ความแตกตางระหวาง “ลมฟาอากาศ” และ “ภูมิอากาศ”
คําวา “ลมฟาอากาศ” หรือภาษาอังกฤษใชคําวา Weather
หมายถึง สภาพของบรรยากาศที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลงใน
ระยะเวลาสั้นๆ
คําวา “ภูมิอากาศ” หรือ
ภาษาอังกฤษใชคําวา
Climate มีความหมายวา
สภาพของบรรยากาศโดยทั่วๆ
ไปของทองถิน่ ตางๆ ซึ่งเปนผลเฉลี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงของลม
ฟาอากาศ ดังนั้น ภูมิอากาศจึงเปนคาปานกลางของลักษณะลมฟา
อากาศในระยะเวลานานๆ โดยนําองคประกอบตางๆ ที่มผี ลตอ
สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ มาหาคาเฉลี่ย เชน
ประเทศไทยจะมีชวงทีม่ ีอุณหภูมิต่ําหรือมีอากาศเย็นในชวงเดือน
ตุลาคมถึงกุมภาพันธ ชวงทีม่ ีฝนตกจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนตุลาคม และชวงที่มีอากาศรอนคือในชวงกลางเดือน
กุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเราเรียกคาเฉลี่ยที่บอก
ลักษณะของลมฟาอากาศในชวงระยะเวลาทีน่ านนีเ้ องวา
“ภูมิอากาศ” (Climate)

การเกิดภาวะโลกรอน
มนุษยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวา
ปจจัยทางธรรมชาติ จากพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจําวันของ
มนุษย ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอนจะพบวา ลวนแลวแตมีสวนใน
การเพิม่ ปริมาณกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศทัง้ ทางตรงและ
ทางออมแทบทั้งสิน้ กลาวคือ
ภาวะเรือนกระจก ก็คลายกับการที่เราสรางเรือนกระจกกลางแจง
แสงแดดสามารถผานเขามาในเรือนกระจก แตความรอนที่เกิดขึ้น
ไมสามารถระบายออกขางนอกได ทําใหอุณหภูมภิ ายในเรือน
กระจกสูงขึน้ เรื่อยๆ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
คือ การทีเ่ ราเปนแหลงกําเนิดหรือเปนผูกอใหเกิดกาซเรือนกระจก
ณ ขณะนัน้ ตัวอยางเชน เราจุดไฟเผาเศษหญาหรือเศษขยะ หรือ
เราเปนผูใชยานยนตที่ใชเชื้อเพลิงจากน้ํามัน ลักษณะเชนนี้เรียกได
วา เราเปนผูปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงขึ้นสูบรรยากาศ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางออม
คือ การกระทําหรือการบริโภคของเราไดกอใหเกิดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกจากอีกแหลงกําเนิดหนึง่ ทัง้ นี้ กิจกรรมการ
ดํารงชีวิตของมนุษยแทบทุกอยาง ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน มี
สวนในการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางออมทั้งสิน้ ดังนี้
มนุษยมกี ารใชกระแสไฟฟา:
มนุษยตองบริโภคอาหารและผลิตภัณฑตางๆ:
มนุษยมกี ารทิ้งขยะและของเสีย:
มนุษยยงั ทําลายปา:

กาซเรือนกระจกทีสําคัญที่ถูกปลดปลอยจากกิจกรรมของ
มนุษยทสี่ ําคัญมีดังตอไปนี้
(1) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
เปนผลมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง มีสัดสวนถึงรอยละ 76
(2) กาซมีเทน (CH4)
เปนกาซทีเ่ กิดจากการยอยสลาย
สารอินทรียโ ดยแบคทีเรียที่ไมใช
ออกซิเจนหรือการหมักในสภาพไรอากาศ มีแหลงกําเนิดจาก
กิจการปศุสัตว การทํานาขาว และการฝงกลบขยะมูลฝอย
(3) กาซไนตรัสออกไซด (N2O)
เมื่อใชปุยนีท้ างการเกษตร แบคทีเรียจะยอย
สลายและปลอยกาซไนตรัสออกไซดสูบรรยากาศ
(4) กาซกลุมฟลูออโรคารบอน (FCs)
สารเหลานี้มีคณ
ุ สมบัติสามารถระเหยเปนกาซ หรือกลายเปน
ของเหลวไดงา ยจึงนิยมใชในกระปองสเปรย ตูเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ ตอมาไดมีการยกเลิกการใชสาร CFCsเนื่องจาก
เปนสารที่ทาํ ลายโอโซนในชัน้ บรรยากาศ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอระบบนิเวศ
โลกของเรามีความสัมพันธทซี่ ับซอนระหวางสิ่งมีชวี ิตตางๆ ที่อยู
รวมกัน และมีความสัมพันธระหวางสิง่ มีชวี ิตกับแหลงทีอ่ ยูอาศัย
เราเรียกลักษณะความสัมพันธนี้วา “ระบบนิเวศ (Ecosystem)” ซึ่ง
แตละระบบนิเวศจะมีความแตกตางกันไป ตั้งแตใตทองทะเล บน
พื้นที่ราบ จนถึงยอดเขาสูง โดยในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะ
ประกอบดวย“กลุมสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด” ที่มีความสัมพันธซึ่ง
กันและกันในรูปแบบ “หวงโซอาหาร” คือ มีการกินตอกันเปนทอดๆ
อันเปนรากฐานสําคัญทีเ่ อื้ออํานวยใหสงิ่ มีชีวิตสามารถดํารงชีวิตให
สอดคลองกับสภาพการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดลอมรอบๆตัวได
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดํารงเผาพันธุไดสืบไป
การที่โลกมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มสูงขึ้น สงผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตใน
แหลงที่อยูนนั้ ๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตจําเปนตองมีการปรับตัวใหม เพื่อ
ตอบสนองตอปจจัยและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป แตสิ่งมีชีวิตบาง
ชนิดที่ไมสามารถปรับตัวได จะตองสูญพันธจากโลกนี้ไปในที่สุด

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอแหลงน้ําและแหลงอาหาร
การที่โลกมีอณ
ุ หภูมิสูงขึ้น ทําใหอัตราการระเหยของน้าํ จากแหลง
น้ําผิวดินเพิ่มมากขึ้น สงผลใหปริมาณแหลงน้าํ จืดหลายแหงมี
ปริมาณน้าํ ที่ลดนอยลงหรือแหงหายไป นอกจากนี้ ไอน้าํ ที่เกิดขึ้น
อยางกะทันหันอาจนํามาซึง่ การเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศของทัง้
ทวีปได เพราะการสูญหายของทะเลสาบเหลานี้ยอมสงผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตทีพ่ ึ่งพาแหลงธารน้ํา ยิง่ ไปกวานัน้ การเพิม่ ขึ้นของ
อุณหภูมิบริเวณผิวโลก ยังสงผลใหปริมาณน้ําฝนและการระเหย
ของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงไป โดยปริมาณน้ําในแมนา้ํ ลําธาร และ
น้ําใตดินจะลดลง ทําใหเกิดภาวะแหงแลง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรง
ตอการเพาะปลูกโดยมีผลผลิตตอหนวยพืน้ ที่ตา่ํ ลง
ตัวอยางที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไดแก ภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. 2534 โดยเกิดปรากฏการณฝนทิง้ ชวง อากาศรอนและแหง
แลง ตามดวยความชืน้ สัมพัทธในอากาศสูงติดตอกันยาวนานใน
ภาคเหนือ สงผลใหเกิดการระบาดของโรคไหมของตนขาวระยะคอ
รวง (neck blast) ในขาวพันธุ กข 6 อยางรุนแรง

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอ
ระดับน้ําทะเลและพืน้ ที่ชายฝง
มีการคาดการณวา ระดับน้ําในทะเลจะเพิม่ สูงขึ้นประมาณ 50
เซนติเมตร ภายในป พ.ศ. 2563 สาเหตุสําคัญที่ทาํ ให
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น คือ การขยายตัวของผิวน้าํ ทะเล และการ
ละลายของภูเขาน้ําแข็งบริเวณขั้วโลก อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่
สูงขึ้น เมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึน้ ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย บริเวณชายฝงทะเล โดยพืน้ ที่บริเวณชายฝง จะ
ถูกน้าํ ทวมและถูกกัดเซาะมากขึ้น เกิดการสูญเสียที่ดิน
สําหรับประเทศไทย ชายฝงบริเวณอาวไทยไดรับผลกระทบจากการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลมากกวาชายฝงอันดามัน โดยบริเวณ
ชายฝง ที่ประสบปญหารุนแรงคือ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งบริเวณ
ใกลเคียง ไดแก สมุทรปราการ ระยอง เพชรบุรี ลงไปถึงนราธิวาส
กําลังประสบปญหาชายฝง ที่ถูกกัดเซาะและน้ําทวมพืน้ ที่ที่เคยอยู
อาศัย ทําใหตองโยกยายบานเรือนหลายครั้ง ทั้งนี้ ชายฝง บริเวณ
ปากแมน้ําเจาพระยาฝง ตะวันตกและชายหาดหัวหิน ไดถูกกัดเซาะ
เขาไปเปนระยะทางหลายรอยเมตร กอใหเกิดความเสียหายตอทัง้
การทําประมงชายฝง และการทองเที่ยว ทําใหสูญเสียรายไดจาก
กิจกรรมดังกลาวและสิน้ เปลืองงบประมาณของประเทศในการ
ปองกันแกไขเปนมูลคามิใชนอย

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอการ
เกิดภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
การเพิม่ ขึ้นของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามไปดวย เชน การมีฤดูหนาวที่ส้นั ลง
และการมีฤดูรอ นทีย่ าวนานขึ้น การเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้นใน
หลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะวาตภัยที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงทั่วโลก
ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2541 เกิดพายุเฮอริเคนมิตช ทําให
ประชาชนในประเทศแถบอเมริกากลางเสียชีวิตกวา 75,000 คน
หรือการเกิดพายุเฮอรริเคนแคทรินาที่พัดกระหน่าํ ชายฝงของมล
รัฐหลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหผูคนสูญหาย ลมตาย
และไรที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก
สําหรับในประเทศไทยเอง ไดประสบกับวาตภัยและอุทกภัยที่สง ผล
เสียหายอยางรุนแรงขึ้นทัง้ ตอชีวิตและทรัพยสนิ หลายครั้ง
ตัวอยางเชน น้ําทวมและโคลนถลมที่บานน้ํากอ จ.เพชรบูรณ
ภาวะเชนนี้ ทําใหรัฐบาลตองสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับการฟน ฟู
บูรณะบานเมือง สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เกิดผล
กระทบตอสภาพจิตใจของประชาชนจากการสูญเสียบุคคลอันเปน
ที่รัก ซึ่งยากกวาการฟน ฟูสภาพทางกายภาพและสภาพเศรษฐกิจ
หลายเทา

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอสุขภาพอนามัยของมนุษย
ภาวะโลกรอน ซึ่งเปนการเพิม่ ขึ้นของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก นัน่
ยอมหมายถึง การมีจํานวนวันที่รอนเพิ่มมากขึ้นตอปดวย ภาวะ
เชนนี้ไมเพียงแตสงผลกระทบตอสภาพทางกายภาพและระบบ
นิเวศดังที่ไดกลาวไปขางตนแลว ยังสงผลกระทบอยางมากตอ
สุขภาพกายและใจของมนุษยอีกดวย
การเพิม่ ขึ้นของอุณหภูมิ ที่มผี ลกระทบดานสุขภาพอนามัยที่สาํ คัญ
อีกประการหนึง่ คือ การแพรระบาดของโรคติดตอ ทั้งโรคที่เคยสูญ
หายไปแลวในอดีตและโรคที่อุบัติขึ้นใหม การที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นทํา
ใหเกิดภาวะเหมาะสมสําหรับการเพาะพันธุและเจริญเติบโตของทั้ง
เชื้อโรคและพาหะนําโรคตางๆ
สวนผลกระทบทางออมของภาวะโลกรอนตอสุขภาพอนามัยนัน้ คือ
การประสบภาวะขาดแคลนน้ําและอาหาร อันเนื่องมาจากภาวะ
แหงแลง โดยเฉพาะในประเทศที่ยากจน ทําใหเกิดการระบาดของ
โรคทางเดินอาหารจากการบริโภคอาหารและน้ําที่สะอาดไม
เพียงพอ รวมทั้งยังเกิดภาวะขาดสารอาหารขึ้นในเด็กอีกดวย

ประเทศไทยกับภาวะโลกรอน
จากผลการสํารวจพบวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดออกมาสูชนั้ บรรยากาศมากทีส่ ุด โดยในป
พ.ศ. 2547 มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 5,912.21
ลานตัน ในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาที่ 218.59 ลานตัน อยูในอันดับที่ 24
ของโลก มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิด
เปน 3.5 ตัน/คน/ป หรือ 9.6 กิโลกรัม/คน/วัน
สําหรับในพืน้ ที่หมูเ กาะชางจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาคิดเปน 19.74 กิโลกรัม/วัน ในขณะที่นกั ทองเที่ยวโดย
เฉลี่ยของไทยจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทาคิดเปน 11
กิโลกรัม/วัน (สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน.
2553)

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย

ชายฝง การประมงและมหาสมุทร น้าํ ทะเลกัดเซาะชายฝง มี

เปนที่คาดการณกันวาประเทศไทยจะเผชิญกับอุณหภูมเิ ฉลี่ยที่

สาเหตุหลักคือความรุนแรงของคลื่นลมในทะเล บริเวณชายฝงอาว

สูงขึ้นจาก 21.5 -27.5 องศาเซลเซียส เปน 25-32 องศาเซลเซียส
ในขณะที่ปริมาณน้ําฝนเปลีย่ นแปลงอยางกวางขวาง (กรีนพีช

ไทยตอนบน มีการกัดเซาะชายฝงรุนแรงมีความเสียหายตอสิ่งปลูก
สรางและพืน้ ทีป่ าชายเลนในแนวยาว พืน้ ดินถูกกัดเซาะหายไป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 2006 ) จากขอมูลที่มีอยูสรุปไดวาประเทศ

หลายพันไร

ไทยจะเผชิญกับผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในดานตางๆดังนี้

แนวชายฝงของไทยประมาณ 2,600 กม. กําลังตกอยูในอันตราย

ความมั่นคงดานอาหาร การทํานาในทุง กุลารองไหในภาคอีสาน

เนื่องจากการกัดเซาะที่รุนแรงและระดับน้าํ ทะเลที่สงู ขึ้น สัตวและ

เปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดีและใหญที่สดุ ทีส่ ุดของ

พืชชายฝงไมสามารถอพยพเขาไปยังแผนดินไดเพราะติดสิ่งปลูก

ประเทศ ดวยพื้นที่ปลูกขาวกวา 1,276,000 ไร ที่ครอบคลุมบริเวณ

สรางของมนุษยหรือพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร ทําใหเสี่ยงตอการสูญพันธุ

รอยตอของ 5 จังหวัด คือสุรินทร รอยอ็ด ยโสธร มหาสารคาม และ

นอกจากนีก้ ระแสน้ําทะเลและปริมาณสารเคมีในน้าํ ทะเลยัง

ศรีสะเกษ แตในขณะนี้ ทุง กุลารองไหมีสภาพที่เอื้อตอการ

เปลี่ยนแปลง จนสงผลตอระบบนิเวศทางทะเล การประมง และ

เพาะปลูกนอยลง เพราะเมือ่ ถึงเวลาแลงก็แลงมาก ในขณะที่ชวงน้าํ

การทองเทีย่ ว เชน การเกิดปะการังฟอกขาว เนื่องจากอุณหภูมิของ

หลากก็มาไมแนนอน ซึง่ ตางจากในอดีตที่ในรอบ 3-4 ปจะมีชวง

น้ําสูงขึ้นทําใหสาหรายที่อาศัยอยูรวมกับปะการังหยุดการ

แลงมากสักครั้งหนึ่ง และน้าํ ก็ทวมมากกวาเดิม ยังผลใหการทํามา

สังเคราะหแสงและตายไป เมื่อปะการังไมไดรับอาหารจากการ

หากินของครัวเรือนตองเปลีย่ นแปลงไป ตองออกไปรับจางหางาน

สังเคราะหแสงของสาหราย ทําใหปะการังออนแอ และคอยๆ

ทําขางนอก

สูญเสียรงควัตถุทที่ ําใหเกิดสีของตัวเอง จนกระทัง่ ซีดขาวและตาย
ไปในที่สุด

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปจจัยหนึ่งที่ทาํ ใหเกิดความ

การระบาดของโรค คางคาวแมไกกับโรคไขสมองอักเสบ การ

หลากหลายทางชีวภาพคือสภาพภูมิอากาศ เมื่อสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนสภาวะอากาศทําใหอณ
ุ หภูมิของโลกสูงขึ้น สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชวี ิตตางๆจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยู

แพรระบาดของเชื้อโรคและแมลงทีเ่ ปนพาหะนําโรคชนิดตางๆมาก

รอดจนดํารงเผาพันธุได โดยเฉพาะพืชเฉพาะถิ่นซึง่ มีขอบเขตการ

ขึ้นดวย เดือนธันวาคม ปพ.ศ. 2549 ศูนยปฏิบัติการโรคทางสมอง

แพรพันธุอยูในชวงแคบหรือมีลักษณะจําเพาะ เมื่อภูมิอากาศ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ระบุวา สภาวะอากาศแปรปรวนในชวง

เปลี่ยนแปลงไปจนถึงสภาวะที่ไมสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูได ก็จะ

หลายปที่ผา นมา ทําใหคางคาวตองปรับตัวในการหากิน โดยบิน

สูญพันธุไปในที่สุด

กลับถ้ําชาลง ซึ่งตามปกติคางคาวจะบินกลับถ้ําประมาณ ตี 5 แต
ในชวงเวลาทีผ่ านมา ฝูงคางคาวกลับเขาถ้ําประมาณ 11 โมงเชา

สุขภาพ อุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิม่ ขึ้น รูปแบบฝน พายุ น้ําทวม ภัยแลง
และคลื่นความรอน มีผลตอสุภาพทัง้ ทางตรงและทางออม สิ่ง
เหลานี้เกีย่ วของกับความเครียดจากความรอนหรือโรคติดตอเนื่อง
จาการขาดน้ําสะอาด สุขอนามัยบกพรองระหวางหรือหลังเกิดภัย
พิบัติซึ่งเพิ่มการแพรกระจายของโรคที่มากับน้าํ และอาหาร ความ
เสี่ยงของการเกิดโรคระบาด เชนมาเลเรียและไขเลือดออก จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อที่อยูอาศัยของสัตวพาหนะเปลี่ยนไป ในพืน้ ที่เมืองใหญ
อุณหภูมิที่สงู ขึ้นอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของชาวเมือง
ใหญซึ่งตองผจญกับมลภาวะทางอากาศอยูแลว

เนื่องจากพื้นทีส่ วนใหญถูกน้าํ ทวมทําใหไมยืนตนตายเปนจํานวน
มาก ฝูงคางคาวจึงตองบินไปหาอาหารไกลขึ้น
ในขณะเดียวกัน ไวรัสนิปาห ซึ่งเปนเชื้อทีถ่ กู คนพบใหมเมื่อป 2542
จากการระบาดอยางรุนแรงในประเทศมาเลเซีย ไดแพรกระจาย
มาถึงเมืองไทย โดยพบในคางคาวที่อพยพหนีไฟปาที่เกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย แมวา ในขณะนี้จะยังไมมีรายงานการปวยจาก
โรคสมองอักเสบเพราะเชื้อนิปาหก็ตาม แตก็มีแนวโนมที่จะสราง
ปญหาในอนาคต

การระบาดของไขเลือดออกและมาเลเรีย การวิจยั ใน
ตางประเทศพบวา เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น จะทําใหวงจรการ
วางไขของยุงสั้นลง จากที่เคยใชเวลา 7-8 วัน อาจเหลือเพียง 5 วัน
ขณะที่ตัวออนแมลงปอที่กนิ ลูกน้ํายุงไดลดจํานวนลงจากอุณหภูมิที่
สูงขึ้นและการใชสารเคมีในแปลงเพาะปลูก เปนผลใหประชากรยุง
เพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว และขยายพื้นที่ไปยังบริเวณที่
สูงขึ้น ทําใหการระบาดของโรคแพรกระจายไปในวงกวางและ
รุนแรงมากขึน้ นอกจากนี้ยงั พบวาระดับคารบอนไดออกไซดใน
บรรยากาศที่สงู ขึ้นยังสงผลใหยงุ มีความกระหายมากขึ้น ทําใหยุง
ตองดูดเลือดมากขึ้นไปดวย
โรคและแมลงศัตรูพืช เนือ่ งจากฤดูรอนที่ยาวนานขึ้น และฤดู
หนาวที่สั้นลง สงผลใหวงจรการฟกตัวของแมลงศัตรูพืชสั้นลงตาม
ไปดวย เชนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในเขตภาคกลาง
เมื่อป พ.ศ. 2549 ไดสรางความเสียหายไปทั่วจนผลผลิตตกต่ํา
หรือโรคไหมขาวระยะคอรวง จากเชื้อราทีเกิดจากความชื้นสัมพัทธ
สูง อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของลมฟาอากาศ ทีเ่ กิดฝนตก
ในระยะที่ขาวออกรวง

ภัยคุกคามของภาวะโลกรอน
ที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
การทองเทีย่ วไดรับผลกระทบจากโลกรอน ทัง้ ทางตรงและ
ทางออม ทางตรงหมายถึงแหลงทองเทีย่ วตามธรรมชาติ ไดแก
ทะเล ชายหาด ภูเขาและปา และแหลงน้าํ ไดรับผลกระทบ ภัยจาก
โลกรอนทําใหเกิดปญหา ในทะเลจะมีทงั้ ปะการังฟอกขาว คลื่นน้ํา
เย็นทําใหปะการังออนและสัตวน้ําตาย ชายฝงจะเกิดปญหาการกัด
เซาะและพื้นทีห่ าดลดนอยลง ตลอดจนคุณภาพน้าํ ที่เปลี่ยนแปลง
อาจเกิดแพลงกตอนทีท่ ําใหคัน ภูเขาและปาจะไดรับผลทั้งจากภัย
แลงและน้ําปา

แหลงน้ําธรรมชาติเจอภัยแลงกับคุณภาพน้าํ

เปลี่ยนแปลง แหลงทองเที่ยวทรุดโทรม
ผลกระทบทางออม

หมายถึงนักทองเที่ยวไมอยากมา

เพราะมีขา วฝนตกฟารองน้าํ ทวมเปนประจําหรือเกิดอุปสรรค
ขัดขวางการทองเทีย่ วเดินทาง

ผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอสิ่งแวดลอม

การคมนาคม

และภาวะโลกรอน

การคมนาคมเปนหัวใจสําคัญของการทองเทีย่ ว

จากการประเมินของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ
วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change -IPCC) ประเมินวาภาคการทองเที่ยว
มีสวนในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปน 5% ของกาซ
เรือนกระจกทัง้ หมดแมตวั เลขจะไมมาก แตการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การเพิ่มจํานวนของนักทองเทีย่ ว
และการเดินทางขามประเทศ ทําใหกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงไมกี่
สัปดาหของนักทองเทีย่ วกอใหเกิดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดมากกวาที่คนปกติใชในหนึ่งชวงชีวิตเสียอีก
องคการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ไดประมาณการกิจกรรมประเภท
ตางๆที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวในการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนี้
-

การคมนาคมทางอากาศ 40%
การคมนาคมทางบก 32%
การคมนาคมขนสงอื่นๆ 3%
ที่พกั แรม 21%
กิจกรรมทองเที่ยว 4 %

การ

เดินทางทางอากาศเปนการเดินทางที่ปลอยกาซเรือนกระจก
ออกมามากวาการเดินทางรูปแบบอื่นถึง 2-4 เทา ในปจจุบัน
ประเทศในแถบยุโรปและออสเตรเลียหลายประเทศ

ไดเริ่มมีการ

รณรงคใหลดการเดินทางไปยังตางประเทศที่ตองเดินทางทาง
เครื่องบินเปนระยะทางไกลๆ และหันมาทองเที่ยวในประเทศ หรือ
ทองเที่ยวแถบประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึน้

เพื่อเปนการชวยลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก
นอกจากนีก้ ารขนสงสินคาเปนอีกสวนหนึง่ ที่มีการใช
พลังงานอยางมาก เมื่อมีนกั ทองเทีย่ วเดินทางเขามาทองเทีย่ วเพิ่ม
มากขึ้น

จํานวนวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑตางๆในพืน้ ที่อาจจะไม

เพียงพอ

จึงทําใหตองสั่งซื้อจากพืน้ ที่อื่นทําใหเกิดการขนสง

ระยะไกล

กอใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการ

ขนสงสินคาหรือผลิตภัณฑดังกลาว

ที่พกั อาศัย
พบวาเครื่องปรับอากาศเปนเครื่องใช

กิจกรรมทองเที่ยว
ไฟฟาที่สนิ้ เปลือง

การนัง่ เรือเทีย่ วชมธรรมชาติหรือดําน้าํ เพื่อชมปะการังใต

พลังงานมากที่สุด โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศของโรงแรมและรี

ทะเล การสตารทเครื่องยนตเรือโดยสารแตละครั้งสงผลตอการเกิด

สอรทที่สวนมากจะเปดเครือ่ งปรับอากาศทิ้งไวตลอดเวลาใน

คลื่นกระทบกับชายฝง ยิ่งมีเรือโดยสารจํานวนมากจํานวนคลืน่ ที่จะ

บริเวณหองโถง นอกจากนีโ้ รงแรมและรีสอรทยังจําเปนที่จะตองใช

กระทบฝง ก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย

ทรัพยากรน้าํ จํานวนมาก สําหรับการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเปน

ปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเล นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องคราบ

สาเหตุของการเกิดขยะและของเสียจํานวนมาก หากน้าํ เสีย ขยะ

น้ํามัน และเขมาของน้าํ มันเชื้อเพลิงจากการใชเรือโดยสาร อีกทั้ง

และของเสียดังกลาวไมไดรับการบําบัดหรือกําจัดที่ดี จะสงผลให

การทีน่ ักทองเที่ยวขาดความชํานาญในการดําน้าํ ดูปะการังน้าํ ตื้น

เกิดกาซมีเทนซึ่งเปนหนึ่งในกาซที่เปนสาเหตุของภาวะโลกรอนได

อาจสงผลทําใหเกิดความเสียหายตอปะการังและสัตวนา้ํ ได

เชนกัน

ซึ่งเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาํ ใหเกิด

ธุรกิจสนามกอลฟ มีการใชทรัพยากรและพลังงานจํานวน
นอกจากนีก้ ารกอสรางโรงแรมจําเปนตองใชวัตถุดิบจาก

มากในการกอสราง ใชที่ดนิ จํานวนมาก สรางบริเวณเนินเขา หรือ

ธรรมชาติจํานวนมาก อาทิ ไม หิน น้ํา และดิน อีกทัง้ ระหวางการ

ชายทะเลเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม มีการตัดตนไมเพื่อปรับพื้นที่ ใช

กอสรางก็จะตองมีการขนสงซึ่งตองใชพลังงานจํานวนมาก

น้ําจํานวนมากเพื่อรดน้าํ หญาในสนาม และยังตองมีสาํ รองน้าํ ไวใช

และ

บอยครั้งที่การกอสรางดังกลาวจะเกิดขึ้นในพืน้ ทีเ่ สี่ยงทีจ่ ะสงผล

ตลอดทั้งป

กระทบตอสิ่งแวดลอม เชน บริเวณชายฝง ทะเล ซึง่ จะทําใหการกัด

การเกษตร ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนน้ําในที่สุด นอกจากนีก้ ารขุด

เซาะชายฝง ทวีความรุนแรงมากขึ้น

สระหรือขุดเจาะบอบาดาลนั้นอาจสงผลใหเกิดดินทรุดตัวหรือ
ยุบตัวได

การกักเก็บน้ําไวใชจะทําใหเกิดการแยงชิงน้าํ กับภาค

ในกิจกรรมการทองเที่ยวของเรากอใหเกิดการทิง้ ขยะ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการกระตุน

มากมายหลายประเภท เชน จากหออาหารและเศษอาหาร จาก

เศรษฐกิจไทยใหฟน ตัวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ในแตละปการ

ขวดน้ําพลาสติก จากกระดาษชําระ และจากบรรจุภัณฑตางๆ เปน

ทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศหลายแสนลานบาท แตเงินจํานวน

ตน การหมักหมมของขยะมูลฝอยกอใหเกิดกาซมีเทนซึง่ กอใหเกิด

มหาศาลเหลานี้อาจตองแลกมาดวยความเสียหายดานสิ่งแวดลอม

ภาวะเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอนอีกดวย

ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดภาวะโลกรอน ยิ่งการทองเทีย่ ว

นอกจากนี้ พฤติกรรมของนักทองเทีย่ วเองนั้นก็เปนอีกหนึ่ง
ปจจัยทีก่ อใหเกิดภาวะโลกรอน เชน การเปดแอรหรือเปดน้ําทิ้งไว
ในหองพัก การบริโภคอาหารหรือใชสินคาทีน่ ําเขาจากตางประเทศ
(สิ้นเปลืองพลังงานในการขนสง) เลือกที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

หรือเดินทางโดยใชรถยนตในระยะทาง

ใกล ๆ ที่สามารถเดินทางโดยจักรยานหรือการเดินได
อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวยังกอใหเกิดผลกระทบเชิงบวก
ดวยเชนกัน ในการสรางความตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอม เกิด
การกระตุนใหคนในชุมชนตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมซึ่งเปน
ทรัพยากรการทองเที่ยว ใชรายไดจากการทองเที่ยวมาสนับสนุนใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อันเปนการนําทรัพยากรการทองเทีย่ ว
มาใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา

เติบโตอยางรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของแหลง
ทองเที่ยว และ/หรือการเพิ่มขึน้ โดยขาดมาตรการการจัดการที่ดี
ยอมหมายถึงการเรงใหเกิดความเสียหายกับสิ่งแวดลอมและ
กระตุนการเกิดภาวะโลกรอน
ดังนัน้ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงควร
เติบโตควบคูไปกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมทีด่ ี มีการใหความรูแกนกั ทองเที่ยว และผูประกอบการ
รวมทัง้ ผูที่มีสว นเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในทุกภาค
สวน เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม
และภาวะโลกรอน เพื่อใหประเทศไทยคงความงดงามของแหลง
ทองเที่ยวตามธรรมชาติและชวยลดผลกระทบตอภาวะโลกรอนให
ไดมากที่สุด

การปรับตัวและการบรรเทา

ตัวอยางของการปรับตัวดานปาธรรมชาติ

การรับมือกับภาวะโลกรอนในภาพรวม เราแบงเปน

• ปลูกไมทที่ นตอความแหงแลงและความรอน

“บรรเทา” หรือการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) และ“ปรับตัว”

• การแบงโซนการใชประโยชนและปาอนุรักษ

หรือการปรับใหเขากับภาวะโลกแปรปรวน (Adaptation)
การปรับตัว (Adaptation)
การปรับตัว คือ ขบวนการซึง่ ใชกลยุทธที่จะรับมือและชิง
ความไดเปรียบจากผลกระทบตางๆ จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ และพยายามที่จะปรับปรุง / พัฒนา และดําเนินการ
ในเรื่องตางๆ ที่เกีย่ วของ เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
ในระดับสากลภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดกลาวถึง 5 เรื่องหลักที่
ตองมีการปรับตัว ไดแก ปาไม เกษตรกรรม ทรัพยากรน้าํ และ
สุขภาพ

• การเพาะกลาไม/อนุรักษพนั ธุไมทองถิ่น
ตัวอยางของการปรับตัวดานเกษตรกรรม
• การอนุรักษและปรับปรุงพันธพืชทองถิน่ ใหสามารถทนตอ
ความแหงแลง ปรับปรุงวิธกี ารเพาะปลูกเพื่อลดการใชนา้ํ
• สนับสนุนการปลูกพืชหลากหลายพันธุ ลดการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว
• เลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ลดการนําเขา
อาหารสัตวจากตางประเทศ
ตัวอยางการปรับตัวดานทรัพยากรน้าํ
• อนุรักษน้ํา การเตรียมแหลงน้าํ สํารอง และจัดการพืน้ ที่
ลุมน้ําอยางยัง่ ยืน
• การตั้งราคาการใชทรัพยากรน้ําและกําหนดสิทธิการใชนา้ํ

ตัวอยางการปรับตัวดานทรัพยากรชายฝง

การลดผลกระทบ (Mitigation)

• มีมาตรการลดการกัดเซาะชายฝง เชน ไมมีการกอสรางลง
ไปในทะเล

สาเหตุ หรือเพิ่มพืน้ ที่ดูดซับกาซเรือนกระจก รวมถึงการนําเอา

• การอนุรักษปา ชายเลน แหลงหญาทะเล และแนวปะการัง

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประโยชน

• ปรับปรุงการระบายน้ําและอุปกรณควบคุมน้ําทวม ระบบ
เตือนภัย และรูปแบบการอพยพเพื่อรับมือกับภัยภิบัติใน
รูปแบบตาง ๆ
ตัวอยางการปรับตัวดานสุขภาพ
• วิจัยและพัฒนาการรักษาทางเลือกเพื่อรักษาและกําจัด
มาลาเรีย
• รณรงคหามาตรการตอตานมาลาเรียและไขเลือดออก

การลดผลกระทบ หมายถึง การเขาไปแทรกแซงเพื่อลด

มาตรการตาง ๆ ที่ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชนไทยในปจจุบัน
ไดรวมมือรวมใจกันชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ การใชพลังงาน
หมุนเวียนในภาคการผลิตไฟฟา (ทั้งจากลม แสงอาทิตย ชีวมวล
และกาซชีวภาพ) การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนตที่ประหยัด
พลังงานและเชื้อเพลิงในภาคการขนสง (ทั้งทางบก อากาศ และ
ทะเล) การปลูกไมยืนตนในพื้นที่เอกชน และการปลูกปารวมถึง
ฟนฟูปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตลอดจนการติด "ฉลาก
คารบอน" เพื่อบงบอกใหผูบริโภคทราบวา กระบวนการผลิตสินคามี
การปลอยกาซเรือนกระจกเปนจํานวนเทาใด

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการใหม ๆ ทีก่ ําลังอยูในขั้นตอน
การศึกษาของทางฝายวิชาการและฝายภาครัฐ เชน การตั้ง "ตลาด
คารบอน" ขึน้ ภายในประเทศโดยเปนไปตามความสมัครใจของ
ธุรกิจ เพื่อกระตุนใหเกิดกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจก และการ
ใชมาตรการดาน "ภาษีคารบอน" เพื่อกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูใชน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
ภาพขางลางแสดงความพยายามของหนวยงานตาง ๆ ใน
การบรรเทาภาวะโลกรอน

• การขจัด/กําจัด (eliminate) หมายถึง การหลีกเลี่ยงการ
ผลิตกาซเรือนกระจก โดยการยกเลิกกิจกรรมตางๆ ที่เปน
สาเหตุ เชน ปดไฟที่ไมใช หลีกเลี่ยงการใชยานพาหนะทีใ่ ช
เชื้อเพลิง แยกขยะของสดเพือ่ ไปทําปุยชีวภาพ
• การลด (reduce) การปลอยกาซเรือนกระจก โดยเนนการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในแตละกิจกรรม การ
เปลี่ยนเครื่องมือ/ใชเครื่องมือใหเปนประโยชนที่สุด เชน ใช
เครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงาน นําวัสดุรีไซเคิลมาใช
• การทดแทน (substitute) กิจกรรม/การกระทําที่เปนเหตุให
เกิดภาวะเรือนกระจกดวยกิจกรรมที่กอใหเกิดภาวะเรือน
กระจกนอยกวา เชน การใชพลังงานแสงอาทิตย การใช
รถไฟฟาแทนการใชรถยนตสวนตัว การซือ้ สินคาที่ใชบรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• การชดเชย (offset) สวนทีย่ ังจําเปนปลอยกาซเรือนกระจก
เพื่อใหการประกอบการโดยรวมเสมือนไมกอใหเกิด
ผลกระทบเลย เชน การปลูกปา
โดยมีการดําเนินการทัง้ 3 ระดับตั้งแตการปฏิบัติการภายในองคกร
ผูประกอบการในหวงโซอุปทาน (คูคา) และผูบริโภค

มาตรการในการลดผลกระทบ
ตัวอยางการลดผลกระทบโดยการจัดการพลังงาน
• การแชเย็น : หลีกเลี่ยงความรอนจากภายนอก เชน อยานํา
อาหารรอนใสตูเย็น ตัง้ ตูเย็นใหหา งจากแสงแดด หลีกเลีย่ ง
การตั้งอุณหภูมิที่เย็นเกินไป ตรวจสอบขอบตูเย็นสม่าํ เสมอ

ตัวอยางการลดผลกระทบโดยการจัดการขยะของเสีย
• ของเสียจากรานอาหารหรือกิจการขนาดใหญ : ควรมีการ
แยกขยะเพื่อทําใหกระบวนการรีไซเคิลมีประสิทธิภาพ
• ขยะเปยก : ไดแก ของเหลือจากผัก ผลไม ขยะในสวน เชน
ใบไม กิ่งไม เศษอาหาร สามารถนําไปผลิตเปนปุย

• การปรับอากาศ : เปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะเมื่อปด
หนาตางแลว ตั้งอุณหภูมิไมใหหนาวจนเกินไป ซื้อ
เครื่องปรับอากาศรุนประหยัดไฟ ตรวจสอบและทําความ
สะอาดอยูเสมอ

• ขวดพลาสติก : ควรมีการเก็บแยกเพื่อสงโรงงาน หรือใช
ระบบกรองน้าํ เพื่อลดการใชขวด

• การระบายอากาศ : การระบายอากาศธรรมชาติเปนสิง่ ที่ดี
ที่สุด ในหองน้ําหรือหองสุขาอาจติดตั้งเซนเซอรจะชวยลด
การทํางานของระบบระบายอากาศ หรือใหระบบทํางาน
เฉพาะเวลาทีม่ ีคนอยู

• ขยะอันตราย ไดแก กากเชื้อเพลิงที่ไมใชแลว สี ยาฆา
แมลง แบตเตอรี่เกา ขยะติดเชื้อ หลอดฉีดยา ควรนําสงที่
หนวยกําจัดขยะพิษ ไมควรฝงกลบเพราะอาจกอใหเกิด
การปนเปอนของดินและน้ําใตดิน

• การทําน้าํ รอน : การบํารุงรักษา และการถอดปลั๊กเมื่อเลิก
ใช หรือการใชพลังงานทางเลือกตมน้ําโดยใชแสงอาทิตย

ตัวอยางการลดผลกระทบโดยการจัดการคมนาคมขนสง

• ระบบแสงสวาง : เลือกหลอดไฟประหยัดพลังงาน ปดไฟ
เมื่อเลิกใช

• แกวและโลหะ : ควรมีการแยกและนําไปรีไซเคิล

• ลดการใชยานพาหนะสวนตัว
• จัดการขนสงสินคาจํานวนมากในคราวเดียวกัน
• ใชบริการขนสงมวลชน

รอยเทาคารบอน (Carbon footprint)
เปน"การวัด"ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอระบบ
สิ่งแวดลอม

โดยเฉพาะอยางยิง่ ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ทีส่ รางขึ้นมาจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จากการเผา

รอยเทาทางนิเวศ (Ecological Footprint) เปนเครื่องมือ
ที่นกั วิทยาศาสตรคิดขึ้นเพื่อใชตรวจวัดปริมาณสํารองของ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหทราบถึงปริมาณทรัพยากรทีม่ ีอยู ภายใต
ขีดความสามารถในการรองรับสูงสุดของระบบนิเวศ ไดแก

ไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อการผลิตไฟฟา การทําความรอน การ

1) พื้นที่ในการสนองตอบดานอาหารและสิ่งอื่นๆ เชน

คมนาคม การบริโภคสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยเปนการวัด

พื้นที่ปลูกปาและไมเศรษฐกิจ

กาซเรือนกระจกที่เราผลิตขึน้ เทียบกับหนวยการปลอยกาซ

เกษตรกรรม พืน้ ที่สาํ หรับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พืน้ ที่สาํ หรับ

คารบอนไดออกไซด (ตันหรือกิโลกรัม) วิธีการหลักๆ ของการคิด

กลุมพาณิชยกรรมและการใหบริการ เปนตน

รอยเทาคารบอนคือ

ประเมินปริมาณคารบอนที่ปลอยออกมาสู

สิ่งแวดลอม ถาเราตองการจะทําใหมรี อยเทาคารบอนเกิดขึ้นนอย
ที่สุด หรือทําใหมีคา เปนกลาง วิธที นี่ ยิ มมากที่สุดคือแนวทางที่
เรียกวา การชดเชยคารบอน (Carbon offset) เชน ถาเราปลอย
คารบอนปริมาณเทานัน้ เทานี้ เราก็ตองดําเนินกิจกรรมชดเชย เชน
โดยการปลูกปา การสงเสริมพลังงานทดแทน
รอยเทาคารบอนเปนสวนหนึ่งของรอยเทาทางนิเวศ
(Ecological footprint) ซึ่งจะรวมเอาความตองการใชทรัพยากร
ของมนุษยทงั้ หมดในระบบนิเวศเขาไปดวย

พืน้ ที่สาํ หรับ

การผลิตดาน

2) พื้นที่ในการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้น เชน พืน้ ทีก่ ําจัด
ขยะเปยก ขยะอันตราย ขยะอิเล็คทรอนิกส พืน้ ที่ในการบําบัดน้าํ
เสีย

พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมือง

พืน้ ทีป่ าไมในการดูดซับ

คารบอนไดออกไซด เปนตน
3) พื้นที่ในการกอสราง เชน เมือง ถนน ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบขนสงมวลชน เขื่อนและอางเก็บกักน้ํา เปนตน

เมื่อนําพืน้ ทีท่ งั้ 3 สวนนี้มารวมกันก็จะไดรอยเทาทางนิเวศ
ของบุคคล ชุมชน เมืองหรือประเทศนัน้ ๆ โดยมีการคํานวณจํานวน
ประชากรโลกปจจุบันวามีประชากรราว 6 พันลานคน ซึ่งสามารถ

ทางเลือกในการลดรอยเทาคารบอน
- - เนื้อสัตวหรือพืชดีกวากัน - -

ใชพื้นที่เพื่อทําประโยชนไดคนละ 1.7 เฮกตารตอป (1เฮกตาร =

รอยเทาทางนิเวศของอาหารมีความผันแปรมาก รอยเทา

6.25 ไร) โดยพบวาหลังจากป ค.ศ. 1988 เปนตนมา รอยเทาทาง

ทางนิเวศของอาหารที่ทาํ จากเนื้อสัตวมีขนาดใหญกวารอยเทาทาง

นิเวศของมนุษยมีมากกวาพืน้ ที่ในการรองรับที่มีอยูบนโลกใบนี้ไป

นิเวศของอาหารที่ทาํ จากพืชสามเทา

แลว

จํานวนมากเพือ่ ใชผลิตผลิตภัณฑที่ทาํ จากเนื้อสัตวและพืช

เนื่องจากตองใชทรัพยากร
และ

ป ค.ศ. 2002 ประเทศสหรัฐอเมริกามีความตองการพืน้ ที่

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวใชที่ดินและน้ําจํานวนมหาศาล ลองพิจารณาวา

รองรับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศประมาณ 9.5 เฮกตาร/ คน

คนไทยโดยเฉลี่ยทานเนื้อสัตว 2.5 ออนซตอวัน (1 ออนซ = 28.35

ในขณะที่ประเทศไทยตองการพื้นที่ประมาณ 1.5 เฮกตาร/ คน โดย

กรัม)

มีคาเฉลี่ยความตองการพื้นที่รองรับของโลกใบนี้ อยูที่ 2.2 เฮกตาร/
คน ภายใตความสามารถในการรองรับของโลกที่มีเพียงคนละ 1.8
เฮกตาร/ คน เทานั้น
ขอมูลรอยเทาทางนิเวศทีก่ ลาวมาขางตน เปนขอมูล
สนับสนุนวาโลกไมสามารถสรางทรัพยากร ธรรมชาติขึ้นมาใหทนั
ตอความตองการการบริโภคที่มากขึ้นอยางไมมที ี่สิ้นสุดนี้ได และ
ปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นยังบอกถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการบริโภคและการดําเนินชีวิตในปจจุบันไดเปนอยางดี

ปริมาณน้ํา (ลิต ร)
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ประเภทอาหาร

รูปแสดง
ปริมาณน้ําที่ใชในการผลิตอาหารแตละประเภทในปริมาณ 10 ออนซ

การผลิตเนื้อไก 10 ออนซ ใชน้ํา 963 ลิตร ผลิตเนื้อวัว 10
ออนซใชนา้ํ ถึง 11,825 ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้าํ 138
ลิตรที่ใชในการผลิตมันฝรั่งจํานวน 10 ออนซ น้าํ 526 ลิตรในการ
ผลิตขาว 10 ออนซ หรือ น้ํา 550 ลิตรในการผลิตถัว่ เหลือง 10
ออนซ

จะเห็นไดชัดวาการบริโภคเนื้อสัตวนอยลงจะชวยอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีคาไดอยางไร
อาหารแตละชนิดที่เรานํามาบริโภคก็ปลอยคารบอนไม
เทากัน เชนถาเราทานโปรตีนอาหารเหลานี้ 100 กิโลแคลอรี จะ
ปลอยคารบอนไดออกไซด ตางกัน

รูปภาพแสดงปริมาณการปลอยคารบอนจากอาหารแตละประเภท

- อะไรดีกวากันระหวาง
การบรรลุผลดานนิเวศวิทยาและดานเศรษฐกิจ - การปลูก มะเขือ เทศในไร กั บ การปลู ก แบบไรดิ น ในเรื อ น
กระจก อยางไหนดีกวากัน เรือนกระจกใหผลผลิตในแงเศรษฐกิจสูง
กวามาก แตถาดูผลกระทบดานนิเวศวิทยา มันทําใหเกิดรอยเทา
ทางนิเวศที่ใหญกวาการปลูกในไร 10 – 20 เทา
โทรศัพทเคลื่อนที่หนึ่งเครื่องมีรอยเทาทางนิเวศ 32 ตาราง
เมตร โดย 90%

ของพื้นที่ถูกใชเพื่อดูดซับคารบอนที่ถูกปลอย

ออกมา ลองนึกดูวาถาคนไทยกวาครึ่งประเทศมีโทรศัพทเคลื่อนที่
ใช จะมีรอยเทาทางนิเวศเกิดขึ้นถึง 960,000,000 ตารางเมตร ซึ่ง
ยังไมรวมถึงการกําจัดเจาซากแบตเตอรี่เกา และพลังงานไฟฟาที่ใช
ในการชารจแบตเตอรี่แตละครั้ง...การคุยโทรศัพทนานๆ นอกจาก
จะทําใหเสียเงินในกระเปาเยอะแลวก็ทําใหโลกรอนขึ้นเชนเดียวกัน

- - ใชถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกดี - หลายๆ ครั้งในชีวิตประจําวัน เวลาที่เราไปซื้อของ เรา
มักจะมีทางเลือกอีกหนึ่งอยางก็คือ บางทีจ่ ะมีใหเลือกทัง้ ถุง
กระดาษและพลาสติก เราเคยสงสัยไหมวาควรจะเลือกใชประเภท
ใดจึงจะเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด
ในแตละปมีการผลิตถุงพลาสติกใหมราวหาแสนลานถึง
หนึง่ ลานใบ หรือเทากับสองลานใบตอนาที ซุปเปอรมารเก็ตใน
ประเทศอังกฤษใชถุงพลาสติกประมาณ 13,000 ลานใบ และแตละ
ใบใชเวลาประมาณ 450 ปในการยอยสลาย (กรมควบคุมมลพิษ,
2545) เนื่องจากถุงพลาสติกจะไมยอยสลายโดยแบคทีเรีย
โดยมากจะขาดเปนชิ้นเล็กชิน้ เล็กลง กระทัง่ ปะปนสูดินและแหลง
น้ํา ซึง่ ถุงพลาสติกผลิตมาจากสารสกัดจากน้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติหลายลานบารเรลตอป
แตถุงกระดาษนั้นอาจจะยอยสลายไดงา ย โดยแบคทีเรีย
แตพลังงาน สารเคมีและน้าํ ยังไมรวมถึงตนไมที่ตองใชในการทําถุง
กระดาษ กอใหเกิดขยะในสิง่ แวดลอมในปริมาณมากเชนกัน และ
ถุงกระดาษก็จะมีการใชงานเพียงครัง้ เดียว

- -เราทราบหรือไมวารอยเทาคารบอนของผูสูบบุหรี่ 1 ซอง
มีคาเทาใด - ถ า พิ จ ารณาจากขั้ น ตอนการปลู ก ยาสู บ ทํ า ให แหง การ
ขนสง ทุกๆ ขั้นตอนกวาจะเปนบุหรี่ 1 มวน ใชพลังงาน ปุย และ
สารเคมี ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การปลดปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด

มีบุหรี่ 1.7 พันลานปอนดที่ตกคางสะสมอยูในชายหาด
และมหาสมุทรในแตละป และยังมีควันพิษที่เปนพวก ปรอท
การสูบบุหรี่ 1 มวนสรางรอยเทาคารบอนไวขนาดเทาใด
ถาบุหรี่ 1 มวน = 1 กรัม

(CO2) และคารบอนมอนอกไซด (CO) จากไมขีดไฟ หรือไฟแชกที่

20 g * 365 วัน = 7300 กรัม หรือ 7.3 กิโลกรัมตอป

ใชจุดบุหรี่ดวย

ในกรณีที่รายแรงที่สุดคือมีการปลอย CO2 100 % ของ

บุหรี่แตละมวนตองใชกระดาษในการผลิตตลอดจนการ
ปลูกยาสูบ ซึ่งในกระบวนการเหลานี้ตองใชทั้งน้ํา และพลังงาน
จํานวนมาก และยังไมรวมถึงยาฆาแมลง และสารเคมีอื่นๆ ที่ใชใน
ไรยาสูบ

คารบอน และถูกเผาหมด 100%
ดังนั้น จะปลอย CO2 = 27 กิโลกรัมตอป
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการปลอยรอยเทาคารบอนของผู
สูบบุหรี่อาจมีมากกวาคาที่ไดจากการคิดคํานวณถึง 5 เทาเพราะยัง

นอกจากนี้ถาจะพิจารณาถึงองคประกอบของบุหรี่ 1 มวน

ไมรวมถึงขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การขนสง การขาย ฯลฯ ที่

ตัวฟลเตอรจะมีพลาสติกเปนสวนประกอบ (cellulose acetate)

สํา คัญที่ ไม อ าจมองข ามไปก็คือการทําไร ย าสูบ เปน การปลูก พืช

ซึ่งจะคงอยูเทากับอายุของพลาสติกเปนรอยๆ ป (พลาสติกมีอัตรา

เชิงเดี่ยว ที่ทําใหมีผลกระทบตอการรบกวนพันธุพืชพื้นเมือง เกือบ

การยอยสลายที่ 450 ป) การที่มีคนทิ้งเจาไสกรองบุหรี่ไมเปนที่เปน

ทั่วโลก ที่กลาวมาเปนเพียงผลที่เกิดขึ้นดานสิ่งแวดลอมอยางเดียว

ทางก็จะมีผลใหเกิดการปนเปอนสูดินและแหลงน้ําในที่สุด

ที่หลายๆ คนอาจไมเคยนึกถึงมากอน แตยังมีอีกดานที่เราไมอาจ
มองขามไปไดเลยคือดานสุขภาพ

เวลานี้ เราตางทราบกันดีวาปญหาโลกรอนและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่วกิ ฤติทั่วโลกในขณะนี้เกิดขึน้
จากฝมือของมนุษย และก็มีเพียง “มนุษย” เทานัน้ ที่จะชวยบรรเทา
ปญหานี้ได
ดวยความเชื่อทีวา ...ทุกสิ่งที่เราทํา

ทางเลือกในการลดรอยเทาคารบอน
คารบอนเครดิต (Carbon Credit) หมายถึง สิง่ ทดแทน
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ที่สวนใหญเกิดจากการเผา
ผลาญน้ํามันดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหรือยานยนต หากประเทศ

สามารถ

พัฒนาแลวไมสามารถลดมลพิษของตนไดอีกตอไป ก็ตองใชวิธี

เปลี่ยนแปลงโลกไดเสมอ....เราสามารถทําใหเกิดการ

ชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก เมื่อ

เปลี่ยนแปลงขึ้นไดบนโลกใบนี้...เพียงแตวา เราจะเลือกทีจ่ ะเปลี่ยน

ลดไดจะกลายเปนคารบอนเครดิตของตนเอง ทําใหไมตอ งจาย

โลกใหเปนไปในทิศทางใด....................

คาปรับเชน การปลูกปาไม 2.5 ไร จะสามารถเก็บคารบอนเครดิต
ได 2 ตัน การใชพลังงานแสงอาทิตยแทนน้าํ มัน 1 หนวย(กิโลวัตตชั่วโมง)จะไดเครดิตประมาณ 0.6 กิโลกรัม
(http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/52/52000151.xls )

การสงเสริมการใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
(Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ องคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ใน
ฐานะหนวยงานทีท่ ําหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนใหคาํ แนะนําแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก จึงไดพัฒนาโครงการสงเสริมการใช
คารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑขึ้น เพื่อ
สงเสริมใหผูบริโภคมีขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑแตละชนิดประกอบการตัดสินใจ และเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแขงขันในตลาดโลก
เครื่องหมายคารบอนฟุตพริ้นท ที่จะติดบนสินคาหรือผลิตภัณฑ
ตางๆ นั้น เปนการแสดงขอมูลใหผูบริโภคไดทราบวา ตลอดวัฏจักร
ชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล า นั้ น มี ก ารปลดปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก
ออกมาปริมาณเทาไหร ตั้งแตกระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การ
ขนสง การใชงาน และการกําจัดเมื่อกลายเปนของเสีย ซึ่งจะชวยใน
การตัดสิ นใจชื้อของผู บริ โภค
และกระตุน ใหผูประกอบการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้น

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน กับการทองเที่ยวโดยชุมชน
กระแสการทองเทีย่ วแบบเดิมที่นกั ทองเทีย่ วมุง แสวงหาแต
ความหรูหรา ความสะดวกสบาย ถูกตั้งคําถามใหยอ นทบทวนถึง
ผลกระทบที่ตามมา ในชวงที่โลกตืน่ ตัวเรื่องการทองเที่ยวที่ยงั่ ยืน
และหาทางเลือกใหมของการทองเที่ยว ชวงป 2535 – 2540 การ
ทองเที่ยวรูปแบบใหมที่แตกตางจากเดิม
ที่เปนกระแสใหมถกู
การ
ผลักดันเปนกระแสใหญในอุตสาหกรรมทองเทีย่ วมากขึน้
ทองเที่ยวแบบใหมเนนการแสวงหาประสบการณใหมๆ
จาก
สภาพแวดลอมที่แตกตางจากชีวิตประจําวัน
การเรียนรูจัก
วัฒนธรรมประเพณีทองถิน่ ที่แตกตางหลายหลาย ทั้งยังใหความสุข
และการไดชวยเหลือชนบทและรักษาสิ่งแวดลอมไดดวย เหลานี้คือ
แนวความคิดใหมของ “การทองเที่ยวแบบยั่งยืน” นัน่ เอง

การตื่นตัวเรื่องการทองเที่ยวแบบยั่งยืนมีผลมาจากกระแส
สังคมที่ตนื่ ตัวเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ประกอบกับภาวะ
โลกรอน ที่เปนปญหาใหญทั่วโลก ทําใหเกิดความตืน่ ตัวตอกระแส
สังคมตางๆ ไดแก

• การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หรือ การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ การทองเที่ยวที่เนนการสัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณและมี
กิจกรรมการทองเทีย่ วที่เนนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ ไมทาํ ลายสิง่ แวดลอม

• กระแสความตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

• การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย (Home stay ) หรือ ภาษาราชการ
เรียกวา “ที่พกั สัมผัสวัฒนธรรมชนบท” นักทองเที่ยวอาจมี
กิจกรรมทองเที่ยวทีห่ ลากหลาย แตตองการพักในหมูบ า นชนบท
หรือที่พกั ในบานของคนในชุมชนที่ไดสมั ผัสกับวิถที องถิน่ โดยตรง

• กระแสความตองการของนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเทีย่ ว
เพื่อการเรียนรู
• กระแสความตองการในการพัฒนาคนและใหความสําคัญ
กับการมีสว นรวมของชุมชนทองถิน่
การทองเทีย่ วรูปแบบใหมๆที่สนองความตองการดังกลาว
ของสังคมจึงเกิดขึ้น และมีชอื่ เรียกแตกตางกันตามรูปแบบตางๆ
เหลานั้น อาทิเชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเทีย่ วเชิง
เกษตร การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวสีเขียว ฯลฯ

• การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism - CBT)
เปนความพยายามหนึง่ ของการสรางทางเลือกในการพัฒนาใน
ประเด็นการทองเทีย่ วที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและไดรับ
ประโยชนจากทองเที่ยว และมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา

ความหมายของการทองเทีย่ วโดยชุมชน
(Community Based Tourism)
คือการทองเทีย่ วที่คาํ นึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิในการจัดการดูแล
เพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน
หลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน
1. ชุมชนเปนเจาของ
2. ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ
3. สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต
5. มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม
6. คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น
7. กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม
8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
9. เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถิน่
10. มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน

องคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม : ชุมชนมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และมีวิถีการผลิตทีพ่ ึ่งพาและ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่
เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
ดานองคกรชุมชน : ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีปราชญ
หรือผูมีความรู และทักษะในเรื่องตาง ๆ หลากหลาย ชุมชนรูสึก
เปนเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ดานการเรียนรู : ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสราง
การรับรู และความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางมี
ระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมา
เยือน สรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทัง้ ในสวนของชาวบานและผูมาเยือน
ดานการจัดการ : มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวมีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อ
จัดการทองเทีย่ ว และสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมไดมีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มี
กองทุนที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ความพรอม 4 ดานในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
1) โปรแกรม/กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
การไดสัมผัสวิถีชีวิตอันแทจริงของคนในทองถิ่นการมี
ประสบการณตรง และกิจกรรมการทองเทีย่ วนัน้ กอใหเกิดการ
เรียนรูภูมิปญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ คือหัวใจสําคัญของการทองเทีย่ วแบบ
CBT ตัวอยางกิจกรรม อาทิ
•
•
•
•

การเดินปาศึกษาธรรมชาติ
เดินเทีย่ วภายในหมูบา น
รวมกิจกรรมในวิถชี ีวิต
กิจกรรมทองเที่ยวในหมูบาน เชน ทําอาหาร ทอผา ใสบาตร

• กิจกรรมทองเที่ยวนอกหมูบา น เชน การทําสวน หาปลา
• รวมกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน เชน การทํากิจกรรม
กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การปลูกปา ทําแนวกันไฟ
• เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เชน เรียนดนตรี เรียนการแกะสลัก
เรียนการทอผา เรียนการยอมสีธรรมชาติ

2.) บริการดานการทองเทีย่ ว
แมวาการทองเทีย่ วจะเปนเพียงรายไดเสริม แตเมื่อชุมชน
ดําเนินการทองเทีย่ ว และมีการเก็บคาใชจาย การมีระบบเปนการ
แสดงออกถึงความพรอม ความนาเชื่อถือและเปนการนําเสนอ
ความเปนทองถิ่นที่มีมิติเชิงลึก เพราะเกิดการปฏิสัมพันธกับคน
ทองถิน่ ที่มนี ัยยะมากกวาการใชบริการ แตเปนบริการที่มาจาก
ภายในผานการคิดวิเคราะห และนําเสนออยางมีการบริหารจัดการ
โดยกลุมชุมชน
- มัคคุเทศกทองถิน่
- ที่พกั
- อาหาร
- ยานพาหนะ

3.) ระบบการบริหารจัดการ
การที่จะชี้วัดวาองคกรทีเ่ ขามาทําหนาที่จดั การการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนเปนตัวแทนผลประโยชนที่แทจริงของชุมชน
หรือไม องคกรตองใหความสําคัญกับองคประกอบตาง ๆ ดังนี้

4.) สิ่งอํานวยความสะดวก
การเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อการรองรับและใหบริการ
นักทองเที่ยว เพื่อใหนกั ทองเทีย่ วเกิดความสะดวก สบาย

• การมีสวนรวม

ปลอดภัยในการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ตองไมกอผลกระทบ

• การกระจายบทบาทการทํางาน

ทางดานสิ่งแวดลอม องคประกอบในการวาง แผนเรื่องสิ่งอํานวย

• การกระจายผลประโยชน

ความสะดวก ไดแก

• มีระบบการทํางานที่โปรงใส/ตรวจสอบได
• มีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งเขาสาธารณประโยชนของชุมชน
• มีมาตรการในการควบคุมและปองกันผลกระทบทางดานสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
• มีอัตราคาบริการที่เปนมาตรฐานและราคาที่เปนธรรม เชน คา
พาหนะ คาโทรศัพท อาหาร/น้าํ ดื่ม และของที่ระลึก

• การวางผังของสิ่งปลูกสรางตองสอดคลองกลมกลืนกับภูมิ
ทัศนและศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่
• คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เชน มี
ระบบการจัดการของเสีย การจัดโซนการใหบริการที่ไม
รบกวน ศาสนสถานของชุมชน
• มีระบบปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักทองเทีย่ ว
• มีปายหรือแผนที่ ที่ใหขอมูลเบื้องตนกับนักทองเทีย่ ว

การแบงบทบาทในการทํางาน และสรางสามัคคีภายในชุมชน
การทองเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน
ดานเศรษฐกิจ
กอใหเกิดรายไดเสริม
มีกองทุนในการตอยอดงาน/พัฒนางานใหกาวหนายิง่ ขึ้น
มีการกระจายรายไดสูสวนตาง ๆ ในชุมชน
ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากร
สรางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอมทั้งชาวบานและผูมาเยือน
เกิดแบบแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน มีกฎ กติกาในการ
ดูแลรักษาเพื่อการใชอยางยัง่ ยืน
มีระบบจัดสรรรายไดเขาไปดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ดานวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูท างวัฒนธรรมระหวางเจาของบาน และแขก
ผูมาเยือน สรางการเคารพในวัฒนธรรมทีแ่ ตกตาง
สรางความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
ดานสังคมและระบบความสัมพันธ
เปนการสรางโอกาสใหแกผหู ญิง ผูอาวุโสชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการทํางานและแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่

