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 สถานการณ�ด�านการท�องเที่ยวในป�จจุบันมีความผันผวน
ตามการเปล่ียนแปลงของโลกอย�างที่ ไม�สามารถหลีกเล่ียงได�
ไม�ว�าจะเป�นความผันผวนทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
รวมทัง้สถานการณ�ด�านการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศของโลก
ซึง่มีผลต�อทิศทางการท�องเทีย่ว รวมทัง้การตัดสินใจและความต�องการ
ในการเดินทาง รวมถึงการบริหารจัดการของผู �ประกอบการ
ด�านการท�องเทีย่วทีเ่ก่ียวข�องรูปแบบของผลกระทบและการตัดสินใจ
ของนักท�องเที่ยว

ในบทนี้เราจะมีการกล�าวถึงสถานการณ�ที่มีผลต�อ
การตัดสินใจของนักท�องเที่ยว โดยเฉพาะสถานการณ�
ด�านการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ หรือ
ท่ีเรียกว�า “โลกร�อน” ที่มีผลกระทบต�อการท�องเที่ยว
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การตัดสินใจ
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Global Warming

โลกรอน

เมื่อกล�าวถึงคําว�า“โลกร�อน”หรือการเปลี่ยนแปลง
ด�านสภาวะภูมิอากาศนั้นมีสถานการณ�มากมาย
ทีเ่กิดขึน้ ไม�ว�าจะเป�นความผนัผวนในสภาพภูมิอากาศ
ฤดูกาล ผลกระทบ เช�น ปริมาณนํ้าฝนที่มีมาก
หรือน�อยเกินไป ฤดูกาลที่เปล่ียนแปลงจึงมีผลต�อ
ปริมาณของนักท�องเที่ยว หรือการตัดสินใจ
ในเดินทางของนักท�องเท่ียว ทําให�การวางแผน
การเดนิทางเพือ่การท�องเทีย่วมรีะยะเวลาทีสั่น้ลง 
และในการตัดสินใจแต�ละคร้ังจะจองหรือลดจาํนวน
วันของการจองโรงแรมหรืออยู�ในพื้นที่สั้นลง 

ด�วยความผันผวนหรือความไม�แน�นอนของสภาพภูมิอากาศนั้น มีส�วนทําให�เกิดผลกระทบ
ทั้งในด�านบวกและด�านลบของการท�องเท่ียว โดยด�านบวกอาจมองภาพรวมถึงการ
เกิดแหล�งท�องเที่ยวใหม�ๆ หลายแห�งที่มีการพัฒนาให�ตรงกับความต�องการของนักท�องเที่ยว
มากขึ้น เช�น อยู�ใกล�เมือง ใกล�ที่อาศัย ระยะทางไม�ไกลจากส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ัง
ขนาดไม�ใหญ� หรือมคีวามหรูหราไม�มากนกั และราคาไม�แพง โดยนกัท�องเทีย่วมีการคํานวณ
ความคุ�มค�าของการท�องเที่ยวมากขึ้นตามลําดับ

อย�างไรก็ตามเมื่อพิจารณาคําว�าผลกระทบ จะมีการกล�าวถึงในด�านลบเสียมากกว�า ผลกระทบต�อการ
ท�องเที่ยวที่เกิดขึ้น สามารถแยกได� ดังต�อไปนี้
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1.1 การกัดเซาะชายฝ��ง
 สภาพแวดล�อมท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ เช�น ชายหาด
ที่เคยมีมากและยาวได�หายไปบางส�วน หรืออาจเกิด
การกัดเซาะชายฝ��งที่มากขึ้น ทําให�เกิดการล�มลง
ของต�นไม�ตามชายหาด หมดความน�าท�องเที่ยว
และเป�นป�ญหาท่ีแทบจะไม�มีทางแก� ไขได�เลย

ภาพที่ 1 ต�นไม�ล�มเนื่องจากการกัดเซาะชายฝ��ง

บางจุดของแหล�งท�องเที่ยวที่เป�นชายหาดบนเกาะสมุย 
พบว�ามีความพยายามของหลายภาคส�วนในการที่
จะชะลอความเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึน้กับชายหาด หรือ
ส่ิงก�อสร�างใกล�ชายหาด เช�น รีสอร�ท โรงแรม ที่พัก 
ร�านอาหาร หาดสาธารณะสําหรับนักท�องเที่ยว ซึ่ง
บางแห�งกลับส�งผลตรงกันข�าม กล�าวคือแทนทีจ่ะชะลอ
ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนกลับสร�างความเสยีหายเพิม่มากขึน้
หรืออาจสร�างผลกระทบต�อเนื่องขึ้นได�

โดยในภาพที่ 3 จะพบความไม�น�าท�องเที่ยว
ของชายหาดและทําให�เกิดส่ิงก �อสร �าง
ที่แปลกตา ทั้ งจะส �งผลต �อทัศนะวิ สัย
และความน�าเทีย่วท่ีน�ามอง และในภาพที ่4 
พบว�าเมื่อคล่ืนลมที่มีความแรงซัดเข�าหา
ชายฝ��งที่ได�มกีารสร�างกําแพงหรือผนงัก้ันนํา้ 
กลับทําให�เกิดความเสียหายขึ้นกับกําแพง
หรือผนงักันนํา้เหล�านัน้ เกิดเป�นซากปรักหักพงั 
ซึ่งไม�น�ามองและไม�น�าท�องเที่ยว เช�นกัน 

ป�ญหานี้ในป�จจุบันพบได� ในแหล�งท�องเที่ยว
หลายๆแห�งในประเทศไทย ไม� ใช�เฉพาะ
บนพื้นที่เกาะสมุย

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4 ความเสียหายของผนังกั้นนํ้า เนื่องจากการถูกคลื่นซัด

ภาพที่ 2 ชายหาด

1.ผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมในการท�องเท่ียว
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1.2การขาดแคลนนํ้าจืด
 แหล�งท�องเทีย่วในหลายพืน้ทีด่�วยกันทีม่ปี�ญหาด�านการขาดแคลนนํา้จดื 
ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค จึงทําให�เกิดธุรกิจขายนํ้าเป�นถัง หรือเป�น
คันรถบรรทุก ทั้งเป�นนํ้าที่มาจากบ�อบาดาลหรือนํ้าใต�ดินส�วนใหญ� ทําให�
เกิดป�ญหาการลุกล้ําเข�ามายังแหล�งชัน้นํา้ การเกิดพืน้ดินทรุดตัว โดยเฉพาะ
แหล�งท�องเที่ยวที่เป�นพื้นท่ีเกาะ ซึ่งป�ญหาการขาดแคลนนํ้านั้นเป�นป�ญหา
ในลําดับต�นๆ ของแหล�งท�องเที่ยวเลยทีเดียว

 เกาะสมุยเป�นพื้นที่แหล�งท�องเที่ยวอีกแหล�งหนึ่ง
ในประเทศไทยที่ ได�รับผลกระทบดังกล�าว โดยจะเห็นว�า
เกาะสมุยมีจํานวนบ�อบาดาลท่ีขึ้นทะเบียน 88 บ�อ 
(อ�างองิ : กรมทรัพยากรนํา้บาดาล ป� 2556 ) ซึง่ส�วนใหญ�
ต�องมีการแบ�งป�นให�กับผู �อยู�อาศัยและผู �ดําเนินธุรกิจ  
โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร�ท หรือแม�แต�ธุรกิจบ�านเช�า
บนพืน้ทีเ่กาะให�เพยีงพอ จงึเป�นประเด็นทีน่�าเป�นห�วงในด�าน 
การท่ีนํ้าเค็มจะลุกล้ําเข�ามายังชั้นนํ้าใต�ดินซึ่งอาจส�งผล
ต�อพืชผลทางการเกษตรได� หรือแม�แต�การทรุดตัวลง
ของแผ�นดินในพื้นท่ีเกาะสมุย ในอนาคตต�อไป

WATER
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 1. ด�านพื้นที่นักท�องเที่ยวอยู�อาศัย ทั้งอาจเกิดภัยพิบัติ 
    จนทําให�การตัดสินใจในแต�ละคร้ังไม�มีความคล�องตัว 
    หรือแม�แต �การรณรงค�เ ร่ืองของการท�องเที่ยว 
    โดยให�ลดการเดินทางน�อยลง เพือ่เป�นการลดการปล�อย
    ก�าซเรือนกระจก เป�นต�น ส่ิงเหล�านี้ถือเป�นอุปสรรค
    ในการตัดสินใจ ทําให�เกิดการชะลอตัวด�านการตัดสนิใจ
    ท�องเทีย่ว การเลือกท�องเทีย่วในแหล�งที่ใกล� เดินทางน�อย
    แทนการเลือกแหล�งท�องเที่ยวที่ไม�เคยไปมาก�อน

 2. ด�านพื้นที่ท�องเที่ยวที่ได�รับผลกระทบ โดยมี
 ก. ประเด็นของความเสียหายของแหล�งท�องเที่ยว ไม�ว�า
    จะเป�นแหล�งดํานํ้าที่เกิดการฟอกขาวของปะการัง 
    หมดความสวยงาม ไม�มีความหลากหลาย จึงไม�น�า
    มั่นใจระบบนิเวศชายหาดที่เปลี่ยนแปลงไป
 ข. หาดทรายทีเ่คยขาวและละเอยีด ไม�มหีรือมจีาํนวนน�อยลง 
    เนือ่งจากแหล�งปะการังถูกทาํลายหรือฟอกขาว ทาํให�
    วัสดุต�นทางของทรายไม�มีและหมดความสวยงาม
 ค. แหล�งท�องเที่ยวน�อยลง ทําให�มีจํานวนนักท�องเที่ยว
    ในแต�ละแหล�งท�องเที่ยว หมดความน�าสนใจ เป�นต�น

ผลกระทบต�อการตัดสินใจของนักท�องเที่ยว 
สามารถกล�าวถึงได� ใน 2  ด�านด�วยกัน คือ
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การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันเป�นผลจาก
ภาวะโลกร�อนที่มีแนวโน�มรุนแรงมากขึ้นนั้น อาจส�งผล
ให�ประเทศไทยในอนาคตมีฤดูหนาวที่ ไม�ค�อยหนาว
และมรีะยะส้ันลง มฤีดูร�อนทีร่�อนมากขึน้และยาวนานมาก
ขึน้ ส�วนฤดฝูนนัน้อาจมรีะยะเวลาเช�นทีเ่ป�นอยู�ในป�จจบุนั
แต�มีโอกาสฝนตกหนกัมากขึน้ ซึง่การเปล่ียนแปลงเหล�านี้
อาจส�งผลให�ภาคส�วนการท�องเทีย่วของไทยตกอยู�ในภาวะ
เส่ียงมากขึน้ในระยะยาว ซึง่อาจเป�นการที่ได�รับผลกระทบ
โดยตรงจากการท่ีสภาพอากาศในอนาคตเปล่ียนไป
และไม�เป�นส่ิงดึงดูดใจนกัท�องเทีย่ว เช�น ฤดูหนาวที่ไม�หนาว
อาจทาํให�นกัท�องเทีย่วส�วนหนึง่ตัดสินใจทีจ่ะไม�เดินทาง
มาท�องเทีย่ว หรือมรีะยะเวลาหนาวเพยีงส้ันๆ ซึง่จะลด
โอกาสในการทําธุรกิจท�องเที่ยวลง

โลกร �อนและผลกระทบ
กับกา รท � อ ง เที่ ย ว ไทย

บทที2่
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นอกจากนั้น การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศยังอาจส�งผลต�อสภาพ
ของแหล�งท�องเที่ยวโดยเฉพาะ
แหล�งท�องเที่ยวที่เป�นระบบนิเวศ

ที่เปราะบาง

อุณหภูมิและความชื้น
ในอากาศอาจทําให�
พืชพรรณบางชนิด
ไม�สามารถดํารงอยู�ได�
หรือดอกไม�บางอย�าง
อาจจะไม�ออกดอกในฤดู

 การท�องเท่ียวไทยนั้นจัดว �าเป�นภาคส�วนท่ีมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจอย�างมาก โดยเป�นแหล�งรายได�อนัดบัหนึง่ของประเทศ 
นอกจากนัน้ตลาดการท�องเทีย่วภายในประเทศโดยนกัท�องเทีย่วไทย
ด�วยกันเองก็มีความสําคัญมิใช�น�อย เนื่องจากก�อให�เกิดการกระจาย
รายได�ออกสู�ต�างจังหวัด เกิดกระแสเงินจํานวนมากไหลเวียน
ผ�านห�วงโซ�ธุรกิจมากมาย (ได�แก� โรงแรมที่พัก รถเช�า ร�านอาหาร 
ร�านขายของที่ระลึก การผลิตของที่ระลึกตามครัวเรือน ธุรกิจ
บริการต�างๆ ฯลฯ) ซึง่ภาคการท�องเทีย่วไทยควรจะต�องเร่ิมตระหนกั
ถึงความเสี่ยงในอนาคตหากจํานวนนักท�องเที่ยวที่อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปด�วยผลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจาก
ภาวะโลกร�อน 

C
H

AN
G

ท่ีควรจะเป �นฤดูท �องเที่ยว ทําให �
แหล�งท�องเที่ยวลดความดึงดูดใจ
ลงไป หรือการเปล่ียนแปลงปริมาณฝน
หรือการกระจายตัวของฝนก็อาจทาํให�
แหล�งท�องเที่ยวที่เป�นนํ้าตกเปลี่ยนไป 
ตลอดจนอาจจะทําให�กิจกรรมล�องแพ
มีข �อจํ า กัดมากขึ้น เป �นต �น ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงเหล�านี้อาจส�งผล
ต�อความพึงพอใจและการตัดสินใจ
ของนักท�องเที่ยว อีกทั้งเป�นข�อจํากัด
ต �อกิจกรรมท �องเที่ยวในอนาคต 
และในที่สุดก็อาจจะทําให�ปริมาณ
นกัท�องเทีย่วในอนาคตลดลง ส�งผลให�
การทําธุรกิจท �องเที่ยวในอนาคต
มีความเสี่ยงมากสูงขึ้น
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ตัวอย�างที่เห็นได�ชัดก็คือ นักท�องเที่ยวส�วนใหญ�ท่ีมาเยือน
ภาคเหนือตอนบนนี้มาเที่ยวกันในช�วงฤดูหนาวในช�วงเวลา 
3 เดือน คือ ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ� ซึ่งถ�าหาก
จํานวนนกัท�องเทีย่วกลุ�มนีล้ดลงเนือ่งจากฤดหูนาวในอนาคต
ไม�ค�อยจะหนาวหรือมรีะยะสัน้ ในกรณีเช�นนี ้ผู�ประกอบการต�างๆ 
ในห�วงโซ�ธุรกิจท�องเทีย่วควรจะต�องมรูีปแบบการดําเนนิธรุกิจ
ท่ีต�างไปหรือไม�เพื่อให�สามารถ
บริหารจัดการความเส่ียงได�ดีขึ้น 
และภาคการท�องเทีย่วควรจะต�อง
มียุทธศาสตร� ใหม�ๆ เพื่อลดหรือ
กระจายความเส่ียงจากการที่
จํานวนนักท�องเที่ยวอาจจะลดลง
ในอนาคต

ประเด็นที่ควรคิดกันก็คือ เรายังขาดความตระหนักที่เหมาะสม
ต�อประเด็นด�านความเสี่ยงของภาคการท�องเที่ยวภายใต�
ภาวะโลกร�อน โดยที่ยังไม�มีความรู�ที่เหมาะสมอีกทั้งขาดความเข�าใจ
ที่มากพอที่จะอธิบายได�ว�าภาคส�วนย�อยต�างๆ (tourism cluster) 
ของการท�องเที่ยวไทยนั้น จะตกอยู�ในความเสี่ยงมากน�อยเพียงไร
ภายใต�การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต นักท�องเที่ยว
ประเภทต�างๆ จะมีการตัดสินใจหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือไม� 
อย�างไร ผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นต�อระบบเศรษฐกิจจะเป�นอย�างไร 
ใครในห�วงโซ�ธุรกิจท�องเที่ยวจะได�รับผลกระทบมากน�อย
แตกต�างกันอย�างไรและสามารถรับมือได�เพียงไร เราควรคิดถึง
การปรับตัวของภาคการท�องเที่ยวในเชิงยุทธศาสตร�ระยะยาวอย�างไร 
ทั้งนี้ เราอาจจะต�องคํานึงถึงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวตลอดจน
กิจกรรมท�องเที่ยวใหม�ๆ ที่ไม�อิงกับสภาพอากาศมากนัก 
นอกจากนั้น ยังอาจจะต�องคิดถึงการวางยุทธศาสตร�การตลาดใหม�
และการปรับตําแหน�งทางการตลาดของการท�องเที่ยวไทย 
ตลอดจนหากลุ�มเป�าหมายนักท�องเที่ยวกลุ�มใหม�ที่มีเป�าประสงค�
ในการท�องเที่ยวต�างไปจากเดิมบ�างเพื่อหาทางกระจายนักท�องเที่ยว
ไปในฤดูอื่นๆ หรือเป�นนักท�องเที่ยวที่มีรูปแบบพฤติกรรม
การตัดสินใจที่ไม�ยึดเรื่องอากาศหนาวเป�นป�จจัยสําคัญ ประเด็น
เหล�านี้เป�นคําถามที่น�าจะมีการแสวงหาคําตอบเพื่อเป�นแนวทาง
ในการวางยุทธศาสตร�ระยะยาวของภาคเศรษฐกิจที่จัดว�าเป�น
รายได�อันดับหนึ่งของประเทศและก�อให�เกิดการกระจายรายได�
อย�างกว�างขวางในประเทศไทยเพื่อให�เกิดความพร�อมต�ออนาคต
ที่จะมาพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

แหล�งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/555570



ในป�จจุบันพวกเรามีส�วนร�วมในการทําให�
โลกร�อนขึ้น อันเนื่องมาจากการดําเนินชีวิต
ในประจําวันเช�น เมื่อเราดูทีวี เราก็ ใช� ไฟฟ�า 
เมือ่อาบนํา้โดยใช�เคร่ืองทาํนํา้อุ�น เราก็ใช� ไฟฟ�า 
โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย
นั้นใช�พลังงานไฟฟ�ามาจากถ�านหินลิกไนต�
จากแหล�งถ�านหนิแม�เมาะ ซึง่ถ�านหนิลกิไนต�นัน้
เป�นเชื้อเพลิงที่นักวิทยาศาสตร�ช้ีแจงว�าเป�น
เชือ้เพลงิทีส่มบรูณ�ทีสุ่ดในแง�ของการปล�อยก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด�ขึ้นสู�ชั้นบรรยากาศ 

  ในป� 2010 มีก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
ในชั้นบรรยากาศ 392 ppm ซึ่งนักวิทยาศาสตร�
และสหประชาชาติวิตกกังวลมากก็คือ หากมีก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด� ในชัน้บรรยากาศถึง 450 ppm 
อุณหภูมิทั่วโลกตอนนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นกว�าป�จจุบัน
โดยเฉล่ีย 2-3 องศาเซลเซยีส โดยอณุหภูมทิีสู่งขึน้
นั้นจะทําให�นํ้าแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย นํ้าทะเล
จะสูงขึ้นประมาณ 80 เมตร ซึ่งจะสามารถท�วม
มาถึงจังหวัดแพร � และพื้นท่ี อําเภอนํ้าหนาว
ในประเทศไทย ซึ่งส่ิงท่ีน�าเป�นวิตกคือในป�จจุบัน
เหลืออีกเพียง 66 ppm ซึ่งหากมีการปล�อยให�
เพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่องไปป�ละ 2 ppm นั้นจะเหลือ
เวลาไม�ถึง 30 ป�เท�านั้น

ไฟฟ�าท่ี ใช � ในจังหวัดเชียงใหม�
ถูกหล�อเล้ียงด �วยไฟฟ�าที่ผลิต
มาจากโรงงานไฟฟ�าแม �เมาะ 
จังหวัดลําปาง ลองจินตนาการว�า 
เส �นทางกว �า 200 กม. จาก
จังหวัดลําปางถึงจังหวัดเชียงใหม�
คือเส�นทางการลําเลยีงกระแสไฟฟ�า
สู�ครัวเรือนเป�น 100 หน�วย เมื่อ
มาถึงที่จังหวัดเชียงใหม�จะเหลือ
เพยีง 92 หน�วย สญูเสียไป 8 หน�วย 
ตามสายส�งลําเลียง ซึ่งเท�ากับว�า
ประสิทธิภาพหายไปแล�ว 8% 



   1. การป�องกัน ในขณะนี้มี โอกาสน�อยมากหรือแทบจะไม�มี โอกาสเลย 
   โดยมาตรการต�อไปที่จะต�องออกมาดําเนินการเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติแล�ว 
   คือ การระงับการขายนํา้มนัดิบทัว่โลก ซึง่หมายถึงการระงับการขายนํา้มนัดิบ
   ระหว �าง International trading เพื่อเป �นการลดการเกิดก �าซ
   คาร�บอนไดออกไซด�จากกระบวนการเผาไหม� และยังรวมถึงร�านอาหารจีน
   ต �องป�ดตัวลง จึงจะสามารถป�องกันไม� ให �ก �าซคาร �บอนไดออกไซด�
   เพิ่มสูงขึ้นถึง 450 ppm ได�

   2. การเตรียมรับ คือกรณีของการเกิดพบิติัภยัต�างๆ 
   อันเนื่องมาจากสาเหตุของโลกร�อนนั้น เราต�อง
   สามารถแก�ป�ญหานี้ให� ได� โดยต�องรู�และเข�าใจว�ามีภยั
   หรือความผิดปกติอันใดรอเราอยู�ในอนาคต

3. การปรับตัว การดําเนนิชวีติท�ามกลางวกิฤต 
ของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ทาํให�เราต�องมกีารปรับตัว เช�น ดูทีวนี�อยลง 
ขบัรถให�ช�าลง หรือลงจากรถมาเดินให�มากขึน้ 
ใช�จกัรยานในการเดินทางแทนการใช�รถยนต� 
จะสามารถช�วยลดได� 



 1. เราจะหยุดหรือหวนกลับได�อย�างไร ภาวะโลกร�อนที่มีก�าซเรือนกระจกขึ้นไป
สู�ชัน้บรรยากาศเป�นจาํนวนมากนี ้เราจะสามารถหยุดยัง้ได�อย�างไร เราจะสามารถหวนกลับ
ไปวนัดีๆ ในอดีต เม่ือป� 1970 ได�หรือไม� คําตอบคอื “ไม�” แต�การทีจ่ะหยดุได�อย�างไรนัน้
เป�นเร่ืองย่ิงใหญ�มากกว�า นบัว�าเป�นเร่ืองท่ีจะต�องร�วมมอืแก� ไขระหว�างประเทศซึง่หาข�อยติุ
ได�ยากมาก
 2. เราจะอยู�กับมนัได�อย�างไร ในภาวะทีกํ่าลังมอีณุหภูมสูิงขึน้เช�นนี ้เราจะสามารถ
อยู�กับมนัได�หรือไม� และสุดท�ายคือ เราจะดําเนนิวถีิชวีติต�อไปอย�างไร ส่ิงเหล�านีคื้อการที่
ต�องปรับตัวให�สอดคล�องกับภาวะโลกร�อนทีเ่ราต�องอยู�ไปอกีนาน โดยการปรับตัวนัน้ เช�น 
ลดการใช�เคร่ืองปรับอากาศ ลดการใช�แสงสว�างจากหลอดไฟ แต�ปรับเปล่ียนเป�นการ
ใช�แสงสว�างจากธรรมชาติ ขบัขีร่ถยนต� ให�น�อยลง และเปลีย่นมาเป�นการใช�จกัรยานหรือ
เครื่องยนต�ที่ประหยัดนํ้ามัน 

การลดการใช�พลังงานเช�นนีค้งไม�มีผลอย�างใดมากนกั หากแต�เป�นการเตรียมความพร�อมสําหรับ
ภาวะที่ไม�มพีลงังานให� ใช�ดังอดตีเสียมากกว�า เมือ่ค�นพบแนวทางการป�องกันแล�วนัน้ ต�อจากนี้
ป�ญหา 2 อย�างที่เรากําลังเจออยู�ในขณะนี้ คือ 

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



ก�าซสําคัญที่ก�อให�เกิดภาวะเรือนกระจก

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� เป�นก�าซที่มีมากที่สุด เกิดจากทุกกิจกรรมของการผลิตและการบริโภค 
ซึ่งก�อให�เกิดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศทั้งสิ้น

ก�าซมีเทน ก�าซมีเทนเกิดจากของเสียในแหล�งปศุสัตว�  ซึ่งถือเป�นแหล�งสําคัญที่ก�อให�เกิดก�าซมีเทน
ในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังเกิดได�จากเศษอาหารที่อยู�ในถุงพลาสติกที่มีการแปรสภาพในภาวะ
ไร�ออกซิเจน ซึ่งมีแนวโน�มที่จะก�อให�เกิดก�าซมีเทนได�เป�นจํานวนมากเช�นกัน และนี่คือเหตุผลสําคัญ
ที่ทําไมถึงเกิดการรณรงค� ให�เปลี่ยนมาใช�ถุงผ�า โดยก�าซมีเทนนั้นเมื่อขึ้นไปสู�ชั้นบรรยากาศ 
จะมีศักยภาพในการก�อให�เกิดภาวะโลกร�อนได�มากกว�าก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ถึง 21 เท�า 
อันเนื่องมาจากความสามารถในการดูดซับความร�อนได�มากกว�า 

ก�าซไนตรัสออกไซด� เกิดจากของเสียในแหล�งปศุสัตว� และจากภาคการเกษตรที่มีการใช�ปุ�ยเคมี 
โดยจะอยู�ในรูปของปุ�ยไนเตรต ส�วนที่คงเหลือจากการดูดซับเพื่อเลี้ยงลําต�นหรือส�วนต�างๆของพืช 
จะกลายเป�น ไนตรัสออกไซด� นอกจากนั้นไนตรัสออกไซด�ยังสามารถเกิดในกรณีที่มีการ
ติดเครื่องยนต�ทิ้งไว�เป�นเวลานานๆ  ได�เช�นเดียวกัน

นํ้า  นํ้านั้นมีปริมาณมากในชั้นบรรยากาศ และเป�นตัวดูดซับความร�อนที่อันตรายมาก 
เนื่องจากความร�อนจากดวงอาทิตย�ที่ผ�านสู�ชั้นบรรยากาศจะผ�านเข�ามาถึงหลังคาและโครงสร�าง
ของอาคาร มีผลทําให�วัสดุเหล�านี้ร�อนมาก และเมื่อสะสมความร�อนไว�มากก็จะแผ�รังสีความร�อน
ออกมากลายเป�นความชื้นสู�ชั้นบรรยากาศ เมื่ออากาศมีความชื้นมากขึ้น ก็จะเป�นคําอธิบายที่ว�า
ทําไมฝนจึงตกหนักมากขึ้น  

ก�าซโอโซน  เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  ก�าซโอโซนนั้นเมื่ออยู�ในชั้นบรรยากาศ
ที่ความสูงไม�เกิน  8 กิโลเมตรจากพื้นดินจะมีสภาพเป�นก�าซ แต�หากอยู�ในชั้นบรรยากาศ
ที่ความสูง 45 กิโลเมตรจากพื้นดิน จะมีสภาพเป�นก�าซที่สามารถป�องกันการสะท�อน
ของแสง UV ลงสู�พื้นดิน 



Sulfur-hexafluoride เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พบมากในการผลิต 
เบรกเกอร� ชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส� รวมทั้งในหม�อแปลงด�วย หม�อแปลงที่เราใช� ในบ�านนั้นจะมีสาร 
Sulfur-hexafluoride  เป�นส�วนประกอบ ซึ่งจัดเป�นสารก�อมะเร็ง (carcinogen) ด�วย 
โดยก�าซนี้จะมีอานุภาพในการทําให�เกิดภาวะโลกร�อนได�มากกว�าก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
ถึง 22,000 เท�า 

Chlorofluorocarbon (CFC) เราทุกคนมีโอกาสปล�อยก�าซ CFC ด�วยกิจกรรมต�างๆ เช�น 
การใช�สเปรย� หรือการใช�งานตู�เย็นที่ผิดวิธี คือ การเป�ดประตูตู�เย็นทิ้งไว�นานๆทําให�ตู�เย็น
ต�องทํางานหนักอยู�ตลอดเวลาไม�มีการตัดไฟ ในกรณีการใช�งานรถยนต�ก็เช�นเดียวกัน 
รถยนต�เป�นสาเหตุของการเกิดก�าซ CFC มาก เนื่องจากการจอดรถและติดเครื่องยนต�ทิ้งไว� 
เพราะต�องการความเย็นจากแอร� หรือการเกิดรูรั่วของท�อแอร� ในรถยนต� ซึ่งไม�เคยมีการตรวจสอบ
อย�างสมํ่าเสมอ ทําให�ต�องมีการเติมนํ้ายาแอร�อยู�บ�อยครั้ง จากสาเหตุดังกล�าวจึงเป�นต�นเหตุสําคัญ
ของการเกิดภาวะโลกร�อน

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



นอกจากนี้ป�ญหาที่สําคัญอีกป�ญหาหนึ่งคือ การเพิ่มจํานวนของประชากรจาก 30 กว�าล�านคน 
เป�น 60 กว�าล�านคน ซึ่งเป�นตัวชี้วัดสําคัญที่แสดงให�เห็นว�า ความพยายามทุ�มเทที่จะตอบสนอง
การบริโภคของภาครัฐและเอกชน เป�นความพยายามแก�ป�ญหาจากปลายเหตุ หรือเรียกว�า 
Supply site  ซึ่งถือเป�นการบริหารจัดการการผลิตโดยไม�เข�าไปบริหารจัดการความต�องการ
อย�างแท�จริง การควบคุมจํานวนประชากรอย�างเหมาะสมได�ถูกหยิบยกมาพูดเป�นครั้งคราว 
เพื่อลดจํานวนการเพิ่มประชากรอย�างรวดเร็ว แต�ในท�ายที่สุดแล�ว การควบคุมนั้นก็ ไม�สามารถ
ทําได�อย�างต�อเนื่อง จึงมีผลทําให�จํานวนประชากรขยายตัวอย�างไม�สมดุลกับศักยภาพการผลิต  
โดยการเพิ่มของจํานวนประชากรอย�างรวดเร็วนั้นจะเกิดขึ้นในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีการกระจายตัวของประชากรไม�สมํ่าเสมอ เป�นสาเหตุให�เกิดการอพยพผู�คนเข�าสู�ศูนย�กลางการค�า 
การศึกษา การบริการในเมืองใหญ� การให�บริการสาธารณสุข และการบริการขั้นพื้นฐานในชนบท
ไม�ได�รับการเอาใจใส�อย�างเพียงพอ เป�นเหตุให�คุณภาพชีวิตของคนในชนบทแตกต�างกับคนในเมือง
อย�างเห็นได�ชัด เป�นแรงขับเคลื่อนให�ผู�ผลิตในภาคเกษตรกรรมในชนบทต�องดิ้นรนให�ตัวเอง
หลุดจากภาวะของการด�อยพัฒนา จากภาวะขาดแคลนการบริการ และสาธารณูปโภคที่เพียงพอ 
เพื่อเข�าสู�วิถีชีวิตความเป�นเมือง

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



ทิศทางการบริหารจัดการ และการควบคุมจํานวนประชากรที่ขาดความต�อเนื่อง 
ขาดเป�าหมายที่ชัดเจน ขาดการระดมสมองและการมีส�วนร�วมจากทุกฝ�าย เป�นสาเหตุให�
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจนยากต�อการบริหารจัดการ กลายเป�นป�จจัยสําคัญของภาคการผลิต 
และการตัดสินใจของภาครัฐที่ใช�มาตรการพยากรณ�และผลิตเพื่อตอบสนองความต�องการที่ขยายตัว 
หรือที่เรียกว�า Predict and Provide เช�น กรณีที่มีการเพิ่มจํานวนประชากรภาคเกษตรกรรม 
การขยายตัวของพื้นที่การผลิต ความพยายามในการตอบสนองความต�องการของภาครัฐ 
จึงเกิดการพยากรณ�ความต�องการและหาหนทางจัดหาผลผลิตให�ทันกับการบริโภค เช�น 
จัดหาแหล�งนํ้า จัดหาพลังงาน การจัดระบบขนส�งให�เพียงพอ ฉะนั้นการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลง
ประชากรจึงเป�นไปอย�างขาดการควบคุมและขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีทิศทาง
ที่สอดคล�องกับศักยภาพการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติอย�างแท�จริง

การเพิ่มจํานวนประชากร เป�นแรงกดดันที่สําคัญต�อการนําเอาทรัพยากรจากแหล�งธรรมชาติ
ออกมาใช�  มีพัฒนาการด�านเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถในการนําทรัพยากรธรรมชาติ
ออกมาใช�มากและเร็วกว�าเดิม ในขณะที่การฟ��นตัวของทรัพยากรตามธรรมชาติไม�ได�มีเทคโนโลยีใดๆ 
ที่ทําให�มีผลผลิตมากกว�าเดิม การเร�งนําเอาทรัพยากรจากแหล�งธรรมชาติมาใช�จึงเป�นป�จจัยสําคัญ 
ที่ทําให�เกิดความเสื่อมโทรม การผลิตและการบริโภคที่ขยายตัวอย�างรวดเร็วและมากกว�า
ขีดความสามารถในการรองรับการบริหารจัดการมลพิษต�างๆ ที่เกิดขึ้น ทําให�เพิ่มปริมาณมลพิษ
อย�างมากในแหล�งทรัพยากรต�างๆ เช�น การปนเป��อนของดิน แหล�งนํ้า การขับถ�ายของเสีย 
การถ�ายเทของเหลือทิ้งจากการผลิต การบริโภค ก�อให�เกิดมลพิษที่มากและรวดเร็วยากต�อการแก� ไข
จัดการได�ทัน วิธีการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการดู
แลรักษาทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล�อมนั้น ไม�เป�นไปในลักษณะการดําเนินงาน การแก�ป�ญหา 
แบบเชิงรุก เพื่อป�องกันและจัดการไม�ให�ป�ญหาเกิดขึ้นมาใหม� แต�เป�นไปในลักษณะการทํางานเชิงรับ 
ที่ทําได�อย�างมาก คือการพยากรณ�จัดหา แทนที่จะเป�นบริหารความต�องการจัดการทรัพยากร



การให�ความสําคัญที่ต�นเหตุของป�ญหาและการแก�ป�ญหาที่พื้นฐาน (Fundamental Solution) 
ความพยายามในการแก�ป�ญหาในอดีตไม�ต�างกับการใช�ความพยายามลด ซึ่งการมีบทบาทของชุมชน
เป�นการดําเนินชีวิตตามวิถีไทย เป�นการจัดการสิ่งแวดล�อมที่พึ่งพาตนเองและสามารถตอบสนอง
ความต�องการของตนเองให�สอดคล�องกับศักยภาพการผลิตในท�องถิ่นและมีส�วนร�วมในชุมชน 
มีการประชุมหาข�อตกลง แลกเปลี่ยนความรู� ถ�ายทอดให�คนรุ�นใหม�เข�าใจ ส�งเสริมการเรียนรู�
และบูรณาการป�ญหาที่เกิดขึ้นได�ทันท�วงทีและเหมาะสม เพราะฉะนั้นการเรียนรู�วิถีไทยจึงจําเป�น
ต�องได�รับการส�งเสริมอย�างกว�างขวาง เพื่อให�คนไทยสามารถนํามาใช� ได�  และในขณะเดียวกัน
ต�องมีกิจกรรมเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ เพื่อให�เกิดความเข�าใจอย�างแท�จริง 
การปรับวิถีชีวิตสู�แนวทางมลพิษที่เป�นศูนย� (Zero Emission) หรือการผลิตที่ก�อให�เกิดผลกระทบ
น�อยที่สุด ต�องเป�นกิจกรรมที่ไม�เพิ่มมลพิษต�อสิ่งแวดล�อม และพยายามลดผลกระทบให� ได�มากที่สุด 
นอกจากนี้ควรส�งเสริมวิถีชีวิตการเรียนรู�ร�วมกัน ดังนั้นจึงกล�าวได�ว�า การดํารงชีวิตด�วยวิถีไทยเป�น
การอยู�อย�างพึ่งพาอาศัยและพอเพียง เป�นชุมชนพึ่งพาระบบนิเวศที่สมบูรณ� ขณะเดียวกัน
ระบบนิเวศก็อาศัยการบริหารจัดการที่ดีของคน ซึ่งไม�สร�างความกดดันให�ธรรมชาติ ดังนั้นวิถีไทย
จึงเป�นวิถีการเรียนรู�เพื่อไม�ปล�อยให�กิจกรรมการผลิตและบริโภคเป�นภาระต�อสิ่งแวดล�อม 
การดําเนินชีวิตให�มีมลพิษที่เป�นศูนย� ต�องทําให�ผู�บริโภคทุกคนเข�าใจและช�วยกันลดมลพิษ
จากกิจกรรมที่หลากหลาย และนําไปสู�การจัดการบริหารสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืนต�อไป

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศขึ้นในพื้นที่ ทําให�ผู�ประกอบการโรงแรม รีสอร�ท 
และสปา ต�องดําเนินการเพื่อให�ธุรกิจอยู�รอดได� แนวทางการทําให�ธุรกิจอยู�รอดได�นั้นมีหลากหลาย
แนวทางด�วยกัน การเตรียมรับและปรับตัวของธุรกิจท�องเที่ยว โดยเฉพาะกับพื้นที่เกาะ
และแหล�งท�องเที่ยว แหล�งใหญ� ๆ ทั้งสามารถมีแนวทางการเตรียมรับมือต�อภาวการณ�
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได�ดังต�อไปนี้ 
1. เตรียมรับในด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยจําแนกเป�น 2 ประเด็นใหญ� 
ได�ดังต�อไปนี้
1.1 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย�างรุนแรงและฉับพลัน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด�านสภาพภูมิอากาศ 
เช�น การเกิดพายุฝนและลมกรรโชกแรง พายุฤดูร�อน พายุลูกเห็บ คลื่นยักษ� (storm surge)  
ซึ่งมีตารางแสดงภาพรายละเอียดที่ผู�ประกอบการธุรกิจสามารถดําเนินการให�เหมาะสมได� ดังนี้

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



ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดในการเตรียมรับและปรับตัวกับภัยพิบัติที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นได� ในประเทศไทย

ประเภทของภัยพิบัติ
การเตรียมรับของธุรกิจโรงแรม
รีสอร�ท สปา และการท�องเที่ยว

1.การเตรียมรับตั้งแต�เริ่มก�อสร�างอาคาร
โดยใช�วัสดุที่ทนแรงลม รวมทั้งการใช�เสาเข็ม
ประกอบในโครงสร�างของอาคาร
2.การเตรียมความพร�อมด�านการสํารอง
พลังงานไว� ใช� ในยามฉุกเฉิน เช�น การมี
เครื่องป��นไฟฟ�าสํารองในโรงแรม รีสอร�ท สปา
3.การเตรียมรับกรณีเกิดลมกรรโชกแรง 
โดยเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยู�ริมชายหาด 
โดยการมีการยึดประตูและกระจก ป�องกัน
การพัดพังของกระจกประตู หรือหน�าต�าง
4.การเตรียมรับโดยการเตรียมบุคลากร
ให�มีความพร�อมในการเตือนภัย อพยพ 
และผู�กระจายข�าว และข�อมูลต�างๆ 
หากเกิดภัยพิบัติ
5.ให�ข�อมูลกับพนักงาน ลูกค�า และนักท�องเที่ยว 
กับฤดูกาลที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ�
ที่จะเกิดขึ้น พร�อมกับวิธีแนะนําการปฏิบัติตัว
เบื้องต�น และการขอความร�วมมือ

พิบัติภัยประเภทนี้จะส�งผลกระทบกับธุรกิจ
ที่อยู�บริเวณชายหาด โดยการเตรียมรับ 
สามารถทําได� 
1.การให�ความรู�หรือข�อมูลเบื้องต�นกับพนักงาน 
นักท�องเที่ยว และลูกค�าที่ใช�บริการผ�าน
ช�องทางการสื่อสาร เช�น แผ�นพับ จดหมายข�าว 
หรือ website ของโรงแรม
2.มีการตรวจสอบสภาพอากาศอย�างต�อเนื่อง 
พร�อมทั้งกระจายข�าวสารและข�อมูล
3.มีการฝ�กอบรมพนักงาน
4.มีระบบจํากัดขอบเขตและการเตือนภัย เช�น 
การวางทุ�นลอยเพื่อจํากัดขอบเขตการเล�นนํ้า
ของนักท�องเที่ยว เพื่อให�มีความเหมาะสม 
หรือมีการแสดงสัญลักษณ� ในการขึ้นธง เช�น
- ธงสีแดง ห�ามเล�นนํ้า 
- ธงสีเหลืองหรือส�ม เล�นนํ้าด�วยความระมัดระวัง
- ธงสีขาว/ฟ�า อากาศดี สามารถเล�นนํ้าได�

1.มีการปรับตัวด�านการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการใช�แนวกําบังธรรมชาติ เช�น 
ต�นไม�ท�องถิ่น เพื่อลดผลกระทบจาก
การเกิดคลื่นยักษ�
2.การปรับตัวด�านสิ่งก�อสร�างที่ไม�มี
โครงการสร�างหรือต�านต�อแรงคลื่นยักษ�

1.การเกิดพายุฝน 
และลมกรรโชกแรง 
พายุฤดูร�อน พายุลูกเห็บ 
และภัยพิบัติที่ ใกล�

2.storm surge 
หรือปรากฏการณ�คลื่นยักษ�

1.การเลือกใช�วัสดุก�อสร�างของโรงแรม 
ที่พัก และมีการส�งเสริมการใช�วัสดุธรรมชาติ
2. การใช�แหล�งพลังงานทดแทนที่มีอยู�
ในพื้นที่ เช�น การติดตั้งโซล�าเซล หรือ 
ใช�เทคโนโลยีที่เหมาะในพื้นที่เพื่อลด
ผลกระทบจากการขาดแคนพลังงาน
3. มีการปลูก หรือดูแลต�นไม�ชายหาด
เพื่อใช�เป�นป�องกัน หรือ แนวปะทะแรงลม
ในกรณีการเกิดพายุ คลื่น ลมแรง

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม
รีสอร�ท สปา และการท�องเที่ยว



1.2 การเตรียมรับและปรับตัวกับภัยพิบัติที่ฉับพลันอาจรุนแรงทันที 
หรือมีความรุนแรงและส�งผลกระทบระยะยาวได�  

เช�น นํ้าท�วม ความแห�งแล�งและการขาดแคนนํ้า ขาดแคลนแหล�งอาหาร การขาดแคลนพลังงาน 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ประเภทของภัยพิบัติ การเตรียมรับของธุรกิจโรงแรม
รีสอร�ท สปา และการท�องเที่ยว

1.มีแหล�งสํารองนํ้าไว� ใช� ในโรงแรม 
 2.การจัดทําแผนการใช�นํ้าประจําของโรงแรม

1.การจัดทําระบบระบายนํ้าที่มีประสิทธิภาพ
2.ตรวจสอบสภาพอากาศ

1. มีการจัดการสิ่งปลูกสร�าง
ที่ไม�กีดขวางทางนํ้า
2.ส�งเสริมการปลูกต�นไม�ขนาดใหญ�
เพื่อการซึมซับนํ้าได�อย�างมีประสิทธิภาพ

มีการเพาะปลูกพืชพันธุ�อาหาร 
หรือสมุนไพรใช� ในโรงแรม

ขาดแคลนแหล�งอาหาร

ขาดแคลนพลังงาน หาแหล�งพลังงานสํารอง 
และพลังงานทดแทนในโรงแรม

ตารางที่ 2 แสดงการเตรียมรับกับภัยพิบัติที่ไม�ฉับพลัน

1.ติดตั้งอุปกรณ�ประหยัดพลังงาน
เพื่อใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ
2.ลดการใช�ทรัพยากรอย�างสิ้นเปลือง 

นํ้าท�วม

1.มีการปลูกพืชพรรณที่สามารถใช�
เป�นอาหารได�
2.ส�งเสริมการปลูกพืชท�องถิ่นเพื่อ
ทนต�อสภาพอากาศที่แปรปรวน 
3.ส�งเสริมการซื้อสินค�าในท�องถิ่น 
4.จัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม
ที่สอดคล�องกับภาวะภูมิอากาศและ
ส�งเสริมความเป�นท�องถิ่น

ความแห�งแล�ง 
และการขาดแคลนนํ้า

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม
รีสอร�ท สปา และการท�องเที่ยว



ข�อมูลทั่วไปของพื้นที่เกาะสมุยและข�อมูลเกี่ยวกับการท�องเที่ยว
สภาพทั่วไป
 พื้นที่ของอําเภอเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 242 ตารางกิโลเมตร (152,273 ไร�) 
ซึ่งเฉพาะพื้นที่ของเกาะสมุยจริงๆ มีเนื้อที่ 227 ตารางกิโลเมตร (142,013 ไร�) ส�วนที่เหลือ
เป�นพื้นที่เกาะต�าง ๆ รวมกันอยู�กว�า 50 เกาะ จากข�อมูลสํานักงานทะเบียนท�องถิ่นเทศบาล
นครเกาะสมุยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อําเภอเกาะ สมุยมีประชากรจํานวน 62,388 คน 
แบ�งเป�นประชากรชาย 30,334 คน ประชากรหญิง 32,054 คน มีครัวเรือนจํานวน 42,550 ครัวเรือน 
มีความหนาแน�นของประชากรต�อพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 274 คน/ตารางกิโลเมตร มีจํานวน
ผู�สูงอายุจํานวน 5,459 คน มีผู�พิการหรือทุพพลภาพจํานวน 442 คนนอกจากนี้ยังมีประชากร
แฝงซึ่งมีประมาณ 300,000 คน นักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต�างชาติประมาณ 3,000 คน/วัน 
ส�งผลให�อําเภอเกาะ สมุยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโต
ของธุรกิจการท�องเที่ยว 

 (2557).ประวัติความเป�นมาของเกาะสมุย,สืบค�นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557,
จากเวปไซต�เทศบาลนครเกาะสมุย 
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 โดยส�วนใหญ�
กระจุกตัวหนาแน�นในตําบลที่เป�นศูนย�รวมบริการหลักของธุรกิจการท�องเที่ยวและในตําบลที่มี
แหล�งท�องเที่ยวที่สําคัญได�แก� ตําบลอ�างทอง, ตําลมะเร็ต, ตําบลบ�อผุดและตําบลแม�นํ้า 
โดยประชากรจะจับกลุ�มเป�นชุมชนใหญ�อยู�หลายชุมชน เช�นชุมชนหน�าทอน, ชุมชนแม�นํ้า, 
ชุมชนหัวถนน โดยเฉพาะชุมชนเฉวงและชุมชนละไมถือเป�นศูนย�รวมแหล�งธุรกิจท�องเที่ยว
และสถานบันเทิงต�างๆ

ที่ตั้งและภูมิศาสตร�
 เกาะสมุยเป�นหมู�เกาะที่ตั้งอยู�บนไหล�ทวีป อยู�ตอนกลางของอ�าวไทย นอกชายฝ��ง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร�ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ระหว�างเส�นรุ�งที่ 9 องศา 
30 ลิปดาเหนือและเส�นแวงที่ 100 องศาตะวันออก ห�างจากแผ�นดินใหญ�ประมาณ 20 กิโลเมตร 
และห�างจากกรุงเทพมหานคร 750 กิโลเมตร ด�วยพื้นที่เฉพาะเกาะประมาณ 227 ตารางกิโลเมตร 
กว�าง 21 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร เกาะ สมุยมีขนาดใหญ�เป�นอันดับสามของประเทศ 
รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช�าง
เกาะสมุยเป�นอําเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร�ธานี ประกอบด�วยเกาะน�อยใหญ� 53 เกาะ 
มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 314 ตารางกิโลเมตร ในบรรดาเกาะต�างๆเหล�านี้ เกาะสมุย
มีขนาดใหญ�ที่สุดและผู�คนอาศัยอยู�มากที่สุด รองลงมาคือ เกาะพลวย เกาะแตน เกาะแม�เกาะ 
เกาะเชือก เกาะส�ม เกาะวัวจิ๋ว เกาะหลัก เกาะริกัน เกาะวัวตาหลับ ตามลําดับ สําหรับเกาะ
ที่รวมกลุ�มอยู�กับเกาะพลวยและเกาะแม�เกาะ รวมเรียกว�า “หมู�เกาะอ�างทอง” อําเภอเกาะสมุย
มีอาณาเขตติดต�อกับทะเลในเขตอําเภอใกล�เคียง ดังนี้

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

 ทิศเหนือ ติดต�อทะเลเขต อ.เกาะพงัน 
 จ.สุราษฎร�ธานี อ.เกาะพงัน เป�นผืนดิน
 ที่อยู�ใกล�เกาะสมุยมากที่สุดราว 15 กม.

 ทิศใต� ติดต�อทะเลเขต อ.ขนอม 
 จ.นครศรีธรรมราช อยู�ห�างเกาะสมุย 40 กม.

 ทิศตะวันออก ติดต�อทะเลอ�าวไทย

 ทิศตะวันตก ติดต�อทะเลเขต อ.ดอนสัก 
 อ.กาญจนดิษฐ� อ.เมือง อ.ท�าฉาง และ 
 อ.ไชยา จ.สุราษฎร�ธานี



การแบ�งเขตการปกครองของอําเภอเกาะสมุย แบ�งออกเป�น 2 ส�วน ได�แก�
1. การปกครองส�วนภูมิภาค 
 อําเภอเกาะสมุยแบ�งเขตการปกครองออกเป�น 7 ตําบล 39 หมู�บ�าน ได�แก�
 1. อ�างทอง (Ang-Thong) 6 หมู�บ�าน
 2. ลิปะน�อย (LipaNoi) 5 หมู�บ�าน
 3. ตลิ่งงาม (TalingNgam) 5 หมู�บ�าน
 4. หน�าเมือง (Na-Mueang) 5 หมู�บ�าน
 5. มะเร็ต (Maret) 6 หมู�บ�าน
 6. บ�อผุด (Bo-Phut) 6 หมู�บ�าน
 7. แม�นํ้า (Mae-Nam) 6 หมู�บ�าน
2. การปกครองส�วนท�องถิ่น
 อําเภอเกาะสมุยมีองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 1 แห�ง คือ
- เทศบาลนครเกาะสมุย ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเกาะสมุยทั้งหมด

 (๒๕๕๗).เกี่ยวกับเกาะสมุย,สืบค�นเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ,จากเวปไซต�เทศบาลนครเกาะสมุย: 
http://www.kohsamuicity.go.th/index.php?op=dynamiccontent_
detail&dynamiccontent_id=25649&id=11242

โครงสร�างทางเศรษฐกิจ
โครงสร�างทางเศรษฐกิจของอําเภอเกาะสมุยขึ้นอยู�กับการท�องเที่ยวและการผลิต
สาขาเกษตรกรรมเป�นหลัก การพาณิชย�กรรมและบริการประเภทกิจการค�าส�วนใหญ� 
เป�นประเภทที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวได�แก� การบริการที่พักร�านอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว 
การขายของที่ระลึก  การรับจ�างแรงงานในธุรกิจดังกล�าว
1. การบริการและการท�องเที่ยว
การพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเที่ยวเกิดขึ้นอย�างจริงจังใน พ.ศ.2529 โดยการกําหนด
เป�นแผนการพัฒนาการท�องเที่ยวในเกาะสมุยได�ส�งผลให�การท�องเที่ยวในเกาะสมุย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็วทั้งในด�านจํานวนนักท�องเที่ยวจํานวนโรงแรมที่พัก
และจํานวนเงินตราต�างประเทศที่หมุนเวียนในเกาะสมุย

รายได�จากการท�องเที่ยว(ล�านบาท)

12,734.79ล�านบาท

14,001.28ล�านบาท

14,056.12ล�านบาท

15,279ล�านบาท

23,030.18 ล�านบาท

14,685ล�านบาท

9,329ล�านบาท (*เดือนมิถุนายน) 

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณนักท�องเที่ยวและรายได�จากการท�องเที่ยวบนเกาะสมุย

ป� พ.ศ.

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

นักท�องเที่ยวไทย

149,949

84,310

77,960

72,826

72,822

141,040

160,611

นักท�องเที่ยวต�างชาติ

850,827

755,766

775,575

666,578

650,788

652,140

121,713

รวม(คน)

1,000,776

840,076

835,475

739,404

723,610

793,180

409,155



ตารางที่ 4 แสดงสัญชาตินักท�องเที่ยวที่เข�ามาเที่ยวในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย 10 ลําดับแรก

ที่มา: ศูนย�ประสานงานการท�องเที่ยวเกาะสมุย (ข�อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553)

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโรงแรม/ห�องพักในป�จจุบัน (ที่ขออนุญาตถูกต�องตามกฎหมาย)

2. พื้นที่การเกษตรแบ�งเป�น สวนผลไม�ประมาณ 17,193 ไร� และสวนมะพร�าวประมาณ 84,310 ไร�  
ซึ่งผลไม�ที่นิยมปลูกและมีชื่อเสียง ได�แก� ลางสาด ทุเรียน เงาะ มังคุด ตามลําดับ
3. การอุตสาหกรรม ส�วนใหญ�เป�นโรงงานขนาดเล็ก ใช�แรงงานในครอบครัว เช�น โรงงานผลิตนํ้าแข็ง 
โรงงานผลิตนํ้าดื่ม โรงงานผลิตวัสดุก�อสร�าง และกิจการประเภทซ�อมเครื่องยนต� สภาพด�านอาชีพ
ของประชากรที่ก�อให�เกิดรายได�แก�ประชาชนในระดับต�างๆ ขึ้นอยู�กับลักษณะอาชีพและความพร�อม
ของทรัพยากร 

ที่มา : จากเว็บไซด� SURATTS.COM/SURAT/INDEX.PHP 
ณ เดือนพฤษภาคม 2554 ข�อมูลห�องพักในป�จจุบัน

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

ลําดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ป�2551

ไทย

เยอรมนี

อังกฤษ

ออสเตรเลีย

ฝรั่งเศส

สวิสเซอร�แลนด�

รัสเซีย

สวีเดน

อิตาลี

สหรัฐอเมริกา

ป�2552

ไทย

อังกฤษ

เยอรมนี

ออสเตรเลีย

ฝรั่งเศส

อิตาลี

อิสราเอล

สวีเดน

รัสเซีย

สวิสเซอร�แลนด�

ป�2553

ไทย

เยอรมนี

อังกฤษ

ออสเตรเลีย

ฝรั่งเศส

อิสราเอล

รัสเซีย

สวีเดน

อิตาลี

สวิสเซอร�แลนด�

โรงแรม

โรงแรมขนาดเล็ก

โรงแรมขนาดกลาง

โรงแรมขนาดใหญ�

รวม

จํานวนห�อง

ตํ่ากว�า 30 ห�อง

มากกว�า 30 ห�องแต�ไม�เกิน 100 ห�อง

มากกว�า 100 ห�อง

จํานวนโรงแรม (แห�ง)

276

168

21

465



1. ผลกระทบจากภาวะโลกร�อนที่เกิดขึ้นมีผลต�อการกําหนดทิศทางในเชิงนโยบาย
ทางด�านการท�องเที่ยว ดังจะเห็นได�จากการที่ประเทศไทยต�องประกาศป�ดพื้นที่ดํานํ้า
ซึ่งเป�นแหล�งปะการังที่สวยงามระดับโลก อันเนื่องมาจากการเกิดปะการังฟอกขาว 
ซึ่งการเกิดการฟอกขาวดังกล�าวมีสาเหตุมาจากนํ้าทะเลที่มีความเป�นกรดมากขึ้น 
และการที่อุณหภูมิของนํ้าทะเลสูงขึ้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับจุดที่มีความเปราะบาง
ของมหาสมุทรอินเดีย
2. การเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศที่เกิดขึ้นก�อให�เกิดผลกระทบต�อวิถีชีวิต 
หากเป�นแหล�งท�องเที่ยวด�านวัฒนธรรมความเป�นอยู�แล�ว สิ่งเหล�านี้จะส�งผลกระทบ
ต�อไปยังการส�งเสริมการท�องเที่ยวได� โดยตรงอีกด�วย ประเด็นดังกล�าวเป�นกิจกรรม
ที่มีการเชื่อมโยงให�เห็นถึงประเด็นสําคัญๆที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวเท�านั้น 
ยังไม�ได�รวมถึงประเด็นปลีกย�อยที่ต�องหยิบยกมาพูดถึง เช�น ทรัพยากรชายฝ��งที่ลดลง, 
กิจกรรมการท�องเที่ยวที่อาจจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งปลูกสร�างที่ต�องปรับ
ให�มีความเหมาะสมมากขึ้นกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนล�วงหน�า
ให�พร�อมกับการรับมือกับพิบัติภัยต�างๆที่เกิดจากการแปรปรวนของอากาศ เป�นต�น 
จากการศึกษาของโครงการสิ่งแวดล�อมแห�งสหประชาชาติ ร�วมมือกับมหาวิทยาลัย 
Oxford (UNEP,2008) พบว�าธุรกิจโรงแรม และแหล�งท�องเที่ยวของเรามีความสามารถ
ในการปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศที่เกิดขึ้นได�น�อยมากนั้นหมายถึง 
เราจะตกเป�นเหยื่อของภัยพิบัติ มีผลกระทบต�อการที่นักท�องเที่ยวไม�มาท�องเที่ยว 
และการเกิดความเสียหายตั้งแต�ระดับเล็กน�อยจนถึงระดับใหญ�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

บทที่ 4 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภาวะอากาศกับการท�องเที่ยว



โปรแกรมที่ใช�คํานวณหาปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่เกิดจากการให�บริการของธุรกิจโรงแรม
ที่มูลนิธิใบไม�เขียว โดยการสนับสนุนขององค�การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท�องเที่ยว
อย�างยั่งยืน (อพท.), สํานักงานความร�วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GIZ) ได�พัฒนาขึ้น
เพื่อให�ผู�ประกอบการใช� ในการคํานวณหาค�าก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่เกิดขึ้นจากการให�บริการ
โดยภาพรวม โดยข�อมูลบางส�วนมาจากการเก็บรวบรวมจากการลงพื้นที่ และการอ�างอิง
จากชมรมผู�บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย� เพื่อใช� ในการพัฒนาเครื่องมือ
โดยใช�ค�าของการปล�อยก�าซในรูปแบบของประเทศไทย 

วัตถุประสงค� ในการสร�างโปรแกรมคํานวณ
1.เพื่อให�ผู�ประกอบการโรงแรมสามารถประเมิน
การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�จากการให�บริการ
ของโรงแรม
2.เพื่อให�ผู�ประกอบการโรงแรมนําข�อมูลการปล�อยก�าซฯ 
สื่อสารให�กับลูกค�า และผู� ใช�บริการได�ทราบและตระหนัก
ถึงความร�วมมือ
3.เพื่อจัดทํามาตรการสําหรับธุรกิจโรงแรม ในการลด
การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ในกระบวนการให�บริการได�

หมายเหตุ : ค�าพารามิเตอร�ของขยะ
ใช�อ�างอิงจากการเก็บข�อมูลโรงแรมใบไม�เขียว
ทั่วประเทศไทย

วิธีการใช�คู�มือ
• รูปแบบการใช�เพื่อสื่อสารภายในองค�กร 
• ค�า พารามิเตอร� ( กิโลกรัมของคาร�บอนไดออกไซด� ต�อหน�วย)
-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



2.1.2 เลือก Folder หรือ Directory สําหรับบันทึกตําแหน�งที่เก็บไฟล� Excel
2.1.3 เมื่อบันทึกเสร็จข�อมูล โปรแกรมจะแสดง Dialog ดังรูป

หมายเหตุ ข�อมูลที่เก็บใน Excel ประกอบด�วยสถิติการใช� ไฟฟ�า สถิติขยะ  
สถิติการใช�ก�าซ และสถิติการใช�นํ้ามันเช้ือเพลิงของโรงแรม รายเดือน 
และปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่คํานวณได�จาก ข�อมูลนําเข�าของโปรแกรม
2.2 การบันทึกเป�นไฟล�รูปภาพ 
2.2.1 คล๊ิกปุ�ม (Ctrl + E) หรือ เลือกคําส่ัง File ตามด�วย Export Graph ดังรูป

2.1.4 คล๊ิกปุ�ม OK 

A 

การสื่อสารภายในองค�กรสามารถทําได� โดยใช� โปรแกรมพัฒนาขึ้นโดย 
ภาษา Delphi เพื่อใช�เครื่องมือ สําหรับนําข�อมูลเข�าและแสดงผลรวมทั้งบันทึกข�อมูล

 ข�อมูลที่ต�องเตรียมเพื่อใช�มีดังต�อไปนี้
 1.การเตรียมข�อมูลเพื่อนําเข�า 1 ป� โดยจัดทําเป�นรายเดือน
   1.1สถิติการใช� ไฟฟ�าของโรงแรมหน�วยเป�น Kw-h หรือ MJ 
   1.2สถิติขยะของโรงแรม หน�วยเป�นกิโลกรัม (Kg)
   1.3สถิติก�าซที่ใช� ในโรงแรม หน�วยเป�นกิโลกรัม (Kg)
   1.4สถิตินํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช� ในโรงแรม หน�วยเป�นลิตร (Liter)

 2.การส�งข�อมูลออกเพื่อไปใช�งานในรูปแบบของข�อมูลประเภทต�างๆ
   2.1การส�งข�อมูลเป�น MS Excel 
   ขั้นตอนการส�งข�อมูลเป�นไฟล� Excel มีขั้นตอนดังนี้
   2.1.1 คลิ๊กปุ�ม (Ctrl + E) หรือ เลือกคําสั่ง File ตามด�วย Export to Excel 
   ดังรูป



2.2.2 เมื่อบันทึกเสร็จข�อมูล โปรแกรมจะแสดง Dialog ดังรูป

2.2.3 คล๊ิกปุ�ม OK 

หมายเหตุ กราฟที่บันทึกเป�นไฟล�รูปภาพจะเก็บเป�นรูปแบบ Bitmap (*.BMP) ซ่ึงอยู�ตรง Folder 
หรือ Directory\Graph\Version online : http://www.greenleafthai.org/upload/
downloads/CarbonEmissionTool/index.php

ประโยชน�ที่ ได�จากการใช�เคร่ืองมือ
1. สามารถรู�ปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่เกิดจากการให�บริการของโรงแรม
2. สามารถส่ือสารให�ผู � ใช�บริการรับรู�และให�ความร�วมมือเพ่ือช�วยลดก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
3. สามารถวางแผนหรือจัดทํามาตรฐานการลดก�าซคาร�บอนไดออกไซด�จากการให�บริการได�
ป�ญหาและอุปสรรค
1. การรวบรวมข�อมูลเพ่ือใช� ในการนําเข�าและใช�ประกอบ
2. การส�งเสริมความรู�ความเข�าใจแก�ผู �ประกอบการในพ้ืนที่ทั้งหมดให�มีความรู�ความเข�าใจ
ที่เท�าเทียมกัน
3. การนําไปใช�อย�างแท�จริงของข�อมูลอาจจะยังไม�มีความแพร�หลายเท�าที่ควร

 

B 



มาตรการลดผลกระทบให�กับอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
การลดผลกระทบ หมายถึง การเข�าไปแทรกแซงของมนุษย�เพื่อลดสาเหตุ หรือเพิ่มพื้นที่ดูดซับ
ก�าซเรือนกระจก (IPCC, 2011) การปรับตัวเป�นการเพิ่มความเป�นไปได�ที่จะรับมือความเส่ียง
ด�วยการใช�วิธีทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อมและสังคม ขณะที่การลดผลกระทบจะช�วยลดความเส่ียง
หรือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   โดยทั่วไปแล�ว การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทําได� โดยการกําจัด ลด 
ทดแทน และชดเชยการปล�อยก�าซเรือนกระจก (UNEP 2008- การปรับตัวและการลดในภาค
การท�องเท่ียว)
• การกําจัด หมายถึง การหลีกเล่ียงการผลิตก�าซเรือนกระจกโดยไม�จําเป�น มาตรการเหล�านี้
จะมีผลกําไรมากที่สุด และสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายได�ทันที
• การลด  ปกติแล�วทําได� โดยการเปลี่ยนเคร่ืองมือ และ/หรือใช� โครงสร�างต�างๆที่มีอยู � ให�เกิด
ประโยชน�มากที่สุด มาตรการนี้มีประสิทธิภาพและสามารถนํามาใช� ในงานประจําวันได�ทันที
โดยไม�ลําบาก
• การทดแทน  เป�นมาตรการที่ต�องใช�การลงทุนสูง แต�เมื่อเปล่ียนแล�วจะสามารถลดการปล�อยก�าซ
ได�สูงมาก
• การชดเชย เป�นวิธีการที่ ใช�ค�าใช�จ�ายต่ําที่สุดแต�ทําได�ยากในระดับเล็ก นั้นยังไม�เป�นที่ยอมรับ
เนื่องจากต�องมีการเตรียมการเพื่อให�มีปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ในปริมาณที่มากพอ
เพื่อจะสามารถดําเนินการเป�นการจัดทําในลักษณะที่เรียกว�าโปรแกรมชดเชยคาร�บอน 
ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีการจัดทํารายการหรือโปรแกรมชดเชยคาร�บอนในการดําเนินงานธุรกิจ
แล�ว แต�เนื่องจากมีความต�องการมีปริมาณมาก และระบบรองรับ แต� ไม�พบว�าในภาคอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวหรือธุรกิจโรงแรม มีการจัดทํารายการชดเชยเร่ืองของคาร�บอนไดออกไซด� 

แนวทางการบูรณาการ
มูลนิธิ ใบไม�เขียวโดยการสนับสนุนขององค�การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท�องเที่ยวอย�างย่ังยืน (อพท.), สํานักงานความร�วมมือทางวิชาการ
ของเยอรมัน (GIZ) และความร�วมมือจากหลายหน�วยงาน หวังว�าแผนการจัดการ
ดังกล�าวจะเป�นแนวทางเพื่อก�อให�เกิดการประยุกต� ใช� โปรแกรม พร�อมกันนี้
ทางมูลนิธิ ได�มีข�อเสนอแนะเพื่อให�เกิดการรับมือกับภาวะอากาศที่เปล่ียนแปลง
ที่จะส�งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวโดยเฉพาะกับธุรกิจโรงแรม
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ตารางการบันทึกข้ึนมูล
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