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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยกําลังเผชิญและเริ่มส่ง
ผลกระทบต่อการผลิตอาหาร และต่อภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ขณะเดียวกันมาตรการ และพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศเพื่อพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้ก่อให้เกิดโลกร้อนหรืออุณหภูมิในบรรยากาศของโลกสูงขึ้น
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้ม ความเสื่อ มโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่ง ภาวะภัยแล้ง และ
น้ําท่วม ส่งผลต่อความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่งโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความหมาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอกรอบ
แนวคิดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเล อย่างไรก็ดี ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นนี้อาจนําไปใช้เพื่อผลประโยชน์
ของประชาชน
คําสําคัญ: การเตรียมความพร้อม การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
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Abstract
Climate change causes environment crisis that has started to impact on food production and
economic sectors facing around the world including Thailand. Meanwhile, the regulations and
requirements under the international agreements which aim to reduce the emission of the Greenhouse
Effects even increase global warming or higher temperatures on the earth. Moreover, the climate change
has made the situation and the decline of natural resources and the environment deteriorating; especially
on the pollution problem, the global warming, the coastal erosion, the drought and the flood that
affected to the atmosphere of many tourist attractions. Particularly, the coastal tourism industry sector
has been affected both directly and indirectly. This article aims to review the impacts of how climate
change affecting tourism industry along the coast and preparation for the situation. It presents relevant
theoretical framework on how to cope with climate change in the coastal tourism industry. Results
obtained from the study can be applied to all people.
Key words: Preparation, Climate Change; Coastal Tourism Industry

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
เป็นปัญหาสําคัญที่สุดของโลกและประเทศไทย เราทุกคน
ล้วนมีส่วนทําให้เกิดปัญหานี้ จึงเป็นความรับผิดชอบของ
พวกเราทุกคนที่จะต้ องต่อสู้แก้ไ ขปั ญหานี้ ให้ ได้ เราและ
ลูกหลานจะอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถ
แก้ไขปัญหานี้และเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ได้ดีแค่ไหน (โชติชัย สุวรรณาภรณ์, 2558) โดยที่สถานการณ์
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เป็นความท้าทายต่อ
ทุกภาคส่วน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของแต่ละประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย ประเด็นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นและสร้างความ
เสื่ อมโทรมให้ทรัพยากรธรรมชาติ มากขึ้น สั งเกตได้จาก
ข่าวสารเกี่ ยวกั บภั ยจากสภาพภู มิ อากาศเปลี่ ยนแปลงที่
ส่ งผลกระทบและสร้ างความเสี ยหายในแต่ ล ะพื้ นที่ ของ
ประเทศไทยและทั่วโลกนั้นมีให้เห็นกันเป็นประจําแทบทุก
วัน และมีแนวโน้มจะมากยิ่งขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2556)
ประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพราะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ต้องมีปัจจัยเรื่องของภูมิอากาศมาเป็นตัวส่งเสริมในการ
ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะภาคอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ชายฝั่งทะเลที่มีความเปราะบางมากกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู มิ อากาศโดยสถานการณ์ ข องโลกตลอดจน
นําไปสู่การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเป็นพื้นที่มีความ
เสี่ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง มีผลกระทบใน

ด้านเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือภาคการท่องเที่ยว
จากชายฝั่ง ถูกกัด เซาะจนเกิดสภาพเสื่อมโทรม สูญเสีย
แนวชายหาดที่สวยงาม ชายหาดที่มีชื่อเสียงเป็นจุดหมาย
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวซึ่งกระทบถึงรายได้จํานวมหาศาล
และการลงทุนในอนาคต (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2556) ความเสี่ยงเรื่องของปะการังฟอกขาวที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวดําน้ําชมระบบนิเวศแนวปะการังโดยที่มีผลกระทบ
ในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยตรง (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) และฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิด
น้ําท่วมขังในแหล่งท่องเที่ยว (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555)
และอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้นผิดปกติทําให้เกิดผลกระทบ
ทางตรงและทางทางอ้อมกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยที่ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (อานนท์ สนิ ท วงศ์ ณ อยุ ธ ยา และ คณะ,
2552)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความหมาย
ความสํ า คัญ และเสนอแนวการเตรีย มความพร้ อ มเพื่ อ
รองรั บ ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล

ทบทวนความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศเกิด จากภาวะ
โลกร้อนทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและพื้นผิวโลก
(พื้ นดิ นและมหาสมุทร) เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง และมี นั ย
สําคั ญอย่ างยิ่ งต่ อระบบภู มิ อากาศของโลก ซึ่ งทํ าให้ เกิ ด
“ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate Variability)”
หรือ เหตุการณ์ “สภาพอากาศรุนแรง (Extreme Weather
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Events)” เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ลม หรือปริมาณ
น้ําฝน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2556)
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงโดยสาเหตุทางธรรมชาติ ส่วนมากใช้ระยะเวลา
ที่น านจึง จะเห็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ชั ด เจน เช่ น(1) การ
เคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่มีผลทําให้ระดับความสูงต่ําของ
พื้นที่เปลี่ยนแปลง หรือตําแหน่งบนผิวโลกเปลี่ยนไป หรือ
มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งธรรมชาติสู่
บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลทําให้สภาพภูมิอากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย (2) การเปลี่ยนแปลงแนววงโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์เหล่านี้โดยรวมมี
ผลทํา ให้ อุ ณหภูมิ ของโลกและ (3) การปล่ อยก๊ าซเรื อ น
กระจกสู่ บ รรยากาศ จากกิ จกรรมต่ า ง ๆ ของมนุ ษย์ ซึ่ ง
ส่ง ผลให้อุณ หภูมิพื้น ผิว โลกสูง ขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลก
ร้อน (Global Warming) และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามมา
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีปัจจัยหลายสาเหตุซึ่งสาเหตุที่สําคัญ
เกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้นเหตุสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเปรียบเสมือนปลายน้ํา
แต่ ปั ญหาภาวะโลกร้ อนนั้ นมี ต้ น เหตุ ที่สํ า คั ญคื อ มนุ ษ ย์
เพราะมนุษย์หรือคนคือกลไกลที่ทําให้เกิดปัญหาโลกร้อน
ที่ รุ น แรงขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น
บางอย่างก็เป็นจุดเล็กที่ทําให้โลกร้อนได้จนไปถึงกิจกรรมที่
เห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการทําให้เกิดปัญหาภาวะโลก
ร้อน เช่น การใช้สเปรย์ฉีดผม การเผาไหม้ขยะ การใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนในการเกษตรกรรม การตัดไม้ทําลายป่า เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
อานนท์ สนิทวงศ์ ฌ อยุธยา และคณะ (2552) ได้คาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยจากช่วง 2553
ถึง 2632 ไว้ดังนั้น อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลทําให้จํานวนวันที่มีอากาศร้อน
(วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) จะมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ภู มิ ภ าค และจํ า นวนวั น ที่ มี
อากาศเย็น (วันที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า 15 องศาเซลเซียส) มี
แนวโน้มที่จะลดลงเช่นกัน และในส่วนของปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยรายปีจะเพิ่มขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีจะ
ลดลงซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝน
ตกจะลดลง แต่จะมีลมมรสุมที่มีกําลังรุนแรงมากขึ้นจนทํา
ให้เกิดพายุรุนแรงบ่อยครั้งขึ้น

143

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ผลกระทบต่อด้านการเกษตรกรรม
ผลกระทบต่ อ ด้ า นต่ อ ทรั พ ยากรน้ํ า ผลกระทบต่ อ ด้ า น
สุขภาพอนามัย ผลกระทบต่อด้านการเพิ่มขึ้นของระดับน้ํา
ทะเล และผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยว (IPCC, 2007)
ซึ่ง ประเด็ น เรื่อ งผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
เพราะภาคอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น เสาหลั ก ของ
เศรษฐกิจของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจ
เป็นอันดับต้นของประเทศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2553)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศ
ไทยต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศย่ อมส่ง ผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทั้งโดยตรงและ
โดยอ้ อม ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศจะส่ง ผล
กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
ขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความสามารถ
ในการปรับตัวของแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยที่แหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะระบบนิเวศชายฝั่งทาง
ทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจะมีความอ่อนไหว
ต่ อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศเป็ น
อย่างมาก เมื่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบก็
จะเกิดความเสียหายหลายภาคส่วน อันเนื่องมาจากปัจจุบัน
การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่
ประเทศในสัดส่วนสูงมาก (ทิพย์วดี วิมุตติสุนทร, 2554)
ซึ่ งผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ นในภาคการท่ องเที่ ยว เช่ น ความ
ปลอดภัย ของแหล่ง ท่อ งเที่ย วอัน เนื่อ งมาจากภัย มรสุม
ชายฝั่ง แหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศเย็นเป็นเอกลักษณ์อาจ
ไม่ไ ด้รับความนิยมเหมือนเดิมเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
และช่วงอากาศเย็นจะสั้นลงเป็นต้น (กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการโดยมีดังนี้
(1) ผลกระทบทางตรงด้านภูมิอากาศ คือ ปัจจัย
ที่ สํ าคั ญในการท่ องเที่ ยว เพราะใช้ เป็ นตั วกํ าหนดความ
เหมาะสมของแหล่งในการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว
เป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
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อย่างเป็นฤดูกาลไปทั่วโลก มีผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานจัดการการท่องเที่ยว เช่น เครื่องปรับอากาศ
ทั้งแบบที่ สร้างความอบอุ่ นและความเย็น เครื่องทําหิมะ
ระบบชลประทานน้ําใช้ และค่าประกันภัยต่าง ๆ ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวที่ขึ้นกับฤดูกาล ทั้งเรื่องช่วงเวลา และคุณภาพ
ของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ง
ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว เช่น การกัดเซาะชายฝั่งสร้าง
ความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยเฉพาะ
หาดทรายที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว
(กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2554) ปะการัง
ฟอกขาวสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจดําน้ําดูปะการัง
และยังส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเลเป็นอย่างมาก (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) อุณหภูมิความร้อน
ที่สูงขึ้นส่งผลทําให้การใช้ไฟฟ้าของผู้ประกอบการมีอัตราที่
สูงขึ้นและนักท่องเที่ยวมีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ และฝนตกหนักผิดฤดูกาลส่งผลต่อการท่องเที่ยว
ชายฝั่งเป็นอย่างมากเพราะรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ชายฝั่ง เช่น อาบแดด กีฬาทางน้ํา การดําน้ํา อื่น ๆ ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) ซึ่งผู้ที่
ได้รับผลกระทบมีทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ ชาวบ้าน
ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการท่องเที่ยว ดังนั้นจะเห็น
ได้ ว่ า ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ทางตรงในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล มีผู้
ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าหนึ่งภาคส่วน ถ้ามีแนวทางการ
เตรีย มความพร้อ มรับ มือ ก็จ ะทํา ให้เ กิด ความตระหนัก
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น
(2) ผลกระทบทางอ้ อ มที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาวะแวดล้อม คือ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
อิท ธิพ ลของการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ มีผ ลต่อ
การท่องเที่ยวที่ระดับความรุนแรงต่าง ๆ กัน เช่น แหล่ง
น้ําจืด ที่ส ะอาดลดน้อ ยลงแต่ค วามต้อ งการมีม ากขึ้น ใน
แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
เพราะอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้นทําให้เกิดความแห้งแล้ง
ปริมาณน้ําฝนในแหล่งท่องเที่ยวบางพื้นที่ลดลงหรือมากขึ้น
ผลผลิ ต ทางเกษตรลดลง (โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
เกษตร อาหารและไวน์) ทําให้สินค้าหรือวัตถุดิบมีราคาที่
สูงขึ้นส่งผลต่อนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่จําต้องแบกรับ
ราคาของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นเป็นต้น (ดรรชนี เอมพันธุ์ และ
คณะ, 2553) จะเห็นได้ว่าผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวมากน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ แต่ถ้า
มีมาตรการหรือสร้างแนวทางรับมือก็จะสร้างผลดีให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจะเกิดขึ้นในอนาคต
เพราะปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
เกิดมาจากหลายสาเหตุและยากที่จะควบคุม แต่ถ้าช่วยกัน
สร้างความตระหนักหรือจิตสํานึกให้กับทุกภาคส่วนก็จะ
บรรเทาความรุ่นแรงของผลกระทบได้ไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่
กับความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน ดังนั้นควรทราบแนวทาง
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ ต่ อ ผลกระทบและ
องค์ประกอบที่จะเกิดขึ้น

แนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล

รูปที่ 1 โครงสร้างแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล (รูปที่ 1) มีดังนี้
(1) จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล มีดังนี้ ฝนไม่ตกตามฤดูก าลหรือ
ฝนตกนอกฤดูกาล (ปริมาณน้ําฝนมาก) การกัดเซาะชายฝั่ง
ปะการั งฟอกขาว และอุ ณ หภู มิ ที่ สู งขึ้ น ซึ่ งส่ งผลกะทบ
ทางตรงและทางอ้อมต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Soboll & Dingeldey, 2012)
(2) การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลมี 3 องค์ประกอบ
ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น แกนหลั ก ในทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
ระบบการท่องเที่ยว ได้แก่
นักท่องเที่ ยว เป็น องค์ประกอบที่สําคั ญของการ
ท่องเที่ ยวที่ จะทําให้กระบวนการการท่องเที่ยวเกิ ดขึ้น ซึ่ ง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะ
และความต้องการเฉพาะ ที่ต้องการการเรียนรู้ การได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ โดยที่นักท่องเที่ยว
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เป็น กลไกที่ทําให้เ กิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่ ง กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ถ้ าปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการท่องเที่ยวก็อาจลดการเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้บ้าง
ผู้ป ระกอบการภาคอุต สาหกรรมการท่อ งเที ่ย ว
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
รู ปแบบกิ จกรรมการท่ องเที่ ยว การบริ การเพื่ อรองรั บผล
กระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิ อากาศในภาค
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งทางด้านการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและพั ฒ นาทั ก ษะในการ
จัดการรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
รวมถึง พัฒ นามาตรการร่ว มกับ หน่ว ยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
จะต้ อ งช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รองรั บ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและระดับจังหวัดมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
กําหนดนโยบาย มาตรการ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันการศึกษา รวมทั้งมี
การปฏิ บั ติ ร ะดั บ จั ง หวั ด ที่ สนั บสนุ นและเสริ มการพั ฒนา
รู ปแบบกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวหรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี ่ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอ ากาศในภาคอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็น
จังหวัดต้นแบบหรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีมาตรฐานระดับโลก
(3) การดําเนินการของแนวทางการเตรียมความ
พร้ อ มเพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ส่วนดังนี้
ส่ ว นของผู้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ในส่วนของผู้ประกอบการมีการดําเนินงานดังนี้
1.1 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
เพื่อแบ่งปันข้อมูลเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิ อากาศและการแบ่ง ปัน การแก้ ปัญหาสํา หรั บ
ผู้ประกอบการด้วยกันเอง โดยการสร้างเครือข่ายเป็นเรื่อง
ที่ ดี เ พราะการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ความรู้ ห รื อ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น
ผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยกันก็จะ
ก่อ ให้ เ กิ ดผลประโยชน์ ม ากมายหลายด้ า น เพื่ อ ช่ ว ยกั น
แบ่งปันข้อมูล กลยุทธ์ มาตรการ แนวทางใหม่เพื่อรองรับ
ปั ญ หาจากผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
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ภูมิอากาศที่กํ าลังเกิดขึ้น ในปัจ จุบันและในอนาคต ถ้า มี
ฐานข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้วยกันเอง
ก็จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของไทยให้ไ ป
สู่ก ารท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Boissevain (1974) ได้กล่าวเอาไว้ เครือข่ายทางสังคม
มีก ารติด ต่อ สื่อ สารและแลกเปลี่ย นผลประโยชน์ซึ่ง กัน
และกัน ดังนั้นการสร้างเครือข่ายในการทํางานเชิงพัฒนา
มีแนวโน้มที่จะเป็นการสร้างเครือ ข่า ยระหว่า งองค์ก รที่
ทํ า งานพึ ่ง พิง ซึ ่ง กัน และกัน มากกว่า ที ่จ ะแข่ง ขัน กัน
ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายการสร้างเครือข่ายการทํางาน
ได้แก่ (1) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)
อธิบายถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ดังนั้น
เหตุผ ลหลัก ที่จ ะทํา ให้เ ครือ ข่า ยเกิด ขึ้น ได้โ ดยสมัค รใจ
ก็คือแต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการ
เข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะนําไปสู่ความเต็มใจที่จะประสานกัน
หรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และ(2) แนวคิดการรวมพลัง
(Synergy) การรวมพลัง กัน ทํา งานนํา ไปสู่ผ ลลัพ ธ์ที่มี
คุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะทํางาน
อย่างโดดเดี่ยว ซึ่ง Fang & Tsai (2005) กล่าวไว้ว่าพฤติกรรม
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing
Behavior) เป็นตัวแปรหรือปัจจัยสําคัญตัวหนึ่งที่จะทําให้
เป็นองค์กรแห่งฐานความรู้ (Knowledge–Based) ที่มี
คุณค่า และสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดเพิ่มมากขึ้นจน
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป ความรู้ที่มีมูลค่าไม่จํากัด
เป็ นสิ น ทรั พย์ อั นมี ค่า ยิ่ งขององค์ กร การส่ ง เสริม ให้เ กิ ด
พฤติ ก รรมการแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ จึ ง เป็ น เรื่ อ ง
เร่งด่วนและจําเป็นที่องค์กรควรบริหารจัดการให้ปรากฏ
อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลสีเขียว (Green
Coast Tourism) การสร้างกลยุทธ์สีเขียวนั้นเพื่อลดปัญหา
ต้ น เหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ คื อ
สภาวะโลกร้ อ น ซึ่ งได้ นํ า เอากลยุ ท ธ์ ข องการท่ อ งเที่ ย ว
ระดับประเทศมาปรับให้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาได้
ไม่มากก็น้อย ผู้ประกอบการที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว
ทุ ก แขนงมี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห าร
จัด การธุร กิจ และการบริก ารที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม
และลดการปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกชนิ ด ต่า ง ๆ กลยุ ท ธ์
เบื้องต้นจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ในภาค
ส่วนใดในธุรกิจการท่องเที่ยว หากนําสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติก็
สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ช่วยลด
ปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศยกระดับให้การท่องเที่ยวของจังหวัดให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว เส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียว
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รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว การบริการสีเขียว
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของการท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย
(2557) เกี่ยวกับกลยุทธ์ Seven Green การท่องเที่ยว
สีเ ขี ย วเพื่อ ช่ ว ยลดภาวะโลกร้อ น ประกอบด้ ว ย Green
Heart, Green Activity, Green Community, Green
Logistics, Green Service, Green Attraction และ
Green Plus มุ่งสู่การเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบ “Green City” รวมทั้งสามารถเสริมสร้างศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมในการวางแผนรับมือของเมืองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานที่
สําคัญมากในการผลักดันให้การท่องเที่ยวมีแนวทางการ
เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งนโยบายของภาครัฐหรือการแก้ปัญหา
จากภาครัฐเป็นเหมือนแรงสนับสนุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูล-ข่าวสารการเปลี่ยนสภาพ
ภู มิ อ ากาศสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ป ระกอบการภาค
อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ศู น ย์ ก ลางของข้ อ มู ล ที่
สําคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างง่ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหรือป้องกัน เช่น
การมีเว็บไซต์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวโดยจะบอกถึงผลกระทบต่าง ๆ
สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น หรือจะทําเป็น Applications
ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สํ า หรั บ การเข้ า ถึ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใน
การเข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก
ถึงประเด็นนี้อย่างจริงจัง
2.2 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ตื อ นภั ย ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
หน่วยงานภาครัฐจะมีศูนย์เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป ระสบภัย จากผลกระทบจากการเปลี ่ย นแปลงของ
สภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว และประชาชน
ทั่วไป ให้เดินทางไปยังที่ปลอดภัยหรือหลีกเลียงภัยต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยที่ศูนย์เตือนภัยให้ความช่วยเหลือในการ
ประสานงานกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
จริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว
2.3 จั ด ตั้ ง หน่ ว ยป้ อ งกั น บรรเทาผลกระทบ
หน่ว ยงานนี้จัดตั้ง ขึ้นเพื่อประสานงานกับ ศูนย์เ ตือ นภัย
เพื่อหาวิธีป้องกันต่าง ๆ และหาวิธีบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง ภาครั ฐ มี ส่ ว น
อย่างมากในการสนับสนุนทุนวิจัยหรืองบประมาณต่าง ๆ

เพื่อป้องกันภัยและบรรเทาผลกระทบ เช่น ผลกระทบการ
กัดเซาะชายฝั่ง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขตั้งแต่ในระดับ
ชุมชน ระดับจังหวั ดและระดับประเทศ เช่น วิธีป้องกั น
และแก้ไขทางธรรมชาติ โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน
ป่าชายหาด แหล่งหญ้า ทะเล และแนวปะการัง เพื่อลด
ความรุ่นแรงของคลื่นที่กระทบชายฝั่ง เป็นวิธีป้องกันการ
กัดเซาะโดยเลียนแบบธรรมชาติ และวิธีการทางวิศวกรรม
โดยใช้ โ ครงสร้ า งวิ ศ วกรรมดั ก ตะกอนทรายและสลาย
พลังงานคลื่น หรือสร้างหาดทรายเพิ่มเติม เพื่อป้องกันและ
รักษาสภาพชายฝั่ง โดยหลักการทางวิชาการ มีการศึกษา
ครอบคลุมทุกด้านซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เรื่อง งบประมาณ การรับมือปัญหาน้ําท่วมในสถานการณ์
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ คื อ การวางระบบการ
เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า และเตรี ย มความพร้ อ มและสามารถ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน การปรับปรุงข้อมูลเรื่องภัย
น้ําท่วมและความเปราะบาง รวมถึงการเตรียมตัวแบ่งปัน
ผลการประเมินความเสี่ยง การลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน้ําที่ช่วยลดความเสี่ยง
เช่ น ระบบท่ อ ระบายน้ํ า ลงทุ นสร้ า งและดู แลปรั บปรุ ง
โครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อการระบายน้ํ าที่ ช่ วยลดความเสี่ ยง
ปกป้อ งระบบนิเ วศและปรากฏการณ์ธ รรมชาติเ พื ่อ
บรรเทาภั ยและรั บมื อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ
เตรี ยมการเรื่ องการจั ดโครงสร้ า งและการประสานงาน
เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ใจบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง
จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน การดําเนินการและ
การจัดการพื้นที่แ นวปะการังที่ไ ด้รับผลกระทบจากการ
ฟอกขาว ควรส่งเสริมการฟื้นตัวตามธรรมชาติของปะการัง
ด้ ว ยวิ ธี การต่ า ง ๆ เช่ น การงดกิ จ กรรมใด ๆ ที่ ร บกวน
ปะการัง เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ประโยชน์จากแนว
ปะการัง โดยเฉพาะระยะแรก ๆ หลังการเกิดฟอกขาวใน
พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วควรลดหรื อ งดกิ จ กรรม
ท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อ ช่ว ยลดมลพิษที่จะถูกปล่อ ยลง
สู่ทะเล และให้เวลาช่วงยาว ๆ สําหรับปะการังในการฟื้นตัว
กลับคืนสู่สภาพเดิม ต้องไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
จนไม่เอื้ออํานวยต่อการฟื้นตัวตามธรรมชาติของปะการัง
การเข้ า ฟื้ น ฟู โ ดยมนุ ษ ย์ อ าจกระทํ า ได้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารที่
แตกต่างกันไป ขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ และ
ควรดําเนินการด้วยความระมัดระวัง ควรเฝ้าระวังรักษาแนว
ปะการังที่สามารถต้านทานหรือทนทานต่อการเกิดปะการัง
ฟอกขาว ให้ เป็ นแหล่ งกระจายตั วอ่ อนของปะการั งตาม
ธรรมชาติ มาตรการระยะยาวที่ต้องทํา คือ การรณรงค์ให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงภาวะคุกคามต่อ
แนวปะการัง อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน
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2.4 นโยบายมาตรการส่ ง เสริ ม ภาครั ฐ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องของระดับจังหวัดรวมไปถึงระดับประเทศ ต้องมี
นโยบายหรือมาตรการส่งเสริมให้กับหน่วยงาน องค์กร และ
ผู้ประกอบการอื่นที่จัดทําโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และในส่วนของสถานศึกษา
ภาครัฐควรมีการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อศึกษาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ
วางแผน และมีนโยบายเพื่อลดปัญหาผลกระทบ หรือการ
จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สรุป
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะทวีความรุนแรงมากหรือน้อย เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง
อุณหภูมิที่สูงขึ้น น้ําท่วม ปะการังฟอกขาว เป็นต้น ขึ้นอยู่
กับพฤติก รรมของมนุษย์ ที่ทํากิจกรรมต่า ง ๆ ดั งนั้นการ
ใส่ใจการสร้ างความตระหนัก การมี จิตสํา นึกที่ดี ต่อโลก
ก็จะช่วยลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกได้
สุดท้ายนี้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเพื่อสร้างความ
ตระหนักและมาตรการที่เป็นแบบแผนให้กับ ผู้ประกอบการ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ
ประชาชนทั่วไป เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยากในการป้อ งกัน ไม่ใ ห้เกิด ปัญหานี้ใ นปัจจุ บัน แต่ถ้ า
ได้รับความร่วมมือจากประชากรในทุกส่วนของโลกก็จะ
ช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรเทา
หรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยลงเท่านั้น
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