


ภูมิอากาศเปลี่ยน : 

ทางออกและข้อเสนอ
Is Thailand Threatening by Climate Change?



2 สถาบันนโยบายศึกษา

ชื่อหนังสือ	 ภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ

 Is Thailand Threatening by Climate Change?

จัดท�าโดย	 สถาบันนโยบายศึกษา

ปีที่พิมพ์	 ธันวาคม	2558

จ�านวนพิมพ์	 500	เล่ม

เจ้าของ	 สถาบันนโยบายศึกษา	:	99/146		ถนนงามวงศ์วาน

	 แขวงลาดยาว		เขตจตุจักร		กรุงเทพฯ		10900

	 โทร.	0	2941	1832-3		โทรสาร		0	2941	1834

	 e-mail	:	ipps_fpps@yahoo.com

	 www.fpps.or.th

ออกแบบปก	 ชัยวุฒิ	แก้วเรือน

พิมพ์ที่		 บริษัท	พี.เพรส	จ�ากัด			โทร.	0	2742	4754-5

สนับสนุนโดย	 มูลนิธิคอนราด	อาเดนาวร์

สถาบันนโยบายศึกษา.		

	 ภูมิอากาศเปลี่ยน:	ทางออกและข้อเสนอ.--		กรุงเทพฯ	:		สถาบันนโยบายศึกษา	(ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
นโยบายศึกษา),	2559.	

	 186	หน้า.		

	 1.	ภูมิอากาศวิทยา.			I.	ชื่อเรื่อง.

551.6

ISBN	978-616-91578-8-5

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data 



ภูมิอากาศเปลี่ยน	:	ทางออกและข้อเสนอ 3

ค�ำน�ำ
สถำบันนโยบำยศึกษำ

“อากาศเปลี่ยน”	หรือ	สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน	อาจจะดูเป็นเรื่องปกติ	เพราะโดยปกติสภาพอากาศก็มี

การเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล	เช่น	การมีฤดูร้อน	ฝน	หรือ	หนาว	ย่อมมีสภาพภูมิอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม

ปกตทิีค่นไทยคุน้เคยอยูแ่ล้ว	และใช้ชวีติได้อย่างปกต	ิไม่มภียัต่อสขุภาพแต่อย่างใด	เพราะมนุษย์ได้สร้างภาวะคุ้ม

กันตัวเองให้ปลอดภัยจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน

แต่ความเปลีย่นแปลงในสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัได้ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติและการใช้

ชีวิตที่ไม่ปกติไปแล้ว	และการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมินี้	ก็มีความชัดเจน	สัมผัสได้ด้วยตัวเองอีกด้วย	ไม่ว่าจะ

เป็นร้อนจัด	แล้งจัด	พายุร้ายแรง	ทั้งพายุหิมะ	พายุในทะเล	ระดับอุณหภูมิและระดับน�้าทะเลที่ผันผวน	เปลี่ยน

ไปจากวงจรที่เคยเกิดขึ้นแต่ละรอบเป็นเวลาหลายสิบปี	กลายเป็นคงเหลือเป็นระยะรอบไม่ถึง	10	ปี	 เป็นการ

เปลีย่นแปลงทีผ่นัผวนสงู	และยากแก่การบรหิารจัดการตัง้รบั	เพราะปรากฏการณ์ท่ีเกดิข้ึนจากสภาวะภมูอิากาศ

เปลี่ยน	เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และรวดเร็ว

ส�าหรับประเทศไทย	 ยังนับว่าโชคดีที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร	 ไม่เคยเผชิญกับอากาศหนาวจัด	 หรือ	

ร้อนจัด	จนคนและสัตว์ตาย	เช่นประเทศอื่นๆ	แต่ถึงกระนั้นเราก็ยังเผชิญกับสภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่องติดต่อ

กันมาประมาณ	 3-4	 ปีน้ีแล้ว	 เน่ืองด้วยปริมาณน�้าฝนยังไม่เพียงพอ	 ประกอบกับการบริหารจัดการที่ขาด

ประสิทธิภาพ	 ท�าให้ประเทศไทยเผชิญกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซ�้าซาก	 ในขณะที่ในปีที่มีฝนตกในปริมาณมาก	

ก็ไม่สามารถบริหารจัดการกับการจัดเก็บน�้าฝนไว้ใช้ให้มีความต่อเนื่องได้	สภาพภัยแล้งสลับกับน�้าท่วม	จึงเป็น

สภาวะปกติของประเทศไทย	 ซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์ของผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณภูม	ิ

(Climate	Change)	ก็เป็นได้

การแสวงหาข้อมลูและความรู	้เพือ่จดัการกบัปัญหาได้ถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ	จงึอาจเป็นอกีหนทาง

หนึง่ในการเริม่ต้นในเรือ่งการจัดการคนทีจ่ะอยูใ่ห้ได้ปลอดภยัในสภาวะ	“อากาศเปลีย่น”	สถาบนันโยบายศกึษา	

จงึได้เร่ิมทีจ่ะท�าการศกึษาข้อมลูจากผูรู้ต่้างๆ	ทีท่�างานเกีย่วกบัด้านนีโ้ดยตรงในเรือ่งนี้	โดยให้ท่านผูรู้ไ้ด้ไปศกึษา

ตามงานและประสบการณ์ตรงของแต่ละท่าน	เพือ่น�าเสนอในการสนทนา	ซึง่สถาบันฯ	ได้จดังบประมาณส�าหรบั

การตั้งวงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้	 ข้อมูล	 และข้อปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ตรงกับผู้วิจัย

ศึกษา	 อันจะท�าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากข้ึน	 กว้างขึ้น	 ท�าให้ได้ข้อมูลท่ีจะน�าไปสู่การปฏิบัติได้ลุ่มลึก	

เป็นจริงได้มากขึ้น	 และสุดท้ายจะเป็นคลังข้อมูลชั้นดีท่ีจะสามารถน�าไปเผยแพร่และผลักดันให้เกิดนโยบายท่ี

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดต่อไป
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ข้อมูลที่น�าเสนอในหนังสือเล่มนี้	จึงเกิดจากความพยายามของทุกฝ่าย	คือ	ผู้ทรงคุณวุฒิตามรายงานใน

เล่มนี้และผู้เข้าร่วมสนทนาทุกครั้งอย่างเข้มข้น	 ที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม	 และความตั้งใจของสถาบัน

นโยบายศกึษาทีต้่องการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ	ด้านสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป	เพือ่เป็นฐานข้อมลูในการ

จัดท�าประเด็นที่เกี่ยวกับสาธารณะต่อไป	โดยเฉพาะประเด็นต่างๆ	เหล่านี้หากจะท�าให้ประสบความส�าเร็จแล้ว	

จ�าเป็นทีพ่ลเมอืงควรจะได้มคีวามรูท้ีเ่พยีงพออกีด้วย	จงึจะสามารถเข้าร่วมในการก�าหนดทศิทางการแก้ปัญหา

ที่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม	ซึ่งไม่อาจรอให้ภาครัฐเป็นผู้ก�าหนดและท�าแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น

ในเล่มน้ี	สถาบนัฯ	ได้น�าเสนอ	6	ประเด็น	ซึง่มผีลกระทบต่อการด�ารงชีวติจากสภาวะอากาศเปลีย่นแปลง	

ดังนี้คือ

	เรือ่งป่าไม้ ดูจะเป็นเรือ่งทีส่ร้างผลกระทบทีร่นุแรงต่อไปถึงเรือ่งอืน่ๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อชีวติเราโดยตรง	

สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนเป็นผลจากมนุษย์เอง	 การตัดไม้ท�าลายป่า	 อันเป็นต้นน�้าท่ีหล่อเลี้ยงสรรพ

ชวีติบนโลก	นโยบายของรัฐบาลตลอด	100	ปี	ทีม่กีารตัง้กรมป่าไม้เพือ่ดแูลกจิการป่าไม้ในประเทศไทย	

ไม่ได้ท�าให้เกดิการจดัการเชงิคณุภาพในระยะยาว	อนัเป็นสาเหตขุองป่าทีค่่อยๆ	หมดไป	จงึมข้ีอเสนอ

และทางออกในการสร้างพฤติกรรมมนษุย์ในการเพิม่พืน้ท่ีป่า	เพือ่เพิม่น�า้และห่วงโซ่อาหารของมนษุย์

เอง

	เรื่องน�้า คือส่วนใหญ่ของภูมิอากาศเปลี่ยน	 (Climate	 Change)	 ฉะนั้น	 เรื่องทรัพยากรน�้า																											

ในประเทศไทย	จึงต้องส�ารวจว่ามีที่ไหน	เท่าไร	มีมากพอหรือขาดกันแน่	ในสภาพพื้นที่ประเทศไทย

ที่มี	9	ลุ่มน�้าหลัก	25	พื้นที่ลุ่มน�้า	รวมแล้วประมาณ	500,000	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งจ�านวนปริมาณน�้า	

1	ใน	3	ของประเทศมาจากฝน	ประเด็นการบริหารจัดการน�้า	การใช้น�้า	และยังมีปัญหาน�้าบนพื้นดิน	

การเกดิอทุกภยั	และภยัแล้งถีข่ึน้	นอกจากนีย้งัมเีรือ่งน�า้ในทะเล	ทีม่ปีรากฏการณ์การกดัเซาะชายฝ่ัง

อย่างมากอีกด้วย

	เรือ่งระดบัและอณุหภมูขิองน�้าทะเล การเปลีย่นแปลงระดบัน�้าทะเลมคีวามสมัพนัธ์กบัอณุหภมูิ	คอื	

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	 น�้าทะเลก็สูงตาม	 และเมื่ออุณหภูมิต�่า	 น�้าทะเลก็ต�่าตาม	 ซึ่งอุณหภูมิของโลกก็

เปลี่ยนแปลงตลอด	ไม่ได้คงที่	ขึ้นๆ	ลงๆ	และเกี่ยวข้องกับระดับน�้าทะเลทั่วโลก	ปัญหาที่ส�าคัญของ

ประเทศไทยคอืเรือ่งการกดัเซาะชายฝ่ัง	ทีม่ผีลกระทบรนุแรง	เนือ่งจากเมอืงส�าคญัของประเทศตัง้อยู่

ชายทะเลทั้งสิ้น	แม้แต่เมืองหลวงของประเทศที่มีการทรุดตัว

	เรื่องพลังงาน การใช้พลังงานมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Greenhouse	

Gas)	ท�าให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น	และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	สภาวะเช่น

นีเ้กดิขึน้จากการกระท�าของมนษุย์โดยตรง	เรือ่งพลงังานทีก่�าลงัเป็นกรณถีกเถยีงทางสงัคมอยูใ่นขณะ

นี้	 ก็เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มข้ึนในการพัฒนาประเทศ	 ที่สวนทางกับความรับรู้ของ

สังคม	และยังเป็นประเด็นที่จะต้องศึกษาต่อไป	เพื่อลดการใช้พลังงานที่มาจากถ่านหิน	แล้วหันไปใช้

พลังงานทางเลือกมากขึ้น	 เพื่อลดผลกระทบจากการท�าลายธรรมชาติ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ารง

ชีวิตมนุษย์
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	เรื่องฤดูกาล	 เมื่อโลกร้อนก็จะท�าให้ฤดูกาลของไทยเปลี่ยนแปลงไป	 สภาวะของลมมรสุมท่ีพัดผ่าน	

เข้ามาในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงต่อฤดูกาลด้วย	 คือ	 มีทั้งฝนตกหนัก	 น�้าท่วมรุนแรง		

ขณะเดยีวกนั	กม็ฤีดรู้อนทีย่าวนานขึน้	เกดิภยัแล้งตามมา	ความแปรปรวนในฤดกูาลจะมคีวามถีม่าก

ขึ้น	 ซึ่งเกิดจากสภาวะโลกร้อน	 อันจ�าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้กลับมาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น

	เรื่องประชากรและชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	การศึกษาเรื่อง

ประชากรและการตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆ	 ทั้งในเมืองและชนบท	 มีผลต่อการก�าหนดนโยบายในการ

พัฒนาเพื่อให้สอดรับกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ี

เปลี่ยนไป	 และเพื่อลดความขัดแย้งในประเทศเรื่องการพัฒนา	 ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายทุน	 ฝ่ายรัฐ	

กับประชาชน	 ซึ่งควรหาทางออกในทางเลือกท่ีคิดร่วมกันในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต

ข้อศึกษาและข้อเสนอทางออกเชิงนโยบายในงานทั้ง	 6	 ประเด็นนี้	 ได้เข้าไปสู่เวทีสนทนาทางการเมือง	

(Political	Dialogue)	ถึง	8	ครั้ง	ตลอดปี	2558	ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ในภาค

ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน	ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความรู้	ตลอดจนเทคนิคต่างๆ	ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา

และการเปล่ียนแปลงในการแก้ไขปัญหาประเทศในสภาวะอากาศเปลีย่นและสภาวะโลกร้อน	และน�าไปสูก่ารมี

ชุดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง	เพื่อเป็นฐานของความเข้าใจในการท�างานของสถาบันนโยบายศึกษา	ให้พลเมืองไทย

ได้มีความรู้ที่เพียงพอต่อการตัดสินเรื่องส�าคัญๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นทั้ง	6	ดังกล่าวมาข้างต้น

สถาบันฯ	 ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	 6	ท่าน	ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้เป็นฐานความรู้

เบือ้งต้นแก่สาธารณะ	และขอบคุณผูท้รงคุณวฒุท่ิานอืน่ๆ	ทีม่าร่วมสนทนาถกเถยีงอยูอ่ย่างต่อเนือ่งทัง้	6	ประเดน็	

จนอาจเรียกได้ว่าเป็น	 “ขาประจ�า”	 ที่ท�าให้งานนี้มีความคึกคักต่อเนื่อง	 ซึ่งปรากฏนามในภาคผนวกท้ายเล่ม	

และขอบคณุ	มลูนธิคิอนราด	อาเดนาวร์	ทีใ่ห้การสนบัสนนุการศกึษาวจิยัและการพมิพ์เพือ่เผยแพร่สูส่าธารณะ

ครั้งนี้

สถาบันนโยบายศึกษา

ธันวาคม	2558
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“สภาวะป่าไม้ใน

ประเทศไทย”

นายชัยยันต์ สมบูรณสิน

อดีตข้าราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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Executive Summary

Forest and Forestry in Thailand

Thailand,	located	on	the	latitudes	of	5-21	N	and	longitudes	97-106	E,	has	a	total	area	of	

320,969,888	rai	or	513,115	sq.	km.	Its	widest	distances;	west-east	is	750	km	and	north-south	

is	1,620	km.	Though	the	country	situated	in	the	tropical	monsoon	area.	Most	of	the	coun-

try	has	a	tropical	wet	and	dry	or	savanna	climate	type	but	the	south	and	the	tip	of	the	

east	have	a	tropical	climate.	It	has	a	wide	range	of	biodiversity	accordingly	to	different	

sub-climate,	geology	and	terrain.	The	northern	part	is	a	mountainous;	the	northeast	is	

plateau,	the	central	alluvial	flat	and	the	south	narrow	peninsular.	These	features	influ-

enced	into	a	wide	range	of	biodiversity	of	natural	ecosystem.

Its	geography	divided	the	forests	into	2	major	types;	Deciduous	Forest	and	Evergreen	

Forest.	Each	type	could	be	sub-divided	into	many	categories	according	to	its	geography,	

topography	and	microclimate.	The	country	was	once	covered	with	dense	forest	particularly	

the	teak	forest	in	the	north.	Teak	wood	was	the	major	export	goods	and	a	source	of	

national	income.	The	Royal	Forest	Department	(RDF)	was	founded	in	B.E.	2439	(A.D.	1896)	

to	administer	timber	logging	when	concessions	were	granted	to	western	companies.	The	

Department	current	missions	are	to	protect	and	administer	the	conservation	forests,	

restore	its	resources,	promote	economic	forests	among	private	sectors,	promote	public	

participation	on	the	management	of	forest	resources,	community	forests,	urban	green	area,	

agroforest	etc.

After	the	establishment	of	the	Royal	Forest	Department,	all	the	timber	forests	were	en-

acted	as	state	property	and	teak	logging	could	be	done	through	concessions	only.	As	teak	

lumbers	became	more	and	more	valuable	in	oversea	markets,	teak	forests	were	depleted	

by	legal	and	illegal	logging.	In	B.E.	2494	(A.D.	1951),	the	law	required	official	permits	on	teak	

logging.		The	regulation	applied	to	every	teak	tree	even	though	they	were	grew	in	private	

properties.		

Between	B.E.	2495-2524	(	A.D.	1952-1981)	the	concept	of	multiple-uses	forestry	was	

adopted	followed	by	enforcement		on	the	conservation	of	natural	resources;	soil,	water,	

river	source		forest,	fauna	and	flora.	These	led	to	the	demarcation	and	establishment	of	
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national	parks,	arboretums	and	botanical	gardens.	Despite	of	these	efforts,	it	was	the	worst	

period	forest	encroachment.	An	average	of	3	million	rai	of	fertile	forest	was	destroyed	

annually.		

The	first	socio-economic	development	plan	was	implemented	in	B.E.	2505	and	between	

B.E.	2505	to	2525	economic	development	became	the	first	priority	of	the	nation.	To	boost	

public	revenue,	employment	must	be	increased	and	the	only	way,	then,	was	from	agricul-

ture	products.	Millions	and	millions	rai	of	forest	fringe	was	gradually	invaded	for	single	crop	

farmland.	Infrastructure	construction	was	another	cause	of	forest	depletion.	In	the	mean-

time,	the	Royal	Forest	Department	prestigious	status	had	changed	from	the	revenue-earner	

to	the	spending	agency.	Its	annual	budget	had	risen	substantially	due	to	the	increase	of	

staffs	particularly	the	park	rangers	and	super	intendants.	The	Department	went	through	

many	restructuring	in	which	followed	by	a	reorganization	and	repositioning	of	key	officials.	

At	the	end	of	this	era,	it	was	found	out	that	the	countrywide	plentiful	Indian	rubber	forest	

was	nearly	depleted.	The	Indian	rubber	timbers	were	normally	and	widely	used	for	wood-

en	construction.		

However,	it	was	the	time	when	a	nationwide	land	use	was	classified	and	the	primary	forest	

area	of	totaled	156	million	rai	was	demarcated	as	protected	area.	These	area	was	later	

enacted	into	the	national	parks.	

A	total	forest	area	had	decreased	from	43	percent	of	the	total	land	area	in	B.E.	2515	(	A.D.	

1972)	to	38	percent	in	B.E.	2520	(	A.D.	1977)	and	dropped	further	to	28,	26	and	25	percent	

in	B.E.	2530,	B.E.	2533	and	B.E.	2440	(	A.D	1987,	A.D.	1990	and	A.D.	1997)	respectively.	

It	should	be	noted	that	the	adoption	of	some	few	public	policies	had	accelerated	the	

depletion	of	forest	area.	In	B.E.	2518	(A.D.	1975)	Prime	Minister	M.R.	Kukrit	Pramoj	instruct-

ed	state	officials	should	not	arrest	the	forest	encroachers.	This	policy	indirectly	encouraged	

national	forest	encroachment	and	the	temporary	settlements	gradually	developed	into	

permanent	ones.	In	B.E.	2524	(A.D.	1981)	the	Sor.Tor.Gor	documents	were	issued	to	the	

farmers	living	in	the	forest	on	condition	the	land	rights	were	not	transferable.	Though	the	

Sor.	Tor.	Kor.	was	not	land	title	deeds,	they	were	endorsement	that	that	piece	of	land	was	

occupied	and	thousands	of	them	were	sold	to	the	none-agriculturers	sector.	While	some	

new	owners	use	them	as	private	residences,	many	were	turned	into	commercial	and	

resorts.			
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The	recognition	of	deforestation	led	to	many	measures	to	alleviate	the	situation.	They	

were	the	re-planting	program	of	1	million	rai	every	year.	Some	of	the	forest	areas	were	

partially	shut-down	and	logging	ban	since	B.E.	2522	(A.D.	1979).	This	policy	led	to	the	

revocation	of	all	concession	contracts	since	B.E.	2532	(A.D.	1989).	Despite	of	all	endeavors	

made,	the	forest	area	was	never	increased	and	remained	at	25	percent	of	the	total	area	for	

decades.	Thailand	has	turned	from	the	timber	exporter	to	importer	and	though	lumbers	

were	imported	from	neighboring	countries,	there	were	rumors	that	some	was	taking	down	

in	the	preservation	forest	area.			

An	idea	of	community	forest	was	initiated	in	Thailand	since	B.E.	2533	(A.D.	1990)	when	it	

was	first	launched	as	a	land	reform	project	to	provide	the	poor	with	a	piece	of	land	for	

living.	The	first	settlement	was	founded	in	an	evergreen	forest	in	the	northeast	region.	Two	

years	after	being	implemented,	the	settlement	went	into	chaotic	and	the	project	was	

revoked	in	B.E.	2535	(A.D.	1992).	B.E.	2535	also	marked	as	the	enactment	of	two	legisla-

tions;	the	Forestry	Plantation	Act	and	the	Wildlife	Conservation	Act.

The	policy	to	allow	people	living	in	the	forest	came	back	again,	in	B.E.	2536	(	A.D.	1993),	

when	the	government	issued	the	Sor.	Por.	Kor	.		documents		to	more	than	200,000	house-

holds	residing	in	the	settlements	demarcated	according	to	the	Land	Reform	Act	B.E.	2518.

To	commemorate	the	King	50th	accession	to	the	throne,	in	B.E.	2537	(A.D.	1994)	the	

government	launched	the	reforestation	program	target	at	5	million	rai	within	3	years.

In	B.E.	2538,	the	RFD	proposed	the	Community	Forest	draft	bill	to	the	government	and	it	

was	approved	by	the	cabinet	resolution.	The	Bill	was	aligned	with	the	B.E.	2540	Constitu-

tion	in	allowing	local	community	to	participate	in	forest	conservation.	Shortlt,	the	cabinet	

approved	the	Wang	Nam	Khiao	resolution	with	a	principle	to	temporarily	endorse	the	

right-to-live	of	those	settlements	in	the	conservation	forest	until	they	could	provide	

evidences	that	they	had	occupied	the	land	before	the	enactment	of	the	Wang	Nam	Khiao	

National	Forest.	The	temporarily	permission	stimulated	more	encroachment	until	the	

resolution	was	revoked	in	B.E.	2541.	Currently	after	the	B.E.	2557	coup,	the	military	govern-

ment	re-investigated	into	the	matter	and	the	unlawful	constructions	were	removed.						

Between	B.E	2538	to	2545	(A.D.	1995-2002),	the	Community	Forest	Bill,	had	proceeded	to	

the	Senate	and	was	rejected	for	a	minor	change	to	prohibit	all	kinds	of	logging	in	the	

conservation	forest.	The	legislation	process	resumed	until	B.E.	2558	(A.D.	2015)	while	it	was	
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being	read	by	the	National	Reform	Council	(NRC).	On	6th	July,	a	group	of	protesters	gath-

ered	in	front	of	the	parliament	demanded	the	Bill	to	be	revised	with	more	inputs	from	the	

stakeholders.	The	Bill	was	finally	withdrawn	on	reason	it	has	passed	only	one	sub-commit-

tee,	the	natural	resources	and	environment,	while	the	other	two,	the	social	and	the	

economic	have	not	yet	read.	

Though	deforestation	is	unlawful,	the	depletion	occurs	now	and	then	in	every	mean;	illegal	

logging,	slash-and-burn,	encroachment	for	agricultural	and	residential	purposes,	and	last	

but	not	least,	the	re-forestation	policy	was	insufficiently	promoted.		

Forestry	Policy

Before	B.E.	2504	(A.D.	1961)	there	was	no	national	forestry	policies	and	the	RFD	was	the	

sole	agent	responsible	of	both	policy	making	and	implementation.		After	the	adoption	of	

the	first	national	economic	and	social	development	plan	in	2504,	forestry	policies	were	

officially	written	among	those	in	the	10	national	development	plans.	They	were	summa-

rized	into	5	major	objectivities;

•	 The	demarcation	and	establishment	of	national	forests	and	land	uses	classification.

•	 The	protection	of	river	source	forests.	

•	 The	designation	of	forests	for	recreation	area.

•	 The	conservation	of	wildlife.

•	 The	re-planting	and	re-forestation.	

However,	policies	were	disrupted	from	various	reasons	including	political	instability	and	

frequent	cabinet	reshuffling.		The	long	term	policies	was	first	adopted	in	B.E.	2528	(A.D.	

1985)	and	led	to	many	regulations	and	implementation	measures	as	follow:	

•	 The	integration	of	laws		to	allow	cooperation	and	coordination	on	the	protection	
of	all	natural	resources;	forest,	water,	soil	etc.,	

•	 Encouragement	of	co-responsibility	and	co-development	between	public	and	private	
sectors,	

•	 The	bureaucratic	reform,	

•	 To	increase	scientific	and	technology	in	cultivation.		

•	 A	mandate	re-planting	policy,	
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•	 To	use	 town	planning	 regulation	 to	designate	agricultural	buffer	zone	to	 restrict	
urban	sprawl,	

•	 An	establishment	of	national	forest	research	agency,
•	 To	promote	fast-growing	wood	as	alternative	fuel	source.	
•	 To	prohibit	 issue	of	title	deeds	and	other	certified	document	on	terrain	of	more	

than	35	degree	slope,		
•	 To	 solve	 problems	 on	 slash	 and	 burn	 cultivation,	 encroachment	 by	 indigenous	

people,	cultivation	on	foothill	area,	etc.	
•	 To	provide	incentives	to	private	sector	re-forestation,
•	 To	make	plans	on	human	resource	and	settlement.

Most of all, the national policy required an increase of total forest area to                
40 percent of national area. 15 percent provides as the conservation forest and 
25 percent economic forest.   

From	the	RFD’s	officially	report,	in	B.E.	2555-2556	(A.D.	2012-2013)	Thailand	has	a	total	of	

102,119,539	rai,	equivalent	to	31.57	percent	of	its	area.	

Deforestation	led	to	the	loss	of	topsoil,	land	slide	and	erosion,	drought,	flooding,	that	

cause	damages	and	loss	to	agricultural,	residential	and	industry	areas	every	year.	Forests	

are	“lungs	of	the	earth”	as	they	absorb	carbon	dioxide	and	convert	into	oxygen.	They	also	

reduce	flooding	by	slowing	the	rate	of	rainfall	runoff	into	streams	and	rivers.	Fallen	leaves	

increase	soil	nutrients.	Roots	reduce	erosion.	Forests	cool	temperature,	preserve	biodiver-

sity	and	give	many	more	benefits.	Forest	resource	must	be	protected,	conserved	and	

promoted	through	these	approaches:

Legislation:

1.	 To	amend	laws	on	the	forest	boundary	and	fringe	area.

2.	 To	mandate	all	Sor.	Por.	Kor.	land	ownerships	and	agricultural	settlements	to	provide	a	

minimum	of	25	percent	of	their	total	area	for	agroforestry	function.

Conservation	policy:

1.	 To	share	conservation	responsibility	to	the	local	authority	in	the	area.
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2.	 To	build	manmade	structure;	roads,	walkways	etc.	or	planting	trees	on	the	conservation	

forest	boundaries.

3.	 To	deploy	a	forest	ranger	unit	every	20-40	km.,	with	connecting	walkway,	on	the	forest	

boundary.	

Promotion:

1.	 To	widely	promote	forest	benefits	and	encourage	public	participation	on	forest	and	natural	

resources	conservation.	

2.	 To	list	and	promote	the	indigenous	fast-growing	plants	among	locality	from	planting	to	

marketing.	

3.	 Reforestation	should	be	promoted	as	the	income	generating.	The	RFD	should	provide	

mass	saplings	free-of-charge	or	at	low	prices.		

4.	 To	promote	the	use	of	reforest	wood	among	local	SMEs,	either	to	be	used	for	production	

material	or	fuel	energy.	

Financial	incentives:

1.	 To	provide	financial	incentives;	long	term	and	low	interest	loans	for	reforestation	projects,	

so	it	would	become	a	commercial	activity.	

2.	 To	provide	tax	privileges	measure;	long	term	reforestation	project	of	individual	or	firm	

should	have	land	tax	reduction	or	waive	while	others	taxed	on	progressive	rates	basis.	
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มองการป่าไม้ประเทศไทย 
วาระตั้งกรมป่าไม้ครบ 120 ปี

ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง	 5-21	 องศาเหนือ	 และระหว่างเส้นแวง	 97-106	 องศาตะวันออก		

มีเนื้อที่ประมาณ	 320,696,888	 หรือประมาณ	 513,115	 ตารางกิโลเมตร	 มีระยะทางจากเขตแดนด้านใต้สุด	

ถงึเหนอืสดุ	ประมาณ	1,620	กโิลเมตร	ส่วนกว้างทีส่ดุจากเขตแดนตะวนัออกถงึตะวนัตก	ประมาณ	750	กโิลเมตร	

พื้นที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน	 เนื่องจากมีระยะห่างจากเส้นรุ้งไม่มากนัก	 อย่างไรก็ตาม

ประเทศไทยมีเทือกเขาสูงตามภูมิภาคต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของลมฟ้าอากาศเฉพาะแหล่ง		นอกจาก

นี้ยังมีความแตกต่างของสภาพดิน	 หิน	 และภูมิประเทศ	 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยร่วมที่ก่อให้เกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศ	 ได้แก่	 ความหลากหลายของระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่	 หรือชนิดป่าที่หลากหลาย		

ความหลากหลายของชนิดไม้และสัตว์ป่า	ตลอดจนความหลากหลายทางพันธุกรรม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิดป่าไม้

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลก่อให้เกดิป่าและสงัคมพชืชนดิต่างๆ	ในประเทศไทย	มไิด้เกดิจากปัจจยัหนึง่ปัจจยัใด

โดยเฉพาะ	แต่เกิดจากปัจจัยร่วมกันและปัจจัยมากน้อยแตกต่างกันไป	ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดป่าและ

สังคมพืชชนิดต่างๆ	ในประเทศไทยสรุปได้กว้างๆ	คือ

1.	ลมฟ้าอากาศ	โดยเฉพาะฤดูกาลและปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปี	ตลอดจนการกระจายของฝนรวมทั้ง

จ�านวนวันที่ฝนตกในแต่ละปี	 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในแนวเขตที่มีการแบ่งแยกฤดูกาลระหว่างฤดูฝน	

และฤดแูล้งชดัเจน	ได้แก่	พืน้ทีภ่าคกลาง	ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มปีรมิาณฝนเฉลีย่รายปีประมาณ	

1,050-1470	ม.ม.	จ�านวนวนัฝนตกเฉลีย่รายปีระหว่าง	75-97	วนั	ส่วนใหญ่ฝนตกในช่วงเดอืนพฤษภาคม-ตลุาคม	

ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าชนดิผลดัใบในฤดแูล้ง	(พฤศจกิายน-เมษายน)	แทบทัง้สิน้	ได้แก่	ป่าเบญจพรรณหรอืป่าผสม

ผลัดใบ	และป่าเต็งรัง	ยกเว้นพื้นที่บริเวณหุบเขาที่ชุ่มชื้น	พื้นที่ริมล�าธาร	แม่น�้าที่มีความชุ่มชื้นตลอดปี	ป่าที่ขึ้น

อยู่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าชนิดไม่ผลัดใบ	ได้แก่ป่าดิบแล้ง

พื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งมีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ	 1,760-3,140	 ม.ม.	

จ�านวนวันฝนตกเฉลี่ยรายปี	 ระหว่าง	 102-150	วัน	 ในเขตจังหวัดระนองและตราด	บางปีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย

รายปีสูงถึง	4,000	ม.ม.	ป่าส่วนใหญ่ของภาคดังกล่าวเป็นป่าชนิดไม่ผลัดใบ	ป่าดิบชื้น	บริเวณที่มีฝนตกชุกหรือ

มช่ีวงฤดแูล้งค่อนข้างสัน้	หรอืเกอืบไม่มกีารแบ่งแยกเป็นฤดฝูนหรอืฤดแูล้งชดัเจน	ได้แก่	บรเิวณภาคใต้ตอนล่าง

และจังหวัดตราด	บริเวณอื่นที่มีช่วงแล้งชัดเจน	(3-4	เดือน)	จะมีไม้ผลัดใบขึ้นแทรกกระจายในหมู่ไม้ไม่ผลัดใบ	

ป่าประเภทนี้จึงมีลักษณะโครงสร้างคล้ายป่าดิบแล้งของภาคอื่นๆ	 จะแตกต่างกันในองค์ประกอบชนิด	

พรรณไม้	กล่าวได้ว่า	ลมฟ้าอากาศเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดอันจะก่อให้เกิดป่าชนิดต่างๆ	ในประเทศไทย
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2.	 ชนิดของดินและหิน	 บริเวณที่ดินลึกมีความอุดมสมบูรณ์	 เก็บความชุ่มชื้นได้มากหรือน้อยตลอดปี	

จะเป็นปัจจัยก�าหนดชนิดของป่าให้แตกต่างกันเป็นอย่างมาก	 จากป่าท่ีบนพื้นดินมีดินตื้นไม่อุดมสมบูรณ์		

แห้งแล้งไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นในฤดูแล้งได้	 ในท้องถิ่นที่มีฤดูฝนและฤดูแล้งแยกกันชัดเจนป่าส่วนใหญ่จะ

เป็นป่าประเภทผลัดใบในบริเวณนี้	 หากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ		

โดยเฉพาะถ้าเป็นดินทีส่ลายมาจากหนิปนู	มกัจะพบไม้สกัข้ึนเป็นกลุม่ๆ	หนาแน่น	ส่วนในท่ีดนิตืน้หรอืดนิปนทราย	

ดินปนลูกรังมักจะเป็นป่าเต็งรัง	 ป่าแดง	 หรือป่าแพะ	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าป่าเต็งรังชอบดินท่ีมีสภาพเป็นกรด		

จะไม่พบป่าเต็งรังตามภูเขาหินปูนทั่วไป	จะพบแต่เพียงต้นรัง	ที่สามารถขึ้นอยู่ได้ในป่าผลัดใบตามภูเขาหินปูน

	 พื้นที่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน�้าทะเลท่วมถึงเป็นดินเลน	 จะพบป่าโกงกางหรือป่าชายเลน	 ส่วนพ้ืนที่

ริมฝั่งน�้า	แม่น�้าหรือล�าคลองใหญ่	ที่ในฤดูฝนน�้าจะล้นท่วมตลิ่งเอ่อท่วมขังอยู่บ้าง	พื้นที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นพรุ	

ป่าจะเป็นชนิดป่าบึงน�้าจืด	 หรือป่าบุ่ง-ทาม	บางพื้นที่มีการขังของน�้าจืดอย่างถาวร	 และมีการทับถมของซาก	

อินทรียวัตถุที่ไม่ค่อยผุสลาย	ป่าจะมีลักษณะเป็นป่าพรุ

3.		ความสงูเหนอืระดบัทะเลปานกลาง	มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัอณุหภมูแิละความชุม่ชืน้ในอากาศ	

ภูเขาในเขตร้อนจะมีอุณหภูมิลดลงประมาณ	 0.4-0.7	 องศาเซลเซียสต่อระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น	 100	 เมตร		

อุณหภูมิเฉลี่ยยิ่งลดลงมากบนภูเขาสูง	 ประกอบกับความชุ่มชื้นที่มีมากขึ้นจากเมฆหมอกที่มักปกคลุมสันเขา	

และยอดเขาที่สูงเกินกว่า	 1,000	 เมตร	 ตั้งแต่ระดับความสูงประมาณ	1,900-2,565	 เมตร	 จะอยู่ในแนวเขต

ปกคลมุของเมฆหมอกเกอืบตลอดทัง้ปี	บางครัง้เรยีกป่านีว่้าป่าเมฆ	ป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าประเภทป่าไม่ผลดัใบ	

ประกอบด้วยพรรณไม้เขตอบอุ่นและพรรณไม้เขตภูเขา	 จ�านวนมาก	 ภูเขาสูงบางแห่งท่ีมียอดเขาและสันเขา	

เปิดโล่งประกอบด้วยหินก้อนใหญ่มากกว่าชั้นดิน	 จะมีพรรณไม้ในเขตอบอุ่นข้ึนปกคลุมเป็นหย่อมเล็กๆ	 ตาม

ซอกหนิ	ดคูล้ายสังคมพชืกลุม่อลัไพน์	เช่น	บรเิวณสนัเขาและยอดเขาระดบั	1,900-2,180	เมตร	บนดอยเชยีงดาว	

จังหวัดเชียงใหม่

4.		ชีวะปัจจัยอันเกิดขึ้นจากมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยทางตรง	 หรือทางอ้อม	 ไฟป่าท่ีเกิดข้ึน

ประจ�าปี	ในช่วงฤดแูล้งส่วนใหญ่เกดิจากการจดุไฟเผานาไร่	หรอืจดุเผาพชืพืน้ล่างในป่าเพือ่ล่าสตัว์	เกบ็เหด็และ

อื่นๆ	ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าโดยเฉพาะป่าผลัดใบ	ท�าให้เกิดป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง

ขึ้น	 การเลี้ยงสัตว์ในป่าและการแผ้วถางป่า	 ท�าให้ป่าธรรมชาติดั้งเดิมเปลี่ยนสภาพเป็นป่ารุ่นหรือป่าเหล่า		

อันท�าให้เกิดความสับสนในการระบุสังคมพืชประเภทนี้	 ที่จัดเป็นสังคมพืชในช่วงระยะทดแทน	 ไฟป่าจัดเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ชนิดป่าและสังคมพืชเปลี่ยนแปลงไปได้	 โดยเฉพาะป่าผลัดใบท่ีมีใบไม้และเศษไม้

ร่วงหล่นเป็นเชื้อเพลิงอยู่มาก	จึงเกิดไฟลามลุกไหม้ในป่าเป็นประจ�าทุกปี	พรรณไม้ในป่าประเภทนี้จ�าเป็นต้อง

ปรบัตวัให้เข้ากบัไฟป่า	กล่าวคือ	มเีปลอืกหนา	ระบบรากแขง็แรง	ทนไฟ	เช่น	พรรณไม้ในป่าเตง็รงั	ป่าเบญจพรรณ	

ซึง่จดัเป็นป่าทีอ่ยูค่วบคู่กบัไฟ	ถ้าหากป้องกนัไฟป่าได้ตดิต่อกนันานหลายปี	ชนดิพรรณไม้และลกัษณะโครงสร้าง

ของป่าผลัดใบดังกลา่วจะเปลี่ยนไป	อนึง่	ไฟป่ายงัเปน็ประโยชน์กบัเมลด็สกัทีร่่วงหล่นมา หลงัจากโดนไฟป่า

เผาจะกระตุ้นให้การงอกของเมล็ดสักดีขึ้น หรือท�าให้การแตกยอดของผักหวานป่าเพิ่มมากขึ้น

สรุปได้ว่า	ป่าชนิดต่างๆ	ที่เกิดในประเทศไทยนั้น	เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ	โดยปัจจัยที่แตกต่างกัน	
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ปัจจัยที่ส�าคัญคือฤดูกาล	ปริมาณน�้าฝน	ชนิดของดินและหิน	ความสูงจากระดับน�้าทะเล	หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆ	

เป็นพิเศษ	เช่น	เป็นที่ที่น�้าทะเลท่วมถึง	หรือเป็นที่ที่น�้าจืดท่วมอยู่บ้างในบางฤดู	เช่น	ที่บึงหรือพรุ	และปัจจัย

ส�าคัญที่สุดคือมนุษย์เราที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของป่าได้มากที่สุด

ชนิดของป่าในประเทศไทย

ชนิดของป่าในประเทศไทยน้ัน	 มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและสภาพป่าท่ีมีขณะนั้น	 จะ															

เปรยีบเทยีบให้ทราบถงึความแตกต่างในการจ�าแนกป่าในสมยัทีเ่ริม่มคีวามรูว้ชิาการป่าไม้ในประเทศไทยใหม่ๆ	

กับการจ�าแนกชนิดของป่าโดยราชบัณฑิตทางการจ�าแนกพรรณไม้ปัจจุบันนี้	 รวมทั้งการกระจายของพรรณไม้

ในอดีตและปัจจุบันที่แตกต่างกันไปทั้งปริมาณและคุณภาพ

ในปี	พ.ศ.	2505	ท่านศาสตราจารย์เทียม	คมกฤส	นักวิชาการป่าไม้	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการ

ยอมรับในผลงานอย่างกว้างขวาง	ได้จ�าแนกชนิดของป่าไม้ในประเทศไทยซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งหมด	165,443,140	

ไร่	หรือราว	51.50	เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ประเทศ	เป็น	2	ประเภทใหญ่	คือ

1.	ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ	(Evergreen)	

2.	ป่าประเภทที่ผลัดใบ	(Deciduous)

ก. ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบจ�าแนกได้ดังนี้

1.	ป่าดงดิบ	หรือป่าดิบ	หรือป่าดิบชื้น		เป็นป่าที่มีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ	มีมากที่สุดแถบภาค

ตะวันออก	 คือ	 ชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 ตราด	 และในภาคใต้ท่ีมีจ�านวนน�้าฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ	 ส�าหรับ																				

ภาคกลาง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคเหนือ	 จะมีป่านี้ในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นมาก	 เช่น	 ตามหุบเขา																		

ริมแม่น�้าล�าธารต่างๆ	 ในภาคเหนือป่าดงดิบมีทั่วไปอยู่ทุกจังหวัด	 ในภาคกลางป่าดงดิบมีท่ัวไปในลุ่มแม่น�้า

ปราจนีบรุี	ป่าสกั	และแม่กลองตอนต้นน�้า	ระหว่างภาคกลางและตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มป่ีาใหญ่คอืดงพญาเยน็	

หรือปัจจุบันคือแถวปากช่องและเขาใหญ่	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่าดงดิบมีไม่มากนัก	 แถวป่าดงลาน	

จังหวัดขอนแก่น	 ป่าดงบังอี่	 จังหวัดนครพนม	 ป่าภูหลวง	 ป่าวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 และป่าริม																						

แม่น�้าโขง	 เป็นต้น	ภาคใต้ป่าดงดิบมีอยู่ทั่วไปเริ่มจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจรดพรมแดนประเทศมาเลเซีย																		

ลักษณะป่าดงดิบมักเป็นป่ารกทึบ	ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิด		ไม้เด่นคือตระกูลไม้ยาง		

2.	 ป่าดงดิบเขาหรือป่าดิบเขา	 ป่าชนิดนี้ส่วนใหญ่มีอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือของประเทศ	 ในระดับ													

ความสูงกว่าระดับน�้าทะเลขึ้นไป	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่บ้างที่ป่าภูกระดึง	จังหวัดเลย	พันธุ์ไม้ที่ส�าคัญ

คือไม้ในตระกูลไม้ก่อ	 ในป่าชนิดนี้บางทีมีไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ประปราย	 ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นเฟิร์น																			

กล้วยไม้ดิน	มอส	ในบางแห่งมีต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ด้วย

3.	 ป่าสน	 หรือป่าสนเขา	 	 มักมีอยู่ในที่ภูเขาสูงจากระดับน�้าทะเล	 700	 เมตรขึ้นไป	 และมีอยู่มากใน														

ภาคเหนือ	สว่นภาคกลางมแีถวจังหวัดเพชรบุรี	ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีอยู่ในจังหวัดเลย		ศรสีะเกษ	สุรนิทร์	
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และอุบลราชธานี	ป่าสนโดยทั่วไปมักจะขึ้นในที่ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์	หรือเป็นกรด	 เช่น	ตามสันเขาที่ค่อนข้าง

แห้งแล้ง	 	 พันธุ์ไม้ส�าคัญมีเพียงสองชนิด	 คือ	 สนสองใบและสนสามใบ	 บางครั้งขึ้นเป็นหมู่ล้วนๆ	 บางครั้ง																							

ขึ้นปะปนกับไม้บางชนิดของป่าดงดิบเขา	 เช่น	 พวกไม้ก่อ	 หรือปนกับไม้ป่าแดง	 เช่น	 ไม้เหียง	 พลวง	 เต็ง	 รัง																			

สนสองใบขึ้นในที่ต�่ากว่าสนสามใบมาก	 เช่น	 ความสูงจากระดับน�้าทะเล	 200	 เมตร	 แถวอ�าเภอท่ายาง																						

จังหวัดเพชรบุรี	

4.		ป่าเลนน�้าเค็ม	หรือป่าไม้ชายเลน	หรือป่าโกงกาง	(mangrove	forest)

	 ป่าเลนน�้าเค็มในประเทศไทยชอบขึ้นที่ดินเลนริมทะเล	 และตามปากแม่น�้าใหญ่ที่น�้าทะเลท่วมถึง	

ทัง้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและตะวนัตก	ในอ่าวไทยป่าชายเลนมอียูใ่นจงัหวดัตราด	ระยอง	ชลบรุ	ีสมทุรปราการ	

สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร	 และเพชรบุรี	 มีมากที่สุดท่ีปากแม่น�้าเวฬุ	 อ�าเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 ทางฝั่ง	

ตะวันออกมีทั่วๆ	 ไปริมทะเลตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาส	 ทางชายทะเลตะวันตกมีตั้งแต่จังหวัด

ระนองถึงสตูล	 ป่าแถบนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด	 มีไม้ชนิดเดียวกันขนาดใหญ่กว่าทางตะวันออกมาก		

พันธุ์ไม้ส�าคัญคือ	โกงกาง	ประสัก	และโปรง

ข. ป่าประเภทผลัดใบจ�าแนกได้ดังนี้

1.		ป่าเบญจพรรณ	(mixed	deciduous	forest)

	 ป่าชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ	ภาคกลาง	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ส่วนภาคใต้ไม่ปรากฏ

ว่ามีอยู่เลย	ในภาคเหนือป่าชนิดนี้มีไม้สักขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป	ในภาคกลางป่าเบญจพรรณมีอยู่ทั่วไปทั้งที่มีไม้สัก

ปนอยู่และไม่มี	 ไม้สักมีมาล่างสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่าเบญจพรรณมีน้อยและ	

เป็นหย่อมเล็กๆ	มไีม้สกัอยูบ้่างแถวจงัหวดัขอนแก่น	หนองคายและนครพนม	ไม่แน่ว่าขึน้เองหรอืมผีูป้ลกูเอาไว้	

ลักษณะเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง	 ชนิดไม้ท่ีส�าคัญคือ	 มะค่าโมง	 ตะเคียนหนู		

ตะแบก	เสลา	

2.		ป่าแพะหรือป่าแดงหรือป่าโคก	(dry	dipterocarps	forest)	

	 ป่าชนิดนี้มีอยู่มากในภาคเหนือ		ภาคกลาง	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุดถึงร้อยละ	70	

ของป่าในภาคนี้	ส่วนในภาคตะวันออกและภาคใต้ไม่มีป่าชนิดนี้	 	ป่าชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่ราบและภูเขา	มีอยู่

ในระดับความสูงไม่เกิน	 1,000	 เมตรจากระดับน�้าทะเล	 การมีป่าชนิดนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากดินมากกว่า	

สภาพอากาศ	เพราะป่าชนิดนี้จะขึ้นในที่ดินตื้นและแห้ง	เป็นดินทรายหรือดินลูกรัง	เป็นป่าโปร่งมีไม้ขนาดเล็ก

และขนาดกลางขึ้นกระจัดกระจายทั่วไป	ชนิดไม้ที่ส�าคัญคือ	เต็ง	รัง	พะยอม	เหียง	พลวง		

3.	 ป่าชายหาด	(beach	forest)

	 ป่าชนิดนี้ไม่เป็นป่าที่ส�าคัญนัก	 ขึ้นเล็กๆ	 น้อยตามริมทะเล	 และชายหาดทั่วไป	 ชนิดไม้ที่ส�าคัญ		

คือ	กระทิง	สนทะเล	หูกวาง

4.		ป่าพรุหรือป่าบึง	(fresh	water	swamp	forest)
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	 ป่าชนิดนี้อยู่ในที่ที่มีน�้าจืดขังอยู่เกือบตลอดปี	 และมีอยู่ในภาคกลางและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่	 มี

เนื้อที่ไม่มากนัก	พื้นป่ารกทึบไปด้วยหวายและไม้ไผ่	ส่วนภาคใต้มักอยู่ในที่เป็นหล่มลึกมีน�้าขังตลอดปี	เรียกว่า

พรุ	มีหวายที่เป็นสินค้าดีคือหวายตะคล้าทอง	ชนิดไม้มีกระทุ่มน�้า	จิก	หว้า	

	 การจ�าแนกชนดิป่าของเมอืงไทยในปี	2549	ของศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.ธวชัชยั	สนัตสิขุ	ราชบณัฑติ	

อดตีผู้เชีย่วชาญพเิศษ	ทีป่รกึษาด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้และความหลากหลายทางชวีภาพ	กรมอทุยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 โดยแนวคิดที่ว่าป่าไม้และสังคมพืชได้พัฒนาขึ้นมาตามธรรมชาติในช่วงระยะเวลาอัน

ยาวนานภายใต้อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมจนถึงภาวะสมดุลสุดยอดอันเนื่องจากชีวะปัจจัยในอดีตจนถึง

ปัจจบุนั	มคีวามสบัสนเป็นอนัมากทีจ่ะเรยีกชือ่และจ�าแนกประเภทป่าไม้และสงัคมพชืของประเทศไทย	เนือ่งจาก

แนวคิดและการจ�าแนกป่าไม้ตามนักวิชาการตะวันตกมาใช้กับป่าไม้เขตร้อน	ซึ่งมีปัจจัยแวดล้อมโครงสร้างของ

ป่าและองค์ประกอบของพรรณพฤกษชาติในป่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิง	 จากป่าไม้เขตอบอุ่น	 ป่าผสมผลัดใบเขต

ร้อน	และป่าผสมผลดัใบเขตอบอุน่	แตกต่างกนัอย่างชดัเจน	เนือ่งจากถกูควบคมุโดยปัจจยัหลกัเกีย่วกบัอณุหภมูิ

ทีแ่ตกต่างกนั	การจ�าแนกป่าไม้เป็นป่าไม้เนือ้อ่อนและป่าไม้เนือ้แขง็ตามเกณฑ์การจ�าแนกประเภทป่าเขตอบอุน่

จึงไม่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับป่าเขตร้อนของประเทศไทย	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เนื้อแข็งทั้งสิ้นได้		

	 เนื้อที่ป่าของประเทศได้ถูกท�าลายและใช้ประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนของประชากรและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา	จนในปี	2551	 เนื้อที่ป่า

ของประเทศเหลือประมาณร้อยละ	 25	 พื้นที่ป่าที่เหลือส่วนใหญ่กระจายตามแนวเทือกเขาชายแดนไทย-พม่า	

เขตจังหวัดเชียงราย	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน		ตาก	กาญจนบุรี	เพชรบุรี	ลงไปถึงภาคใต้ในเขตจังหวัดระนอง	พังงา	

สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	จนสุดชายแดนไทย-มาเลเซีย	ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเนื้อที่ป่าเหลือ

น้อยที่สุด	จะพบป่ากระจายอยู่เฉพาะในเขตจังหวัดชัยภูมิ	เลย	อุดรธานี	สกลนคร	นครราชสีมา	อุบลราชธานี	

นอกจากนี้ยังมีป่าอยู่บ้างในบริเวณรอยต่อ	5	จังหวัด	ได้แก่	สระแก้ว	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ระยองและจันทบุรี

	 พื้นที่ป่าและสังคมพืชที่เหลือตามธรรมชาติในปัจจุบัน	 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ์	 ได้แก่	

อุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร	 ซึ่งได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายป่าไม	้																					

หลายฉบับ	การจ�าแนกชนิดของป่าปัจจุบันเป็นดังนี้

ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen forest)

1.	 ป่าดิบชื้น	(tropical	rain	forest)

	 ป่าดบิชืน้จดัเป็นป่าฝนในเขตร้อนบนพืน้ทีท่ีม่ฝีนชกุเกอืบตลอดปีและมคีวามชุม่ชืน้ในดนิค่อนข้าง

สม�่าเสมอทั้งปี	 ได้แก่	ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช	ตรังลงไป	ป่าดิบชื้นในเขตจังหวัดปัตตานี	

ยะลาและนราธิวาส	มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัป่าดิบชืน้ในประเทศมาเลเซยี	ป่าดบิชืน้ขึน้ปกคลมุเทอืกเขาทีม่คีวาม

ชุ่มชื้น	 เช่น	 ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด																
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จังหวัดตรังและพัทลุง	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา	จังหวัดยะลา	และนราธิวาส	นอกจากนี้ยังพบป่าดิบชื้น

ในเขตพื้นที่ฝนตกชุก	ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปีสูง	บริเวณจังหวัดจันทบุรีตอนล่างตลอดเขตจังหวัดตราด

	 ป่าดิบชื้นมีลักษณะโครงสร้างเป็นป่ารกทึบ	ประกอบด้วยพรรณไม้หลายร้อยชนิด	ต้นไม้เรือนยอด

ชั้นบนส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยาง-ตะเคียน		มีล�าต้นสูงใหญ่เปลาตรง	สูงตั้งแต่	30-50	เมตร	ไม้ขนาดกลางเป็นไม้

วงศ์หมากและปาล์ม	

2.		ป่าดิบแล้ง	(dry	evergreen	forest)

	 ป่าดบิแล้งพบกระจดักระจายทัว่ไปตามทีร่าบ	เชงิเขา	ไหล่เขา	และหบุเขาทีชุ่ม่ชืน้	จนถึงระดบัพืน้ที่

ความสูงไม่เกนิ	950	เมตร	ทางภาคกลาง	ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคตะวนัออกเฉยีงใต้	จนถึง

จังหวัดจันทบุรี	 	 ในป่าผลัดใบที่มีล�าน�้าสายใหญ่	 มีน�้าไหลหรือความชุ่มชื้นตลอดปี	 บริเวณสองฟากล�าน�้าจะ

เปลี่ยนเป็นป่าดิบแล้งริมฝั่งประกอบด้วยต้นขึ้นเป็นกลุ่มๆ	ไม่กี่ชนิด	เช่น	ยางนา	ยางแดง	ตะเคียนทอง

	 ป่าดิบแล้งมีลักษณะโครงสร้างป่าคล้ายป่าดิบช้ืน	 กล่าวคือ	 เรือนยอดของป่าจะดูเขียวชอุ่มมาก												

หรือน้อยตลอดปี	 แต่ในป่าดิบแล้งจะมีต้นไม้ผลัดใบขึ้นแทรกกระจายมากน้อยขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศ	 และ														

ความชุ่มชื้นในดิน

3.		ป่าดิบเขาต�่า	(lower	montane	rain	forest)

	 ป่าดิบเขาต�่าพบบนภูเขาที่สูงกว่าระดับน�้าทะเลปานกลางตั้งแต่ประมาณ	1,000	ถึง	1,900	เมตร	

สภาพป่ามีเรือนยอดแน่นทึบ	มีไม้พื้นล่างหนาแน่นคล้ายคลึงกับป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งบนที่ต�่า	 	แตกต่างกัน

ในองค์ประกอบของพรรณไม้	ป่าดบิเขาต�า่ประกอบด้วยพรรณไม้เขตอบอุน่และพรรณไม้ภเูขาทีต้่องการอากาศ

ค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี	ส่วนใหญ่	ได้แก่	ไม้ก่อ		ความสูงของเรือนยอดต้นไม้ชั้นบนสูงประมาณ	20-35	เมตร	

ปัจจบุนัป่าดบิเขาต�า่ทีส่มบรูณ์เหลอือยูน้่อยมาก	ส่วนใหญ่ถกูชาวเขาแผ้วถางท�าไร่เลือ่นลอย	พบเหลอืเป็นหย่อมๆ

บนภูเขา	เช่น	ดอยอินทนนท์	ดอยเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	ดอยภูคา	จังหวัดน่าน	เทือกเขาสูงในป่าทุ่งใหญ่	

จังหวัดกาญจนบุรี	 เขาสอยดาว	 จังหวัดจันทบุรี	 บนภูเขาหินทรายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เช่น	ภูหลวง	

จังหวัดเลย	และบนภูเขาสูงทางภาคใต้	เช่น	เขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.		ป่าไม้ก่อ	(lower	montane	oake	forest)

	 ป่าไม้ก่อเป็นป่าไม้ที่พบทั่วไปบนภูเขาทางภาคเหนือ	 และพบเป็นกลุ่มบนภูเขาหินทรายทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตั้งแต่ระดับความสูง	900	เมตรขึ้นไป	ความสูงของเรือนยอดต้นไม้ชั้นบนจะแตกต่างกัน

มาก	ระหว่าง	10-25	เมตร	เรอืนยอดอาจจะชดิตดิกนัหรอืเว้นช่องว่างมากน้อย	ลกัษณะเรอืนยอดค่อนข้างโปร่ง	

เนื่องจากลมพัดผ่านเรือนยอดชั้นบนได้สะดวก	 ตามเรือนยอดมักมีไลเคนพวกฝอยลมห้อยระย้า	 ป่าไม้ก่อ																			

ส่วนใหญ่เป็นป่ารุ่นสองอันเกิดจากการฟื้นตัวของป่าดิบเขาต�่าท่ีถูกแผ้วถางท�าไร่เลื่อนลอย	 บางตอนถูกท้ิงร้าง

ไว้เป็นเวลานานเกิดการทดแทนสังคมพืชอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้เกิดเป็นป่าไม้ก่อขึ้นมา	 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

พรรณไม้วงศ์ไม้ก่อ	ชาหรือเมี่ยง	และอบเชย

5.		ป่าไม้ก่อ-ไม้สน	(lower	montane	pine-oak	forest)



ภูมิอากาศเปลี่ยน	:	ทางออกและข้อเสนอ 21

	 ป่าไม้ก่อ-ไม้สนเกิดจากป่าไม้ก่อที่ถูกรบกวนบ่อยๆ	 จากมนุษย์	 เช่น	 การแผ้วถางป่า	 ตัดไม	้																											

เลีย้งสัตว์	ฯลฯ	ปัจจยัทีส่�าคญั	ได้แก่	ไฟป่าในฤดแูล้ง	(มกราคม-มนีาคม)	ทีเ่กดิจากการจดุอย่างตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ	

ท�าให้เกิดช่องว่างในป่าชนิดน้ี	 สนเขาโดยเฉพาะสนสามใบจึงแพร่พันธุ์ได้ดีในป่าไม้ก่อ	 พื้นที่ป่าบางตอนที่																								

ถูกเปิดโล่งมากจากการท�าลาย	จะพบสนสามใบขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่น		โดยเฉพาะพื้นที่สันเขาหรือไหล่เขาตาม

พื้นที่ลาดชัน	 นอกจากสนสามใบแล้ว	 อาจมีสนสองใบขึ้นห่างๆ	 โดยเฉพาะเขาหินทรายทางภาคตะวันออก															

เฉียงเหนือ	เช่น	ภูกระดึงและภูหลวง	จังหวัดเลย	มีสนสองใบสามใบขึ้น	มีไม้ใบกว้างแทรกเพียงไม่กี่ต้น

6.	 ป่าไม้สนเขา	(lower	montane	coniferous	forest)

	 ป่าไม้สนเขา	เป็นป่าทีม่กีลุม่ไม้เนือ้อ่อนจ�าพวกไม้สนเขา	ขึน้บนทีร่าบสงูของภเูขาหนิทรายยอดตดั	

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตั้งแต่ระดับความสูง	 1,100-1,300	 เมตร	 เช่น	 ภูหลวง	 ภูกระดึง	 พื้นที่เป็น																											

ดินทรายประมาณร้อยละ	 65-90	 โครงสร้างของป่าดั้งเดิมตามธรรมชาติ	 มีไม้สนเขาขนาดใหญ่	 เช่น	 แปกลม															

ขึ้นเป็นไม้เด่นในป่าสนเขาภูหลวง	 จังหวัดเลย	 พื้นที่ตามสันเขาบางแห่งที่เป็นดินทรายตามภาคใต้ตอนล่างจะ

พบกลุ่มสนสามพันปีถึงระดับความสูงประมาณ	1,500	เมตร

7.	 ป่าละเมาะเขาต�่า	(lower	montane	scrub)

	 ป่าละเมาะเขาต�่าพบเป็นหย่อมเล็กๆ	 ตามลานหินบนภูเขาหินทรายยอดตัดทางภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือ	 เช่น	 ภูกระดึง	 และภูหลวง	 จังหวัดเลย	 ที่ระดับความสูง	 1,000-1,500	 เมตร	 พื้นท่ีลาดเล็กน้อย		

ส่วนใหญ่เป็นชั้นดินทรายต้ืนๆ	 มีหินทรายก้อนใหญ่น้อยระเกะระกะท่ัวไป	 สภาพป่าโล่ง	 มีไฟป่ารบกวน																									

บางครั้งคราว	ต้นไม้มีความสูงจ�ากัด	ลักษณะแคระแกร็น	สูงระหว่าง	2-8	เมตร	สลับกับไม้พุ่มเตี้ยนานาพรรณ	

8.	 ป่าดิบเขาสูงหรือป่าเมฆ	(upper	montane	rain	forest	หรือ	cloud	forest)

	 ป่าดิบสูงขึ้นปกคลุมตามสันเขาและยอดเขาที่สูงกว่า	1,900	เมตร	ขึ้นไป	ส่วนใหญ่จะมีเมฆหมอก

ปกคลมุเป็นประจ�า	เรยีกอกีอย่างว่าป่าเมฆ	ป่าดบิเขาสงูตามธรรมชาตทิีส่มบรูณ์	พบขึน้ปกคลมุสนัเขาและยอด

ดอยอินทนนท์	เป็นผืนใหญ่	เรือนยอดของไม้ชั้นบนอยู่ระหว่าง	16-23	เมตร	แน่นทึบ	เรือนยอดของไม้ชั้นบน

ติดต่อเนื่องกันเป็นลอนสม�่าเสมอ	 ชั้นไม้ในป่าเกือบจะเป็นชั้นเดียวกัน	 เนื่องจากเรือนยอดแน่นทึบและมีการ

ปกคลมุของเมฆหมอก	ท�าให้พืน้ล่างของป่าร่มครึม้ตลอดวนั	ไม้ชัน้รองลงมาจงึมขีนาดเลก็และขึน้ห่างๆ	ไม้ท่ีขึน้

เช่น	ก่อตลับ	ก่อจุก	ทะโล้

9.	 ป่าละเมาะเขาสูง	(upper	montane	scrub)

	 ป่าละเมาะเขาสูง	 เป็นสังคมพืชที่เป็นเอกลักษณ์	 พบเฉพาะพื้นท่ีโล่งบนสันเขา	 และยอดเขาของ

ภูเขาหินปูน	ดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่	ที่ระดับความสูงตั้งแต่	1,900-2,200	เมตร	สภาพส่วนใหญ่ประกอบ

ด้วยไม้พุ่มเตี้ย	และพืชล้มลุก	ขึ้นตามซอกหินหรือแอ่งปูนที่มีการสะสมของอินทรียวัตถุ	พื้นที่ทั้งหมดประกอบ

ด้วยแท่งหรือหินปูนที่แหลมคมขนาดต่างๆ	 ไม่ปรากฏชั้นดิน	 สภาพป่าธรรมชาติดูคล้ายสวนหินที่ประดิษฐ์ขึ้น	

ไม่มีไม้ต้นที่เด่นชัดนอกจากค้อเชียงดาวขึ้นกระจายห่างๆ	 องค์ประกอบพรรณไม้ป่าละเมาะเขาสูงส่วนใหญ่												

เป็นพรรณไม้เขตอบอุ่น	หลายชนิดเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของประเทศไทย
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10.	แอ่งพรุภูเขา	(montane	peat	bog	)

	 แอ่งพรุภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งหรือที่ลุ่มบนยอดเขา	 หรือบนที่ราบสูงกว่าระดับน�้าทะเลตั้งแต่																	

1,200	เมตร	ขึ้นไป	เช่น	แอ่งพรุบนยอดดอยอินทนนท์	จังหวัดเชียงใหม่	แอ่งบนยอดสันเขาของป่าบาลาฮาลา

ทางภาคใต้ตอนล่าง	 ที่เป็นแอ่งขนาดเล็ก	 และแอ่งพรุขนาดใหญ่บนภูเขาหินทราย	 ภูกระดึงและภูหลวง																		

จงัหวดัเลย	ทีม่สีภาพอากาศหนาวเยน็และความชุม่ช้ืนสงูตลอดปี	 สภาพแอ่งชุ่มแฉะมกีารทับถมของอนิทรยีวตัถุ	

ที่ไม่ผุสลาย	 ดินชั้นอินทรีย์ปกคลุมด้วยต้นข้าวตอกฤาษี	 คล้ายผืนพรมปกคลุมผิวดิน	 บนพื้นท่ีโล่งพบไม้ขนาด

เล็กขึ้นน้อยมาก	ตามขอบแอ่งพบไม้พุ่มขึ้นประปราย	ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์กุหลาบดอย

11.	ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง	(mangrove	forest)

	 ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง	 เน่ืองจากมีไม้โกงกางเป็นพรรณไม้เด่น	 ขึ้นตามชายฝั่งทะเลที่เป็น																			

ดนิเลน	พบมากตามปากแม่น�า้ล�าคลองใหญ่ทีไ่หลลงทะเล	และร่องน�า้รมิทะเลทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั	

ตามเกาะต่างๆ	พรรณไม้ป่าชายเลนขึน้ได้ตามฝ่ังแม่น�า้ล�าคลองทีม่นี�า้เคม็จนถงึน�า้กร่อยท่วมถงึ	ป่าชายทะเลฝ่ัง

อันดามันมีไม้ขนาดใหญ่	และอุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งอ่าวไทย	ชนิดไม้ประกอบด้วย	โกงกาง	แสม	ล�าพู	มีรากโผล่

พ้นพื้นดินเลนเรียกว่ารากอากาศ	

12.	ป่าพรุ	(peat	swamp	forest	หรือ	coastal	peat	swamp	forest)

	 ป่าพรุเกิดในภูมิประเทศใกล้ฝั่งทะเลทางภาคใต้ตอนล่าง	 เช่น	 นราธิวาส	 ที่มีฝนตกชุกและเป็นท่ี														

ลุ่มต�่า	อาจต�่ากว่าระดับน�้าทะเลปานกลางหรือเป็นที่ดอนสูงเหนือระดับน�้าทะเลถึงประมาณ	30	เมตร	มีสภาพ

เป็นแอ่งน�้าจืดขังติดต่อกันชั่วนาตาปี	 มีการสะสมของชั้นอินทรียวัตถุที่หนามากหรือน้อย	 อยู่เหนือชั้นดินแท้ๆ	

การสะสมของซากพืชและอินทรียวัตถุเกิดขึ้นต่อเนื่องกันในสภาวะน�้าท่วมขังที่ได้จากฝนแต่ละปี	พืชพรรณ																

ส่วนใหญ่จึงมีโครงสร้างพิเศษเพื่อด�ารงชีพในสภาพแวดล้อมนี้ได้	เช่น	โคนต้นมีพูพอน	มีระบบรากแก้วสั้น	แต่มี

รากแขนงแผ่กว้างแข็งแรง	มีรากค�้ายันออกตามโคนต้น	รากส่วนบนจะโผล่เหนือน�้าเพื่อระบายอากาศ	ชนิดไม้	

เช่น	ตังหน	หลุมพี			 	

13.	ป่าบึงน�้าจืดหรือป่าบุ่ง-ทาม	(freshwater	swamp	forest)

	 ป่าน�้าจืดเกิดขึ้นตามบริเวณที่ราบสองฝั่งแม่น�้าและล�าน�้าสายใหญ่ทางภาคใต้	 เช่น	 แม่น�้าตาปี																

ภาคกลาง	 เช่น	 แม่น�้าเจ้าพระยา	 แม่น�้าสะแกกรัง	 ป่าบึงน�้าจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เช่น	 แม่น�้ามูล	 ชี					

เรียกว่าป่าบุง่-ทาม	พืน้ทีเ่ป็นแอ่งมนี�า้ขงัเรยีกว่าบุง่	พืน้ทีด่อนมต้ีนไม้ใหญ่น้อยเรยีกว่าทาม	ปัจจบัุนป่าถูกท�าลาย

ไปมากเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ตั้งชุมชน	และเพื่อท�าเกษตรกรรม

ป่าผลัดใบ

1.	 ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ	(mix	deciduous	forest)

	 ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบมีอยู่มากทางภาคเหนือ	 ภาคกลาง	 และพบกระจัดกระจาย																

เป็นหย่อมเล็กๆ	ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ส่วนทางภาคใต้ไม่พบป่าชนิดนี้เลย	มีลักษณะเป็นป่าโปร่งมาก
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หรือน้อย	 ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่	 ขนาดกลางและขนาดเล็กปะปนกันหลากชนิด	 โดยเฉพาะพรรณไม้												

ของวงศ์	 LaGuminosae,	 Combretaceae,	 Labiatae	 แต่จะไม่ปรากฏพรรณไม้กลุ่มยาง	 เต็ง-รัง	 ที่ผลัดใบ		

บางแห่งมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ	 ขึ้นเป็นกอสูงๆ	 แน่น	 หรือกระจัดกระจาย	พื้นดินมักเป็นดินร่วนปนทราย	 มีความ															

ชุ่มชื้นในดินปานกลาง	หากเป็นดินที่สลายมาจากหินปูน	หรือดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ตามริมฝั่งแม่น�้า	มักจะ

พบไม้สักขึ้นเป็นกลุ่มๆ	 เช่น	ป่าเบญจพรรณในภาคเหนือถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้	 ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี	 ใน

ช่วงฤดูแล้ง	มกราคม-มีนาคม	ต้นไม้ส่วนใหญ่จะผลัดใบ	ท�าให้เรือนยอดของป่าดูโปร่งมาก	เมื่อเข้าฤดูฝนไม้จะ

ผลิใบเต็มต้น	ป่าจะกลับเขียวชอุ่มเช่นเดิม	

2.	 ป่าเต็งรัง	ป่าแพะ	ป่าแดง	หรือป่าโคก	(deciduous	dipterocarp	forest)

	 ป่าเต็งรัง	ป่าแดง	ป่าแพะ	หรือป่าโคก	พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประมาณ	ร้อยละ	

80	ของป่าชนิดต่างๆ	ที่มีอยู่ในภาคนี้	นอกจากนี้ยังพบทั่วไปในภาคเหนือ	และกระจัดกระจายลงมาภาคกลาง	

พบทัง้ในทีร่าบและเขาทีต่�า่กว่า	1,000	เมตรลงมา	ขึน้ได้ในทีด่นิตืน้	ค่อนข้างแห้งแล้ง	เป็นดนิทรายหรอืดนิลกูรงั	

ถ้าเป็นดินทรายก็มีความร่วนลึกระบายน�้าได้ดี	 แต่ไม่สามารถเก็บรักษาความชุ่มช้ืนไว้ได้เพียงพอในฤดูแล้ง															

ถ้าเป็นดินลูกรัง	ดินจะตื้นมีสีค่อนไปทางแดงคล�้า	บางแห่งจึงเรียกป่าชนิดนี้ว่าป่าแดง

	 ลักษณะของป่าเต็งรังเป็นป่าโปร่ง	 ประกอบด้วย	 ต้นไม้ผลัดใบขนาดกลางและเล็กขึ้นห่าง

กระจัดกระจายไม่แน่นทึบ	 บางแห่งมีดินทรายค่อนข้างลึก	 ต้นไม้มักมีลักษณะสูงใหญ่ข้ึนเป็นกลุ่ม	 ได้แก	่																					

ยางกราด	เหียง	พลวง	เต็ง	รัง		

3.	 ป่าเต็งรัง-ไม้สน	(pine-deciduous	dipterocarp	forest)

	 ป่าเต็งรังที่อยู่บนภูเขาสูงจากระดับน�้าทะเลตั้งแต่	700	เมตรถึง	1,350	เมตร	มักจะพบสนสองใบ

และสนสามใบขึ้นปะปนในชั้นเรือนยอด	และมีขนาดสูงเด่นกว่าเรือนยอดชั้นบนของป่าเต็งรังทั่วไป	นอกจากนี้

ยงัมพีรรณไม้ของป่าดิบเขาแทรกด้วย	เรยีกป่าน้ีว่าป่าเตง็รงั-ไม้สน	มกัพบทางภเูขาทางภาคเหนอืท่ีมไีฟป่ารบกวน

อยู่เสมอ	 	 พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	 และอุทยานแห่งชาติน�้าหนาว	 จังหวัดเพชรบูรณ์	

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้แถวอุบลราชธานีและสุรินทร์	 ภาคกลางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและ

เพชรบุรี

วิวัฒนาการของการป่าไม้ในประเทศไทย 

แบ่งออกเป็น	2	ยุค	คือ	ยุคก่อนสถาปนากรมป่าไม้เมื่อปี	2439	กับยุคหลังสถาปนากรมป่าไม้	

การป่าไม้ยุคก่อนสถาปนากรมป่าไม้ 

แต่เดิมประเทศไทยมีป่าไม้อยู่อุดมสมบูรณ์	 มองไปทางใดจะพบแต่ป่าท่ีมีต้นไม้ข้ึนอยู่มากมายเต็มไป

หมด	ประชาชนมีอยู่น้อย	มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	ประกอบด้วยพฤกษานานาพรรณ	มีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์	

ดิน	 น�้าป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะสมดุล	 ประชาชนได้อาศัยป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัย	 4	 ทั้งอาหาร	 เครื่อง													

นุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค	ล้วนได้จากป่าไม้โดยไม่ต้องซื้อหา	การตัดไม้และเก็บของป่าท�าได้อย่างเสรี
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ไม่ต้องขออนุญาต	 เพราะมีป่าไม้อยู่มากมายใครใคร่ใช้ก็ใช้โดยไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานของรัฐอย่างเช่น	

ทุกวันนี้	

ถึงจะมีป่ามากมายในสมัยกรุงสุโขทัย	 พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 ยังทรงแนะน�าให้ราษฎรปลูกป่า															

ปลูกไม้	ดังปรากฏในศิลาจารึกตอนหนึ่งว่า	พวกชาวสุโขทัยได้มีการปลูกป่าหมาก	ป่าพลูกันทั่วเมือง	ป่าพร้าว	

ป่าลาน	ป่าขนุน	ป่ามะม่วง	และป่ามะขาม	ใครปลูกสร้างได้ก็เป็นของคนนั้น	เป็นพระราโชบายที่ให้ประชาชน

รักการปลูกสร้างป่า

ตลอดระยะเวลาเกือบ	 600	 ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 มาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์				

พระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นไม่ได้มีการควบคุมเรื่องป่าไม้แต่ประการใด	เพราะมองไปที่ไหนก็มีแต่ป่า	และเชื่อกัน

ว่าป่าไม้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค	เป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	การตัดไม้และเก็บหาของป่าของราษฎรจึงเป็น

ไปอย่างเสรี	ถือว่าป่าดงเป็นของสาธารณะและมีอยู่มากมายควรจะได้บุกเบิกเปลี่ยนมาเป็นไร่เป็นนา	เพื่อปลูก

ข้าวและพืชผลทางเกษตรอื่นๆ

ต่อมาเมื่ออังกฤษได้ครอบครองอินเดียและพม่า	 ได้รู้จักคุณค่าของไม้สักซ่ึงเป็นไม้คุณภาพดี	 สวยงาม	

มีราคา	 ชื่อเสียงและคุณสมบัติของไม้สักที่ใช้ในเมืองร้อนแล้วไม่มีปลวกท�าลาย	 หมู่ชนชาติอังกฤษ	 จึงได้มีการ

ตดัฟันไม้สกัจากประเทศอนิเดียและพม่าไปจ�าหน่ายยงัประเทศองักฤษท�ารายได้ให้กบัผูเ้กีย่วข้องมากมาย	ท�าให้

ป่าไม้สักในอินเดียและพม่าเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว	ต่อมาอังกฤษทราบว่ามีป่าไม้สักมากมายและอุดมสมบูรณ์

ในภาคเหนือของประเทศไทยจึงต้องการไม้สักจากประเทศไทยไปขายท�าก�าไรอันเป็นจุดเริ่มต้นการท�าไม้เพื่อ

การค้าในประเทศไทย	 และสร้างความเสียหายให้กับป่าของประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้	 โดยมีชาวอังกฤษ	

พม่า	มอญ	และจีน	ในท้องถิ่นเป็นตัวการส�าคัญในการท�าไม้	

ในปี	พ.ศ.	2372	พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	3	ทรงเห็นสมควรจะควบคุมกิจการ

ท�าไม้ให้เป็นกิจจะลักษณะ	 จึงทรงตั้งขุนจ�าเริญรักษา	 ขึ้นเป็นเจ้าภาษีไม้ขอนสัก	 และได้มีการท�าไม้กระยาเลย

ออกมาใช้ประโยชน์ด้วย	 เช่น	 ไม้ตะแบก	ตะเคียน	 ยาง	 และอุโลก	 ต่อมาในปี	 2385	 ชาวอังกฤษก็ได้เข้ามามี

บทบาทในการท�าไม้ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

วธิกีารท�าไม้สกัในภาคเหนือสมยัน้ัน	ผูป้ระสงค์จะท�าไม้ต้องขออนญุาตจากเจ้าผูค้รองนครซึง่เป็นเจ้าของ

ป่าเสียก่อน	เจ้าของป่าไม้สักในขณะนั้น	ได้แก่	 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	และน่าน	เมื่อได้																		

รับอนุญาตแล้วจะตัดฟันได้ทั้งไม้เล็กและไม้ใหญ่	โดยจ่ายเงินตามจ�านวนไม้สักที่ตัดลง	เรียกว่า	จ่ายค่าตอ	ไม่มี

การก�าหนดขนาดและจ�านวนไม้ที่ตัด	 ไม่มีการบ�ารุงป่าและควบคุมทางวิชาการป่าไม้แต่อย่างใด	 เหตุการณ์ได้

เป็นอย่างนี้มาช้านาน	ประกอบกับการอนุญาตให้ท�าไม้ของเจ้าผู้ครองนครมิได้เป็นไปอย่างยุติธรรม	 โดยหวัง

ประโยชน์เองมากเกินไป	 เช่น	 อนุญาตให้รายหนึ่งแล้ว	 หากรายอื่นให้เงินมากกว่าก็อนุญาตให้รายนั้น	 รวมทั้ง

บางป่ามกีารอนญุาตซ�า้ซ้อนกนั	จงึมกัเกดิกรณพีพิาทระหว่างเจ้าผูค้รองนครทีเ่ป็นเจ้าของป่าอยูเ่สมอ	รวมทัง้มี

การร้องเรียนมายังรัฐบาลมากขึ้น

ในปี	 2417	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่	 รัชกาลที่	 5	 ได้วางรากฐานการจัดเก็บภาษีและ

ควบคุมการอนุญาตท�าไม้ให้เป็นระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน	 โดยมีพระบรมราชโองการว่าด้วยการภาษีไม้
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ขอนสักและไม้กระยาเลย	และสัญญาที่เจ้าผู้ครองนครท�ากับชาวต่างประเทศต้องได้รับสัตยาบันจากรัฐบาลจึง

จะมีผลบังคับใช้

พ.ศ.	2427	ทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร	เสด็จขึ้นไปเป็นข้าหลวงใหญ่

ประจ�าที่เชียงใหม่เพื่อดูแลกิจการป่าไม้ในมณฑลพายัพ	และเปลี่ยนแปลงการให้ข้อสัตยาบันในการท�าไม้	และ

เพิ่มค่าตอไม้	โดยเก็บเงินค่าตอที่เพิ่มขึ้นเป็นของรัฐบาลทั้งหมด

เนื่องจากประเทศไทยมีป่าไม้สักอุดมสมบูรณ์	 และรัฐบาลได้เข้าควบคุมการท�าไม้ให้เป็นระเบียบดีขึ้น

บ้างแล้ว	ท�าให้มชีาวต่างประเทศเข้ามาท�าไม้มากขึน้	มหีลายบรษิทั	เช่น	บรษิทับอร์เนยีว		บรษิทัสยามฟอร์เรสต์	

(ต่อมาเปลี่ยนเป็น	บริษัทแองโกลไทย)	และบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า		จึงเกิดการแก่งแย่งในการขอเข้าท�าไม้โดย

การเสนอให้เงินกินเปล่าแก่เจ้าผู้ครองนครเป็นจ�านวนมากเพื่อท่ีจะได้สิทธิ์ในการท�าไม้	 จึงมีการร้องเรียนและ

ฟ้องร้องเสมอๆ	รัฐบาลจึงสนใจที่จะหาวิธีแก้ไขโดยใช้แนวทางของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้

พ.ศ.	 2432	พระยาด�ารงราชพลขันธ์	 เอกอัครราชทูตสยามประจ�ากรุงเบอร์ลิน	ประเทศเยอรมัน	ซึ่ง

สนใจในกิจการป่าไม้ได้	ศึกษาสภาพป่าไม้ของเยอรมันและเสนอรายงานว่า	ป่าไม้ในเยอรมันมีน้อย	รัฐบาลจึง

ให้พนักงานปลูกป่าขึ้นให้เต็มเป็นป่าของรัฐบาล		ท�าให้มีป่าเพิ่มมากขึ้น	และได้ตัดฟันไม้ขายเป็นประโยชน์ของ

แผ่นดินทั้งส้ิน	 ส�าหรับประเทศไทยนั้นน�้าท่าอุดมสมบูรณ์	 ต้นไม้ข้ึนได้ดี	 แต่หากปล่อยให้ราษฎรตัดไม้ตาม														

อ�าเภอใจ	ป่าที่ดีคงหมดสิ้นไป

รัฐบาลได้ติดต่อกับรัฐบาลอินเดียของอังกฤษขอผู้เช่ียวชาญเรื่องป่าไม้มาช่วย	 รัฐบาลอินเดียได้ส่ง																		

มร.	เอช	เอ	สเลด	ชาวอังกฤษที่เคยท�างานกรมป่าไม้พม่ามา	มร.สเลดได้ส�ารวจดูงานในท้องที่ภาคเหนือ	แล้ว

รายงานต่อรัฐบาลพร้อมทั้งชี้ข้อบกพร่องสรุปได้ดังนี้

1.	การป่าไม้ทั้งหมดยังอยู่ในครอบครองของเจ้านครแทนที่จะอยู่ในการดูแลของรัฐบาล

2.	การท�าไม้เท่าที่เป็นอยู่ไม่มีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง	ขาดหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองรักษาป่าให้ได้

ผลผลิตอย่างยั่งยืนถาวร

และเสนอแนะข้อแก้ไขดังนี้	

1.	รัฐต้องเข้าจัดการป่าไม้เองโดยเฉพาะไม้สักที่มีค่าต้องโอนมาอยู่ในการควบคุมของรัฐ

2.	จัดตั้งหน่วยงานควบคุมป่าไม้ขึ้นเป็นทบวงการเมืองของรัฐ

3.	ออกกฎหมายส�าหรับควบคุมกิจการป่าไม้

4.	 การป่าไม้เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งต้องมีพนักงานท่ีอบรมมาด�าเนินการ	 และให้ส่งคนไปศึกษา

อบรมด้านการป่าไม้

5.	แก้ไขสัญญาอนุญาตท�าป่าไม้	เน้นการรักษาป่ามากกว่าการบ�ารุงป่า

6.	การเก็บค่าตอเป็นหน้าที่รัฐบาลเก็บเสียเอง

7.	สิทธิการถือครองป่าไม้ทั้งหมดควรเป็นของรัฐ

8.	ยกเลิกการให้ราษฎรใช้ไม้สักโดยเสรี	ส่งเสริมให้ใช้ไม้กระยาเลยชนิดอื่นแทน

9.	มีการท�าไม้เกินก�าลังผลิตของป่าถึง	3.5	เท่า	ต้องแก้ไข
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สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น	ทรงเห็นด้วยจึงน�าขึ้นกราบ

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพิจารณาอยู่	 12	 วัน	 เมื่อวันที่	 18	 กันยายน	 2439													

ทรงตอบเห็นด้วย	เป็นอันว่าท่านมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตั้งกรมป่าไม้ขึ้นวันที่	18	กันยายน	2539	

และให้	มร.สเลด	เป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรก	เมื่อ	16	ตุลาคม	2439	กรมป่าไม้จึงถือเอาวันที่	18	กันยายนของ

ทุกปี	เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้

การป่าไม้ยุคหลังสถาปนากรมป่าไม้

เร่ิมแรกกรมป่าไม้มสี�านกังานอยูร่มิแม่น�า้ปิง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ซึง่ต่อมาเป็นส�านกังานป่าไม้เขตเชยีงใหม่	

สังกัดกระทรวงมหาดไทย	 มีแต่ราชการบริหารส่วนกลาง	 ส่วนใหญ่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นชาวต่างประเทศ																

โดยเฉพาะชาวอังกฤษที่จ้างมาจากกรมป่าไม้พม่า	 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานหนังสือราชการจึงใช้เป็น

ภาษาอังกฤษเสียส่วนใหญ่	การแบ่งหน้าที่และบริหารราชการอาศัยแบบอย่างของประเทศพม่า

หลังจากตัง้กรมป่าไม้มาเป็นปีที	่120	กจิการด้านวชิาการป่าไม้เจรญิก้าวหน้าไปมาก	แต่เนือ้ทีป่่าลดลง

อย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากการพัฒนาประเทศและมีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นตามจ�านวนประชากร

การจัดการป่าไม้ในระยะนี้แบ่งออกเป็น	4	ช่วงด้วยกัน

ก. ช่วงการจัดการป่าไม้แบบดั้งเดิม เป็นช่วงที่ค่อนข้างยาวนานอยู่ระหว่าง	พ.ศ.	2439-2494	รวม	

55	ปี	มีเจ้ากรมป่าไม้เป็นชาวอังกฤษ	3	คน	และอธิบดีกรมป่าไม้ชาวไทยอีก	5	คน	ระยะแรกเป็นช่วงที่เน้นการ

ท�าไม้ออกจากป่าเป็นหลัก	 เนื่องจากเป็นระยะเริ่มงานใหม่	 ขาดผู้ท่ีมีความรู้	 ประกอบกับพื้นท่ีป่ามีมากมาย														

อยู่ในความครอบครองของเจ้านายฝ่ายเหนือ	 ฝรั่งได้ย้ายการท�าไม้มาจากอินเดียและพม่ามาตั้งบริษัทท�าไม้ใน

ประเทศไทย	ท�าให้เกิดข้อพิพาทและผลร้ายต่อการป่าไม้ของไทยในเวลาต่อมา

ช่วง	พ.ศ.	 2540	 –	พ.ศ.	 2494	 ได้มีการปรับปรุงบริหารจัดการส่วนราชการด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง	

และในปี	2484	ได้มีการตราพระราชบัญญัติป่าไม้เป็นครั้งแรก	ซึ่งเป็นกฎหมายส�าคัญที่ได้ใช้บังคับมาตราบจน

ปัจจุบัน	ในปี	2494	ตราพระราชบัญญัติป่าไม้	ก�าหนดให้ไม้สักทั่วราชอาณาจักรเป็นไม้ประเภท	ก.	ห้ามตัดแม้

อยู ่ในที่ของเอกชน	 และในช่วงระหว่างนี้ก็ได้ตั้งโรงเรียนป่าไม้ข้ึน	 เพื่อให้ความรู ้ด้านป่าไม้ในปี	 2479																												

หลังจากนั้น	ในปี	2486	ได้ตั้งคณะวนศาสตร์	ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อเพิ่มพูนความส�าคัญด้านการ

ป่าไม้	ทั้งในทางวิชาการและการวางแผนด้านป่าไม้ในประเทศไทย

เป็นทีส่งัเกตว่า	ช่วงการจดัการป่าไม้แบบด้ังเดมิทีเ่น้นการท�าไม้นัน้	ปรากฏว่าได้มกีารท�าไม้สกัออกจาก

ป่าเป็นจ�านวนมากสามารถท�ารายได้ให้ประเทศเป็นอันดับสองรองจากข้าว	 ท�าให้ปริมาณไม้สักที่เหมาะแก	่													

การสืบพันธุ์ลดลงไปด้วย	และสภาพป่าเสื่อมถอยลงเป็นล�าดับ						

ข. ช่วงจัดการป่าไม้แบบเอนกประโยชน์	 	 เป็นระยะเริ่มการจัดการป่าไม้สมัยใหม่	อยู่ระหว่าง	พ.ศ.	

2495-2524	รวมเป็นระยะเวลา	30	ปี	

ช่วงน้ีแม้ยังคงมีการท�าไม้ออกจากป่าอย่างต่อเนื่องและเป็นช่วงที่ป่าถูกบุกรุกท�าลายมากที่สุดเฉลี่ย

มากกว่า	3	ล้านไร่ต่อปีก็ตาม	แต่การจัดการป่าไม้ได้เน้นไปที่การใช้ทรัพยากรป่าไม้ในด้านอื่นๆ	นอกเหนือจาก
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ไม้มากขึน้เป็นล�าดับ	เช่น	การจัดการป่าไม้เพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�า้	การจดัการป่าไม้เพือ่เป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร	

เป็นที่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่า	 และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในรูปของอุทยานแห่งชาติ	 สวนพฤกษศาสตร์																								

สวนรุกขชาติ	เป็นต้น

เป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ช่วงการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก	ได้มีการประกาศ

ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รวมในช่วงนี้ถึง	4	ฉบับ	ฉบับละ	5	ปี	จาก	พ.ศ.	2504-2524	โดยใน

แผนแรกๆ	 จะเน้นการสร้างงานและเพิ่มรายได้สนับสนุนการบุกเบิกท่ีดินเพื่อผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อใช้

ในประเทศและส่งออก	 รวมทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ	 เช่น	 การก่อสร้างถนนหนทาง	 การสร้างเขื่อน														

พลังน�้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า	 การขยายเมืองและพัฒนาความเจริญไปสู่ชนบท	 ท�าให้เกิดการใช้ท่ีดินเพื่อท�าการ

เกษตรอื่นๆ	โดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	เช่น	ปอ	มันส�าปะหลัง	ข้าวโพด	เป็นต้น	ประกอบกับหลังสงครามโลกครั้ง

ที่	2	ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท�าลายเกินกว่าที่ทางราชการจะป้องกันรักษาได้

กรมป่าไม้ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองมากมาย	รายได้และผลผลิตของป่าลดลง	

กรมป่าไม้เปลีย่นจาก	กรมทีท่�ารายได้เข้ารฐั	มาเป็นกรมทีต้่องใช้งบประมาณแผ่นดนิปีละนบัพนัล้านบาท	ส�าหรบั

เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันรักษาป่า	ปลูกบ�ารุงป่า	และการจัดการป่าไม้ด้านอนุรักษ์		กิจกรรมส�าคัญที่เน้นใน

การด�าเนินการขณะนั้น	คือการป้องกันรักษาป่าที่ด�าเนินไปตามนโยบาย	แต่ไม่ถูกทิศทาง	

พ.ศ.	 2495	 มีการปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 เปลี่ยนช่ือกระทรวงเป็นกระทรวงเกษตร	 และ																							

เร่ิมประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 ในปี	 2503	 ในปี	 2507	 ประกาศพระราชบัญญัต	ิ																						

ป่าสงวนแห่งชาติ	

ในปี	2504	ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	โดยก�าหนดจะสงวนป่าไม้ไว้

เป็นสมบัติของชาติเป็นเนื้อที่	 156	 ล้านไร่	 หรือร้อยละ	 50	 ของเนื้อที่ประเทศ	 ต่อไปเมื่อพลเมืองเพิ่มขึ้นก็จะ																

ลดเนื้อที่ป่าเหลือ	125	ล้านไร่หรือร้อยละ	40	และแบ่งครึ่งหนึ่งให้เป็นป่าต้นน�้าล�าธาร	ครึ่งหนึ่งเป็นป่าผลิตไม้

และของป่า

พ.ศ.	2520	คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งคณะกรรมการป้องกันการบุกรุกท�าลายป่าของชาติ	ในปีนี้รัฐบาล

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	4	เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศลดลงเหลือร้อยละ	38	

พ.ศ.	 2522	 กรมป่าไม้ลดขนาดจ�ากัดของไม้สักท่ีคัดเลือก	 ปลูกป่าเพิ่มจากปีละ	 500,000	 ไร่	 เป็น	

1,000,000	ไร่ต่อปี	ลดการท�าไม้ลงร้อยละ	50	ด้วยการปิดป่าโครงการ	341	ป่าเนื้อที่	122,827	ตารางกิโลเมตร	

เพื่อเก็บไว้เป็นต้นน�้าล�าธาร	จัดเป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พ.ศ.	2524	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสัมมนาเรื่องการเกษตรภาคเหนือ	ณ	ส�านักงานเกษตร

ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	23-24	กุมภาพันธ์	2524	ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

เสด็จ	 และมีพระราชด�าริเรื่องสิทธิท�ากินของราษฎรในพื้นท่ีป่าอันเป็นจุดก�าเนิดโครงการ	 ส.ท.ก.	 ที่กรมป่าไม้		

ด�าเนินการในเวลาต่อมา

ในช่วงน้ีป่าไม้ถูกท�าลายอย่างหนัก	 ผลิตผลจากป่าลดลง	 ประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากประเทศ																											

ผู้ส่งออกมาเป็นผู้น�าเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากต่างประเทศ	ทั้งไม้ซุง	ฟืนและถ่าน
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ค. ช่วงจัดการป่าไม้เพื่อชุมชน หรือวนศาสตร์ชุมชน	เป็นช่วงระหว่าง	พ.ศ.	2525-2543	ระยะเวลา	

18	ปี	มีอธิบดีกรมป่าไม้ถึง	13	คน	เป็นช่วงที่การเมืองมีอิทธิพลต่อการป่าไม้มากที่สุดช่วงหนึ่ง	อธิบดีแต่ละท่าน

ด�ารงต�าแหน่งในระยะเวลาอันสั้น	 และมีการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเป็นเวลานาน	การบริหารจัดการใน	

ช่วงนี้จึงสับสนวุ่นวาย	มีภาพพจน์ที่ไม่ดีในสายตาของประชาชน	ทั้งๆ	ที่กรมป่าไม้มีบุคลากรที่ดีมีความสามารถ

อยู่มากก็ตาม

ช่วงนีถ้งึจะเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนมากขึน้	แต่การจดัการป่าไม้อเนกประโยชน์เพือ่การอนรุกัษ์	

และการตัดฟันไม้มาใช้ประโยชน์ยังด�าเนินการต่อไป		จนมายกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้ในปี	2532	ถึงกระนั้น

ป่าไม้ยังถูกบุกรุกท�าลาย	 พื้นที่ป่าลดน้อยถอยลง	 มีการเรียกร้องให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 ต้องการให้

ชมุชนเป็นผูจ้ดัการดแูลป้องกนัรกัษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าจะได้เกดิความรกัและหวงแหนทรพัยากรป่าไม้	

มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของป่า	 โดยเชื่อว่าการจัดการกับป่าลักษณะนี้จะรักษาป่าให้รอดปลอดภัยได้	 ความจริง

ศาสตราจารย์เทียม		คมกฤส	อดีตอธิบดีกรมป่าไม้	และคณบดีคณะวนศาสตร์	ก็ได้เคยมีแนวคิดที่ให้ราษฎรใน

ท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงจากป่า	เพื่อให้เกิดความหวงแหนและเป็นเจ้าของป่า	แทนที่จะปล่อยให้ผู้อื่นมา

หาประโยชน์จากป่า	

ช่วงปี	พ.ศ.	2525	เป็นต้นมา	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์

ป่าไม้มากขึ้น	 ก�าหนดให้จัดท�าแผนแม่บทเพื่อจัดการอุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และการจัดชั้น

คุณภาพลุ่มน�้าทั่วประเทศ	และผลกระทบจากการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	

พ.ศ.	2538	กรมป่าไม้ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	ฉบับผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแล้ว	 และในปี	 2539	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ	 จนกระทั่งปีที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	

พ.ศ.	2540	โดยเน้นให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตมิากยิง่ขึน้		ปี	2543	ทกุพรรคการเมอืง

และคณะรัฐมนตรี	ได้เสนอ	ร่าง	พ.ร.บ.ป่าชุมชนต่อรัฐสภา		รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนได้เสนอ	ร่าง	พ.ร.บ.	

ป่าชุมชนฉบับประชาชนเข้าสู่สภาเช่นกัน	นับแต่กรมป่าไม้	ร่าง	พ.ร.บ.ป่าชุมชน	ตั้งแต่ปี	2534		และถึง	พ.ร.บ.	

ป่าชุมชนจะผ่านสภาผู้แทนราษฎร	แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาในปี	2545	ต่อมา	พ.ร.บ.ป่าชุมชนได้

ผ่านสภาโดยก�าหนดไม่อนุญาตให้ตัดฟันไม้ในป่าอนุรักษ์		จึงมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ	ปรากฏว่าศาล

ได้ตัดสินให้เป็นโมฆะ	เนื่องจากสมาชิกเข้าร่วมประชุมสภาไม่ครบองค์		จนถึงบัดนี้ยังไม่มี	พ.ร.บ.ป่าชุมชนออก

บังคับใช้แต่อย่างใด

ง. ช่วงจัดการป่าไม้ในเมืองและการป่าไม้เอกชน	 โดยเริ่มตั้งแต่	 พ.ศ.	 2544	 เป็นต้นมา	 เนื่องจาก																

ป่าไม้ได้ถกูท�าลายมเีนือ้ทีป่่าลดน้อยลงเป็นล�าดับ	ถงึจะมกีารยกเลกิสมัปทานการท�าป่าไม้ไปแล้วกต็าม	แต่ความ

สูญเสียจากการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าของประชาชนเพื่อใช้สอย	 บางพวกกลัวความผิดก็เผาทิ้งเพื่อเอาพื้นที่

ท�าการเกษตร	ไม่ทราบว่าการยกเลกิสมัปทานได้ประโยชน์อย่างใด	นกัวชิาการป่าไม้หลายคนยงัไม่เข้าใจจนบดันี	้

แต่คนไทยยังต้องใช้ไม้ใช้กระดาษกันอยู่	 หากไม่ปลูกไม้ไว้ใช้สอยก็ต้องซ้ือจากต่างประเทศ	 ตั้งแต่	 ปี	 2532	 ที่

ยกเลิกสัมปทานการท�าป่าไม้ประเทศไทยต้องซื้อไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เพิ่มข้ึนทุกปี	 นอกจากนี้ประชาชน																		

เพิ่มมากขึ้นพื้นที่ของเมืองขยายกว้างขวางออกไป	 ความต้องการต้นไม้และสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน																			
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หย่อนใจมเีพิม่ขึน้เป็นล�าดบั	ดงัน้ันการปลกูต้นไม้ในเมอืงหรอืการป่าไม้ในเมอืงจงึมคีวามจ�าเป็นมากขึน้ในอนาคต	

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าเขตหนาว	ดังนั้นการส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่ายึดการป่าไม้

เป็นอาชีพ	โดยเฉพาะเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวชนบทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูง	ประเทศทั้งหลายที่

เจริญแล้วต่างมีป่าเป็นของเอกชนด้วยกันทั้งสิ้น	 การจัดการป่าต่อไปนี้จึงเป็นยุคของการป่าไม้เอกชน	 เป็นช่วง

ทีเ่อกชนจะพากันปลกูป่าพลกิแผ่นดินให้เป็นสเีขยีวยดึการป่าไม้เป็นอาชีพ	การป่าไม้ของไทยในอนาคตกจ็ะกลบั

มาอุดมสมบูรณ์ภายใต้การจัดการที่ดี

นโยบายป่าไม้ของประเทศไทย

นับตั้งแต่ได้สถาปนากรมป่าไม้	2439	จนถึงเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี	2504		

ประเทศไทยโดยรฐับาลยคุสมยัต่างๆ	ไม่เคยได้ประกาศนโยบายการป่าไม้ของชาตไิว้อย่างเป็นทางการแต่อย่างไร	

นโยบายที่ใช้ในการบริหารส่วนใหญ่จึงมาจากกรมป่าไม้เอง	 การมิได้มีนโยบายป่าไม้ไว้แน่นอนย่อมท�าให้การ

ด�าเนนิการทางด้านป่าไม้ติดขดั		และไม่สามารถท�าได้ต่อเนือ่งยนืยาวต่อไป	ท�าให้เกดิผลเสยีหายข้ึนมากเนือ่งจาก

งานป่าไม้ส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลายาวนานและต่อเนื่องกัน	 เช่น	 การสงวนป่า	 การบ�ารุงรักษาป่าตลอดจนการ

ค้นคว้าทดลอง	

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก	ได้มีข้อความเกี่ยวกับกิจการป่าไม้อยู่หลายตอน	ซึ่ง

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ	จะต้องปฏิบัติตาม	จึงพอถือได้ว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายและจุดมุ่งหมายใน

การด�าเนินการกจิการป่าไม้ของประเทศไทยให้ชดัเจน	และมผีลผกูพนัในการทีร่ฐับาลชดุต่อๆ	ไปต้องถอืปฏบิตัิ

ตามสมควร	รวมถึงแผนชาติทั้ง	10	ฉบับ	ก็มีนโยบายหลักที่ส�าคัญในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้คือ

1.	นโยบายในการสงวนป่าและจ�าแนกที่ดิน

2.	นโยบายการป้องกันรักษาต้นน�้าล�าธาร

3.	นโยบายการจัดการป่าให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

4.	นโยบายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

5.	นโยบายการปลูกสร้างสวนป่า

นโยบายส่วนของกรมป่าไม้	อธบิดกีรมป่าไม้แต่ละท่านทีเ่ข้ามาบรหิารงานป่าไม้อาจมนีโยบายแตกต่าง

กนัไปบ้างในเรือ่งรายละเอยีด	แต่นโยบายหลกัต้องปฏบิตัติามนโยบายป่าไม้แห่งชาต	ิและภาระหลกัหน้าทีส่�าคญั

ของกรมป่าไม้	คือ	การป้องกันรักษาป่า	การฟื้นฟูป่า	การส่งเสริมการปลูกป่า	การบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้า

ล�าธาร	อทุยานแห่งชาต	ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและพืน้ทีอ่นรุกัษ์อืน่ๆ	การจดัการเสรมิระบบนเิวศป่าไม้	นอกจาก

นีย้งัมงีานพฒันา	คอืการวางแผนพฒันา	การบรหิารจดัการองค์กรเพือ่รองรบัการป่าไม้ในอนาคต	และพฒันาการ

วิจัยด้านป่าไม้	การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	ระเบียบ	รวมถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านป่าไม้

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่าไม้ของชาติ
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การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานป่าไม้ 
การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานป่าไม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมาให้เข้ากับยุค

สมัยจากเดิม	 	 เริ่มตั้งกรมป่าไม้อยู่ในกระทรวงหมาดไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 2439	ท�าหน้าที่ส�าคัญอย่างเดียวคือการ	

เก็บรายได้ในการท�าไม้สักของบริษัทชนชาติอังกฤษมีข้าราชการไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ	 แม้แต่	

หนังสือราชการและการสั่งงานก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น	 จึงต้องส่งนักเรียนไปศึกษาการป่าไม้ท่ีอังกฤษ	 อินเดีย	

และพม่าเพื่อจะได้ท�างานร่วมกับเจ้ากรมป่าไม้ชาวอังกฤษ	 3	 คนที่ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรมป่าไม้เกือบ	 30	 ปี																				

ในสมัยน้ันสมุห์บัญชียังเป็นชาวยุโรปมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ท่ีจบการศึกษาป่าไม้มาจาก	

ต่างประเทศ	ระยะนั้นมีความจ�าเป็นหลายประการเพราะคนไทยยังมีการศึกษาน้อย	ไม่มีความรู้ความสามารถ

ทั้งเรื่องหนังสือราชการและการบัญชี	

คนไทยคนแรกที่มาเป็นอธิบดีกรมป่าไม้คือพระยาดรุพันธ์พิทักษ์	(สนิท	พุกกะมาน)	ท่านเป็นนักเรียน

ที่ศึกษาวิชาการเพาะปลูกและศึกษาต่อด้านวิชาการป่าไม้อีก	3	ปี	ที่ประเทศอังกฤษ	ท่านด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่

ปี	2467	จนถึงปี	2477	รวม	10	ปี		เดิมนั้นการบริหารงานป่าไม้ถึงจะปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค	แต่ยังขึ้นตรง

กับอธิบดีกรมป่าไม้	ในขณะนั้นมิได้แยกเป็นกองหรือแผนก	ในท้องที่แบ่งเขตการบริหาร	เป็น	ตอน	ภาค	บริเวณ

และแขวง		และในปี	2479	ได้แบ่งส่วนราชการเป็นกองและแผนกต่างๆ	ดังที่ใช้เรื่อยมา

การแบ่งส่วนราชการ

เมื่อเริ่มตั้งกรมป่าไม้ปี	2439	กรมป่าไม้มีการบริหารราชการเป็นส่วนกลางเท่านั้น	ต่อมาปี	2483	ได้

แบ่งการบริหาราชการเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ส่วนกลางข้ึนกับอธิบดีกรมป่าไม้โดยตรง	 แบ่งเป็น									

ส�านกังานเลขานุการกรม	กองและแผนกต่างๆ	ป่าไม้ภาคเปลีย่นเป็นป่าไม้เขตขึน้ตรงต่อกรมป่าไม้	ส่วนภมูภิาค	

คือป่าไม้จังหวัดและป่าไม้อ�าเภอ	มอบการบังคับบัญชาไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ	โดยอธิบดีกรม

ป่าไม้มอบอ�านาจในการใช้อ�านาจแทนอธิบดีให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด	 อ�านาจที่ว่านี้เป็นอ�านาจตาม	 พ.ร.บ.																		

ป่าไม้	 2484	 เป็นส่วนใหญ่	 เช่น	 การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร	 การต่อใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม	้																		

การปิดโรงงานแปรรูปไม้	 การตั้งโรงค้าไม้	 ใบเบิกทางก�ากับไม้	 ฯลฯ	 ระยะหลังมีการอนุญาตให้ตัดฟันไม้ใน																			

สวนป่าตาม	พ.ร.บ.	สวนป่า	เพิ่มขึ้นมา	ซึ่งอ�านาจต่างๆ	นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบให้ป่าไม้จังหวัดอีกชั้นหนึ่ง

ให้พิจารณาและลงนามแทนก็ได้	 บางครั้งบางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดให้ป่าไม้ส่งเรื่องให้พิจารณาและ																									

ลงนามเอง	 หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม	 กล่าวคือส�านักงานป่าไม้จังหวัดคือหัวหน้างานธุรการและ																										

ที่ปรึกษาด้านป่าไม้ของจังหวัด	การจะลงนามอนุญาตใดๆ	นั้น	ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก�าหนด		

การด�าเนินการใดๆ	จะต้องแนบระเบียบ	กฎหมายให้พิจารณาในการอนุญาตและลงนามทุกครั้ง	ป่าไม้อ�าเภอก็

เช่นกันขึ้นตรงต่อนายอ�าเภอ	

เมื่อมีการจ�าแนกต�าแหน่งขึ้นใหม่ในปี	 2518	 นั้น	 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในขณะนั้นก�าหนด

ต�าแหน่งเป็นระดบั	3	หรอืชัน้ตรเีก่า	ผูท้ีเ่ป็นชัน้โทหรอืระดบั	4	ย้ายไปปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่	แต่ยงัคงขึน้กบัส�านกังาน

ป่าไม้เขต	 เป็นการบริหารราชการส่วนกลางเช่นเดิม	 ต่อมามีการปรับโครงสร้างของกรมป่าไม้ใหม่	 ปี	 2535	
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ส�านักงานป่าไม้จังหวัด	75	จังหวัด	และส�านักงานป่าไม้อ�าเภอ	524	อ�าเภอ	เป็นราชการส่วนภูมิภาค	ระยะนั้น

มีการบุกรุกท�าลายป่าไปเป็นอันมาก	ทางจังหวัดมีปัญหาในการจับกุมผู้กระท�าความผิด	เพราะส�านักงานป่าไม้

เขตมิได้มีอยู่ทุกจังหวัด	 การประสานงานของจังหวัดกับป่าไม้เขตไม่สะดวก	 จึงโอนย้ายหน่วยป้องกันรักษาป่า

ทั้งบุคลากรและทรัพย์สินมาขึ้นกับส�านักงานป่าไม้จังหวัด	 เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 โดยมีหัวหน้าฝ่าย

ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล	 การปราบปรามการกระท�าผิด	 พ.ร.บ.ป่าไม้	 และปรับเปลี่ยนผู้ช่วยป่าไม้จังหวัด

เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม	 ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ	 ตาม	พ.ร.บ.ป่าไม้	 	 บางจังหวัดท่ีมีอ�าเภอและมี

หน่วยป้องกนัรกัษาป่าจ�านวนมากจงึมข้ีาราชการในสงักดัเป็นอนัมากใกล้เคยีงกบัข้าราชการในส�านกังานป่าไม้

เขตบางเขต	ส่วนจงัหวดัทีไ่ม่มป่ีาบางจงัหวดัมป่ีาไม้อ�าเภอเป็นบางอ�าเภอทีม่กีารอนญุาตเกีย่วกบัการป่าไม้เป็น

จ�านวนมาก	 เช่น	 โรงงานแปรรูปไม้	 โรงค้าไม้แปรรูป	งานในลักษณะดังกล่าวได้ด�าเนินมาจนผ่านเวลา	100	ปี

ของการตั้งกรมป่าไม้		

โครงสร้างของกรมป่าไม้ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

พ.ศ.	2535	ใช้ตั้งแต่	วันที่	8	กรกฎาคม	2539	ตามแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 การแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2535
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ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการใหม่โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง

ทบวงกรม	พ.ศ.	2545	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2545	พระราชบัญญัติที่ออกมาใช้บังคับนั้น	ครั้งแรกก�าหนดให้กรม

ป่าไม้สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดิม	ตัง้กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชืข้ึนใหม่อยูใ่นสงักดั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 เพื่อแยกการจัดการป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจน	

โอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ	 และได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมป่าไม้

เป็น	3	กอง	3	ส�านัก	และส�านักงานป่าไม้จังหวัด	และแบ่งส่วนราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช	ออกเป็น	7	กอง	7	ส�านัก	เปลี่ยนส�านักงานป่าไม้เขตเดิม	21	เขต	เป็นส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์	21	

ส�านักในเบื้องต้น		ข้าราชการทั้ง	2	กรมไม่เห็นด้วยที่อยู่ต่างกระทรวงทั้งในด้านการประสานงานและบังคับใช้

กฎหมาย	 ในที่สุดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้กรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปรวมอยู่ภายใต้สังกัด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เมือ่วนัที่	1	ตลุาคม	2546		ได้มกีารปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการ

ใหม่ของทั้ง	2	กรม	โดยแบ่งส่วนราชการของกรมป่าไม้ตามแผนภูมิที่ 2 และของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า

และพันธุ์พืชตามแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างของกรมป่าไม้

กลุ่มนิติการ
กองการอนุญาต
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แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามความเข้าใจของประชาชนทัว่ไปคดิว่ากรมป่าไม้ถกูแบ่งเป็น	2	กรม	ซึง่ไม่ถกูต้องทัง้หมด	การปฏริปู

ระบบราชการครั้งนี้ท�าความเสียหายให้กับงานป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง	 ในด้านงบประมาณ	 จากกรมป่าไม้เดิมได้รับ

งบประมาณปีละกว่า	 8,000	 ล้านบาท	 เมื่อแยกกรมปีแรก	 กรมป่าไม้ได้รับงบประมาณ	 921	 ล้านบาท																													

กรมอุทยานได้รับงบประมาณ	 7,598	 ล้านบาท	 	 ส�าหรับข้าราชการกรมป่าไม้และลูกจ้างประจ�ามากกว่า																									

16,000	คนถูกแยกเป็น	 4	 ส่วนด้วยกัน	 	บุคลากรส่วนใหญ่ที่สุดคือกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช																	

มีบุคลากร	เกือบ	13,000	คน	กรมป่าไม้	มีบุคลากร	เป็นล�าดับ	2	จ�านวนเกือบ	2,000	คน			ส่วนที่	3	โอนย้าย

ข้าราชการและทรัพย์สินส่วนป่าชายเลน	 และหน่วยจัดการป่าชายเลนทั้งหมดไปจัดตั้งเป็นส�านักอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าชายเลน	ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ส่วนท่ี	4	หลงัจากตัง้กระทรวงแล้ว	ทางกระทรวง

ได้ขอ	ก.พ.	ตัง้ต�าแหน่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพือ่เป็นตวัแทนของกระทรวงในส่วนภมูภิาค	

ไม่ทราบเหตุผลประการใดทาง	ก.พ.	ไม่อนุมัติต�าแหน่งให้ทั้งๆ	ที่กระทรวงอื่นๆ	ก็มีผู้แทนกระทรวง	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์นอกจาก	 เกษตรจังหวัด	 ประมงจังหวัด	 ปศุสัตว์จังหวัด	 สหกรณ์จังหวัด	 ยังมีเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวง	 และมีการตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
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ข้ึนมาจากข้าราชการในกระทรวง	 หลังจากนั้นจึงได้มีการเจรจาขอปรับเปลี่ยนต�าแหน่งป่าไม้จังหวัดทั้งหมด	

ซ่ึงมีเงินประจ�าต�าแหน่งเป็นต�าแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 รวมทั้งโอนข้าราชการของ

ส�านักงานป่าไม้จังหวัดในขณะนั้นไปสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง	และเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค	 	 จ�านวน

ประมาณ	 1,000	 คน	 ดังนั้นข้าราชการที่รักษาการในต�าแหน่งต้องกลับไปต�าแหน่งเดิม	และป่าไม้จังหวัดท่ียัง

ด�ารงต�าแหน่งอยู่ต้องเปลี่ยนเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	อันมีผู้ใต้บังคับบัญชา	เป็น	3	ส่วน

คือส่วนทรัพยากรป่าไม้	ส่วนสิ่งแวดล้อม	และส่วนทรัพยากรน�้า		

จะเห็นได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งขึ้นนั้น	 ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า	

กว่าร้อยละ	 80	 มาจากกรมป่าไม้เดิมทั้งสิ้น	 มาจากสายสิ่งแวดล้อม	 หลายกรมมีจ�านวนข้าราชการไม่มากนัก													

แต่ต�าแหน่งหน้าที่ราชการอยู่ในระดับสูง	 และมาจากกรมทรัพยากรธรณี	 อีกจ�านวนหนึ่ง	 มาจากกรมประมง																						

เลก็น้อยรวมกบัส่วนป่าชายเลนของกรมป่าไม้เป็นหนึง่กรม	รวมทัง้ข้าราชการจากส�านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท

อีกจ�านวนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นสายช่าง		

เมือ่จดัส่วนราชการใหม่ย่อมมปัีญหาในทางบรหิารอยูแ่ล้ว	แรกเริม่ในปีท่ีแยกกระทรวงกนันัน้	กรมป่าไม้		

มีข้าราชการหลักคือป่าไม้จังหวัด		 เดิมป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัดแบ่งเป็น	2	ฝ่าย	คือฝ่ายส่งเสริมกับฝ่ายป้องกัน

รักษาป่า	 และป่าไม้อ�าเภอ	และมีหน่วยป้องกันรักษาป่า	 แต่เมื่อกรมป่าไม้อยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น	

กรมอทุยานแห่งชาติ	สตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	นอกจากจะน�าข้าราชการและทรพัย์สนิของส่วนทีเ่กีย่วกบัชือ่ของกรม

แล้ว	 ข้าราชการของส�านักงานป่าไม้เขตทั้ง	 21	 เขตย้ายไปเป็นส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท้ังหมด	 ยังน�าเอา

ข้าราชการของฝ่ายป้องกันรักษาป่าของส�านักงานป่าไม้จังหวัดไปท้ังหมด	 รวมท้ังข้าราชการส่วนอ�าเภอและ	

ป่าไม้อ�าเภอทั่วประเทศไปทั้งหมด	ป่าไม้อ�าเภอที่เป็นระดับ	7	 เป็นก�าลังส�าคัญในการท�างานของจังหวัด	และ

หากกรมอุทยานจะน�าก�าลังข้าราชการทั้งหมดนั้นไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งและอัตราเงินเดือน	

คงจะไม่มข้ีอสงสยั	แต่ปรากฏว่าข้าราชการทัง้หมดทีย้่ายมาจากส�านกังานป่าไม้จงัหวดันัน้	ในเบือ้งต้นไม่มหีน้าที่

รับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิน้	และไปจดัต้ังให้เป็นหน่วยสนบัสนนุของส�านกังานบรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์	ซึง่มไิด้มหีน้าทีใ่ดๆ	

นอกจากนั้นยังได้ย้ายโอนข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าเกือบทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ไปท�าหน้าที่

ป้องกันรักษาป่าของกรมอุทยาน	 	 เหลือเพียงไม่กี่หน่วยที่เป็นของกรมป่าไม้	 อันท�าให้เกิดความสับสนในการ

ปฏิบัติงานเป็นอันมาก

ข้าราชการของส�านักงานป่าไม้จังหวัด	 ที่บางจังหวัดมีพื้นที่ป่าไม้มาก	 มีเจ้าหน้าที่หลายร้อยคน		

กลับเหลือเจ้าหน้าทีป่ระมาณ	20-30	คนใกล้เคยีงกนัทัว่ประเทศ	เมือ่ย้ายข้าราชการฝ่ายป้องกนัรกัษาป่าไปจาก

กรมป่าไม้นั้น	 ไม่แน่ใจว่ามีการมอบหมายการงานเกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่าให้ผู้ใดหน่วยใดรับผิดชอบ	

หรือไม่	เพราะงานป้องกันรักษาป่านั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมีข้อมูลมากมาย	เช่น	การจับกุมผู้กระท�าความผิด

ในคดีป่าไม้	 จะส่งพนักงานสอบสวนต้องมีผู้ต้องหาและของกลาง	 อันประกอบด้วยไม้	 ของป่า	 อุปกรณ์การ	

กระท�าผดิคอืเคร่ืองมอืในการท�าลายป่า	รวมทัง้รถยนต์ท่ียดึมาเป็นของกลาง	และต้องมทีะเบียนคดแีละทะเบียน

ของกลางไว้เป็นหลักฐาน	 ที่กล่าวมานี้เนื่องจากมีประสบการณ์ในการไปรับงานในต�าแหน่งป่าไม้จังหวัดแล้ว																		

มขีองกลางมากมายในส�านกังาน	แต่ไม่มทีะเบยีนของกลางและหลกัฐานใดๆ	สอบถามเจ้าหน้าทีก่ไ็ม่มผีูใ้ดทราบ	

ท�าให้เกิดปัญหาเม่ือคดีถงึทีส่ดุแล้วจะต้องด�าเนนิการต่อไปอย่างใด	บงัเอญิว่าในช่วงนัน้ไม่มเีรือ่งคดป่ีาไม้ถงึทีส่ดุ
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นอกจากอัตราก�าลังแล้ว	 ยังเกี่ยวเนื่องถึงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของแต่ละกรม	 กล่าวคือ	 กรมป่าไม้มี			

หน้าที่ดูแลป่าสงวน	และป่าตาม	พ.ร.บ.ป่าไม้	2484	หมายถึงพื้นที่ใดๆ	ที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินจัดเป็นป่า

ทั้งสิ้น	 ส่วนกรมอุทยานดูแลพื้นที่อนุรักษ์อันประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และพื้นที	่																	

ลุ่มน�้า	 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดูแลพื้นที่ป่าชายเลน	 อันมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนน้อยที่สุด	 และ																					

มีเพียงจังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีป่าชายเลน	 ผู้ที่รู้เรื่องแนวเขตพื้นที่ป่าดีที่สุดคือป่าไม้อ�าเภอ	 ที่ปฏิบัติงานประจ�า

อ�าเภอ	เพราะต้องเป็นทีป่รกึษาของนายอ�าเภอเกีย่วกบังานป่าไม้	เมือ่ไม่มป่ีาไม้อ�าเภอจงึเกดิความสบัสนในการ

ปฏิบัติงานในจังหวัด	 ฝ่ายปกครองคือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอยังต้องการท้ังหน่วยป้องกันรักษาป่า

และป่าไม้อ�าเภอ	ช่วยเหลอืในการปฏบิตังิานด้านป่าไม้	บางจงัหวดัแก้ปัญหาโดยให้ข้าราชการทีม่เีหลอืในระดบั

ไม่สูงนักไปปฏิบัติงานที่อ�าเภอเป็นครั้งคราว	 เรียกว่าป่าไม้อ�าเภอน้อย	 งานนี้ท�าให้ป่าไม้จังหวัดบางคนที่ใกล้

เกษียณอายุราชการลาออกไป	เพราะไม่อยากบริหารงานในการเปลี่ยนแปลงอันมีปัญหา	แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่

จนเกษียณอายุราชการ	

เรื่องพื้นที่ป่าที่ทั้งสองกรมรับผิดชอบ	 เนื่องจากกรมป่าไม้ได้ตั้งมา	 100	 กว่าปี	 มีระเบียบปฏิบัติเป็น																			

อันมากในการป่าไม้	เริ่มจากกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้หลายฉบับ	ประกอบด้วย

1.	 พ.ร.บ.ป่าไม้	พทุธศกัราช	2484	และทีแ่ก้ไข		ประกอบด้วย	พระราชกฤษฎกีา	กฎกระทรวง	ประกาศ

ข้อก�าหนด	ระเบียบและค�าสั่ง	(เฉพาะที่ออกตามกฎหมายแม่บท)

2.	 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	และที่แก้ไข	ประกอบด้วย	กฎกระทรวง	ประกาศ

3.	 พ.ร.บ.อทุยานแห่งชาติ	2504	และทีแ่ก้ไข	ประกอบด้วย	พระราชกฤษฎกีา	(ก�าหนดอทุยานแห่งชาต)ิ	

ประกาศ

4.	 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ประกอบด้วย	พระราชกฤษฎีกา	(ก�าหนดเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า)	กฎกระทรวง	ประกาศ

5.	 พ.ร.บ.สวนป่า	พ.ศ.	2535	ประกอบด้วย	กฎกระทรวง	ประกาศ	ระเบียบ

ทั้ง	5	ฉบับเป็นกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า	ที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องถือปฏิบัติ	และ	ใน	พ.ร.บ.ป่าไม้	2484	

นั้น	เป็นกฎหมายแม่ที่ประกาศใช้มานานมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง	รวมทั้งมีพระราชกฤษฎีกา	กฎกระทรวง	

ประกาศของกระทรวง	 ประกาศของคณะปฏิวัติ	 ประกาศของกรมป่าไม้	 และยังมีระเบียบ	 ค�าสั่งที่ต้องอ้างอิง	

อกีมากมาย	ส�าหรบั	พ.ร.บ.อกี	4	ฉบบันัน้	ออกมาไม่นานและไม่ซบัซ้อนเช่นฉบับแรก	พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิต	ิ

ต้องเข้าใจในกฎหมายและใช้ให้ถูกต้อง	การด�าเนินคดีต้องอ้างกฎหมายให้ถูกต้อง	ทางพนักงานสอบสวนจึงจะ

ด�าเนินการได้	 หากผิดพลาดอาจจะไม่สามารถลงโทษกับผู้กระท�าผิดได้รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาจจะถูกผู้กล่าวหา	

ฟ้องร้องกลับได้

อนาคตของป่าและการป่าไม้ในประเทศ

ต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใดๆ	 ก็ตาม	 เพื่อสนองความต้องการของ																																			

มนุษย์ทั้งสิ้น	ป่าไม้เป็นระบบธรรมชาติที่ส�าคัญยิ่งท�าหน้าที่บริการสังคมมนุษย์อยู่	2	ประการ	คือ
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1.	 ให้ไม้และของป่าส�าหรับใช้สอย

2.	 ช่วยป้องกันบรรเทาภัยพิบัติและรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ

ในประการที่	 1	 และ	 2	 นั้น	 มีมาช้านานแล้วตั้งแต่เริ่มมีประเทศไทย	 เพราะทุกคนทราบดีว่าเดิมนั้น

ปัจจยั	4	ในการด�ารงชวีติเรามาจากป่า	และป่ายงัช่วยป้องกนัอทุกภยัและเป็นแหล่งต้นน�า้	และระยะหลงัยงัเพิม่

ความส�าคัญในการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นมา	 เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไป	 ป่าลดน้อยถอยลงไปมาก	

ผู้คนมีความต้องการสัมผัสธรรมชาติ	 จะเห็นได้ว่าเม่ือถึงเทศกาลวันหยุดสั้นหรือยาวคนมักไปท่องเท่ียวไกลๆ	

ตามพื้นที่ที่มีป่าสวยงาม	หรืออุทยานทางทะเลเป็นอันมาก

สถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบัน	ความเสียหายที่เกิดกับป่าไม้ของชาติที่ก�าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้สรุปความ

ร้ายแรงได้ดังนี้	

1.	 ความเสยีหายจากการลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่าในบรเิวณพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารเพือ่ท�าไร่เลือ่นลอย	ของ

ทั้งชาวเขาและชาวเรา	ก่อให้เกิดปัญหาดินพัง	ภัยแล้ง	และน�้าท่วม	ท�าความเสียหายแก่พืชผลทางเกษตร	ชีวิต	

ทรัพย์สิน	และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นประจ�าทุกปี

2.	 ความเสียหายจากการท�าลายพื้นที่ป่าไม้	 เพื่อต้องการท่ีดินไปท�าการเกษตรหรือต้องการยึดท่ีดิน	

ไว้ขายเอาก�าไร	เป็นเหตุให้พื้นที่ป่าหมดไปอย่างรวดเร็ว

3.	 ความเสยีหายจากการตัดไม้ท�าฟืนเผาถ่าน	เป็นการลกัลอบตดัไม้ทุกชนดิทุกขนาด	แบบขุดรากถอน

โคนโดยเฉาะป่าเต็งรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ในการต้มน�้าเกลือเป็นจ�านวนมาก	 จนหมดโอกาสที่จะ

กลับฟื้นคืนสู่สภาพป่าได้อีก	

4.	 ความเสียหายจากการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าหรือไว้ใช้สอยอย่างผิดกฎหมายและเกินก�าลังผลิต

ของป่า	 ท�าให้ป่าเสื่อมโทรมง่ายต่อการบุกรุกจับจองที่ดินไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น	ท�าให้ป่าหมดสภาพไปอย่าง

รวดเร็ว

จะเห็นได้ว่าความเสียหาย	3	ประการแรกนั้น	ร้ายแรงและแก้ไขยากกว่าประการที่	4	แทนที่จะได้ไม้

มาใช้ประโยชน์กลับถูกเผาท�าลายเพื่อต้องการพื้นที่เพื่อเปลี่ยนจากป่าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นและส่วนใหญ่จะ

เป็นปัญหากับมวลชน	แตกต่างจากประการที่	4	ที่เป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์	หากผู้มีอ�านาจหน้าที่และเจ้า

หน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามนโยบายและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วความ

เสียหายจะน้อยลง

เรื่องหน้าที่ในการดูแลรักษาป่านั้น	 มิใช่เป็นหน้าที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เท่านั้น	 มีประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายส่วนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลป่าไม้ด้วย	 ไม่ว่า	

ฝ่ายปกครองตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายอ�าเภอ	เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	รวมทั้งก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ฝ่ายทหารและ	

ฝ่ายอืน่ๆ	อกีมากมาย	แต่ทกุฝ่ายส่วนใหญ่จะถอืว่าเป็นเรือ่งของเจ้าหน้าทีป่่าไม้แต่ฝ่ายเดยีว	เว้นไว้เสยีว่าหวัหน้า

หน่วยราชการนั้นๆ	 ก�าชับให้มาร่วมด�าเนินการ	 รวมท้ังค�าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีให้งดเว้นการจับกุม	

ผู้กระท�าความผิดนั้นท�าให้การดูแลรักษาป่าเป็นจุดอ่อน	 แม้จะยกเลิกค�าสั่งภายหลังแต่ราษฎรยังยึดประโยชน์

ของตนเองเป็นใหญ่		ป่าไม้ในช่วงที่ตั้งกรมป่าไม้ครบ	120	จึงเข้าขั้นวิกฤติ	โดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าประเทศไทย
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ต้องอาศัยน�้าฝนในการเติมน�้าในเขื่อนเพราะไม่มีหิมะเหมือนบางประเทศที่ละลายในฤดูร้อนมาหล่อเลี้ยง

แม่น�้าของประเทศ เมื่อมีการท�าลายป่าต้นน�้าพื้นที่ขาดความชุ่มชื้นไม่สามารถดึงเมฆหมอกตามธรรมชาติ

มาก่อให้เกิดฝน จึงขาดปริมาณน�้าในล�าน�้าที่มีให้ประชาชนใช้สอย  

แนวโน้มของป่าและการป่าไม้ในอนาคต 

1.	 เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่านี้	 พื้นท่ีป่าไม้ในอนาคตมีแนวโน้มจะลดลงมากหรือน้อยแล้วแต่																		

ผู้น�าประเทศจะให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรป่าไม้มากเท่าใด	 รวมท้ังจิตส�านึกของประชาชนท่ีมีต่อป่าไม้	 การ

ท�าลายป่าลดลงเนื่องจากพื้นที่ป่ามีน้อยต้นไม้หรือป่าที่ปลูกใช้เวลายาวนานกว่าจะทดแทนป่าธรรมชาติ	ดังนั้น

ป่าธรรมชาติจึงเป็นปราการสุดท้ายที่จะรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายของป่าได้

2.	 มีแนวโน้มที่เป็นจริงว่าในที่สุดรัฐจะก�าหนดให้พื้นที่ป่าที่เหลือเป็นป่าอนุรักษ์ทั้งหมด	 แต่จะต้องมี

การก�าหนดชั้นของป่าอนุรักษ์	 เพื่อผ่อนคลายให้ประชาชนท่ีอยู่รอบป่าได้ใช้ประโยชน์จากป่าในรูปแบบอัน															

เหมาะสมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

3.	 เหตุการณ์จะบังคับให้ประชาชนต้องหันกลับมาปลูกป่าในท่ีดินกรรมสิทธิ์	 เพื่อการใช้สอยไม้มาก											

ยิง่ขึน้	เอกชนจะเป็นเจ้าของป่าและยดึอาชพีป่าไม้กนัมากขึน้	เช่นเดยีวกบัประเทศทีเ่จรญิแล้วทีม่ป่ีาของเอกชน

และการป่าไม้ภาคเอกชนมีความก้าวหน้าเป็นอันมาก

4.	 เกษตรกรไทยต้องพึ่งพาตนเองและด�ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องจากที่ท�ากินมีน้อย	 โดยการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้ผสมผสานกันไป	 ยังชีพด้วย

ระบบวนเกษตร	เป็นการเปลีย่นรปูแบบในการผสมผสานแบบใหม่ทีม่สีดัส่วนของไม้ยนืต้นมากขึน้	เป็นทรพัย์ที่

คงอยู่กับพื้นที่หรือเป็นไม้มรดกที่มอบให้กับบุตรหลานในอนาคต

5.	 ต้นน�า้ล�าธารหลายๆ	แห่งจะเหอืดแห้ง	เกดิภยัแล้ง	ขาดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภค	บรโิภค	ภยัธรรมชาต	ิ

โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น	 เนื่องจากลุ่มน�้าที่รองรับน�้าฝนส่วนใหญ่อยู่ใน	

สภาพเหมือนอ่างเก็บน�้าหรือภาชนะที่แตกร้าว	 ไม่สามารถรองรับน�้าได้	 เห็นได้จากถนนต่างๆ	 ใกล้คลองส่งน�้า														

ที่มีน�้าน้อยทรุดท�าลายลงเป็นอันมาก

6.	 พืน้ทีป่่ามจี�ากดั	ดนิเลวลง	การจัดการป่าไม้และการปลกูป่าในอนาคตต้องใช้วชิาการและเทคโนโลยี

มากขึ้น	 การเพิ่มผลผลิตของป่าต้องอาศัยการปรับปรุงบ�ารุงพันธุ์ไม้	 พันธุวิศวกรรมป่าไม้	 รวมท้ังมีการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพในการปลูกป่ามากขึ้น

7.	 ในอนาคตรฐัจะขาดแคลนบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ปา่ไม้	ด้านรกุขวิทยาป่าไม้	และอนกุรมวธิาน

ทางพืชและสัตว์	ต้องอาศัยบุคลากรด้านนี้ช่วยในการศึกษาวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น

8.	 องค์การบรหิารส่วนต�าบล	องค์กรพฒันาภาคเอกชน	และประชาชนทัว่ไปจะมบีทบาทและส่วนร่วม

ในกิจการป่าไม้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

9.	 การบริหารงานป่าไม้ในอนาคตจะต้องเน้นการบูรณาการและใช้มาตรการเชิงบวกมากว่าเชิงลบ		

เช่นให้ความรู้	 แจกจ่ายกล้าไม้ให้มากกว่าเน้นการจับกุมเพียงส่วนเดียว	พร้อมกับมีการจัดการตามล�าดับความ

ส�าคัญก่อนหลัง
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มาตรการหรือวิธีการที่รัฐสมควรด�าเนินการ 

รัฐจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคุ้มครองรักษาป่าธรรมชาติท่ีเหลืออยู่	 80	 ล้านไร่	 ซึ่งถือเป็นปราการ																										

ด่านสุดท้ายของระบบธรรมชาติในประเทศไทยเอาไว้ให้จงได้	รัฐควรมีการด�าเนินการดังนี้

1.	 ก�าหนดพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 พื้นท่ีป่าธรรมชาติท่ียังมิได้ประกาศเป็นเขตอุทยาน																				

แห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 เขตพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นหนึ่ง	 และพื้นท่ีอนุรักษ์ในลักษณะอื่นๆ	 ให้เร่งด�าเนินการ

ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ครอบคลุมพื้นที่ป่าธรรมชาติท้ังหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	 โดยให้อบต.ในแต่ละท้องท่ีมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินการ

2.	 หมายแนวเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติท้ังหมดด้วยวิธีการต่างๆ	ที่เหมาะสม	 โดยเฉพาะ

ถนนรอบเขตป่าและทางเดินเท้า	 ด�าเนินการตามล�าดับในพื้นที่ที่มีปัญหาน้อยไปสู่ที่ที่มีปัญหามาก	 ให้	 อบต.														

ในท้องที่ร่วมด�าเนินการ

3.	 จดัตัง้หน่วยพิทกัษ์ป่าล้อมรอบแนวเขตอนรุกัษ์ทุกระยะ	20-40	กโิลเมตร	พร้อมจดัสร้างทางเดนิเท้า

เชื่อมต่อหน่วยอนุรักษ์	 โดยเน้นใช้แรงงานใกล้เคียงเป็นหลักไม่ใช่จ้างบริษัทรับเหมาท�าและด�าเนินการต่อเนื่อง

จนกว่าจะแล้วเสร็จ

4.	 ออกพระราชกฤษฎกีาและประกาศในราชกจิจานเุบกษาแก้ไขแนวเขตป่าในพืน้ทีใ่ห้แน่นอนชดัเจน

โดยเร็ว

5.	 ปรบัโครงสร้างและการบรหิารบคุลากรของกรมโดยกระจายอตัราก�าลงัทีม่อียูใ่นปัจจบุนัให้ประจ�า

ในท้องทีใ่ห้เพยีงพอและให้ความส�าคญักบับคุลากรในพืน้ทีเ่ทยีบเท่าหวัหน้าหน่วยป้องกนัรกัษาป่าในอดตีก่อน

ปรับระบบต�าแหน่งปี	2518	รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอย่างเหมาะสมในการด�ารงชีพ	

6.	 ส่งเสริม	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลของการป่าไม้และเปิดโอกาสให้

ประชาชน	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า	 และให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม

7.	 ปรับปรุงระเบียบ	 กฎหมาย	 และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ	 พ.ร.บ.ป่าไม้	 พ.ศ.	 2484	 และ	

พ.ร.บ.สวนป่า	พ.ศ.	2535	ให้สะดวกรวดเร็ว	สามารถจูงใจให้ประชาชนมาจดทะเบียนและยึดการปลูกป่าเป็น

อาชีพได้

8.	 ก�าหนดชนิดไม้ที่ปลูกให้ผลดี	 โตเร็ว	 เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องที่	 รวมทั้งเป็นที	่	

ต้องการของตลาดมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

9.	 เพิ่มและขยายแหล่งเพาะช�ากล้าไม้โดยเน้นชนิดท่ีเหมาะสมในแต่ละท้องถ่ิน	 และไม้โตเร็ว

อเนกประสงค์	เพือ่ผลติกล้าไม้ไว้แจกจ่ายหรอืจ�าหน่ายให้ประชาชนในราคาย่อมเยา	เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชน

ช่วยกันปลูกต้นไม้และสวนป่ามากขึ้น

10.		ก�าหนดให้เกษตรกรทีถ่อืครองทีด่นิตามโครงการ	ส.ป.ก.	หรอืนคิมอืน่ๆ	ของทางราชการ	ต้องปลกู

ป่าหรือต้นไม้ผสมผสานแบบวนเกษตร	เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	ของผืนดินที่ถือครอง
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11.	จัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกป่าส�าหรับประชาชน	โดยสนับสนุนให้ประชาชนปลูกป่าในที่ดิน

กรรมสิทธิ์เพื่อการพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อทดแทนการน�าไม้เข้าจากต่างประเทศ	ทั้งนี้	 ให้	 ธ.ก.ส.	 ปล่อยกู	้													

ระยะยาวดอกเบี้ยต�่าเช่นเดียวกับการปลูกพืชเกษตรอื่นๆ

12.	จ�ากัดการยึดครองที่ดินโดยเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าจากจ�านวนท่ีดินท่ีถือครอง	 และลดภาษีลง

ส�าหรับที่ดินที่ใช้ในการปลูกป่าระยะยาว

13.	ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้ไม้จากสวนป่าเป็น

วัตถุดิบในทุกภูมิภาค	โดยให้	อ.อ.ป.	ให้ความร่วมมือและน�าร่องเพื่อสนับสนุนอาชีพในการปลูกสร้างสวนป่าที่

ท�ารายได้ไม่น้อยกว่าการปลูกพืชเกษตรอื่นๆ

14.	ให้สิทธิพิเศษลดหย่อนผ่อนผันให้กับผู้ประกอบอาชีพสวนป่าท้ังภาษีท่ีดินและภาษีรายได้ในช่วง															

ที่รอผลผลิต

15.	รณรงค์	 โฆษณา	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นไม้มีการแจกกล้าไม้	 คู่มือการปลูก

ต้นไม้	การปลูกป่า	การตลาด	ราคา	รายได้	และเน้นให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกป่าทั้งเป็นรายได้

และช่วยในด้านสิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินการทุกวิถีทางเพื่อช้ีให้เห็นว่าการปลูกป่าสามารถเป็นอาชีพได้	 เนื่องจาก																				

ไม้หายากขาดแคลนและมีราคาสูงคุ้มกับการลงทุน

ป่าไม้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนอย่างไร
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในโลก	 จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนไป																				

เป็นแป้งและน�้าตาลและกักเก็บไว้ในรูปของมวลชีวภาพของพืช	 ทั้งที่เป็นล�าต้น	 กิ่งก้าน	 ใบ	 ดอก	 ผลและราก	

สัดส่วนมวลชีวภาพป่าไม้จะมีมากเหนือดิน	 ส่วนหญ้าและพืชขนาดเล็กอื่นๆจะมีสัดส่วนอยู่ใต้ดินมากกว่า																		

มวลชีวภาพดังกล่าวเมื่อตายจะผุสลายและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่บรรยากาศอีก	 นักวิชาการ																		

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บไว้พืชนี้ว่า	 “SINK”	 การกักเก็บ

คาร ์บอนไดออกไซด์จะเกิดขึ้นได ้ เมื่อความสามารถในการกักเก็บคาร ์บอนไดออกไซด์มีมากกว ่า

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยออก	 ในช่วงเวลาหนึ่งๆ	 เท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 ป่าไม้จะเป็นตัวช่วยดูดซับ															

กักเก็บเอาคาร์บอนไดออกไซด์คืนจากบรรยากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมวลชีวภาพท้ังหมดของต้นไม้ดีกว่า	

วิธีอื่นๆ	ที่มีอยู่	 และเป็นมาตรการที่หน่วยงานระหว่างประเทศที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ

โลก	แนะน�าให้ทั้งโลกร่วมกันด�าเนินการตลอดมา

กิจกรรมทั้งในภาคป่าไม้และภาคเกษตรได้มีส่วนช่วยเพิ่มและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศ	ดังนั้นจึงควรพยายามจัดการป่าไม้และท�าการเกษตรให้ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ในอัตราที่น้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 ขณะเดียวกันต้องหาวิธีการจัดการป่าไม้และการเกษตรให้ช่วยดูดซับ

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่	 	จะเห็นว่าการป่าไม้ที่ดีถูกต้องตามหลักวิชาการจัดเป็นการ

ดูดซับกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่คุ้มค่ามีประสิทธิผลดี	และท�าได้ทันที	การปลูกป่าและการจัดการป่าไม้ตาม

หลักวิชาการนอกจะช่วยดูดซับกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังมีประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆ	 อีกมากมาย																					
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ตรงกันข้ามหากปล่อยให้มีการเผาท�าลายป่า	เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นบ่อยๆ	หรือการเผาพื้นที่เกษตรดังที่เป็นอยู่	ย่อม

ส่งผลท�าให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคยเก็บไว้ในเนื้อไม้หรือมวลชีวภาพท้ังหมดถูกปลดปล่อยกลับสู่

บรรยากาศมากกว่าที่เคยดูดซับกักเก็บเอาไว้	ท�าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกมีเพิ่มมากขึ้นได้

จึงควรศึกษาชนิดไม้ที่จะปลูกต้องเป็นไม้ที่โตเร็ว	 แข็งแรง	 ทนทานต่อการผุสลายเช่นไม้สักและ																																		

ไม้โตเร็วอืน่ๆ	จะได้ช่วยเกบ็กกัคาร์บอนไว้ในรปูเนือ้ไม้ได้ยาวนานกว่า	หาวธิกีารท�าการเกษตรและวธิกีารจดัการ

ให้มีการกักเก็บคาร์บอนมากว่าปลดปล่อยด้วยการปลูกป่า	 การไถพรวนแบบอนุรักษ์รวมท้ังใช้เช้ือเพลิงอื่น													

แทนการเผาถ่านหิน	น�า้มนั	และก๊าซธรรมชาต	ิอาจสามารถช่วยลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้	

อย่างไรก็ตาม	 ภาคป่าไม้และเกษตรที่จัดการตามหลักวิชาการมีประสิทธิภาพในการช่วยดูดซับกักเก็บก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณร้อยละ	10-20	ของปรมิาณทีป่ลดปล่อยมาจากการใช้เชือ้เพลงิธรรมชาตเิท่านัน้	

จงึเป็นการยากทีใ่ห้ต้นไม้ทัง้โลกดดูเอาคาร์บอนไดออกไซด์ทีป่ลดปล่อยมาจากกจิกรรมทีม่นษุย์ท�าได้ทัง้หมดใน

แต่ละปี	พวกเชื้อเพลิงธรรมชาติที่สะสมมาเมื่อ	250	ล้านปีที่แล้ว	 ได้ถูกน�ามาเผาไหม้เป็นอันมากภายในระยะ

เวลาไม่ถึง	50	ปีแล้วจะไม่ให้มีการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมากขึ้นอย่างไร	สาเหตุใหญ่ของ

การเกิดก๊าซเรือนกระจกจึงมาจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิง

ธรรมชาตเิป็นหลัก	ท�าให้มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกในปัจจบุนั	มคีวามเป็นไปได้ที่

จะกักเก็บคาร์บอนไว้ในทะเลและมหาสมุทรได้อีก	ความจริงทะเลและมหาสมุทรก็เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่

ใหญ่ที่สุดในธรรมชาติอยู่แล้ว	นักวิทยาศาสตร์คงสามารถค้นคิดวิธีปฏิบัติได้	แต่ผลกระทบอื่นจะตามมาทั้งด้าน

นิเวศวิทยาและค่าใช้จ่ายรวมทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติ

ขณะนี้เริ่มมีค�าถามว่าป่าไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จริงๆ	 หรือ	 เพราะถึงป่าจะดูดซับกักเก็บก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ก็จริง	แต่ผลิตผลจากป่าเป็นตัวปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในเวลาเดียวกัน

ด้วยเมื่อถึงเวลาที่มันเน่าเปื่อยผุสลายตัว	 การกักเก็บจริงๆ	 ก็เพียงร้อยละ	 10-20	 ที่จะช่วยกักเก็บก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทีเ่กดิจากการเผาเชือ้เพลงิธรรมชาตท่ีิเป็นซากดกึด�าบรรพ์พวกถ่านหนิ	น�า้มนั	ก๊าซธรรมชาติ

ทั้งหมดในโลกเท่านั้น	 การลดก๊าซเรือนกระจกต้องมาจากการลดการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติเท่านั้นจึงจะเป็น																		

ผลได้

ประเทศท่ีก�าลังพัฒนาเห็นชอบและเอาแบบอย่างของประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้ว	 เกิดการหักล้าง

ถางพง	 เผาป่าเพื่อผลิตไม้	ปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	สร้างบ้านเมือง	ที่อยู่อาศัย	พัฒนาความเจริญตามแบบประเทศ

ตะวันตก	ประเทศไทยต้องปลูกข้าวเพื่อบริโภคและเป็นสินค้าส่งออก	ขายไม้สักน�ารายได้เข้าปะเทศ	ผลิตสินแร่	

รวมทั้งพืชผลทางเกษตรอื่นๆ	ส่งออกเป็นรายได้ของประเทศ	ต้องขยายพื้นที่เพื่อการเกษตรด้วยการบุกเบิกป่า

และเผาป่า	 แข่งขันพัฒนาความเจริญด้านอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ	 ท�าให้เกิดการสะสมก๊าซเรือนกระจก	

เช่นเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติในกระบวนการผลิต

ประเทศไทยโชคดทีีม่อีงค์พระประมขุทีป่รชีาสามารถ	ทรงมพีระราชด�ารใินกจิการป่าไม้นบัตัง้แต่ตอน

ต้นรชักาลทีเ่สดจ็แปรพระราชฐานไปพกัทีพ่ระราชวงัไกลกงัวล	ทรงทอดพระเนตรต้นยางนาบรเิวณอ�าเภอท่ายาง	

จังหวัดเพชรบุรี	 ขึ้นอยู่ริมถนน	ทรงรับสั่งให้อนุรักษ์ไว้	 กรมป่าไม้จึงประกาศเป็นป่าสงวน	 เนื่องจากดั้งเดิมนั้น	

ชาวบ้านเจาะต้นยางเผาเอาน�้ามันยางไปใช้สอยและจ�าหน่าย	 และพระองค์ท่านได้น�าเมล็ดยางนาไปเพาะด้วย
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พระองค์เองที่ต�าหนักเปี่ยมสุข	อ�าเภอหัวหิน	และทรงปลูกยางนาจ�านวน	1,250	ต้น	เมื่อ	28	กรกฎาคม	2504		

และทรงน�าพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ	 มาปลูกเป็นป่าไม้สาธิตในที่ประทับสวนจิตรลดาตั้งแต่ปี	 2508	 ทั้งยังได้สร้าง																

พระต�าหนกัเรอืนต้นในบรเิวณป่าไม้สาธติเพือ่ทรงศกึษาธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิด้วยพระองค์เอง	รวมทัง้โปรดให้

คณบดีและนิสิตคณะวนศาสตร์	 เข้าไปปลูกป่าในที่ประทับสวนจิตรลดารโหฐานถึง	 2	 ครั้ง	 ครั้งที่เสด็จทอด

พระเนตรหน่วยพัฒนาต้นน�้าทุ่งจ๊อเมื่อปี	2519	ทรงมีพระราชด�าริให้ปลูกไม้	3	ชนิด	คือ	ไม้ผล	ไม้โตเร็ว	และ	

ไม้เศรษฐกิจ

ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จ�านวน	 6	 แห่ง	 ที่อยู่ในสภาพพื้นที่ที่																												

แตกต่างกัน	 ให้หน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่มาบูรณาการการท�างานร่วมกันและหาอาชีพเสริมให้กับราษฎร	

ศูนย์พิกุลทองภาคใต้เป็นป่าพรุ	 ศูนย์คุ้งกระเบนภาคตะวันออกเป็นป่าชายเลน	 ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ภาคเหนือ													

ศนูย์ภพูานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ศนูย์ห้วยทรายและศนูย์เขาหนิซ้อน	ในภาคกลาง	ต่างกม็สีภาพป่าผดิแผก

แตกต่างกันไป	 รวมทั้งพื้นที่ต่างๆ	 เหล่านี้	 สภาพของดินเดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นัก	 พระองค์มี																					

พระราชประสงค์ให้หน่วยราชการปรับปรุงพื้นที่เป็นต้นแบบ	การป่าไม้	 การชลประทานและการเกษตร	 และ

ทรงมีพระราชด�าริให้มีการปลูกป่า	 ฟื ้นฟูสภาพดิน	 ใช้หญ้าแฝกเข้าช่วย	 ในท่ีสุดพื้นท่ีต่างๆ	 ก็กลับมา																																				

อุดมสมบูรณ์	 สามารถท�าการเกษตรได้	 ราษฎรสามารถเลี้ยงตัวเองได้	 บางแห่งเป็นพื้นท่ีปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือ

สับปะรด	 มีการใช้สารเคมีอย่างมากเป็นเวลาร่วม	 20	 ปี	 หลังจากมีการปรับปรุงได้ระยะหนึ่ง	 เหง้าของ																																		

ไม้ป่าเต็งรังได้แตกขึ้นมาเองใหม่ท�าความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นอันมาก	 เป็นไปตามท่ีพระองค์																		

ทรงมีพระราชด�าริว่า	ป่านั้นทิ้งไว้ไม่ไปรบกวนป่าจะฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ

พระองค์ได้พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเห็นว่าประเทศท่ี					

พัฒนาแล้วได้ใช้ทรัพยากรในแนววัตถุนิยมเกินความจ�าเป็นและฟุ่มเฟือย	 อันอาจน�าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที	่							

เกินกว่าจะแก้ไขได้ในอนาคตและจะเป็นเหตุท�าให้เกิดความขาดแคลนในที่สุด	 ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก														

มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง	 การเอาแบบอย่างประเทศตะวันตกในการพัฒนาความเจริญเช่ือว่าการด�าเนินการใน

อนาคตจะล�าบากมากยิง่ขึน้	หากประชาชนคนไทยรูจ้กัใช้หลกัพระพทุธศาสนา	รูจ้กัประมาณตน	รูจ้กัเศรษฐกจิ

พอเพยีงตามอตัภาพ	 กจ็ะอยูอ่ย่างมคีวามสขุได้โดยไม่ไปเบยีดเบยีนธรรมชาตแิละทรพัยากรมากนกั	 ท�าได้เท่านี้

เท่ากับมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนได้เหมือนกัน	
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Executive Summary

Effects of Climate Change on Water Resource of Thailand

In	the	past	200	years,	many	countries	have	been	developing	from	agriculture	base	to	
industrialization.	Greenhouse	gases,	resulting	from	production	activities,	affect	hydrosphere	
which	is	a	part	of	the	world	climate	system.	Thailand	economics,	culture	and	society	are	
inarguably	effect	by	the	climate	change	because	the	water	is	the	main	resource	for	
agriculture	production.	It	is	expected	that	the	amount	of	precipitation	would	decrease,		
and	the	rainfall	intensity	would	change.	With	population	increase	and	industry	expansion,	
the	water	demand	would	increase	and	the	country	could	face	water	crisis	by	2025.		
These	would	challenge	the	flood	and	drought	forecast	and	water	resource	management.		
In	addition	to	water	quantity,	the	water	quality	is	also	an	issue	especially	the	central	and	
lower	part	of	Chao	Phraya	Basin.	By	raising	the	world	temperature,	the	sea	level	in	the	Gulf	
of	Thailand	is	estimated	to	raise	3	to	5	mm/year.	With	land	subsidence	rate	of	19	mm/year	
and	severe	coastal	erosion	of	more	than	5	m/year	along	the	shoreline,	about	180	km	
shoreline	of	Gulf	of	Thailand	is	at	high	risk	from	sinking	underneath	the	sea	in	the	next	
generation.	

Disaster	record	reveals	that	the	major	natural	disaster	of	the	country	is	flooding	follow	by	
drought.	The	2011	flood	in	Thailand	causes	an	economic	loss	of	1,144,000	Million	Baths	
and	it	was	the	second	largest	natural	disaster	economic	loss	in	the	world	record.	The	flood	
and	drought	disaster	in	Thailand	are	influenced	by	El-Nino	and	La-Nina	which	are	complex	
weather	patterns	resulting	from	variations	in	ocean	temperatures	in	the	Equatorial	Pacific.		
A	strong	El-Nino	in	2005	caused	major	drought	in	Thailand	which	effects	71	provinces	and	
also	caused	Hericane	Katrina	and	mega	flood	in	New	Orleans	in	the	US.	The	2011	flood	
disaster	in	Thailand	was	influenced	by	La	Nina	which	caused	heavy	rainfall	and	flood	in		
65	provinces.	In	2015,	NOAA	announced	El	Nino	occurrence	and	expected	to	become	
strongest	by	the	end	of	2015	and	the	beginning	of	2016.	This	phenomenon	was	also	
observed	by	the	drought	and	major	forest	fire	in	Indonesia	and	low	precipitation	in		
Thailand.	The	Royal	Thai	government	already	announced	to	the	farmer	not	to	grow	the	
second	crop	during	the	upcoming	dry	season	and	will	decrease	the	discharge	from	dams	in	
order	to	preserve	water	for	consumption	next	year.	

The	administration	of	water	management	is	highly	fragmented	in	Thailand,	with	over	30	
departments	overseeing	water	management	issues	in	8	ministries.	Policies,	laws,	codes	and	
guidelines	have	been	framed	for	purposes	related	to	the	mandates	of	these	departments	
and	are	therefore	often	restricted	in	scope.	There	is	no	national	water	resources	legislation	
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to	integrate	water	resources	management.	One	intention	of	establishment	of	a	Department	
of	Water	Resources	under	the	Ministry	for	Natural	Resources	and	Environment	(MNRE)	in	
2002	was	to	have	a	regulating	agency	for	water	resources	management	in	Thailand	but	in	
the	absence	of	umbrella	water	resources	legislation	the	department	has	been	ineffective	in	
that	role.	The	National	Water	Resources	Committee	(NWRC)	–	established	in	1996	under	
the	Prime	Minister’s	Office	–	is	a	group	with	broad	representation	from	the	water	sector	
that	includes	high-level	government	officials	and	meets	intermittently	with	an	advisory	role	
to	government.	With	agriculture	responsible	for	90%	of	national	water	use	the	Royal	
Irrigation	Department	(RID)	is	a	principal	management	agency	in	the	sector	with	roles	in	
supply	and	distribution	of	water,	drainage	and	flood	protection	for	irrigation.	Other	water	
related	agency	includes	The	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	(EGAT),	the	
Metropolitan	Waterworks	Authority	for	Bangkok	and	environs,	Provincial	Waterworks	
Authority,	and	Eastern	Water.

Expansion	of	city	and	urban	area	also	creates	conflict	of	land	use	and	the	city	and	urban	
planning	was	far	slower	than	the	economic	development.	Spatial	planning	with	the	
concern	of	economic,	ecological	system,	topographic	setting	and	climate	change	could	har-
monize	people	living	and	reduce	the	risk	of	the	future	natural	disaster.

In	addition,	water	crisis	tends	to	increase	around	the	world	due	to	influence	of	climate	
change	and	population	growth.	Although	Thailand	is	not	in	the	list	of	water	crisis	area,	
example	water	tension	among	different	stakeholders	was	noticed.	In	July	2015,	the	
excessive	pumping	water	for	irrigation	in	Pratum	Thani	province	causes	water	shortage	for	
Provincial	Municipal	Waterwork	Authority	and	tab	water	shortage	affected	more	than	
50,000	people.

Many	countries	have	started	projects	and	programs	to	minimize	the	effect	of	climate	
change.	The	Netherlands	is	a	good	example	for	Delta	Work	project	which	many	
infrastructures	were	constructed	in	order	to	protect	flooding	from	sea	level	raise	and	also	
from	fluvial	flooding.	Room	for	Water	Program	is	also	an	example	of	non-structural	
measures	for	reduce	the	risk	of	flooding.	Neighboring	countries	such	as	Australia,	Singapore,	
Indonesia,	Myanmar	have	also	been	working	on	different	project	to	cope	with	climate	
change	scenario.	In	Thailand,	the	King	Bhumiphol	has	been	interested	in	water	resource	
development	and	management	for	Thai	people	which	the	majority	is	farmer.	With	holistic	
approach	and	multi-disciplinary	approach,	there	are	many	success	projects	and	could	be	
examples	of	Thailand	water	resource	development.	Improvement	of	water	resource	
management,	Improvement	of	national	policy	on	water	resource	development,	awareness	
of	the	water	crisis	in	the	future	and	adaptation	of	Thai	people	could	reduce	the	future	risk	

from	climate	change	in	the	future.	
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วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ระบบสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป

ในช่วง	200	ปีที่ผ่านมา	ประเทศต่างๆ	มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	และเกิดความเจริญของเมืองต่างๆ

อยา่งมาก	ประชากรเพิม่ขึน้ประมาณ	7	เทา่	(ปี	ค.ศ.	1800	ประชากรโลกมปีระมาณ	1,000	ล้านคน		ในปัจจบุัน	

ค.ศ.	 2015	 ประชากรโลกมีประมาณ	 7,000	 ล้านคน,	 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:																			

World-Population-1800-2100.svg)	 อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอุตสาหกรรมและพัฒนา

ประเทศ		เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร	การผลิต	การคมนาคมขนส่ง	และเทคโนโลยี		และผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิต	สังคม	และวัฒนธรรม	การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก	ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ระบบสภาพภูมิอากาศของโลก	 เนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจก	 (Greenhouse	 Effect)	 ดังสังเกตได้จาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป	 และภัยพิบัติที่รุนแรงข้ึน	 เช่น																							

ภัยแล้ง	น�้าท่วม	พายุ	และคลื่นความร้อน	เป็นต้น

ปรากฏการณ์เรือนกระจก	 (Greenhouse	 Effect)	 เป็นภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท�าตัว																					

เสมือนกระจก	ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพื้นผิวโลกได้	 แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วง

อินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้	 จากนั้นก็จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในบรรยากาศ	

จึงเปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิและเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก																					

ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น	[ได้แก่	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2),	มีเทน	(CH4)	และไนตรัสออกไซด์	(N2O)]	

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก	ก๊าซเหล่านี้

ดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์	 ท�าให้ชั้นบรรยากาศและผิวโลกร้อนข้ึน	 ดังพบได้จากผลการศึกษา													

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	เช่น	อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น	0.6	องศาเซลเซียส	ในช่วง

ศตวรรษที่ผ่านมา	 ปริมาณภูเขาน�้าแข็งที่ทะเลขั้วโลกลดลง	 และการเปลี่ยนแปลงการอพยพย้ายถิ่นและ																							

ฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์บางชนิดเปลี่ยนแปลง	เป็นต้น		(Greenpeace,	2549;	http://www.tmd.go.th)

ในช่วง	30	–	40	ปีที่ผ่านมา	ประเทศไทยนั้น	มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างรวดเร็ว	(ใน

ปี	พ.ศ.	2510	ประเทศไทยมีประชากร	33.7	ล้านคน	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	2.64	พันล้านเหรียญสหรัฐ		

ในปี	พ.ศ.	2556	ประชากรประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น	เป็น	67.01	ล้านคน	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	345.7	

พันล้านเหรียญสหรัฐ,	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)	 จากกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน	ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่	 31	ของโลก	และอันดับที่	 4	ของอาเซียน		

และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบสภาพภูมิอากาศของโลก	 ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น

ประมาณ	1	 องศาเซลเซียส	 ในช่วง	 40	ปีที่ผ่านมา	 	 และส่งผลกระทบต่อปริมาณและการกระจายของน�้าฝน		

คาดการณ์ว่าปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยจะลดลงเหลือ	900	–	900	มิลลิเมตร/ปี	และมีความแตกต่างกันมากในแต่ละ

พืน้ที	่และระดบัน�า้ทะเลมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ประมาณ	20	มลิลเิมตร/ปี	(คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ,	2551;	IPPC	2001)	



48 สถาบันนโยบายศึกษา

ตาราง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตัวอย่างของผลกระทบ

อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้น	

วันร้อนๆ	และคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

-	 เจ็บป่วยและตายเพิ่มขึ้น
-	 ความเครียดจากความร้อนในปศสัุตว์และสัตว์ป่า
-	 พืชได้รับความเสียหาย
-	 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ฝนตกหนักและแรงขึ้น เพิ่มขึ้น

-	 ความเสียหายจาก	น�้าท่วม	ดินโคลนถล่ม
-	 ปัญหาการกัดเซาะและสูญเสียหน้าดิน

พายุโซนร้อนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

-	 ความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ
-	 การระบาดของโรคติดต่อ
-	 ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย

น�้าท่วมและภัยแล้งรุนแรงขึ้นจาก	เอล	นิโญ	

(El	Nino)

ลดลง

-	 ผลผลิตการเกษตร
-	 ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังน�้า

มรสุมในเอเชียแปรปรวนยิ่งขึ้น ภัยแล้งและน�้าท่วมรุนแรงขึ้นในเอเชีย

แนวโน้มทรัพยากรน�้าของประเทศ

ประเทศของเรานั้น	 ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน	 แหล่งทรัพยากรน�้าของประเทศไทยมาจากน�้าฝน															

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม	 2	 ชนิด	 คือ	 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 (พฤษภาคม	 ถึงตุลาคม)	 และลมมรสุม												

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 (พฤศจิกายน	 ถึงมกราคม)	 ประกอบกับอิทธิพลจากพายุดีเปรชชัน	 ใต้ฝุ่น	 และสภาพ																

ความกดอากาศต�่า	 ท�าให้ได้รับปริมาณฝนอยู่ในช่วง	 1,200-1,600	 มิลลิเมตรต่อปี	 และมีปริมาณฝนรวม																								

ตลอดปีเฉลีย่ทัว่ประเทศมค่ีาประมาณ	1,573	มลิลเิมตร			เมือ่คดิท่ัวประเทศ	ซึง่มพีืน้ที	่512,800	ตารางกโิลเมตร	

จะมีปริมาณน�้าเฉลี่ย	 ประมาณ	 800,000	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 	 โดยปริมาณน�้าประมาณ	 600,000	 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร	หรือประมาณ	75%	จะระเหยกลับสู่บรรยากาศและซึมลงสู่ใต้ดิน		และอีกประมาณ	25%	หรือ	

200,000	ล้านลูกบาศก์เมตร	จะไหลลงแม่น�้า	คูคลอง	(น�้าท่า)		ในพื้นที่	9	กลุ่มลุ่มน�้า	ของประเทศไทย	
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(ก) ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปี (ข) กลุ่มลุ่มน�้า และพื้นที่ลุ่มน�้าหลักจ�าแนกตามอุทกวิทยา

และ (ค) ปริมาณน�้าท่ารายปีต่อพื้นที่ ของประเทศไทย (Worldbank, 2012)

น�้าที่ซึมผ่านลงใต้ดิน	บางส่วนสามารถกักเก็บในชั้นดิน	โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนกลาง

และตอนล่าง	 และสามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์	 เพื่อการอุปโภคบริโภค	 เพื่อการอุตสาหกรรม	 และการ												

เกษตรกรรม	 ประเทศไทยมีบ่อบาดาลประมาณ	 231,028	 บ่อ	 และประมาณปริมาณน�้าบาดาลที่สูบขึ้นมา																										

ใช้ประโยชน์	 เท่ากับ	 1,968	 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	 ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน�ามาใช้เพื่อการเกษตรกรรม	 (สุจริต																				

คุณธนกุลวงศ์	 และคณะ,	 2548)	 	 ส�าหรับการกักเก็บน�้าผิวดินนั้น	 ประเทศไทยได้มีโครงการพัฒนาแหล่งน�้า																		

รวมทั้งสิ้น	 17,015	 โครงการ	 ซึ่งประกอบด้วยอ่างเก็บน�้าและเข่ือนขนาดใหญ่	 93	 โครงการ	 โดยท่ีเข่ือนและ																	

อ่างเก็บน�้าเหล่านี้มีปริมาณความจุรวมทั้งสิ้น	 76,103	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ	 9	 ของ																		

ปริมาณน�้าทั้งหมด	 อย่างไรก็ตาม	 พื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานและได้รับการจัดสรรน�้าจากระบบชลประทาน															

มีเพียง	28.9	ล้านไร่เท่านั้น	ซึ่งคิดเป็นเพียง	9	เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด	(กรมชลประทาน,	2557)
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ตาราง		การพัฒนาแหล่งน�้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 (กรมชลประทาน,	2557)

ล�าดบั รายการ
จ�านวน
โครงการ
(แห่ง)

ปริมาณน�้ากัก
เก็บ

(ล้าน ลบ.ม.)

พื้นที่
ชลประทาน

(ไร่)

พื้นที่รับ
ประโยชน์

(ไร่)

1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 93 70,013 23,511,910 -

-	 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่
กรมชลประทานดูแล

(93) 8,809.680

-	 โครงการขนาดใหญ่ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดูแล	(10	โครงการ)

- 61,203.480

2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 767 3,954.375 -

3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก	
(รวม	ปชด.	และ	กปร.)

13,496 1,754.983 1,002,809 10,231,382

4 โครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 2,458 - 4,325,442 491,395

5 โครงการแก้มลิง 200 380.821 58,900 964,864

รวมทั้งสิ้น 17,014 76,103.339 28,899,061 11,687,641

ความต้องการน�้าของประเทศไทย	(เพื่อการเกษตร	อุปโภคบริโภค	การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม	และ	

เพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยา)	มีปริมาณประมาณ	69,662	ล้าน	ลบ.เมตร	/ปี	(ข้อมูลปี	พ.ศ.	2547)	โดยเป็นการ

ใช้เพือ่การเกษตรสงูถงึ	74%	และเมือ่เทยีบอตัราส่วนระหว่างปรมิาณน�า้ทีม่ต่ีอความต้องการน�า้ของประเทศไทย		

มีค่าเท่ากับ	0.79		(โดย	คิดค่าเฉลี่ยปริมาณน�้าที่มีต่อประชากร	1	คนต่อปี	เท่ากับ	3,197	ลูกบาศก์เมตร)	ซึ่งจัด

ว่าอยูใ่นเกณฑ์การขาดแคลนน�า้	โดยพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้มลู	ลุม่แม่น�า้ยม	และลุม่แม่น�า้สะแกกรงั	เป็นพืน้ทีข่าดแคลน

น�้าเพื่อการเกษตรที่มีระดับรุนแรง	และประชากรส่วนใหญ่ยังขาดระบบประปาหมู่บ้านอีกด้วย	

นอกจากปริมาณน�้าที่มีอย่างจ�ากัดแล้ว	 ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพแหล่งน�้าผิวดิน

เสื่อมโทรม		จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน�้าจากแหล่งน�้าผิวดิน	พบว่า	มีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี	

ร้อยละ	29		พอใช้ร้อยละ	49	และเสื่อมโทรมสูงถึงร้อยละ	22		โดยที่ภาคกลางมีคุณภาพน�้าเสื่อมโทรมมากกว่า

ภาคอื่นๆ		ลุ่มน�้าที่มีสภาพเสื่อมโทรมมากอย่างต่อเนื่อง	มี	5	ลุ่มน�้า	ได้แก่	ลุ่มน�้าท่าจีน	ลุ่มน�้าเจ้าพระยา	ลุ่มน�้า

บางปะกง	 ลุ่มน�้าล�าตะคอง	 และลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา	 	 ส�าหรับคุณภาพน�้าทะเลโดยรวมนั้น	 อยู่ในเกณฑ์ดี																

ร้อยละ	52	และมีเพียงหนึ่งจุดที่มีคุณภาพน�้าทะเลเสื่อมโทรม	คือ	ปากแม่น�้าปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

(กรมควบคุมมลพิษ,	2553,	2558)
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประชากรในหลายด้าน	 เนื่องจาก

ความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มสูงข้ึน	 โดยเฉพาะ																								

ภัยธรรมชาติเนื่องจากน�้าท่วมและภัยแล้ง	 และยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโลกสูงถึง	 12	 ล้านล้าน

บาท	(หรือ	ประมาณ	360,000	พันล้านเหรียญสหรัฐ,	http://www.emdat.be/database)	อีกทั้ง	ประชากร

ปัจจุบันนั้นมีภูมิต้านทานต่อภัยธรรมชาติลดลง	 เนื่องจากวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจและระบบ																							

โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ	อาทิ	ประชาชนพึ่งพาระบบน�้าประปา	และลดการส�ารองน�้าฝนส�าหรับใช้ในครัวเรือน		

การเกษตรกรรมที่อาศัยปริมาณน�้าฝนเป็นหลักและเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว	เป็นต้น		

องค์กรลดความเสี่ยงภัยพิบัติของสหประชาชาติ	 UNISDR	 (United	Nations	Office	 for	 Disaster	

Risk	Reduction,	2009)	คาดการณ์ว่า	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะมผีลกระทบต่อประชากรในประเทศ

ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต�่า	ซึ่งหมายรวมถึงประเทศไทย		เนื่องจากประชาชนในประเทศขาดความรู้และ

ความเข้าใจเรือ่งผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการวางแผนเพือ่เตรยีมพร้อมและปรบัตวัรบั	

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ได้แก่	 ปริมาณผลผลผลิตของสินค้าการเกษตร

ลดลงจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและภัยธรรมชาติ,	 ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต�่าบริเวณ

ชายฝ่ังทะเลและชมุชนทีอ่าศยับรเิวณปากแม่น�า้,	ปรมิาณพายแุละมรสมุทีเ่พิม่ความรนุแรงขึน้	ส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณน�้าท่าและความเสี่ยงจากอุทกภัย	รวมถึงภัยแล้ง		ตัวอย่างผลกระทบทางลบดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดขึ้น

กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยในอนาคต	ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้ครัวเรือนน้อย	

(38.7%	ของประชากรประเทศไทย	ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	ซึง่มรีายรบัเฉลีย่	ประมาณ	4,813	บาท/เดอืน,	

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2554)	 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ																

ครัวเรือน	และความยากจนและหนี้สินจะเพิ่มขึ้น	

นอกจากนี้	 ภายใน	 20	 ปีข้างหน้า	 จ�านวนประชากรของประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน																															

(โดยประมาณ	อัตราเพิ่มประชากรร้อยละ	0.6	ต่อปี	จนถึงปี	พ.ศ.	2565,	ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์	และ	ปราโมทย์	

ประสาทกุล,	 2548)	 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 	 ส่งผลให้มีความต้องการน�้าเพิ่มขึ้นอีก

ประมาณ	 29%	 จากแนวโน้มการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ	 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระบบสภาพ																					

ภูมิอากาศของโลก	 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่ส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 (1)	 แนวโน้มปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าเพิ่มสูงขึ้น	 รวมถึงปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงมีความถ่ีเพิ่มสูงข้ึน,	 (2)	 ความเสี่ยงของน�้าท่วมบริเวณ

พื้นที่ลุ่มต�่าบริเวณชายทะเล	โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบน,	 (3)	แนวโน้มผลผลิตการเกษตรลดลงเนื่องจากความ

ผันผวนของสภาพภูมิอากาศและส่งผลกระทบต่อเกษตรกร	 รายได้ครัวเรือน	 รวมถึงเศรษฐกิจภาคการเกษตร

ของประเทศ		และ	(4)	ปัญหาปริมาณน�้าเสียจะเพิ่มขึ้นและคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติจะลดลง
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แนวโน้มปัญหาการขาดแคลนน�้าในอนาคต
(World Business Council for Sustainable Development, 2006)

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลก	ท�าให้ปริมาตรน�้าในทะเลขยายตัว	และเกิดการละลายของ

ภูเขาน�้าแข็งบริเวณขั้วโลกในอัตราที่สูงขึ้น	 และคาดว่าเป็นสาเหตุให้ระดับน�้าทะเลของโลกเพิ่มสูงขึ้น	 ผลการ																

วัดระดับน�้าทะเลในอ่าวไทย	 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยอัตราระหว่าง	 3.0+1.5	 ถึง	 5.0+1.3	 มิลลิเมตรต่อปี														

และหากน�าอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น�้าเจ้าพระยาซ่ึงมีค่า	 19	 มิลลิเมตรต่อปี																

มาพิจารณาประกอบ	พบว่า	การเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเลในอ่าวไทยจะยิ่งมีอัตราสูงขึ้น	ท�าให้เกิดความเสี่ยง

ต่อการท่วมของน�้าทะเลเพ่ิมขึ้น	 (IPCC,	 2001)	 ประกอบกับบริเวณชายฝั่งทะเลไทย	 ทั้งฝั่งอ่าวไทย	 และ																								

ฝั่งอันดามันเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	 โดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยน้ัน	 มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง	 (เฉลี่ย

มากกว่า	5	เมตร/ปี)	เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวมระยะทาง	180.9	กิโลเมตร	หรือ	คิดเป็น	11	เปอร์เซ็นต์

ของแนวชายฝั่งอ่าวไทย	 [ส�าหรับชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนั้น	 เกิดการกัดเซาะน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้าน																			

อ่าวไทย	 โดยมีการกัดเซาะรุนแรง	 รวมระยะทาง	 23	 กิโลเมตร	 หรือคิดเป็น	 2.4	 เปอร์เซ็นต์ของแนวชายฝั่ง

อนัดามนั]	ส่งผลให้ความเสีย่งของปัญหาน�า้ท่วม	การทรดุตวั	การกดัเซาะ	และการสญูเสยีพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลของ														

ประเทศไทย	มีแนวโน้มสูงมากขึ้นจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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	 (ก)			 (ข)

รูป (ก) พื้นที่บริเวณอ่าวไทยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน�้าทะเลสูงขึ้นและการทรุดตัวของผืนดิน และ รูป (ข) ปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย (ธนาคารโลก, 2550)

	 (ก)			 (ข)

 

ตัวอย่างปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย (ก) วัดหงส์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา และ

(ข) หลักเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 
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น�้าท่วม ภัยแล้ง...ปัญหาแทบทุกปี

ข้อมลูแบบจ�าลองระบบสภาพภมูอิากาศของโลก	(IPPC,	2001)	แสดงถงึแนวโน้มความเสีย่งต่อภยัพบิตัิ

ธรรมชาติด้านทรัพยากรน�้าที่สูงขึ้น	 อาทิ	 พายุ	 น�้าท่วม	 ภัยแล้ง	 เช่นเดียวกับข้อมูลสถิติภัยพิบัติประเทศไทย														

พบว่า	ในระยะเวลาประมาณ	20	ปีทีผ่่านมา	ประเทศไทยประสบปัญหาอทุกภยั	ซึง่สร้างความเสยีหายมากทีส่ดุ	

รองลงมาคือภัยแล้ง		โดยเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่	ในปี	พ.ศ.	2554	นั้น	ประมาณมูลค่าความเสียหายสูงถึง	

1,440,000	ล้านบาท	ซึ่งเป็นมูลค่าความสูญเสียเนื่องจากภัยพิบัติเป็นอันดับสองของโลก	 	และความเสียหาย

จากอุทกภัยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาคเกษตรกรรม	 เป็น

อุตสาหกรรม	และการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ารงชีวิตจากชุมชนชนบท	เป็นชุมชนเมือง	

สถิติมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติประเทศไทย  

(ข้อมูลจาก http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4465)

น�้าท่วมใหญ่
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ตัวอย่างภาพน�้าท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2485

ตัวอย่างภาพน�้าท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554
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ตาราง	สถิติอุทกภัยครั้งส�าคัญของประเทศไทย

ปี	พ.ศ. คาบการเกิด		

(Return	Period),	ปี

พื้นที่ประสบอุทกภัย	

(ตารางกิโลเมตร)

มูลค่าความเสียหาย		

(ล้านบาท)

2526 3 11,900 140

2538 30 6,140 11,858

2539 5 7,120 7,161

2545 15 5,080 13,385

2549 20 19,000 9,627

2554 100	-	125 25,700 1,144,000

ปัญหาน�า้ท่วมและภยัแล้งทีเ่กดิขึน้และมคีวามรนุแรงในประเทศไทยนัน้ได้รบัอทิธพิลจากปรากฏการณ์

เอลนินโญ่	(El-nino)	และลานินญ่า	(Lanina)		ซึ่งเป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในมหาสมุทร

แปซิฟิกบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร	รวมถึงคาบสมุทรอินโดจีน		ในสภาพภูมิอากาศและกระแสน�้าทะเลปรกตินั้น	

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออก	(หรือด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้	ได้แก่	ประเทศเปรู	เอกวาดอร์	

ชิลี)	จะได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูง	เช่นเดียวกับชายฝั่งตะวันตกของประเทศอเมริกา		ความกด

อากาศดังกล่าวส่งผลให้ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ซีกโลกเหนือ)	 พัดมาบรรจบกับลมทิศตะวันออกเฉียงใต้	

หรือ	“ลมค้า”	(Trade	Wind)	ท�าให้เกิดร่องมรสุม	หรือแนวร่องฝน		ในส่วนมหาสมุทรนั้น	จะมีกระแสน�้าเย็น

เปรูไหลเลียบชายฝั่งจากตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ข้ึนมายังบริเวณเส้นศูนย์สูตร	 ในขณะท่ีด้านตะวันตกของ

มหาสมทุรแปซฟิิกส่วนใหญ่เป็นกระแสน�า้อุน่ไหลผ่าน	ดงันัน้	อณุหภมูขิองน�า้ทะเลฝ่ังตะวนัออกจงึต�า่กว่าบรเิวณ

ตอนกลางและด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก	

	

บริเวณที่เกิดปรากฏการณ์ เอลนินโญ่ (El-nino)  

และลานินญ่า (Lanina)
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เส้นทางพายุใต้ฝุ่นที่เกิดขึ้น ระหว่าง ปี ค.ศ. 1985 – 2005 เนื่องจากอิทธิพลของกระแสลม กระแสน�้า อุณหภูมิ 

(https://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg#file)

ช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่นั้น	พบว่าลมค้าอ่อนก�าลังลง	และกระแสน�้าเย็นทางด้านตะวันออก

ของมหาสมุทรแปซิฟิกไม่สามารถแผ่ขยายไปถึงตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกได้	 เนื่องจากลมค้าอ่อนก�าลัง	

ท�าให้มวลน�้าอุ่นทางด้านตะวันตกและตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกไหลทะลักเข้ามาบริเวณด้านตะวันออก	

ไม่ไหลมาทางฝั่งทวีปเอเชียและออสเตรเลีย	 ซึ่งท�าให้น�้าทะเลประเทศไทยมีอุณหภูมิต�่าลง	 และฝั่งทวีปเอเชีย

และออสเตรเลียฝนตกน้อย	 เนื่องจากกระแสน�้าอุ่นไหลมาน้อย	 การระเหยของน�้าน้อยลง	 และฝนตกน้อย																		

เกิดความแห้งแล้ง	และไฟป่า	เป็นต้น	ในทางกลับกัน	ทางฝั่งทวีปอเมริกาใต้	ซึ่งมีมวลน�้าอุ่นไหลเข้ามา	ส่งผลให้

เกิดการยกตัวของอากาศและเกิดพายุฝน	และอุทกภัยตามริมฝั่งทะเล	 รวมไปถึงทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

ปรากฏการณ์ลานินญ่า	 เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงข้ามกับปรากฏการณ์เอลนินโญ่	 โดยที่ลมค้าจะมี																		

ความรุนแรงมากกว่าปกติ	ท�าให้กระแสน�า้เยน็ผลกัดนัมวลน�า้อุน่ไหลไปทางด้านตะวนัตกของมหาสมทุรแปซฟิิก

หรือทางฝั่งทวีปเอเชีย	 อากาศที่อุ่นจะลอยตัวขึ้น	 ก่อให้เกิดฝน	 พายุ	 และอุทกภัย	 บริเวณแถบเอเชียและ

ออสเตรเลีย	 และถ้าหากน�้าทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากก็จะท�าให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณ															

ทะเลประเทศไทย	ส่วนมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก	กระแสน�้าอุ่นที่เคลื่อนตัวออกไป	ส่งผลให้กระแส

น�้าเย็นที่อยู่ลึกไหลขึ้นแทนที่ด้านบน	ส่งผลดีต่อการประมงบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้
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สถิติการเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่ (El-nino) และลานินญ่า (Lanina) ระหว่างปี ค.ศ. 1965 ถึง ค.ศ. 2012 

(http://meteora.ucsd.edu/~pierce/elnino/history.html)

ในอดีตที่ผ่านมา	 ปรากฏการณ์เอลนินโญ่	 (El-nino)	 และลานินญ่า	 (Lanina)	 เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง																

(มักเกิดขึ้น	 2	ครั้งในรอบ	10	ปี)	 ดังแสดงโดยการเปลี่ยนแปลงค่าความผิดปรกติของอุณหภูมิน�้าทะเล	 (SST,	

Sea	Surface	Temperature	Anomalies)	ในมหาสมุทรแปซิฟิก	จากข้อมูลสถิติตั้งแต่	ปี	ค.ศ.	1695	-	2012	

(พ.ศ.	2508	-	2555)	ปรากฏการณ์เอลนินโญ่	(El-nino)	ที่เกิดขึ้น	ได้แก่	ปี	ค.ศ.	1982/83,	1987,	1992/93,	

1997/98,	2003	และ	2010	เป็นต้น	ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับปริมาณพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าประเทศไทยใน

ปีนั้นๆ	ที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย	 (ซึ่งมีจ�านวน	3	–	4	ลูกต่อปี)	 และส่งผลต่อภาวะแห้งแล้งของประเทศไทย	ท�าให้

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส�าคัญของประเทศลดลง	 ตัวอย่างภัยแล้งที่รุนแรงของประเทศไทย	 เกิดขึ้นเมื่อป	ี																		

พ.ศ.	2548	 (ค.ศ.	2005)	ประชาชนได้รับผลกระทบ	71	จังหวัด	ซึ่งเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์เอลนินโญ่	และ																	

ส่งผลให้เกิดพายุเฮอริเคน	Katrina	และน�้าท่วมใหญ่ที่มลรัฐ	New	Orleans	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(เสียชีวิต	

1,800	 คน	 มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ	 81	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	 หรือประมาณ	 3	 ล้านล้านบาท)																									

มหาอทุกภยั	พ.ศ.	2554	(ค.ศ.	2011)	นัน้	เกดิในช่วงปรากฏการณ์	ลานนิญ่า	(Lanina)	ซึง่มพีายเุข้าประเทศไทย

ถึง	5	ลูก	มากกว่าจ�านวนพายุเฉลี่ยเข้าประเทศไทย	และเกิดน�้าท่วม	65	จังหวัด	(เสียชีวิต	813	คน	มูลค่าความ

เสียหายทางเศรษฐกิจ	1.14	ล้านล้านบาท)	เป็นต้น		

เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยนั้น	 ได้รับอิทธิพลส�าคัญจากปรากฏการณ์เอลนินโญ่	

และในเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2558	 ที่ผ่านมา	 สถาบัน	 NOAA	 (National	 Oceanic	 and	 Atmospheric	

Administration)	 ได้ประกาศพบปรากฏการณ์เอลนินโญ่	 และคาดว่าจะมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงระหว่าง																

ปลายปี	พ.ศ.	2558	และต้นปี	พ.ศ.	2559	 	 	และระดับความรุนแรงอาจเทียบเท่ากับในปี	ค.ศ.	1997	 (พ.ศ.	

2540)	 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ณ	 ปัจจุบัน	 ซึ่งได้แก่				

ปัญหาความแห้งแล้งและไฟป่า	ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี	และปัญหาการขาดแคลนน�า้ของประเทศไทย	ซึง่ภายหลงั

ฤดูฝน	ปี	พ.ศ.	2558	น�้าในเขื่อนส�าคัญ	4	เขื่อน	ของประเทศ	ได้แก่	เขื่อนภูมิพล	เขื่อนสิริกิติ์	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	

และเขือ่นวชริาลงกรณ	มปีรมิาณน�า้น้อยกว่าค่าเฉลีย่ในภาวะปรกต	ิและในต้นเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2558	รฐับาล

ได้ประกาศให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน�้า		และขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนอกฤดู	และเตรียม

ออกมาตรการลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้จากภยัแล้ง	และความช่วยเหลอืเรือ่งการจ้างงานแก่เกษตรกร	เป็นต้น
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ตาราง สรุปข้อมูลน�้าในเขื่อนที่ส�าคัญ	ของประเทศ	(ณ	วันที่	2	ธันวาคม	2558,	กรมชลประทาน)

เขื่อน
ปริมาณน�้าในอ่าง,	ล้าน	ลบ.ม.	

(%	ระดับน�้ากักเก็บ)

ปริมาณใช้ได้จริง	ล้าน	ลบ.ม.		

(%)

ภูมิพล 5,019	(37) 1,219	(9)

สิริกิติ์ 4,848	(51) 1,999	(21)

ป่าสักชลสิทธิ์ 572	(60) 569	(59)

วชิราลงกรณ 5,343	(60) 2,331	(26)

ใคร?...บริหารจัดการทรัพยากรน�้า

ระบบการบริหารจัดการน�้าของประเทศไทยนั้น	 มีการบริหารงานแบบแยกส่วนกันอย่ามาก	 โดยมี																				

หน่วยงานรับผิดชอบมากกว่า	30	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้	8	กระทรวง	กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่มี

นัน้	ส่วนใหญ่มกีรอบจ�ากดัเฉพาะหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน	และยงัขาดกฎหมายและพระราชบญัญตัิ

ครอบคลมุว่าด้วยเรือ่งการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ของประเทศ			เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

น�้าของประเทศ	จึงได้มีการจัดตั้งกรมทรัพยากรน�้าขึ้น	 ในปี	พ.ศ.	2545	ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 แต่ด้วยขาดซึ่งกฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน�้า	 จึงไม่สามารถ

ด�าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์	 นอกจากนี้	 ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติขึ้น	 เมื่อ	พ.ศ.	

2539	ภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรี	โดยคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติประกอบด้วยตัวแทนระดับสูงจาก

หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน�้าของประเทศ		และมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาล	อย่างไร

ก็ตาม	ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรมชลประทาน	เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคญัในการบรหิารจดัการน�า้ของประเทศ	เนือ่งจากความ

ต้องการน�า้เพือ่การเกษตรกรรมของประเทศไทยมสีงูถึงเกอืบ	80	เปอร์เซน็ต์ของปรมิาณความต้องการน�า้ท้ังหมด		

และมกีารประชมุร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ในการปล่อยน�า้จากเขือ่นขนาดใหญ่เพือ่

การผลิตกระแสไฟฟ้า	 การเกษตรกรรมและรักษาระบบนิเวศ	 ในส่วนการจัดสรรน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้น	

รับผิดชอบโดยการประปาส่วนภูมิภาค	การประปานครหลวง	และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	และเพื่อรองรับ

ปริมาณความต้องการน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา	20	–	30	ปีที่ผ่านมา	จึงได้มี

การจดัตัง้	East	Water	Group	ซึง่เป็นบรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก		สถาบนัสารสนเทศ

ทรัพยากรน�้าเพ่ือการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 มีบทบาทส�าคัญในการจัดตั้งคลังข้อมูลน�้าแห่งชาติ	 ร่วมกับ																					

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	อาท	ิกรมอตุุนยิมวทิยา	กรมชลประทาน	กรมทรพัยากรน�า้	และให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ส�าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและการเกษตรของประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังมีกรม																														
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โยธาธิการและผังเมือง	 ส�านักการโยธากรุงเทพมหานคร	 กรมเจ้าท่า	 ดูแลรับผิดชอบการก่อสร้างโครงสร้าง																				

ริมตลิ่ง	 อาทิ	 เขื่อนและก�าแพงป้องกันน�้าท่วม	 เป็นต้น	 เขื่อนดินหรือคันดินตามแนวคลองชลประทานล�าน�้า

ธรรมชาติ	 ซึ่งท�าหน้าที่ทั้งกั้นน�้า	 รวมถึงทางสัญจร	 ได้รับการโอนถ่ายความรับผิดชอบในการบูรณะและบ�ารุง

รักษาโดยกรมทางหลวงชนบท	

การบริหารจัดการน�้า	 จ�าเป็นต้องมีความรู้หลายมิติ	 และกระบวนการคิดแยกส่วน	สะท้อนกลับไปยัง

หลักสตูรและระบบการศกึษาในมหาวทิยาลยั	ซึง่แยกอยูต่ามคณะและภาควชิาต่างๆ	เช่น	วศิวกรรมชลประทาน	

วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	 วิศวกรรมโยธา	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง	 นิติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 สังคมวิทยา	

วิทยาศาสตร์ทางทะเล	 การจัดการป่าไม้	 เป็นต้น	 และขาดแนวความคิดและการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน

อีกด้วย

ภายหลังวิกฤติมหาอุทกภัย	พ.ศ.	2554		รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาทรัพยากรน�้าของประเทศ	โดย

เฉพาะปัญหาอุทกภัย	 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด	 ได้แก่	 คณะกรรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้า	(กยน.),	คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ	(กยอ.)		

และคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย	 (กบอ.)	 และได้จัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการน�้าของ

ประเทศไทย	ไว้	8	หัวข้อหลัก	คือ	(1)	แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ,	(2)	แผนงานบริหารจัดการ

เขื่อนเก็บน�้าหลัก	 และจัดท�าแผนบริหารจัดการน�้าของประเทศประจ�าปี,	 (3)	 แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุง

ประสทิธภิาพสิง่ก่อสร้างเดมิหรอืตามแผนทีว่างไว้,	(4)	แผนงานพฒันาคลงัข้อมลู	ระบบพยากรณ์และเตอืนภยั,	

(5)	 แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่,	 (6)	 แผนงานก�าหนดพื้นที่รับน�้านอง	 และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล																					

กระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน�้า,	 	 (7)	แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน�้า	และ	 (8)	แผนงาน

สร้างความเข้าใจ	 การยอมรับ	 และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน																	

จากแผนดังกล่าว	 ได้จัดท�าเป็น	10	 โครงการ	และเปิดประมูล	 เมื่อวันที่	 3	พฤษภาคม	2556	อาทิ	 โครงการ															

จัดท�าทางผันน�้า,	 โครงการสร้างอ่างเก็บน�้าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้าปิง,	 ยม,	 น่าน,	 สะแกกรัง												

และป่าสัก,	 โครงการระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย	 รวมท้ังการบริหารจัดการน�้า	 เป็นต้น																					

อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มนักวิชาการ	 ประชาชน	 และภาคสังคมต่างๆ	 มีกระแสคัดค้าน	 เนื่องจากกระบวนการและ

ระยะเวลาด�าเนินงานทีส่ัน้	รายละเอยีดโครงการทีย่งัไม่ชดัเจน	และการใช้งบประมาณทีส่งูถงึ	3.5	แสนล้านบาท																	

ประกอบกับการยึดอ�านาจ	 ในวันที่	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2557	 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)																			

จนท�าให้โครงการดังกล่าวหยุดลง

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ได้ปรบัแผนแม่บทการบรหิารจดัการน�า้	(3.5	แสนล้านบาท)	เดมิ

โดยแต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและการบรหิารจดัการน�า้ขึน้	ประกอบด้วย	ส่วนราชการทีร่บัผดิชอบ

งานที่เกี่ยวข้องกับน�้า	 และคณะที่ปรึกษา	 และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมา	 5	 กลุ่ม	 เพื่อจัดท�า																														

แผนบริหารจัดการน�้าในภาพรวม	 ประกอบด้วย	 กลุ่มท่ี	 1	 รับผิดชอบลุ่มน�้าในพื้นท่ีภาคเหนือ	 ภาคกลาง																							

ภาคตะวันออก,	กลุ่มที่	2	รับผิดชอบลุ่มน�้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้,	กลุ่มที่	3	รับผิดชอบ

ระบบฐานข้อมูล,	กลุ่มที่	4	รับผิดชอบการจัดองค์กร	ข้อก�าหนด	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และ	กลุ่มที่	5	รับผิดชอบ
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ด้านการสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชน		คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการน�้า	

ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน�้าระยะยาว	10	ปี	 (พ.ศ.	2558	–	2569)	ซึ่งประกอบด้วย																			

5	ภารกิจ	คือ	(1)	การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค,		(2)	การสร้างความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต,	(3)	การจัดการ															

น�้าท่วมและอุทกภัย,	 (4)	การจัดการคุณภาพน�้า,	 (5)	การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรมและป้องกัน

การพังทลายของดิน	 พร้อมกันนี้ยังได้โอนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ

ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	(กนช.)	

แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน�้าระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2569)  

(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437978122)



62 สถาบันนโยบายศึกษา

ในน�้าไม่มีปลา  ในนามีโรงงานอุตสาหกรรม

การตั้งถิ่นฐานเดิมของคนไทยตั้งแต่อดีตนั้น	 อาศัยแหล่งน�้าเพื่อการด�ารงชีวิตและการเดินทาง																																	

ดังสังเกตได้จากต�าแหน่งที่ตั้งของชุมชนและเมืองต่างๆ	 ในอดีต	 เช่น	 หริภุญชัย	 (หรือล�าพูน)	 นครพิงค์	 (หรือ	

เชยีงใหม่),	เขลางค์นคร	(หรอื	ล�าปาง)	ล้วนต้ังอยูใ่นลุม่น�า้ปิง	วงั	ยม	น่าน	ทางภาคเหนอื,	เมอืงเสมา	(นครราชสมีา)	

เมอืงพมิาย	(ลพบรุ)ี	เมอืงฟ้าแดดสงยาง	(กาฬสนิธุ)์	ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แม่น�า้มลู	และลุม่แม่น�า้ช	ีภาคอสีาน,		สโุขทยั,	

อยธุยา	ธนบุร	ีและกรุงเทพมหานคร	ลว้นก่อตั้งในลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยา	เป็นต้น		เมืองในอดีตมีการออกแบบและ

วางผังเมืองเหมาะตามสภาพภูมิประเทศ		ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม	ดังเช่น	การสร้างคูเมือง		การขุดบ่อน�้า

เพื่อกักเก็บ	 	 แบบบ้านทรงไทย	 เป็นต้น	 อาชีพของคนไทยในอดีตอาศัยน�า้เพื่อใช้ท�านา	 ท�าสวน	ท�าไร่	 และมี

วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน�้า	(อาทิ	ลอยกระทง		สงกรานต์		ประเพณีการแข่งเรือ		พิธีแห่นางแมว	

เป็นต้น)	รวมทั้งพิธีกรรม	งานศิลปะ	บทเพลง	งานสถาปัตยกรรม	คติความเชื่อ	และอื่นๆ	ที่สะท้อนการอาศัย

อยู่ร่วมกับน�้า	 การสัญจร	 การค้าและการขนส่งโดยทางน�้า	 เป็นวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณลุ่มน�้า	 และมีเรือเป็น

พาหนะประจ�าบ้านส�าหรับเดินทางและค้าขาย	 ก่อให้เกิดตลาดน�้าส�าคัญและเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบัน	 ได้แก่																				

ตลาดน�้าราชบุรี	 	 ตลาดน�้าอโยธยา	 และตลาดน�้าอัมพวา	 เป็นต้น	 	 (แม้กระท่ังชนิดของเรือในอดีตก็มีความ																		

หลากหลายและสะท้อนวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนลุ่มน�้าต่างๆ	อาทิ	เรือกระแชง	เรือบด	เรืออีแปะ	เป็นต้น)		

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ	 เริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1																		

(พ.ศ.	2504	–	2509)	จนถึงปัจจุบัน	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555	–	2559)		

ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม	 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบคมนาคม	 	 และการขยายเขตเมืองและชุมชน		

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก	 	 การพัฒนาประเทศโดยให้ความ

ส�าคญัด้านเศรษฐกจิเป็นส�าคัญกว่าด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และเร่งการเจรญิเตบิโตของประเทศ

จากการลงทุนภาคอุตสาหกรรมนั้น	 ส่งผลให้การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองไม่สอดคล้องกับ

สภาพภูมิศาสตร์	ดังเช่น		มีการพัฒนาพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มต�่าและใกล้ชุมชนเมือง	ซึ่งเดิมเป็น

พื้นที่การเกษตร	เช่น	นิคมอุตสาหกรรมรอบเมืองอยุธยา	และกรุงเทพมหานคร	เป็นต้น	(ปัจจุบัน	จ�านวนนิคม

อุตสาหกรรมของประเทศ	มีทั้งสิ้น	59	นิคม	กระจายอยู่ใน	18	จังหวัด)	อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรน�้าถูกลดบทบาทลงไป	 หนึ่งตัวอย่าง	 ได้แก่	 ระบบโครงสร้างคันกั้นน�้าของประเทศ	 และคันกั้นน�้า																	

รอบเมืองกรุงเทพมหานคร	หรือ	King	Dyke	คันกั้นน�้าและประตูบายน�้าในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่

นั้นก่อสร้างขึ้นมากว่า	 30	 ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อการเกษตร	 และต่อมาจ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับการ

ป้องกันน�้าท่วม	ขาดการบ�ารุงรักษา		และในเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี	พ.ศ.	2554	เกิดการพังของคันกั้นน�้า	10	

จุดส�าคัญตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์	 ท�าให้ไม่สามารถควบคุมน�้าได้	 	 คันกั้นน�้ารอบเมืองกรุงเทพมหานคร	 หรือ	

King	Dyke	นัน้	ก่อสร้างขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่กรงุเทพฯ	ในปี	พ.ศ.	2526	โดยความร่วมมอืระหว่าง

กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมชลประทาน	 และการรถไฟแห่งประเทศไทย	 แต่ภายหลังถูกปรับปรุงเป็นถนน	 2	

ถึง	4	ช่องจราจร	และขาดการบ�ารุงรักษาระดับคันทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันน�้า	และไม่สามารถใช้ใน

การป้องกนัมหาอทุกภยัปี	พ.ศ.	2554	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		ทางสญัจรขนานกบัคลองชลประทาน	ซึง่ในอดตี
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นัน้เป็นการน�าดนิจากการขดุคลองมาป้ันเป็นคนัคลองและใช้เป็นทางสญัจรของเกษตรกร		เมือ่การขยายตวัของ

เมอืงรกุล�า้ไปยงัพืน้ทีเ่กษตรกรรมและมคีวามต้องการถนนมากขึน้	ทางสญัจรดงักล่าวได้ถกูโอนมายงัหน่วยงาน

รับผิดชอบก่อสร้างทาง	เพื่อปรับให้เป็นถนน		ซึ่งจ�าเป็นต้องปรับให้มีระดับผิวทางที่สูงขึ้น	ขยายความกว้างทาง	

และมีน�้าหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น	และเมื่อฤดูแล้งและน�้าในคลองลดลงอย่างรวดเร็วจากการสูบใช้ทางการเกษตร	

ท�าให้เสถียรภาพของคันทางริมคลองลดลงและเกิดการพิบัติในหลายจุด	ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปี	พ.ศ.	2558

ระดับความสูงของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล และแนวคันกั้นน�้า King Dyke

ในอดตีนัน้	เมอืงหลวงอยธุยา	และกรงุเทพมหานครมคีลองจ�านวนมาก	เพือ่ใช้ในการคมนาคม	ใช้ส�าหรบั

อุปโภคบริโภคของชุมชนริมน�้า	 รวมถึงการชลประทาน	 และการระบายน�้า	 โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร	์																		

รัชกาลที่	 4	 และ	 รัชกาลที่	 5	 มีการขุดคลองจ�านวนมากเพื่อการคมนาคมขนส่งข้าวและสินค้า	 ได้แก่	 คลอง														

พระยาบันลือ	 คลองเจดีย์บูชา	 คลองภาษีเจริญ	 คลองมหาสวัสดิ์	 คลองด�าเนินสะดวก	 คลองแสนแสบ																										

คลองประเวศบุรีรมย์	 เป็นต้น	และมีการพัฒนาระบบคลองชลประทาน	และการระบายน�้า	ได้แก่	คลองรังสิต	

หรอืชือ่เตม็คอื	คลองรงัสติประยรูศกัดิ	์และคลองชลประทานที	่1	ถงึ	14	ซึง่เป็นโครงการพฒันาทีด่นิขนาดใหญ่

ที่สุดในสมัยรัชกาลที่	5	เป็นต้น	(พื้นที่โครงการฯประมาณ	800,000	-	1,500,000	ไร่	ครอบคลุมพื้นที่	5	จังหวัด	

ตั้งแต่	 จังหวัดปทุมธานี	 บริเวณอ�าเภอธัญบุรี	 อ�าเภอคลองหลวง	 อ�าเภอหนองเสือ	 และอ�าเภอล�าลูกกา,																				

จังหวัดนครนายก	 ในเขตอ�าเภอองครักษ์,	 กรุงเทพมหานคร	 บริเวณเขตหนองจอกและเขตบางเขน,	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 ที่อ�าเภอวังน้อย	 และจังหวัดสระบุรี	 ที่อ�าเภอหนองแค)	 	 ดังนั้นเมืองอยุธยา	 และ

กรุงเทพมหานครในสมัยอดีต	จึงเคยถูกเรียกว่า	Venice	of	the	East	ปัจจุบัน	กรุงเทพมหานครและปริมลฑล	

King’s dyke
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มีคลองที่ส�าคัญประมาณ	144	คลองและมีความยาวรวม	2,432	กิโลเมตร		แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจของ

เมืองหลวง	 	 คลองได้ถูกละเลยและในบางสายถูกถมเพื่อขยายถนน	 รุกล�้าพื้นท่ีคลองเพื่อการก่อสร้างต่างๆ													

รวมถงึปัญหาการทิง้ขยะและการบ�ารงุรกัษาทีไ่ม่ทัว่ถงึ	เป็นต้น		ปัจจบัุนคลองในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครส่วนใหญ่

ถกูใช้ส�าหรับการระบายน�้า	โดยความดูแลของกรงุเทพมหานคร		และเหลอืเพยีงคลองบางสายทีย่งัคงใช้เพือ่การ

สัญจร	ได้แก่	คลองแสนแสบ	และคลองพระโขนง	เป็นต้น

จากทีก่ล่าวมา	จะสงัเกตได้ว่าการพฒันาผงัเมอืงของประเทศไทยยงัช้าอยูเ่มือ่เทยีบกบัอตัราการเจรญิ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน	และก่อให้เกิดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกิจกรรม

ต่างๆ	ที่มีอยู่เดิมและการเติบโตของเมืองและชุมชนใหม่		ประเทศไทยมีกฎหมายผังเมืองมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2495		

แต่มีการประกาศผังเมืองกรุงเทพมหานครในปี	 พ.ศ.	 2535	 หรือประมาณ	 40	 ปีหลังจากมีกฎหมายผังเมือง		

ปัจจุบัน	ประเทศไทยมีผังเมืองทั้งสิ้น	215	ผัง	แต่หมดอายุไปแล้ว	94	ผัง	หรือ	44%	เป็นต้น	(http://www.

dailynews.	co.th/bangkok/334270)	นอกจากนี	้การวางและจดัการผงัเมอืงของประเทศไทยนัน้	ยงัเป็นการ

วางผังเพื่อใช้บังคับเฉพาะพื้นที่เท่านั้น	 ขาดการบูรณาการผังเมืองต่างๆ	 ให้เป็นผังเมืองจังหวัด	 และขยายเป็น

ผังเมืองระดับภาคและระดับประเทศที่มีความสอดคล้องกัน	การพัฒนาผังเมืองที่เหมาะสมสามารถช่วยให้การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสมดุลกับสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	และประชาชนสามารถอยู่อาศัย

และประกอบอาชพีในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	เกดิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุ		นอกจาก

น้ีการพฒันาผังเมอืงให้สอดคล้องกบัสภาพภมูอิากาศซึง่มแีนวโน้มเกดิภยัพบิตัธิรรมชาตเิพิม่มากขึน้และรนุแรง

มากขึ้นน้ัน	 	 สามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากภัยพิบัติธรรมชาติจากปัญหาการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้อกีด้วย	ตวัอย่างเช่น	เมอืงต่างๆ	ควรมรีะบบระบายน�า้	เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วม	และ

อาจจ�าเป็นต้องมีทางน�้าหลาก	(Floodway)	หรือพิจารณาโครงการขุดลองล�าน�้าเดิม,			การก�าหนดพื้นที่บ�าบัด

น�้าเสียรวมถึงการก�าจัดขยะในทุกจังหวัดที่เป็นพื้นท่ีต้นน�้า	 เป็นต้น	 (http://www.pub-law.net/publaw/

view.aspx?id=1856)		

	 (ก)	 (ข)

(ก) วิถีชีวิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรกรรมตามวิถีตะวันออก

เป็นชุมชนเมืองตามวิถีตะวันตก  (ข) ภาพตัวอย่างการขายตัวของชุมชนและการรุกล�้าพื้นที่เขตคลอง
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สงกรานต์....สงครามน�้า

การขาดแคลนน�้าเป็นปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ	 เนื่องจากน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต																					

รวมถงึการพัฒนาประเทศทัง้ทางด้านภาคการเกษตรกรรม	อตุสาหกรรม	และการผลติกระแส่ไฟฟ้า	วกิฤตกิารณ์

ขาดแคลนน�า้มแีนวโน้มความรนุแรงมากขึน้ทัว่โลก		โดยเฉพาะในทวปีแอฟรกิา	และตะวนัออกกลาง	จากรายงาน

ขององค์การสหประชาชาติและ	World	 Business	 Council	 for	 Sustainable	 Development	 (2006)																				

คาดว่า	 ความรุนแรงการขาดแคลนน�้าจะมากขึ้นและขยายวงกว้างจนถึงขั้นเกิดสงครามแย่งชิงน�้าในอีก	 20	ปี

ข้างหน้า	โดยประชากรกว่า	7	พันล้านคนจาก	60	ประเทศ	จะประสบสภาวะการขาดแคลนน�้ารุนแรง	ปัจจัยที่

เป็นตัวเร่งให้ปัญหาการขาดแคลนน�้ารุนแรงขึ้น	ได้แก่	การเปลี่ยนแปลงระบบสภาพภูมิอากาศของโลก,	ปัญหา

มลพิษในล�าน�้าจากการปล่อยน�้าเสียของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม	 และการทิ้งขยะลงในล�าน�้าธรรมชาติ,	

จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและอัตราการใช้น�้าที่สูงขึ้น,	 การขยายตัวของภาคการเกษตรและปศุสัตว์	 และภาค

อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ,	 ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ,	 ปัญหา

ขาดการควบคุมการใช้น�้าบาดาล,	 การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน�้าของประเทศที่ตั้งบริเวณต้นล�าน�้า	 ส่งผลให้เกิด

การขาดแคลนน�้าของประเทศที่ตั้งอยู่ท้ายน�้า,	และปัญหาการท�าลายป่าไม้	เป็นต้น	(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,	2004)		

ด้วยเหตุดังกล่าว	 รัฐบาลและนักธุรกิจหลายประเทศได้หันมาลงทุนในด้านทรัพยากรน�้า	 ทั้งในเรื่องแหล่งน�้า		

เทคโนโลยีการผลิตน�้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค	เป็นต้น	

ปัญหาวิกฤติขาดแคลนน�้าเกิดขึ้นกับประเทศหรือพื้นที่ที่ประชาชนมีปริมาณน�้าใช้น้อยกว่า	 1,700	

ลูกบาศก์เมตร/ปี	 และทวีความรุนแรง	 เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ถ้าปริมาณน�้าจัดสรรส�าหรับประชาชนน้อยกว่า	

1,000	ลกูบาศก์เมตร/ปี		(WWAP,	2012)	ถงึแม้ว่าในปัจจบุนั	ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน�า้เพยีง

บางพ้ืนทีเ่ท่าน้ัน	แต่ปรมิาณน�า้ทีจั่ดเกบ็และจัดสรรแก่ประชาชนยงัเพยีงพอต่อการอปุโภคบรโิภค		อย่างไรกต็าม	

แนวโน้มปัญหาความขัดแย้งจากการใช้น�้าของประชาชนเริ่มเกิดขึ้น	 	ดังสังเกตได้จากเหตุการณ์ปี	พ.ศ.	2558	

เช่น	 ในเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 2558	 	 เกิดวิกฤติขาดแคลนน�้าเพื่อผลิตน�้าประปาในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี																	

เน่ืองจากเกษตรกรสบูน�า้จากคลองระพพีฒัน์	เพือ่การเกษตรกรรม	ส่งผลให้มปีรมิาณน�า้ไหลน้อยเข้าสูค่ลอง	13	

ซึง่เป็นแหล่งน�า้ดบิทีส่�าคญัของการประปาฯ	ธญับรุ	ีท�าให้ไม่สามารถผลติและจ่ายน�า้ประปาให้กบัประชาชนใน	

อ.ล�าลูกกา	และ	อ.หนองเสือได้	ประชาชนประสบความเดือดร้อนกว่า	50,000	ครัวเรือน		และภายหลังฤดูฝน	

ปี	พ.ศ.	2558	น�้าในเขื่อนยังคงมีน้อย	รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรน�้าตามความต้องการของเกษตรกรในการปลูก

พืชนอกฤดูได้	 และมีความจ�าเป็นต้องส�ารองน�้าในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะประชาชนในเมืองและชุมชนซ่ึงอาศัย

น�้าอุปโภคบริโภคจากระบบประปา	 จึงประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกพืชในช่วงแล้งนี้	 เป็นต้น		

ปัญหาการขาดแคลนน�้าในปลายปี	พ.ศ.	2558	อาจส่งผลต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเป็นปัญหาวิกฤติน�้าในปี	

พ.ศ.	2559	ถ้าประชาชนไม่เริม่ประหยดัน�า้และการบรหิารจดัการน�า้ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร	ความจ�าเป็น

ทางเศรษฐกิจและขาดความรู้ในการประกอบอาชีพด้านอื่น	 ท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงปลูกพืชหลังนาและ

กรมชลประทานจ�าเป็นต้องจัดส่งน�้าเพื่อบรรเทาปัญหาความเสียหายพืชผลของเกษตรกรและลดปัญหาความ

ขัดแย้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการเมืองประเทศ	 ท�าให้ปริมาณการส่งน�้าเกินกว่าแผนการบริหารจัดการน�้ามา																				
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โดยตลอด	ประเพณีสงกรานต์	 หรือ	 เทศการแห่งน�้า	 (Water	 Festival)	 อาจจะไม่มีน�้าเพียงพอส�าหรับฉลอง

รดน�้าแก่กันก็เป็นได้

มองรอบตัวเรา...เขาเตรียมรับมืออย่างไร

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหน่ึงในผู้น�าในการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ																				

ภมูอิากาศของโลก		และเป็นประเทศทีห่ลายๆประเทศพยายามเรยีนรูจ้ากแนวความคดิและการวางแผนพฒันา	

ภายหลังจากประสบการณ์มหาอุทกภัยในอดีต	 	 ประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้า	 และพื้นที่

สามเหลี่ยมปากแม่น�้า	 3	 สายส�าคัญของยุโรป	คือ	Meuse,	 Rhine	และ	Scheldt	 ชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์																	

มาจากภาษาดัชช์	 “Neder”	 หมายถึง	 ต�่า	 และ	Netherlands	 จึงหมายถึงประเทศซึ่งมีพื้นที่ต�่า	 สองในสาม																		

ของพืน้ทีป่ระเทศเนเธอร์แลนด์อยูต่�า่กว่าระดบัน�า้ทะเล	จดุต�า่สดุของประเทศอยูท่างตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ

เมือง	Rotterdam	ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ	6.7	ม.	ต�่ากว่าระดับน�้าทะเล	นอกจากนี้ฝั่งตะวันตกของประเทศติดกับ

ทะเลเหนือ	 (North	 Sea)	 และประสบปัญหาคลื่นทะเลชายฝั่งยกตัวสูง	 โดยเฉพาะในเวลาที่เกิดพายุในทะเล	

(Storm	Surge)	น�้าทะเลหนุนเข้ามายังแม่น�้าในพื้นทวีป	และเกิดน�้าท่วมอย่างรุนแรงของประเทศได้	ชาวดัชช์

ได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและน�้า	 โดยก่อสร้างระบบคันกั้นน�้ารอบเมืองเพื่อป้องกันน�้าท่วมจากน�้าทะเลหนุนมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในปี	ค.ศ.	1953	เกดิเหตกุารณ์อทุกภยัร้ายแรงในประวตัศิาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์		มผีูเ้สยีชวีติ

ประมาณ	 2,500	 คน	 พื้นที่ทางเศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศเสียหายมาก	 ดังนั้น	 รัฐบาล

เนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจพัฒนาโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่	 หรือ	 Delta	Works	 เพื่อป้องกันน�้าท่วมใน																																

อนาคต	 	 Delta	Works	 ประกอบด้วยการสร้างเขื่อน	 คันกั้นน�้า	 และประตูน�้า	 จ�านวนท้ังสิ้น	 16	 โครงการ																									

ใช้เวลาด�าเนินการกว่า	 50	 ปี	 และออกแบบให้สามารถป้องกันการเกิดอุทกภัยที่มีโอกาสเพียง	 1	 ครั้ง	 ใน																							

10,000	ปี	ตัวอย่างโครงการของ	Delta	Works	ได้แก่	ประตูกั้นน�้า	Maslantkering	Storm	Serge	Barrier	

และ	Zeeland	Storm	Barrier	เป็นต้น

นอกจากปัญหาน�้าท่วมจากการหนุนตัวของน�้าทะเลแล้ว	ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ยังประสบกับปัญหา

น�้าท่วมจากแม่น�้า	Rhine	รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงได้มีการพัฒนาโครงการ	Room	for	the	River	ซึ่งเป็นการ

พัฒนาระบบผังเมืองบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น�้าและคลอง	เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย	ได้แก่	การรื้อคันกั้นน�้าเดิมซึ่ง

อยู่ติดริมฝั่งแม่น�้า	ล�าคลอง		และก่อสร้างคันกั้นน�้าใหม่ให้ห่างจากตลิ่ง	 เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน�้าในช่วงฤดูน�้าหลาก	

การปรับระดับพ้ืนที่รับน�้าให้ต�่าลงท�าให้เพิ่มปริมาณกักเก็บน�้าและการระบายน�้า	 การก่อสร้างทางระบายน�้า	

(Flood	Way	หรือ	Flood	Bypass)	โดยค�านึงถึงปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	มีการบ�ารุงรักษา

แม่น�า้	ล�าคลอง	อย่างต่อเนือ่ง	และเพิม่ประสทิธภิาพการระบายของแม่น�า้	ล�าคลอง	โดยการขดุลอกและป้องกนั

ไม่ให้มสีิง่กดีขวางทางน�า้		โครงการ	Delta	Works	แสดงให้เหน็ว่าการป้องกนัและแก้ปัญหาจากภยัพบิตัธิรรมชาติ	

โดยการก่อสร้างระบบโครงสร้างวิศวกรรมขนาดใหญ่	 	 และการปรับระบบผังเมืองบริเวณพื้นท่ีลุ่มแม่น�้านั้น		

สามารถท�าได้และต้องอาศัยเวลา	งบประมาณ	และความร่วมมือของคนในชาติอย่างมากจึงจะส�าเร็จ		
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แผนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ (http://www.nationsonline.org/oneworld/map/netherlands_map.htm)

	

	 (ก)	 (ข)

(ก) โครงสร้างประตูน�้า Maslantkerng Storm Search Barrier 

(ข) ประตูน�้า Zeeland Storm Barrier

รัฐบาลของประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	อาทิ	ประเทศสงิคโปร์	ประเทศอนิโดนเีซยี	ประเทศ

บรูไน,	ประเทศพม่า	ประเทศลาว	เป็นต้น	รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน	อาทิ	ประเทศออสเตรเลีย	ต่างก็ได้ริเริ่ม

โครงการต่างๆ	 เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสภาพภูมิอากาศ	 	 ดังเช่น	 	 ประเทศสิงคโปร	์																

เป็นประเทศทีมี่พืน้ทีไ่ม่มาก	และในอดีตประสบปัญหาการขาดแคลนน�า้โดยเฉพาะเพือ่บรโิภคและต้องซือ้น�า้ดบิ
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จากประเทศมาเลเซีย	 นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาคุณภาพน�้า	 แต่ในช่วงระยะเวลา	 50	 ปี														

ที่ผ่านมาน้ัน	 ประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน�้าท่ีมีประสิทธิภาพ	จน

ปัจจบุนั	ประเทศสงิคโปร์ได้เป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ	ว่าเป็นเมอืงต้นแบบในการแก้ปัญหาทรพัยากรน�้า,	

ประเทศบรูไน	 ได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน	และระบบนิเวศชายฝั่ง	 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกัน

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง,	ในปี	พ.ศ.	2547	(ค.ศ.	2004)	ประเทศอินโดนีเซียได้มีการปฏิรูปกฎระเบียบในการ

บริหารจัดการน�้าของประเทศ	โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญแก่	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ	มากขึ้น,		ในปี	

พ.ศ.	2554	(ค.ศ.	2011)	รัฐบาลประเทศพม่า	ได้ประกาศการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ	มีการขยายการ

ลงทนุจากต่างประเทศมากขึน้	รฐับาลพม่าได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของทรพัยากรน�า้และได้ด�าเนนิการศกึษา	

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างบูรณาการ	 (Integrated	Water	 Resource	Management,	 IWRM)																

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ออกสิทธิบัตรการใช้น�้าแก่

ประชาชนและระเบยีบการเกบ็ภาษนี�า้เพือ่สร้างความตระหนกัในการใช้น�า้เพือ่การเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม

ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ส�าหรบัประเทศไทยน้ัน		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความสนพระราชหฤทยัเกีย่วกบัทรพัยากร

น�้าของประเทศ	 ทรงศึกษา	 ค้นคว้า	 และทดลอง	 เรื่องน�้า	 และทรงห่วงใยสถานการณ์น�้าของประเทศเพื่อให้

ประชาชนมีน�้ากินน�้าใช้ที่พอเพียง	 และมีคุณภาพดี	 	 โดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพ

เกษตรกรรม	 	 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยการผลิตต่างๆ	 เช่น	

ดิน	 น�้า	 ที่ท�ากิน	 ทุน	 และความรู้ด้านเกษตรกรรม	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น			

เนื่องจากความส�าคัญของน�้าต่อการด�ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศ		และความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติ

ที่เกี่ยวข้องกับน�้า		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น	เพื่อเป็น

มลูนธิใินการวจิยัและพฒันาเร่ืองน�า้ของประเทศไทย	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานแนวพระราชด�าริ

ไว้มากมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าและการบริหารจัดการน�้าของประเทศ		อาทิ

“...หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีนั่น ถ้ามีน�้า                  

คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้...”

(พระราชด�ารัส	ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2529)

“...วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่าเมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน�้าเหลือ จะต้องไปซื้อน�้าจาก                

ต่างประเทศ ซึง่กอ็าจเป็นไปได้ แต่เชือ่ว่าจะไม่เป็นอย่างนัน้ เพราะว่าถ้าค�านวณ น�า้ในประเทศไทย

ที่ไหลเวียนนั้นยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหารดี ก็มีเหลือพอ...”

(พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานเมื่อวันที่	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2532)		
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“...การพัฒนาแหล่งน�้าน้ัน ในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน�้าให้ได้ดังประสงค์ ทั้งปริมาณและ

คุณภาพ กล่าวคือ เมื่อปริมาณน�้ามากเกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์ ไม่ปล่อยให้

เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้ และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะต้องมีน�้ากักเก็บไว้ใช้อย่าง

เพียงพอ ทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร การอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค ปัญหา

อยูท่ีว่่าการพฒันาแหล่งน�า้นัน้อาจมผีลกระทบกระเทือนต่อสิง่แวดล้อมบ้าง แต่ถ้าไม่มกีารควบคมุ

น�้าที่ดีพอแล้วเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสีย ท้ังในด้านเศรษฐกิจ

และในชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน ทัง้ส่งผลกระทบกระเทือนแก่สิง่แวดล้อมอย่างร้ายแรง... ”

(พระราชด�ารัส	ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ	The	Third	Princess	Chulabhorn	
Science	Congress	(P	C	III)	เรื่อง	“น�้าและการพัฒนา:	น�้าเปรียบดังชีวิต”		

ณ	โรงแรมแชงกรี-ลา	วันที่	11	ธันวาคม	พ.ศ.	2538)

หนึง่ในหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	คอื	วธิคีดิแบบองค์รวม	(Holistic)	ทรงมอง

สิ่งต่างๆ	ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร	มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน	 	ซึ่งสะท้อนได้จากแนวทาง

การด�าเนินโครงการพัฒนาและจัดการแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมใน

ด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง																									

โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง	 ไม่ว่าประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเก่ียวกับการลงทุนนั้นจะมีความ

เหมาะสมเพยีงใดกต็าม	ทรงตระหนกัถงึความสมดุลของระบบนเิวศและน�าหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาประยกุต์	

อาทิ	 โครงการฝนหลวง	ซึ่งเป็นการดัดแปลงสภาพอากาศ	ความชื้น	ให้เกิดเป็นฝน		การสร้างฝายชะลอน�้าใน

พื้นที่ต้นน�้า	 เพื่อช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิวดินและเป็นกระบวนการหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้า		

เป็นต้น		ตลอดระยะเวลาครองราชย์สมบตั	ิ69	ปี	(พ.ศ.	2489	จนถงึปัจจบุนั)	มโีครงการพระราชด�ารทิีเ่กีย่วข้อง

กบัการพัฒนาและบรหิารจดัการทรพัยากรน�้าของประเทศมากมาย	เพือ่แก้ปัญหาน�า้ท่วม	ปัญหาภยัแล้ง	ปัญหา

น�า้เสยี	ตลอดจนการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่า		ด้วยพระมหากรณุาธคิณุ	พสกนกิรจงึได้พร้อมใจกนัถวายพระราชสมญัญา

ว่า	พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน�้า		

ปรับตัว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

แนวโน้มผลกระทบของการเปลีย่นแปลงระบบสภาพภมูอิากาศต่อทรพัยากรน�า้ประเทศไทย	อาทิ	การ

ลดลงของพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น,	 ความต้องการน�้าไม่

เพียงพอต่อปริมาณกักเก็บ,	ปัญหาน�้าท่วม	และภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นนั้น	จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการรับมือทั้งใน

ระดบัประชาชน	ครวัเรอืน	หน่วยงานท้องถิน่ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	รวมท้ังระดบัประเทศ		ในระดบัประชาชน

และครัวเรือนนั้น	 ควรให้ความรู้ต่อปัญหาดังกล่าว	 และสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยการพึ่งพาตนเอง	 และการ

ปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในอนาคต		เช่น	ปลกูจติส�านกึในการอนรุกัษ์หรอืลดการใช้น�า้ทีเ่กนิจ�าเป็น,	การ

จดัหาแหล่งหรอืภาชนะเกบ็น�า้ฝนเพือ่ใช้ในกจิกรรมประจ�าวนัและการเกษตร	ในครวัเรอืน,	การตดิตามข่าวสาร
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และการพยากรณ์สภาพอากาศ	เป็นต้น			

ส�าหรับระดับพื้นที่และระดับประเทศนั้น	 ควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยพิจารณา																							

แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และพิจารณาการแก้ปัญหาทั้งโดยวิธีโครงสร้างและ

ไม่ใช้โครงสร้าง		ได้แก่	การก�าหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัน�า้ท่วมและมาตรการป้องกนั	(โดยเฉพาะในพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ัง

อ่าวไทย	และบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม	น�้าท่วมซ�้าซาก),	แนวทางอนุรักษ์	ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อม,	การพัฒนา

เครื่องมือตรวจวัด	เทคโนโลยี	ระบบฐานข้อมูล	และการพยากรณ์ปริมาณน�้าฝน	น�้าท่า	ที่แม่นย�ามากขึ้น,	การ

ปรบัปรงุและเพิม่แหล่งน�า้ส�าหรับชมุชน	เพือ่การเกษตรและอปุโภคบรโิภค,	การปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการ

น�้าและกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้การด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไทยเป็นไปอย่างมี

เอกภาพ		เป็นต้น		นอกจากนี	้ควรมกีารสนบัสนนุการศกึษาแนวทางการพฒันาทรพัยากรน�า้ควบคูก่บัการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศไทย	เช่น	การพัฒนาแหล่งน�้าสามารถเพิ่มรายได้ของประเทศและลดปัญหาความยากจน

และความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 	 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตร	 และ

ประชากรที่มีอาชีพเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะด้อยทางเศรษฐกิจ	 	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรและ

อุปโภคบริโภคสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	 ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจากปัญหาความแปรปรวน

ของสภาพอากาศ	และภัยธรรมชาติ,	การพัฒนาความรู้	 เทคโนโลยี	และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า	สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	และลดความเสี่ยงและมูลค่าความเสียหายต่อภัยพิบัติที่

ไม่ทันเตรียมการรับมือ,	 การพิจารณาการลงทุนพัฒนาแหล่งน�้าและรักษาทรัพยากรน�้าร่วมกันระหว่างภาครัฐ

และเอกชน	เป็นต้น

ถึงเวลาที่จะต้องทบทวนความเสี่ยงจากระบบสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรน�้าของ

ประเทศและการบริหารจัดการน�้า	 รวมทั้งเรียนรู้ความผิดพลาดจากอดีต	 (อาทิ	 มหาอุทกภัย	 พ.ศ.	 2554)																					

รวมทั้งการวางแผนอย่างบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	 พร้อมท้ัง																				

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจถึงความเสี่ยงภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในประเทศไทยจากสภาพ																										

ภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหารจัดการน�้า

โดยหลักคิดแบบองค์รวมและการบูรณาการความรู้มิติต่างๆ	อย่างแท้จริง	ปัญหาการขาดแคลนน�้า	หรือปัญหา

น�้าท่วมน้ันไม่ใช่เรื่องไกลตัว	 ประชาชนทุกคนควรปรับตัว	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงการใช้น�้าในชีวิตประจ�าวัน																	

อย่างมีคุณค่า	รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัดในฤดูแล้ง	รณรงค์ให้มีการเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูฝน	และ

ไม่ปล่อยของเสยีลงแหล่งน�า้ธรรมชาติ	หากทกุคนของประเทศเหน็ความส�าคญัของทรพัยากรน�า้	และรบัผดิชอบ

ต่อบทบาทหน้าที่ของตน	ประเทศไทยคงจะไม่ขาดแคลนน�้า	 และสามารถป้องกันการเกิดน�้าท่วม	 และความ

เสี่ยงของภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศของโลกได้ในอนาคต
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กลไกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ กิจกรรมของมนุษย์ และจ�าเป็นต้องมี 

การวางแผนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม  

เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในอนาคต
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Executive Summary
Fluctuation of Sea Levels and Paleotemperatures

Space	and	time	is	infinite.	They	have	no	beginning	and	no	end.	Our	earth	as	we	now	know	

has	been	here	more	than	4,500	million	years.	It	does	not	mean	that	before	our	earth	there	

were	no	other	earths,	but	it	might	not	be	this	one.	Where	did	human	beings	come	from?	

There	are	a	lot	of	theories.	If	you	believe	in	evolution	theory,	humans	evolved	from	

primates.	If	you	read	the	Buddhist	Scriptures,	human	beings	either	came	from	other	worlds	

by	space	crafts	(Cakka	in	Pali)	or	born	or	arisen	without	visible	cause	(i.e.	without	parents)	

(Opapatika	in	Pali).		If	you	believe	in	the	Genesis	…	the	Lord	God	formed	the	man	from	the	

dust	of	the	ground	and	breathed	into	his	nostrils	the	breath	of	life	and	the	man	became	a	

living	being.

Since	when	did	human	beings	occupied	this	earth	and	since	when	did	intelligent	human	

beings	come	to	be?	If	you	believe	in	anthropology	and	archeology,	human	beings	had	

been	here	in	a	very	short	instant,	when	compared	with	the	age	of	the	earth.	Humans	also	

have	many	limitations.	They	are	short	lived.	They	cannot	recollect	the	past.	They	cannot	

foresee	the	future,	and	their	present	knowledge	are	limited.	They	do	not	have	the	technol-

ogy	nor	the	instruments	nor	efficient	management	capabilities	to	administer	the	earth,	let	

alone	the	sun	and	the	moon.	This	is	where	we	are,	and	we	are	expected	to	manage	our	

earth	for	our	descendants.

Sea	levels	are	constantly	changing	throughout	geology	history	as	the	results	of	the	earth	

and	the	moon	rotate	about	themselves	and	around	the	sun.	In	addition	the	moon	also	

rotates	around	the	earth.	On	top	of	that	the	volumes	of	the	surface	and	ocean	waters	and	

continental	glaciers	are	interchangeable	depending	upon	solar	radiation	and	climate	

change.

Changes	in	the	sizes	and	shapes	of	the	continents	and	ocean	basins	by	tectonism	also	

affect	the	sea	level.		The	tectonic	processes	can	occur	regionally	which	result	in	the	

change	of	relative	sea	level	at	a	particular	coastline	and	not	the	others.	Other	surficial	

processes	either	manmade	or	natural,	can	cause	subsidence	or	uplift	of	coastlines	also,	

such	as	fluid	withdrawal	(water,	oil,	or	gas)	or	sediment	deposition	and	compaction	at	the	
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mount	of	rivers	and	ensuing	land	subsidence;	crustal	rebound	from	glaciation	and	uplift	of	

coastline.	Seismo-stratigraphic	study	by	Exxon	concluded	that	from	Triassic	period	(251	

myrs	B.P.)	through	the	present,	there	were	more	than	100	global	sea	level	changes.	The	

last	time	the	world	ocean	reached	its	present	level	was	in	lower	Triassic.	At	around	95	

myrs	B.P.	the	low	stand	sea	level	was	below	300	meters	and	gradually	oscillated	upto	+6	

meters	above	the	present	mean	sea	level	at	5000	years	B.P.	before	receding	down	to	the	

present	level.		

Advancement	in	oxygen	isotope	fractionation	has	revolutionized	our	understanding	of	

earth’s	paleotemperature.	Oxygen	isotope	(O18/O16)	measurement	of	more	than	50,000	

samples	of	Precambrian	limestone	dolomite	and	cherts	and	Phanerozoic	fossils	and	micro	

fossils,	deep	sea	sediments,	and	ice	sheets	had	been	done	and	paleoclimate	events	has	

been	tabulated	together	with	other	paleoclimate	indicators.

Notable	climate	events	in	geology	history	include

	 Huronian	glaciation	(~2400-2100	myrs)	Earth	completely	covered	by	ice

	Neoproterozoic	Snowball	Earth	(~600	myrs)

	Andean	-	Saharan	glaciation	(~450	myrs)

	Carboniferous	Rain	Forest	Collapse	(~300	myrs)

	Permian	-	Triassic	extinction	events	(251.4	myrs)

	Oceanic	Anoxic	Events	(~120	myrs	93	myrs,	and	others)

	Cretaceous	-	Paleogene	extinction	events	(66	myrs)

	Paleocene	-	Eocene	Thermal	Maximum	(55	myrs)

	Younger	Dryas	/	The	Big	Freeze	(~11	kyrs)

	Climate	changes	of	535	-	536	A.D.

	Medieval	warm	period	(900-1300	A.D.)

	Little	ice	age	(1300-1800	A.D.)

	Year	without	a	Summer	(1816)

The	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPCC)	is	a	scientific	body	under	the	

auspices	of	the	UN,	It	reviews	and	assesses	the	most	recent	scientific,	and	socioeconomic	

technical	and	socioeconomic	information	produced	worldwide	relevant	to	the	understand-

ing	of	climate	change.
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The	current	state	of	scientific	knowledge	relevant	to	climate	change	can	be	found	in	the	

Fifth	Assessment	Report	(AR5).	The	IPCC	CLIMATE	CHANGE	2014	Synthesis	Report	Summary	

for	Policymakers	is	a	must	read	for	those	who	wish	to	get	involved.	Major	headings	include	

1)	Observed	Changes	and	their	Causes		2)	Future	Climate	Changes,	Risks,	and	Impacts													

3)	Future	Pathways	for	Adaptation,	Mitigation	and	Sustainable	Development		4)	Adaptation	

and	Mitigation.

The	synthesis	and	recommendations	put	forward	by	the	IPCC	is	for	the	UN	to	implement.	

Each	country	must	look	more	closely	and	set	priorities	of	their	own.	For	example	when	

one	looks	at	the	lists	of	countries	by	GHG	equivalent	carbon	dioxide	emissions	and	num-

bers	of	population,	one	can	see	that	20	countries	put	out	about	76	percent	of	greenhouse	

gases	worldwide,	while	the	rest	(175	countries)	put	out	about	24	percent.	If	the	20	coun-

tries	can	cut	down	on	their	GHG	(Green	House	Gases)	emission,	the	pressure	on	climate	

change	should	be	reduced	markedly.

Thailand	has	approximately	67.43	million	people	or	0.92	percent	of	world	population.	We	

emit	about	295	million	tons	of	GHG	per	year	or	0.88	percent	of	world	total.	In	other	words	

we	are	one	of	the	good	countries.	However,	Thailand	faces	a	very	serious	problem	about	

coastal	erosion,	which	we	have	to	tackle	urgently.

Thailand	is	a	littoral	country	with	total	coastal	length	of	2,865	kms,	out	of	which	98.7	kms	

face	the	Andaman	Sea	and	1,878	kms	surround	the	gulf	of	Thailand.	While	the	rising	sea	

level	has	not	been	ascertained,	coastal	erosion	due	to	storm	waves	and	depletion	of	

sediment	supplies	are	on	the	rise.	In	addition	land	subsidence	and	subsequent	flooding	in	

the	upper	Gulf	due	to	groundwater	pumping	during	the	last	60	years	has	not	been	arrest-

ed.	The	subsiding	areas	cover	6	provinces	totaling	approximately	5,600	km2.		Maximum	

subsiding	elevation	is	more	than	2	meters.	Quite	a	large	part	of	Bangkok	is	now	below	the	

mean	sea	level.	This	is	one	of	the	largest	problems	that	the	country	faces	but	nobody	in	

the	government	seems	to	concern	yet.	There	used	to	be	a	Government	Strategy	for	

Protection	and	Mitigation	of	Coastal	Erosion	back	in	2007	with	the	main	target	reads	as	

follows:	All	shorelines	of	the	country	will	have	protective	system	and	remedial	measures

to	alleviate	coastal	erosion	by	the	year	2027	The	last	time	that	was	heard	earlier	this	month	

was	that	the	Ministry	responsible	will	rewrite	the	Strategy	since	this	one	cannot	be	met.

The	total	length	of	eroding	coasts	is	more	than	600	kilometers	with	the	rate	of	erosion	

ranges	from	less	than	one	meter	to	more	than	16	meters	per	year.		
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ระดับและอุณหภูมิของน�้าทะเล

ยังกิญจิ สมุทยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ

สิ่งใดๆ เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา

คาถา พระอัญญาโกณฑัญญะมหาเถระ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร / 45 ปีก่อนพุทธกาล

ความน�า

ความคดิเรือ่ง	Sustainable	Development	เริม่ปรากฏขึน้จากการประชมุขององค์การสหประชาชาติ	

เรือ่ง	Human	Development	ในปี	ค.ศ.	1972	และกลายเป็นศพัท์มาตรฐานส�าหรบัการพฒันาในครสิตศตวรรษ

ที่	21	หรือ	Agenda	21	:	A	Programme	of	Action	for	Sustainable	Development	จากการประชุมที่

กรุงริโอ	เดจาเนโร	ในปี	ค.ศ.	1992	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็รีบแปลศัพท์นี้ว่า	การพัฒนา

ที่ยั่งยืน	 และผนวกเข้าเป็นแผนพัฒนาแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่	 7	 โดยไม่มีใครท้วงติงหรือดูบริบทให้ครบถ้วน		

จนกระทั่งค�าว่า	ยั่งยืน	กลายเป็นศัพท์ติดปากคนทั้งประเทศ	โดยไม่มีใครฉุกคิดว่าแปล	sustainable	ผิดหรือ

ไม่	 และควรแปลใหม่หรือขยายความว่าอย่างไร	 เพราะค�าว่า	 sustainable	 ซึ่งควรแปลว่า	 คงสภาพอยู่ได้		

หรือ	ทรงสภาพอยู่ได้	นั้นมีข้อจ�ากัดอยู่	3	ประการ	คือ	1.	เพื่อคนจ�านวนเท่าไร		2.	ระยะเวลานานเท่าไร	และ		

3.	 เพื่อคุณภาพชีวิตระดับใด	 ขอให้ย้อนกลับไปดูคาถาพระอัญญาโกณฑัญญะสักนิด	 เผื่อจะคิดได้บ้าง	 ถ้าจะ

พัฒนาประเทศต่างๆ	 ในทวีปเอเซียให้มีคุณภาพชีวิตทัดเทียมกับอเมริกันชน	 ทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะ

รองรับได้นานเท่าไร	เมื่อไรคนไทยจะเลิกใช้ค�าว่า	ยั่งยืน	กันเสียที

เวลา	และ	อวกาศ	ไม่มีต้น	ไม่มีปลาย	โลกของเรามีอายุโดยประมาณมากกว่า	4,500	ล้านปี	(แม้แต่วิธี

การนับปี	ตั้งแต่เริ่มมีโลกจนถึงปัจจุบันก็ไม่เท่ากัน)	ถ้าเราถือว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเท่ากับ	1	ปี	

เพราะโลกในสมยัธรณกีาลหมนุรอบดวงอาทติย์ช้ากว่านีม้าก	เช่น	ในยคุดโีวเนยีน	(Devonian	410-355	ล้านปี)	

หน่ึงปีเท่ากับ	 411	 วัน	 แต่การหาอายุในอดีตโดยใช้การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีนั้น	 ก�าหนดให้แต่ละปี	

มีเวลาเท่าๆกัน	และไม่ได้หมายความว่า	ไม่มีโลกอื่นๆ	ที่ไม่ใช่โลกมนุษย์	แต่มีมนุษย์เหมือนเราอาศัยอยู่

มนุษย์มาจากไหน	 มีทฤษฎีหลากหลาย	 ถ้าเช่ือในทฤษฎีวิวัฒนาการ	 มนุษย์มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

น�้านมที่มีพัฒนาการ	 (primates)	 ถ้าเชื่อพระไตรปิฎก	 มนุษย์มีต้นก�าเนิด	 3	 ประเภท	 คือ	 ประเภทที่หนึ่ง		

มนุษย์มาจากโลกอื่นโดยจักร	(จานบิน)	เช่น	ชาวกุรุ	500	คน	ประเภทที่สองคือ	เทวดาอุ้มสม	(เทวดาอุ้มมาส่ง)	

เช่น	 ภรรยาท่านโชฏิกะเศรษฐี	 ซึ่งเมื่อท่านจะแต่งงาน	 เทวดาต้องอุ้มภรรยาจากโลกกุรุมาให้	 และเมื่อท่าน																	

โชฏิกะเศรษฐีออกบวช	เทวดาต้องอุ้มนางกลับไปส่งยังดาวกุรุ	และประเภทที่สามคือ	ปรากฏเป็นตัวตนขึ้นเอง	
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ภาษาบาลีเรียกว่า	โอปะปาติกะ	ท่านแปลว่า	ผุดขึ้นมาเอง	เช่น	ท่านอัมพปาลี	ที่ปรากฏขึ้นที่โคนต้นมะม่วงใน

อุทยานของพระราชา	กรุงเวสาลี	ถ้าเชื่อในคัมภีร์ไบเบิล	พระเจ้าสร้างมนุษย์จากธุลีดิน	บางประเทศบันทึกใน

พงศาวดารว่า	บรรพบุรุษของพวกเขามาจาก	พญาโคธา	เป็นต้น

มนุษย์ปรากฏขึ้นในโลกนี้ต้ังแต่เมื่อไร	 และมนุษย์ที่มีความฉลาดเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่เมื่อไร																					

ถ้าเชื่อในมานุษยวิทยาและโบราณคดีวิทยา	 มนุษย์ปรากฏในโลกนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง	 เมื่อเปรียบเทียบกับ																

อายุโลก	ลูซี่	 (Lucy)	เฟาะเซิล	(fossil)	มนุษย์ดึกด�าบรรพ์ที่ขุดพบที่เมือง	เฮดาร	ประเทศเอธิโอเปีย	(Hadar,	

Ethiopia)	ในปี	ค.ศ.	1974	มีอายุ	3.2	ล้านปี	

มนุษย์มข้ีอจ�ากดัหลายประการ	เช่น	มอีายสุัน้	ไม่สามารถระลกึอดตีได้	และไม่สามารถรูอ้นาคตได้	และ

ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จ�ากัดมาก	มนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยี	หรือเครื่องมือ	หรือวิธีการบริหารจัดการโลกที่ตน

อาศัยอยู่ได้	 ไม่ต้องพูดถึงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์	 นี่คือสถานภาพของเราในปัจจุบัน	 และเราคาดหวังว่าจะ

สามารถบริหารจัดการโลกให้ดีเพื่อลูกหลานของเราได้

ระดับน�้าทะเลและสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาธรณีกาลอันเป็นผล	

มาจาก

•	 การเปลีย่นแปลงขนาดของการแผ่รงัสขีองดวงอาทติย์	(changes	in	solar	radiation)	ท�าให้

อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นหรือต�่าลง

•	 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าในมหาสมุทร	เนื่องจากการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของบรรยากาศ	

ท�าให้แผ่นน�้าแข็งขั้วโลกและยอดภูเขาสูงละลาย	หรือสะสมเพิ่มขึ้น

•	 การเพิ่มหรือลดขนาดของท้องมหาสมุทร	(ocean	basin)	เนื่องจากการเคลื่อนที่ขยายออก	

หรือทรุดตัวลง	หรือเบียด/มุดลง	ของแผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทร	(tectonic	plates)

•	 การยกตัวสูงขึ้นหรือทรุดตัวลงของชายฝั่งทะเล	 จากแรงภายในโลกเฉพาะท่ี	 หรือจากการ

ทับถมของตะกอนชายฝั่งทะเล	 หรือจากการกระท�าของมนุษย์	 เช่น	 การสูบน�้ามัน	 แก๊ส		

และน�้าบาดาล

•	 เปลอืกโลกขยบัตัวสงูขึน้หลงัจากน�า้แข็งท่ีกดทับในระหว่างยคุน�า้แข็งยคุสดุท้าย	 (1.75	 ล้านปี	

ถึง	11,500	ปีก่อนปัจจุบัน)	ละลายไปหมด	(isostatic	rebound)	

•	 การระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่หรือหลายลูกในระยะเวลาใกล้เคียงกัน	 ท�าให้เถ้าภูเขาไฟ

บดบังแสงอาทิตย์และลดรังสีความร้อนสู่พื้นโลก

•	 การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก	 (greenhouse	 gases)	 ในปริมาณมากโดยธรรมชาติ		

(oceanic	anoxic	events)	และโดยมนุษย์

•	 อิทธิพลของแรงดึงดูดของดวงจันทร์เมื่อหมุนรอบโลก	 และอิทธิพลของแรงดึงดูดของ																											

ดวงอาทิตย์เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง	ท�าให้เกิดน�้าขึ้นน�้าลง

•	 การเปลี่ยนแปลงขนาดของวงโคจรรูปวงรีของโลกรอบดวงอาทิตย์	(Eccentricity)	จากวงรี
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น้อยที่สุดไปถึงวงรีมากที่สุด	 ใช้เวลาประมาณ	 96,000	 ปี	 เมื่อรูปวงโคจรรีมากท่ีสุด	 ความ			

แตกต่างระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวจะมากที่สุด

•	 ฤดูกาลทีโ่ลกใกล้ดวงอาทติย์มากทีส่ดุ	(perihelion	–	เพเรอฮลีเยิน่)	เปลีย่นแปลงตลอดเวลา	

เน่ืองจากการแกว่งของแกนหมุนของโลก	 (Precession)	 และจะครบรอบการแกว่งของ																				

แกนหมุนนี้ทุก	23,000	ปี	ฤดูหนาวจะหนาวมากที่สุด	และฤดูร้อนจะร้อนมากที่สุด

•	 แกนหมนุของโลกเอยีง	(Axial	Tilt)	จากระนาบวงโคจรรอบดวงอาทติย์	23.5o	การเอยีงของ

แกนหมุนของโลกมีความแตกต่างระหว่าง	 21.5o	 ถึง	 24.5o	ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อความ																					

แตกต่างของการรับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ตลอดท้ังปี	 ทุกปี	 และความแตกต่าง			

ระหว่างการรับรังสีน้อยที่สุด	(เมื่อเอียง	21.5o)	และมากที่สุด	(เมื่อเอียง	24.5o)	วัฏจักรของ

การเอียงของการหมุนคือ	41,000	ปี

•	 นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวเซอรเบีย	ชื่อ	Milutin	Milankovitch	(มิลูทิน	มิแลนโควิทช)	ได้

รวม	 3	 วัฏจักรนี้คือ	 การเปลี่ยนแปลงของวงโคจร	 (Eccentricity)	 การเอียงของแกนหมุน	

(Axial	 Tilt)	 และการแกว่งของแกนหมุนของโลก	 (Precession)	 เข้าด้วยกัน	 โดยวิธีทาง

คณิตศาสตร์	 เป็นหนึ่งวัฏจักรเรียกว่า	 Milankovitch’s	 Cycles	 ซึ่งน�ามาใช้อธิบายการ

เปลีย่นแปลงฤดกูาลแผ่รงัสขีองดวงอาทติย์มายงัโลก	ซึง่มอีทิธพิลต่อภมูอิากาศของโลก	และ

มีผลกระทบถึงการขยายตัวและหดตัวของธารน�้าแข็งและฤดูกาล

การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ปริมาณน�้าที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเป็นน�้าในมหาสมุทร	 97.41%	น�้าแข็งในขั้วโลกในกรีนแลนด์	 และใน

ธารน�้าแข็ง	 1.934%	น�้าบาดาล	 0.592%	 อีก	 0.014%	คือน�้าในทะเลสาบ	 น�้าในดินที่ไม่อิ่มตัว	 น�้าในแม่น�้า

ล�าคลอง	 น�้าในพืชและสัตว์	 และไอน�้าในบรรยากาศ	 ดังนั้น	 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรและระดับน�้าทะเลที่มี																

นยัส�าคญัคอื	ปฏสิมัพันธ์ระหว่างน�า้แขง็แถบขัว้โลกและบรเิวณยอดภเูขาสงู	และการขยายปรมิาตรท้องมหาสมทุร	

(seafloor	spreading)	โดยกระบวนการที่เรียกว่า	plate	tectonics

ในปี	ค.ศ.	1977	กลุ่มนักธรณีวิทยาจาก	Exxon	(Esso	Production	Research)	ได้น�าเสนอผลงาน

วิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเล	 จากข้อมูลไซสมิค	 (seismic)	 และข้อมูลการล�าดับชั้นหินโดย																				

เฟาะเซิล	(biostratigraphic	data)	ซึ่งรวบรวมจากการส�ารวจน�้ามัน	(รูปที่	1)

รูปที่	1	แสดงแผนภูมิการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลทั่วโลกในช่วง	600	ล้านปีที่ผ่านมา	(มักเรียกกัน

ว่า	Exxon	curve	หรือ	Vail	curve	ตามชื่อ	Peter	Vail	หัวหน้าทีมวิจัยของ	ESSO)	เส้นหยักในแนวราบด้าน

ขวามือ	คือรอยต่อระหว่างชั้นหินที่แสดงการกัดเซาะอย่างกว้างขวางที่พบได้ทุกทวีป	 ในเวลาเดียวกัน	 วัฏจักร

ของการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลอยู่ระหว่าง	 10	 ถึง	 80	 ล้านปี	 ระดับน�้าทะเลข้ึนสูงสุดคือ	 350	 เมตร																			

เหนือระดับน�้าทะเลปัจจุบัน	ในช่วงปลายยุคคริเทเฌิส	(Cretaceous)	ประมาณระหว่าง	100-65	ล้านปีมาแล้ว	
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และระดับน�้าทะเลต�่าสุดอยู่ที่	 -200	 เมตร	ต�่ากว่าระดับน�้าทะเลปัจจุบันในยุคเว็นเดียน	 (Vendian)	ประมาณ	

610-540	ล้านปีก่อนปัจจุบัน

รูปที่ 1 ล�าดับชั้นหิน 6 ชุดของโลก (ตัวอักษร) ที่มีระนาบ

กัดเซาะ (unconformity) ปิดด้านบน และมีการ

เปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลทั่วโลกในช่วงเวลา 600 ล้านปี

ที่ผ่านมา (เรียกว่า Vail Curve) ให้สังเกตระดับน�้าทะเล

สูงสุด (2 ครั้ง) เมื่อ 500 และ 75 ล้านปี และต�่าสุด (3 ครั้ง) 

เม่ือ 600, 200 และ 30 ล้านปี ระดับน�้าทะเลสูงสุด

ประมาณ 350 เมตร และต�่าสุดประมาณ -150 เมตร จาก

ระดับน�้าทะเลปัจจุบัน

จาก Prothero, D.R. and Dott, Jr., R.H. (2010) 
Evolution of the Earth; McGraw Hill New York.  p.83

นักวจิยั	Exxon	ยงัได้น�าเสนอผลงานวจิยัการเปลีย่นแปลงระดบัน�า้ทะเลตัง้แต่ยคุไทรแอสคิ	(Triassic)	

จนถึงปัจจุบัน	ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า	100	ครั้ง	(รูปที่	2)
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รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลตั้งแต่ยุคไทรแอสิค (Triassic) จนถึงปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงระดับน�้า
มากกว่า 100 ครั้ง

จาก Microsoft Word – Sealevel Changes.doc http://geology.uprm.edu/MorelockSite/morelockonline/

digbk/ SealLv.pdf 

จากการศึกษาระดับน�้าทะเลรอบเกาะมายอรค่า	 (Mallorca)	 ของสเปนในทะเลเมดิเตอเรเนียน	 โดย	

Butzer	ในปี	ค.ศ.	1975	พบว่าในช่วง	450,000	ปี	จนถึงปัจจุบัน	ระดับน�้าทะเลรอบเกาะมีการเปลี่ยนแปลง

มากกว่า	 40	 ครั้ง	 โดยระดับน�้าทะเลสูงสุดเกิดเมื่อประมาณ	 4	 แสนปีมาแล้ว	 ระดับน�้าทะเลสูงกว่าปัจจุบัน																			

42	 เมตร	 และระดับน�้าทะเลต�่าสุดเกิดเมื่อประมาณ	 11,000	 ปีมาแล้ว	 โดยระดับน�้าทะเลต�่ากว่าปัจจุบัน															

ประมาณ	-125	เมตร	(รูปที่	3)

รปูที ่3 การเปลีย่นแปลงระดบัน�า้ทะเลในบรเิวณ

เกาะมายอรค่าในทะเลเมดิเตอเรเนียน ตั้งแต่ 

450,000 ปีจนถึงปัจจุบัน

จาก Loane J.J. and Walker M.J.C. (1984) 
Reconstructing Quaternary Environments; 
Longman, New York. p.299 อ้างอิงจาก 
Butzer, K.W. (1975) Pleistocene littoral 
– sedimentary cycles of the Mediterra-
nean Basin : a Mallorquin view



ภูมิอากาศเปลี่ยน	:	ทางออกและข้อเสนอ 83

Hantoro (1994)	ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลในทะเลซาวู	(Savu	Sea)	ด้านใต้เกาะ

ฟลอเรส	(Flores	Island)	ของอินโดนีเซีย	พบว่าระดับน�้าทะเลในเขตทะเลซาวูและด้านตะวันตกของเกาะ

ติมอร์	(Timor	Island)	เปลี่ยนแปลงระดับมากกว่า	40	ครั้ง	(รูปที่	4)

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลของทะเลซาวู (Savu) ด้านใต้เกาะฟลอเรส (Flores Island) ของอินโดนีเซีย 
ในช่วง 1 ล้านปีที่ผ่านมา ตัวเลขก�ากับจุดสูงสุดและต�่าสุดของกราฟคือ Marine Isotope Stage

จาก Hantoro, W.S. (1994) Pleistocene Sealevel Variations and Global Change in Indonesia; Proc. of 
the CCOP 13th Annual Session; Bali, Indonesia. p.317-328

เป็นที่น่าสังเกตว่า	 การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลสัมพัทธ์กับเกาะมายอรค่า	 และ	 เกาะฟลอเรส																				

อาจเป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าทะเล	 (Eustatic	 Change)	 ในยุคน�้าแข็ง	 (Ice	 Age	 หรือ																				

Pleistocene	 Epoch)	 ร่วมกับการยกตัวขึ้นของเกาะทั้งสองเนื่องจากแผ่นทวีปชนกัน	 กล่าวคือ	 African																						

Plate	ชนกับ	Eurasian	Plate	ในกรณีของเกาะมายอรค่าและ	Indian-Australian	Plate	ชนกับ	Eurasian	

Plate	ในกรณีของทะเลซาวู

ในตอนปลายยุค	 Pleistocene	 ระหว่าง	 18,000	 ถึง	 11,500	 ปีก่อนปัจจุบัน	 ระดับน�้าทะเลลดลง																			

ต�่ากว่าปัจจุบัน	 -125	 เมตร	 และระดับน�้าทะเลเริ่มสูงขึ้นจาก	 -125	 เมตร	 เมื่อประมาณ	 10,000	 ปีที่ผ่านมา																

อ่าวไทยซึ่งมีความลึกสูงสุด	 -85	 เมตร	 ตรงกลางอ่าว	 และระดับท้องทะเลอ่าวไทยและไหล่ทวีปซุนดา																													

(Greater	Sunda	Shelf)	คือพื้นที่เกาะชวา	เกาะสุมาตรา	แหลมมลายู	และเกาะคาลิมันตัน	(เกาะบอร์เนียว

เดิม)	 มีความลึกเฉลี่ยไม่เกิน	 -35	 เมตร	 เมื่อเครื่องบินของ	Air	 Asia	ตกในทะเลชวาเมื่อ	 28	 ธันวาคม	2557																	

การค้นหาพบว่าตกนอกฝ่ังเกาะคาลมินัตัน	ทีร่ะดับน�า้ลกึ	32	เมตร	ได้เคยมกีารวดัระดบัความลกึของน�า้ในทะเล

ชวาจากเกาะคาลิมนัตันถงึเมอืง	Johor	Bahru	(จอฮอร	บาหะร)ู	ใต้สดุของประเทศมาเลเซยี	ก่อนข้ามไปสงิคโปร์	

โดยนักธรณีฟิสิกส์ชาวออสเตรเลีย	 ในปี	 ค.ศ.	 1997	 พบว่า	 ระดับน�้าของทะเลชวาในช่วงดังกล่าวมีความลึก																		

ไม่เกิน	35	เมตร

ดังนั้น	 พื้นที่ไหล่ทวีปซุนดาทั้งหมดจึงเป็นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับคาบสมุทรอินโดจีน																						

แหลมมลายู	เกาะคาลิมันตัน	เกาะสุมาตรา	เกาะชวา	และเกาะเล็กเกาะน้อย	ระหว่างเกาะใหญ่ทั้ง	3	ตรงกลาง
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อ่าวไทยซึ่งมีความลึก	 85	 เมตร	 อาจเป็นทะเลสาบน�้าจืด	 และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่																				

ดังกล่าวนี้อาจอยู่รอบทะเลสาบกลางอ่าวไทย

Geyh และคณะ (1979)	 ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลในช่องแคบมะละกา	 (Strait	 of	

Malacca)	ตั้งแต่ประมาณ	10,000	ปี	จนถึง	1,000	ปีที่แล้วมาดังแสดงในรูปที่	5

รูปที่ 5		การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลในช่องแคบ
มะละกา	(ระหว่างมาเลเซียและเกาะสุมาตรา)	ตั้งแต่	
10,000	ปี	จนถึง	1,000	ปีก่อนปัจจุบัน

จาก Geyh, M.A., Kudrass; H.R. and Streif,  
H. (1979) Sealevel Changes during the Late 
Pleistocene and Holocene in the Strait of 
Malacca; Nature V.278 (5703) p.441-443

จากรูปที่	5	จะเห็นได้ว่า	เมื่อ	10,000	ปีที่แล้ว	ระดับน�้าทะเลในช่องแคบมะละกาอยู่ต�่ากว่าระดับน�้า

ทะเลปัจจบุนัประมาณ	-53	เมตร	และน�า้ทะเลเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วง	10,000-7,000	ปี	โดยในช่วงดงักล่าว

น�้าทะเลสูงขึ้นมาอยู่ที่	-5	เมตร	หรือสูงขึ้นมากกว่า	50	เมตร	ในช่วงระยะเวลา	3,000	ปี	ในช่วง	7,000-6,000	

ปี	น�้าทะเลสูงขึ้นอีก	5	เมตร	มาอยู่ที่ประมาณระดับน�้าทะเลปัจจุบัน	และยังคงสูงขึ้นอีกจนถึงประมาณ	4,000	

ปีที่แล้วมา	น�้าทะเลมาอยู่ที่	+6	ถึง	+7	เมตร	สูงกว่าระดับน�้าทะเลปัจจุบัน	และค่อยๆ	ลดลงจนถึงต�่ากว่าระดับ

น�้าทะเลปัจจุบันเล็กน้อย	เมื่อประมาณ	1,000	ปีที่ผ่านมา

Hjia (1987)	ได้แสดงการเปลีย่นแปลงระดับน�า้ทะเลในเขตไหล่ทวปีซนุดาแลนด์	ตัง้แต่	6,000	ปีจนถึง

ปัจจุบันว่า	ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	ชายฝั่งแหลมมลายู	เกาะคาลิมันตัน	เกาะสุมาตรา	และเกาะชวา	(Sun-

daland)	อยู่สูงกว่าระดับน�้าทะเลปัจจุบันประมาณ	4.5	เมตร	และค่อยๆ	ลดระดับลงและกลับสูงขึ้นอีก	3	ครั้ง

ก่อนจะกลับลงสู่ระดับน�้าทะเลปัจจุบัน	(รูปที่	6)	โดยเมื่อประมาณ	200	ปีที่ผ่านมา	ระดับน�้าทะเลเฉลี่ยสูงกว่า

ระดับปัจจุบันประมาณ	1.7	เมตร
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รูปที่ 6 	การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลชายฝั่งอ่าวไทยและซุนดาแลนด์	ซึ่งประกอบด้วย	แหลมมลายู	 เกาะสุมาตรา	
เกาะชวา	และ	เกาะคาลิมันตัน

จาก Hjia, H.D. (1987) Tectonics, Volcanism and Sea Level Changes during the Quaternary in South-
east Asia: Economic Geology, Tectonics, Sedimentary Processes, and Environment of the Quater-
nary in Southeast Asia; Chulalongkorn University Printing House, Bangkok. p.10

ในทีร่าบภาคกลางของประเทศไทยมกีารพบหาดทรายโบราณทีร่ะดบัความสงูต่างๆ	กนั	เช่น	ทีจ่งัหวดั

นครสวรรค์	พบที่ระดับความสูง	30	เมตร	และ	60	เมตร	ที่เขาหินซ้อน	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ที่ระดับความสูง	55	

เมตร	จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	(รทก.)	และที่บริเวณค่ายเดชาดิศร	จังหวัดสระบุรี	ระดับความสูง	10	เมตร	

รทก.	 ที่	 อ�าเภอบางไทร	 อ�าเภอเสนา	 อ�าเภอบางซ้าย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ไปจนถึง	 อ�าเภอสองพี่น้อง	

จังหวัดสุพรรณบุรี	 มีสันทราย	 (หาดทรายเดิม)	 ยาวในแนวตะวันออก	 ตะวันตก	 ซึ่งมีความสูงของพื้นดิน	 4-8	

เมตร	รทก.	ในขณะทีพ่ืน้ที	่อ�าเภอบางบาล	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และ	อ�าเภอบางปลาม้า	จงัหวดัสพุรรณบุรี	

ซึง่อยูเ่หนือเขต	อ�าเภอบางไทร	อ�าเภอเสนา	อ�าเภอบางซ้าย	และ	อ�าเภอสองพีน้่อง	กลบัมคีวามสงูระดบั	2	เมตร	

หรือต�า่กวา่	ซึง่แท้จริงแลว้	พืน้ที่ต�า่ในเขต	3	อ�าเภอดงักลา่วคอื	lagoon	หรือแอง่น�้าซึง่อยู่ระหว่างสนัทรายนอก

ฝั่ง	(offshore	bar	หรือ	barrier	island)	เดิม	กับชายฝั่งของทะเลโบราณ	ซึ่งมีสันทรายในเขตอ�าเภอบางไทร	

ไปจนถึงอ�าเภอสองพี่น้องกั้นอยู่	(เหมาะที่จะสร้างแก้มลิงขนาดใหญ่เพื่อป้องกันน�้าท่วมกรุงเทพฯ)
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ในพืน้ทีร่าบชายทะเลของจังหวดัต่างๆ	รอบอ่าวไทย	และทะเลอนัดามนั	มกีารพบหาดทรายเดมิทีร่ะดบั

ความสูงต่างๆ	 กัน	 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลรอบอ่าวไทย	 และทะเล

อันดามันอย่างเป็นระบบ	ได้มีการหาอายุหาดทรายและดินชายฝั่งไว้ในการส�ารวจเฉพาะที่บางแห่ง	ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

•	 เปลือกหอยที่สันทรายใกล้ชายฝั่งอ�าเภอสทิงพระ	จังหวัดสงขลา	Sawata H. และคณะ	หาอายุ

ได้	4,860	+	270	ปีก่อนปัจจุบัน

•	 พิสิทธิ์ ธีรดิลก และคณะ (1988)	ส�ารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล	อ�าเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	

และพบชั้นดินปนสารอินทรีย์	(organic	matter	หรือ	peat)	ปิดทับอยู่บนชั้นตะกอนดินทะเล	(marine	

clay)	ที่ระดับความสูง	5-6	เมตร	เหนือระดับน�้าทะเลปานกลาง	หาอายุได้	6,630	+	130	ปีก่อนปัจจุบัน	และ

บนชั้น	peat	swamp	มีสันทราย	(beach	ridges)	ทับอยู่	ซึ่งหาอายุได้	2,920	+	200	ปีก่อนปัจจุบัน

•	 สิน สินกุล	ได้ศึกษาธรณีสัณฐานและล�าดับชั้นหิน	ในบริเวณบ้านปากบาราถึงบ้านปากละงู	

อ�าเภอละงู	จังหวัดสตูล	ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านปากบารา	และอ�าเภอละงู	พบว่า

	 -		เหนือระดับน�้าทะเลปัจจุบัน	10	เมตร	เหนือจากชั้น	tidal	clay	และ	peat	เป็นชั้นหาดทราย	

(beach	sand)	ซึ่งให้อายุ	6,600	+	1,090	ปีก่อนปัจจุบัน

	 -		เหนือชั้นหาดทรายขึ้นมาเป็นชั้นสันทราย	(beach	ridges)	และที่ราบน�้าท่วมถึง	(tidal	flat)	ซึ่ง

ให้อายุตั้งแต่	3,940	+	320	ถึง	1,130	+	110	ปีก่อนปัจจุบัน

โดยสรุป	ลักษณะเด่นของชายหาดปากละงูคือ	ล�าดับการทับถมของ	beach	ridges	(สันทราย)	และ	

mudflat	(หาดโคลน)	สลับกันที่รวมเรียกว่า	chenier	plain	ซึ่งเกิดระหว่าง	3,940	+	320	ปี	จนถึง	1,130	+	

110	ปี	ลักษณะของธรณีสัณฐานประเภทนี้บ่งถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลสูงขึ้นและลดลง	สลับ

กันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ลักษณะของ	chenier	plain	ที่พบที่ปากละงูนั้น	พบได้ทั่วไปรอบอ่าวไทย	ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ทางธรณีสัณฐาน	 เช่น	 บริเวณชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 ชลบุรี	 นครศรีธรรมราช	 สงขลา	 ปัตตานี	 และ	

นราธวิาส	เป็นต้น	จ�านวนของสนัทราย	(beach	ridges)	ในแต่ละพืน้ทีไ่ม่เท่ากนั	ขึน้อยูก่บัความกว้างของชายฝ่ัง	

และปริมาณตะกอนทรายชายฝั่ง	ผนวกกับทิศทางของคลื่น	และกระแสน�้าตามฤดูกาล

Asian Institute of Technology (1980)	 ได้หาอายุดินแข็ง	 (stiff	 clay)	 10	 ตัวอย่าง		

ซึ่งรองรับชั้นดินอ่อน	 (soft	 clay)	 และอีก	 2	 ตัวอย่างจากดินอ่อนบริเวณกรุงเทพฯ	 โดยใช้ตัวอย่าง	

จาก	 calcrete	 (ตะกอนหินปูนซึ่งอยู ่ตอนบนของชั้นดินแข็ง)	 และเปลือกหอยจากชั้นดินอ่อน	 ได้อายุ	

ดังต่อไปนี้
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ตัวอย่างจาก

หลุมเจาะ

ต�าแหน่ง ความลึกจากผิวดิน 

(เมตร)

อายุ ปี ก่อนปัจจุบัน 

(1950)

Stiff, clay

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soft Clay

11

12

รัฐสภา

กรมไปรษณีย์โทรเลข	(เดิม)	ถนนเจริญกรุง	บางรัก

โรงพิมพ์คุรุสภา	ถนนลาดพร้าว

วัดเพลงวิปัสสนา	ถนนจรัญสนิทวงศ์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

โบสถ์พระแม่มารี	ถนนสาธุประดิษฐ์

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ

ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ	ปากแม่น�้าเจ้าพระยา	ฝั่งขวา

ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.4	–	15.6

18.9	–	19.9

18.8	–	19.2

20.2	–	20.6

17.8	–	18.2

19.0	–	19.4

17.2	–	17.7

17.6	–	18.1

18.2	–	18.4

26.0	–	26.5

15.5	–	16.0

6

14,700	+	2300

17,100	+	2470

24,800	+	6900

26,400	+	7100

16,800	+	2500

27,400	+	7200

32,700	+	8400

33,260	+	9070

31,500	+	9200

มากกว่า	45,000

720	+	280

200

•	 สิน สินสกุล (1984)	 ใช้ซากหอยทะเลหลายชนิดปนกันอยู่ในถ�้า	 ซึ่งอยู่ระหว่างระดับน�้าทะเล

ปัจจุบันบริเวณอ่าวพังงา	มาหาอายุได้	5,730	+	80	ปีก่อนปัจจุบัน	และในที่ราบลุ่ม	(tidal	flat)	ของอ่าวพังงา	

ได้อายุตั้งแต่	7,340	+	80	ปีก่อนปัจจุบันทางตะวันตกของอ่าวพังงา	5,140	+	200	ปี	ตอนกลางของอ่าว	และ	

4,000	+	80	ปีก่อนปัจจุบันทางตะวันออกของอ่าวพังงา

•	 ครรชิต ศิริภักดี (1984)	 เก็บปะการังจากพืดปะการังที่ติดอยู่บนหาดป่าตอง	 จังหวัดภูเก็ต																		

อยู่เหนือระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ	1	เมตร	ไปหาอายุได้	2,350	+	70	ปีก่อนปัจจุบัน

ในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา	ระดับน�้าทะเลในพื้นที่ต่างๆ	ของโลก	แสดงลักษณะของทั้งการลดระดับ

และเพิ่มระดับ	ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐานต่างๆ	ที่มีอยู่	(รูปที่	7)
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รูปที่ 7  ระดับน�้าทะเลในประเทศต่างๆ ในศตวรรษที่ 20 จากข้อมูลมาตรวัดระดับน�้าทะเล

จาก Microsoft Word – Sealevel Changes.doc

http://geology.uprm.edu/MorelockSite/morelockonline/digbk/SealLv.pdf 

ในประการแรก	 ระดับน�้าทะเลระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค	 และมหาสมุทรแอทแลนติค	 บริเวณปลาย

สองข้างของคลองปานามาไม่เท่ากัน	น�้าในมหาสมุทรแปซิฟิคสูงกว่า	20	เซนติเมตร	ประการที่สอง	ระดับน�้าขึ้น

น�้าลงของสองมหาสมุทรก็ไม่เท่ากัน	และขึ้นลงต่างเวลากัน	ในขณะเดียวกัน	พื้นท้องทะเลและชายฝั่งบางแห่ง

อาจจมลง	เช่น	ชายฝ่ังรฐัออรกิอนของสหรฐั	ในตอนปลายศตวรรษที	่19	ถงึต้นศตวรรษที	่20	ยกตวัขึน้แล้วทรดุ

ตวัลง	แล้วสลบัขึน้ลงตอนปลายศตวรรษที	่20	ในขณะทีช่ายฝ่ังออสเตรเลยี	ระดบัน�า้ทะเลมแีนวโน้มสงูข้ึนตัง้แต่

ปลายศตวรรษที่	19	จนถึง	ค.ศ.	1920	จึงลดระดับลงถึง	ค.ศ.	1950	แล้วยกระดับสูงขึ้นอีก	ประเทศในแถบ												

ขั้วโลกเหนือ	 (Fennoscandia)	 พบว่า	 หิมะในแถวข้ัวโลกเหนือละลายเร็วมาก	 ท�าให้ระดับน�้าทะเลในช่วง											

ศตวรรษที่	20	สูงขึ้นมากถึง	1-3	มิลลิเมตรต่อปี	หรือมากกว่า	20	เซนติเมตรในศตวรรษที่	20	ปรากฏการณ์นี้

สังเกตได้ในญ่ีปุ่น	 และฝั่งทะเลด้านเหนือของอ่าวเม็กซิโก	 ซึ่งอาจเกิดจากการทรุดตัวของชายฝั่ง	 เนื่องจาก																					

น�้าหนักตะกอนจากแม่น�้ามิสซิสซิปปี้	 และการสูบน�้ามัน	 และแก๊สในอ่าวเม็กซิโก	 ส่วนหมู่เกาะต่างๆ	 ใน				

มหาสมุทรแปซิฟิค	 ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าทะเลในช่วง	 80	ปีแรกของศตวรรษที่	 20	ส่วนการ

เปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1900	จนถึงปี	2010	มีค่าเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ	25	เซนติเมตร	

(รูปที่	8)
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รูปที่ 8		การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลเฉลี่ยทั่วโลก	ระหว่าง	ค.ศ.1900	ถึง	2010

จาก http:///www.ipcc.ch/ipcc-wgz summary-for-policymakers-approved.pdf

เครื่องบ่งชี้สภาพภูมิอากาศในอดีต

หลักฐานทางธรณีวิทยา

เมื่ออากาศหนาว	ฝนกลายเป็นหิมะ	น�้ากลายเป็นน�้าแข็ง	หิมะที่ทับถมพอกพูนมากขึ้นบนภูเขาสูงหรือ

แถบขั้วโลก	 เมื่อมีความหนามากขึ้น	 น�้าหนักของหิมะท่ีทับถมกันจะผนึกตัวรวมกันเป็นน�้าแข็ง	 และไหลลงมา

ตามลาดเขา	หรือพื้นที่สูงลงสู่ที่ต�่า	เรียกว่า	เกลเฌอร	(glacier)	หรือธารน�้าแข็ง	การไหลของธารน�้าแข็งย่อมพัด

พาเอาตะกอนที่ตกลงมาบนธารน�้าแข็งมาด้วย	 และขณะไหลลงมาก็กัดเซาะขัดถูหินที่อยู่ด้านล่างและสองข้าง

ทางลงมาด้วย	 เมื่อธารน�้าแข็งไหลลงสู่ที่ต�่า	 อุณหภูมิพื้นดินสูงกว่าจุดเยือกแข็ง	น�้าแข็งจะละลาย	และตะกอน

ต่างๆ	ที่ธารน�้าแข็งพามาจะทับถมในด้านล่าง	ด้านข้าง	และด้านหน้าของธารน�้าแข็ง	ตะกอนเหล่านี้มีลักษณะ

เฉพาะคือ	 ไม่มีการคัดขนาด	 คือมีเศษหินทุกขนาดปนกันอยู่	 และไม่มีการเรียงตัวเป็นชั้น	 นักธรณีวิทยาเรียก

ตะกอนเหล่านี้ว่า	till	(ทิล)	และเมื่อแข็งเป็นหิน	เรียกว่า	tillite	(ทิไล้ท)	นอกจากนี้	หุบเขาที่ถูกเซาะร่องโดยแรง

ของธารน�้าแข็งก็เรียกว่า	หุบธารน�้าแข็ง	(glaciated	valley)	ในหุบธารน�้าแข็งจะพบทิลอยู่สองข้างผนังหุบเขา	

และด้านล่างกลางหุบเขา	รวมทั้งด้านปลายหุบเขา	เมื่ออัตราการละลายของธารน�้าแข็งที่ไหลลงมาจากที่สูง	มี

ความเร็วเท่ากับการไหลลงด้านหน้าของธารน�้าแข็ง	 ธารน�้าแข็งจะหยุดอยู่กับท่ี	 และละลายท้ิงเศษดินเศษหิน

ต่างๆ	 ที่น�้าแข็งพามาจนทับถมเป็นกองสูง	 ลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของหุบธารน�้าแข็ง	 ทิล	 (till)																								

จึงเป็นประจักษ์พยานของการเคยมีธารน�้าแข็งในบริเวณนั้นๆ	ในอดีต	รวมถึงร่องรอยการขัดถูของน�้าแข็ง	หรือ

ของก้อนหินที่น�้าแข็งพามากับหินที่รองรับด้านล่าง	และด้านข้างของหุบธารน�้าแข็ง

ในช่วงที่อากาศอบอุ่น	มีพืชขึ้นจ�านวนมาก	ต้นไม้เมื่อตายแล้วอาจทับถมกลายเป็นถ่านหิน	หรือกลาย

เป็นหิน	ที่เรียกกันว่า	ไม้กลายเป็นหิน	(petrified	wood)	สัตว์ทั้งบนบกและในน�้า	เมื่อมีอาหารสมบูรณ์ก็เจริญ

และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว	สัตว์เหล่านี้เมื่อตายแล้วอาจกลายเป็นซากบรรพชีวิน	ที่เรียกว่า	เฟาะเซิล	(fossil)
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ในพื้นที่ที่อากาศแห้งแล้งจะเกิดกองทราย	(sand	dunes)	ที่ลมพัดพามา	มีรูปร่างต่างๆกัน	และในที่

ต�่าน�้าจะไหลลงไปรวมกัน	 เกิดเป็นทะเลสาบน�้าเค็มจากเกลือในดิน	 เมื่อน�้าระเหยไปหมดจะทิ้งชั้นเกลือไว้เป็น

หลักฐาน

ในเขตร้อนชื้น	 (tropics)	 ปะการังจะเจริญเติบโตในทะเลน�้าตื้น	 เมื่อตายแล้วก็ทับถมแปรสภาพเป็น

หินปูน	(limestone)	มีเฟาะเซิลสัตว์ทะเลมาก

การหาอุณหภูมิในอดีต โดย Oxygen Isotope Fractionation

ธาตุออกซิเจนมีปริมาณนิวตรอนในอะตอมแตกต่างกัน1ตั้ง	14	ถึง	20	ที่มีมากที่สุดคือ	16	และรองลง

ไปคือ	18	เขียนได้เป็น	O16	และ	O18	ในชั้นบรรยากาศ	ในน�้า	ในดิน	ในหิน	ในกระดูกสัตว์	ในเปลือกหอย	และ

ในแร่อื่นๆ	เช่น	SiO2	CO3	SO4	NO3	PO4	ล้วนมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ

สัดส่วนระหว่าง	O18/O16	ในบรรยากาศ	ในน�้า	ในดิน	ในหิน	ในพืช	ในสัตว์	และในแร่ต่างๆ	ขึ้นอยู่กับ

อุณหภูมิซึ่งมีสูตรค�านวณดังนี้

											

เมื่อ	∆O18(%)	=	ความแตกต่างระหว่าง	O18/O16	ในตัวอย่าง	(X)	เมื่อเปรียบเทียบกับ	O18/O16	ใน

มาตรฐาน	(std	=	standard)	มีหน่วยเป็นส่วนต่อพันส่วน	(O/OO)

ตัวอย่างมาตรฐานนั้นมีห้องปฏิบัติการต่างๆ	ทั่วโลก	10	แห่ง	เป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้สอบเทียบ	

ตัวอย่างชนิดต่างๆ	เช่น	น�้า	น�้าแข็ง	(จากธารน�้าแข็ง)	น�้าฝน	หิมะ	หินปูน	หินอ่อน	ทรายแก้ว	(SiO2	หรือ	

silica)	และหินฟอสเฝท

การเก็บตัวอย่างเพื่อหาอุณหภูมิของโลกในอดีต	ได้มีการด�าเนินการอย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะจาก

ตะกอนในท้องมหาสมุทรจากแผ่นน�้าแข็งขั้วโลกใต้	และจากกรีนแลนด์	จากแพลงคเทิน	(plankton)	ในท้อง

มหาสมุทร	จากเปลือกหอย	จากปะการัง	จากหินปูน	จากหินฟอสเฝท	จากหินอัคนี	ฯลฯ	เมื่อน�าผลงานวิจัย

ทั้งหมดมาประกอบกันเข้า	จะได้ค่า	O18/O16	ในอดีตของโลกดังนี้	(รูปที่	9)

1	ความแตกต่างระหว่างจ�านวนนิวตรอนในธาตุเดียวกัน	เรียกว่า	isotope		(ไอเซอโทพ)
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รูปที่ 9 	การเปลี่ยนแปลงค่า	O18/O16	ในช่วงปัจจุบัน	(ค.ศ.	1950)	จนถึง	3.1	ล้านปี

จาก https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marine_Isotope_Stage_5

กราฟจะเป็นเส้นหยักขึ้นลง	จุดสูงสุดของกราฟด้านบนตั้งต้นจากปัจจุบันเป็นเลขคี่คือ	1,	3,	5,	7,	9,…	

จุดต�่าสุดของกราฟด้านล่างจะเป็นเลขคู่คือ	2,	4,	6,	8,	10,…	เส้นอุณหภูมิแต่ละช่วงเรียกว่า	MIS	1	หรือ	OIS	

1	ซึ่งย่อมาจาก	Marine	Isotope	Stage	1		หรือ	Oxygen	Isotope	Stage	1	เส้นจาก	2	มา	1	เป็นเส้นขึ้น	

(จากอดีตมาปัจจุบัน)	หมายถึงอุณหภูมิสูงขึ้น	เส้นจาก	3	มา	2	เป็นเส้นลง	หมายถึงอุณหภูมิต�่าลง	ดังนั้น	ใน

การอ่านกราฟ	เส้นเลขคี่หมายถึงอุณหภูมิสูงขึ้น	และเส้นเลขคู่หมายถึงอุณหภูมิลดต�่าลง

เนื่องจากการหาอายุของตะกอนดิน/หิน/น�้า/แร่/ปะการัง/เปลือกหอย/น�้าแข็งจากธารน�้าแข็ง	 ฯลฯ	

สามารถท�าได้ด้วยวธิกีารหาอายจุากธาตุกมัมนัตรงัส	ีเช่น	C14,	U235,	Th230,	K40	และจาก	index	fossil	เป็นต้น	

ดังนั้น	 การรู้อุณหภูมิของโลกในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงสามารถด�าเนินการได้	 อุณหภูมิของโลกตั้งแต่	 500	

ล้านปีจนถึงปัจจุบัน	ได้แสดงไว้ในรูปที่	10

รูปที่ 10	การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกตั้งแต่	500	ล้านปีจนถึงปัจจุบัน

จาก https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatology



92 สถาบันนโยบายศึกษา

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและภูมิอากาศของโลกในอดีต

1.	 ประมาณ	 2,300	 ล้านปี	 โลกทั้งโลกปกคลุมด้วยน�้าแข็งเรียกกันว่า	 ฮยูเรอเนี่ยน	 เกลฌิเอเฌิ่น																	

(Huronian	 Glaciation)	 รูปที่	 11	 แสดงตะกอนธารน�้าแข็ง	 (till)	 ท่ีกลายเป็นหิน	 พบในแคว้น	 Ontario																					

(ออนทาริโอ)	ประเทศแคนาดา	หินชุดนี้อายุ	2,300	ล้านปี	ถูกตั้งชื่อว่า	Gowganda	tillite

รูปที่ 11	Gowganda	tillite	อายุ	2,300	ล้านปี

จาก http://www.uvm.edu/~cmehrten/courses/earthhist/paleoclimind.ppt

2.	ประมาณ	600	ล้านปี	โลกทั้งโลกปกคลุมด้วยน�้าแข็ง	เรียกกันว่า	Snowball	Earth	(สโนบอล	เอิรธ)

3.	ประมาณ	450-420	ล้านปี	หิมะ/น�้าแข็งปกคลุมบริเวณเทือกเขา	Andes	(แอนดีส)	และทะเลทราย	

Sahara	(เซอแฮเร่อ)	(สมัยนั้นยังไม่เป็นทั้งเทือกเขาและทะเลทราย	แต่เป็นทวีปเดียวที่อยู่ด้วยกันก่อนแยกออก

มาเป็น	2	ทวีป

4.	ประมาณ	360-260	ล้านปี	Karoo	glaciations	(เคอรู	เกลฌิเอเฌิ่น)	ในแอฟริกาใต้	ประมาณ	300	

ล้านปี	ป่าสนทั้งโลก	(Carboniferous	Rainforest	–	คารเบอนิเฟริส	เรนฟอเริส)	พังพินาศกลายเป็นถ่านหิน

5.	ประมาณ	251.4	ล้านปี	สัตว์น�้า	51%		82%	ของ	genus	(จีเนิส)	ทั้งหมด	และประมาณ	93–97%	

ของ	species	(สปีฌี่ส)	ทั้งหมดสูญพันธุ์	สัตว์ปีกขนาดเล็ก	(แมลง)	ตายเกือบหมด	ระบบนิเวศ	(ป่าฝน)	หายไป

หมด	อุณหภูมิของโลกสูงมากที่สุดระยะหนึ่ง	ทวีปใหญ่	(Pangea	–	แพนเจีย)	ยาวจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้	

และภูเขาไฟระเบิดครอบคลุมพื้นที่	Siberia	(ไซบีเรีย)	ขนาดใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสประมาณ	7	เท่า	green-

house	gases	-	GHG	(CO2	และ	CH4)	ถูกปลดปล่อยจากภูเขาไฟ	(CO2)	และท้องมหาสมุทร	(CH4)	เนื่องจาก

น�า้ทะเลอุน่ขึน้	และอาหารจากป่าฝนทีต่ายไหลลงทะเล	ท�าให้เกดิ	plankton	bloom	เมือ่	plankton	กนิอาหาร
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จนหมดและตายลงทับถมท้องมหาสมุทร	จุลินทรีย์	(microbe)	ในท้องมหาสมุทรก็ย่อยสลาย	plankton	เป็น	

methane	 (OH4)	ปล่อยออกมา	จนในที่สุดมหาสมุทรไม่มี	O2	 	 	 (อ๊อกซิเจิน)	 เรียกกันว่า	Oceanic	Anoxic	

Events	(OAE)	(โอฌิแอนิค	แอน็อกสิค	อิเฟ้นท	–	โอเออี)	ท�าให้สัตว์ทะเลสูญพันธุ์

6.	 ประมาณ	 120	 –93	 ล้านปี	 OAE	 เกิดอีกครั้ง	 25%	 ของสัตว์ทะเลสูญพันธุ์	 โดยเฉพาะพวกไม่ม	ี																			

กระดูกสันหลัง	(หอย,	ปะการัง)	

7.	ประมาณ	65	ล้านปี	สัตว์บก	สัตว์น�้าสูญพันธุ์	Cretaceous–Paleogene	(คริเทเฌิส–เพลิเออจีน)	

Extinction	Event	(เอ็กสติ๊งเฌิ่น	อิเฟ้นท)	Dinosaur	(ไดเนอซอร)	ทั้งหมดสูญพันธุ์	เนื่องจากอุกกาบาตขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	 100	 กิโลเมตร	 ตกกระแทกโลกตอนเหนือของคาบสมุทร	 Yucatan	 (ยูเคอแทน)	

บรเิวณเมอืง	Chicxulub	(ชคิเซอเลบิ)	และอ่าวเมก็ซโิก	และการไหลของลาเวอในอนิเดยีใต้	ซึง่ตอนนัน้ยงัไม่ชน

กับทวีปเอเซีย	ท�าให้เกิดที่ราบสูงเด๊ะเคิ่น(Deccan	Plateau)

8.	ประมาณ	55	ล้านปี	อุณหภูมิโลกสงูมาก	เรียกกันว่า	Paleocene	–	Eocene	Thermal	Maximum	

–	 (PETM)	อุณหภูมิโลกแถบเส้นศูนย์สูตรสูงขึ้น	5oC	ในขณะที่ในแถบเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นถึง	9oC	เนื่องจาก

การปลดปล่อย	CH4	(methane)	ประมาณ	2	พันล้านล้านตันจากท้องมหาสมุทร	สัตว์ใหญ่สูญพันธุ์มาก

รูปที่ 12 	การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน�้าทะเลใน
ช่วง	50	ล้านปีในอดีตจนถึงปัจจุบัน

จาก www.uvm.edu>earthhis>paleoclimind

รูปที่	12	แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของน�้าทะเลในฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค	ซึ่งอุ่นขึ้นในช่วง	

49-35	ล้านปี	และเย็นลงหลังจากนั้นพร้อมกับการเกิดธารน�้าแข็ง	ยุคน�้าแข็งในซีกโลกเหนือเริ่มเกิดเมื่อ	1.8	

ล้านปี	หลังจากที่ได้เกิดในซีกโลกใต้มา	7.4	ล้านปีแล้ว
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Marine Isotope Stage 5

รูปที่ 13		การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกในช่วง	5.3	ล้านปีจนถึงปัจจุบัน

จาก https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marine_Isotope_Stage_5

9.	ประมาณ	2.58	ล้านปี	–10,000	ปี	ยุคน�้าแข็ง	(Ice	Age	หรือ	Big	Freeze)	สัตว์ยุคน�้าแข็งสูญพันธุ์

เมื่อสิ้นสุดยุคนี้	

10.	1,000	–	3,000	ปี	ยุคอากาศอบอุ่น	สัตว์อายุยืนขึ้น

11.	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ค.ศ.	535	–	536	(อากาศหนาวจัด)

12.	 เหตุการณ์นี้เชื่อกันว่าเกิดจากฝุ่นละอองจ�านวนมหาศาล	ที่เกิดจากภูเขาไฟ	Rabaul	 (เรอ	บอล)	

ในเกาะ	New	Britain	ด้านเหนือของออสเตรเลียหรือภูเขาไฟ	Krakatao	(แคระเคอทัว)	หรือภูเขาไฟ	Tierra	

Blanca	Joven	(ทิเออเรอ	บลังเคอ	โจเวิน)	ในภาคกลางของเอลแซล	เวอดอร	(Elsalvador)	หรือผลรวมของ

การระเบิดจาก	3	ภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง	ท�าให้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ลดลงเหลือหนึ่งในสี่	อุณหภูมิบน

พื้นโลกลดลงอย่างมาก	มีหิมะตกในเดือนสิงหาคม	

ในประเทศจีนพืชผักเสียหายมาก	มีหมอกปกคลุมทั่วตะวันออกกลางของประเทศจีนและทวีปยุโรป	

เกิดความแห้งแล้งในประเทศเปรู	บางคนเชื่อว่าเกิดจากอุกกาบาตหรือดาวหางตกใส่โลก	แต่หลักฐานจากการ

เจาะแผ่นน�้าแข็งพบชั้นตะกอน	sulfate	(เซิลเฝท)	ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการระเบิดของภูเขาไฟ

13.	อุณหภูมิอุ่นขึ้นในยุคกลาง	(Medieval	Period	–	ศตวรรษที่	9	ถึง	13	AD.)	อุณหภูมิของโลก

อุ่นขึ้นเทียบได้กับยุคปัจจุบัน	(รูปที่	14)
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รูปที่ 14		แสดงภูมิอากาศของโลกตั้งแต่	ค.ศ.	750	จนถึง	ค.ศ.	2000

จาก https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/medieval.html 

รูปนี้แสดงการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตตั้งแต่ปี	750	AD.	ถึง	2000	AD.	ของ	NOAA	จากฐาน

ข้อมลูและวธิกีารศกึษาทีแ่ตกต่างกนัออกไป	และพบว่ารปูร่างของการเปลีย่นแปลงอณุหภมูไิปในทิศทางเดยีวกนั	

การอุ่นขึ้นในช่วงศตวรรษที่	9	ถึง	13	(Medieval	Period)	ปรากฏชัดเจน	Little	Ice	Age	ในช่วง	1350	–	1850	

ก็ปรากฏชัด	รวมถึงการอุ่นขึ้นในช่วง	1950	ถึงปัจจุบันก็ชัดเจน	

14.	ยุคน�้าแข็งขนาดเล็ก	(Little	Ice	Age)	ค.ศ.	1650	–	1850

	 สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ช่วง	คือ	ครั้งที่	1	เริ่มเมื่อ	ค.ศ.	1650	ครั้งที่	2	เริ่มเมื่อ	ค.ศ.	1770	และ

คร้ังสุดท้ายเมื่อ	 ค.ศ.	 1850	 ซึ่งสาเหตุสันนิษฐานว่าเกิดจากวัฏจักรการแผ่รังสีความร้อนต�่าจากดวงอาทิตย	์

ประกอบกับภูเขาไฟระเบิดมากบนโลก	 และการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของกระแสน�้าในมหาสมุทร																		

อุณหภูมิเฉลี่ยที่ลดลงในช่วงนี้อยู่ระหว่าง	-0.2oC	ถึง	0.9oC

15.	ปีที่ไม่มีฤดูร้อน	ค.ศ.	1816	คนประมาณ	1,800	คน	หนาวตายเนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟ	

Tambora	 (แทมบอเรอ)	 บนเกาะ	 Sumbawa	 ในอินโดนีเซีย	 เป็นการระเบิดของภูเขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประวัติศาสตร์	ประชากรเสียชีวิตอย่างน้อย	71,000	คน	11,000–12,000	คนเสียชีวิตจากการระเบิด	ที่เหลือ

ตายเพราะไม่มอีาหารและน�า้	เนือ่งจากสตัว์บก	สตัว์น�า้	และพชืตายหมด	และน�า้ทะเลกลายเป็นกรด	เถ้าภเูขาไฟ

ปกคลุมโลกอยู่	3	ปี	ก่อนจะตกลงมาหมด	อุณหภูมิของโลกลดลง	0.4–0.7oC
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงที่ตรวจวัดได้และสาเหตุ

(เก็บความจาก IPCC Report on Climate Change 2014 : Synthesis Report)

•	 อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อระบบภูมิอากาศพิสูจน์ได้ชัดเจนจากการปล่อย	GHG	(greenhouse	gases)	

สูงสุดในประวัติศาสตร์	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อมนุษย์และระบบนิเวศ

•	 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศสูงขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2493	การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่สังเกตได้อย่างที่ไม่เคย

ปรากฏมาก่อนในหลายทศวรรษถึงพันปี	บรรยากาศและมหาสมุทรอุณหภูมิสูงขึ้น	ปริมาณหิมะและ

ธารน�้าแข็ง	 และพืดน�้าแข็งลดลง	 และระดับน�้าทะเลสูงข้ึน	 (จากการส�ารวจธารน�้าแข็งบนยอดเขา																			

ปันจัก	 จายา	 (Puncak	 Jaya)	 เดิมชื่อ	 Carstensz	 Pyramid	 ซึ่งเป็นยอดเขาสูง	 4,884	 เมตร	 ใน																						

ไอเรียน	 จายา	 (Irian	 Jaya)	 หรือ	 ปาปัว	 นิวกินี	 เดิม	 พบว่าบนยอดเขานี้มีธารน�้าแข็งอยู่	 3	 พืด																																				

พืดที่ใหญ่ที่สุดมีขนาด	3.5	ตารางกิโลเมตร	และอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้	5o	ถ้าโลกอุ่นขึ้น

จริง	ธารน�้าแข็งเหล่านี้ควรละลายไปหมดแล้ว	แต่จากการส�ารวจเมื่อปีที่แล้วพบว่า	ธารน�้าแข็งเหล่านี้

ขยายตัวขึ้น	กว้างใหญ่กว่าเดิม)

รูปที่ 15		การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลเฉลี่ย	ระหว่างปี	ค.ศ.	1900-2010

จาก http://www.ipcc.ch/

•	 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การปล่อย	 GHG	 เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม	 (ค.ศ.	 1760–1840)																									

ด้วยสาเหตุจากการเพ่ิมจ�านวนประชากร	 ประกอบกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจการปฏิวัติอุตสาหกรรม																	

และสูงมากที่สุดในปัจจุบัน	สาเหตุนี้ท�าให้การสะสม	GHG	(CO2,	CH4,	N2O,	F	(fluorinated	gases))	

ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน	ใน	800,000	ปีที่ผ่านมา	ผลกระทบของ	GHG	และกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆ	

สามารถตรวจวดัได้ในทกุระบบภมูอิากาศ	และน่าจะเป็นสาเหตสุ�าคญัทีส่ดุทีท่�าให้สามารถวดัอณุหภมูิ

เฉลี่ยของบรรยากาศที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ปี	1950	
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รูปที่ 16 	ปริมาณการปล่อย	GHG	ต่อปี	(เทียบเท่าพันล้านตัน	CO2/ปี)	ระหว่าง	ค.ศ.	1970-2013

จาก http://www.ipcc.ch/

รูปที่ 17	 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยบนบกและในทะเล	ระหว่าง	ค.ศ.	1850-2013

จาก http://www.ipcc.ch/

•	 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในไม่กีท่ศวรรษทีผ่่านมา	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท�าให้เกดิผลกระทบต่อระบบนเิวศ

และมนุษย์ในทุกทวีปและทุกมหาสมุทร	ผลกระทบนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่

ตรวจวัดได้โดยไม่เกีย่วกบัสาเหตุซึง่แสดงว่าระบบนเิวศและมนษุย์มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ	

•	 ผลกระทบที่ตรวจวัดได้ว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	ระบบกายภาพ

- ธารน�้าแข็ง	หิมะ	พืดน�้าแข็ง	และหรือ	เขตที่ดินเป็นน�้าแข็งตลอดปี	(permafrost)

- แม่น�้า	ทะเลสาบ	น�้าท่วม	และหรือแล้งน�้า

- การกัดเซาะชายฝั่ง	และระดับน�้าทะเลสูงขึ้น
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	ระบบชีวภาพ

- ระบบนิเวศบก

- ไฟป่า

- ระบบนิเวศทะเล

	 	ระบบมนุษย์และระบบการจัดการ

- การผลิตอาหาร

- ความเป็นอยู่	สุขภาพ	และเศรษฐกิจ

•	 ปรากฏการณ์ที่รุนแรง

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	ภัยพิบัติจากลม	ฝน/หิมะ	หมอกควัน	 ฝุ่นจากเถ้าภูเขาไฟและ

จากทะเลทราย	 ได้ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ประมาณ	ค.ศ.	1950	การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ถูกเชื่อมโยง

กับอิทธิพลของมนุษย์	 รวมถึงการลดลงของอุณหภูมิเย็นจัด	 และการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิสูงจัด	 การ

เพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเลที่สูงมาก	และการเพิ่มขึ้นของจ�านวนครั้งที่ฝนตกหนักในภูมิภาคต่างๆ

•	 การปลดปล่อย	 GHG	 ต่อไปอีกจะท�าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในทุกๆ																	

องค์ประกอบของระบบภูมิอากาศจะยาวนานขึ้น	ความรุนแรงและการแผ่ขยายของผลกระทบที่จะมี

ต่อประชากรและระบบนิเวศจะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดสูงข้ึน	 การจ�ากัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ																						

ภูมิอากาศจะต้องลดการปลดปล่อย	 GHG	 อย่างมากและอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมกับการปรับตัวไป																		

พร้อมๆ	กัน	จึงจะสามารถจ�ากัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

•	 กุญแจการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนภูมิอากาศในอนาคต

การปลดปล่อย	CO2	สะสมจะเป็นตัวก�าหนดการร้อนขึ้นของผิวดินภายในปลายศตวรรษที่	

21	(ปี	2100)	และหลังจากนั้น	การจ�าลองผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	และนโยบายด้านภูมิอากาศ

รูปที่ 18		ค่าเฉลี่ย	GHG	ในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น	(เทียบเท่า	CO2/ปี)

จาก http://www.ipcc.ch/
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•	 การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิอากาศ

อุณหภูมิผิวดินคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่	21	จากการประเมินการปลดปล่อย	GHG	ใน

ทุกๆ	การคาดคะเน	เป็นที่น่าเชื่อว่าคลื่นความร้อนจะเกิดบ่อยขึ้นและอยู่นานขึ้น	และฝน/หิมะจะตก

มากขึน้	รนุแรงขึน้	และบ่อยครัง้ขึน้ในหลายภมูภิาค	อณุหภมูมิหาสมทุรจะสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจะ

เป็นกรด	(pH	>	7)	เพิ่มขึ้น	ระดับน�้าทะเลปานกลางของโลกจะสูงขึ้น	

•	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศหลงัปี	2100	การกลบัคนืสูส่ภาพเดมิไม่ได้และการเปลีย่นแปลงอย่าง

ฉับพลัน

หลายๆ	สถานภาพของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	จะยังคงด�าเนิน

ต่อไปอกีหลายศตวรรษ	ถงึแม้ว่าการปลดปล่อย	GHG	จะหยดุลง	ความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงทีก่ลบั

คนืสูส่ภาพเดมิไม่ได้	หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัจะเพิม่ขึน้	ในขณะทีป่รมิาณความร้อนเพิม่ขึน้	

การปรบัตวัและการลดผลกระทบเป็นยทุธศาสตร์ทีเ่กือ้กลูกนัส�าหรบัการลดและการบรหิาร

ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การลดการปลดปล่อย	GHG	ใน	2-3	ทศวรรษข้าง

หน้า	 สามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่	 21	 และต่อจากนั้น	

การเพิ่มโอกาสส�าหรับการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	และความท้าทายต่างๆ	ของการลด

ผลกระทบในระยะยาว	และอ�านวยประโยชน์ต่อลูท่างต่างๆ	ทีย่ดืหยุน่ต่อสภาพภมูอิากาศส�าหรบัการ

พัฒนาที่ทรงอยู่ได้

•	 พื้นฐานส�าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อจ�ากัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลง	สามารถชี้แจงได้จากวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ	ที่หลากหลาย	เพื่อใช้ประเมินความ

เสี่ยงและประโยชน์ที่คาดหวัง	การตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาล	มิติทางจริยธรรม	ความ

เสมอภาค	การตัดสินคุณค่า	การประเมินเศรษฐกิจ	และความหลากหลายในมโนทัศน์	(perception)	

และการตอบสนองต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

•	 การลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยการลดผลกระทบและการปรับตัว

ถ้าไม่มคีวามพยายามทีจ่ะเพิม่การลดผลกระทบนอกเหนอืจากทีม่อียูแ่ล้วในปัจจบุนัและแม้

จะมีการปรับตัว	การร้อนขึ้นของอุณหภูมิโลกเมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่	21	จะน�าไปสู่ความเสี่ยงที่สูงมาก

ของผลกระทบทัว่โลกทีร่นุแรง	กว้างขวาง	และไม่สามารถแก้ไขได้	การลดผลกระทบเกีย่วพนักบัระดบั

ของผลประโยชน์ร่วม	 และของความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบด้านลบข้างเคียง	 แต่ความเสี่ยงเหล่านี้

ไม่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ของผลกระทบที่รุนแรง	 กว้างขวาง	 ไม่สามารถแก้ไขได้	 เหมือน

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากความ

พยายามของการลดผลกระทบระยะสั้น
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•	 ลักษณะของลู่ทางการปรับตัว

การปรับตัวสามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		

แต่กม็ข้ีอจ�ากดัต่อประสทิธภิาพของการปรบัตวั	โดยเฉพาะเมือ่ขนาดและอตัราการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศสงูมาก	ถ้าดจูากมมุมองในระยะยาว	ในบรบิทของการพฒันาทีท่รงสภาพไว้ได้	จะเพิม่ความ

เป็นไปได้มากกว่า	การด�าเนินการปรับตัวในทันทีจะช่วยเสริมทางเลือกและการเตรียมความพร้อมใน

อนาคต

•	 ลักษณะของลู่ทางการลดผลกระทบ

มีลู ่ทางการลดผลกระทบหลายทางที่สามารถจะจ�ากัดอุณหภูมิให้สูงขึ้นน้อยกว่า	 2o			

เมื่อเทียบกับอุณหภูมิก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม	 ลู่ทางเหล่านี้ต้องให้ลด	 GHG	 ลงมาก	 ภายใน		

2-3	ทศวรรษข้างหน้า	และลดการปลดปล่อย	CO2	และ	GHG	อายุยาวให้ใกล้ศูนย์ในตอนสิ้นศตวรรษ

การใช้วิธีลดแบบนี้ต้องใช้ความท้าทายด้านเทคโนโลยี	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสถาบันการ

ปกครองต่างๆ	ซึ่งจะต้องเพิ่มขึ้นพร้อมกับความล่าช้าในการเพิ่มการลดผลกระทบ	ถ้าหากเทคโนโลยี

ต่างๆ	ที่เป็นกุญแจหลักยังไม่สามารถใช้ได้	การจ�ากัดโลกร้อนให้อยู่ในระดับที่ต�่าลงหรือสูงขึ้น	จะพบ

กับความท้าทายเช่นเดียวกัน	แต่แตกต่างกันที่ช่วงระยะเวลา

ทางเลือกต่างๆ	ในการปรับตัวและลดผลกระทบ	สามารถแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศได้	แต่ไม่มีทางเลือกเดี่ยวใดจะเพียงพอในตัวมันเอง	การด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่

กับนโยบายและความร่วมมือในทุกระดับ	และในทุกๆ	ล�าดับขั้น	และสามารถขยายผลได้โดยผ่านการ

ตอบสนองทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	ซึง่เชือ่มโยงการปรบัตวัและการลดผลกระทบเข้ากบัเป้าประสงค์

อื่นๆ	ของสังคม

•	 ปัจจัยที่ท�าให้ความร่วมมือเกิดขึ้น	และข้อจ�ากัดในการตอบสนองต่อการปรับตัวและลดผลกระทบ

การตอบสนองต่อการปรับตัวและการลดผลกระทบ	 เกิดได้โดยการสนับสนุนจากปัจจัยที่

ท�าให้ความร่วมมือเกิดขึ้น	 รวมทั้งสถาบันและวิธีการปกครองที่มีประสิทธิภาพ	 นวัตกรรมและการ

ลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สะอาด	 และรายได้ที่เพียงพอ	 และมีทาง

เลือกในการใช้ชีวิต

•	 ทางเลือกในการตอบสนองต่อการปรับตัว

ทางเลอืกในการปรบัตวัมอียูใ่นทกุภาคส่วน	แต่บรบิทส�าหรบัการด�าเนนิการและศกัยภาพ	ที่

จะลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องด้วยภูมิอากาศแตกต่างกันข้ามภาคส่วนและเขตปกครอง	การตอบสนอง

ต่อการปรับตัวบางประเภทเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ร่วม	 การรวมพลังและการแลกเปลี่ยนท่ีส�าคัญ	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้น	 จะเพิ่มความท้าทายส�าหรับทางเลือกหลายๆ	ด้านในการ

ปรับตัว
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•	 ทางเลือกในการตอบสนองต่อการลดผลกระทบ

ทางเลือกลดผลกระทบใช้ได้ในทุกๆ	กลุ่มขนาดใหญ่	การลดผลกระทบจะมีประสิทธิภาพใน

การลดต้นทุนมาก	 ถ้าใช้วิธีการบูรณาการท่ีรวมมาตรการต่างๆ	 เพื่อลดการใช้พลังงานและความ	

เข้มข้นของ	GHG	ของกลุม่ต่างๆ	ทีใ่ช้ปลายทาง	(end-use	sectors)	การจดัหาพลงังานทีแ่ยกคาร์บอน

แล้วลดการปล่อยแก๊สทั้งหมด	และส่งเสริมการดูดซับคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในกลุ่มเกษตรกร

•	 วิธีใช้นโยบายต่างๆ	ส�าหรับการปรับตัวและลดผลกระทบเทคโนโลยีและการคลัง

การตอบสนองต่างๆ	ต่อการปรบัตวัและการลดผลกระทบท่ีมปีระสทิธภิาพ	ขึน้อยูก่บันโยบาย

และมาตรการในหลากหลายระดบั	ตัง้แต่ระหว่างประเทศ	ภมูภิาค	ระดบัประเทศ	และภายในประเทศ	

นโยบายที่ใช้ได้ทุกๆ	ระดับคือ	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี	การเผยแพร่	และการถ่ายทอด	รวมถึง

นโยบายและมาตรการการเงินการคลัง	เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สามารถ

ส่งเสริมและขยายประสิทธิภาพของนโยบายต่างๆ	ซึ่งสนับสนุนการปรับตัวและการลดผลกระทบ

•	 การแลกเปลี่ยน	การรวมพลัง	และการปฏิสัมพันธ์กับการพัฒนาที่ทรงอยู่ได้

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นภยัคกุคามต่อการพฒันาทีท่รงอยูไ่ด้	มโีอกาสมากมาย

ที่จะเชื่อมการลดผลกระทบ	 การปรับตัว	 และการติดตามเป้าประสงค์อื่นๆ	 ทางสังคม	 ผ่านการ																														

บูรณาการวิธีการตอบสนอง	 การปฏิบัติการที่ประสบความส�าเร็จขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เหมาะสม		

โครงสร้างการบังคับบัญชาที่เหมาะสม	และการขยายผลความสามารถในการตอบสนอง

สถานภาพของประเทศไทยต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการปลดปล่อย GHG
ประเทศไทยมีพลเมืองประมาณ	 67.52	 ล้านคน	 หรือประมาณร้อยละ	 0.915	 ของประชากรโลก		

เป็นอันดับที่	 20	ของประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุด	 ในขณะเดียวกัน	ประเทศไทยปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก	

(greenhouse	 gas	หรือ	 GHG)	 มากเป็นอันดับที่	 22	 โดยปลดปล่อยประมาณ	295	 ล้านตัน/ปี	 หรือเท่ากับ	

0.84%	ของ	GHG	ทีป่ลดปล่อยทัง้โลก	(ดตูารางที	่1	และ	2)	ในตารางท่ี	1	จะพบว่า	3	ประเทศแรกทีม่ปีระชากร

มากที่สุดในโลกคิดเป็น	40.91%	ของประชากรโลก	แต่ปลดปล่อย	GHG	=	50.19%	ของ	GHG	ที่ปลดปล่อย

ทั่วโลก	ในขณะที่ 20 ประเทศที่ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุด โดยปล่อยมากถึง 81.86% ของ GHG 

ที่ปล่อยทั้งโลก เมื่อรวมประชากรของทั้ง 20 ประเทศนี้จะพบว่า มีจ�านวนประชากรเท่ากับ 61.28%  

ของประชากรโลกทั้งหมด	 ประเทศในโลกขณะนี้มีทั้งหมด	 200	 ประเทศ	 หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า		

จีน	อินเดีย	และสหรัฐอเมริกา	3	ประเทศนี้ปล่อย	GHG	50.19%	ของ	GHG	ที่ปล่อยทั้งโลก	รัสเซีย	ญี่ปุ่น	และ

เยอรมัน	ปล่อย	GHG	เท่ากับ	11.49%	และมีประชากรรวมของ	3	ประเทศนี้เท่ากับ	4.80%	ของประชากรโลก	

เกาหลีใต้	แคนาดา	อินโดนีเซีย	ซาอุดีอะเรเบีย	บราซิล	และ	สหราชอาณาจักร	มีประชากรรวมเท่ากับ	8.31%	

ของประชากรโลก	ปล่อย	GHG	รวม	8.91%	ของ	GHG	ที่ปล่อยทั้งโลก	อีก	8	ประเทศจากจ�านวน	20	ประเทศ

ที่ปล่อย	GHG	มากที่สุด	มีประชากรเท่ากับ	7.26%	ของประชากรโลก	ปล่อย	GHG	รวม	9.58%	ของ	GHG	ที่

ปล่อยทั้งโลก	
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ตารางที่ 1  ประเทศที่มีจ�านวนประชากรมากที่สุด 20 ประเทศ

  จ�านวนประชากรโลก = 7,381,464,031 คน

ล�าดับ ประเทศ จ�านวนประชากร ล�าดับ ประเทศ จ�านวนประชากร

1. China 1,405,201,688 11. Mexico 125,851,969

2. India 1,288,765,794 12. Philippines 102,494,590

3. United 

States

326,109,851 13. Ethiopia 99,925,963

4.  Indonesia 256,934,960 14. Vietnam 93,759,406

5.  Brazil 204,363,179 15. Egypt 85,257,784

6. Pakistan 189,339,593 16. Germany 82,549,754

7. Nigeria 185,507,810 17. Iran 79,904,002

8. Bangladesh 161,196,995 18. Turkey 77,102,782

9. Russia 141,964,151 19. Congo 71,990,930

10. Japan 126,801,710 20. Thailand 67,517,234
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ตารางที่ 2 20 ประเทศที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจก (GHG) เทียบเท่ากับ CO2 มากท่ีสุด (ล้านตัน/ปี) 

โดยประมาณ ณ ปี 2013

Country CO2emissions 
(mt/yr)

Emission per 
capita (t)

% CO2emissions 
by country 

(% of world total)

1.

2.

3.

 
World

China

United States

India

35,270

10,330

5,300

2,070

-

7.4

16.6

1.7

29.29%

15.03%

5.87% 50.19%

4.

5.

6.

Russia

Japan

Germany

1,800

1,360

840

12.6

10.7

10.2

5.10%

4.01%

2.38% 61.68%

7.

8.

9.

10.

11.

12.

South Korea

Canada

Indonesia

Saudi Arabia

Brazil

United Kingdom

630

550

510

490

480

480

12.7

15.7

2.6

16.6

2.0

7.5

1.79%

1.56%

1.45%

1.39%

1.36%

1.36% 70.59%

13.

14.

15.

Mexico

Iran

Australia

470

410

390

3.9

5.3

16.9

1.33%

1.16%

1.11% 75.30%

16.

17.

18.

19.

20.

Italy

France

South Africa

Poland

Ukraine

390

370

338

320

305

6.4

5.7

6.2

8.5

6.6

1.11%

1.05%

0.94%

0.91%

0.86% 80.17%

21.

22.

Turkey

Thailand

298

295

4.1

4.5

0.85%

0.84%

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions//List_of_countries_
by_2013_ emissions_estimates 
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จากตัวเลขในตารางทั้งสอง	ถ้า	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPPC)	มีความ

ตั้งใจที่จะหาทางออกในการลดการปลดปล่อย	 GHG	 ให้ได้ผลจริงในสองทศวรรษข้างหน้า	 IPPC	 น่าจะลอง

พิจารณาดูตัวเลขการปล่อย	GHG	และจ�านวนประชากรของแต่ละประเทศอย่างรอบคอบ	อาจจะพบทางออก

ของปัญหาที่น่าจะน�าเสนอต่อ	UN	General	Assembly	ได้โดยไม่ยากนัก

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแถบทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน	 ที่เห็นชัดเจนคือ																	

ความรุนแรงของพายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก	และฤดูกาลของพายุไต้ฝุ่นและไซโคลนยาวนานมากขึ้น	เช่น

พายุไซโคลนนากีส	 (Nargis)	 เกิดระหว่าง	27	 เมษายน	ถึง	7	พฤษภาคม	พ.ศ.	2551	ขึ้นฝั่งในวันที่		

2	 พฤษภาคม	 2551	 ที่ประเทศพม่าและบังคลาเทศ	 มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด	 138,366	 คน	 พื้นที่ที่ได้รับความ	

เสียหาย	17,558	ตารางกิโลเมตร	ในลุ่มแม่น�้าอิรวดี	เนื่องจากแรงพายุและ	storm	surges	

ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน	 (Haiyan)	 เกิดระหว่าง	 2–11	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2556	 และความเสียหายมากกว่า																

22,800	ล้านเหรียญสหรัฐ	ในประเทศฟิลิปปินส์	แล้วเลยมาขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียตนาม	และเลยมาเป็นร่องความ

กดอากาศต�า่ในประเทศไทย	ท�าให้มฝีนตกและน�า้ท่วมมาก	ไต้ฝุน่ไห่เยีย่นมคีวามเรว็ลมสงูสดุถงึ	230	กม./ชัว่โมง

ในประเทศไทย	 การกัดเซาะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง	 ทั้งรอบอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ	2,185	กม.	ฝั่งอ่าวไทย	1,878	กม.	ฝั่งอันดามัน	987	กม.

ฝั่งอ่าวไทย

•	 การกัดเซาะรุนแรง	(>5	เมตร/ปี)	180.9	กิโลเมตร

•	 การกัดเซาะปานกลาง	(1-5	เมตร/ปี)	301.6	กิโลเมตร

•	 ทับถม	(1-5	เมตร/ปี)	127.3	กิโลเมตร

•	 สิ่งก่อสร้าง, ป้องกันการกัดเซาะ 86.2	กิโลเมตร	

ฝั่งอันดามัน

•	 การกัดเซาะรุนแรง	(>5	เมตร/ปี)	23	กิโลเมตร

•	 การกัดเซาะปานกลาง	(1-5	เมตร/ปี)	95	กิโลเมตร

•	 ทับถม	(1-5	เมตร/ปี)	35	กิโลเมตร

•	 สิ่งก่อสร้าง,ป้องกันการกัดเซาะ 12.5	กิโลเมตร	

สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง

•	 ฤดูมรสุมยาวนานขึ้น	 โดยปกติฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม	

โดยเริ่มจากพายุไต้ฝุ่นในทะเลจีนใต้	เข้าสู่	เวียตนาม	ลาว	และภาคอีสาน	และภาคเหนือของประเทศไทย	และ

จะเริ่มเคล่ือนลงใต้	 ผ่านตะวันออกและภาคกลาง	 ไปถึงตอนบนของภาคใต้	 และลงไปสู่ภาคใต้ในช่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงธันวาคม	ส่วนพายุจากทะเลอันดามันมักเริ่มในเดือนเมษายน
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จากสถิติพบว่า	ระหว่าง	พ.ศ.	2494	จนถึง	พ.ศ.	2553	มีพายุเข้าประเทศไทย	185	ลูก	ซึ่งเกือบทั้งหมด

เป็น	tropical	depression	ซึ่งเป็นพายุที่มีแรงลมต�่าที่สุด	13	ลูก	จัดเป็นพวก	tropical	storms	และมีลูกเดียว

เท่าน้ันที่เรียกได้ว่าเป็นไต้ฝุ่น	 คือ	 พายุไต้ฝุ่นเกย์	 (Typhoon	 Gay)	 ที่ข้ึนฝั่งท่ีบ้านทุ่งมหา	 ต�าบลปากคลอง																	

อ�าเภอปะทิว	 จังหวัดชุมพร	 เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 2532	 ความเสียหายจากฤดูมรสุมนี้ส่วนใหญ่ก่อให้เกิด														

น�้าท่วมบ้านเรือน	สวน	ไร่	นา	เสียหาย	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ	รวมทั้งภาคตะวันออก

เป็นหลัก	 ส่วนที่เป็นพายุที่ท�าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างกว้างขวาง	 รวมท้ังมีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือน																					

เสียหาย	 จะพบในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป	 จนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช	 สงขลา	

ปัตตานี	และนราธิวาส	และในฝั่งทะเลอันดามัน	ตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูล

•	 การก่อสร้างสิง่กดีขวางทางไหลของแม่น�า้ล�าคลอง	ท�าให้ไม่สามารถพดัพาตะกอนลงไปสูท่ะเลได้	

เช่น	 เขื่อน,	ฝาย,	ถนน,	ทางรถไฟ,	ท่อลอดใต้ทางหลวง,	บ้านเรือนราษฎร	ฯลฯ	มีการส�ารวจและวัดปริมาณ

ตะกอนของลุ่มน�้าท่าจีนและเจ้าพระยารวมกันว่า	ก่อนมีการสร้างเขื่อนต่างๆ	ในลุ่มเจ้าพระยา	ท่าจีน	ปริมาณ

ตะกอนที่ออกมาสู่ก้นอ่าวไทยในรูปของตะกอนท้องน�้าและตะกอนแขวนลอยประมาณ	70	ล้านตัน/ปี	หลังจาก

เริม่มกีารสร้างเขือ่น,	ฝาย,	ท�านบ,	ฯลฯ	ในลุม่น�า้	ท�าให้ตะกอนไม่สามารถลงมาสูก้่นอ่าวไทยได้ประมาณ	50-60	

ล้านตัน/ปี	 การสร้างเข่ือนกักเก็บน�้าในลุ่มน�้าอื่นๆ ทั้งเล็กและใหญ่ ล้วนเป็นเครื่องดักตะกอนทั้งสิ้น 

กรมชลประทานและท้องถิ่นยิ่งขยันสร้างเขื่อนและฝาย รวมทั้งระบบระบายน�้าเข้าสู่ไร่นามากขึ้นเท่าไร 

ตะกอนจากบกกย็ิง่ตดิอยูบ่นบก และไม่สามารถลงไปทบัถมชายฝ่ังมากขึน้เท่านัน้	การกดัเซาะชายฝ่ังจะเกดิ

มากขึน้ๆ	ตลอดไปจนกว่าพลงังานคลืน่และกระแสน�า้จะถงึจดุสมดลุระหว่างการกดัเซาะพดัพา	และความคงทน

แข็งแรงของชายฝั่งเท่านั้น

•	 การก่อสร้างโครงสร้างดักตะกอนชายหาดไม่ให้ถูกกระแสน�้าชายฝั่ง	(longshore	current)	และ

คลื่นพัดพาไป	จะก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างกว้างขวางท้ายน�้า

•	 การขดุทรายจากนอกฝ่ังหรอืขดุกะซ้าหอยจากหาดจะก่อให้เกดิการกดัเซาะชายฝ่ัง	เนือ่งจากคลืน่

ที่พาทรายออกจากฝั่งจะพัดเอาทรายไปถมในหลุมที่ยืมทรายออกไปจนกว่าจะเต็มเหมือนเดิม	 ทรายชายหาด

จะหายไปเท่ากับปริมาณทรายนอกฝั่งที่ขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์	(เช่น	ถมคันถนน,	เติมทรายชาย	หาด,	ฯลฯ)

•	 การทรดุตวัของชายฝ่ังเนือ่งจากการสบูน�า้บาดาล	สบูน�า้มนั	หรอืแก๊สธรรมชาต	ิจะก่อให้เกดิแผ่น

ดินทรุด	 ถ้าเป็นพื้นที่ชายทะเล	 น�้าทะเลจะเข้ามาแทนที่	 ตัวอย่างนี้มีอยู่ทั่วโลก	 เช่น	 โตเกียว,	 เวนิส,	 ลองบีช,	

สมุทรปราการ,	สมุทรสาคร,	เซี่ยงไฮ้,	นิวออรลีนส์	ฯลฯ
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ประเทศไทยควรด�าเนินการอย่างไรบ้าง

1.		 จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	และจัดท�าวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาและก�าหนดเป้าประสงค์	โดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2.		 จัดท�ารายละเอียดมาตรการที่ต้องด�าเนินการ	แผนแม่บท	และยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการ

3.		 ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการในรายละเอียดให้ชัดเจน	 และจัดท�าระบบบูรณาการบริหาร	 การติดตาม																	

ตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนเทศให้ชัดเจน

4.		 ข้อควรพิจารณาให้รอบคอบและควรปฏิรูปก่อนด�าเนินการ

•	 การบูรณาการ	 และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 /	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 /	 การใช้บริการ	

ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก	 การจัดระบบรับฟังความคิดเห็น	 ระบบการตัดสินปัญหา	 /	 การแก้ไขความ																				

ขัดแย้ง	ระบบบังคับบัญชา	ระบบการติดตามตรวจสอบ

•	 การบริหารการเงิน	การบัญชี	และสัญญา

•	 การเตรียมความพร้อม	เครื่องมือ	อุปกรณ์	วัสดุก่อสร้าง	แผนการด�าเนินงานต่างๆ	และการสื่อสาร

•	 การเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นวิญญูชน	ผู้สุจริต	รู้ผิดรู้ชอบ	รอบคอบ	ระมัดระวังเป็นปกติ

5.		 การแก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลของประเทศถูกกัดเซาะมากกว่า	500	กิโลเมตร

6.		 กรุงเทพฯ	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	และฉะเชิงเทรา	ก�าลังจะจมทะเล	จะแก้ไขอย่างไร						

ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติน�้าท่วมและ	storm	surges

ปัญหา 

-			 แผ่นดินทรุด

-			 ดนิอ่อนและดินเป็นกรด	ท�าปฏกิริยิากบัซเีมนต์	ดนิอ่อนหนา	15	เมตรโดยประมาณ	ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ก้นอ่าวไทย	แต่จะเพิม่ความหนามากขึน้ทางด้านตะวนัออกของจงัหวดัสมทุรปราการ	และจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา	อาจหนามากถึง	42	เมตร

-			 ระดับพื้นดินต�่ามาก	เฉลี่ยไม่เกิน	2	เมตร	ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรสาคร	และด้านใต้ของ

กรุงเทพมหานคร	ระดับพื้นดินบางแห่งอยู่ต�่ากว่าระดับน�้าทะเลปานกลางแล้ว

-			 น�้าขึ้นสูงสุดมากกว่า	3	เมตร	เหนือ	รทก.	

-			 โอกาสเกิดไต้ฝุ่นเข้าอ่าวไทย

-			 น�้าท่วมเมื่อน�้าทะเลหนุนสูง	และเมื่อเกิดฝนตกหนัก	หรือมีพายุ

7.	 พิจารณาศักยภาพของพื้นที่และโอกาส

ในเขต	territorial	waters	(12	ไมล์ทะเล	=	22.224	กิโลเมตร)	จากระดับน�้าลงต�่าสุดของประเทศไทย	

ในเขตชายฝั่งอ่าวไทย	และชายฝั่งทะเลอันดามัน	เรามีพื้นที่ประมาณ	48,560	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งสามารถใช้ท�า

ประโยชน์ต่างๆ	ได้อีกมาก	เช่น	ท�าท่าเรือน�้าลึก	ท�าอ่างเก็บน�้าในทะเล	สร้างเมืองท่าใหม่	หรือชุมชนชาวประมง	

แหล่งกฬีาและนันทนาการทางน�า้	แหล่งท่องเทีย่ว	อทุยานทางทะเล	สนามบนินานาชาต	ิเป็นต้น	หลายประเทศ

ในโลกที่มีพื้นที่บกน้อย	ได้เริ่มด�าเนินการอย่างแข็งขัน	เช่น	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	จีน	และ	เนเธอร์แลนด์	เป็นต้น	
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Executive Summary

Energy Sources and Consumption in Thailand

Energy	is	an	essential	element	of	human’s	life	and	also	a	key	driving	force	for	economic	

expansion.	The	amount	of	energy	uses	vary	in	the	same	direction	with	population	and	

economic	growth.	However,	energy	consumption	also	produces	greenhouse	gas	(GHG)	

emission	or	the	so	called	“climate	change”.

The	statistics	clearly	showed	that	energy	demands,	especially	the	use	of	oil	and	gas,	have	

increased	through	times	both	globally	and	at	country	level.	Thailand	is	no	exception.	

Developed	countries	such	as	the	OECD	group	are	claimed	to	be	both	the	major	producers	

and	big	consumers	of	fossil	fuel,	thus,	realizing	that	fossil	fuel	can	create	green	house	

effect	much	more	than	renewable	energy.	This	brings	to	an	international	commitment	to	

help	find	solutions	for	climate	change.

The	fact	that	Thailand	has	higher	rate	of	energy	consumption	than	its	production	capacity;	

therefore,	required	an	importation	of	energy	of	about	60	percent	of	total	energy	demand	

each	year.	These	imported	energy	are	in	the	forms	of	petroleum	products,	electricity,	

natural	gas,	and	coal.		The	energy	sector	has	been	known	as	a	key	actor	in	releasing	CO2.	

Data	showed	that	about	70	percent	of	total	greenhouse	gas	emission	came	from	the	

energy	sector.	The	level	of	CO2	releasing	from	the	energy	sector	has	increased	from	145.35	

million	tons	in	1998	to	240.06	million	tons	in	2013.	However,	an	overall	level	of	GHG	

emission	in	Thailand	is	still	lower	than	an	average	GHG	emission	at	global	level.	The	United	

States	and	China	were	marked	as	top	of	the	ranks	in	producing	GHG	emission.	While	the	

European	countries	and	the	United	States	have	expressed	their	concerns	on	climate	

change	and	tried	to	lower	the	rate	of	GHG	emission,	China	and	Asian	countries	including	

Thailand	are	still	having	an	increasing	rate	of	GHG	emission.		

In	2012,	the	Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	(Public	Organization)	had	

made	a	forecast	that	the	rate	of	GHG	emission	in	Thailand	would	decline	by	34	percent	

(compared	to	the	base	year),	providing	that	strict	measures	and	actions	are	fully	imple-

mented.	This	forecast	was	made	on	the	assumptions	that	Thailand	can	maintain	its	popu-
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lation	growth	by	0.12	%	and	GDP	growth	by	4.22	%.	With	these	assumptions,	it	is	expected	

that	GHG	emission	in	2050	would	be	at	the	same	level	as	in	2009.	Although	Thailand	is	not	

in	the	compulsory	list	to	reduce	GHG	emission,	but	it	is	urged	by	the	global	community	

that	each	country	should	submit	its	strategic	plan	with	the	set	target	for	GHG	reduction	

after	2020.	

To	address	the	concern	for	climate	change,	Thailand	has	assigned	specific	actions	in	the	

Power	Development	Plan	(PDP)	aiming	at	protecting	environment	and	diversifying	energy	

sources;	reducing	dependence	on	fossil	fuel;	promoting	renewable	energy	as	sources	of	

power	generation,	etc.		The	ultimate	goals	are:	

-		to	reduce	GHG	emission	from	the	power	sector	to	lower	than	0.386	kg	CO2-eq/kWh;

-		to	reduce	the	intensity	of	energy/GDP	ratio	to	25%	in	2030;

-		to	increase	the	use	of	renewable	energy	to	25%		in	2021.

During	the	past	decades,	Thailand	has	implemented	a	number	of	active	measures	in	

response	to	climate	change	both	at	policy	level	and	at	community	level.	Some	renewable	

energy-related	projects	implemented	by	the	Energy	for	Environment	Foundation	(EfE)	have	

proved	that	they	can	help	improve	the	energy	efficiency	while	reducing	GHG	emission	at	

reasonable	rates,	for	example,

Improvement	of	Miang-Leaves	Stove	in	Lampang	Province	can	reduce	the	use	of	fuel	wood	

by	50%	equivalent	to	71,400	ton/year,	and	reduce	GHG	emission	by	about	23,070	tons	

CO2-eq/year;

Micro	and	Pico	Hydro	Project	in	Huay	Puling,	Doi	Inthanon,	Chomthong	in	Chiangmai	with	

the	capacity	of	22	kW	can	provide	electricity	to	the	surrounded	community	and	help	

reduce	GHG	emission	by	about	162	tons	CO2-eq/year;

Biogas	Generations	from	pig	manure	and	cow	dung	to	be	used	as	LPG	can	help	reduce	

undesired	air	quality,	save	energy,	produce	organic	fertilizer	and	reduce	GHG	emission	at	

the	same	time.

In	summary,	the	subject	of	climate	change	should	be	well	aware	by	all	concerns.	In	energy	

sector,	each	and	everyone	can	help	alleviate	the	global	warming	by	making	efficient	use	of	

energy	consumption,	turning	to	more	and	more	renewable	sources	of	energy	in	place	of	
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fossil	fuel,	and	depending	on	indigenous	resources	than	importing	from	elsewhere.	Energy	

saving	and	conservation	measures	should	be	conducted	on	in	a	more	active	manner	both	

at	the	policy	as	well	as	the	community	level.

1	Fluctuation	of	Sea	Levels	and	Paleotemperatures	Space	and	time	is	infinite.	They	have	

no	beginning	and	no	end.	Our	earth	as	we	now	know	has	been	here	more	than	4,500	

million	years.	It	does	not	mean	that	before	our	earth	there	were	no	other	earths,	but	it	

might	not	be	this	one.	Where	did	human	beings	come	from?	There	are	a	lot	of	theories.	If	

you	believe	in	evolution	theory,	humans	evolved	from	primates.	If	you	read	the	Buddhist	

Scriptures,	human	beings	either	came	from	other	worlds	by	space	crafts	(Cakka	in	Pali)	or	

born	or	arisen	without	visible	cause	(i.e.	without	parents)	(Opapatika	in	Pali).	If	you	believe	

in	the	Genesis	…	the	Lord	God	formed	the	man	from	the	dust	of	the	ground	and	breathed	

into	his	nostrils	the	breath	of	life	and	the	man	became	a	living	being.	Since	when	did	

human	beings	occupied	this	earth	and	since	when	did	intelligent	human	beings	come	to	

be?	If	you	believe	in	anthropology	and	archeology,	human	beings	had	been	here	in	a	very	

short	instant,	when	compared	with	the	age	of	the	earth.	Humans	also	have	many	limita-

tions.	They	are	short	lived.	They	cannot	recollect	the	past.	They	cannot	foresee	the	future,	

and	their	present	knowledge	are	limited.	They	do	not	have	the	technology	nor	the	instru-

ments	nor	efficient	management	capabilities	to	administer	the	earth,	let	alone	the	sun	and	

the	moon.	This	is	where	we	are,	and	we	are	expected	to	manage	our	earth	for	our	descen-

dants.	Sea	levels	are	constantly	changing	throughout	geology	history	as	the	results	of	the	

earth	and	the	moon	rotate	about	themselves	and	around	the	sun.	In	addition	the	moon	

also	rotates	around	the	earth.	On	top	of	that	the	volumes	of	the	surface	and	ocean	waters	

and	continental	glaciers	are	interchangeable	depending	upon	solar	radiation	and	climate	

change.	Changes	in	the	sizes	and	shapes	of	the	continents	and	ocean	basins	by	tectonism	

also	affect	the	sea	level.	The	tectonic	processes	can	occur	regionally	which	result	in	the	

change	of	relative	sea	level	at	a	particular	coastline	and	not	the	others.	Other	surficial	

processes	either	manmade	or	natural,	can	cause	subsidence	or	uplift	of	coastlines	also,	

such	as	fluid	withdrawal	(water,	oil,	or	gas)	or	sediment	deposition	and	compaction	at	the	

mount	of	rivers	and	ensuing	land	subsidence;	crustal	rebound	from	glaciation	and	uplift	of	

coastline.	Seismo-stratigraphic	study	by	Exxon	concluded	that	from	Triassic	period	(251	

myrs	B.P.)	through	the	present,	there	were	more	than	100	global	sea	level	changes.	The	

last	time	the	world	ocean	reached	its	present	level	was	in	lower	Triassic.	At	around	95	
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myrs	B.P.	the	low	stand	sea	level	was	below	-	300	meters	and	gradually	oscillated	upto	+6	

meters	above	the	present	mean	sea	level	at	5000	years	B.P.	before	receding	down	to	the	

present	level.	2	Advancement	in	oxygen	isotope	fractionation	has	revolutionized	our	

understanding	of	earth’s	paleotemperature.	Oxygen	isotope	(O18/O16)	measurement	of	

more	than	50,000	samples	of	Precambrian	limestone	dolomite	and	cherts	and	Phanerozoic	

fossils	and	micro	fossils,	deep	sea	sediments,	and	ice	sheets	had	been	done	and	paleocli-

mate	events	has	been	tabulated	together	with	other	paleoclimate	indicators.	Notable	

climate	events	in	geology	history	include	•	Huronian	glaciation	(∼2400-2100	myrs)	Earth	

completely	covered	by	ice	•	Neoproterozoic	Snowball	Earth	(∼600	myrs)	•	Andean	–	Sa-
haran	glaciation	(∼450	myrs)	•	Carboniferous	Rain	Forest	Collapse	(∼300	myrs)	•	Permian	

–	Triassic	extinction	events	(251.4	myrs)	•	Oceanic	Anoxic	Events	(∼120	myrs	93	myrs,	and	

others)	•	Cretaceous	–	Paleogene	extinction	events	(66	myrs)	•	Paleocene	–	Eocene	
Thermal	Maximum	(55	myrs)	•	Younger	Dryas	/	The	Big	Freeze	(∼11	kyrs)	•	Climate	chang-

es	of	535	–	536	A.D.	•	Medieval	warm	period	(900-1300	A.D.)	•	Little	ice	age	(1300-1800	
A.D.)	•	Year	without	a	Summer	(1816)	The	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	

(IPCC)	is	a	scientific	body	under	the	auspices	of	the	UN,	It	reviews	and	assesses	the	most	

recent	scientific,	and	socioeconomic	technical	and	socioeconomic	information	produced	

worldwide	relevant	to	the	understanding	of	climate	change.	The	current	state	of	scientific	

knowledge	relevant	to	climate	change	can	be	found	in	the	Fifth	Assessment	Report	(AR5).	

The	IPCC	CLIMATE	CHANGE	2014	Synthesis	Report	Summary	for	Policymakers	is	a	must	read	

for	those	who	wish	to	get	involved.	Major	headings	include	1)	Observed	Changes	and	their	

Causes	2)	Future	Climate	Changes,	Risks,	and	Impacts	3)	Future	Pathways	for	Adaptation,	

Mitigation	and	Sustainable	Development	4)	Adaptation	and	Mitigation.	The	synthesis	and	

recommendations	put	forward	by	the	IPCC	is	for	the	UN	to	implement.	Each	country	must	

look	more	closely	and	set	priorities	of	their	own.	For	example	when	one	looks	at	the	lists	

of	countries	by	GHG	equivalent	carbon	dioxide	emissions	and	numbers	of	population,	one	

can	see	that	20	countries	put	out	about	76	percent	of	greenhouse	gases	worldwide,	while	

the	rest	(175	countries)	put	out	about	24	percent.	If	the	20	countries	can	cut	down	on	their	

3	GHG	(Green	House	Gases)	emission,	the	pressure	on	climate	change	should	be	reduced	

markedly.	Thailand	has	approximately	67.43	million	people	or	0.92	percent	of	world	

population.	We	emit	about	295	million	tons	of	GHG	per	year	or	0.88	percent	of	world	total.	

In	other	words	we	are	one	of	the	good	countries.	However,	Thailand	faces	a	very	serious	

problem	about	coastal	erosion,	which	we	have	to	tackle	urgently.	Thailand	is	a	littoral	



ภูมิอากาศเปลี่ยน	:	ทางออกและข้อเสนอ 115

country	with	total	coastal	length	of	2,865	kms,	out	of	which	98.7	kms	face	the	Andaman	

Sea	and	1,878	kms	surround	the	gulf	of	Thailand.	While	the	rising	sea	level	has	not	been	

ascertained,	coastal	erosion	due	to	storm	waves	and	depletion	of	sediment	supplies	are	on	

the	rise.	In	addition	land	subsidence	and	subsequent	flooding	in	the	upper	Gulf	due	to	

groundwater	pumping	during	the	last	60	years	has	not	been	arrested.	The	subsiding	areas	

cover	6	provinces	totaling	approximately	5,600	km2.	Maximum	subsiding	elevation	is	more	

than	2	meters.	Quite	a	large	part	of	Bangkok	is	now	below	the	mean	sea	level.	This	is	one	

of	the	largest	problems	that	the	country	faces	but	nobody	in	the	government	seems	to	

concern	yet.	There	used	to	be	a	Government	Strategy	for	Protection	and	Mitigation	of	

Coastal	Erosion	back	in	2007	with	the	main	target	reads	as	follows:	All	shorelines	of	the	

country	will	have	protective	system	and	remedial	measures	to	alleviate	coastal	erosion	by	

the	year	2027	The	last	time	that	was	heard	earlier	this	month	was	that	the	Ministry	respon-

sible	will	rewrite	the	Strategy	since	this	one	cannot	be	met.	The	total	length	of	eroding	

coasts	is	more	than	600	kilometers	with	the	rate	of	erosion	ranges	from	less	than	one	

meter	to	more	than	16	meters	per	year.
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การศึกษาผลกระทบสภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงาน

1. ความเป็นมา

ด้วยสถาบันนโยบายศึกษา	(Institute	of	Public	Policy	Studies)	ได้จัดท�าโครงการระยะยาวเพื่อ

ผลกัดนันโยบายสภาพแวดล้อมทีย่ัง่ยนืส�าหรบัประเทศไทย	จงึท�าการศกึษาเกีย่วกบัสภาวะโลกร้อนทีท่�าให้เกดิ

การเปลีย่นแปลงอณุหภมูแิละฤดูกาลในประเทศไทยทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงใน	6	เรือ่ง

ใหญ่ๆ	คือ

1.	สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

2.	ทรัพยากรน�้า

3.	ป่าไม้

4.	ระดับและอุณหภูมิน�้าทะเล

5.	การใช้พลังงาน

6.	ประชากรและชุมชน

โดยที	่มลูนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดล้อม	(มพส.)	ได้รบัมอบหมายจากสถาบนันโยบายศกึษาให้ท�าการศกึษา

ผลกระทบสภาวะโลกร้อนจากการใช้พลงังานในประเทศไทย	ซึง่	มพส.	ได้ทบทวนข้อมลูการใช้พลงังานและผลก

ระทบต่อสภาวะโลกร้อนของโลกในภาพรวม	และรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้พลังงานของประเทศไทยย้อนหลัง	

25	 ปี	 ซึ่งจะเป็นการฉายภาพสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบัน	การผลิต

และการน�าเข้าพลังงาน	 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�้ามัน	 รวมถึงสถิติและแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด	อันเนื่องจากการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง																		

ตลอดจนการรวบรวมนโยบายและมาตรการด้านพลงังานของภาครฐัทีม่ผีลต่อเนือ่งในการบรรเทาภาวะโลกร้อน	

พร้อมทั้งสรุปปัญหา	 อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและ

โครงการ	 ตัวอย่างที่	 มพส.	 ด�าเนินการด้านการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางและ

นโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถน�าไป

ใช้เป็นแนวทางลดสภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานได้จริง	

2. การทบทวนข้อมูลการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนของโลก 

2.1  ภาพรวมการผลติและการใช้พลงังานของโลก จากข้อมลูของ	International	Energy	Agency	

(IEA)	 ในปี	 2012	มีการผลิตพลังงานขั้นต้นเท่ากับ	 13,371.03	 ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	 (Mtoe)	 ขยายตัว										

เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี	1973	ด้วยอัตราเฉลี่ย	2.03%	ต่อปี	ในขณะที่การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเท่ากับ		8,979	Mtoe	
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ขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี	1973	ด้วยอัตราเฉลี่ย	1.7%	ต่อปี	ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายเชื้อเพลิงจะพบว่า	

น�้ามันยังคงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักของโลก	 รองลงมา	 ได้แก่	 ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ	 ตามล�าดับ	 ขณะที่

พลังงานขั้นสุดท้ายที่มีสัดส่วนการใช้สูงสุดในปี	 1973	 และ	 ปี	 2012	 ยังคงเป็นน�้ามัน	 แต่ล�าดับรองลงมาใน																				

ปี	1973	ได้แก่	ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน	ส่วนในปี	2012	ล�าดับรองลงมา	ได้แก่	ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

	 ข้อมูลปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นและการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	แยกตามภูมิภาค	พบว่า	ผู้

ผลิตและผู้ใช้พลังงานหลักเป็นกลุ่มประเทศ	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Develop-

ment	(OECD)	ซึ่งอยู่ในยุโรปและยูเรเชีย	ขณะที่ผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานล�าดับรองลงมา	ได้แก่	ประเทศจีนและ

ประเทศอื่นๆ	ในเอเชีย	ตามล�าดับ

2.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพลังงานแต่ละประเภท รายงานของ	 Intergovern-

mental	Panel	on	Climate	Change	 (IPCC)	แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงแต่ละ

ประเภท	 โดยระดับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศจะแตกต่างกัน	 ขึ้นกับลักษณะการใช้งานหรือ

เทคโนโลยี	

	 ซึ่งแบ่งเป็นด้านขนส่ง	ผลิตไฟฟ้าและความร้อน	เชื้อเพลิงที่ผลิตจากพืช	อย่างเช่น	เอทานอลจาก

อ้อย	ข้าวโพดและข้าวสาลี	ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ต�่ากว่าน�้ามันเบนซิน	เช่นเดยีวกับไบโอดเีซลปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกในระดับทีต่�า่กว่าน�า้มนัดีเซล	 ก๊าซชวีภาพปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดบัทีต่�า่กว่าก๊าซธรรมชาต	ิ

ส่วนการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลและก๊าซชวีภาพปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดับที่ต�่ากว่าเช้ือเพลิงฟอสซิล

อย่างน�้ามันและถ่านหิน	ทั้งนี้	หากมีการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ	CO2	ไว้ใต้ดิน	(Carbon	Capture	Storage:	

CCS)	จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดบัทีต่�า่ลงไปได้อกี	ส�าหรบัการใช้เช้ือเพลงิในเชิงความร้อน	ชีว

มวลปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ต�่ากว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน�้ามัน	ถ่านหิน	และก๊าซธรรมชาติอย่างมาก	

โดยสรุปแล้วเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียนปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ต�่ากว่า                

เชื้อเพลิงฟอสซิล	

2.3  ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานของโลก ข้อมูลของ	 International	

Energy	Agency	(IEA)	พบว่า	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกจากภาคพลงังาน	ในปี	2012	เท่ากับ	

31,734	ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์	เพิม่ขึน้จากปี	1973	ในอตัราเฉลีย่	1.8%	ต่อปี	โดยเชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ในปี 2012 คือ ถ่านหิน รองลงมา ได้แก่ น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ ตามล�าดับ 

ขณะที่ในปี	1973	เชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด	คือ	น�้ามัน	รองลงมา	ได้แก่	ถ่านหินและ

ก๊าซธรรมชาต	ิตามล�าดบั	ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาแยกตามรายภมูภิาค จะเหน็ได้ว่า กลุม่ประเทศ OECD มสีดัส่วน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ขณะที่ประเทศจีนเลื่อนขึ้นจากล�าดับที่ 3 ในปี 1973 เป็นล�าดับที่ 2 ในปี 

2012 โดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีนท่ีเพ่ิมสงูข้ึนมาก เป็นผลมาจากการใช้ถ่านหินจ�านวน

มาก ส่วนล�าดบัที ่3 ในปี 2012 ได้แก่ ประเทศในเอเชยี	

2.4 การใช้พลังงานแยกตามอายุ เพศ และรายได้ของประชากร จากการศึกษาเรื่อง	Comparing	

energy	use	by	gender,	age,	and	income	in	some	European	countries	ของ	Swedish	Defense	
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Research	Agency	 (2009)	ซึ่งได้ท�าการส�ารวจการใช้พลังงานในประเทศสวีเดน	นอร์เวย์	 เยอรมนี	และกรีซ	

พบว่า	 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความแตกต่างในการใช้พลังงานในภาคครัวเรือนของหลายประเทศ	 ได้แก่	 ระดับ	

รายได้	 /	 รายจ่าย	 โดยครัวเรือนที่มีรายได้สูงจะใช้พลังงานมากด้วย	 ขณะท่ีเพศชายมีการใช้พลังงานมากกว่า															

เพศหญิง	เนื่องจากมีการบริโภคอาหารในปริมาณที่มากกว่าและขับรถในระยะที่ไกลกว่า	ขณะที่ผลส�ารวจการ

ใช้พลังงานแยกตามอายุ	พบว่า	กลุ่มที่อายุต�่ากว่า	30	ปี	 (เกิดหลังปี	1979)	ใช้พลังงานน้อยที่สุด	หรือคิดเป็น	

50%	ของปริมาณการใช้พลังงานของกลุ่มอื่น	ทั้งนี้	ผลการส�ารวจจากการศึกษาดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

•	 เพศ ปริมาณการใช้พลังงานต่อคนในประเทศนอร์เวย์สูงที่สุดใน	4	ประเทศ	(เยอรมัน	
สวีเดน	นอร์เวย์	และกรีซ)	ที่ท�าการส�ารวจ	ทั้งนี้	ในทุกประเทศที่ท�าการส�ารวจ	ปริมาณการใช้พลังงาน
ของผู้ชายสูงกว่าของผู้หญิง	 โดยในประเทศเยอรมนี	ปริมาณการใช้พลังงานของผู้ชายสูงกว่าของผู้หญิง	
8%	ในประเทศกรีซ	39%	ในประเทศนอร์เวย์	6%	และในประเทศสวีเดน	22%

•	 อายุ ในประเทศสวีเดนปริมาณการใช้พลังงานของผู้ชายสูงกว่าของผู้หญิงในทุกช่วง
อายุ	 โดยปริมาณการใช้พลังงานของกลุ่มที่อายุ	 50	 ปีขึ้นไป	 (เกิดระหว่างปี	 1945	 –	 1959)	 สูงที่สุด																				
ขณะที่ปริมาณการใช้พลังงานของกลุ่มที่อายุต�่ากว่า	 30	 ปี	 (เกิดหลังปี	 1979)	 ใช้พลังงานน้อยที่สุด																							
ส่วนในประเทศเยอรมนี	 การใช้พลังงานของผู้หญิงที่อายุ	 50	 ปีขึ้นไป	 (เกิดระหว่างปี	 1945	 –	 1959)																			
สูงกว่าผู้ชายในช่วงอายุเดียวกัน	ส่วนกลุ่มที่อายุต�่ากว่า	30	ปี	(เกิดหลังปี	1979)	ใช้พลังงานใกล้เคียงกัน
ทั้งผู้ชายและผู้หญิง	ขณะที่ช่วงอายุอื่นๆ	ผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย	โดยการใช้พลังงานของผู้ชายที่อายุ	50	ปี
ขึ้นไป	(เกิดก่อนปี	1945)	สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆ	ขณะที่การใช้พลังงานของผู้หญิงที่อายุ	50	
ปีขึ้นไป	(เกิดระหว่างปี	1945	–	1959)	สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆ	และกลุ่มที่อายุต�่ากว่า	30	ปี	
(เกิดหลังปี	1979)	ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช้พลังงานในระดับต�่าที่สุด

•	 รายได้ ปริมาณการใช้พลังงานของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงทุกกลุ่มรายได้	โดยรายได้ยิ่งสูง
การใช้พลงังานกเ็พิม่สงูข้ึนด้วย	ทัง้นี	้เมือ่พจิารณา	Energy	Intensity	(สดัส่วนของปรมิาณการใช้พลงังาน
ต่อรายได้)	ของทุกกลุ่มรายได้พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน	

3. สถิติการใช้พลังงานของประเทศไทย

3.1 การผลิต การใช้ และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พ.ศ. 2515 - 2557)

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยในปี	2557	(มกราคม	-	ตุลาคม)	เท่ากับ	2.03	ล้าน

บาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน	ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยตลอดเฉลี่ยตั้งแต่ปี	2515	อยู่ที่ร้อยละ	6.6	ต่อปี	จากระดับ	1.4	

แสนบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน	ขณะที่ประเทศสามารถผลิตพลังงานเอง	1	ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามัน

ดบิต่อวนั	และยงัคงน�าเข้าอกี	1.2	ล้านบาร์เรลเทยีบเท่าน�า้มนัดบิต่อวนั	โดยสดัส่วนการน�าเข้าต่อการใช้พลงังาน

ของประเทศปี	2557	เท่ากับ	59%	จะเห็นว่า	ในช่วงปี	2515-2524	(ช่วง	10	ปีแรก	ตามภาพ)	ประเทศมีการน�า

เข้าพลังงานสูงกว่า	90-100%	และหลังจากปี	2524	เป็นต้นมา	การน�าเข้าพลังงานลดลงมากเนื่องจากค้นพบ
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แหล่งเชื้อเพลิงภายในประเทศ	 ได้แก่	 ถ่านหินลิกไนต์ที่จังหวัดล�าปางและก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทย	 ส่งผลให้

ประเทศสามารถผลิตพลังงานได้เพิ่มมากขึ้น	 ช่วยลดการน�าเข้าพลังงานเหลือประมาณ	 60%	 ของการใช้	 แต่

อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากข้ึน	 แต่ยังคงไม่เพียงพอกับความ

ต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด	

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2515 2518 2521 2524 2527 2529 2532 2535 2538 2541 2544 2547 2550 2553 2556

IMPORT  (NET)          

PROUDUCTION+IMPORT

CONSUMPTION            

เท
ยีบ

เท
่าล

า้น
บา

รเ์ร
ลนํ

�าม
นัด

บิต
อ่ว

นั

* เดอืน ม.ค. – ต.ค.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2515 2518 2521 2524 2527 2529 2532 2535 2538 2541 2544 2547 2550 2553 2556

IMPORT  (NET)          

PROUDUCTION+IMPORT

CONSUMPTION            

2557*
ที�มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ความตอ้งการใชพ้ลังงานเพิ�มขึ�นเฉลี�ย 6.6%ต่อปี
2.2

2.03

1.2

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

3.2 การใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

การใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 หรือความเข้มการใช้พลังงาน	 (Energy	 Intensity-													

EI)	ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	20	ปี	ภาครัฐตั้งเป้าหมายที่จะลดความเข้มของการใช้พลังงานลงโดยก�าหนดให้		

ค่า	EI	ลดลง	25%	ในปี	2573	เมื่อเทียบกับปี	2548	และลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	(Final	Energy)	ลง	20%	

ในปี	2573	หรือประมาณ	30,000	พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	(ktoe)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	เป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ	 โดยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย	 ปี	 2555	 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	 6.5																		

ฟื้นตัวจากผลของมหาอุทกภัยในปี	2554	(ที่ร้อยละ	0.1)	อย่างมาก	ขณะที่การใช้พลังงานปี	2555	เพิ่มสูงกว่า	

ปี	2554	ประมาณ	5%	เมื่อเปรียบเทียบปรมิาณการใช้พลงังานต่อ	GDP	ปี	2555	ที	่16.2	TOE/ล้านบาท	จึงยังอยู่

ในระดับใกล้เคียงกับปี	2554	ลดลงมาเล็กน้อยที่	16	TOE/ล้านบาท	และหากมองย้อนกลับไปในช่วงปี	2540	

ทีเ่กดิวกิฤตกิารณ์การเงินในเอเชยี	หรอืทีเ่รียกว่า	วกิฤตต้ิมย�ากุง้	เป็นช่วงท่ีการใช้พลงังานและ	GDP	ลดลงต�า่สดุ	

ดังรูป
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ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

3.3 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเชิงพาณิชย์

 พลังงานเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิตของประชาชน ความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เมื่อประชากรมีการ

ขยายตัวและมีรายได้สูงขึ้น การใช้พลังงานของประเทศก็จะเพิ่มสูงข้ึนไปในทางเดียวกันท้ังความต้องการใช้

ไฟฟ้าและน�้ามัน	 โดยความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุด	 ดังรูปการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายรายได้

และประชากร

	 จากรปูการใช้พลงังานข้ันสดุท้าย	จะเหน็ว่า	ตัง้แต่ปี	2515	จนถงึปัจจบุนั	การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย

ของประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	6.4%	จากระดับประมาณ	1	แสนบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน	เพิ่มขึ้นเกือบถึง	1.4	

ล้านบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน	 โดยสัดส่วนของเชื้อเพลิงหลักที่ใช้มากที่สุด	 คือ	 น�้ามันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	

ปัจจบุนัสัดส่วนการใช้น�า้มนัอยูท่ี	่53%	รองลงมาเป็นไฟฟ้า	22%	ก๊าซธรรมชาต	ิ13%	ถ่านหนิน�าเข้าและถ่านหนิ

ในประเทศ	12%	ดังรูปสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายรายได้และประชากร

ที่มา: สศช., สนพ., พพ.
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การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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3.3.1 การใช้ไฟฟ้า

ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากปี	 2520	 จนปัจจุบันเพิ่มข้ึนเฉลี่ย	 7.2%	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	

ในปี	2520	อยู่ที่ระดับ	1	หมื่นกิกะวัตต์ชั่วโมง	เพิ่มเป็น	152,134	กิกะวัตต์ชั่วโมง	ณ	เดือนตุลาคม	2557	จะ

เห็นว่า	 เศรษฐกิจในปี	 2540	 ได้ท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปี	 2541	 ลดลง	 2.4%	 และเมื่อ

เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ	ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ที�มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ทัง้นี้	แหล่งเชือ้เพลงิหลกัท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้ายงัคงเป็นเชือ้เพลงิฟอสซลิตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

โดยสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงที่สุดเท่ากับ	66%	รองลงมาคือถ่านหิน	21%	น�าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ	

7%	พลังน�้า	3%	อื่นๆ	2%	และน�้ามันเตา	1%	ดังรูปสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้า

สัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้า

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หากประเทศพึง่พาพลงังานประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะถอืเป็นความเสีย่ง ภาครฐัจ�าเป็นต้อง

ลดความเส่ียงในการจัดหาเช้ือเพลิงโดยกระจายแหล่งเชื้อเพลิงและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงาน

หมุนเวียนที่มีตามธรรมชาติ	แหล่งพลังงานที่มีภายในประเทศ	เช่น	ของเหลือใช้ทางการเกษตร	 (ชีวมวล)	 ให้

สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น	แต่ทั้งนี้	 เชื้อเพลิงแต่ละประเภทมีข้อจ�ากัดในการน�า

มาใช้	เทคโนโลยี	และมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน	ดังรูปต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

จากรปูจะเหน็ว่า	ต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากนวิเคลยีร์และถ่านหนิถกูทีส่ดุ	แต่ยงัไม่ได้รวมต้นทนุค่าดแูล

รกัษาสิง่แวดล้อมซึง่ต้องมกีารลงทนุเรือ่งเทคโนโลยใีนการจดัการ	ส่วนต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล	ขยะ	และ

ลม	อยูใ่นระดบั	3-5	บาท/หน่วย	ขณะทีต้่นทนุการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปัจจบัุนลดลงมาอยูใ่นระดบั	6.2	

บาท/หน่วย	(ต้นทนุ	12.5	บาท/หน่วย	อ้างองิโรงไฟฟ้าผาบ่อง	จ.แม่ฮ่องสอน)

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2553      หมายเหตุ: ไม่รวมค่าดูแลสิ่งแวดล้อม
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3.3.2 การใช้น�้ามัน

ปริมาณการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจากปี	 2529	 ที่ระดับ	 13,000	 ล้านลิตร	 มาอยู่ที่	 46,496		

ล้านลิตร	ณ	 เดือนพฤศจิกายน	 2557	 โดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนปีละ	 4.6%	 ใช้น�้ามันดีเซลเป็นหลักมีสัดส่วน	 41%		

ส่วนการใช้	LPG	มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าเชื้อเพลิงอื่นโดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	8.9%	ต่อปี	และเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ตั้งแต่ปี	2549	 เป็นต้นมา	จาก	15%	ในปี	2549	 เพิ่มเป็น	27%	ในปี	2554-2557	 (รวมการใช้ในภาคขนส่ง		

ภาคครัวเรือน	ภาคอตุสาหกรรมและปิโตรเคม)ี	ขณะทีส่ดัส่วนการใช้เบนซนิเพิม่ข้ึนไม่มากเท่ากบัจ�านวนรถยนต์

ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า	9%	เนื่องจากรถยนต์มีการปรับเปลี่ยนไปใช้	LPG	มากขึ้น	ซึ่งเป็นผลมาจากการตรึงราคา	LPG	

การที่รัฐมีนโยบายคงราคา	 LPG	 โดยไม่ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลก	 โดยน�าเงินจากกองทุนน�้ามันที่ผู้

บริโภคน�้ามันเบนซินจ่ายมาชดเชยเพื่อท�าให้ราคา	 LPG	 ในประเทศอยู่ในราคาที่ต�่ากว่าต้นทุนจริง	 ซึ่งอาจเป็น

นโยบายที่เหมาะสมส�าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง	แต่การก�าหนดราคา	LPG	ต�่ากว่าน�้ามันชนิดอื่นเป็นระยะเวลา

นานเกนิไปส่งผลท�าให้เกดิการใช้พลงังานอย่างฟุม่เฟือยและไม่มปีระสทิธภิาพ	และมกีารปรบัเปลีย่นเครือ่งยนต์

จากเบนซินมาเป็น	LPG	ท�าให้ปริมาณการใช้	LPG	ที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น	

ท�าให้ต้องสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศเพื่อน�าเข้า	LPG	และก๊าซธรรมชาติอัดเหลว	(LNG)	ในราคาสูง	อกีท้ัง

เกิดปัญหาการลักลอบน�า	LPG	ส่งไปขายประเทศเพือ่นบ้านเป็นจ�านวนมาก	(ประมาณ	5-6	พนัตนั/ปี)	และ	ซึ่ง

ปัจจุบันรัฐได้ด�าเนินการทยอยปรับราคาก๊าซ	LPG	ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	เพื่อลดภาระของกองทุนน�้ามันฯ	

และช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงของการใช้	LPG	ในระยะยาว

ที�มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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	สัดส่วนความต้องการใช้น�้ามัน

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

3.4  การใช้พลังงานต่อหัวประชากร

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานต่อหัวประชากรในปี	 2555	 ที่ระดับ	 1.2	 TOE	 ต่อคน	 เพิ่มข้ึนจาก	

ปี	 2531	 ที่ระดับ	 0.44	 TOE	 ต่อคน	 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดเฉลี่ย	 4.3%	 ต่อปี	 ดังรูปการใช้            
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4. สถิติและแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานในประเทศไทย

ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั่วโลกตั้งแต่ปี	1990	จากระดับ	35,000	ล้านตัน	CO2	เพิ่ม

ขึน้เป็น	46,000	ล้านตนั	CO2	ในปี	2010	โดยภาคพลงังานมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงูกว่าภาคอืน่ๆ			

ซึง่ข้อมลูจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	หรอื	TGO	จะเหน็ว่า	ปรมิาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตั้งแต่ปี	 2543-2555	 สูงขึ้นต่อเนื่องและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค

พลังงานก็สูงกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอื่นๆ	 โดยมาจากการใช้พลังงานเป็นหลักกว่า	 70%																						

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกและของประเทศไทยสอดคล้องและมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน	

4.1  ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศ

จากข้อมูลของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้

พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ 145.35 ล้านตัน CO2 ในปี 2541 เป็น 240.06 ล้าน

ตนั CO2 ในปี 2556 หรอืเพิม่ข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 3.4 ต่อปี	ทัง้นี	้เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ	CO2	ภาคพลงังาน

ของประเทศไทยกับต่างประเทศ	พบว่า	ประเทศไทยยังคงมีอัตราการปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อการใช้พลังงานอยู่ใน

ระดับต�่าและต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก	เอเชีย	ยุโรป	ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา	โดยจีนครองต�าแหน่งสูงที่สุด

ของโลกมาโดยตลอด	จึงท�าให้ค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชียเพิ่มสูงขึ้น	ขณะที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มลดลง	

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของไทย

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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C.Y. 2011

World 2.41

USA 2.43

OECD 
Europe 2.15

Asia 2.20

China 2.94

ที�มา :  Thailand data from EPPO-Emission Database System ; International data from IEA 2013
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เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงานของไทยกับต่างประเทศ

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, IEA 2013

เมือ่เปรยีบเทยีบการปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อประชากร	ในปี 2556 ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหวั

ประชากรเฉลีย่ทีร่ะดบั 3.51 ตนั CO2 ต่อคน ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน	ซึ่งอยู่ที่ระดับ	3.52	ตัน	CO2	ต่อคน	เมื่อ

น�ามาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ	ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยของปี	2554	พบว่า	ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ	CO2	ต่อหัว	

อยู่ที่ระดบั	3.31	ตนั	CO2	ต่อคน	สงูกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศในภมูภิาคเอเชียซ่ึงอยูท่ี่ระดบั	1.51	ตนั	CO2	ต่อคน	

โดยสหรัฐอเมริกามีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหัวประชากรสูงที่สุดที่ระดับ 16.94 ตัน CO2 ต่อคน																	

รองลงมาเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป	มีการปล่อยก๊าซ	CO2	ที่ระดับ	6.75	ตัน	CO2	ต่อคน	ประเทศจีน

อยู่ที่	5.92	ตัน	CO2	ต่อคน	และค่าเฉลี่ยของทุกประเทศรวมกันอยู่ที่	4.5	ตัน	CO2	ต่อคน

อย่างไรก็ดี	เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง	20	ปีที่ผ่านมา	ประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ในกลุ่มสหภาพยุโรปมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ	 CO2	 ต่อหัวประชากรลดลงเฉลี่ยร้อยละ	 0.6	 และร้อยละ	 0.7												

ต่อปี	 ตามล�าดับ	 อันแสดงถึงภาวะอิ่มตัวของการปล่อยก๊าซ	 CO2	 ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย																			

ประเทศจีน	รวมทั้งประเทศไทย	ประชากรยังคงมีความต้องการใช้พลังงานในระดับสูง	จึงยังมีการขยายตัวของ

การปล่อยก๊าซ	 CO2	 ต่อหัวเพิ่มขึ้น	 โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ	 3.2	 ต่อปี	 ประเทศจีน														

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	5.5	ต่อปี	และประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.6	ต่อปี

4.2  การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายชนิดเชื้อเพลิงและภาคเศรษฐกิจ

เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และ

ถ่านหนิ/ลกิไนต์ โดยในปี	2556	น�า้มนัส�าเร็จรูป	และก๊าซธรรมชาต	ิมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซ	CO2	ใกล้เคยีงกัน	คือ	

ร้อยละ	38	และร้อยละ	35	หรือคิดเป็นปริมาณ	90.9	และ	83.8	ล้านตัน	CO2	ตามล�าดับ	โดยมีการปล่อยก๊าซ

เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ	0.9	และร้อยละ	2.1	ตามล�าดบั	ในขณะท่ีถ่านหนิ/ลกิไนต์	ซึ่งมีสัดส่วน

การปล่อยก๊าซ	CO2	ร้อยละ	27	หรือคิดเป็นปริมาณ	65.4	ล้านตัน	CO2	ลดลงร้อยละ	3.3		
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ในปี 2556 ภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด คือ ร้อยละ 40 ของ

การปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งหมด	(ปริมาณ	96.2	ล้านตัน	CO2)	มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ	0.5	ส่วนในภาคการขนส่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 27	(ปริมาณ	64.5	ล้านตัน	CO2)	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.2	และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซร้อยละ 25	(ปริมาณ	59.3	ล้านตัน	CO2)	

เพ่ิมขึน้ร้อยละ	0.5	ในขณะทีภ่าคเศรษฐกจิอืน่ๆ มสีดัส่วนการปล่อยก๊าซร้อยละ 8	(ปรมิาณ	20.1	ล้านตนั	CO2)	

ลดลงร้อยละ	8.4	ดังรูป

ปรมิาณการปลอ่ย CO2 รวม 240.1 ลา้นตนั

แยกรายชนดิเช ื�อเพลงิ
นํ �ามนัสาํเร็จรูปปล่อย CO2 สูงสุด

แยกรายภาคเศรษฐกจิ 
ภาคการผลติไฟฟ้าปล่อย CO2 สูงสุด

ที�มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ธรรมชาติ

35%
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ลกิไนต์
27%

ชื�อแผนภูม ิ

ผลติไฟฟ้า
40%

ขนสง่
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อุตสาหกรรม
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อื�นๆ
8%

ชื�อแผนภูม ิ

90.9 MtCO2
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20.1 MtCO2 96.2 MtCO2

สัดส่วนและปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 แยกรายชนิดเชื้อเพลิงและภาคเศรษฐกิจ

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

4.3 การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย

ในปี	2555	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	ได้คาดการณ์ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศไทยในอนาคตจะเห็นแนวโน้มของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อยจาก																												

ภาคเศรษฐกิจต่างๆ	เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปีตามการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น	และภาคพลังงานยังคงเป็น

ภาคเศรษฐกิจหลักที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด	โดยใช้วิธีเศรษฐมิติและค�านวณตามคู่มือ	2006	

IPCC	Guidelines	โดยก�าหนดให้ปี	2009	เป็นปีฐาน	และคาดการณ์ถึงปี	2050	ก�าหนดสมมติฐานให้จ�านวน

ประชากรเพ่ิมขึน้เฉลีย่	0.12%	และผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	เพิ่มขึ้น

เฉลีย่	4.22% ท�าการวเิคราะห์ศักยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย	โดยแบ่งการจ�าลองสถานการณ์	

(Scenario)	ออกเป็น	4	กรณี	คือ	

กรณีที ่1	สถานการณ์ปกต ิ(Business as Usual)	ไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ	

ไม่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่และนโยบายใหม่	 ผลการวิเคราะห์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะมีค่าสูงท่ีสุด

เท่ากับ	1,331	ล้านตัน	CO2	ในปี	2050

กรณีที่ 2 มาตรการ นโยบายและแผนงานในปัจจุบัน (Official Policy Scenario: OP)		

ในปี	 2050	 ด�าเนินการตามนโยบายและแผนงานหลักในภาคพลังงานท่ีได้มีการประกาศใช้งานแล้ว	ประกอบ

ปริมาณการปล่อย CO2 รวม 240.1 ล้านตัน
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ด้วย	แผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	PDP	2010	ฉบับปรบัปรงุครัง้ที	่3	แผนพฒันาพลงังานทดแทน

และพลังงานทางเลือก	 25%	 ใน	 10	ปี	 แผนอนุรักษ์พลังงาน	 20	ปี	 และมาตรการในภาคการจดัการของเสยี		

ผลการวิเคราะห์การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจะมค่ีาเท่ากับ	883.5	ล้านตนั	CO2	ในปี	2050

กรณีที่ 3 มาตรการ นโยบายและแผนงานเพิ่มเติมใหม่ (New Policy Scenario: NP)	ซึ่งเป็น

มาตรการทีส่ามารถด�าเนนิการได้ง่าย	เทคโนโลยไีม่ซบัซ้อน	มคีวามเป็นไปได้ในการน�ามาใช้ทัง้ด้านนโยบายและ

ต้นทุน	 เช่น	 การเพิ่มมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้ามาในระบบ	 เพิ่มการใช้พลงังาน

ทดแทน	การใช้เทคโนโลยเีตาเผาขยะ	การ	Recycle	พลาสตกิ	การท�า	Biogas	ในภาคปศสุตัว์	การรณรงค์การ

ลดการเผาใบและยอดอ้อยเพือ่น�ามาผลติพลงังาน	เป็นต้น	ผลการวเิคราะห์การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

กรณีนี้มีค่าเท่ากับ	435.1	ล้านตัน	CO2	ในปี	2050

กรณีที่ 4	มาตรการ นโยบายและแผนงานเข้มข้น (Stringent Policy Scenario: SP)	เป็น

มาตรการเพิ่มเติมจากกรณีที่	3	(NP)	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด	โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

หรือเป็นมาตรการที่ยังไม่เคยมีการน�ามาใช้จริงในประเทศไทย	 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่อยู่ในขั้นตอนห้องปฏิบัติการ

หรือโรงงานต้นแบบ	 รวมทั้งมีต้นทุนสูง	 เช่น	 การใช้พลังงานนิวเคลียร์	 การใช้เทคโนโลยี	 PlasmaArc	 ในการ

แปรรูปขยะเป็นน�้ามัน	การกักเก็บคาร์บอน	(Carbon	Capture	and	Storage)	ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจยังมี

ความเสี่ยงในการลงทุนและการยอมรับของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	แต่จะเห็นว่ากรณีนี้จะสามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงมาได้มากที่สุดเท่ากับ	254.6	ล้านตัน	CO2	ในปี	2050	

5. มาตรการด้านพลังงานของภาครัฐที่มีผลต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน

แม้ว่าประเทศไทยจะมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อยเมือ่เทยีบกบัประเทศอตุสาหกรรมต่างๆ	

และยังไม่ถูกบังคับอย่างจริงจังให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ในกลุ่ม																						

Annex	I	countries	ตามพิธีสารเกียวโต	แต่ภายหลังจากปี 2020 ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องเสนอเป้าหมาย

และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมเพ่ือด�าเนินการร่วมกันกับประชาคมโลกในการ

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทั้งนโยบายด้านพลังงานและ

การด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนและลดก๊าซเรือนกระจกมาโดยตลอด	 มาตรการด้าน

พลังงานที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน	แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	

5.1  แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2553-2573): Power Development  
Plan-PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

แผน	PDP	เป็นการจัดท�าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตให้สอดคล้องกับการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างอันจะส่งผลต่อการ

ใช้พลังงาน	 และวางแผนการจัดหาไฟฟ้าในอนาคตโดยมุ่งเน้นความมั่นคงของก�าลังการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 สนองตอบนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้า	 โดย
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กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนปริมาณการปล่อย	 CO2	 ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน	 0.386	

kgCO2/kWh	 ในปี	 2573	 และมุ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน	15	ปี	 โดยค�านึงถึงการกระจายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	 ให้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง

ของระบบในระดบัทีเ่หมาะสม	รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน	และการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าอย่าง

มีประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม	(Cogeneration)

ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศครอบคลุมท้ังระบบผลิตไฟฟ้า	 ระบบส่งไฟฟ้า	 และระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้ารายพืน้ที	่สดัส่วนเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าพจิารณาถงึผลประโยชน์สงูสดุทางด้านเศรษฐศาสตร์

ในประเด็นส�าคัญ	4	ด้าน	ได้แก่	

1)	 ความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศ	 (Sustainability)	 ได้แก่	 การมีโรงไฟฟ้าในประเทศ	 และ	

ใช้ทรัพยากรในประเทศในการผลิตไฟฟ้า	

2)	 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า	 (Cost	 Effectiveness)	 มีราคาไฟฟ้าท่ีเหมาะสม	ประชาชนและภาคธุรกิจ

สามารถยอมรับได้	และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

3)	การกระจายแหล่งเชื้อเพลิง	(Fuel	Diversification)	คือไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดในชนิดหนึ่งมากจน

ท�าให้เกิดความเสี่ยงด้านพลังงาน	

4)	ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

ส�านักงานนโยบายและแผนฯ	 ได้สรุปแผนในปี	 2010	 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี	 3	 ในการจัดหาไฟฟ้าใน																				

ปี	2573	ได้ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลงเหลือ	58%	พลังงานหมุนเวียน	(RE)	17%	ถ่านหิน

น�าเข้า/ลกิไนต์รวม	20%	และนวิเคลยีร์ก�าหนดให้มสีดัส่วนไม่เกนิ	5%	โดยเลือ่นก�าหนดโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ออก

ไปอีก	3	ปี	จากปี	2566	เป็นปี	2569	ทั้งนี้	กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า	

2015

5.2 มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี Energy  
Efficiency Development Plan - EEDP : 2554-2573 

โดยแผน	EEDP	มเีป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลงังาน	(Energy	Intensity:	EI)	หรอืพลงังาน

ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม	 (GDP)	 ลง	 25%	 ในปี	 2573	 เมื่อเทียบกับปี	 2553	 โดยจะต้องลดการใช้พลังงาน																								

ขั้นสุดท้ายลง	20%	หรือลดลง	38,000	 ktoe	ณ	ปี	 2573	 โดยใช้มาตรการแบบผสมผสานทั้งการบังคับและ

สนับสนุนจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและด�าเนินการ

อนุรักษ์พลังงาน	 ใช้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน	 (ESCO)	 เป็นกลไกส�าคัญ	 เพิ่มการพึ่งพาตนเองด้าน

เทคโนโลยี	และเสริมสร้างธุรกิจผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง	

ส�าหรับมาตรการที่ส�าคัญตามแผน	EEDP	ประกอบด้วย	มาตรการทางการเงิน	เช่น	การให้เงินกู้

ดอกเบี้ยต�่า	 (Revolving	 Fund)	 โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา	 (DSM	
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Bidding)	 เพื่อจูงใจผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อน	โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วย	

เงินทุนหมุนเวียน	 (ESCO	 Revolving	 Fund)	 รัฐให้เงินสนับสนุนโครงการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่	 (Investment	

Subsidy)	มาตรการจูงใจทางภาษีอากรโดยลดหย่อน/ยกเว้นภาษี	 (Tax	 Incentives)	มาตรการทางกฎหมาย

ก�าหนดเป็นกฎระเบียบข้อบังคับภายใต้	 พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2535	 ส�าหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม	 การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานข้ันต�่า	 การก�าหนดให้ติดฉลาก

แสดงประสิทธิภาพพลังงาน	เป็นต้น

5.3 มาตรการส่งเสรมิพลงังานทดแทน ก�าหนดแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทาง
เลือก 25% ใน 10 ปี (2555-2564) (Alternative Energy Development Plan - 
AEDP 2012-2021) 

โดยแผน	AEDP	มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก	7,413	ktoe	ในปี	2555	

เป็น	25,000	ktoe	ในปี	2564	หรือคิดเป็นสัดส่วน	25%	ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด	เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและการน�าเข้าน�้ามันได้

อย่างยั่งยืน	 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ	 เสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน															

สเีขยีวแบบครบวงจร	และวจัิยพฒันาและสนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลติเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในประเทศ

ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล	โดยส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	เช่น	

มาตรการจูงใจในการรับซื้อไฟฟ้าด้วยอัตราพิเศษอย่าง	Adder	ซึ่งปัจจุบันปรับเป็นแบบ	Feed-in	Tariff	(FiT)	

การก�าหนดระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 SPP	 (Small	 Power	 Producer)	 และผู้ผลิตไฟฟ้า													

รายเลก็มาก		VSPP	(Very	Small	Power	Producer)	และการแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบยีบทีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันา

พลงังานทดแทน	รวมถงึการวจัิยพฒันาพลงังานรปูแบบใหม่และการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนในภาคขนส่ง

อย่างแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล	เป็นต้น โดยปัจจบุนั	(ข้อมลู	ณ	ก.ค.	57)	มกีารใช้พลงังานทดแทนคดิเป็นสดัส่วน	

11.41%	แบ่งเป็นภาคการผลิตไฟฟ้า	1.75%	จากการผลิตความร้อน	7.48%	และจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

ในภาคขนส่งอีก	2.18%

5.4 มาตรการอื่นๆ 

นอกเหนือจากการจัดท�าแผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้า	การส่งเสรมิประสทิธภิาพและการอนรุกัษ์

พลงังาน	รวมถงึการส่งเสรมิพลงังานทดแทน	เพือ่ทีจ่ะลดการใช้พลงังานหรอืให้เกดิการใช้พลงังานอย่างประหยดั	

เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว	 ยังมีมาตรการด้านอื่นๆ	 ที่ภาครัฐ

ด�าเนินการ	 ได้แก่	 มาตรการสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานท่ีให้ความส�าคัญต่อ																						

สิ่งแวดล้อม	 ทั้งในภาคอุตสาหกรรม	 ภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง	 การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	การส่งเสรมิและพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของ
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บุคลากรทุกระดับ	รวมถึงการประกวดการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ

ตระหนักในการใช้พลังงาน	เช่น	โครงการ	Thailand	Energy	Award	เพื่อเผยแพร่ความส�าเร็จของภาคเอกชน

ที่ด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน	 โครงการฉลากเบอร์	 5	 เพื่อให้ผู้บริโภค

สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน	 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสทิธภิาพในภาคอตุสาหกรรมและอาคารธรุกจิ	โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ	โครงการจดัท�าฐาน

ข้อมูลสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน	 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน	 ตลอดจน

บทความ	ข่าว	เอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานต่างๆ	ของภาครัฐ

ทั้งนี้	ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดท�าแผนแม่บทพลังงาน	20	ปี	(2558-2579)	

โดยจะปรับปรุงแผนพลังงานของประเทศ	(ทั้ง	3	แผน:	PDP	EEDP	AEDP)	และมาตรการต่างๆ	ให้สอดคล้อง

กันโดยยังคงเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนที่	25%

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

6. ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
พลังงาน

6.1 ปัญหาและอุปสรรคในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน

ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนินนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	รวมถึงการมข้ีอจ�ากดั

ในหลายด้านที่ท�าให้ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อันเนื่องมาจาก

(1)  การขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจท�าให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เมื่อจ�านวน

ประชากรในอนาคตเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้ความต้องการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร															

ที่อยู่อาศัย	 และพลังงาน	ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	ท�าให้

มาตรฐานในการด�ารงชีวิตของประชากรสูงตามไปด้วย	มีการบริโภคทรัพยากรเกินกว่าความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน

ของชีวิต	ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย

(2)  การก�าหนดราคาเช้ือเพลิงท่ีไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	 ท�าให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง	
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ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ประหยัดพลังงาน	นโยบายด้านราคาที่ภาครัฐก�าหนดให้เชื้อเพลิง	(เช่น	LPG)	มีราคา

ถูกกว่าราคาตลาดนั้นสามารถท�าได้อย่างเหมาะสมและไม่ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยเช่น	

ในปัจจุบัน	 โดยควรใช้ในระยะเวลาสั้นๆ	 ไม่นานเกินความจ�าเป็นเพราะจะส่งผลให้รัฐต้องหาเงินมาสนบัสนนุ	

มากขึน้	ดงัจะเหน็ได้จากสถานะการเงนิของกองทนุน�า้มนัท่ีตดิลบกว่า	2	หมืน่ล้านบาทในช่วงปี	2555	ซึ่งรัฐน�าเงิน	

ส่วนที่เก็บจากผู้ใช้น�้ามันมาใช้อุดหนุนราคา	 LPG	 เป็นต้น	 อีกท้ังยังส่งผลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน	

การใช้พลังงานของผู้บริโภค	 เช่น	 รถยนต์ที่ใช้น�้ามันเบนซินก็ปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อมาใช้	

ก๊าซ	LPG	แทนเนื่องจาก	LPG	มีราคาถูกกว่าน�้ามันเบนซิน

(3)  อุปสรรคในการส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทนและโครงการอนุรักษ์พลังงาน	 เป็นท่ี

ตระหนักกันแล้วว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นผลจากการปล่อย	 CO2จากการใช้พลังงานจากฟอสซิลเป็น	

ส่วนใหญ่	ในขณะทีก่ารใช้พลงังานทดแทนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	แต่การพฒันาโครงการพลงังาน

ทดแทนมีความล่าช้าและชะลอตัวบ้างในบางช่วงเวลาอันเนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคหลายประการทั้งในเรื่อง

กระแสการต่อต้านของชุมชน	ข้อก�าหนด	กฎเกณฑ์	และขั้นตอนการด�าเนินการของภาครัฐเองที่ซับซ้อน	 โดย

รายละเอียดมีดังนี้	

– นโยบายและมาตรการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อยท�าให้ไม่มีความต่อเนื่อง	 รวมถึงการ

ก�าหนดโควตาการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่	 และการปรับเปลี่ยนอัตรารับซื้อไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ	Adder	เป็น	Feed-in	Tariff	(FiT)	ท�าให้เกิดความไม่เชื่อมั่น

ของนกัลงทนุและสถาบนัการเงนิต่อโยบายของภาครฐั	โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรการส่งเสรมิ

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงบ่อยท�าให้ภาคเอกชนไม่สามารถ

วางแผนการลงทนุได้	ส่วนขัน้ตอนการพจิารณาอนญุาตโครงการฯ	กม็คีวามซ�า้ซ้อนท�าให้เกดิ

ความล่าช้าในการด�าเนนิการ	เช่น	ขัน้ตอนการออกใบอนญุาตโรงงาน	(รง.4)	และการลงนาม

ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	เป็นต้น

– ข้อจ�ากัดด้านแหล่งเงิน เทคโนโลยีและองค์ความรู้	 ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการ

ด้านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนและโครงการอนุรักษ์พลังงาน	 สถาบันการเงินยังไม่มีองค์

ความรูแ้ละความเชือ่มัน่ในเทคโนโลยกีารผลติพลงังานทีย่งัไม่ได้มกีารพฒันาโครงการจรงิใน

ประเทศ	 ท�าให้โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนและโครงการอนุรักษ์พลังงาน	 มี

ต้นทุนด้านการเงินในการพัฒนาโครงการที่สูงกว่าโครงการทั่วไป	 จนกระทั่งมีโครงการ

ต้นแบบหรือโครงการตัวอย่างเกิดขึ้นและพัฒนาได้จริงจึงเริ่มมีสถาบันการเงินสนใจให้การ

สนับสนุนในภายหลัง

– ขาดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 ผู้ประกอบการภาคเอกชนขาดแรงจูงใจ	

ในการด�าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและความตระหนักในการอนุรักษ์และ

ประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ	 เนื่องจากต้นทุนการด�าเนินการท่ีสูงข้ึน	 อาจท�าให	้

ยังไม่เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	 แต่หากค�านึงถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว	
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การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานดังกล่าวจะคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า	ซึ่งภาครัฐควร

จะมีมาตรการสนับสนุนรวมทั้งออกมาตรการบังคับเพื่อให้เกิดการกระตุ้นจิตส�านึกด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและให้เกิดความตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถาน

ประกอบการมากขึน้กจ็ะช่วยให้เกดิโครงการในลกัษณะนีม้ากขึน้และลดการใช้พลงังานของ

ประเทศได้

– ปัญหาการต่อต้านและไม่ยอมรับจากชุมชน	เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง	ท�าให้มีทัศนคติที่ไม่ดี	และเกิดกระแสต่อต้านโครงการด้านพลังงานทดแทน	ดังจะ

เหน็ได้จากการต่อต้านโรงไฟฟ้าชวีมวลในจงัหวดัเชยีงราย	น่าน	ฉะเชงิเทราและอบุลราชธาน	ี

กรณีต่อต้านโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรีและเพชรบุรี	 หรือกรณีต่อต้านโรงไฟฟ้า

ถ่านหนิทีจ่งัหวดักระบีแ่ละประจวบครีขีนัธ์	ซึง่ชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่กล้กบัพืน้ทีท่ีม่กีารก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าเกรงว่าจะมีปัญหาเร่ืองมลพิษต่างๆ	 จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน	

ตามมา	กลวัจะมผีลกระทบต่อวถิชีวีติความเป็นอยู	่แหล่งทรพัยากร	การท�าการเกษตร	ประมง

และการท่องเทีย่ว	ซึง่เป็นผลมาจากความไม่เช่ือมัน่ในตวัผูป้ระกอบการภาคเอกชน	เนือ่งจาก

เจ้าของ/ผูพ้ฒันาโครงการบางรายอาจไม่ได้ให้ความส�าคญัและมบีทบาทในการท�าความเข้าใจ

กบัชมุชนน้อยเกนิไปท�าให้เกดิปัญหาการต่อต้านจากชมุชนได้	เพราะการสร้างโรงงานในเขต

ชุมชน	 ควรที่จะมีการท�าประชาพิจารณ์ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อน																			

รวมทัง้การชีแ้จงให้ประชาชนทราบถงึผลดผีลเสยีก่อนทีจ่ะก่อสร้าง	ควรเปิดโอกาสให้ชมุชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมโครงการ	 ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายภาครัฐในเรื่องผล		

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	โดยโรงไฟฟ้าที่มีขนาดก�าลังการผลิตตั้งแต่	10	เมกะวัตต์

ขึ้นไป	จะต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ก่อน	และแม้ว่าโรงไฟฟ้า

จะผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์	ผ่าน	EIA	ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม	ก็ไม่อาจจะฝ่า

กระแสการต่อต้านจากชุมชนได้		ทั้งนี้	โรงไฟฟ้าซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงาน	EIA	แต่ต้อง

ด�าเนนิการจดัการด้านสิง่แวดล้อม	ความปลอดภยั	และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชมุชนตาม

หลักการปฏิบัติ	(Code	of	Practice:	CoP)	ซึ่งครอบคลุมมาตรการต่างๆ	ตั้งแต่ระยะเตรียม

การโครงการ	ระยะก่อสร้าง	และระยะด�าเนินการ	ตลอดจนกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบาง

ส่วนหรือทั้งหมด

6.2 ข้อเสนอแนะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน

มพส.	 ได้รวบรวมข้อเสนอแนะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานจาก

ประสบการณ์ของ	 มพส.	 ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน																

ตลอดจนการเป็นทีป่รกึษาให้กบัหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการด้านพลงังานเพือ่การลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก	โดยข้อเสนอแนะดงักล่าวสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิและใช้เป็นแนวทางในการขจดัปัญหาและลด

อุปสรรคต่างๆ	 มีอยู่ในปัจจุบันจากการด�าเนินนโยบายต่างๆ	 ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีกล่าวมา									
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ข้างต้น	ทั้งนี้	เพื่อให้ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	และก่อให้

เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อประเทศชาติ	โดยสรุปดังนี้

 ภาครฐัจัดหาพลงังานทางเลอืกทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมหรอืลดการใช้พลงังาน	โดยก�าหนดการ

จัดหาพลังงานให้มีความหลากหลายของประเภทพลังงานและให้กระจายแหล่งพลังงานเพื่อลด

ความเสี่ยงในการขาดแคลนพลังงานและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ	โดยก�าหนด

แผนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสม	การจัดหาและเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนใน

ระดับต�่า	 (เช่น	 พลังงานหมุนเวียน)	 ตลอดจนการก�าหนดมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนท่ี

ชัดเจนและอยู่ในระดับที่เหมาะสม	สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	ต้นทุนการผลิต

และศักยภาพวัตถุดิบในประเทศ	 รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนเพื่อ														

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานจากภาคขนส่ง	 และ

มาตรการอื่นๆ	ที่ส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน	

 การก�าหนดราคาเช้ือเพลงิให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ โดยรฐัไม่เข้าไปแทรกแซงหรอืบดิเบอืนราคา	

ปล่อยให้เป็นไปตามราคาตลาด	 เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด	 (ไม่

ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยเช่นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากราคาเช้ือเพลิงบางประเภทท่ีรัฐแทรกแซง

โดยสนับสนุนให้มีราคาถูกกว่าราคาตลาดที่ควรจะเป็น)

 เร่งรัดมาตรการส่งเสริมโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน เช่น

- การก�าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	

เพือ่ใช้เป็นบรรทดัฐานส�าหรบัผูพ้ฒันาโครงการด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสร้างความเชือ่มัน่

ให้กับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อ

-	 การส่งเสริมและก�าหนดให้มีผู้ดูแลด้านพลังงานและการท�า	Energy	Audit	เพื่อตรวจสอบการ

ใช้พลังงานในสถานประกอบการ	

-	 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน	

-	 การติดฉลากแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

ต่างๆ	เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน

-	 ยกเลิกการใช้หลอดไส้	รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ	ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลือง	ไม่ประหยัด	

-	 ออกมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์

 ขจัดปัญหาอุปสรรคในโครงการพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เช่น

-	 รัฐควรก�าหนดนโยบายการส่งเสรมิพลงังานหมนุเวยีนทีม่คีวามชดัเจน	แน่นอน	ไม่เปลีย่นแปลง

บ่อย	และเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประกาศใช้มาตรการ

ต่างๆ	 หรือการยกเลิกมาตรการสนับสนุน	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 ตลอดจนการปฏิบัติต่อ																				

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างเท่าเทียมกัน	 ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและสถาบัน

การเงินในการพัฒนาโครงการ	
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-	 การให้เงินสนับสนุนโครงการศึกษา	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ด้านการผลิตพลังงาน

หมุนเวียนที่เชื่อมโยงหรือมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์

-	 ให้	 Investment	 Subsidy	 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส�าหรับโครงการขนาด

เล็กในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า	และโครงการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่	

-	 การปรบัปรงุระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพือ่ให้รองรบัการพฒันาโครงการจากพลงังานหมนุเวยีน	โดย

มแีผนการด�าเนนิการทีช่ดัเจน	เพือ่แก้ไขปรบัปรงุข้อจ�ากดัของระบบส่งไฟฟ้าในการรบัซือ้ไฟฟ้า

จากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงรวมไปถึงการพัฒนาระบบส่ง

ไฟฟ้าแบบ	Smart	Grid	

-	 การให้การสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศ	 โดยต้อง

ก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ของอปุกรณ์และใช้เป็นเงือ่นไขในการพจิารณาให้การสนบัสนนุ

 สร้างความรู้ความเข้าใจ (Capacity Building) แก่ทุกภาคส่วน	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 อาทิ	 ข้อจ�ากัดของประเทศไทยในการจัดหาเช้ือเพลิง

ส�าหรับการผลิตไฟฟ้า	 ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน	 เทคโนโลยีและต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท	 มุ่งเน้นการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ

พลังงานหมุนเวียน	 เพื่อลดการต่อต้านจากชุมชน	รวมถึงการก�าหนดให้มีการเรียนการสอน	เรื่อง	

ความรู้ด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียนไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

	ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ารงชีวิต ซึ่งทุกคนสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

โดยการส่งเสริมและกระตุ้นจิตส�านึกของประชาชนในการลดการใช้พลังงานและการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เช่น	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

ทรพัยากรและวถิชีวีติประจ�าวนั	ในการเดนิทางให้ใช้การเดนิ	ใช้รถจกัรยานและใช้รถสาธารณะให้

มากขึ้น	การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและปิดเมื่อไม่ใช้งาน	เป็นต้น

6.3 ตัวอย่างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครัวเรือน

	 ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคพลงังานในครวัเรอืนนัน้	สามารถด�าเนนิการได้ทัง้ใน	

รูปแบบของการประหยัดพลังงาน	 และการใช้พลังงานหมุนเวียน	 โดยวิธีการประหยัดพลังงานสามารถท�าได้

หลายวิธี	จากคู่มือ	108 วิธีประหยัดพลังงาน อีกหนทางช่วยชาติของคนไทย โดยส�านักงานนโยบายและแผน

พลงังาน	(www.eppo.go.th/encon/encon-108-t.html)	ได้เสนอแนะวธิกีารประหยดัพลงังาน	โดยแบ่งเป็น	

4	กลุ่ม	ดังนี้

	ประหยัดน�้ามัน	 อาทิ	 ตรวจลมยางเป็นประจ�า	 สับเปลี่ยนยาง	 ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้อง

จอดรถนานๆ	แค่จอดติดเครื่องไว้	10	นาที	ก็เสียน�้ามันไป	200	ซีซี	เป็นต้น
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	ประหยัดไฟฟ้า	 อาทิ	 ปิดหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน	 เลือกซื้อเครื่องใช้

ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่	25	องศาเซลเซียส	เป็นต้น

	ประหยัดน�้า	 อาทิ	 หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน�้า	 ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน�้าไหล																								

ตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ	 เพราะจะใช้น�้ามากถึง	400	ลิตร	แต่ถ้าล้างด้วยน�้าและฟองน�้าใน

กระป๋องหรือภาชนะบรรจุน�้า	จะลดการใช้น�้าได้มากถึง	300	ลิตร	ต่อการล้างหนึ่งครั้ง	เป็นต้น

	อื่นๆ อาทิ	 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าท้ังสองหน้า	 ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร	 รู้จักแยกแยะประเภทขยะ	 เพื่อช่วยลด																							

ขั้นตอนและลดพลังงานในการท�าลายขยะ	และท�าให้ขยะทั้งหลายง่ายต่อการก�าจัด	เป็นต้น

ส�าหรับการใช้พลังงานหมุนเวียนในครัวเรือนนั้น ปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมให้มีการติดตั้งเซลล์                  

แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้เอง	 โดยในการศึกษานี้ขอยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง 4.845 กิโลวัตต์																				

ใช้เงินลงทุนประมาณ 326,000 บาท (มูลค่าโครงการข้ึนอยู่กับอุปกรณ์หลักของระบบท่ีเลือกใช้	 ได้แก	่																									

แผงเซลล์แสงอาทิตย์	 เครื่องแปลงไฟฟ้า	 (Inverter)	 อุปกรณ์ติดตั้งและตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน)	 เริ่มผลิตไฟฟ้า

เมื่อต้นปี	2558	สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ย	600	หน่วยต่อเดือน	ก่อให้เกิดรายได้จากการขายไฟเข้าระบบ

ประมาณ 4,176 บาทต่อเดือน หรือ ปีละประมาณ 50,000 บาท	(อัตรา	FiT	6.96	บาทต่อหน่วยตามสัญญา

รับซื้อไฟฟ้าที่ได้รับ	ซึ่งปัจจุบันรัฐปรับอัตราใหม่ที่	6.85	บาทต่อหน่วย	ส�าหรบักลุม่บ้านอยูอ่าศยัก�าลงัผลติตดิตัง้

ไม่เกนิ	10	กโิลวัตต์	ระยะเวลาสนบัสนนุ	25	ปี)	และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 4 ตนั CO2 / ปี

โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ที่มา: มพส.
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6.4 ตัวอย่างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

	 จากประสบการณ์การพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานของ	 มพส.																				

ในฐานะผู้บริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน	

(ESCO	 Revolving	 Fund)	 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน																						

(พพ.)	จากงบประมาณของกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแต่ยังขาดปัจจัย																							

การลงทุน	 ซึ่งผลจากการด�าเนินโครงการฯ	 ของ	 มพส.	 ทั้ง	 3	 ระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี	 2551	พบว่าโครงการฯ	

ประสบผลส�าเรจ็ด้วยดี	ช่วยท�าให้เกดิการลงทนุในโครงการดา้นอนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนอย่างเป็น

รูปธรรม	(ก่อให้เกิดการลงทุนกว่า	4	พันล้านบาท)	อีกทั้ง	ESCO	Revolving	Fund	ยังเป็นกลไกหลักที่ส�าคัญ

ที่ท�าให้เป้าหมายการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานประสบผลส�าเร็จ

ตามที่ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงเริ่มต้นของการด�าเนินโครงการฯ	ในระยะที่	4

	 การพัฒนาโครงการ	ESCO	Revolving	Fund	มีส่วนส�าคัญในการช่วยลดการใช้พลังงานและลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้เป็นจ�านวนมาก	ทั้งนี้	 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก	

ESCO	Revolving	Fund	ได้แก่

	 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท	ทรูเอ็นเนอร์จี	 เพาเวอร์	ลพบุรี	จ�ากัด	 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล	

ที่ใช้เศษไม้สับเป็นเชื้อเพลิง	 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	 จังหวัดลพบุรี	 	 ขนาดก�าลังการผลิต	 7.5	 เมกะวัตต	์	

มูลค่าโครงการทั้งสิ้น	 389	 ล้านบาท	

ได ้รับ เ งินสนับสนุนจาก	 ESCO		

Revolving	 Fund	 ในรูปแบบการ	

ร่วมลงทุนจ�านวนเงนิ	23.25	ล้านบาท	

โดยเริ่มก่อสร้างในปี	 2552	 และเริ่ม	

ขายไฟเข้าระบบในปี	2554	ผลติและ

ขายไฟฟ้าได้ปีละ	54	ล้านหน่วย	คดิเป็น

ผลประหยดั	4.6	ktoe/ปี	และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ	

31,000	ตนั	CO2	/	ปี

	 ส่วนตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัด

พลังงานของบริษัท	แกรนด์โอเชี่ยน	จ�ากัด	เปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็นประสิทธิภาพสูง	(Chiller)	จ�านวน	2	เครื่อง	

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

ที่มา: มพส.
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ขนาดเครือ่งละ	250	ตนัความเยน็	ตดิตัง้ท่ีห้างฟอรั่มพลาซ่า	 อ�าเภอ	

เมือง	 จังหวัดชลบุรี	 มูลค่าโครงการ	 10.7	 ล้านบาท	 ได้รับเงิน

สนับสนุนจาก	ESCO	Revolving	Fund	จ�านวน	9.63	ล้านบาท	

โดยเริม่ใช้งานตัง้แต่เดอืนมนีาคม	2553	ลดการใช้ไฟฟ้าได้	51,000	

หน่วยต่อเดือน	หรือ	1.9	แสนบาทต่อเดือน	 (ประหยัดได้	 10%)	

คิดเป็นผลประหยัด	 0.052	 ktoe/ปี	 และลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ประมาณ	340	ตัน	CO2/ปี

6.5 ตัวอย่างโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ห่างไกล

	 มพส.	ได้ริเริ่มการด�าเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบ

ส่งไฟฟ้าและในท้องถิ่นทุรกันดาน	 ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ	 เช่น	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 การซ่อมบ�ารุงระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	 และการปรับปรุงประสิทธิภาพเตานึ่งเมี่ยง	 โดยเป็นการด�าเนินงานภายใต้

โครงการกลไกพลังงานสีเขียว	(Green	Energy	Mechanism)	ของ	มพส.	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้พลังงาน

หมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นทุรกันดาร

นอกจากนี้	 ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย	 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	 อาทิ	

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(United	Nation	Development	Programme)	ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน	(ส�านักงาน	กกพ.)	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ทัง้นี	้ตวัอย่างโครงการกลไกพลงังานสเีขยีวที	่มพส.	ด�าเนนิการเพือ่การพฒันาพลงังานหมนุเวยีน	

และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกท้ังยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ี	

ห่างไกลมีดังนี้	

	 6.5.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตานึ่งเมี่ยง บ้านป่าเหมี้ยง ต�าบลแจ้ซ้อน อ�าเภอ                   

เมืองปาน จังหวัดล�าปาง

  1) ความเป็นมา

	 	 	 บ้านป่าเหมี้ยงมีครัวเรือนประมาณ	 132	 ครัวเรือน	 มีอาชีพท�าเมี่ยงเป็นอาชีพหลัก													

โดยเริ่มจากการตัดใบเมี่ยงจากต้นชา	มัดรวมกันด้วยเชือกปอ	น�าไปผ่านกระบวนการนึ่งและหมัก	ได้เป็นเมี่ยง

ส�าหรับน�าไปรับประทานหรอืประกอบอาหารต่อไป	ทัง้นี	้ในกระบวนการนึง่เมีย่ง	ชาวบ้านจะใช้ป๊ีบสงักะสขีนาด																						

20	ลิตร	ผลิตไอน�้าโดยใช้ความร้อนจากฟืนเป็นหลัก	ในการนึ่งเมี่ยงแต่ละครั้งจ�านวน	25	กิโลกรัม	จะใช้ไม้ฟืน	

25	กิโลกรัม	ชาวบ้านมีความประสงค์จะลดการใช้ไม้ฟืน	จึงได้ติดต่อผ่านทาง	กศน.	จังหวัดล�าปางมายังมูลนิธิ

พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม	(มพส.)	ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการนึ่งเมี่ยงดังกล่าว

โครงการเปลี่ยน Chiller

ที่มา: มพส.
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  2) รายละเอียดโครงการ

	 	 	 มพส.	ได้ประสานขอความอนเุคราะห์จากส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	(สนพ.)		

ซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(มช.)	ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเตานึ่งเมี่ยง

	 	 	 มช.	 ได้พัฒนาปรับปรุงหม้อต้มไอน�้าโดยเพิ่มพื้นท่ีผิวในการถ่ายเทความร้อนข้ึนอีก	

400%	พร้อมทัง้ตดิตัง้ปล่องสงูเพือ่เพิม่แรงดดูเปลวไฟผ่านท่อไฟ	ส่งผลให้ลดการใช้ไม้ฟืนลง	50%	หรอืใช้ไม้ฟืน

เพียง	10	กิโลกรัมในการนึ่งเมี่ยง	25	กิโลกรัม	ซึ่งวัสดุที่ใช้ท�าหม้อนึ่ง	ได้แก่	สเตนเลส	ดังนั้น	หม้อนึ่งและระบบ

นึ่งที่ออกแบบขึน้นี้	นอกจากจะลดการใช้ฟืน	ช่วยลดการตัดไม้ท�าลายป่า	ยังช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องสูดดมไอเสีย

จากกระบวนการนึง่ซึง่เป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ	รวมถงึการใช้วสัดสุเตนเลสแทนสงักะสช่ีวยลดปรมิาณสาร

พิษในใบเมี่ยงด้วย

(ก) เตานึ่งเมี่ยงแบบเดิม

(ข) เตานึ่งเมี่ยงที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว

แสดงลักษณะของเตานึ่งเมี่ยงแบบเดิมและแบบที่ปรับปรุงแล้ว

ที่มา:  มพส.
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	 	 	 หลังจากที่	มช.	ได้พัฒนาต้นแบบขึ้น	ก็ได้มีชาวบ้านให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยน

มาใช้เตาน่ึงเมี่ยงประสิทธิภาพสูงนี้	 อย่างไรก็ตาม	 ชาวบ้านมีข้อจ�ากัดเรื่องเงินลงทุน	 มพส.	 จึงได้ขอรับการ

สนับสนุนจาก	บมจ.	ไทยออยล์	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานเพื่อสังคม	(CSR)	โดย	บมจ.ไทยออยล์	ได้

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับเปลี่ยนเตา	รวมถึงค่าใช้จ่ายให้กับ	มพส.	และ	มช.	ใน

การสอนชาวบ้านเพือ่ติดต้ังและใช้งานเตาใหม่ด้วย	ทัง้นี	้ชาวบ้านได้ออกค่าใช้จ่ายในสดัส่วน	14-20%	หรือเป็นเงิน

ชุดละ	1,000	–	1,500	บาท	และ	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ปูนให้ชาวบ้านส�าหรับติดตั้ง

เตาชุดละ	3	ถุงอีกด้วย		

  3) ผลการด�าเนินงาน

	 	 	 ตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบตัวอย่างในปี	 2551	 จนถึงสิ้นสุดการรับสมัครชาวบ้านเข้าร่วม

โครงการในปี	 2553	 ได้มกีารตดิตัง้เตานึ่งเมีย่งประหยดัพลงังานจ�านวนทัง้สิน้	 119	 ชดุ	 ในบ้านป่าเหมีย้งและ																	

หมูบ้่านใกล้เคยีง	โดยประมาณการเตาทัง้	119	ชดุ	ช่วยลดการใช้ฟืนได้	71,400	ตนั/ปี	ท�าให้มต้ีนไม้ทีไ่ม่ถกูท�าลาย																				

ท�าหน้าที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ	 23,070	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 ทั้งนี้	 นอกจากโครงการมี

ประโยชน์ในแง่การลดใช้พลงังานและเพิม่แหล่งดูดซบัก๊าซเรอืนกระจกแล้ว	ยงัช่วยสร้างความสมคัรสมานสามคัคี

ในชมุชน	มีการแบ่งปันความรูแ้ละให้ความช่วยเหลอืกนัในการตดิตัง้เตาอกีด้วย

 6.5.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ห้วยปลูงิ อ�าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่

  1) ความเป็นมา

	 	 	 ในอดีตทีผ่่านมากรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	(พพ.)	เป็นหน่วยงาน

หลักในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า	 โดย	 มพส.	 ได้ลงนามใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กกับ	พพ.	 ภายใต้โครงการกลไก

พลังงานสีเขียว	โดยระดมเงินทุนในการพัฒนาโครงการจากหน่วยงานระหว่างประเทศ	บริษัทเอกชน	และเงิน

บริจาคจากประชาชนทั่วไป	ที่เห็นความส�าคัญในการพัฒนาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในท้อง

ถิ่นห่างไกลให้มีไฟฟ้าใช้ในการด�ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน	การพัฒนาในด้านการศึกษา	การสาธารณสุข	และการเสริม

สร้างอาชีพให้กับชุมชน

  2) รายละเอียดโครงการ

	 	 	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าบ้านห้วยปูลิงตั้งอยู่	 ณ	 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท	์																		

อ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้	21	กโิลวตัต์	มลูค่าโครงการท้ังสิน้ประมาณ	6	ล้าน

บาท	 โดยในระยะแรก	 (ปี	 2551)	 มพส.	 ได้ด�าเนินการพัฒนาโครงการและจ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านห้วยปูลิงรวม														

33	 ครัวเรือน	 วัด	 และโบสถ์	 ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ																	

(United	Nation	Development	Programme	:	UNDP)	และการสนับสนุนด้านวิศวกรรมจาก	พพ.	

	 	 	 ในปี	 2552	 บมจ.ไทยออยล์ฯ	 ได้ให้การสนับสนุนการขยายระบบส่งไฟฟ้าไปยัง																														

2	หย่อมบ้าน	 (บ้านใหม่สวรรค์และหย่อมบ้านตีนตก)	ซึ่งมีชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก	
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66	 ครัวเรือน	 วัด	 โบสถ์	 โรงเรียนและด่านตรวจของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 นอกจากนี	้															

ในปี	 2553-2554	 ยังขยายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าห้วยปูลิงไปยังบ้านขุนยะและ																				

โรงเรียนบ้านขุนยะ	 รวมทั้ง	 บมจ.ไทยออยล์ฯ	 ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด	 4	 ห้อง	 เพื่อ

ทดแทนอาคารเรียนเดิมที่ช�ารุดทรุดโทรม	ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน	

  3) ผลการด�าเนินงาน

	 	 	 เริ่มผลิตไฟฟ้าในปี	 2552	 ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	 17.87	 ตัน	 CO2/ป	ี																	

ลดการตัดไม้ท�าลายป่า	 และช่วยสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าซึ่งเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า																		

และยกระดบัคณุภาพชวีติของชาวบ้านในด้านการศึกษา	สาธารณสุข	และการสร้างอาชีพ

โรงไฟฟ้าพลังน�้าห้วยปูลิง

ที่มา: มพส.

 6.5.3 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาดเล็ก ต�าบลแม่ยวม อ�าเภอแม่สะเรียง และ 

ต�าบลแม่สวด อ�าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

	 	 1) ความเป็นมา

	 	 	 มพส.	ได้รับมอบหมายจากส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ให้

ด�าเนินการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เป้าหมาย	4	ต�าบล	ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ภายใต้วตัถุประสงค์ท่ี	2	

ของโครงการด้านการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนบนพืน้ท่ีสงูในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	(UNJP)	เพือ่ลดช่องว่าง

ความเป็นอยูข่องประชาชนบนพืน้ทีส่งู	ช่วยยกระดับคณุภาพชวีติและกระตุน้ให้เกดิความตระหนกัในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 โครงการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว	์ เป็นหนึ่งในกิจกรรม																	

ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน	ภายใต้โครงการ	UNJP	โดยได้รับการสนับสนุนจาก	UNDP	และ	บริษัท	ไทยออยล์	

จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินการในปี	2553-2555

	 	 	 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิในการหงุต้ม	ขณะเดยีวกนั		

มีการเล้ียงสัตว์	 เช่น	 หมู	 วัว	 ไก่	 เพื่อใช้เป็นอาหาร	 ใช้ในการเกษตรและขายเพื่อเพิ่มรายได้	 โดยชาวบ้าน	
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ที่อาศัยในพื้นที่ราบจะท�าคอกส�าหรับเลี้ยงสัตว์	 แต่ยังมีปัญหาเรื่องมูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน																				

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่สูงจะเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยตามธรรมชาติ	 จึงท�าให้มูลสัตว์กระจัดกระจายและปนเปื้อน

ในแหล่งน�้าเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ	ดังนั้น	เพื่อลดการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง	ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ

หงุต้ม	ช่วยสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านในชมุชนเมอืงและบรรเทาปัญหาด้านสขุอนามยัให้กบัชาวบ้านในพืน้ทีส่งู	

มพส.	จงึได้น�าระบบผลติก๊าซชวีภาพจากมลูสตัว์แบบบอลลนู	ซึง่เป็นต้นแบบของกรมปศสุตัว์	มาใช้ในการแก้ไข

ปัญหา

 2) รายละเอียดโครงการ

	 	 ระบบผลติก๊าซชวีภาพจาก

มูลสัตว์แบบบอลลูนเป็นระบบขนาดเล็ก

เหมาะส�าหรับบ้านหรือโรงเรียนที่มีการเลี้ยง

หมูประมาณ	 5	 –	 10	 ตัว	 ใช้ถุงหมักขนาด

ปรมิาตร	8	ลบ.ม.	สามารถผลติก๊าซชวีภาพได้

ประมาณ	3	ลบ.ม.	เพียงพอกับการประกอบ

อาหารวันละ	3	มื้อ	หรือใช้ได้เป็นระยะเวลา

นาน	2	–	3	ชั่วโมงต่อวัน	การติดตั้งและการ

ดูแลรักษาระบบท�าได้ง่าย	 มีค่าใช้จ่ายต่อ

ระบบประมาณ	5,000	–	6,000	บาท	

การใช้งาน : เติมมูลสัตว์ทุกวันๆ	ละ	1	ถัง	ในสัดส่วน		มูลสัตว์	:	น�้า	=	1	:	1	โดยเติมมูลสัตว์ต่อเนื่อง

ทุกวัน	ประมาณ	2-3	สัปดาห์	จึงเริ่มจุดไฟ	ถ้าก๊าซมีมากเพียงพอจะสามารถจุดไฟติดได้หรือสังเกตจากถุงหมัก

ที่พองขึ้น	ข้อส�าคัญ	คือ	ต้องหมั่นเติมมูลสัตว์ทุกวัน	ทั้งนี้	โครงการตัวอย่างที่	มพส.	ได้ด�าเนินการติดตั้งระบบ	

Biogas	ทั้งในระดับโรงเรียนและครัวเรือน	มีดังนี้

- ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แฮด ต.แม่สวด อ.สบเมย	จ.แม่ฮ่องสอน	

ซึ่งปกติโรงเรียนจะท�าอาหาร	 3	 มื้อต่อวัน	 โดยใช้ฟืนจากเศษก่ิงไม้และต้นไม้ท่ีตายแล้ว	

เป็นเชือ้เพลงิ	หลงัจากติดต้ังระบบและสามารถใช้ก๊าซชวีภาพแล้ว	ท�าให้โรงเรยีนลดภาระการจดัหา

ฟืน	 จากเดิมที่เคยต้องใช้ฟืนมากถึง	 350	 กิโลกรัมต่อเดือน	 นอกจากนี้	 ยังช่วยลดปัญหาด้าน																					

สุขอนามัยของเด็กนักเรียนและคนในชุมชน	และยังได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้บ�ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตใน

การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวส�าหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน	

- คณุหล้า ใจมาด ี ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรยีง	จ.แม่ฮ่องสอน	 มอีาชพีหลกัเป็นเกษตรกร	 ซึ่งเดิมเคยมี		

ความคิดที่จะเลี้ยงหมูเป็นรายได้เสริม	โดยได้ลงทุนสร้างคอกหมูเตรียมไว้	แต่เนื่องจากในชุมชนมี

ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กในพื้นที่จึงไม่ได้น�าหมูมาเลี้ยง	เพราะเกรงว่าจะเกิด

ปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน	 แต่หลังจากที่เห็นผลจากโครงการต้นแบบแล้ว	 จึงได้																

แสดงลักษณะของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ที่มา: มพส.



ภูมิอากาศเปลี่ยน	:	ทางออกและข้อเสนอ 143

ตดัสนิใจตดิตัง้ระบบผลติก๊าซชวีภาพและน�าหมมูาเลีย้งจ�านวน	6	ตวั	โดยปัจจบุนัคณุหล้าสามารถ

เลีย้งหมใูนบรเิวณบ้านได้โดยไม่มปัีญหาเรือ่งกลิน่	ซึง่นอกจากจะมรีายได้เพิม่จากการเลีย้งหมแูล้ว	

ยังสามารถใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้มได้อีกด้วย	จากเดิมเคยใช้ก๊าซหุงต้ม	1	ถังต่อ	2	เดือน	

ตอนนี้ไม่ต้องใช้ก๊าซหุงต้มแล้ว	ท�าให้ลดรายจ่ายก๊าซหุงต้มได้	180	บาทต่อเดือน	ทั้งนี้	ก๊าซชีวภาพ

ที่ได้ผลิตได้มีเพียงพอในการหุงต้มอาหาร	3	มื้อต่อวัน	และต้มน�้าร้อนเพื่อใช้อาบน�้าได้อีกด้วย

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ที่มา: มพส.

	 	 3) ผลการด�าเนินงาน

	 	 	 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพนี้จะรวบรวมมูลสัตว์มาหมักในระบบปิด	 จึงช่วยลดปัญหาได้																								

หลายด้านทั้งในด้านสุขอนามัยของชุมชน	 ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์	 และยังได้ก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการ																				

หุงต้มอาหาร	 รวมถึงการได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้บ�ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว	 นอกจากนี้	

ชมุชนเมอืงยงัสามารถเลีย้งหมเูพือ่เพิม่รายได้ภายในครวัเรอืนได้	โดยไม่มปัีญหากลิน่เหมน็ท�าให้เกดิการต่อต้าน

จากบ้านใกล้เรือนเคยีง	ช่วยลดค่าใช้จ่ายก๊าซหงุต้มประมาณ	300	บาท/เดอืน	(ใช้ทดแทนก๊าซหงุต้ม)	ส่วนชมุชน

บนพ้ืนทีสู่งจะช่วยลดรายจ่ายในการซือ้/จดัหาฟืน	ชาวบ้านมสีขุภาพดขีึน้เนือ่งจากไม่ต้องสดูดมควนัไฟจากการ

เผาฟืน	ไม่มีการปนเปื้อนของควันหรือเถ้าในอาหาร	ลดการใช้ฟืน	โดยปกติชาวบ้านจะใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงใน

การหงุต้มเฉลีย่	500	กโิลกรมั/ปี/ครวัเรอืน	คดิเป็นผลรวมจากระบบผลติก๊าซชวีภาพทัง้สิน้	19	โครงการ	(มลูค่า

โครงการคิดเฉพาะค่าอุปกรณ์	114,000	บาท)	ลดการตัดไม้ท�าลายป่าและลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากการเผาไหม้	ช่วยลดการใช้ฟืนได้	9.5	ตัน/ปี	ท�าให้มีต้นไม้ที่ไม่ถูกท�าลายท�าหน้าที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้

ปีละ	3	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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“การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทย”

นายรังสรรค์ ปิ่นทอง และ ดร.ชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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Executive Summary

Suggestions on Thai’s Mitigation for Global Warming
 

“Climate	change”	or	“global	warming”	is	highly	impact	environmental	problem	thus	currently	

receiving	a	lot	of	public	attention.	Most	scientists	believe	that	such	problem	is	caused	from	

greenhouse	gas	(GHG)	emission	to	the	atmosphere	from	transportation	and	industrial	sectors	as	

well	as	reduction	of	earth’s	ability	to	absorb	GHG	by	deforestation.	It	has	been	realized	that	

climate	change	has	its	impact	on	human	way	of	living	from	extreme	change	of	temperature,	

precipitation,	agricultural	production	and	animal	extinction	to	human	health.	Specifically,	impact	

to	Thailand	will	included	change	in	forestry,	less	agricultural	production,	less	water,	flooding	of	

coastal/low	area,	spreading	of	diseases	and	more	frequent	natural	disaster.	To	cope	with	the	

problem,	the	United	Nations	has	set	up	its	framework	convention	on	climate	change	or	UNFCCC	

since	May	1992.	Thailand’s	government	also	has	set	related	plan	and	institutional	framework	to	

mitigate	such	problem	including	draft	of	national	plan	on	climate	change	mitigation	B.E.	2556	–	

2593	(2013	-	2050)	and	set	up	Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	(Public	

Organization)	or	TGO	as	responsible	agency.

In	order	to	compile	suggestions	on	global	warming	mitigation	for	Thailand,	authors	have	gathered	

recent	information	on	climate	change	including	cause	of	problem,	current	and	predicted	impact,	

and	mitigation	activities	both	in	Thailand	and	abroad.	The	information	gathered	was	presented	

to	scholars	and	stakeholders	in	Institute	of	Public	Policy	Studies	(IPPS)’s	seminar	on	October	

18th,	2015.	In	the	meeting,	definition	of	climate	change,	impact	of	climate	change,	mechanism	of	

global	warming	and	greenhouse	gas	accumulation,	long	term	monitoring	of	earth’s	climate,	

composition	of	greenhouse	gas,	sources	of	greenhouse	gas	emission,	ranking	of	countries	by	

greenhouse	gas	emission,	relationship	between	level	of	greenhouse	gas	in	atmosphere	and	

earth’s	temperature,	predicted	impact	of	climate	change,	impact	of	climate	change	for	Thailand,	

related	activities	that	has	been	done	was	presented	and	discussed.	Activities	for	individuals	such	

as	promote	use	of	public	transportation,	walking	or	using	bicycle,	reduce	energy	consumption,	

change	to	environmental	friendly	energy	such	as	wind	or	solar	energy	was	also	suggested.	

Related	activities	such	as	reduction	of	household	waste,	pro	and	con	of	building	waste-to-energy	

power	plant,	actual	measurement	of	global	temperature,	public	release	of	information,	standard	

of	exchangeable	data,	environmental	protection	versus	development,	pro	and	con	of	promoting	
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wind	and	solar	energy,	national	economic	and	social	development	plan	and	its	strategy	to	

mitigate	climate	change	and	pro	and	con	of	proposing	national	versus	individual	mitigation	

activities	are	heavily	debated.

We	have	processed	above	information	gathers	and	opinions	from	seminar	and	come	up	with	

suggestions	on	Thai’s	mitigation	for	global	warming.	We	decided	that	it	is	more	appropriate	to	

separate	such	national	suggestions	from	individual	suggestions.	The	suggestions	were	also	divided	

further	to	short	term	and	long	term	as	followed,

1.	 National	mitigation	suggestions

1.1.	 Short	term	mitigation

1.	 Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment	should	promote	design,	

production	and	use	of	environmental	friendly	products	and	energy	

saving	products

2.	 Ministry	of	Finance	should	increase	tax	rate	for	product	that	can	result	in	

releasing	greenhouse	gas.

3.	 Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment	should	hurry	on	comple-

tion	of	National	Master	Plan	on	Climate	Change	2013–2050

4.	 Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment	should	make	a	plan	to	

achieve	low	carbon	society.

5.	 Ministry	of	Energy	should	devise	a	mechanism	that	help	consumer	buy	

more	efficient	electrical	appliances	such	as	lightbulb	or	air-condition	

such	as	taxing

6.	 Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment	should	set	up	new	action	

plan	to	protect	forest	from	deforestation	by	strictly	enforcement

7.	 Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment	should	set	up	campaign	

to	raising	awareness	on	global	warming	to	the	public.

8.	 Ministry	of	Agriculture	should	promote	organic	agriculture	thus	reduce	

using	of	chemical	fertilizer.

1.2.	 Long	term	mitigation

1.	 Ministry	of	Industry	should	integrate	environmental	criteria	into	industrial	

standard	which	all	manufacturers	must	abide	by.
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2.	 Ministry	of	Energy	should	restructure	energy	production	ratio	to	rely	

more	on	clean	energy	such	as	wind	and	solar	energy	or	hydrogen	fuel

3.	 Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment	should	set	national	goal	

for	greenhouse	gas	release	per	capita	and	compile	an	action	plan	to	

achieve	such	goal

4.	 Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment	should	set	a	national	plan	

to	increase	forest	area	by	afforesting.

5.	 Ministry	of	Education	should	raise	awareness	of	public	by	putting	global	

warming/climate	change	problem	topic	and	related	material	into	pri-

mary	and	secondary	school	curriculum.

6.	 Ministry	of	Industry	should	make	a	regulation	controlling	all	production	

and	use	of	greenhouse	gases.

7.	 Ministry	of	Transportation	should	promote	type	of	transportation	that	

reduce	use	of	hydrocarbon	fuel.

2.	 Individual	mitigation	suggestions

2.1.	 Short	term	mitigation

1.	 Maintenance	air-condition	such	that	it	can	maintain	high	efficiency	and	

use	less	energy	such	as	cleaning	of	air	filter	and	adjust	temperature	to	a	

suitable	level	(25	oC)

2.	 Turn	on	electrical	appliances	only	when	needed	and	do	not	leave	them	

on

3.	 Reduce	household	waste	by	sorting	and	reuse	or	recycle	for	example	

organic	waste	can	be	composted	and	container	waste	can	be	cleaned	

and	reuse.

4.	 Buy	environmentally	friendly	products,	for	example	product	with	

package	that	is	not	going	to	be	waste,	not	buying	frozen	food	for	daily	

consumable	since	it	uses	much	more	energy	to	make,	and	refrigerator/

air-condition	that	is	not	using	greenhouse	gas	as	refrigerant.

5.	 Use	public	transportation	system,	walk,	using	bicycle	or	carpooling	

instead	of	driving.	Drive	car	only	when	necessary.

6.	 Plant	more	tree	to	absorb	greenhouse	gas	from	atmosphere.
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2.2.	 Long	term	mitigation

1.	 Replace	electrical	appliance	with	newer	generation	of	energy	efficient	

appliance	such	as	replacing	incandescent	lightbulb	with	compact	

fluorescent	or	LED	lightbulb	or	replace	old	air	condition	unit	with	newer	

one	with	inverter.

2.	 When	there	is	a	need	to	buy	a	new	car,	buy	one	with	high	gas	mileage	

such	as	a	hybrid	car.	
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ปัญหาสภาพภูมิอากาศ 

และการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล

ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล	 รวมทั้ง													

การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	Change)	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอัน

เป็นผลจากกิจกรรมของมนษุย์ทีเ่ปลีย่นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรอืโดยอ้อมและท่ีเพิม่เตมิจาก

ความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน	ได้แก่	อุณหภูมิ	ความชื้น	

ปริมาณน�า้ฝน	ฤดกูาล	ซึง่เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงอยูข่องสิง่มชีีวติท่ีจะต้องปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพภมูอิากาศ

ในบริเวณที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่

เราเร่ิมได้ยนิการกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศบ่อยข้ึนในปัจจบัุนเนือ่งจากสภาพภมูอิากาศ

ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล	(fossil	fuel)	ซึ่ง

เป็นแหล่งพลังงานส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วง	200	ปีที่ผ่านมา	เป็นสาเหตุส�าคัญที่ให้ความเข้มข้น

ของก๊าซเรอืนกระจก	(greenhouse	gas)	ในบรรยากาศเพิม่ข้ึน	ก่อให้เกดิปราฏการณ์เรอืนกระจก	(greenhouse	

effect)	หรือภาวะโลกร้อน	(global	warming)

ภาวะโลกร้อนนี้มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต	 เนื่องจากอุณหภูมิโดยรวมสูงข้ึน	 ท�าให้ฤดูกาล	

เปลีย่นแปลงไป	สิง่มชีวีติทีไ่ม่สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไปได้	กจ็ะค่อยๆ	ตายลงและอาจ

สญูพันธุไ์ปในทีสุ่ด	ส�าหรบัผลกระทบต่อมนษุย์นัน้	อณุหภมูทิีเ่พิม่สงูขึน้อาจท�าให้บางพืน้ทีก่ลายเป็นทะเลทราย	

ประชาชนขาดแคลนอาหารและน�้าดื่ม	 บางพื้นที่ประสบปัญหาน�้าท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น	 น�้าแข็ง	

ขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย	 ท�าให้ปริมาณน�้าทะเลเพิ่มสูงข้ึน	 พื้นท่ีชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบโดยตรง	

อาจท�าให้บางพ้ืนท่ีจมหายไปอย่างถาวร	ดงันัน้	ปัญหาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจงึเป็นปัญหาส�าคญั

ที่มวลมนุษยชาติจะต้องร่วมมือกันป้องกัน	 และเสริมสร้างความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ	

เกิดขึ้น

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของพลังงานจากดวงอาทิตย์	พลังงานนี้ส่วนใหญ่เข้ามาสู่โลกใน

รูปแสงแดด	ประมาณร้อยละ	30	ของพลังงานที่เดินทางมาสู่โลกได้สะท้อนกลับไปสู่ห้วงอวกาศ	แต่อีกร้อยละ	

70	ได้ถูกดูดซับโดยผ่านชั้นบรรยากาศลงมาให้ความอบอุ่นกับพื้นผิวโลก	โดยโลกต้องส่งพลังงานเหล่านี้กลับสู่
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อวกาศในรปูของอนิฟราเรดหรือรังสคีวามร้อน	เน่ืองจากโลกมบีรรยากาศท่ีเยน็กว่าดวงอาทิตย์มาก	จงึไม่สามารถ

ส่งพลังงานในรูปแสงได้เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์	การที่โลกได้สะท้อนเอาความร้อนออกไปบ้างช่วยท�าให้โลกไม่

ร้อนจนเกินไปซึ่งคล้ายๆ	กับการที่เราดึงเอาถ่านร้อนๆ	ออกจากเตาก่อนที่เหล็กที่วางอยู่บนเตาจะร้อนจนแดง

นั่นเอง

“ก๊าซเรอืนกระจก”	ซึง่ได้แก่	คาร์บอนไดออกไซด์	มเีทน	ฯลฯ	ในบรรยากาศเป็นสิง่ขวางกัน้อนิฟราเรด						

ที่โลกสะท้อนกลับจากพื้นผิวสู่บรรยากาศ	 ดังนั้น	 พลังงานท่ีส่งออกจากพื้นผิวของโลกจึงเป็นการส่งออกโดย

กระแสลมและเมฆที่อยู่บนชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นไปด้วยก๊าซเรือนกระจก	 ปรากฏการณ์ท่ีความร้อนถูกกัก

เก็บไว้ในชั้นบรรยากาศนี้	เป็นที่รู้จักกันว่า	“ปรากฏการณ์เรือนกระจก”	(Greenhouse	Effect)	เนื่องจากเป็น

ปรากฏการณ์ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัเรอืนกระจกทีใ่ช้ส�าหรบัปลกูพชืในประเทศเขตหนาว	โดยแสงแดดสามารถ

ส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้	 แต่กระจกจะกั้นไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้	 จึง

สามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็นเหมือนภายนอกได้

กลไกการเกิดภาวะโลกร้อนอันมีสาเหตุจากก๊าซเรือนกระจก

องค์ประกอบของก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก	นอกจากไอน�้าที่เป็นส่วนประกอบหลัก	หรือ	2	ใน	3	แล้วยังมีก๊าซอื่นๆ	อีกหลายชนิด	

แต่ที่มีอิทธิพลและเป็นก๊าซที่ดักรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้	มีด้วยกัน	6	ชนิด	คือ

1)	 คาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	ซึง่เกดิจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลิงต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นถ่านหนิ	
น�้ามันหรือแก๊ส	รวมทั้งเกิดจากการตัดไม้ท�าลายป่า

2)	 มเีธน	(CH4)	ซึง่เกดิจากการหมกัหมมของพืชในน�า้	เช่น	การทบัถมของต้นข้าว	หรือตอข้าว
จนเน่าในนาข้าว
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3)	 ไนตรัสออกไซด์	(N2O)	ซึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของไนเตรท	เป็นต้น

4)	 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	 (HFCs)	 เพอฟลูออโรคาร์บอน	 (PFCs)	 และซัลเฟอร์เฮกซ่า																																
ฟลูออไรด์	 (SF6)	ซึ่งเกิดจากสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม	 โดยใช้เป็นตัว
ขับดันให้เกิดเป็นละอองฝอย	 เช่น	 ในกระป๋องสเปรย์	 หรือเป็นสารที่ใช้ในการเป่าลมใน
อตุสาหกรรม	ท่ีพบเหน็ง่ายคอื	การใช้ในเครือ่งท�าความเยน็	ทัง้ตู้เยน็และเครือ่งปรบัอากาศ

สาร	PFCs	HFCs	และ	SF6	นั้น	เป็นสารที่ท�าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ	(Ozone	Depleting	Sub-

stances)	จึงเป็นสารที่อยู่ภายใต้การควบคุม	ตามพิธีสารมอนทรีออล	(Montreal	Protocol)	ซึ่งเป็นพิธีสารอยู่

ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา	 (Vienna	Convention)	พิธีสารนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีการเลิกใช้สารทั้ง	3	ชนิดนี้	

โดยประเทศพัฒนาแล้วจะเลิกการใช้ภายในปี	 พ.ศ.	 2548	 และประเทศก�าลังพัฒนาจะยกเลิกใช้ทั้งหมดในปี	

พ.ศ.	2558	ส่วนก๊าซที่เหลือคือ	CO2	CH4	และ	N2O	นั้น	อยู่ภายใต้การควบคุมโดยอนุสัญญาสหประชาชาติ														

ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(United	Nations	Framework	Convention	On	Climate	Change	

:	UNFCCC)	United	Nations	Environment	Program	(UNEP)	ในปี	พ.ศ.	2531	ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์

ชั้นน�าทั่วโลก	 ตั้งเป็นคณะขึ้นมาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ																

ภูมิอากาศ	ชื่อ	International	Panel	on	Climate	Change	(IPCC)	จากการศึกษาของคณะ	IPCC	พบว่ามี																			

การเพิ่มขึ้นของ	CO2	CH4	และ	N2O	ในชั้นบรรยากาศจากยุคก่อนอุตสาหกรรมถึงร้อยละ	30	145	และ	15	

ตามล�าดับ	 เมื่อเทียบกับช่วงปี	 2000	 และปริมาณความเข้มข้นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง	 250	 ปีที่ผ่านมา													

จาก	280	ppm	ในปี	พ.ศ.	2293		เป็น	368	ppm	ในปี	พ.ศ.	2543

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ในป ค.ศ. 2005
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ภาพรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส�าคัญ	ได้แก่

1)	 ความมั่นคงทางอาหาร	จากผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

2)	 สุขอนามัย	โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเอื้ออ�านวยต่อการระบาดของเชื้อโรคบางชนิด	เช่น	มาลาเรีย

3)	 การอพยพย้ายถิ่นซึ่งเป็นผลจากการที่บางพื้นที่ต�า่	 เช่น	 ชายฝั่งทะเลจะถูกน�้าท่วม	 ในขณะที่ที่สูง

และกนัดารจะแห้งแล้งหนกัขึน้	ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ัง้สองจะมกีารเคลือ่นย้ายออกจากพืน้ทีเ่พือ่หาทีอ่ยู่

ใหม่

4)	 ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะได้รับผลกระทบ	 เช่น	 เกิดปรากฏการณ์ปะการังเปลี่ยนสี	 หรือ																

ฟอกขาว

5)	 การเปลี่ยนแปลงการตกของฝน	ทั้ง	ปริมาณ	พื้นที่	 และช่วงเวลา	ท�าให้เป็นปัญหาต่อการท�าการ

เกษตร	เช่น	การปลูกข้าวโดยใช้น�้าฝน

6)	 ภาวะภยัแล้งในพืน้ทีแ่ห้งแล้งจะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้	รวมทัง้มกีารขยายตวัของพืน้ทีแ่ห้งแล้งด้วย

7)	 พายุอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อผสมกับอิทธิพลจากภาวะโลกร้อน	 ตัวอย่างเช่น	 กรณีของ																								

เฮอริเคน	แคทรินา	ที่ท�าความเสียหายอย่างมากกับประเทศอเมริกา	ในเดือนกันยายน	2548	

8)	 ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น	ตัวอย่างเช่น	ที่เกาะ	Carteret	ของประเทศปาปัวนิวกินี	ที่ประชากรประมาณ	

1,000	คนอยู่อาศัยมามากกว่า	30	ปีบนหมู่เกาะนี้	ต้องอพยพออกจากเกาะ	เนื่องจากน�้าท่วมเกาะ	

และคาดว่าเกาะทั้ง	6	ของหมู่เกาะนี้จะจมอยู่ใต้น�้าภายในปี	พ.ศ.	2555	นอกจากหมู่เกาะนี้แล้วยัง

มอีกีหลายหมูเ่กาะทีก่�าลงัใกล้จะจมอยูใ่ต้มหาสมทุรแปซฟิิก	รวมท้ังหมูเ่กาะทะเลใต้	องค์การกาชาด

สากลกล่าวว่า	ผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลที่เกี่ยวข้องกับอากาศนั้นเพิ่มขึ้นถึง	65	เท่าในช่วง																	

30	ปีที่ผ่านมา	ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนพายุไซโคลน	ความแห้งแล้ง	และปัญหาเรื่องอาหาร																	

นักวิทยาศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติเชื่อว่าในปี	2643	ระดับน�้าทะเลจะสูงขึ้นอีก	9	ถึง	88	

เซนตเิมตร	เนือ่งจากความร้อนทีเ่พิม่ขึน้จากภาวะเรอืนกระจกทีไ่ปท�าให้น�า้แขง็ขัว้โลกละลาย	และ			

เชื่อว่าหากแผ่นน�้าแข็งขั้วโลกละลายหมดจะท�าให้ระดับน�้าทะเลสูงขึ้นถึง	 7	 เมตร	 เลยทีเดียว	ถึง

แม้ว่าหากน�า้ทะเลสงูขึน้อกีเพยีง	50	เซนตเิมตร	กจ็ะท�าให้น�า้ท่วมย่านทีป่ระชาชนอยูห่นาแน่นของ

ประเทศบังคลาเทศ	 และสามารถท�าให้บางเกาะจมอยู่ใต้ทะเลได้	 เช่น	 หมู่เกาะมัลดีฟ	 หมู่เกาะ	

Kiribati	และ	Tuvalu	ในย่านทะเลใต้	นักวิทยาศาสตร์องค์การสหประชาชาติเชื่อว่า	การเพิ่มสูง

ขึ้นของระดับน�้าทะเลจะสามารถท�าให้	เกิดปัญหาขาดแคลนน�้าดื่มกับประชากรโลกหลายล้านคน	

และไม่น้อยกว่า	50	ล้านคนจะต้องย้ายที่อยู่เป็นผู้อพยพจากสภาวะแวดล้อม	เนื่องจากการกลาย

เป็นทะเลทราย	(Desertification)	และการสงูขึน้ของระดบัน�า้ทะเล	รวมถงึพายทุีเ่กีย่วข้องกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย

มีการคาดการณ์ว่าสภาวะโลกร้อนจะมีผลกระทบกับประเทศไทยดังนี้

1)	 อุณหภูมิและปริมาณน�้าฝนในฤดูกาลเปลี่ยนไป

2)	 ปริมาณน�้าฝนที่เพิ่มขึ้นไม่มากพอที่จะชดเชยการสูญเสียน�้าที่เพิ่มขึ้น

3)	 เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นย่อมท�าให้ฝนตกน้อยลงและแห้งแล้ง

4)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มว่าจะแห้งแล้งมากขึ้น

5)	 บริเวณที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยจะมีฝนตกมากขึ้น	น�ามาซึ่งน�้าท่วม

6)	 ภาคใต้อาจชุ่มชื้นมากขึ้น	แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห้งแล้งมากขึ้น

ทั้งนี้	 ได้อ้างอิงจากนักวิชาการที่ศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อประเทศไทย	ซึ่งได้สรุปไว้ใน																		

งานวิจัยต่างๆ	เช่น	อาจารย์จิรพล	สินธุนาวา	แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล	ได้อธิบายภาพรวมของสภาพภูมิอากาศ

และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยในปีที่ผ่านมาว่า	 ผลกระทบจากโลกร้อนเกิดข้ึนอย่างชัดเจน	 ปีท่ีผ่านมา																

เป็นปีที่ร้อนที่สุด	 เพราะคนใช้พลังงานมากจนท�าให้เกิดภาวะเรือนกระจกสูง	 รวมถึงการเกิดไฟป่า	 เพราะป่า			

เป็นแหล่งดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีส่�าคญั	ทัง้ยงัเป็นแหล่งเกบ็กกัความชุม่ชืน้ให้กบัโลก	เมือ่ป่าถูกท�าลาย

ไปจึงท�าให้ภาวะเรือนกระจกมีความรุนแรงขึ้น	 และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจาก																

ไฟป่าอย่างรนุแรง	เพราะไฟป่าทีเ่กดิขึน้ในบ้านเรานัน้ถอืว่า	มคีวามรนุแรงเป็นอนัดบัต้นๆ	ของเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้	อาจารย์ธนวฒัน์	จารพุงษ์สกลุ	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ซึง่ศกึษาปัญหาผลกระทบการเปลีย่นแปลง

อณุหภมูโิลกทีจ่ะมีผลต่อภยัพบิติัในประเทศไทย	กล่าวว่า	ผลกระทบจากโลกร้อนจะท�าให้ฤดกูาลต่างๆ	ของไทย

เปลี่ยนไป	 โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีความรุนแรงมากขึ้น	 ก่อให้เกิดฝนตก	 แต่จะเป็นฝนที่มีการตก																			

ทิ้งช่วงคือ	 ตกลงมาอย่างหนักแล้วหายไปนานแล้วตกลงมาใหม่	 และในแต่ละช่วงจะมีจ�านวนครั้งที่ถี่ขึ้น																					

เหมอืนเช่นทีภ่าคใต้	ท�าให้เกดิน�า้ท่วมหลายระลอก	ต่อไปฤดรู้อนของไทยจะยาวนานกว่าในอดตี	จากทีเ่คยร้อน

ในช่วงเดือนมีนาคม	–	เมษายน	ก็จะยาวไปอีก	2	–	3	เดือน	ส่งผลให้ฤดูฝนเลื่อนออกไป	จากการศึกษา	อาจารย์

ธนวัฒน์	 พบว่า	 30	 ปี	 ต่อจากนี้ไป	 อากาศจะยิ่งแปรปรวนมากข้ึน	 โดยเฉพาะประเทศไทยต้องเจอปัญหา																															

น�้าท่วมเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมพายุที่จะพัดมาทางตะวันตกมากขึ้น	ทั้งที่สมัยก่อนลมพายุ

จะพัดไปทางด้านเหนือ	 แต่พายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนในอนาคตจะหันทิศมาทางประเทศไทยมากข้ึน	 โดย

เฉพาะภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร	ซึ่งต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก		อาจารย์ธนวัฒน์	ยังกล่าวด้วยว่า	

ในอนาคตพายุใต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวลงมาที่ภาคใต้ต้ังแต่จังหวัดเพชรบุรี	 ถึงนราธิวาส	 ในช่วงเดือนตุลาคม	 –																			

ธนัวาคม	โดยการค�านวณจากแบบจ�าลองสภาพภมูอิากาศพบว่า	จากนีไ้ปในช่วง	60	ปี	ฝนทีต่กจะมจี�านวนมาก

ขึ้นกว่า	100	ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ	20	และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดพายุใต้ฝุ่นในอนาคต

ด้วย	นอกจากนั้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าสู่ภาคใต้ในช่วงปลายปี	2548	นอกจากจะน�าฝนที่ตก

กระหน�่าลงมาแล้ว	ยังท�าให้เกิดคลื่นสูงราว	3	–	4	เมตรในทะเล	ท�าให้เกิดการกัดเซาะของชายฝั่งประมาณ	400	

กิโลเมตร	 ซึ่งชายฝั่งที่โดนน�้าทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงก็คือ	 อ่าวไทย	 ซึ่งก�าลังอยู่ในช่วงวิกฤติอยู่แถบจังหวัด

สมุทรปราการ	 ซึ่งมีอัตราการกัดเซาะ	 35	 เมตรต่อปี	 ท�าให้พื้นแผ่นดินสมุทรปราการหายไปแล้วประมาณ																							
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1	 กิโลเมตร	 แต่อนาคตคาดว่าอัตราการกัดเซาะจะเกิดข้ึนท่ีระดับ	 65	 เมตรต่อปีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 และ			

จงัหวดัใกล้เคยีง	จะมผีลท�าให้พืน้ทีก่รงุเทพฯ	หายไป	6	กโิลเมตรในอกี	100	ปีข้างหน้า	กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ	

ในอดีต	 ได้จัดท�ารายงานแห่งชาติว่าด้วยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเง่ือนไข	 ในอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ที่ประเทศได้ลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ	 เมื่อปี	

พ.ศ.	2538	รายงานดังกล่าวน้ัน	เป็นการน�าเสนอภาพรวมของสถานการณ์ของประเทศทีม่ผีลต่อขดีความสามารถ

ของประเทศ	 ในการตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และรายงานถึงปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศในปี	 2537	 รายงานแห่งชาติดังกล่าว	 ได้สรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง														

สภาพภูมิอากาศ	ที่ได้จากการศึกษาในประเด็นต่างๆ	โดยสรุป	ดังนี้

1. ป่าไม้ ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อป่าไม้นั้น	ใช้ภาพจ�าลอง

สภาพภูมิอากาศที่มีค่าตัวแปรภูมิอากาศ	เช่น	ปริมาณน�้าฝน	อุณหภูมิ	และแสงแดด	ท�าการศึกษาเปรียบเทียบ

กรณีที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณคงที่	(ณ	ระดับ	พ.ศ.	2533)	และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า	โดยใช้

ผลการวิเคราะห์จากแบบจ�าลอง	GCMs	 (General	 Circulation	Models)	 สามแบบจ�าลอง	พบว่า	 ถ้าหาก

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า	 จะท�าให้โครงสร้างของป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก	

โดยป่าเขตร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะลดลงในขณะที่ป่าในพื้นที่ภาคใต้จะเพิ่มขึ้น	 ป่าบางประเภท														

เช่น	ป่าดิบแล้ง	 (Tropical	very	dry	 forest)	จะเพิ่มมากขึ้นในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศ

2. การเกษตร ส�าหรบัสาขาการเกษตรนัน้	จากการศกึษาผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ต่อผลผลิตของข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โดยใช้แบบจ�าลองที่ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ	 ประเภท			

ของดิน	 ชนิดพันธุ์	 และวิธีการเพาะปลูก	 โดยแบบจ�าลองนี้น�าไปใช้กับท้ังข้าวนาปีและนาปรัง	 เพื่อดูถึงผล																													

กระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตของข้าวพันธุ์ต่างๆ	 5	พันธุ์	 และประเภทของดิน	 2	 แบบ	 เมื่อมีการทดลองโดย

สมมุติว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์	2	เท่า	ผลปรากฏว่า	กรณีผลผลิตของข้าวบางชนิดพันธุ์

ของข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น	 แต่บางชนิดพันธุ์กลับลดลงท�าให้เกิดผลกระทบโดยรวมไม่มากนัก	 แต่ถ้าหากมีการ																					

ปลูกข้าวเพียงพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งผลกระทบจะมีมากไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ด้านข้าวนาปรัง	ปรากฏว่า	ข้าวเกือบ

ทุกพันธุ์มีผลผลิตสูงขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 แบบจ�าลองที่น�ามาใช้นี้มีความยุ่งยาก	 และผลที่ได้อาจไม่ตรงกับผลที	่												

เกิดขึ้นจริง	อาจารย์ธนวัฒน์	จารุพงษ์สกุล	ยังกล่าวอีกว่า	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลท�าให้ความ

หลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้สัตว์และพืชบางชนิดสูญพันธุ์	 ศัตรูของพืชบางอย่างไม่สามารถ

ควบคมุได้	เช่น	การบกุของต๊ักแตนทีเ่กดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ส่วนประเทศไทยนัน้	ผลของการแปรปรวน

ของอากาศจะท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหาร	 (Food	 Security)	 เนื่องจากความผันผวนของอากาศที่	

ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย	ที่มักมีแบบแผนในการท�าการเกษตร	ว่าฤดูฝนเป็นฤดูที่ปลูกต้นกล้า	

2	–	3	เดือนต่อมาเป็นฤดูหนาว	เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเริ่มท�าการเก็บเกี่ยว	เสร็จแล้วฝนก็ตกลงมาอีก	แต่ต่อไปนี้

จะไม่เหมือนเดิมแล้ว	 ฤดูที่หว่านกล้าจะไม่มีฝนตก	 ข้าวอาจจะตายได้	 เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวกับมีน�้าท่วม	

นอกจากนั้นจะมีผลกระทบต่อการปลูกยางพาราที่เกษตรกรรู้ดีว่า	 ช่วงเวลาที่กรีดน�้ายางได้ดีคือ	 ช่วงที่ไม่มีฝน	
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ซึง่เกษตรกรภาคใต้ต้องเผชญิกบัปัญหานีแ้น่นอน	เพราะว่าฤดฝูนของภาคใต้จะยาวนานขึน้	นอกจากยางจะกรดี

ไม่ได้แล้วน�้ายางจะไม่มีคุณภาพ	คุณภาพยางก็จะตกต�่าลง

3. ทรัพยากรน�้า การวิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

ทรัพยากรน�้านั้น	 ได้มีการศึกษาโดยการประเมินผลกระทบต่อขีดความสามารถในการกักเก็บน�้าของเข่ือน

ศรีนครินทร์และในพื้นที่ลุ่มน�า้เจ้าพระยา	 ผลการศึกษาของน�า้ในเขื่อนศรีนครินทร์ชี้ให้เห็นว่าอัตราการระเหย

ของน�้าที่เพิ่มสูงขึ้น	 อาจท�าให้ปริมาณน�้าในลุ่มน�้าเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ลดต�่าลงภายใน	 10-15	 ปี	 ส่วนการ

ศึกษาในลุ่มน�้าเจ้าพระยาพบว่า	 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 อาจท�าให้ปริมาณน�้าท่าในลุ่มน�้าเจ้าพระยาลดลงมากกว่าร้อยละ	 34-44	 อย่างไรก็ดี	 ในการ

ศกึษาครัง้นีม้ข้ีอจ�ากดัคือ	ใช้ค่าตัวแปรสภาพภมูอิากาศจากสถานวีดัแห่งเดยีว	และใช้ภาพจ�าลองสภาพภมูอิากาศ

จากแบบจ�าลองเพียงแบบเดียว	 ทั้งนี้	 หากขยายการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน	 อาจท�าให้เข้าใจถึง														

แนวโน้มของผลกระทบได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

4. ทรพัยากรชายฝ่ัง การวเิคราะห์แนวโน้มของผลกระทบ	ต่อพืน้ทีช่ายฝ่ังอนัเนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้

ของระดบัน�า้ทะเล	ชีใ้ห้เหน็ว่า	ผลกระทบดงักล่าวแตกต่างกนัตามลกัษณะทางกายภาพของชายฝ่ัง	และรปูแบบ

การใช้ที่ดินของพื้นที่	 ในพื้นที่ชายฝั่งที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลาย	 เช่น	 พื้นที่ชายหาดท่าเรือ	 หรือใน

พื้นที่ที่เป็นป่าชายเลน	 มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบที่รุนแรง	 การวิเคราะห์ระดับความสูงของคลื่นในอ่าวไทย

พบว่า	หากระดบัน�า้ทะเลปานกลางเพิม่ขึน้หน่ึงเมตร	ระดบัความสงูของคลืน่ตามชายฝ่ังอาจเพิม่ในระดบัเดยีวกนั	

อัตราความเร็วของคลื่นจะเพิ่มขึ้นท�าให้ชายฝั่งเสียหาย	 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน	 ได้แก่	 ผลกระทบท่ีเกิดจาก																		

น�้าท่วมชายฝั่งมากขึ้น	 ผลกระทบต่อการควบคุมการระบายน�้าและน�้าท่วม	 น�้าทะเลรุกล�้ามากขึ้น	 อย่างไรก็ด	ี

การวิเคราะห์ความล่อแหลมนี้ยังไม่สามารถสรุปผลหรือก�าหนดแนวนโยบายด้านการปรับตัวได้อย่างชัดเจน															

ยังมีความจ�าเป็นต้องท�าการศึกษาวิจัยอีกมาก	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	ได้ท�าการศึกษา

ถึงผลกระทบการสูงขึ้นของระดับน�้าทะเล	 ต่อจังหวัดสมุทรปราการ	 โดยสมมุติว่า	 น�้าทะเลขึ้นสูงสุด	 1	 เมตร																	

จะมีผล	 คือ	 การเพิ่มขึ้นของน�้าเค็มในพื้นที่	 การลดลงของความสามารถในการระบายน�้า	 และน�้าจะท่วมถี่ขึ้น

กว่าปกติ	นอกจากพื้นที่เกษตรทั้งหมดจะถูกน�้าท่วมหมด	พื้นที่การท�าฟาร์มกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาประมาณ	1	ใน	

3	จะถกูน�า้ท่วม	ส่วนทีเ่หลอืกจ็ะมปัีญหาจากการไหลเวยีนของน�า้	และความเคม็ทีเ่พิม่ขึน้	ซึง่ท้ายทีส่ดุพืน้ทีก่าร

ท�าฟาร์มกุง้และบ่อปลากจ็ะต้องเลกิท�าไป	พืน้ที	่1	ใน	3	ของเขตอตุสาหกรรมกจ็ะได้รบัผลกระทบ	และต้องย้าย

ที่ตั้งโรงงาน	โครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ถนนที่ถูกน�้าท่วมจะใช้การไม่ได้	และเกือบครึ่งหนึ่งของน�้าผิวดินในจังหวัด	

จะได้รับผลกระทบ	 นอกจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีผลกระทบปลีกย่อยต่างๆ	 อีก	 โดยเฉพาะที่																			

เก่ียวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของที่ดินที่กลายเป็นพื้นท่ีใต้น�้า	 ซึ่งจะส่งผลต่อการเก็บภาษี	 หรือเป็นปัญหากับ

ธนาคารที่รับจ�านองที่ดิน	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 ผลกระทบท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนนี้	 อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดของการ																					

สมมุติว่าน�้าขึ้นสูงสุด	1	เมตร	ซึ่งตามความเป็นจริงช่วงเวลาที่ระดับน�้าทะเลจะปรับตัวจนสูงขึ้นถึง	1	เมตรนั้น	

อาจใช้ช่วงเวลามากกว่า	100	ปี	ก็เป็นได้
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ภาพชายฝังของประเทศในอาเซียน หากระดับน�้าทะเลสูงขึ้น 5 เมตร จากปัจจุบัน โดยใช้แบบจ�าลองของ NOAA 

(NOAA เป็นชื่อที่ใช้เรียกดาวเทียมส�ารวจอุตุนิยมวิทยาขององค์กร NOAA สหรัฐอเมริกา)

5. สุขภาพ ในด้านของแนวโน้มของผลกระทบต่อสุขภาพนั้น	 ได้มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการ

เกิดการระบาดของโรคมาลาเรีย	 จากการใช้ภาพจ�าลองของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วง	พ.ศ.	 2541-2593	

ร่วมกบัแบบจ�าลองความเสีย่ง	พบว่าหากอณุหภมูเิพิม่สงูขึน้	จ�านวนของผูป่้วยโรคมาลาเรยี	จะเพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มาก	การประเมินเบื้องต้นพบว่าความเสียหายอาจสูงเป็นหลายพันล้านบาท	ทางเลือกในการปรับตัว	สามารถ

ใช้ประสบการณ์ทีผ่่านมาเป็นแนวทาง	อย่างไรกด็	ีการใช้สารเคมใีนการควบคมุการระบาดของเชือ้มาลาเรยีอาจ

ไม่เหมาะสม	 เนื่องจากมีความต้านทานโรคของเชื้อมาลาเรียและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 จึงมีความจ�าเป็น

ต้องท�าการศึกษาวิจัยทางเลือกอื่นๆ	 ในการควบคุมการระบาดของเชื้อมาลาเรีย	 อาจารย์ธนวัฒน์	 กล่าวว่า	

นอกจากภาวะอากาศที่แปรปรวนแล้ว	 มนุษย์ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องพบกับโรคต่างๆ	 ท่ีมากับโลกร้อนมากข้ึน										

จากการศึกษาพบว่า	โรคทางเดินหายใจที่น่าจะมีสาเหตุมาจากโลกร้อน	เช่น	โรคซาร์ส	และไข้หวัดนก	เป็นต้น

6. ภยัธรรมชาต ิอาจารย์จริพล	สนิธนุาวา	กล่าวว่า	นกัวทิยาศาสตร์ทกุคนเหน็ตรงกนัว่า	ภยัพบิตัทิาง

ธรรมชาติต่างๆ	ที่เกิดขึ้นบนโลกในปัจจุบันนี้เกิดจากภาวะโลกร้อน	เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นระเหยกลายเป็น

ไอขึ้นไปในอากาศ	มีการระเหยของน�้าในมหาสมุทร	มวลอากาศเหล่านี้ลอยตัวขึ้นกลายเป็นเมฆที่มีขนาดใหญ่	

และกลายเป็นฝนจ�านวนมากตกลงมา	 ก่อให้เกิดน�้าท่วมอย่างที่เราประสบในแต่ละปีที่ผ่านมาที่ถือว่ามีน�้าท่วม

บ่อยครัง้	และแต่ละครัง้มคีวามรนุแรง	ไม่ว่าจะเป็นที	่แม่ฮ่องสอน	เชยีงใหม่	และหลายจงัหวดัในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	และภาคใต้
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การรับมือกับสภาวะโลกร้อน
กลไกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศหลัก	2	กลไก	ได้แก่

1.	 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	 Nations	

Framework	Convention	on	Climate	Change	หรือ	UNFCCC)	ค.ศ.	1992	มีวัตถุประสงค์

เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่

ปลอดภัย	 เพื่อให้ระบบนิเวศปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาต	ิ													

และไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 แต่มิได้ก�าหนดระดับ		

หรือปริมาณการรักษาหรือการลดก๊าซฯ	 ท่ีแน่นอน	 เพียงแต่ก�าหนดให้กลุ่มประเทศ	 Annex	 I																		

[1]	มนีโยบายและมาตรการทีจ่ะลดปรมิาณการปล่อยก๊าซฯ	ร่วมกนัให้อยูใ่นระดบัของปี	ค.ศ.	1990	

แต่ไม่มีมาตรการบังคับ

2.	 พิธีสารเกียวโต	(Kyoto	Protocol)	ค.ศ.	1997	และมีผลบังคับใช้ในปี	ค.ศ.	2005	เพื่อบังคับการ

ด�าเนินการตามพันธกรณีภายใต้	 UNFCCC	 โดยก�าหนดให้กลุ่มประเทศ	 Annex	 I	 จะต้องรักษา

ปริมาณการปล่อยก๊าซฯ	 รวมกันให้ต�่ากว่าระดับการปล่อยในปี	 ค.ศ.	 1990	 อย่างน้อยร้อยละ	 5	

ภายในระหว่างปี	 ค.ศ.	 2008-2012	 และมีกลไกเพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวของ	

Annex	I	ได้แก่	(1)	การด�าเนินการร่วม	(Joint	Implementation:	JI)	(2)	การซื้อขายก๊าซเรือนฯ	

(Emission	Trading:	ET)	และ	(3)	กลไกการพฒันาท่ีสะอาด	(Clean	Development	Mechanism:	

CDM)

คณะท�างาน	Durban	Platform	(Ad	Hoc	Working	Group	on	the	Durban	Platform	for	En-

hanced	 Actions:	 ADP)	 ซึ่งแต่งตั้งโดย	UNFCCC	 เพื่อพัฒนาข้อตกลงท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายในรูปแบบ

พิธีสารฉบับใหม่	หรือ	Legal	instrument	หรือ	agreed	outcome	ที่มีผลทางกฎหมาย	ภายใต้	UNFCCC	ที่

จะมีผลผูกพันทุกประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาฯ	ภายในปี	ค.ศ.	2015	และให้มีผลบังคับใช้ในปี	ค.ศ.	2020	โดย

พัฒนาการล่าสุดนั้น	ที่ประชุมภาคีกรอบอนุสัญญา	สมัยที่	18	(Conference	of	the	Parties	–	COP18	/	CMP	

6)	ค.ศ.	2012	ณ	กรุงโดฮา	รัฐกาตาร์	ได้รับรองร่างข้อตัดสินใจให้มีการแก้ไขพิธีสารเกียวโตเพื่อเริ่มพันธกรณี

ช่วงที่สอง	(second	commitment	period)	ของพิธีสารฯ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ค.ศ.	2013	–	31	ธันวาคม	

ค.ศ.	2019	(ระยะเวลา	8	ปี)	ทัง้นี้	ประเทศไทยอยู่ระหว่างการด�าเนินการภายในกอ่นทีจ่ะด�าเนินการสง่สารตรา

ยอมรับ	(Instrument	of	Acceptance)	การแก้ไขพิธีสารเกียวโตต่อไป

การด�าเนินงานภายในประเทศของไทย
ประเทศไทยได้มีการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ดังนี้

1.	 (ร่าง)	แผนแม่บทรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	2556	–	2593	ส�านักนโยบายและ

แผนฯ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ยกร่างแผนแม่บท	 เมื่อปี	 2556	และได้

ท�าการปรับแก้ร่างจนเป็นร่างฉบับปัจจุบัน	 ซ่ึงที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศด้านวิชาการ	ครั้งที่	2556	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2556	ได้เห็นชอบต่อร่างแผนแม่บท	

และจะน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

2.	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(2555	–	2559)	ก�าหนดให้ปรับกระบวนทัศน์	

และทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ	 และเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่า

และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	(Low-carbon	society)	รวมทัง้การแก้ปัญหาความยากจน	และเสรมิ

สร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

3.	 จดัตัง้องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	หรอื	อบก.	ในปี	2550	เพือ่วเิคราะห์	

กลั่นกรอง	 และให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ค�ารับรองโครงการลดการปล่อยก๊าซฯ	 ตาม	 CDM	

ปัจจบุนั	ได้รบัรองโครงการ	CDM	กว่า	182	โครงการ	โดยมส่ีวนช่วยลดการปล่อยก๊าซฯ	ทัง้นี	้อบก.	

มีแผนที่จะพัฒนาตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจของไทย	(Domestic	Voluntary	Carbon	Market)	

เพือ่สร้างกลไกสนบัสนนุการด�าเนนิการลดก๊าซฯ	และเชือ่มโยงกบัตลาดคาร์บอนในประเทศต่างๆ

4.	 กระทรวงพลังงานได้ประกาศแผนอนุรักษ์พลังงาน	 20	ปี	 (2554	 –	 2573)	 มีเป้าหมายลดความ	

เข้มข้นการใช้พลังงาน	 (energy	 intensity)	ลงร้อยละ	25	และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลอืก	10	ปี	(2555	–	2564)	มเีป้าหมายทีจ่ะใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก

ให้ได้ร้อยละ	25	ในปี	2564

5.	 ท่าทีของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

1)	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ	 เป็นหนึ่ง

ในสิ่งท้าทายหลักของโลกปัจจุบัน	 มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตความเป็นอยู่	 ทั้งความ

มั่นคงทางอาหาร	พลังงาน	 และน�้า	 ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ทุกประเทศและ				

ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข	 ไทยสนับสนุนความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ	 และ															

ความร่วมมอืในภมูภิาคและอนุภมูภิาครวมทัง้อาเซยีนทีจ่ะแก้ไขผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ

2)	สนับสนุนการแก้ไขพิธีสารเกียวโตเพื่อเริ่มพันธกรณีช่วงท่ีสองของพิธีสารฯ	 และสนับสนุนให้

ประเทศในภาคผนวก	1	เสนอตัวเลขการลดการปล่อยก๊าซฯ	ที่มากขึ้น

3)	การเจรจาความตกลงเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต้องอยูบ่นพืน้ฐานของ	1)	หลกัการ

ของความเสมอภาค	 (Equity)	 2)	 ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับท่ีแตกต่างโดยค�านึงถึง

ศักยภาพของแต่ละประเทศ	 (Common	 but	 Differentiated	 Responsibilities	 and	

Respective	Capabilities)	3)	หลักความรับผิดชอบในอดีต	(Historical	Responsibilities)		

และ	4)	การขจัดความยากจน	(Poverty	Eradication)

4)	ประเทศก�าลงัพฒันาจะด�าเนนิการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตามขดีความสามารถ

และสถานการณ์ของแต่ละประเทศ	 และอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ	 โดยค�านึงถึงความ

จ�าเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินและการลงทุน	 การเสริมสร้าง	 ถ่ายทอด	 และ
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พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี	 และการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร	 เพื่อให้

ประเทศก�าลังพัฒนาสามารถปรับตัวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก

ประเทศพัฒนาแล้ว

5)	สนับสนุนการด�าเนินการของกลไกต่างๆ	ภายใต้อนุสัญญาฯ	 อาทิ	 Green	 Climate	 Fund,	

Adaptation	Committee,	Technology	Executive	Committee	โดยเฉพาะแหล่งเงินทุน

ในระยะยาวที่จะเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ของประเทศก�าลัง

พัฒนา

6)	สนับสนุนให้ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น�าในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับ	

post-2012	 regime	 แต่โดยที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาร่วมกันของ

ประชาคมระหว่างประเทศ	 ประเทศก�าลังพัฒนารวมทั้งไทยก็สามารถมีมาตรการโดยสมัครใจ

ที่จะลดก๊าซเรือนกระจก

การประชุมเสวนา
ผู้เขียนได้น�าเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมข้างต้นในการประชุมเสวนาในโครงการศึกษาปัญหาและผล							

กระทบจากสภาวะโลกร้อนในบริบทของประเทศไทย	ซึง่จดัโดยสถาบันนโยบายศกึษา	 (IPPS)	ณ	 ห้องออร์คดิ	2	

โรงแรมรามาการ์เด้นส์	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2558	โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ

และภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น	18	คน	โดยผู้เขียนได้บรรยายถึงนิยามของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	ผลกระทบที่

เกิดขึ้น	กลไกของการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก	การติดตามสภาวะอากาศของโลกในระยะยาว	องค์ประกอบ

ของก๊าซเรือนกระจกและการควบคมุสดัส่วนของการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากแหล่งก�าเนดิประเภทต่างๆ	

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกเป็นรายประเทศ	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งมีความ

สัมพันธ์อย่างชัดเจนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

และตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน	 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อประเทศไทยที่สรุปได้จาก

งานวิจัยต่างๆ	 และการรับมือกับสภาวะโลกร้อนโดยกลไกระหว่างประเทศและการด�าเนินงานในประเทศไทย	

ทั้งนี้	ในช่วงท้ายของการบรรยาย	ผู้เขียนได้น�าเสนอ	mind	map	ที่ประชาชนสามารถใช้เพื่อก�าหนดแนวทาง

การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังภาพ	โดย	mind	map	นี้	 ได้ให้ค�าแนะน�าเป็นรายกรณี	เช่น	สมมติว่าในเรื่อง

ของเดนิทาง	การเดนิทางโดยเครือ่งบนิจะปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาก	โดยการเดนิทางทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

คือ	การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ	การเดิน	หรือการใช้จักรยาน	หากต้องใช้รถยนต์ก็ควรใช้รถที่มีประสิทธิภาพดี	

เช่น	รถไฮบริด	โดยควรเตมิลมยางอยูเ่สมอไม่ปล่อยให้ยางนิม่	ในส่วนการใช้พลงังานกค็วรใช้พลงังานสเีขยีว	เช่น																

พลังลม	ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	ควรยกเลิกหลอดไส้และเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟที่ประหยัดไฟ	เลือกเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าทีม่สีมรรถนะสงู	 ใช้การตากผ้าแทนเครือ่งป่ันผ้าแห้ง	 ให้ใช้เครือ่งท�าน�า้อุน่พลงังานแสงอาทิตย์และตดิตัง้

ฉนวนกันความร้อนใต้ฝ้า	กินเนื้อวัวน้อยลง	ปลูกต้นไม้	และสร้างความตระหนักเรื่องโลกร้อนอย่างสม�่าเสมอ	

ภายหลังการบรรยาย	 ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง	 เช่น	 ประเด็นการลด

ขยะในบ้านเรือนและชุมชน	 ผลดีและผลกระทบของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ	 การตรวจวัดอุณหภูมิท่ี
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เปลี่ยนไปของโลกในภาพรวม	การรายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้กับสาธารณชนรับทราบ	มาตรฐานของข้อมูลจาก

หน่วยงานซึ่งไม่สอดคล้องกันจึงไม่สามารถน�ามาบูรณาการกันได้	 การพัฒนากับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ี

มกัจะสวนทางกนั	การมทีัง้ข้อดีและข้อเสยีจากการสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์หรอืพลงังาน

ลม	การลดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	และยุทธศาสตร์

สังคมคาร์บอนต�่า	 (low	 carbon	 society)	 รวมทั้งข้อดีข้อเสียระหว่างการผลักดันนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา																	

โลกร้อนในระดับประเทศหรือผลักดันกิจกรรมที่ตัวบุคคล	

mind map แนะน�าการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ที่มา: http://www.mindmapart.com/solving-global-warming-mind-map-jane-genovese/

ข้อเสนอแนะต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

จากข้อมลูและผลจากการประชมุเสวนาข้างต้น	ผูเ้ขยีนได้จดัท�าข้อเสนอแนะต่อปัญหาการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ทั้งแบบมาตรการระดับประเทศและกิจกรรมท่ีด�าเนินการรายบุคคล	

ดังนี้

1. มาตรการระดับประเทศ

 1.1		 ระยะสั้น

1.	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรสนับสนุนการออกแบบ	การผลิต	และ

การใช้สินค้าและบริการที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2.	 กระทรวงการคลังควรปรับปรุงระบบภาษีสินค้า	 โดยเพิ่มพิกัดภาษีส�าหรับสินค้าท่ีส่งผล	

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	สินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

3.	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมควรเร่งรดัการจดัท�าแผนแม่บทรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	2556	-	2593

4.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อน�าไปสู่การ

เป็นสังคมคาร์บอนต�่า

5.	 กระทรวงพลังงานควรจัดท�ากลไกเพื่อสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประพยัดพลังงานไฟฟ้า	

ได้แก่	หลอดไฟฟ้า	 เครื่องปรับอากาศ	หรือเครื่องรับโทรทัศน์	 โดยการใช้มาตรการทาง

ภาษี	หรือมาตรการสนับสนุนอื่นๆ

6.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรก�าหนดแนวทางการปกป้องพื้นที่ป่า

อย่างจริงจัง	เพื่อหยุดการตัดไม้ท�าลายป่า

7.	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมควรจดักจิกรรมเพือ่รณรงค์และสร้างความ

ตระหนักต่อปัญหาโลกร้อนให้กับประชาชน

8.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	 และลดการใช้ปุ ๋ยเคมีที่ม	ี																			

ส่วนผสมของไนเตรท

	 1.2	 ระยะยาว

1.	 กระทรวงอตุสาหกรรมควรก�าหนดให้การลดมลพษิเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมซึ่งผู้ผลิตทุกรายปฏิบัติ

2.	 กระทรวงพลงังานควรปรบัสดัส่วนโครงสร้างการผลติพลงังานของประเทศให้ใช้พลงังาน

สะอาด	เช่น	พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์	และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน	ให้มากขึ้น

3.	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมควรตัง้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ต่อจ�านวนประชากรและจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

4.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรตั้งเป้าหมายการเพิ่มจ�านวนพื้นท่ีป่า

ด้วยการปลูกป่าอย่างจริงจัง

5.	 กระทรวงศึกษาธิการควรก�าหนดให้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการเรียนการสอนระดับประถมและมัธยม

6.	 กระทรวงอตุสาหกรรมควรออกกฎหมายเพือ่ควบคมุการผลติและการใช้ก๊าซเรอืนกระจก

ในภาคการผลิต

7.	 กระทรวงคมนาคมควรผลักดันรูปแบบการขนส่งที่เป็นการลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	
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2. กิจกรรมที่สามารถด�าเนินการในรายบุคคล

	 2.1	 ระยะสั้น

1.	 บ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดี	เช่น	ล้างแผงกรอง	และปรับอุณหภูมิให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2.	 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็น	และไม่เปิดทิ้งไว้

3.	 ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนด้วยการแยกขยะ	 และใช้ซ�้าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่	

ตัวอย่างเช่น	ขยะอินทรีย์สามารถน�าไปท�าปุ๋ยให้กับต้นไม้ในบ้านได้	ส่วนขยะกลุ่มที่เป็น

ภาชนะสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้

4.	 ซือ้สนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	เช่น	บรรจภุณัฑ์ซึง่ไม่เป็นขยะในระยะยาว	ไม่ซือ้สนิค้า

แบบแช่แข็งเนื่องจากใช้พลังงานมากกว่าในการท�าสินค้า	 และเลือกใช้ตู้เย็นและเครื่อง

ปรับอากาศที่ไม่ใช้สารกลุ่มก๊าซเรือนกระจก

5.	 เดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชน	เดนิ	ป่ันจกัรยาน	หรอืใช้รถร่วมกนั	(carpool)	ทัง้นี	้การ

ขับรถที่มีคนนั่งคนเดียวเป็นระยะทาง	 10	 ไมล์	 จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกประมาณ	

500	 ปอนด์ทุกปี	 จึงควรใช้รถยนต์เท่าท่ีจ�าเป็นและบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี	 ไม่เติม													

ลมยางให้อ่อนเกินไป

6.	 ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศ

	 2.2	 ระยะยาว

1.	 เปลีย่นไปใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังานเมือ่ต้องซือ้อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้าใหม่	เช่น	หลอดไฟแบบ	

compact	fluorescent	หรือ	LED	และเครื่องปรับอากาศแบบ	inverter	

2.	 เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่ประหยัดน�้ามันหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า	เมื่อซื้อรถยนต์คันใหม่

อ้างอิง

Global	Warming	Facts	http://globalwarming-facts.info/

http://www.tgo.or.th/index.php?

กรมองค์การระหว่างประเทศ	กองกิจการเพื่อการพัฒนา,	เอกสารเรื่อง	การรับมือกับสภาวะโลกร้อน

ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ	เอกสารเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
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“การเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรและการตั้ง

ถิ่นฐานในประเทศไทย”

ภารนี สวัสดิรักษ์

นักวิชาการอิสระ เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
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Executive Summary
Population and Urban Community Related to Land Use  

and Climate Change
	 	 	 	 	 		

	

Population	and	urbanization	are	important	issue	related	to	climate	change	and	global	

warming.	Population	expansion	leads	to	consumption	growth	that	effect	on	resource	uses	

and	development	of	infrastructure,	transportation,	physical	construction	and	urban	sprawl	

into	agricultural	area.	These	growth	of	change	are	significant	factors	on	environmental	

change	that	causing	global	warming.		

This	study	on	population	and	urban	community	related	to	land	use	and	climate	change	is	

mainly	on	population	change	and	trend	of	urbanization,	urban	distribution	and	land	use	

change	in	Thailand.	The	interesting	findings	about	number	of	population	and	its	growth	is	

not	in	proportional	related.	The	region	with	smaller	number	of	total	population	such	as	

Bangkok	Metropolitan	and	vicinity,	central	region	and	eastern	region	have	high	ratio	of	

urbanization.	These	regions	are	highly	development	area	for	infrastructure,	transportation,	

utilities	and	high	energy	consumption	causing	environmental	change	related	to	global	

warming.		Spatial	development	in	national,	regional	plan	and	provincial	land	use	plan	are	

trended	to	expand	more	industrial	use,	energy	development,	infrastructure	megaprojects	

into	agricultural	and	agricultural-conservation	zone.		Therefore,	development	plan	direction	

is	one	important	factor	in	future	environmental	change.

The	study	has	recommendation	on	people	and	community	participation	in	future	

development	in	all	planning	level,	national	plan,	regional	plan,	provincial	plan	and	

community	plan.	Strategic	environmental	assessment	(SEA)	should	be	important	tool	for	

alternative	development.	Participatory	process	in	future	development	direction,	policy	

planning,	land	use	plan	and	action	plan	is	community	rights	and	people	rights	for	good	

environment	to	reduce	global	warming	problem.

Keywords	:		population,	urban	community,		landuse,		city	planning,	global	warming
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ประชากรและชุมชนเมืองกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ที่มีผลต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ประชากรและชุมชน	เป็นประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	และ

ภาวะโลกร้อน	ทัง้ในด้านของปัจจยัด้านสาเหต	ุคอื	การเปลีย่นแปลงจากการเพิม่ประชากรทีม่ผีลต่อการบรโิภค	

การใช้ทรพัยากร	และการขยายตวัของชมุชนเมอืงทีท่�าให้เกดิการพฒันาการคมนาคมขนส่ง	การก่อสร้างอาคาร

บ้านเรือน	และเมืองที่ขยายไปยังพื้นที่เกษตรกรรม	เป็นต้น

การศกึษาเรือ่งประชากรและชมุชน	กบัการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิทีม่ผีลต่อสภาพแวดล้อมนี	้ประกอบ

ด้วยการศึกษาในด้านประชากรและชุมชนเมือง	แนวโน้มการเพิ่มประชากร	การกระจายชุมชนเมืองและการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับสภาพแวดล้อมและข้อเสนอแนะ

การกระจายตัว ประชากรและชุมชนเมืองในประเทศไทย

การศึกษาภาพรวมแนวโน้มการเพิ่มประชากรของประเทศไทยจากบทสรุปรายงานส�ามะโนประชากร

และเคหะ	พ.ศ.	2553		ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ			ซึ่งจากการท�าส�ามะโนทุกช่วง	10		ปีในช่วง	พ.ศ.	2452-

2553		พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกรอบ	10	ปี	แต่มีอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2503	เป็นต้นมา	คือ	โดยในช่วงหลัง	คือช่วง	พ.ศ.	2533-2543		มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย			

ร้อยละ	1.05	และลดลงเหลือร้อยละ	0.80	ในช่วง	พ.ศ.	2543-2553	(แผนภูมิที่	1)
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แผนภูมิที่ 1	จ�านวนประชากรของประเทศไทยและอัตราการเพิ่มประชากรต่อปี	พ.ศ.	2542-2553

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานสรุปผู้บริหาร ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

และจากการศกึษาการกระจายประชากรและอตัราการเพิม่ประชากรเป็นรายภาค	และความเป็นเมอืง	

(urbanization)	โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเมือง	ซึ่งตามนิยามคือ	ประชากรในเขตเทศบาล		พบ

ว่า	จ�านวนประชากร	ความเป็นเมอืง	และอตัราการเพิม่	มไิด้เป็นสดัส่วนทีส่อดคล้องกนัเสมอไป	ภาคทีม่จี�านวน

ประชากรมากที่สุด	 คือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ�านวนประชากรมากที่สุด	 แต่มีความเป็นเมืองต�่าสุด	 คือ	

ร้อยละ	20.26		และมอีตัราการเพิม่ประชากรในระดบัต�า่	คอื	ร้อยละ	0.29	ในขณะทีภ่าคตะวนัออก	ซึง่มจี�านวน

ประชากรน้อยสุด	 แต่มีความเป็นเมืองสูงและมีอัตราการเพิ่มประชากรสูง	 เช่นเดียวกับภาคกลาง	 ส่วนภาค

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมจี�านวนประชากรรวมเป็นอนัดบัสามของประเทศแต่มคีวามเป็นเมอืงสงูสดุ	คอื	

ร้อยละ	75.84	(ตารางที่	1	และ	2)
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ตารางที่ 1			ประชากรเมืองของประเทศไทย	พ.ศ.	2538-2548-2557

ที่มา : ค�านวณจากสถิติจ�านวนประชากรของส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ตารางที่ 2 		ประชากรเมืองและชนบทของประเทศไทย	พ.ศ.	2557

ที่มา : ค�านวณจากสถิติจ�านวนประชากรของส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

แม้ว่าจ�านวนประชากรจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการบริโภคในด้านต่างๆ	 และเมืองกับชนบทมีการ

พฒันาทีแ่ตกต่างกนั		แต่จ�านวนประชากร	แนวโน้มการเพิม่และความเป็นเมอืงยงัมไิด้เป็นแนวโน้มท่ีไปในทิศทาง

เดยีวกนัในทกุพ้ืนที	่ดงันัน้	ความเป็นเมอืงและจ�านวนประชากรทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัปัญหาโลกร้อนจงึควรต้อง

พิจารณาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การตั้งถิ่นฐานทั้งในเมืองและ

ชนบท	ซึ่งจากแผนที่การกระจายตัวประชากรเมืองและชนบท	พบว่า	พื้นที่ซึ่งการกระจายตัวประชากรเมืองสูง

กระจกุอยูบ่รเิวณกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ภาคกลางและภาคตะวนัออก		การกระจายตวัประชากรชนบท

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ	

ภาค เมือง ชนบท รวม สัดสวน

ประชากร

เมือง(%)

รวมทั้งประเทศ 21,873,997   43,250,719 65,124,716 33.59

กทมและปริมณฑล 8,057,974     2,566,726   10,624,700 75.84

ภาคกลางและตะวันตก 2,097,557     4,669,873   6,767,430   30.99

ภาคตะวันออก 1,494,866     3,337,311   4,832,177   30.94

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,426,404     17,418,850 21,845,254 20.26

ภาคเหนือ 3,189,088     8,657,563   11,846,651 26.92

ภาคใต 2,608,108     6,600,396   9,208,504   28.32

ประเทศ -ภาค พ.ศ.2538 พ.ศ.2548 พ.ศ.2557 อัตราการเพิ่ม

รวมทั้งประเทศ 59,457,382        62,418,051        65,124,716        0.48

กทมและปริมณฑล 8,896,506          9,785,136          10,624,700        0.94

ภาคกลาง 6,379,068          6,570,582          6,767,430          0.31

ภาคตะวันออก 3,922,078          4,333,848          4,832,177          1.10

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20,660,191        21,328,111        21,845,254        0.29

ภาคเหนือ 11,893,331        11,883,514        11,846,651        -0.02

ภาคใต 7,706,208          8,516,860          9,208,504          0.94

 ประชากรเมืองของประเทศไทย พ .ศ.2538-2557
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รูปที่ 1	การเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรเทศบาลและนอกเขตเทศบาล	รายจังหวัด	พ.ศ.	2553

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

แนวโน้มการกระจายตัวประชากรในประเทศไทย

รายงานผงัประเทศไทย	พ.ศ.	2600	ได้มกีารศกึษาแนวโน้มประชากรรายภาคของประเทศไทยในอนาคต	

ซึ่งสรุปว่า	 ใน	พ.ศ.	 2600	ประเทศไทยจะมีประชากรประมาณ	72.7	ล้านคน	 โดยในการก�าหนดเป้าหมายนี้	

ภาคกลางจะรองรบัการย้ายถิน่มากขึน้	และภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืก�าหนดให้เป็นภาคเป้าหมาย

ที่รองรับแหล่งงานในอนาคต	 โดยการกระจายตัวรายภาคในอนาคต	 เป็นภาพรวมที่คล้ายกับการกระจายตัวที่

ผ่านมาคือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือและภาคกรุงเทพมหานครเป็นภาคท่ีมีจ�านวนประชากรมาก

ที่สุดตามล�าดับ	(ตารางที่	3)	และแต่ละภาคจะมีความเป็นเมืองในสัดส่วนที่สูงขึ้นโดยล�าดับ		(ตารางที่	4)
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ตารางที่ 3		เป้าหมายการกระจายตัวประชากรรายภาค	ในการวางผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

ตารางที่ 4		เป้าหมายการกระจายตัวประชากรเมืองและชนบท	รายภาค		

ในการวางผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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การกระจายชุมชนเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และการกระจายตัวของประชากรท่ีตั้งถ่ินฐานในชุมชนเมือง	

เทศบาลต่างๆ	ในประเทศไทย	จากรายงานผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600	ของกรมโยธาธิการและผังเมือง		ได้มี

การเปรียบเทียบการใช้ที่ดินของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลง	ปี	 พ.ศ.	 2533	 และปี	 พ.ศ.	 2545	พบว่า														

แม้พื้นที่เกษตรกรรมจะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ	แต่ก็มีการขยายพื้นที่ชุมชนเมืองมากขึ้น	มีการเพิ่มขึ้น

ของพื้นที่เมืองถึงร้อยละ	10				

ในปี	 พ.ศ.	 2545	 ประเทศไทยมีพื้นที่เมืองประมาณร้อยละ	 30	 ส่วนพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่																			

อาศัยศักยภาพของภูมิประเทศ	ระบบคมนาคมขนส่ง		รวมทั้งศักยภาพของชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับ

และการขยายตัวจากพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ไปสู่บริเวณภาคกลาง																				

ภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ	มากขึ้น	และนโยบายการกระจายประชากรในอนาคตที่ก�าหนดให้ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	และภาคใต้มีบทบาทรองรับประชากรและการเป็นแหล่งงานมากขึ้น	จะมีผลต่อการเพิ่ม

ความเป็นเมอืง	การขยายพืน้ทีเ่มอืงทีเ่ป็นเมอืงล�าดับความส�าคญัสงู	มขีนาดใหญ่	และได้รบัการก�าหนดเป็นพืน้ที่

เมืองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้น		(แผนภูมิที่	2	และรูปที่	2	และ	3)

แผนภูมิที่ 2	การเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ที่ดินของประเทศไทย	พ.ศ.	2533	และ	พ.ศ.	2545

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

ดังนั้น	 นอกจากจ�านวนประชากรและการเพิ่มประชากรที่มีผลต่อการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการใช้ทรพัยากร	การพฒันากจิกรรมทีเ่ป็นสาเหตหุนึง่ของโลกร้อนแล้ว	ประเภทของกจิกรรมการใช้พืน้ทีก่็

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วย	 ซึ่งจากรายงานแห่งชาติฉบับที่	 2	 ที่จัดท�า

โดยส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพือ่เสนอต่อ	UNFCC	ได้ระบถุงึภาคพลงังาน

เป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด		ซึ่งในภาคพลังงานพบปริมาณการปล่อยหลักมาจากการผลิต
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กระแสไฟฟ้าถึงร้อยละ	42		รองลงมา	คือ	สาขาการขนส่งและการก่อสร้าง	ร้อยละ	28	และร้อยละ	19	ตาม

ล�าดับ	 ทั้งสามสาขานี้ส่วนมากเป็นการพัฒนาในเขตเมือง	 การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจการพลังงาน	 กิจการ

อุตสาหกรรมและกิจการคมนาคมขนส่ง		นอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าการใช้ที่ดินในกิจการอุตสาหกรรมที่มี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือ	การผลิตในกิจการเหมืองแร่	รองลงมาคืออุตสาหกรรมเคมี

รูปที่ 2		การใช้ที่ดินของประเทศไทย	พ.ศ.	2545

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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รูปที่ 3		การกระจายชุมชนเมืองของประเทศไทย	พ.ศ.	2545

					  ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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และจากแนวโน้มประชากรเมอืงในอนาคตทีม่กีารก�าหนดเป้าหมายสดัส่วนประชากรเมอืงในภาคต่างๆ

สูงขึ้น	 และมีเมืองขนาดใหญ่ในภูมิภาคมากขึ้น	 ท�าให้มีการก�าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 ที่ท�าให้ม	ี																			

การกระจายกิจกรรมการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง	โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆ	มากขึ้น		

โดยคาดว่าใน	50	ปีข้างหน้า	ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง	(รูปที่	4	และ	5)

รูปที่ 4		การกระจายชุมชนเมืองของประเทศไทย	พ.ศ.2600

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ.2600
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รูปที่ 5		ผังนโยบายการใช้ที่ดินของประเทศไทย	พ.ศ.	2600

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อม

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง															

ภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อนนี้	 ได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง	 ผังประเทศไทย	 พ.ศ.	 2600	 ที่มีการก�าหนด																

นโยบาย	และยุทธศาสตร์การพัฒนา	และเกี่ยวข้องกับการให้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมในหลายจังหวัด	

ในผังประเทศไทยได้ก�าหนดทศิทางและโครงการในพืน้ท่ีไว้หลายเรือ่ง	มกีารก�าหนดโครงการขนาดใหญ่

ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ชนบท	 พื้นที่อาหาร	 พื้นที่อนุรักษ์	 ตัวอย่างเช่น	 ในรายงานผัง

ประเทศไทย	ระบุคุณค่าพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์	และแหล่งอนุรักษ์ชายฝั่ง	แหล่งหญ้าทะเล	พื้นที่ท่องเที่ยวส�าคัญ	

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้		

แต่ขณะเดียวกัน	 ผังประเทศไทยก็ก�าหนดให้มีการพัฒนาท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงาน	 และ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	(รูปที่	6-7	และ	8)

รปูที ่6		พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ในผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600

				

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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รปูที ่7		กรณตีวัอย่างพื้นที่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผังประเทศไทย	พ.ศ.	2600

						

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600

รปูที ่8		การขยายพืน้ทีพ่ฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีเกษตรกรรมช้ันดี	

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600
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เน่ืองจากผงันโยบายเป็นกรอบการพฒันาการใช้ทีด่นิและการตัง้ถิน่ฐานในระดบัจงัหวดั		จงึท�าให้มกีาร

จัดท�านโยบายการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวของอุตสาหกรรม	 	 มีการปรับปรุงการแก้การใช้ประโยชน์ท่ีดินใน

ผงัเมอืงระดบัจงัหวดัหลายจงัหวดัเพือ่รองรบัการพฒันาดงักล่าว		อนัจะท�าให้พืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม	รวม

ทัง้พืน้ทีอ่นุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรมถกูเปลีย่นไปพฒันากจิกรรมทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากขึน้		เช่น

การจัดท�าผังเมืองและการแก้ไขข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในผังเมืองรวมจังหวัดหลายแห่งท่ีอยู่ระหว่าง

การด�าเนินการ	 มีการก�าหนดกิจการพลังงาน	 อุตสาหกรรมไปในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี	 และพื้นที่ความมั่นคง

ทางอาหาร		ตัวอย่างเช่น	การแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา	ที่แก้ไขให้มีกิจกรรมโรงงานผลิตไฟฟ้าได้ในพื้นที่

ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร		ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมในภาคพลังงานที่จะมีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงแล้ว	ยังเป็นความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์พื้นที่อีกด้วย	(รูปที่	9)	

รูปที่ 9		ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา	

ที่ท�าให้พื้นที่สีเขียวชนบทและเกษตรกรรมถูกก�าหนดให้มีกิจกรรมนอกภาคเกษตรมากขึ้น	

เช่น	โรงงานผลิตไฟฟ้า

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600



ภูมิอากาศเปลี่ยน	:	ทางออกและข้อเสนอ 181

นอกจากนี้	 นโยบายที่น�ามาสู่การแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด	ที่จะ

ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ทรพัยากร	ฐานเศรษฐกจิ	และสภาพแวดล้อม	อนัเนือ่งจากการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน	 การคมนาคมขนส่ง	 (รูปที่	 10)	 และเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการอีกด้วย	 และการพัฒนา

อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 	 ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนากิจกรรมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเกษตรกรรม	

มากขึ้น

รูปที่ 10		การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง	ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรณตีวัอย่างการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการก�าหนดทิศทางการพฒันาเพือ่ลดผลกระทบ

ตวัอย่างทีน่�ามาเป็นกรณศีกึษานีเ้ป็นกรณกีารมส่ีวนร่วมของชมุชนสวนกง	อ�าเภอจะนะ	จงัหวดัสงขลา	

เป็นการมส่ีวนร่วมแบบเครอืข่าย	ซึง่มอีงค์ประกอบทีม่คีวามสนใจหลากหลาย	แต่มเีป้าหมายร่วม	ท�าให้เกดิองค์

ความรู้จากการปฏิบัติการร่วมกัน	การเชื่อมโยงองค์ความรู้	 เครื่องมือทางผังเมือง	กับเครือข่ายชุมชนที่ท�างาน

ด้านสิ่งแวดล้อม	โดยมีกระบวนการท�างานโดยสรุป	ดังนี้
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1)	 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้นโยบาย	ที่ก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

2)	 ชุมชนร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่และจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน	 ในเรื่องคุณค่าพื้นที่สีเขียว	 พื้นที่

เกษตรกรรม	พื้นที่อนุรักษ์	และวิถีชีวิตชุมชน		

3)	 จัดเวทีวิชาการสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์คุณค่าการใช้ประโยชน์	และตัวอย่างจากพื้นที่อื่น	

4)	 ชุมชนศึกษาพ้ืนที่สีเขียว	 กับคุณค่าทางเศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 และก�าหนดเอกลักษณ	์	

จุดเด่น		ความส�าคัญที่จะรักษาเศรษฐกิจจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

	5)	ชุมชนจัดกิจกรรมในพื้นที่สีเขียว	 น�าแผนที่ข้อมูลพื้นที่สีเขียว	 ที่มีรายละเอียดที่ชุมชนได้จัดท�าทั้ง

เรือ่งเกษตร		ชมุชน	วฒันธรรม	การเป็นแหล่งอาหาร		และกจิกรรมทีจ่ดั	มาแลกเปลีย่นพดูคยุ	เป็น

พื้นที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและความสุข

6)	 ชุมชนได้น�าข้อมูล	 การศึกษา	 ที่จัดท�าโดยคนในชุมชน	 	 และท�าข้อเสนอสู่จังหวัดและหน่วยงาน

ผงัเมอืง		เพือ่ยืน่ข้อเสนอในการปกป้องพืน้ท่ีสเีขียว		ท�าให้ชุมชนเข้าถึงข้อมลู	น�าข้อมลูมาขับเคลือ่น

เรียนรู้	คิดร่วมกันเป็นระยะ	

7)	 ก�าหนดอนาคตชุมชน		

8)	 จัดท�าสื่อเรื่องราวการท�างานและข้อมูลโดยคนในชุมชน	ตลอดกระบวนการท�างาน

สรุปและเสนอแนะ

การกระจายตัวของประชากรและการตั้งถิ่นฐาน	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งในการท�าให้เกิดการ

ขยายตัวของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเนื่องจากการพัฒนากิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งด้าน

การเกษตร	การอยู่อาศัย	อุตสาหกรรม	บริการ	โครงสร้างพื้นฐาน	การคมนาคมขนส่ง	การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ	 แต่แนวโน้มการเพิ่มประชากรของประเทศไทยในช่วง	 30	 ปีท่ีผ่านมา	 พบว่า	 จ�านวนและการ														

เพิม่ประชากรไม่ได้เป็นปัจจยัหลกัทีท่�าให้เกดิการขยายตวัของความเป็นชมุชนเมอืง	แต่การก�าหนดทศิทางการ

พฒันาพืน้ทีจ่ากนโยบายต่างๆ	มผีลต่อการขยายตวัของชมุชนเมอืงและประชากรเมอืง	อนัเนือ่งจากการพฒันา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งงาน	 	 พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีในภาคต่างๆ	 ถูกก�าหนดเป็นพื้นที่รองรับการ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ	ได้แก่	พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	และพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่ง

ทะเลตะวนัออก	ซึง่มกีารขยายตวัของการพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่	มกีารเปลีย่นแปลง

สภาพการใช้ที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และปัญหาการเกิดภัยพิบัติ	 ทั้งปัญหาแห้งแล้ง	

น�้าท่วม	และสภาวะโลกร้อน

นโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ท�าให้มีการก�าหนดทิศทางท่ีจะกระจายพื้นท่ี

พฒันาเศรษฐกจิไปยงัภมูภิาคมากขึน้	ทัง้การก�าหนดการขยายตวัของอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่กษตรกรรม	ทีท่�าให้

มีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด	ผังเมืองรวมชุมชน	เพื่อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต		ซึง่มกีารพฒันากจิกรรมอตุสาหกรรม	โครงการขนาดใหญ่			และการพฒันาพืน้ทีพ่ฒันาเขตเศรษฐกจิ

พเิศษทีม่กีารก�าหนดกจิกรรมทีส่่วนใหญ่เป็นกจิกรรมด้านอตุสาหกรรมและการบรกิาร			นโยบายและยทุธศาสตร์
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การพัฒนาดังกล่าวส่วนมากเป็นการก�าหนดจากหน่วยงานส่วนกลาง และยังไม่มีการประเมินผลกระทบระดับ

นโยบายก่อนที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ	 และขาดการมีส่วนร่วม	 จึงท�าให้เกิดการก�าหนดการใช้ประโยชน์พื้นท่ี

เกษตรกรรมและชุมชนที่เป็นกิจกรรมที่มีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ดิน	และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การศกึษาด้านประชากรและชมุชน	ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดนโยบายการใช้พืน้ทีร่องรบัการพฒันาที่

มีผลต่อสภาวะโลกร้อน	มีข้อเสนอแนะดังนี้

1)	 ควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดท�านโยบาย	ยุทธศาสตร์	 การจัด

ท�าแผนและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน		 ทั้งผังเมืองในระดับนโยบาย	และผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดท�าแผน	

นโยบายของรัฐในหลายด้าน	 เช่น	 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 หรือพื้นที่เฉพาะที่จะมีการพัฒนาที่จะมีการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ขัดแย้ง			โดยควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	(SEA	

–	Strategic	Environmental	Assessment)	เช่น	พืน้ทีแ่ผนพฒันาภาคใต้	ซึง่มนีโยบายการพฒันาด้านพลงังาน	

ด้านการคมนาคมขนส่ง	ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม	เพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการพัฒนา

ที่เหมาะสม	ที่เป็นการร่วมก�าหนด	และลดผลกระทบต่อทรัพยากร	สิ่งแวดล้อม	และสภาวะโลกร้อน

2)	 การพฒันา	ออกแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะการก�าหนดการใช้ทีด่นิ	และการจดัท�าแผนผงั

การใช้ที่ดินชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม	 เครือข่ายภาคีต่างๆ	จะช่วยให้เกิดกลไกที่ผู้ที่ท�างาน	ปฏิบัติการ	

และด�ารงชีวิตในพื้นที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมสะท้อนความคิด	 และข้อเสนอแนะ	 การร่วมตัดสินใจ	 ตั้งแต่ระดับ	

“ต้นน�้า”ของการพัฒนา	คือ	นโยบายที่จะมีผลมาสู่การพัฒนาพื้นที่	ก่อนที่จะไปสู่การพัฒนาแผนงาน	โครงการ	

และก�าหนดพื้นที่รองรับ			

3)	 ควรมีการเตรียมความพร้อม	พัฒนาการสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่น	ชุมชน	และประชาชน	

ที่เคยมีบทบาทในการเป็นผู้รับผลกระทบ	 ผู้ให้ความเห็นและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการก�าหนดการใช้

ประโยชน์และการพฒันาพืน้ทีข่องตน		จะต้องพฒันามาสูก่ารเป็นผูว้างแผนผลกัดนั	ก�าหนดทศิทาง	และสะท้อน

ผลการตัดสินใจ	 	 การร่วมวิเคราะห์นโยบาย	 การร่วมตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ	 	 การร่วมรับผิดชอบและการ

ติดตามตรวจสอบ	

เอกสารอ้างอิง

กรมโยธาธิการและผังเมือง.	ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600.	กรุงเทพฯ	:	2550.

กรมโยธาธิการและผังเมือง.	ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา. (ข้อมูลร่างผังเมืองรวมจังหวัด	2549).

ภารนี	 สวัสดิรักษ์.	ผังเมืองกับเรื่องของ”ส่วนร่วม” และ “ส่วนรวม”.	 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง																

ผังเมืองไทย	กลไกส�าคัญที่ยังไม่คุ้มครองชุมชน.	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	2554.
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สถาบันนโยบายศึกษา  
Institute of Public Policy Studies  

สถาบันนโยบายศึกษา	(Institute	of	Public	Policy	Studies	_	IPPS)	เป็นองค์กรอิสระที่ด�าเนินงาน																												

ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา	(Foundation	for	the	Promotion	of	Public	Policy	Studies	_	FPPS)	

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร์	 (Konrad	 Adenauer	 Foundation)	 แห่งประเทศ

สาธารณรัฐเยอรมันนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ก�าเนิด 

สถาบนันโยบายศึกษาก่อก�าเนดิในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2528	โดยมจีดุเริม่ต้นจากโครงการศกึษานโยบาย

สาธารณะภายใต้สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	ต่อมาสถาบันฯ	ได้แยกตัวออกจากการบริหารงานของ

ส�านักเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์ภายใต้ชื่อ	 “โครงการศึกษาสาธารณะ”	 โดยมี	 ศ.ดร.สมศักดิ์	 ชูโต		

เป็นผู้อ�านวยการ	 และ	 ศ.ดร.ชัยอนันต์	 สมุทวณิช	 เป็นผู้อ�านวยการร่วม	 ปัจจุบัน	 สถาบันนโยบายศึกษาม	ี	

ศ.ดร.ชัยอนันต์	 สมุทวณิช	 เป็นประธาน	 และมีผู้บริหารร่วมสองคน	 คือ	 นางยศวดี	 บุณยเกียรติ	 และ		

นางทิพย์พาพร	ตันติสุนทร		

วัตถุประสงค์ 
สถาบันนโยบายศึกษาเป็นองค์กรเอกชนที่ด�าเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลก�าไร	 มีวัตถุประสงค์	

ที่จะด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ	 โดยมีการท�ากิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา	 การวิจัย		

ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้	

1.	 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองระบอบประชาธิปไตย	

2.	 เพื่อให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการนโยบายสาธารณะ	 และสนับสนุนการศึกษาทาง	

การเมืองให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม	

3.	 เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความสามารถที่จะใช้เสรีภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง

และสังคม		

4.	 เพือ่สนับสนุนการเสวนา	สมัมนาและฝึกอบรม	วจิยั	ผลติสิง่พมิพ์และสือ่ต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุแนวทาง

การปฏิรูปการเมืองและการกระจายอ�านาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม

กิจกรรม 

สถาบันนโยบายศึกษา	มีการด�าเนินงานในรูปการจัดกิจกรรม	4	รูปแบบใหญ่ๆ	คือ	
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1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม	 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน	 แสดงความคิดเห็นและถกเถียง

ระหว่างกลุ่มตัวแทนต่างๆ	 ของสังคม	 ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญๆ	 เพื่อเสนอต่อสาธารณะและ	

รัฐบาล	 อีกทั้งยังเป็นเวทีในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ต่อประชาชน	เพื่อท�าหน้าที่ในการให้ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม		

2. วิจัย โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ	ที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณชน	ผลงาน

ส�าคัญๆ	 ที่ผ่านมา	 อาทิเช่น	 การกระจายอ�านาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน	 การปฏิรูปการเมือง	 พ.ร.บ.ข้อมูล	

ข่าวสาร	ฯลฯ	ซึง่ผลของงานวจิยัดงักล่าวได้มส่ีวนส�าคญัยิง่ในการเปลีย่นแปลงและการพฒันาทางการเมอืงของ

ประเทศ	

3. สิ่งพิมพ์ จัดท�าจดหมายข่าวรายเดือนเป็นประจ�าตั้งแต่	 “ผู้แทนราษฎร”	 ในปี	 พ.ศ.	 2529	 ซึ่ง	

ในต้นปี	 พ.ศ.	 2533	 ได้เปลี่ยนเป็น	 “จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง”	 และปัจจุบัน	 คือ	 จดหมายข่าว	 “ปฏิรูป

การเมือง-กระจายอ�านาจ”	เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ	คือการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองของประเทศ	นอกจากนี้	สถาบันฯ	ยังจัดพิมพ์หนังสือ	เอกสารนโยบาย	เอกสาร

ข้อมูล	เอกสารวิจัย	เอกสารสัมมนาต่างๆ	เป็นประจ�าทุกปี	

4. สื่อการศึกษา จัดท�าสื่อในหลายรูปแบบเพื่อเป็นสื่อให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชนได	้

มากขึ้น	อาทิ		

	 	ธนาคารเสียง	 (Digital	 Voice	 Bank)	 เป็นการรวบรวมข้อมูลเสียงของบุคคลต่างๆ	 ในระดับ	

ผู้ตัดสินนโยบายของประเทศ	 รวมทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจ	 	 ในหัวข้อท่ีน่าสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ค้นคว้า	 อ้างอิง	 โดยจัดท�าเป็น	 ซีดี	 ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงท่ีได้รวบรวมจากรายการวิทยุของโครงการ	

“ศกึษานโยบายสาธารณะทางวทิย”ุ	ทีอ่อกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง	อสมท.	เอเอม็	1494	เป็นประจ�า

ทุกวันเสาร์	ด�าเนินรายการโดย	ศ.ดร.สมศักดิ์	ชูโต	ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่จะ

เป็นประโยชน์ยิ่งในการก่อตั้งห้องสมุดเสียง	เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป		

	 	ปฏทินิประวตัศิาสตร์ทางการเมืองและเกมการเมอืง	เช่น	เกมวงเวยีนประชาธปิไตย	ไพ่การเมอืง	

ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย	 และเกมเลือกตั้ง	 เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่เยาวชน	

และบุคคลทั่วไป		

	 	 เว็บไซต์ของสถาบันนโยบายศึกษา เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ	 ซึ่ง	

ท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่านเว็บไซต์	www.fpps.or.th	ซึ่งจะน�าเสนอ:-	

-	 จดหมายข่าวรายเดือน	“ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ”		

-	 บทความ	

-	 หนังสือทางวิชาการ		

-	 กิจกรรมของสถาบันฯ			

-	 e-library	 โดยน�าหนังสือที่สถาบันฯ	 จัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้หาความรู้โดยไม่เสีย	

ค่าใช้จ่าย




