ถู ก หล อ เลี้ ย งด ว ยไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต
มาจากโรงงานไฟฟ า แม เ มาะ
จังหวัดลําปาง ลองจินตนาการวา
เส น ทางกว า 200 กม. จาก
จังหวัดลําปางถึงจังหวัดเชียงใหม
คือเสนทางการลําเลียงกระแสไฟฟา
สูครัวเรือนเปน 100 หนวย เมื่อ
มาถึงที่จังหวัดเชียงใหมจะเหลือ
เพียง 92 หนวย สูญเสียไป 8 หนวย
ตามสายสงลําเลียง ซึ่งเทากับวา
ประสิทธิภาพหายไปแลว 8%
ในป 2010 มีกาซคารบอนไดออกไซด
ในชั้นบรรยากาศ 392 ppm ซึ่งนักวิทยาศาสตร
และสหประชาชาติวิตกกังวลมากก็คือ หากมีกาซ
คารบอนไดออกไซด ในชัน้ บรรยากาศถึง 450 ppm
อุณหภูมิท่ัวโลกตอนนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นกวาปจจุบัน
โดยเฉลีย่ 2-3 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้
นั้นจะทําใหน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย นํ้าทะเล
จะสูงขึ้นประมาณ 80 เมตร ซึ่งจะสามารถทวม
มาถึ ง จั ง หวั ด แพร และพื้ น ที่ อํ า เภอนํ้ า หนาว
ในประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่นาเปนวิตกคือในปจจุบัน
เหลืออีกเพียง 66 ppm ซึ่งหากมีการปลอยให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไปปละ 2 ppm นั้นจะเหลือ
เวลาไมถึง 30 ปเทานั้น

1. การปองกัน ในขณะนี้มี โอกาสนอยมากหรือแทบจะไมมี โอกาสเลย
โดยมาตรการตอไปที่จะตองออกมาดําเนินการเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติแลว
คือ การระงับการขายนํา้ มันดิบทัว่ โลก ซึง่ หมายถึงการระงับการขายนํา้ มันดิบ
ระหว า ง International trading เพื่ อ เป น การลดการเกิ ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการเผาไหม และยังรวมถึงรานอาหารจีน
ต อ งป ด ตั ว ลง จึ ง จะสามารถป อ งกั น ไม ใ ห ก  า ซคาร บ อนไดออกไซด
เพิ่มสูงขึ้นถึง 450 ppm ได
2. การเตรียมรับ คือกรณีของการเกิดพิบตั ภิ ยั ตางๆ
อันเนื่องมาจากสาเหตุของโลกรอนนั้น เราตอง
สามารถแกปญ หานี้ให ได โดยตองรูแ ละเขาใจวามีภยั
หรือความผิดปกติอันใดรอเราอยู ในอนาคต
3. การปรับตัว การดําเนินชีวติ ทามกลางวิกฤต
ของการเปลี่ ย นแปลงสภาวะภู มิ อ ากาศ
ทําใหเราตองมีการปรับตัว เชน ดูทวี นี อ ยลง
ขับรถใหชา ลง หรือลงจากรถมาเดินใหมากขึน้
ใชจกั รยานในการเดินทางแทนการใชรถยนต
จะสามารถชวยลดได

การลดการใชพลังงานเชนนีค้ งไมมผี ลอยางใดมากนัก หากแตเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
ภาวะที่ ไมมพี ลังงานให ใชดงั อดีตเสียมากกวา เมือ่ คนพบแนวทางการปองกันแลวนัน้ ตอจากนี้
ปญหา 2 อยางที่เรากําลังเจออยู ในขณะนี้ คือ
1. เราจะหยุดหรือหวนกลับไดอยางไร ภาวะโลกรอนที่มีกาซเรือนกระจกขึ้นไป
สูช นั้ บรรยากาศเปนจํานวนมากนี้ เราจะสามารถหยุดยัง้ ไดอยางไร เราจะสามารถหวนกลับ
ไปวันดีๆในอดีต เมือ่ ป 1970 ไดหรือไม คําตอบคือ “ไม” แตการทีจ่ ะหยุดไดอยางไรนัน้
เปนเรือ่ งยิง่ ใหญมากกวา นับวาเปนเรือ่ งทีจ่ ะตองรวมมือแก ไขระหวางประเทศซึง่ หาขอยุติ
ไดยากมาก
2. เราจะอยูก บั มันไดอยางไร ในภาวะทีก่ าํ ลังมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เชนนี้ เราจะสามารถ
อยูก บั มันไดหรือไม และสุดทายคือ เราจะดําเนินวิถชี วี ติ ตอไปอยางไร สิง่ เหลานีค้ อื การที่
ตองปรับตัวใหสอดคลองกับภาวะโลกรอนทีเ่ ราตองอยูไปอีกนาน โดยการปรับตัวนัน้ เชน
ลดการใชเครื่องปรับอากาศ ลดการใชแสงสวางจากหลอดไฟ แตปรับเปลี่ยนเปนการ
ใชแสงสวางจากธรรมชาติ ขับขีร่ ถยนต ใหนอ ยลง และเปลีย่ นมาเปนการใชจกั รยานหรือ
เครื่องยนตที่ประหยัดนํ้ามัน

ทีม่ า : http://fiksi.kompasiana.com/puisi/2014/03/31/bumi-gerah-645510.html

กาซสําคัญที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก
กาซคารบอนไดออกไซด เปนกาซที่มีมากที่สุด เกิดจากทุกกิจกรรมของการผลิตและการบริ โภค
ซึ่งกอใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศทั้งสิ้น
กาซมีเทน กาซมีเทนเกิดจากของเสียในแหลงปศุสัตว ซึ่งถือเปนแหลงสําคัญที่กอใหเกิดกาซมีเทน
ในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังเกิดไดจากเศษอาหารที่อยู ในถุงพลาสติกที่มีการแปรสภาพในภาวะ
ไรออกซิเจน ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดกาซมีเทนไดเปนจํานวนมากเชนกัน และนี่คือเหตุผลสําคัญ
ที่ทําไมถึงเกิดการรณรงค ใหเปลี่ยนมาใชถุงผา โดยกาซมีเทนนั้นเมื่อขึ้นไปสูชั้นบรรยากาศ
จะมีศักยภาพในการกอใหเกิดภาวะโลกรอนไดมากกวากาซคารบอนไดออกไซดถึง 21 เทา
อันเนื่องมาจากความสามารถในการดูดซับความรอนไดมากกวา
กาซไนตรัสออกไซด เกิดจากของเสียในแหลงปศุสัตว และจากภาคการเกษตรที่มีการใชปุยเคมี
โดยจะอยู ในรูปของปุยไนเตรต สวนที่คงเหลือจากการดูดซับเพื่อเลี้ยงลําตนหรือสวนตางๆของพืช
จะกลายเปน ไนตรัสออกไซด นอกจากนั้นไนตรัสออกไซดยังสามารถเกิดในกรณีที่มีการ
ติดเครื่องยนตทิ้งไวเปนเวลานานๆ ไดเชนเดียวกัน
นํ้า นํ้านั้นมีปริมาณมากในชั้นบรรยากาศ และเปนตัวดูดซับความรอนที่อันตรายมาก
เนื่องจากความรอนจากดวงอาทิตยที่ผานสูชั้นบรรยากาศจะผานเขามาถึงหลังคาและโครงสราง
ของอาคาร มีผลทําใหวัสดุเหลานี้รอนมาก และเมื่อสะสมความรอนไวมากก็จะแผรังสีความรอน
ออกมากลายเปนความชื้นสูชั้นบรรยากาศ เมื่ออากาศมีความชื้นมากขึ้น ก็จะเปนคําอธิบายที่วา
ทําไมฝนจึงตกหนักมากขึ้น
กาซโอโซน เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม กาซโอโซนนั้นเมื่ออยู ในชั้นบรรยากาศ
ที่ความสูงไมเกิน 8 กิ โลเมตรจากพื้นดินจะมีสภาพเปนกาซ แตหากอยู ในชั้นบรรยากาศ
ที่ความสูง 45 กิ โลเมตรจากพื้นดิน จะมีสภาพเปนกาซที่สามารถปองกันการสะทอน
ของแสง UV ลงสูพื้นดิน

Sulfur-hexafluoride เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พบมากในการผลิต
เบรกเกอร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งในหมอแปลงดวย หมอแปลงที่เราใช ในบานนั้นจะมีสาร
Sulfur-hexafluoride เปนสวนประกอบ ซึ่งจัดเปนสารกอมะเร็ง (carcinogen) ดวย
โดยกาซนี้จะมีอานุภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนไดมากกวากาซคารบอนไดออกไซด
ถึง 22,000 เทา
Chlorofluorocarbon (CFC) เราทุกคนมี โอกาสปลอยกาซ CFC ดวยกิจกรรมตางๆ เชน
การใชสเปรย หรือการใชงานตูเย็นที่ผิดวิธี คือ การเปดประตูตูเย็นทิ้งไวนานๆทําใหตูเย็น
ตองทํางานหนักอยูตลอดเวลาไมมีการตัดไฟ ในกรณีการใชงานรถยนตก็เชนเดียวกัน
รถยนตเปนสาเหตุของการเกิดกาซ CFC มาก เนื่องจากการจอดรถและติดเครื่องยนตทิ้งไว
เพราะตองการความเย็นจากแอร หรือการเกิดรูรั่วของทอแอร ในรถยนต ซึ่งไมเคยมีการตรวจสอบ
อยางสมํ่าเสมอ ทําใหตองมีการเติมนํ้ายาแอรอยูบอยครั้ง จากสาเหตุดังกลาวจึงเปนตนเหตุสําคัญ
ของการเกิดภาวะโลกรอน

ที่มา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000089186

นอกจากนี้ปญหาที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งคือ การเพิ่มจํานวนของประชากรจาก 30 กวาลานคน
เปน 60 กวาลานคน ซึ่งเปนตัวชี้วัดสําคัญที่แสดงใหเห็นวา ความพยายามทุมเทที่จะตอบสนอง
การบริ โภคของภาครัฐและเอกชน เปนความพยายามแกปญหาจากปลายเหตุ หรือเรียกวา
Supply site ซึ่งถือเปนการบริหารจัดการการผลิตโดยไมเขาไปบริหารจัดการความตองการ
อยางแทจริง การควบคุมจํานวนประชากรอยางเหมาะสมไดถูกหยิบยกมาพูดเปนครั้งคราว
เพื่อลดจํานวนการเพิ่มประชากรอยางรวดเร็ว แต ในทายที่สุดแลว การควบคุมนั้นก็ ไมสามารถ
ทําไดอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหจํานวนประชากรขยายตัวอยางไมสมดุลกับศักยภาพการผลิต
โดยการเพิ่มของจํานวนประชากรอยางรวดเร็วนั้นจะเกิดขึ้นในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม
ซึ่งมีการกระจายตัวของประชากรไมสมํ่าเสมอ เปนสาเหตุใหเกิดการอพยพผูคนเขาสูศูนยกลางการคา
การศึกษา การบริการในเมืองใหญ การใหบริการสาธารณสุข และการบริการขั้นพื้นฐานในชนบท
ไม ไดรับการเอาใจใสอยางเพียงพอ เปนเหตุใหคุณภาพชีวิตของคนในชนบทแตกตางกับคนในเมือง
อยางเห็นไดชัด เปนแรงขับเคลื่อนใหผูผลิตในภาคเกษตรกรรมในชนบทตองดิ้นรนใหตัวเอง
หลุดจากภาวะของการดอยพัฒนา จากภาวะขาดแคลนการบริการ และสาธารณูป โภคที่เพียงพอ
เพื่อเขาสูวิถีชีวิตความเปนเมือง

ที่มา : http://news.mthai.com/general-news/159704.html

ทิศทางการบริหารจัดการ และการควบคุมจํานวนประชากรที่ขาดความตอเนื่อง
ขาดเปาหมายที่ชัดเจน ขาดการระดมสมองและการมีสวนรวมจากทุกฝาย เปนสาเหตุให
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจนยากตอการบริหารจัดการ กลายเปนปจจัยสําคัญของภาคการผลิต
และการตัดสินใจของภาครัฐที่ ใชมาตรการพยากรณและผลิตเพื่อตอบสนองความตองการที่ขยายตัว
หรือที่เรียกวา Predict and Provide เชน กรณีที่มีการเพิ่มจํานวนประชากรภาคเกษตรกรรม
การขยายตัวของพื้นที่การผลิต ความพยายามในการตอบสนองความตองการของภาครัฐ
จึงเกิดการพยากรณความตองการและหาหนทางจัดหาผลผลิตใหทันกับการบริ โภค เชน
จัดหาแหลงนํ้า จัดหาพลังงาน การจัดระบบขนสงใหเพียงพอ ฉะนั้นการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลง
ประชากรจึงเปนไปอยางขาดการควบคุมและขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีทิศทาง
ที่สอดคลองกับศักยภาพการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง
การเพิ่มจํานวนประชากร เปนแรงกดดันที่สําคัญตอการนําเอาทรัพยากรจากแหลงธรรมชาติ
ออกมาใช มีพัฒนาการดานเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถในการนําทรัพยากรธรรมชาติ
ออกมาใชมากและเร็วกวาเดิม ในขณะที่การฟนตัวของทรัพยากรตามธรรมชาติ ไม ไดมีเทคโนโลยี ใดๆ
ที่ทําใหมีผลผลิตมากกวาเดิม การเรงนําเอาทรัพยากรจากแหลงธรรมชาติมาใชจึงเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรม การผลิตและการบริ โภคที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและมากกวา
ขีดความสามารถในการรองรับการบริหารจัดการมลพิษตางๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหเพิ่มปริมาณมลพิษ
อยางมากในแหลงทรัพยากรตางๆ เชน การปนเปอนของดิน แหลงนํ้า การขับถายของเสีย
การถายเทของเหลือทิ้งจากการผลิต การบริ โภค กอใหเกิดมลพิษที่มากและรวดเร็วยากตอการแก ไข
จัดการไดทัน วิธีการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการดู
แลรักษาทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น ไมเปนไปในลักษณะการดําเนินงาน การแกปญหา
แบบเชิงรุก เพื่อปองกันและจัดการไม ใหปญหาเกิดขึ้นมาใหม แตเปนไปในลักษณะการทํางานเชิงรับ
ที่ทําไดอยางมาก คือการพยากรณจัดหา แทนที่จะเปนบริหารความตองการจัดการทรัพยากร

การใหความสําคัญที่ตนเหตุของปญหาและการแกปญหาที่พื้นฐาน (Fundamental Solution)
ความพยายามในการแกปญหาในอดีตไมตางกับการใชความพยายามลด ซึ่งการมีบทบาทของชุมชน
เปนการดําเนินชีวิตตามวิถี ไทย เปนการจัดการสิ่งแวดลอมที่พึ่งพาตนเองและสามารถตอบสนอง
ความตองการของตนเองใหสอดคลองกับศักยภาพการผลิตในทองถิ่นและมีสวนรวมในชุมชน
มีการประชุมหาขอตกลง แลกเปลี่ยนความรู ถายทอดใหคนรุนใหมเขาใจ สงเสริมการเรียนรู
และบูรณาการปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงทีและเหมาะสม เพราะฉะนั้นการเรียนรูวิถี ไทยจึงจําเปน
ตองไดรับการสงเสริมอยางกวางขวาง เพื่อใหคนไทยสามารถนํามาใช ได และในขณะเดียวกัน
ตองมีกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง
การปรับวิถีชีวิตสูแนวทางมลพิษที่เปนศูนย (Zero Emission) หรือการผลิตที่กอใหเกิดผลกระทบ
นอยที่สุด ตองเปนกิจกรรมที่ ไมเพิ่มมลพิษตอสิ่งแวดลอม และพยายามลดผลกระทบให ไดมากที่สุด
นอกจากนี้ควรสงเสริมวิถีชีวิตการเรียนรูรวมกัน ดังนั้นจึงกลาวไดวา การดํารงชีวิตดวยวิถี ไทยเปน
การอยูอยางพึ่งพาอาศัยและพอเพียง เปนชุมชนพึ่งพาระบบนิเวศที่สมบูรณ ขณะเดียวกัน
ระบบนิเวศก็อาศัยการบริหารจัดการที่ดีของคน ซึ่งไมสรางความกดดันใหธรรมชาติ ดังนั้นวิถี ไทย
จึงเปนวิถีการเรียนรูเพื่อไมปลอยใหกิจกรรมการผลิตและบริ โภคเปนภาระตอสิ่งแวดลอม
การดําเนินชีวิตใหมีมลพิษที่เปนศูนย ตองทําใหผูบริ โภคทุกคนเขาใจและชวยกันลดมลพิษ
จากกิจกรรมที่หลากหลาย และนําไปสูการจัดการบริหารสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนตอไป
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศขึ้นในพื้นที่ ทําใหผูประกอบการโรงแรม รีสอรท
และสปา ตองดําเนินการเพื่อใหธุรกิจอยูรอดได แนวทางการทําใหธุรกิจอยูรอดไดนั้นมีหลากหลาย
แนวทางดวยกัน การเตรียมรับและปรับตัวของธุรกิจทองเที่ยว โดยเฉพาะกับพื้นที่เกาะ
และแหลงทองเที่ยว แหลงใหญ ๆ ทั้งสามารถมีแนวทางการเตรียมรับมือตอภาวการณ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดดังตอไปนี้
1. เตรียมรับในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยจําแนกเปน 2 ประเด็นใหญ
ไดดังตอไปนี้
1.1 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและฉับพลัน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานสภาพภูมิอากาศ
เชน การเกิดพายุฝนและลมกรรโชกแรง พายุฤดูรอน พายุลูกเห็บ คลื่นยักษ (storm surge)
ซึ่งมีตารางแสดงภาพรายละเอียดที่ผูประกอบการธุรกิจสามารถดําเนินการใหเหมาะสมได ดังนี้

ที่มา : http://www.pcd.go.th/about/ab_iso.html

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดในการเตรียมรับและปรับตัวกับภัยพิบัติที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นได ในประเทศไทย

ประเภทของภัยพิบัติ
1.การเกิดพายุฝน
และลมกรรโชกแรง
พายุฤดูรอน พายุลูกเห็บ
และภัยพิบัติที่ ใกล

การเตรียมรับของธุรกิจโรงแรม
รีสอรท สปา และการทองเที่ยว

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม
รีสอรท สปา และการทองเที่ยว

1.การเตรียมรับตั้งแตเริ่มกอสรางอาคาร
1.การเลือกใชวัสดุกอสรางของโรงแรม
โดยใชวัสดุที่ทนแรงลม รวมทั้งการใชเสาเข็ม ที่พัก และมีการสงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติ
ประกอบในโครงสรางของอาคาร
2. การใชแหลงพลังงานทดแทนที่มีอยู
2.การเตรียมความพรอมดานการสํารอง
ในพื้นที่ เชน การติดตั้งโซลาเซล หรือ
พลังงานไว ใช ในยามฉุกเฉิน เชน การมี
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะในพื้นที่เพื่อลด
เครื่องปนไฟฟาสํารองในโรงแรม รีสอรท สปา ผลกระทบจากการขาดแคนพลังงาน
3.การเตรียมรับกรณีเกิดลมกรรโชกแรง
3. มีการปลูก หรือดูแลตนไมชายหาด
โดยเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยูริมชายหาด
เพื่อใชเปนปองกัน หรือ แนวปะทะแรงลม
โดยการมีการยึดประตูและกระจก ปองกัน
ในกรณีการเกิดพายุ คลื่น ลมแรง
การพัดพังของกระจกประตู หรือหนาตาง
4.การเตรียมรับโดยการเตรียมบุคลากร
ใหมีความพรอมในการเตือนภัย อพยพ
และผูกระจายขาว และขอมูลตางๆ
หากเกิดภัยพิบัติ
5.ใหขอมูลกับพนักงาน ลูกคา และนักทองเที่ยว
กับฤดูกาลที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ
ที่จะเกิดขึ้น พรอมกับวิธีแนะนําการปฏิบัติตัว
เบื้องตน และการขอความรวมมือ

พิบัติภัยประเภทนี้จะสงผลกระทบกับธุรกิจ
1.มีการปรับตัวดานการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อยูบริเวณชายหาด โดยการเตรียมรับ
และการใชแนวกําบังธรรมชาติ เชน
สามารถทําได
ตนไมทองถิ่น เพื่อลดผลกระทบจาก
2.storm surge
1.การใหความรูหรือขอมูลเบื้องตนกับพนักงาน การเกิดคลื่นยักษ
หรือปรากฏการณคลื่นยักษ นักทองเที่ยว และลูกคาที่ ใชบริการผาน
2.การปรับตัวดานสิ่งกอสรางที่ ไมมี
ชองทางการสื่อสาร เชน แผนพับ จดหมายขาว โครงการสรางหรือตานตอแรงคลื่นยักษ
หรือ website ของโรงแรม
2.มีการตรวจสอบสภาพอากาศอยางตอเนื่อง
พรอมทั้งกระจายขาวสารและขอมูล
3.มีการฝกอบรมพนักงาน
4.มีระบบจํากัดขอบเขตและการเตือนภัย เชน
การวางทุนลอยเพื่อจํากัดขอบเขตการเลนนํ้า
ของนักทองเที่ยว เพื่อใหมีความเหมาะสม
หรือมีการแสดงสัญลักษณ ในการขึ้นธง เชน
- ธงสีแดง หามเลนนํ้า
- ธงสีเหลืองหรือสม เลนนํ้าดวยความระมัดระวัง
- ธงสีขาว/ฟา อากาศดี สามารถเลนนํ้าได

1.2 การเตรียมรับและปรับตัวกับภัยพิบัติที่ฉับพลันอาจรุนแรงทันที
หรือมีความรุนแรงและสงผลกระทบระยะยาวได
เชน นํ้าทวม ความแหงแลงและการขาดแคนนํ้า ขาดแคลนแหลงอาหาร การขาดแคลนพลังงาน
โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ประเภทของภัยพิบัติ

การเตรียมรับของธุรกิจโรงแรม
รีสอรท สปา และการทองเที่ยว

ความแหงแลง
และการขาดแคลนนํ้า

1.มีแหลงสํารองนํ้าไว ใช ในโรงแรม
2.การจัดทําแผนการใชนํ้าประจําของโรงแรม

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม
รีสอรท สปา และการทองเที่ยว

นํ้าทวม

1.การจัดทําระบบระบายนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 1. มีการจัดการสิ่งปลูกสราง
2.ตรวจสอบสภาพอากาศ
ที่ ไมกีดขวางทางนํ้า
2.สงเสริมการปลูกตนไมขนาดใหญ
เพื่อการซึมซับนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขาดแคลนแหลงอาหาร

มีการเพาะปลูกพืชพันธุอาหาร
หรือสมุนไพรใช ในโรงแรม

1.มีการปลูกพืชพรรณที่สามารถใช
เปนอาหารได
2.สงเสริมการปลูกพืชทองถิ่นเพื่อ
ทนตอสภาพอากาศที่แปรปรวน
3.สงเสริมการซื้อสินคาในทองถิ่น
4.จัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม
ที่สอดคลองกับภาวะภูมิอากาศและ
สงเสริมความเปนทองถิ่น

ขาดแคลนพลังงาน

หาแหลงพลังงานสํารอง
และพลังงานทดแทนในโรงแรม

1.ติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน
เพื่อใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.ลดการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง

ตารางที่ 2 แสดงการเตรียมรับกับภัยพิบัติที่ ไมฉับพลัน

ขอมูลทั่วไปของพื้นที่เกาะสมุยและขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
สภาพทั่วไป
พื้นที่ของอําเภอเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 242 ตารางกิ โลเมตร (152,273 ไร)
ซึ่งเฉพาะพื้นที่ของเกาะสมุยจริงๆ มีเนื้อที่ 227 ตารางกิ โลเมตร (142,013 ไร) สวนที่เหลือ
เปนพื้นที่เกาะตาง ๆ รวมกันอยูกวา 50 เกาะ จากขอมูลสํานักงานทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
นครเกาะสมุยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อําเภอเกาะ สมุยมีประชากรจํานวน 62,388 คน
แบงเปนประชากรชาย 30,334 คน ประชากรหญิง 32,054 คน มีครัวเรือนจํานวน 42,550 ครัวเรือน
มีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 274 คน/ตารางกิ โลเมตร มีจํานวน
ผูสูงอายุจํานวน 5,459 คน มีผูพิการหรือทุพพลภาพจํานวน 442 คนนอกจากนี้ยังมีประชากร
แฝงซึ่งมีประมาณ 300,000 คน นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติประมาณ 3,000 คน/วัน
สงผลใหอําเภอเกาะ สมุยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโต
ของธุรกิจการทองเที่ยว

(2557).ประวัติความเปนมาของเกาะสมุย,สืบคนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557,
จากเวปไซตเทศบาลนครเกาะสมุย
http://www.kohsamuicity.go.th/files/staticcontent/file-2289.pdf
ที่มา : http://news.mthai.com/world-news/148088.html

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ประชากรจะอาศัยอยู ใน 3 เกาะคือเกาะสมุย เกาะพลวยและเกาะแตน โดยสวนใหญ
กระจุกตัวหนาแนนในตําบลที่เปนศูนยรวมบริการหลักของธุรกิจการทองเที่ยวและในตําบลที่มี
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญไดแก ตําบลอางทอง, ตําลมะเร็ต, ตําบลบอผุดและตําบลแมนํ้า
โดยประชากรจะจับกลุมเปนชุมชนใหญอยูหลายชุมชน เชนชุมชนหนาทอน, ชุมชนแมนํ้า,
ชุมชนหัวถนน โดยเฉพาะชุมชนเฉวงและชุมชนละไมถือเปนศูนยรวมแหลงธุรกิจทองเที่ยว
และสถานบันเทิงตางๆ
ที่ตั้งและภูมิศาสตร
เกาะสมุยเปนหมูเกาะที่ตั้งอยูบนไหลทวีป อยูตอนกลางของอาวไทย นอกชายฝง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ 84 กิ โลเมตร ระหวางเสนรุงที่ 9 องศา
30 ลิปดาเหนือและเสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก หางจากแผนดินใหญประมาณ 20 กิ โลเมตร
และหางจากกรุงเทพมหานคร 750 กิ โลเมตร ดวยพื้นที่เฉพาะเกาะประมาณ 227 ตารางกิ โลเมตร
กวาง 21 กิ โลเมตร ยาว 25 กิ โลเมตร เกาะ สมุยมีขนาดใหญเปนอันดับสามของประเทศ
รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะชาง
เกาะสมุยเปนอําเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวยเกาะนอยใหญ 53 เกาะ
มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 314 ตารางกิ โลเมตร ในบรรดาเกาะตางๆเหลานี้ เกาะสมุย
มีขนาดใหญที่สุดและผูคนอาศัยอยูมากที่สุด รองลงมาคือ เกาะพลวย เกาะแตน เกาะแมเกาะ
เกาะเชือก เกาะสม เกาะวัวจิ๋ว เกาะหลัก เกาะริกัน เกาะวัวตาหลับ ตามลําดับ สําหรับเกาะ
ที่รวมกลุมอยูกับเกาะพลวยและเกาะแมเกาะ รวมเรียกวา “หมูเกาะอางทอง” อําเภอเกาะสมุย
มีอาณาเขตติดตอกับทะเลในเขตอําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอทะเลเขต อ.เกาะพงัน
จ.สุราษฎรธานี อ.เกาะพงัน เปนผืนดิน
ที่อยู ใกลเกาะสมุยมากที่สุดราว 15 กม.
ทิศใต ติดตอทะเลเขต อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช อยูหางเกาะสมุย 40 กม.
ทิศตะวันออก ติดตอทะเลอาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอทะเลเขต อ.ดอนสัก
อ.กาญจนดิษฐ อ.เมือง อ.ทาฉาง และ
อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี

ที่มา : http://www.atsiam.com/
articles/article_detail.asp?A
R_ID=45&LANG=th

การแบงเขตการปกครองของอําเภอเกาะสมุย แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
1. การปกครองสวนภูมิภาค
อําเภอเกาะสมุยแบงเขตการปกครองออกเปน 7 ตําบล 39 หมูบาน ไดแก
1. อางทอง (Ang-Thong) 6 หมูบาน
2. ลิปะนอย (LipaNoi) 5 หมูบาน
3. ตลิ่งงาม (TalingNgam) 5 หมูบาน
4. หนาเมือง (Na-Mueang) 5 หมูบาน
5. มะเร็ต (Maret) 6 หมูบาน
6. บอผุด (Bo-Phut) 6 หมูบาน
7. แมนํ้า (Mae-Nam) 6 หมูบาน
2. การปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอเกาะสมุยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 แหง คือ
- เทศบาลนครเกาะสมุย ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเกาะสมุยทั้งหมด
โครงสรางทางเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของอําเภอเกาะสมุยขึ้นอยูกับการทองเที่ยวและการผลิต
สาขาเกษตรกรรมเปนหลัก การพาณิชยกรรมและบริการประเภทกิจการคาสวนใหญ
เปนประเภทที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวไดแก การบริการที่พักรานอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว
การขายของที่ระลึก การรับจางแรงงานในธุรกิจดังกลาว
1. การบริการและการทองเที่ยว
การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเกิดขึ้นอยางจริงจังใน พ.ศ.2529 โดยการกําหนด
เปนแผนการพัฒนาการทองเที่ยวในเกาะสมุยไดสงผลใหการทองเที่ยวในเกาะสมุย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในดานจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนโรงแรมที่พัก
และจํานวนเงินตราตางประเทศที่หมุนเวียนในเกาะสมุย
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวบนเกาะสมุย
ป พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

นักทองเที่ยวไทย นักทองเที่ยวตางชาติ
149,949
850,827
84,310
755,766
77,960
775,575
72,826
666,578
72,822
650,788
141,040
652,140
160,611
121,713

รวม(คน)
1,000,776
840,076
835,475
739,404
723,610
793,180
409,155

รายไดจากการทองเที่ยว(ลานบาท)
12,734.79ลานบาท
14,001.28ลานบาท
14,056.12ลานบาท
15,279ลานบาท
23,030.18 ลานบาท
14,685ลานบาท
9,329ลานบาท (*เดือนมิถุนายน)

(๒๕๕๗).เกี่ยวกับเกาะสมุย,สืบคนเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ,จากเวปไซตเทศบาลนครเกาะสมุย:
http://www.kohsamuicity.go.th/index.php?op=dynamiccontent_
detail&dynamiccontent_id=25649&id=11242

ตารางที่ 4 แสดงสัญชาตินักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย 10 ลําดับแรก
ป2553
ป2552
ป2551
ลําดับ
ไทย
ไทย
ไทย
1.
เยอรมนี
อังกฤษ
เยอรมนี
2.
อังกฤษ
เยอรมนี
อังกฤษ
3.
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
4.
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
5.
อิสราเอล
อิตาลี
สวิสเซอรแลนด
6.
รัสเซีย
อิสราเอล
รัสเซีย
7.
สวีเดน
สวีเดน
สวีเดน
8.
อิตาลี
รัสเซีย
อิตาลี
9.
สวิสเซอรแลนด
สวิสเซอรแลนด
สหรัฐอเมริกา
10.
ที่มา: ศูนยประสานงานการทองเที่ยวเกาะสมุย (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2553)
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโรงแรม/หองพักในปจจุบัน (ที่ขออนุญาตถูกตองตามกฎหมาย)
จํานวนโรงแรม (แหง)
จํานวนหอง
โรงแรม
276
ตํ่ากวา 30 หอง
โรงแรมขนาดเล็ก
168
โรงแรมขนาดกลาง มากกวา 30 หองแต ไมเกิน 100 หอง
21
โรงแรมขนาดใหญ มากกวา 100 หอง
465
รวม
ที่มา : จากเว็บไซด SURATTS.COM/SURAT/INDEX.PHP
ณ เดือนพฤษภาคม 2554 ขอมูลหองพักในปจจุบัน
2. พื้นที่การเกษตรแบงเปน สวนผลไมประมาณ 17,193 ไร และสวนมะพราวประมาณ 84,310 ไร
ซึ่งผลไมที่นิยมปลูกและมีชื่อเสียง ไดแก ลางสาด ทุเรียน เงาะ มังคุด ตามลําดับ
3. การอุตสาหกรรม สวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก ใชแรงงานในครอบครัว เชน โรงงานผลิตนํ้าแข็ง
โรงงานผลิตนํ้าดื่ม โรงงานผลิตวัสดุกอสราง และกิจการประเภทซอมเครื่องยนต สภาพดานอาชีพ
ของประชากรที่กอใหเกิดรายไดแกประชาชนในระดับตางๆ ขึ้นอยูกับลักษณะอาชีพและความพรอม
ของทรัพยากร

ที่มา : http://www.muangsamui.com/msmvillas/?page_id=42

บทที่ 4
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภาวะอากาศกับการทองเที่ยว

1. ผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นมีผลตอการกําหนดทิศทางในเชิงนโยบาย
ทางดานการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากการที่ประเทศไทยตองประกาศปดพื้นที่ดํานํ้า
ซึ่งเปนแหลงปะการังที่สวยงามระดับโลก อันเนื่องมาจากการเกิดปะการังฟอกขาว
ซึ่งการเกิดการฟอกขาวดังกลาวมีสาเหตุมาจากนํ้าทะเลที่มีความเปนกรดมากขึ้น
และการที่อุณหภูมิของนํ้าทะเลสูงขึ้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับจุดที่มีความเปราะบาง
ของมหาสมุทรอินเดีย
2. การเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศที่เกิดขึ้นกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิต
หากเปนแหลงทองเที่ยวดานวัฒนธรรมความเปนอยูแลว สิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบ
ตอไปยังการสงเสริมการทองเที่ยวได โดยตรงอีกดวย ประเด็นดังกลาวเปนกิจกรรม
ที่มีการเชื่อมโยงใหเห็นถึงประเด็นสําคัญๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเทานั้น
ยังไม ไดรวมถึงประเด็นปลีกยอยที่ตองหยิบยกมาพูดถึง เชน ทรัพยากรชายฝงที่ลดลง,
กิจกรรมการทองเที่ยวที่อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งปลูกสรางที่ตองปรับ
ใหมีความเหมาะสมมากขึ้นกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนลวงหนา
ใหพรอมกับการรับมือกับพิบัติภัยตางๆที่เกิดจากการแปรปรวนของอากาศ เปนตน
จากการศึกษาของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ รวมมือกับมหาวิทยาลัย
Oxford (UNEP,2008) พบวาธุรกิจโรงแรม และแหลงทองเที่ยวของเรามีความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศที่เกิดขึ้นไดนอยมากนั้นหมายถึง
เราจะตกเปนเหยื่อของภัยพิบัติ มีผลกระทบตอการที่นักทองเที่ยวไมมาทองเที่ยว
และการเกิดความเสียหายตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงระดับใหญ โต
ภาพที่ 1 Relative Adaptive
Capacity of Major Tourism
Sub-sectors
ที่มา : Climate change adaptation
and mitigation in tourism sector:
frameworks, tools and practices
(UNEP, 2008

โปรแกรมที่ ใชคํานวณหาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใหบริการของธุรกิจโรงแรม
ที่มูลนิธิ ใบไมเขียว โดยการสนับสนุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (อพท.), สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GIZ) ไดพัฒนาขึ้น
เพื่อใหผูประกอบการใช ในการคํานวณหาคากาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
โดยภาพรวม โดยขอมูลบางสวนมาจากการเก็บรวบรวมจากการลงพื้นที่ และการอางอิง
จากชมรมผูบริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย เพื่อใช ในการพัฒนาเครื่องมือ
โดยใชคาของการปลอยกาซในรูปแบบของประเทศไทย
วัตถุประสงค ในการสรางโปรแกรมคํานวณ
1.เพื่อใหผูประกอบการโรงแรมสามารถประเมิน
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใหบริการ
ของโรงแรม
2.เพื่อใหผูประกอบการโรงแรมนําขอมูลการปลอยกาซฯ
สื่อสารใหกับลูกคา และผู ใชบริการไดทราบและตระหนัก
ถึงความรวมมือ
3.เพื่อจัดทํามาตรการสําหรับธุรกิจโรงแรม ในการลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ในกระบวนการใหบริการได

วิธีการใชคูมือ

หมายเหตุ : คาพารามิเตอรของขยะ
ใชอางอิงจากการเก็บขอมูลโรงแรมใบไมเขียว
ทั่วประเทศไทย

• รูปแบบการใชเพื่อสื่อสารภายในองคกร
• คา พารามิเตอร ( กิ โลกรัมของคารบอนไดออกไซด ตอหนวย)
-Proportion glass in Waste = 0.185
-Proportion paper in Waste = 0.485
-Proportion Plastic In Waste = 0.33
-Rate Co2 From Elect_Kw-h = 0.57
-Rate Co2 From FF_Benzene = 2.3
-Rate Co2 From FF_Biodeisel = 1.58
-Rate Co2 From FF_Deisel = 2.7
-Rate Co2 From FF_Gasohol = 2.23
-Rate Co2 From Natural Gas = 1.62
-Rate Co2 From Organic Waste = 48
-Rate Co2 From Solid Waste = 2
-Rate Co2 From Solid Waste = 2
-Rate From Glass Burn = 0
-Rate From Glass Landfill = 0
-Rate From Paper Burn = 0.02
-Rate From Paper Landfill = 1.33
-Rate From Plastic Burn = 2.61
-Rate From Plastic Landfill = 0
-Rate Kw-h ToMJ = 3.6
-Rate Organic Waste To Methane = 2
-Rate(0) = 0.872
-Rate (1) = 0.645

การสื่อสารภายในองคกรสามารถทําได โดยใช โปรแกรมพัฒนาขึ้นโดย
ภาษา Delphi เพื่อใชเครื่องมือ สําหรับนําขอมูลเขาและแสดงผลรวมทั้งบันทึกขอมูล
ขอมูลที่ตองเตรียมเพื่อใชมีดังตอไปนี้
1.การเตรียมขอมูลเพื่อนําเขา 1 ป โดยจัดทําเปนรายเดือน
1.1สถิติการใช ไฟฟาของโรงแรมหนวยเปน Kw-h หรือ MJ
1.2สถิติขยะของโรงแรม หนวยเปนกิ โลกรัม (Kg)
1.3สถิติกาซที่ ใช ในโรงแรม หนวยเปนกิ โลกรัม (Kg)
1.4สถิตินํ้ามันเชื้อเพลิงที่ ใช ในโรงแรม หนวยเปนลิตร (Liter)
2.การสงขอมูลออกเพื่อไปใชงานในรูปแบบของขอมูลประเภทตางๆ
2.1การสงขอมูลเปน MS Excel
ขั้นตอนการสงขอมูลเปนไฟล Excel มีขั้นตอนดังนี้
2.1.1 คลิ๊กปุม (Ctrl + E) หรือ เลือกคําสั่ง File ตามดวย Export to Excel
ดังรูป
A

2.1.2 เลือก Folder หรือ Directory สําหรับบันทึกตําแหนงที่เก็บไฟล Excel
2.1.3 เมื่อบันทึกเสร็จขอมูล โปรแกรมจะแสดง Dialog ดังรูป

2.1.4 คลิ๊กปุม OK
หมายเหตุ ขอมูลที่เก็บใน Excel ประกอบดวยสถิติการใช ไฟฟา สถิติขยะ
สถิติการใชกาซ และสถิติการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงของโรงแรม รายเดือน
และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่คํานวณไดจาก ขอมูลนําเขาของโปรแกรม
2.2 การบันทึกเปนไฟลรูปภาพ
2.2.1 คลิ๊กปุม (Ctrl + E) หรือ เลือกคําสั่ง File ตามดวย Export Graph ดังรูป

B

2.2.2 เมื่อบันทึกเสร็จขอมูล โปรแกรมจะแสดง Dialog ดังรูป

2.2.3 คลิ๊กปุม OK
หมายเหตุ กราฟที่บันทึกเปนไฟลรูปภาพจะเก็บเปนรูปแบบ Bitmap (*.BMP) ซึ่งอยูตรง Folder
หรือ Directory\Graph\Version online : http://www.greenleafthai.org/upload/
downloads/CarbonEmissionTool/index.php
ประโยชนที่ ไดจากการใชเครื่องมือ
1. สามารถรูปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใหบริการของโรงแรม
2. สามารถสื่อสารใหผู ใชบริการรับรูและใหความรวมมือเพื่อชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด
3. สามารถวางแผนหรือจัดทํามาตรฐานการลดกาซคารบอนไดออกไซดจากการใหบริการได
ปญหาและอุปสรรค
1. การรวบรวมขอมูลเพื่อใช ในการนําเขาและใชประกอบ
2. การสงเสริมความรูความเขาใจแกผูประกอบการในพื้นที่ทั้งหมดใหมีความรูความเขาใจ
ที่เทาเทียมกัน
3. การนําไปใชอยางแทจริงของขอมูลอาจจะยังไมมีความแพรหลายเทาที่ควร

แนวทางการบูรณาการ
มูลนิธิ ใบไมเขียวโดยการสนับสนุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.), สํานักงานความรวมมือทางวิชาการ
ของเยอรมัน (GIZ) และความรวมมือจากหลายหนวยงาน หวังวาแผนการจัดการ
ดังกลาวจะเปนแนวทางเพื่อกอใหเกิดการประยุกต ใช โปรแกรม พรอมกันนี้
ทางมูลนิธิ ไดมีขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการรับมือกับภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ที่จะสงผลกระทบกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะกับธุรกิจโรงแรม

มาตรการลดผลกระทบใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การลดผลกระทบ หมายถึง การเขาไปแทรกแซงของมนุษยเพื่อลดสาเหตุ หรือเพิ่มพื้นที่ดูดซับ
กาซเรือนกระจก (IPCC, 2011) การปรับตัวเปนการเพิ่มความเปนไปไดที่จะรับมือความเสี่ยง
ดวยการใชวิธีทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม ขณะที่การลดผลกระทบจะชวยลดความเสี่ยง
หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปแลว การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําได โดยการกําจัด ลด
ทดแทน และชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก (UNEP 2008- การปรับตัวและการลดในภาค
การทองเที่ยว)
• การกําจัด หมายถึง การหลีกเลี่ยงการผลิตกาซเรือนกระจกโดยไมจําเปน มาตรการเหลานี้
จะมีผลกําไรมากที่สุด และสามารถประหยัดคาใชจายไดทันที
• การลด ปกติแลวทําได โดยการเปลี่ยนเครื่องมือ และ/หรือใช โครงสรางตางๆที่มีอยู ใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด มาตรการนี้มีประสิทธิภาพและสามารถนํามาใช ในงานประจําวันไดทันที
โดยไมลําบาก
• การทดแทน เปนมาตรการที่ตองใชการลงทุนสูง แตเมื่อเปลี่ยนแลวจะสามารถลดการปลอยกาซ
ไดสูงมาก
• การชดเชย เปนวิธีการที่ ใชคาใชจายตํ่าที่สุดแตทําไดยากในระดับเล็ก นั้นยังไมเปนที่ยอมรับ
เนื่องจากตองมีการเตรียมการเพื่อใหมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ในปริมาณที่มากพอ
เพื่อจะสามารถดําเนินการเปนการจัดทําในลักษณะที่เรียกวาโปรแกรมชดเชยคารบอน
ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีการจัดทํารายการหรือโปรแกรมชดเชยคารบอนในการดําเนินงานธุรกิจ
แลว แตเนื่องจากมีความตองการมีปริมาณมาก และระบบรองรับ แต ไมพบวาในภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรม มีการจัดทํารายการชดเชยเรื่องของคารบอนไดออกไซด
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