บทบรรณาธิิการ
Editorial Note
บทความในวารสารธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ.
2564 ฉบัับไตรมาสที่� ่ 4 (ตุุลาคม – ธัันวาคม) เป็็นช่่วงที่มีี� ่ การ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิ ด 19 สายพัั น ธุ์์� โอไมครอน ทำำ�ให้้
การจััดทำำ�วารสารด้้วยการสััมภาษณ์์ต้้องดำำ�เนิินการผ่่ า นทาง
ออนไลน์์  เพื่่� อ ความปลอดภัั ย ของทุุ ก ฝ่่ า ย ในไตรมาสนี้้�
สผ. มีีกิิ จ กรรมเด่่ น คืือ การเข้้ า ร่่ ว มการประชุุ ม COP26:
ปฏิิบััติิการ ‘หยุุด’ โลกร้้อน ท่่ามกลางวิิกฤติิโควิิด 19 ณ เมืือง
กลาสโกว์์ ประเทศสกอตแลนด์์ ที่่ป� ระเทศไทยและหลายประเทศ
ทั่่�วโลกได้้แสดงเจตจำำ�นงค์์ในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อย่่างจริิงจััง ในส่่วนของเรื่่อ� งจากปก เป็็นมุุมมองทางนิิเวศวิิทยา
เพื่่�อการฟื้้�นฟููป่่าชายเลนอย่่างยั่่�งยืืน ณ ป่่าชายเลนบางปูู เพื่่�อ
แสดงลัักษณะระบบนิิเวศของป่่าชายเลนบางปููและแนวทาง
การฟื้้�นฟููและจััดการอย่่างเหมาะสมให้้เกิิดความยั่่�งยืืน เกี่่�ยว
กัับการสััมภาษณ์์พิิเศษ อาสาสมััครผู้้�รัักษ์์ทะเล ให้้ทราบถึึง
ความจำำ�เป็็น บทบาทหน้้าที่่� และการปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� ร่่วมเป็็นเครืือข่่าย
ในการจััดการปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ต่่อทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง�
รวมถึึงบทบาทอื่่น� ที่่ส� นัับสนุุนให้้ชุมุ ชนเข้้มแข็็ง และในหััวข้้อสิ่่ง�
แวดล้้อมและมลพิิษ ได้้นำำ�เสนอเรื่่�องของขยะทะเลที่่�บางแสน
ซึ่่�งขยะที่่�เกิิดขึ้้�นถููกพััดพามาจากทะเล ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากชุุมชน
เอง ชุุมชนต้้องร่่วมมืือกัันในการจััดการ หากไม่่มีีการจััดการที่่�
ดีีอาจส่่งผลต่่อทััศนีียภาพที่่�สวยงามของชายหาด และสููญเสีีย
งบประมาณเพื่่�อใช้้ในการจััดการขยะเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ในวารสาร
ฉบัับนี้้�ยัังมีีหััวข้้ออื่่�นที่่�น่่าติิดตาม และบรรณาธิิการขอเรีียน
ให้้ ทุุ ก ท่่ า นที่่� ติิ ด ตามวารสารธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ที่่�โดยปกติิจะเผยแพร่่เป็็นเอกสารในทุุกไตรมาส แต่่เนื่่�องจาก
การรัั บ ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารในปัั จจุุ บัั น ที่่� ส ามารถเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล ได้้
ทุุกแห่่ง ทุุกเวลา จึึงได้้มีีการเผยแพร่่คอลััมน์์ในวารสารฯ
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ สผ. และส่่วนราชการที่่�เป็็นเครืือข่่าย อีีกทั้้�ง
จะรวบรวมคอลััมน์์ต่่างๆ เป็็นวารสารรายหกเดืือน เผยแพร่่
ทางเว็็บไซต์์ สผ. เช่่นเดิิม และบรรณาธิิการขอขอบคุุณผู้้�อ่่าน
ทุุกท่่านที่่�ติิดตาม ให้้กำ�ลั
ำ ังใจ ให้้ข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะ
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามการเปลี่่�ยนแปลงของ
เทคโนโลยีีและสัังคมต่่อไป
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Columns in the Natural and Environment Journal
in the 4 quarter of 2021 (Octobler – December) which
were conducted in the periods of Omicron-led Coronavirus
outbreak, results of interviewing the key informants via
online for safety. In this quarter, ONEP conducted the
crucial activity was participation in the COP 26: Action to
“Stop” Global warming at Glasglow, Scotland. Thailand
and other countries expressed to reduce Greenhouse
Gases emission. The topic from the cover is Bangpu
mangrove forest: an ecological perspective for sustainable
mangrove restoration. The topic illustrates techniques how to
address mangrove forest sustainably. In terms of the special
interview, Marine Rangers is the topic to inform roles, duties
and activities of Marine Rangers and their networks to deal
with challenges of marine and coastal resources as well as
communities’ capacity. In case of the environment and
pollution topic, Marine debris at Bang Saen. Most solid wastes
were distributed on the Bang Saen beach were from the sea.
Communities in Bang Sean collaborate to address the solid
waste problem by community power. If the problem is not
managed appropriately, sight seeing of the beach might be
degraded. The communities might pay a large amount of
money to address the problems increasingly. In addition,
the journal is composed of other interested topics. In this
opportunity, the editor would like to inform that the journal
is always deployed quarterly, but in this situation, everyone
could access to the journal anywhere and any time through
ONEP website and other government websites connected
with the ONEP website. In addition, the journal is going
to be deployed every six months through the website.
The Editor would like to thank you for following, encouraging
and providing suggestions and recommendations to improve
the journal continuously associated with technological and
social changes.  
th
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เรื่องเด่น สผ.
โดย กองบรรณาธิิการ

บริเวณศูนย์ประชุม Glasgow Climate Change Conference

“Glasgow Climate Change Conference” หรืื อ “COP 26” เป็็ น การประชุุ ม ประจำำ�ปีี ครั้้� ง ที่่� 26
ของประเทศสมาชิิ ก ภายใต้้ ก รอบอนุุ สัั ญญาสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
(UNFCCC) จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 31 ตุุลาคม – 12 พฤศจิิกายน 2564 ณ เมืืองกลาสโกว์์ สกอตแลนด์์ นัับเป็็น
การประชุุมใหญ่่ของโลก ซึ่่�งสหราชอาณาจัักร ในฐานะประธาน COP26 ผลัักดัันให้้เกิิดขึ้้�น เพื่่�อเน้้นย้ำำ��
ความเร่่ ง ด่่ ว นที่่� ป ระเทศสมาชิิ ก ต้้ อ งยกระดัับการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
เพื่่�อให้้เป้้าหมายของความตกลงปารีีสเป็็นจริิง ตลอดจนสามารถรัับมืือกัับผลกระทบที่่�เลวร้้ายของสภาพ
ภููมิิอากาศซึ่่�งมีีแนวโน้้มรุุนแรงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ จนนัักวิิทยาศาสตร์์ส่่งสััญญาณเตืือนภััยสีีแดง (Code Red)
ว่่า “การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” เป็็น “ภััยคุุกคามของมวลมนุุษยชาติิ”
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ห้องประชุมใหญ่ในช่วง COP26 World Leaders Summit

“เรามาถึงจุดเดียวกับเจมส์บอนด์แล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ใช่โศกนาฏกรรม
ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์...” ถ้อยแถลงของนายบอริส จอห์นสัน
นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ประธาน COP26

ตััวอย่่างถ้้อยแถลงที่่สำ� ำ�คััญของประเทศ อาทิิ สหรััฐอเมริิกา โดย
ประธานาธิิบดีีนายโจ  ไบเดน ประกาศการกลัับมาเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและแสดงความเสีียใจที่่�รััฐบาล
ก่่อนหน้้านี้้�ถอนตััวออกจากความตกลงปารีีส พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�มั่่�น
จะสนัับสนุุนด้้านการเงิินเพื่่�อการปรัับตััวและเร่่งเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�
พลัังงานสะอาดให้้กัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนา เยอรมนีี โดยนายก
รััฐมนตรีีอัังเกลา แมร์์เคิิล ประกาศยกระดัับเป้้าหมายเพื่่อ� มุ่่�งสู่่�ความ
เป็็นกลางทางคาร์์บอน ภายในปีี ค.ศ. 2045 และจะสนัับสนุุนด้้าน
การเงิินจำำ�นวนกว่่า 50 ล้้านยููโร หรืือราวๆ 1.8 พัันล้้านบาท ให้้กับั
กองทุุนด้้านการปรัับตััว จีีน แม้้ว่่านายสีี จิ้้�นผิิง ประธานาธิิบดีี 
ไม่่ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมฯ ด้้วยตนเอง แต่่ได้้จัดั ส่่งเอกสารถ้้อยแถลง
แผนงานในการมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี ค.ศ 2060
สหราชอาณาจัักร นายบอริิส จอห์์นสััน นายกรััฐมนตรีี ได้้เน้้นย้ำำ��
ความเร่่งด่่วนที่่�ต้้องยกระดัับการดำำ�เนิินงานเพื่่�อควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้�น
ของอุุณหภูมิู ขิ องโลก ด้้วยการยกเลิิกโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินภายในปีี ค.ศ.
2030 ยกเลิิกรถยนต์์ที่่�ใช้้น้ำำ��มัันภายในปีี ค.ศ. 2035 รวมถึึงจะยุุติิ
การทำำ�ลายป่่าภายในปีี ค.ศ. 2030 ด้้วย

Highlight ที่่�สำำ�คััญของ COP26 คืือการประชุุมสุุดยอดผู้้�นำำ�โลก
(World Leaders Summit) ในวัันที่่� 1-2 พฤศจิิกายน 2564 ซึ่่�งผู้้�นำำ� 
117 ประเทศ ได้้แสดงเจตนารมณ์์ทางการเมืืองด้้านการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ โดยเฉพาะความพยายามในการมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ของโลก (Global net-zero emission)
ภายในกลางศตวรรษ เพื่่�อคงความเป็็นไปได้้ที่่�จะควบคุุมการเพิ่่�ม
ขึ้้�นของอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส ภายใน
ศตวรรษนี้้� ทั้้�งยัังรวมถึึงการเข้้าร่่วมปฏิิญญาหรืือรัับรองถ้้อยแถลง
ระดัับผู้้�นำำ�เพื่่�อผลัักดััน 4 ประเด็็นสำำ�คััญ ประกอบด้้วย “Coals”
การยกเลิิกการใช้้ถ่า่ นหิินเพื่่อ� เปลี่่ย� นผ่่านสู่่�พลัังงานสะอาด “Cars”
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�การใช้้รถยนต์์ที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ 
“Cash” การสนัั บ สนุุ น ด้้ า นการเงิิ น ให้้ กัั บ ประเทศที่่� มีี ความ
เปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และ “Trees”
การยุุติิการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าและความเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิิน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวทักทายกับ
นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร

สำำ�หรัับประเทศไทย พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี
หััวหน้้าคณะผู้้�แทนไทย ได้้ร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ที่จ่� ะยกระดัับ
การแก้้ไขปัั ญ หาสภาพภููมิิ อ ากาศของประเทศ ในการบรรลุุ
เป้้าหมายความเป็็นกลางทางคาร์์บอน ภายในปีี ค.ศ. 2050 และ
เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ภายในปีี
ค.ศ. 2065 พร้้อมกัับนำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุนุ เวีียน
และเศรษฐกิิจสีีเขีียว หรืือ BCG มาเป็็นยุุทธศาสตร์์แห่่งชาติิ เพื่่�อ
ปรัับกระบวนทััศน์์และการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ไม่่ทำำ�ลายระบบนิิเวศ
ซึ่่�งจะเป็็นวาระหลัักของการประชุุมเอเปคที่่�ไทยจะเป็็นเจ้้าภาพ
ในปีี ค.ศ. 2022
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวถ้อยแถลงยกระดับการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ Thai Pavilion COP26

การกำำ�หนดเป้้าหมายและนโยบายที่่�ชััดเจนเช่่นนี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การ
ขัับเคลื่่�อนภายในประเทศอย่่างเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น เพื่่�อมุ่่�งสู่่�สัังคม
คาร์์บอนต่ำำ��และมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ผลลััพธ์์ในรููปของคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของประชาชนชาวไทยจะ
เกิิดขึ้้�นอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน และผู้้�เก็็บเกี่่�ยวประโยชน์์นี้้�มิิใช่่ใคร
ที่่�ไหน แต่่เป็็นลููกหลานที่่�จะเติิบโตขึ้้�นบนแผ่่นดิินของเรานั่่�นเอง
อีีกหนึ่่�งเป้้าหมายที่่� COP26 ต้้องผลัักดัันให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ คืือ
การเจรจาหาข้้อสรุุปในประเด็็นที่่�ยัังคงค้้างอยู่่�เพื่่�อกำำ�หนดความ
ชััดเจนให้้กัับการดำำ�เนิินงานตามความตกลงปารีีส โดยครั้้�งนี้้�ถืือ
เป็็นก้้าวสำำ�คััญที่่�การประชุุม COP26 มีีข้้อตกลงร่่วม “Glasgow
Climate Pact” ครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญเรื่่�อง (1) แนวปฏิิบััติิ
ของกลไกความร่่วมมืือภายใต้้ข้้อ 6 ของความตกลงปารีีส เพื่่�อ
เป็็นกลไกสนัับสนุุนการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตระหว่่างประเทศ
ให้้ ป ระเทศสมาชิิ ก ใช้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายการลดก๊๊ า ซเรืือนกระจก
ของประเทศสมาชิิก (NDC) (2) กรอบการดำำ�เนิินงานร่่วมของ
เป้้ า หมาย NDC ในการลดก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก เพื่่� อ ประโยชน์์
ในการติิ ด ตามหรืือวิิ เ คราะห์์เป้้ า หมายและการดำำ� เนิิ น งาน
(3) กรอบความโปร่่งใสภายใต้้ความตกลงปารีีส ได้้ข้อ้ สรุุปในรายละเอีีย
ดการรายงานข้้ อมูู ลบัั ญชีีก๊๊ าซเรืือนกระจกของประเทศ ซึ่่� งจะ
เป็็นประโยชน์์ต่่อการติิดตามความก้้าวหน้้าของเป้้าหมาย NDC
(4) การปรัับตััวต่่อผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Adaptation) ที่่�ประชุุมมีีมติิให้้จััดตั้้�งแผนงานกลาสโกว์์-ชาร์์ม
เอลเชค เพื่่อ� หารืือร่่วมกัันถึึงการกำำ�หนดเป้้าหมายและแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการปรัับตััวฯ และ (5) เป้้าหมายด้้านการเงิินระยะ
ยาว (Long-term finance) ซึ่่�งมีีความก้้าวหน้้าว่่าเป้้าหมายการ
ระดมทุุนจำำ�นวนปีีละ 1 แสนล้้านเหรีียญสหรััฐ จากประเทศพััฒนา
แล้้วจะบรรลุุตามเป้้าหมายอย่่างช้้าที่่�สุุดในปีี ค.ศ. 2023 และมีี
แนวทางในระยะต่่อไปสำำ�หรับั การกำำ�หนดเป้้าหมายทางการเงิินใหม่่
ในระยะหลัังปีี ค.ศ. 2025
การประชุุม COP ครั้้ง� นี้้ มีีผู้้�
� เข้้าร่่วมจำำ�นวนกว่่า 38,000 คน มากกว่่า
COP25 ณ  กรุุงมาดริิด ประเทศสเปน เกืือบสองเท่่า (COP25
มีีผู้้�เข้้าร่่วมประมาณ 22,000 คน) โดยมีีผู้้�แทนจากประเทศสมาชิิกและ
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บรรยากาศในห้องเจรจาเพื่อหาข้อสรุปต่อแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามความตกลงปารีส

เอกสาร (ร่าง) ข้อตัดสินใจที่ถูกน�ำมาหารือ
เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน

เบื้องหลังการเจรจาก่อนปิดการประชุม COP26
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องค์์กรสัังเกตการณ์์ NGO ภาคเอกชน สื่่�อมวลชน เป็็นต้้น เนื่่�องจาก
COP26 ถืือเป็็นจุุดเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศในระยะหลัังปีี ค.ศ.2020 ผู้้�คนจากทั่่�วทุุกภููมิภิ าคของโลก
จึึงให้้ความสนใจมากเป็็นพิิเศษ นอกจากนี้้� องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่ช่� ว่ ย
สร้้างสีีสัันให้้ COP เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี คืือ กลุ่่�มเยาวชน ซึ่่�งในครั้้ง� นี้้�ร่ว่ ม
แสดงเจตนารมณ์์อย่่างสร้้างสรรค์์ในการปกป้้องสภาพภููมิิอากาศ
และระบบนิิเวศ โดยเรีียกร้้องให้้ประเทศต่่างๆ เร่่งดำำ�เนิินงานเพื่่�อ
ให้้บรรลุุเป้้าหมายการควบคุุมอุุณหภููมิิตามความตกลงปารีีส ทั้้�งนี้้�
ในปััจจุุบััน เราอาจเห็็นเยาวชนมีีบทบาทมากขึ้้�นในการร่่วมกำำ�หนด
ทิิศทางอนาคตของโลก เพราะพวกเขาตระหนัักถึึงสิิทธิิในฐานะที่่จ� ะ
เติิบโตเป็็นประชากรส่่วนใหญ่่ในวัันข้้างหน้้า
นอกเหนืือจากการร่่วมเจรจาและติิดตามความคืืบหน้้าการประชุุม
แล้้ว อีีกหนึ่่�งภารกิิจที่่�คณะผู้้�แทนไทยทุุกคนต้้องผ่่านพ้้นไปให้้ได้้
ก็็คืือ การรัักษาตััวให้้ปลอดภััยตลอดระยะเวลาเข้้าร่่วมการประชุุม
เนื่่อ� งจาก COP26 เป็็นศููนย์์รวมคนจำำ�นวนมากและจััดขึ้้น� ท่่ามกลาง
สถานการณ์์โควิิด 19 ดัังนั้้�น ผู้้�จััดจึึงมีีมาตรการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดที่่�เข้้มข้้น ตั้้�งแต่่ก่่อนเดิินทางมาประชุุม เช่่น มาตรการกัักตััว
สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�เดิินทางจากประเทศเสี่่�ยงสููง ข้้อกำำ�หนดในการได้้รัับ
วััคซีีนครบโดส การตรวจคััดกรองโควิิด 19 ทั้้�งแบบ PCR test ก่่อน
เดิินทางและเมื่่อ� เดิินทางไปถึึงกลาสโกว์์ โดยผู้้�เข้้าร่่วมทุุกคนจะต้้อง

ภาพวาดบนก�ำแพงแสดงสรุปประเด็นส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ในห้วง COP26

กลุ่มเยาวชนที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์อย่างสร้างสรรค์ในการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ตรวจ Lateral flow test ทุุกวัันและรายงานในระบบสาธารณสุุข
ของสหราชอาณาจัักร พร้้อมแสดงผลตรวจที่่�เป็็นลบก่่อนผ่่าน
เข้้างานทุุกครั้้ง� และแน่่นอนรวมถึึงการสวมใส่่หน้า้ กากตลอดช่่วงเวลา
ที่่� อ ยู่่�ในบริิ เวณศูู น ย์์ประชุุ ม มาตรการป้้ อ งกัั น โควิิ ด ที่่� เข้้ ม ข้้ น นี้้�
ผนวกกัับความตื่่น� รู้้�ด้า้ นสาธารณสุุขของคนไทย ได้้นำ�ำ พาให้้คณะของ
เราปลอดภััยตลอดการประชุุมและเดิินทางกลัับถึึงประเทศโดย
สวััสดิิภาพ คำำ�สุุภาษิิตโบราณว่่า “รู้้�รัักษาตััวรอดเป็็นยอดดีี” ยัังคง
นำำ�มาใช้้ได้้เสมอไม่่ว่่าสถานการณ์ไ์ หน

ห้องประชุมในวันสุดท้ายที่ COP26 มีการรับร้องข้อตัดสินใจ

ในท้้ายที่่�สุุดนี้้� ก่่อนการประชุุม COP26 นัักวิิทยาศาสตร์์ได้้ประเมิินไว้้ว่่าความพยายามของประเทศต่่างๆ ตามเป้้าหมาย NDC ที่่�ประกาศ
ไว้้จะมีีผลช่่วยควบคุุมอุุณหภููมิิโลกได้้แค่่ระดัับ 2.8 องศาเซลเซีียส เมื่่�อสิ้้�นสุุดศตวรรษนี้้�เท่่านั้้�น ยัังห่่างไกลต่่อเป้้าหมายของความตกลง
ปารีีสที่่�ต้้องพยายามจำำ�กััดอุุณหภููมิิโลกให้้ต่ำำ��กว่่า 2 องศาเซลเซีียส และพยายามควบคุุมให้้ไม่่เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส อย่่างไรก็็ดีี 
ผลจากการประชุุม COP26 ซึ่่�งผู้้�นำำ�ประเทศต่่างๆ ประกาศยกระดัับเป้้าหมายให้้ท้า้ ทายมากขึ้้น�  ทำำ�ให้้เห็็นแนวโน้้มความเป็็นไปได้้ที่จ่� ะควบคุุม
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย นัับเป็็นสััญญาณที่่�บ่่งบอกว่่าประชาคมโลกกำำ�ลัังเปลี่่�ยนผ่่านไปในทิิศทางที่่�ควรจะเป็็น
เพื่่อ� รัับมืือกัับผลกระทบที่่เ� ลวร้้ายจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ในช่่วงเวลาหลัังจากนี้้�จึงึ เป็็นความรัับผิิดชอบของพวกเราทุุกคนที่่ต้� อ้ ง
ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนให้้การเปลี่่�ยนผ่่านนี้้�เกิิดขึ้้�นจริิงและเป็็นธรรม ดัังเช่่นที่่�ผู้้�นำำ�หลายประเทศได้้กล่่าวไว้้ เราทุุกคนต้้องเริ่่�มลงมืือทำำ�แล้้วใน
ตอนนี้้� เพราะเราจะไม่่มีี “โลกที่่�สอง” ให้้ได้้ใช้้ “แผนสอง” ในการเยีียวยาสภาพภููมิิอากาศ และช่่วงเวลาที่่จ� ะหยุุดยั้้�งหายนะของ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศได้้ ก็็คืือ “เวลานี้้�” นั่่�นเอง
7
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Glasgow Climate Change Conference

“Glasgow Climate Change Conference” or “COP26” is the annual Conference of
the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
(COP26), convened on 31 October to 12 November 2021 at Glasgow, United
Kingdom. The gigantic event is aimed to reaffirm the urgency of climate actions
in pursuing the goals of the Paris Agreement. The global pursuance also includes
tackling the adverse impacts of climate change which scientists warn a sign
“Code Red” that climate change now becomes a critical threat for humanity.
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ห้องประชุมใหญ่ในช่วง COP26 World Leaders Summit

“เรามาถึงจุดเดียวกับเจมส์บอนด์แล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ใช่โศกนาฏกรรม
ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์...” ถ้อยแถลงของนายบอริส จอห์นสัน
นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ประธาน COP26

Notable leaders’ commitments and announcements
during the Summit included; United States: President
Joe Biden announced the return of the U.S. on climate
actions after rejoining the Paris Agreement and apologized
for its withdrawal according to the former government.
Germany: Federal Chancellor Angela Merkel stated
the enhancement of German goals to achieve carbon
neutrality by 2045 and to commit EUR 50 million for
the multilateral Adaptation Fund. China: no matter the
President Xi Jinping did not appear himself at the Summit,
China has submitted the long-term national strategy to
achieve its carbon neutrality by 2060. United Kingdom:
Prime Minister Boris Johnson expressed the urgency to
enhance climate actions to limit global warming by phasing
our coal power plant by 2030, canceling fossil fuel cars
by 2035, as well as halting forest degradation by 2030.

One of the COP26 highlights is the World Leaders Summit
held on 1-2 November, in which 117 leaders around
the world joined and announced political commitments to
pursue efforts on global net-zero emission targets and to
limit the increase of global temperature to 1.5 degrees
Celsius above pre-industrial levels within this century.
The highlights are also included the endorsement of
leaders’ declaration or statement, comprising 4 elements
which are; Coals: to cancel fossil fuels and support clean
energy transition; Cars: to accelerate the transition to
zero-emission vehicles; Cash: to commit financial support
on climate actions to vulnerable countries; and Trees:
to halt and reverse forest loss and land degradation.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวทักทายกับ
นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร

For Thailand, Prime Minister General Prayut Chan-o-cha,
the head of the Thai delegation, stated that Thailand
will enhance climate actions to tackle climate change
by achieving carbon neutrality by 2050 and net-zero
greenhouse gas emission by 2065. Bio-Circular-Green (BCG)
economic model will be applied as the national strategy
to shift the paradigm for ecosystem-friendly economic
and social development. This agenda will become the
theme of APEC to be hosted by Thailand in 2022.
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวถ้อยแถลงยกระดับการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ Thai Pavilion COP26

Those clear climate policies and strategies will lead to
tangible implementation at national and sub-national
levels and allow Thailand to move towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
As a result of its implementation, a better quality of life
for Thai people will be improved in a firm and
sustainable way. Undoubtedly, the beneficiary is our children
and grandchildren growing under the shade of this land.
Moreover, the main objective of COP26 is to conclude
pending negotiation issues in order that the Paris
Agreement can be fully operated. Fortunately, the event
come up with the key outcomes known as “Glasgow
Climate Pact” which includes the following issues:
(1) Modalities and guidelines under the Article 6 of the
Paris Agreement: to conclude cooperative approaches
of international carbon markets to support NDC
mitigation actions of the Parties (2) Common time frames for
NDCs: to support tracking emission reduction targets
(3) Enhanced Transparency Framework: to finalize how
to track and communicate progress in tackling climate
change (4) Adaptation: to launch Glasgow-Sharm
el-Sheikh Work Programme on the Global Goal on
Adaptation to significantly step forward to reduce vulnerability
and strengthen resilience (5) Long-term finance:
to make progress that USD 100 billion climate finance goal
from developed countries, which will be reached by
2023 at the latest and to have the way forward for the
new post-2025 climate finance goal.
On this occasion, there are approximately 38,000
participants who attended the COP26, almost doubling the
number of participants of COP25 in Madrid, Spain (22,000
people joined COP25). The list of participants consists of
194 parties and 1 observer state, observer organizations,
NGOs, private sectors, media, etc. COP26 occurred in the
10

บรรยากาศในห้องเจรจาเพื่อหาข้อสรุปต่อแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามความตกลงปารีส

เอกสาร (ร่าง) ข้อตัดสินใจที่ถูกน�ำมาหารือ
เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน

เบื้องหลังการเจรจาก่อนปิดการประชุม COP26
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post-2020 period which was assumed as the crossroad of
climate change, therefore people around the world keep
an eye on global climate progress and trends afterward.
In addition, one of the components which makes the
annual COP lively is youth, who engage in this event to
express their positive intention to protect climate and
ecosystems. The youth also recall the Parties to accelerate
their actions in alignment with the Paris Agreement’s
temperature goal. Thanks to their awareness, we can see
youth that nowadays plays a role in designing their own
future recognizing their own right as a majority of
the population in the world.

กลุ่มเยาวชนที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์อย่างสร้างสรรค์ในการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ

Besides the COP negotiations, Thai delegates have
another responsibility to overcome which is being safe during
the conference period due to huge participants gathered
among the COVID-19 situation. The host country launched
the pandemic preventive measures including predeparture and on-site measures. Pre-departure measures
include the requirement to quarantine for participants from

red list countries, be fully vaccinated, and have negative
PCR-test results. During the conference, all participants
are required to take a lateral flow test every day,
to report its results to the UK health system, and to show
those system recorded results before the entrance to the
conference area. These intensive measures surplus with
health literacy of Thai people allowed Thai delegation
to stay healthy throughout the COP period.

ภาพวาดบนก�ำแพงแสดงสรุปประเด็นส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ในห้วง COP26

ห้องประชุมในวันสุดท้ายที่ COP26 มีการรับร้องข้อตัดสินใจ

Finally, before COP26, the scientific assessment indicated that global efforts according to NDCs could limit
the increase of global temperature at 2.8 degrees Celsius by this century, away from the Paris goals. However, COP26
outcomes with regards to the Leaders’ commitment lightened the sign of the possibility to hold the temperature
increase to well below 2 degrees Celsius resulting in keeping the Paris Agreement’s goals alive. Consequently, the
world thrives on the suitable way to combat climate change, and we should drive its transition together taking into
account equity and common responsibilities. According to many leaders’ statements, we will not have
“Planet B” to use “Plan B” for healing our climate. It is one minute to midnight to prevent the critical threshold of
climate change. We need to act now!
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เมื่่�อพููดถึึง “ป่่าชายเลน” หลายคนคงนึึกถึึงภาพของ
ต้้ น โกงกางที่่� มีี รากค้ำำ��จุุ น ดูู น่่ า แปลกตาหรืื อ ภาพปลา
ตีีนที่่� ค ลานอยู่่�บนพื้้� น เลน ในบทความนี้้� จ ะพามารู้้�จััก
ป่่ า ชายเลนให้้ ม ากขึ้้� น ผ่่ า นมุุ ม มองทางนิิ เ วศวิิ ท ยาและ
มาร่่วมกัันค้้นหาเหตุุผลว่่าทำำ�ไมเราจึึงควรอนุุรัักษ์์และฟื้้น
� ฟูู
ป่่าชายเลน?

ป่่าชายเลนพบได้้บริิเวณชายฝั่่�งและปากแม่่น้ำำ��ในเขตร้้อนและเขตกึ่่�งร้้อนของ
โลก ในประเทศไทยนั้้�นพบป่่าชายเลนกระจายตััวอยู่่�ทั้้�งชายฝั่่�งอ่่าวไทยและ
อัันดามััน เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าระบบนิิเวศป่่าชายเลนมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อพื้้�นที่่�
ชายฝั่่ง� และปากแม่่น้ำำ�� โดยทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นแนวรอยต่่อระหว่่างระบบนิิเวศบกและ
ทะเล เอื้้�อประโยชน์์แก่่สิ่่�งมีีชีีวิิตในแง่่ของแหล่่งอาหาร แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย และ
แหล่่งอนุุบาลสััตว์์วััยอ่่อน ทำำ�ให้้ห่่วงโซ่่อาหารในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งสามารถดำำ�เนิิน
ไปได้้ อีีกทั้้�งให้้ประโยชน์์แก่่มนุุษย์์ในเชิิงสัังคมและเศรษฐกิิจ เช่่น ด้้านการประมง
ด้้านการใช้้ประโยชน์์ในครััวเรืือน และที่่ป� ฏิิเสธไม่่ได้้คืือบทบาททางนิิเวศวิิทยา
ของป่่าชายเลนที่่�ช่่วยปกป้้องพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง บรรเทาความรุุนแรงของคลื่่�นลม
และการกัั ด เซาะชายฝั่่� ง  อีีกทั้้� ง เป็็ น แหล่่ ง กัั ก เก็็ บ และส่่ ง ผ่่ า นคาร์์บอน
รวมถึึงสารอาหารต่่างๆ สู่่�ระบบนิิเวศทะเลและระบบนิิเวศป่่าบกอื่่น� ๆ ที่่อ� ยู่่�ใกล้้เคีียง
หากแต่่ในช่่วงหลายสิิบปีีที่่�ผ่่านมาพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนถููกรบกวนและถููกทำำ�ลาย
จากการขยายตััวของสัังคมเมืืองและการพััฒนาพื้้�นที่่�เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ของ
มนุุษย์์  เช่่น พื้้�นที่่�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนทั่่�วโลก
โดยเฉพาะในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีความเสื่่อ� มโทรมและลดลงอย่่าง
มาก นอกจากนี้้� ป่่ า ชายเลนยัั ง ได้้ รัั บ ผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศโลกที่่ส่� ง่ ผลให้้ระดัับน้ำำ�� ทะเลเพิ่่ม� สููงขึ้้น� และเกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของ
รููปแบบความผัันแปรตามฤดููกาลของปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ปริิมาณน้ำำ��ฝน
ความเค็็ม ปริิมาณสารอาหาร กล่่าวได้้ว่า่ หากป่่าชายเลนถููกรบกวนจากปััจจััยที่่ก� ล่่าว
มาข้้างต้้นจนเกิินความสามารถในการฟื้้�นตััวจะส่่งผลให้้ป่่าชายเลนเสื่่�อมโทรม
และไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ทางนิิเวศวิิทยาได้้ ดัังนั้้�นจึึงเกิิดแนวคิิดในการอนุุรัักษ์์
เพื่่�อคงสภาพของป่่าชายเลนตามธรรมชาติิ ตลอดจนแนวคิิดในการฟื้้�นฟูู
ระบบนิิเวศป่่าชายเลนที่่จ� ะช่่วยเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�เสื่่�อมโทรมนั้้�น
กลัับมีีสภาพอุุดมสมบููรณ์์อีีกครั้้�งหนึ่่�ง แต่่ทว่่าการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่าชายเลน
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จนั้้�นต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานความเข้้าใจด้้านนิิเวศวิิทยาของ
ป่่าชายเลนที่่ถู� กู ต้้อง รวมถึึงต้้องสอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชนท้้องถิ่่น� และ
ต้้องอาศััยการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐและเอกชน ในบทความนี้้�
จึึงชวนทุุกคนมาถอดบทเรีียนผ่่านมุุมมองด้้านนิิเวศวิิทยาป่่าชายเลนจากการฟื้้น� ฟูู
ป่่าชายเลนบางปูู จัังหวััดสมุุทรปราการ ซึ่่�งเป็็นป่่าชายเลนที่่�อยู่่�ใกล้้เมืืองหลวง
ใช้้เวลาเดิินทางเพีียงไม่่ถึึงหนึ่่�งชั่่�วโมงจากกรุุงเทพมหานคร ถืือเป็็นพื้้�นที่่ที่� ต่� อบ
โจทย์์การพัักผ่่อนและการทำำ�กิิจกรรมนัันทนาการของคนเมืืองได้้เป็็นอย่่างดีี 
กัับคำำ�ถามที่่�ว่่า ปลููกป่่าชายเลนอย่่างไรให้้ได้้มากกว่่าแค่่พื้้�นที่่�สีีเขีียว?
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ก่่ อ นที่่� เ ราจะเดิิ น เข้้ า ไปทำำ� ความรู้้�จัั ก กัั บ ป่่ า ชายเลนบางปูู
เราควรทำำ�ความเข้้าใจลัักษณะตามธรรมชาติิของป่่าชายเลนและ
กระบวนการทางนิิเวศวิิทยาที่่�เกิิดขึ้้�นในป่่าชายเลนที่่�ช่่วยให้้การ
ฟื้้�นฟููป่่าชายเลนมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นเสีียก่่อน ป่่าชายเลนนั้้�น
มีีลัักษณะต่่างจากป่่าบกทั่่�วไปเนื่่อ� งจากตั้้ง� อยู่่�บริิเวณปากแม่่น้ำำ��และ
ชายฝั่่�งจึึงได้้รัับอิิทธิิพลจากปรากฏการณ์์น้ำำ��ขึ้้�นน้ำำ��ลง ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��
เข้้าท่่วมพื้้น� ที่่อ� ย่่างสม่ำำ�� เสมอส่่งผลให้้ดินิ อยู่่�ในสภาวะขาดออกซิิเจนและ
น้ำำ��ที่่�เข้้าท่่วมนี้้�ยัังนำำ�ความเค็็มเข้้ามาในป่่าชายเลนอีีกด้้วย ต้้นไม้้
ในป่่าชายเลนจึึงมีีการปรัับตััวให้้สามารถอยู่่�รอดและเจริิญเติิบโต
ได้้ในสภาวะดัังกล่่าวทั้้�งด้้านสััณฐานวิิทยา กายวิิภาค และกลไก
ทางสรีีรวิิ ท ยา ถึึ ง แม้้ ว่่ า ต้้ น ไม้้ ใ นป่่ า ชายเลนจะจัั ด อยู่่�ในกลุ่่�ม
‘facultative halophytes’ ที่่เ� ติิบโตได้้ดีีในสภาพที่่ไ� ม่่มีีความเค็็ม แต่่ก็็
สามารถเติิบโตในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีความเค็็มได้้ ซึ่่�งพัันธุ์์�ไม้้แต่่ละ
ชนิิดมีีช่่วงความทนต่่อสภาพแวดล้้อม เช่่น ความเค็็ม ระยะเวลาที่่�
น้ำำ��ท่่วมถึึง ที่่�แตกต่่างกัันไปตามความสามารถในการปรัับตััว ส่่วน
ที่่�เห็็นได้้ชััดเจนและต่่างจากต้้นไม้้ในป่่าบกทั่่�วไปคืือ “ระบบราก”
โดยระบบรากของต้้นไม้้ชายเลนมีีลัักษณะพิิเศษช่่วยทำำ�หน้า้ ที่่ม� ากกว่่า
แค่่การเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ��และสารอาหารในดิิน แต่่ยัังพบว่่ามีีหน้้าที่่�ใน
การแลกเปลี่่�ยนแก๊๊สผ่่านรากหายใจเหนืือดิินภายใต้้สภาวะที่่�มีีน้ำำ��
ท่่วมขััง ดัังเช่่น พืืชสกุุลแสมและลำำ�พูู นอกจากนี้้�มีีหน้้าทีี่่�ช่่วยค้ำำ�จุ
� ุน
และประคองลำำ�ต้้นให้้ตั้้�งอยู่่�บนดิินเลนอ่่อนได้้ เช่่น รากค้ำำ��ยัันของ
โกงกาง รากพููพอนของตะบููน อีีกลัักษณะพิิเศษของพืืชชายเลนที่่�
เราคุ้้�นเคยกัันดีีคืือการงอกของเมล็็ดตั้้ง� แต่่ยังั อยู่่�บนต้้น (viviparous)
เห็็นได้้จากสิ่่�งที่่�เราเรีียกว่่า “ฝัักโกงกาง” ส่่วนที่่�เราเข้้าใจว่่าเป็็นฝััก
(ผล) นั้้�นความจริิงแล้้วคืือส่่วน hypocotyl ของต้้นกล้้าที่่�ยืืดยาว
เพื่่�อให้้สามารถปัักลงพื้้�นดิิน พร้้อมตั้้�งตััวและเจริิญเติิบโตต่่อไปได้้
ทัันทีีในดิินเลน นอกจากนี้้�ผลหรืือเมล็็ดของต้้นไม้้ในป่่าชายเลนบาง
ชนิิดมีีโครงสร้้างที่่ทำ� ำ�ให้้ลอยน้ำำ��ได้้ช่ว่ ยส่่งเสริิมการกระจายพัันธุ์์ต� าม
ธรรมชาติิจากการถููกพััดพาไปกัับน้ำำ�� หากเข้้าใจธรรมชาติิของต้้นไม้้
ชายเลนแต่่ละชนิิดแล้้วจะทำำ�ให้้สามารถเลืือกพัันธุ์์ไ� ม้้ที่เ่� หมาะสมใน
การปลููกฟื้้น� ฟููในพื้้�นที่่นั้้� น� ๆ ได้้ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้กล้้าไม้้มีีอัตั ราการเติิบโต
และอััตราการรอดที่่�สููงขึ้้�น
อีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในการฟื้้�นฟููป่่าชายเลนคืือ “สภาพพื้้�นที่่�”
ที่่�ส่่งผลต่่อปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเจริิญเติิบโต
และการตั้้�งตััวของกล้้าไม้้ที่่�ปลููก ปััจจััยสำำ�คััญคืือความสููงของระดัับ
พื้้�นที่่�ป่่าและความลาดชัันของพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลต่่อรููปแบบการท่่วมถึึง
ของน้ำำ��และความเค็็มของน้ำำ��ในดิิน โดยป่่าชายเลนตามธรรมชาติิ
ส่่วนใหญ่่นั้้�นมีีปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นต่่างจากป่่าบก คืือ “การแบ่่ง
เขตพัันธุ์์�ไม้้” (zonation) เนื่่�องจากต้้นไม้้แต่่ละชนิิดมีีช่่วงของ
ความทนต่่อปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกััน ทำำ�ให้้แต่่ละบริิเวณ
ในพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนที่่�มีีสภาพแวดล้้อมต่่างกัันมีีต้้นไม้้เด่่นต่่างชนิิด
กััน ในสภาพธรรมชาติิพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนบริิเวณริิมแม่่น้ำำ��หรืือทะเล
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มีีลัักษณะเป็็นหาดเลนที่่�เกิิดจากการทัับถมของตะกอนที่่�ถููกพััดพา
มากัับกระแสน้ำำ��จึึงเป็็นดิินที่่�มีีสภาพอ่่อนนุ่่�ม พืืชกลุ่่�มแรกที่่�สามารถ
เจริิญเติิบโตและตั้้ง� ตััวได้้ในพื้้�นที่่ห� าดเลนโล่่งนี้้� คืือ “พัันธุ์์ไ� ม้้เบิิกนำำ�”
(pioneer species) ที่่�เจริิญเติิบโตได้้เร็็ว ทนความเค็็มได้้ดีี และไม่่
ต้้องการร่่มเงา เช่่น แสม และ ลำำ�พูู ซึ่่�งพืืชกลุ่่�มนี้้�จะเอื้้�อให้้สภาพ
แวดล้้อมเหมาะสมกัับพืืชชนิิดอื่่�น ทำำ�ให้้พืืชอื่่�นสามารถเข้้ามาเจริิญ
เติิบโตในพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนได้้ บริิเวณที่่�ถััดเข้้ามาด้้านในแผ่่นดิินจะ
พบต้้นไม้้ชนิิดอื่่�น เช่่น ต้้นโกงกาง ทั้้�งโกงกางใบใหญ่่และโกงกาง
ใบเล็็ก บริิเวณในส่่วนที่่�ไม่่ได้้รัับการท่่วมถึึงของน้ำำ��ทะเลบ่่อยนัักจะ
พบพืืชสกุุลตะบููน กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างของสัังคม
พืืช โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงด้้านชนิิดพืืช อัันเป็็นผล
เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมของพื้้�นที่่� เรีียกว่่า “การ
เปลี่่�ยนแปลงแทนที่่�” (succession) ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิและมัักใช้้ระยะเวลานานหลายปีีกว่่าที่่�จะเห็็น
การแบ่่งเขตพัันธุ์์�ไม้้ที่่�ชััดเจน ดัังนั้้�นในป่่าชายเลนที่่�เคยถููกรบกวน
ที่่�เราเรีียกว่่า “ป่่าชายเลนรุ่่�นสอง” หากมีีการฟื้้�นตััวตามธรรมชาติิ
ในช่่วงระยะเวลาที่่�นานพอก็็จะสามารถเกิิดการแบ่่งเขตพัันธุ์์�ไม้้ที่่�
ชััดเจนได้้เช่่นกััน
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แม้้ว่่าเป้้าหมายหลัักของการฟื้้�นฟููป่่าชายเลนโดยทั่่�วไปคืือการเพิ่่�ม
พื้้�นที่่�สีีเขีียวบริิเวณชายฝั่่�งและปากแม่่น้ำำ��  เพื่่�อกำำ�บัังคลื่่�นลมตาม
ธรรมชาติิ บรรเทาความรุุนแรงของการกััดเซาะชายฝั่่�ง และช่่วยให้้
สายใยอาหารยัังดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างมีีเสถีียรภาพ แต่่อีีกบทบาท
หนึ่่�งของป่่าชายเลนที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คััญคืือศัักยภาพในการ
กัักเก็็บคาร์์บอนระยะยาว ทั้้ง� คาร์์บอนในรููปของมวลชีีวภาพพืืช (plant
biomass) ที่่ไ� ด้้จากกระบวนการสัังเคราะห์์ด้้วยแสง และคาร์์บอนที่่�
สะสมในดิินที่่�มีีปริิมาณมากกว่่าระบบนิิเวศป่่าแบบอื่่�นๆ การปลููก
ฟื้้�นฟููป่่าชายเลนในปััจจุุบัันจึึงมีีวััตถุุประสงค์์อีีกข้้อหนึ่่�งเพื่่�อการลด
คาร์์บอน (carbon mitigation) โดยกุุญแจสำำ�คัญ
ั ที่่ทำ� �ำ ให้้ป่า่ ชายเลน
สามารถกัักเก็็บคาร์์บอนได้้มากคืือการมีีผลผลิิตขั้้�นปฐมภููมิิสุุทธิิ
(Net Primary Productivity; NPP) สููง และสููญเสีียคาร์์บอนใน
อััตราที่่�ต่ำำ��เนื่่�องจากกระบวนการย่่อยสลายที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างช้้าๆ ใน
สภาวะที่่� ดิิน มีีน้ำำ��ท่่ว มขัั งอัั น จะเป็็ น สภาวะที่่� ทำำ�ให้้ จุุลิิน ทรีีย์์เกิิ ด
เมตาโบลิิซึมึ ได้้ช้า้ ลง นอกจากการสะสมคาร์์บอนแล้้วในป่่าชายเลน

ยัังเกิิดการหมุุนเวีียนและส่่งผ่่านคาร์์บอนไปยัังระบบนิิเวศรอบข้้าง
ในบริิเวณชายฝั่่�งและปากแม่่น้ำำ��ด้้วย เมื่่�อส่่วนของพืืชทั้้�งใบ กิ่่�งก้้าน
ดอก และผล เสื่่�อมสภาพและร่่วงหล่่นลงสู่่�พื้้�นป่่า ส่่วนใหญ่่จะถููก
กระแสน้ำำ�พั
� ดั พาออกจากป่่าชายเลนไป ส่่วนรากใต้้ดินิ ที่่เ� สื่่อ� มสภาพ
จะสะสมอยู่่�ในดิินในรููปของซากราก ซึ่่�งต่่อมาจะผุุพัังแตกเป็็น
ชิ้้น� เล็็ก ๆ และกลายเป็็นอิินทรีียวััตถุุ (organic matter) ที่่ส� ะสมในดิิน เป็็น
แหล่่งทรััพยากรของจุุลชีีพในดิินสำำ�หรับั ใช้้ในกระบวนการย่่อยสลาย
ที่่�เป็็นการปลดปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์สู่่�บรรยากาศ ดัังนั้้�นระบบ
นิิเวศป่่าชายเลนจึึงเป็็นเหมืือนตััวต่่อชิ้้�นสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้เกิิดการ
ส่่งผ่่านคาร์์บอนไปยัังระบบนิิเวศข้้างเคีียงได้้ ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าหากการปลููก
ฟื้้น� ฟููป่า่ ชายเลนประสบผลสำำ�เร็็จนอกจากจะมีีบทบาทในการสะสม
คาร์์บอนได้้ในระยะยาวแล้้วยัังเอื้้�อให้้วััฏจัักรคาร์์บอนในบริิเวณ
ชายฝั่่�งและปากแม่่น้ำำ��ดำำ�เนิินไปได้้เช่่นเดีียวกัับวััฏจัักรคาร์์บอน
ที่่�เกิิดขึ้้�นในป่่าชายเลนธรรมชาติิอีีกด้้วย

การฟื้้�นฟููป่่าชายเลนมีีแนวทางที่่�หลากหลายขึ้้�นกัับวััตถุุประสงค์์และบริิบทแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละพื้้�นที่่� วิิธีีที่่�ไม่่ซัับซ้้อนและลงทุุน
น้้อยที่่�สุุดคืือ การปล่่อยให้้ฟื้้�นตััวตามธรรมชาติิโดยอาศััยกล้้าไม้้ที่่�เจริิญเติิบโตตามธรรมชาติิในพื้้�นที่่�นั้้�น แต่่อาจใช้้ระยะเวลานานในการ
ฟื้้�นตััวและเสี่่�ยงต่่อการถููกรบกวนจากทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิหรืือการบุุกรุุกโดยมนุุษย์์ และอีีกวิิธีีหนึ่่�ง
คืือการปลููกฟื้้�นฟููป่่าที่่�เป็็นการนำำ�กล้้าไม้้มาปลููกในพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องการฟื้้�นฟููเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการฟื้้�นฟููตามธรรมชาติิ ซึ่่�งอาจเป็็นกล้้าไม้้
จากการเพาะชำำ�หรืือที่่พ� บตามธรรมชาติิ วิธีีนี้้
ิ ถู� กู นำำ�ไปใช้้อย่่างแพร่่หลายเนื่่อ� งจากสามารถทำำ�ได้้ในระยะเวลาสั้้น� สามารถจััดการได้้ง่า่ ย และ
เป็็นการเพิ่่�มความตระหนัักในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยผ่่านการมีีส่่วนร่่วมในการปลููกฟื้้�นฟููป่่าที่่�ได้้รัับความสนใจจากทั้้�งภาครััฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่่�วไป ทั้้�งนี้้�การปลููกป่่าชายเลนให้้ได้้มากกว่่าป่่านั้้�นต้้องคำำ�นึึงถึึงลัักษณะของพื้้�นที่่� พัันธุ์์�ไม้้ที่่�ใช้้ในการปลููกฟื้้�นฟูู ต้้นทุุนที่่�ใช้้
ในการเตรีียมการฟื้้น� ฟูู และการจััดการในระยะยาว โดยอยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้�ด้้านนิิเวศวิิทยาที่่ไ� ด้้กล่่าวมาข้้างต้้น รวมถึึงคุุณค่า่ เชิิงสัังคม
และเศรษฐกิิจต่่อชุุมชนที่่จ� ะช่่วยเพิ่่�มโอกาสความสำำ�เร็็จในการฟื้้�นฟููป่่าชายเลนได้้ในระยะยาว
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หากพููดถึึง “สถานตากอากาศบางปูู” หลายคนคงนึึกถึึงภาพ
ของสถานที่่ท่� ่องเที่่�ยวยอดนิิยมในการดููนก หรืือนึึกถึึงสถานที่่�
พัักผ่่อนหย่่อนใจสมชื่่�อสถานตากอากาศ ด้้วยบรรยากาศ
ของป่่าชายเลนที่่�ทอดยาวริิมชายฝั่่�งและหาดโคลนที่่�กว้้าง
สุุดสายตา แต่่ทราบหรืือไม่่ว่่ากว่่าจะเป็็นป่่าชายเลนบางปูู
ที่่�เราเห็็นในวัันนี้้�ใช้้เวลากว่่า 15 ปีีในการฟื้้�นฟูู แต่่เดิิมพื้้�นที่่�
ป่่าชายเลนแห่่งนี้้�ได้้รัับผลกระทบจากการขยายตััวของพื้้�นที่่�
ชุุมชนและโรงงานอุุตสาหกรรมในเขตจัังหวััดสมุุทรปราการ
อีีกทั้้�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เกิิดการกััดเซาะชายฝั่่�งอย่่างรุุนแรง ทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนในบริิเวณนี้้�เหลืือเพีียงแนวแคบๆ ริิมชายฝั่่�ง
เท่่านั้้�น ต่่อมาจึึงได้้รับั ความร่่วมมืือจากทั้้�งภาครััฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่่�วไปในกิิจกรรมปลููกฟื้้�นฟููป่่าชายเลนที่่�ดำำ�เนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง และจััดตั้้�งเป็็นพื้้�นที่่� “ศููนย์์ศึึกษาธรรมชาติิ”
เพื่่� อ ให้้ ค วามรู้้�กัั บ เยาวชนและบุุ ค คลทั่่� ว ไป  ในปัั จจุุ บัั น
ป่่าชายเลนบางปููจึงึ สามารถฟื้้น� ตััวจนมีีความอุุดมสมบููรณ์แ์ ละ
เป็็นมากกว่่าแค่่สถานตากอากาศ
พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนบริิเวณสถานตากอากาศบางปููนั้้�นเป็็นแนว
แคบตามแนวชายฝั่่�ง บริิเวณด้้านในสุุดของป่่ามีีโครงสร้้าง
เขื่่�อนคอนกรีีตเพื่่�อป้้องกัันการท่่วมของน้ำำ��ทะเล ส่่วนบริิเวณ
ติิ ด ทะเลเป็็ น พื้้� น ที่่� ห าดเลนโล่่ ง ที่่� เ ป็็ น พื้้� น ที่่� ห ากิิ น ของนก
ชายเลนหลากชนิิด ป่่าชายเลนบางปููตั้้�งอยู่่�บริิเวณชายฝั่่�ง
ทิิศตะวัันออกของปากแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยาจึึงได้้รับั ตะกอนที่่ถู� กู พััดพามา
กัับกระแสน้ำำ��จากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาและน้ำำ��ทะเล เนื่่�องด้้วย
บริิเวณหาดเลนเป็็นพื้้�นที่่�โล่่งได้้รัับอิิทธิิพลจากคลื่่�นลมมากจึึง
ทำำ�ให้้พืืชไม่่สามารถเจริิญได้้ แต่่เมื่่�อระดัับพื้้�นที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นจะ
พบต้้นไม้้ชายเลนเข้้ามาเจริิญได้้ ในพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนบางปููนี้้�
สามารถพบต้้ น แสมขาว (Avicennia alba Blume)
เป็็นพัันธุ์์ไ� ม้้เด่่นกระจายอยู่่�ทั่่ว� พื้้น� ที่่ สั� งั เกตได้้จากเรืือนยอดสููงสม่ำำ�� เสมอ
บริิเวณด้้านในป่่าพบต้้นโกงกาง (Rhizophora spp.) ได้้บ้้าง
เห็็นได้้ว่่าพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�ยัังไม่่มีีการแบ่่งเขตพัันธุ์์�ไม้้ที่่�ชััดเจน ทั้้�งนี้้�
อาจเป็็นเพราะสภาพแวดล้้อมในพื้้�นที่่�นี้้�มีีความแตกต่่างกััน
ไม่่มากและพื้้�นที่่�เป็็นแนวแคบมีีระยะทางจากริิมชายฝั่่�งเข้้า
มาถึึ ง แนวเขื่่� อ นด้้ า นในประมาณ  100 เมตร เนื่่� อ งจาก
ป่่าชายเลนบางปููได้้รับั อิิทธิิพลจากความเค็็มของน้ำำ�� ทะเลและคลื่่น�
ลมทะเลอยู่่�เสมอ ต้้นแสมขาวที่่ส� ามารถเจริิญในช่่วงความเค็็ม
สููงจึึงสามารถอยู่่�รอดและตั้้ง� ตััวได้้ดีีกว่่าชนิิดอื่่น� และมีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในฐานะของไม้้เบิิกนำำ�ที่ช่่� ว่ ยให้้สภาพแวดล้้อมเหมาะกัับ
ต้้ น ไม้้ ช นิิ ด อื่่� น ที่่� จ ะเข้้ า มาเจริิ ญ ในพื้้� น ที่่� นี้้� ต่่ อ ไป ซึ่่� ง หมู่่�ไม้้
แสมขาวในบริิเวณนี้้�เจริิญมาจากทั้้ง� ต้้นกล้้าที่่เ� จริิญตามธรรมชาติิ
และต้้นกล้้าจากการปลููกฟื้้�นฟูู
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ป่่าชายเลนบางปููนั้้น� สามารถเกิิดการฟื้้น� ตััวตามธรรมชาติิจากเมล็็ดที่่ม� า
จากต้้นไม้้ใหญ่่หรืือแม่่ไม้้ที่่�ยัังคงมีีเหลืืออยู่่�บ้้างในพื้้�นที่่� และเมล็็ดไม้้ป่่า
ชายเลนที่่�ถููกพััดพามาจากพื้้�นที่่�อื่่�นโดยกระแสน้ำำ��ที่่�เข้้าท่่วม แต่่เมล็็ด
เหล่่านี้้�ไม่่สามารถอยู่่�รอด งอก และเจริิญเติิบโตเป็็นกล้้าไม้้ได้้ทั้้�งหมด
ทั้้� ง นี้้� เ พราะได้้ รัั บ การรบกวนจากปัั จ จัั ย สิ่่� ง แวดล้้ อ มอยู่่�เสมอ เช่่ น
คลื่่น� ลมที่่ป� ะทะกัับกล้้าไม้้ ขยะทะเลที่่ถู� กู พััดมากัับคลื่่น� ทัับถมบริิเวณด้้าน
ในป่่า ดัังนั้้�นการฟื้้�นตััวตามธรรมชาติินี้้�จึึงอาจต้้องใช้้เวลาหลายสิิบปีี
เพื่่�อให้้ได้้ป่่าชายเลนที่่�อุุดมสมบููรณ์์ หรืืออาจไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้หาก
ปััจจััยรบกวนนั้้�นรุุนแรงเกิินกว่่าที่่�ป่่าชายเลนจะฟื้้�นตััวได้้ ดัังนั้้�นเพื่่�อ
ให้้พื้้�นที่่�นี้้�สามารถฟื้้�นตััวเป็็นป่่าชายเลนจึึงต้้องมีีการปลููกฟื้้�นฟููและ
ปรัั บ สภาพแวดล้้ อ มที่่� เ อื้้� อ ต่่ อ การฟื้้� น ฟูู เห็็ น ได้้ จ ากในบริิ เ วณ
สถานตากอากาศบางปููมีีการสร้้างแนวไม้้ไผ่่ชะลอคลื่่น� บริิเวณด้้านหน้้าของ
หาดเลนเพื่่�อลดความรุุนแรงในการปะทะของคลื่่�นลมที่่�จะช่่วยให้้กล้้าไม้้
ที่่�อยู่่�ด้้านหลัังแนวไม้้ไผ่่มีีโอกาสรอดและตั้้�งตััวในพื้้�นที่่�ที่่�ปลููกฟื้้�นฟููได้้
มากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดการปลููกเสริิมอย่่างเป็็นระบบโดยมีีการ
กำำ�หนดพื้้�นที่่�ปลููกที่่ชั� ัดเจนในแต่่ละรอบการปลููก ซึ่่�งช่่วยลดการรบกวน
กล้้าไม้้ที่่�ปลููกจากการเดิินของผู้้�ร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งมีีการ
ส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชนและประชาชนทั่่ว� ไปเข้้ามาร่่วมกิิจกรรมปลููกป่่าด้้วย
การอำำ�นวยความสะดวกด้้านการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ปลููก การจััดเตรีียมกล้้าไม้้
และการให้้ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การฟื้้� น ฟูู ป่่ า ชายเลน ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า พื้้� น ที่่�
ป่่าชายเลนบางปููนั้้น� มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของสัังคมและ
เพิ่่�มความตระหนัักในการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่าชายเลน  
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กระบวนการลดทอนคลื่่น� และการตกตะกอนในป่่าชายเลน นอกจาก
นี้้�แล้้วการฟื้้�นฟููป่่าชายเลนยัังสร้้างคุุณค่่าในด้้านการเป็็นแหล่่ง
พัักผ่่อนหย่่อนใจและแหล่่งศึึกษาธรรมชาติิอีีกด้้วย ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
คืือป่่าชายเลนที่่�ฟื้้�นตััวจะให้้ประโยชน์์กัับชุุมชนท้้องถิ่่�นโดยเป็็น
แหล่่งอาหารและแหล่่งประกอบอาชีีพ เห็็นได้้จากการทำำ�ประมงท้้องถิ่่น�
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของป่่าชายเลนและเกิิด
การพึ่่�งพิิงและอยู่่�ร่่วมกัับป่่าชายเลนอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�นการประเมิิน
ผลสำำ� เร็็ จ ของการฟื้้� น ฟูู ป่่ า ชายเลนจึึ ง สามารถสะท้้ อ นได้้ จ าก
ตััวชี้้�วััดหลากหลายแง่่มุุมมากกว่่าแค่่การวััดได้้จากการเติิบโตและ
การอยู่่�รอดของกล้้าไม้้

ความรู้้�ด้้านนิิเวศวิิทยาป่่าชายเลนมีีบทบาทต่่อแนวทางการปลููก
ฟื้้น� ฟููป่า่ ชายเลนบางปููเป็็นอย่่างมาก  ดัังที่่เ� ห็็นได้้จากการเลืือกชนิิด
ของกล้้าไม้้ที่ใ่� ช้้ในการปลููกฟื้้น� ฟููที่ไ่� ม่่ใช่่การปลููกเพีียงแค่่ชนิิดใดชนิิด
หนึ่่�ง แต่่มีีการปลููกแบบผสมชนิิดที่่นำ� ำ�กล้้าไม้้เบิิกนำำ� คืือ แสม และ
ลำำ�พูู มาปลููกร่่วมกัับกล้้าไม้้โกงกางด้้วย ซึ่่�งกล้้าไม้้ที่เ่� ป็็นพืืชเบิิกนำำ�นี้้�
สามารถเจริิญเติิบโตได้้เร็็วและตั้้ง� ตััวได้้ในพื้้�นที่่ห� าดเลนโล่่งที่่จ� ะช่่วย
เอื้้�อให้้กล้้าไม้้ที่่�นำำ�มาปลููกร่่วมกัันหรืือกล้้าไม้้ที่่�ปลููกเสริิมภายหลััง
สามารถอยู่่�รอดและเจริิญเติิบโตได้้ อีีกทั้้�งกล้้าไม้้เบิิกนำำ�ที่่�มีีระบบ
รากแผ่่กว้้างใต้้ดิินที่่�ช่่วยในเรื่่�องของการสะสมของตะกอนบริิเวณ
หาดเลน โดยช่่วยลดการพััดพาของตะกอนออกไปกัับกระแสน้ำำ�จึ
� งึ ช่่วย
บรรเทาการกััดเซาะพื้้�นที่่�ได้้ด้้วย ขนาดและอายุุของกล้้าไม้้ที่่�ใช้้ใน
การปลููกฟื้้น� ฟููต้อ้ งเหมาะสมกัับพื้้�นที่่� กล่่าวคืือกล้้าไม้้ต้อ้ งมีีความทน
ต่่อสภาพแวดล้้อมได้้ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่ามีีการปลููกกล้้าไม้้โกงกาง
เสริิ ม ในบริิ เวณด้้ า นในป่่ า ที่่� จ ะเอื้้� อ ให้้ ก ล้้ า ไม้้ มีีอัั ต ราการรอด
ที่่�มากขึ้้�น หากแต่่การอยู่่�รอดและการเติิบโตของต้้นไม้้เป็็นเพีียงแค่่
ตััวชี้้วั� ดั หนึ่่�งที่่ส� ะท้้อนถึึงความสำำ�เร็็จของการปลููกฟื้้น� ฟููป่า่ ชายเลนเท่่านั้้น�

จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นบทเรีียนสำำ�คััญที่่�ได้้จากป่่าชายเลนบางปูู คืือ
การฟื้้� น ฟูู อ ย่่ า งไรให้้ ยั่่� ง ยืืนที่่� ทำำ� ให้้ ป่่ า ชายเลนสามารถทำำ�หน้้ า ที่่�
ทางนิิเวศวิิทยาได้้ในระยะยาว โดยต้้องเริ่่ม� จากการฟื้้น� ฟููบนพื้้น� ฐานความรู้้�
และความเข้้าใจนิิเวศวิิทยาของป่่าชายเลน ที่่�จะช่่วยให้้สามารถ
วางแผนฟื้้�นฟููและจััดการป่่าชายเลนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
ควรคำำ�นึึงถึึงธรรมชาติิของพืืชชายเลนแต่่ละชนิิด การแบ่่งเขต
พัันธุ์์ไ� ม้้ และสภาพแวดล้้อมของพื้้น� ที่่ฟื้� น�้ ฟูู อีีกทั้้ง� ควรมีีการติิดตามและ
ประเมิิ น ผลของการปลูู ก ฟื้้� น ฟูู รวมถึึ ง ประเมิิ น ผลกระทบจาก
สิ่่ง� รบกวนที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในระหว่่างการฟื้้น� ฟูู เช่่น ผลกระทบจากขยะ
ทะเล น้ำำ��เสีียและมลพิิษจากโรงงานอุุตสาหกรรม ผลกระทบจาก
การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศของโลก เพื่่อ� ให้้สามารถปรัับแผน
ในการฟื้้น� ฟููป่า่ ชายเลนให้้เหมาะสมได้้ และที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ คืือการสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมของสัังคมเพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักถึึงบทบาทของ
ตนเองในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยเริ่่�มจากส่่งเสริิมความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ป่่าชายเลนให้้กับั ประชาชนทั่่�วไป เฉพาะอย่่างยิ่่ง� คนในชุุมชนท้้องถิ่่น�
ที่่�สามารถใช้้ประโยชน์์จากป่่าชายเลนได้้ จึึงกล่่าวได้้ว่่าการศึึกษา
นิิเวศวิิทยาของป่่าชายเลนจะเป็็นกุุญแจสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้การอนุุรัักษ์์
และฟื้้�นฟููป่่าชายเลนเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน

การฟื้้�นฟููป่่าชายเลนนั้้�นได้้มากกว่่าการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว แต่่ยัังช่่วย
ฟื้้�นฟููบทบาทด้้านนิิเวศวิิทยาและคุุณค่่าทางสัังคมและเศรษฐกิิจ
ของป่่าชายเลนอีีกด้้วย เมื่่�อป่่าชายเลนฟื้้�นตััวจะทำำ�หน้้าที่่�ในการ
ให้้ บ ริิ ก ารทางนิิ เวศโดยเป็็ น แหล่่ ง ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย และแหล่่ ง อาหาร
ให้้กัับสิ่่�งมีีชีีวิิต จึึงเป็็นแหล่่งอนุุรัักษ์์ความหลากหลายของสิ่่�งมีีชีีวิิต
ที่่สำ� ำ�คัญ
ั บริิเวณชายฝั่่ง�  อีีกทั้้�งบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการเป็็นแหล่่งกัักเก็็บ
คาร์์บอนทั้้�งในระยะยาวและช่่วยบรรเทาการกััดเซาะชายฝั่่�งผ่่าน
17
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An ecological perspective
for sustainable mangrove restoration
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Many people will think of the strange prop roots of
Rhizophora trees or the mudskipper resting on the mud
when we talk about mangrove forests. This article will
introduce you to the world of mangrove forests from
an ecological perspective and explain why they must be
conserved and restored.

Mangrove forests can be found in the coastal and estuarine areas in the
tropical and subtropical zones. In Thailand, mangrove forests distribute
along the Andaman and Gulf of Thailand coasts. Mangrove forests serve
as a natural buffer between the terrestrial and aquatic ecosystems in
coastal and estuarine areas, as we all know. Mangrove forests provide a
food source, shelter, and nursery habitat for diverse groups of organisms
that will supply and support the food chain in the coastal areas.
Furthermore, the human can utilize mangrove forests for socioeconomic purposes
such as fishery and household utilization. The ecological contribution that
mangrove forests protect the coasts and reduce wave, wind, and coastal
erosion is one of important functions that we cannot ignore. Moreover,
mangrove forests function as a carbon reservoir and transferring carbon
and nutrients to adjacent marine and forest ecosystems.
However, the mangrove forests have been disturbed and deforested
from the urbanization and land-use changes in the coastal areas
(i.e., aquaculture) over the last decades. Consequently, the mangrove areas
have been decreased globally, particularly in Southeast Asia where
mangrove areas were extensively degraded and depleted. Moreover, recent
climate change has threatened the mangrove forests by influencing the
sea level rise and shifting seasonal patterns of environmental factors
(i.e., precipitation, salinity, nutrient loads). If mangrove forests were disturbed
beyond the resilience threshold, they will not be able to regenerate and
would eventually degrade resulting in the loss of ecological functions.
Therefore, the concepts of mangrove conservation and restoration have
been developed to preserve the remnants of natural mangrove forests
and to increase the areas of restored mangrove forests, respectively.
However, successful mangrove conservation and restoration must take into
account both the ecological concepts of mangrove forests and meeting
the demands of the local community, which will require the participation
of both the government and private sectors. We will learn a lesson through
mangrove restoration from an ecological perspective at Bangpu mangrove
forest in Samut Prakarn Province, which is located close to the capital
Bangkok and is appropriate for leisure activities for the urban livings just
spending an hour drive. How does mangrove restoration contribute more
than just green space?
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Understanding the nature and characteristics of
mangrove forests and the ecological processes that occur
in mangrove forests is crucial for successful mangrove
restoration. Mangrove forests differ from other terrestrial
forests according to their location in the estuary and
coastal areas, where usually influenced by tidal regimes.
The inundation usually floods into the mangrove forests,
causing anoxia condition in the waterlogged soil and
bringing the salinity into mangrove forests. As a result,
mangrove trees adapt to survive and grow under the
stress conditions mentioned previously by changing
their morphological and anatomical features, as well as
physiological mechanisms. Mangrove trees are classified
as facultative halophyte plants, which grow well under
low saline conditions but be able grow under high saline
environments. However, different mangrove tree species
have diverse tolerance levels to the stress environments
(i.e., high salinity, long-period and frequent inundation)
according to the specific adaptation of each mangrove
species.
One of the unique characters that distinguish mangroves
from terrestrial trees is their root system, which provides
special functions in addition to water and nutrient
acquisition. For example, the aboveground roots assist in gas
exchange under the waterlogged condition found in
Avicennia and Sonneratia trees; the supportive aboveground
roots help the tree to stabilize in the soft mud such as
the prop roots of Rhizophora tree and the buttress roots
of Xylocarpus tree. Another unique feature of mangrove
trees that we may be familiar with is the viviparous seed,
which the seed germination occurs on the mother trees.
For example, as the part that we always call as a fruit of
Rhizophora but actually this is hypocotyl of the seedling.
When seedlings fall off the mother trees, this character
(well-developed hypocotyl) helps them to establish and
grow immediately on the muddy ground. Moreover, the
fruits or seeds of some mangrove trees have a buoyant
structure that assists them to float in the water and
enables natural dispersal by the current. Understanding
the nature of mangrove trees will benefit a mangrove
restoration that the appropriate species can be selected
for the restoration, resulting in improved growth and
survival rates of seedlings. Another crucial factor for the
mangrove restoration is the condition of the restoration
area, which affects environmental factors influencing
the growth and establishment of planted seedlings.
The elevation and slope of the forest floor are the important
factors that determine the patterns of inundation and
the variation of soil-water salinity.
20

In most natural mangrove forests, a unique phenomenon
is known as zonation occurs, which differs from
terrestrial forests because each mangrove tree species has a
different tolerance range to environmental conditions.
Therefore, different tree species grow in different areas
of mangrove forests depending on the environmental
conditions. In the natural setting, mangrove forests along
the rivers and seashores have the character of mudflat
where the sediments carried by water currents are
deposited, resulting in a soft, muddy substrate. The first
group of mangrove plants that can grow and establish
in the mudflat area is the pioneer species, which rapidly
grow, tolerate high saline conditions, and do not require
the shaded area to grow i.e., Avicennia and Sonneratia.
The pioneer species will create suitable environments for
the other plant species that later can grow and establish
in the mangrove forests. In the interior area of the
mangrove forest, we can find other mangrove trees such as
Rhizophora trees including Rhizophora mucronata and
R. apiculata. The Xylocarpus trees can be found in the area
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with less frequent inundation. The process of changing
plant community structure especially changes in species
composition as a result of changing environmental
conditions is called succession. Mangrove succession occurs
naturally, and the distinct zonation may take several
years to appear. Thus, the disturbed mangrove forests
as known as secondary mangrove forests can have the
presence of distinct zonation after the mangrove forests
recovered in a sufficient period.

Even though the main goal of mangrove forest restoration
is expanding the green space in the coastal and
estuarine areas to provide natural coastal protection, reduce
coastal erosion, and maintain a sustainable food web.
Another function of mangrove forests that gain attention globally is the capacity for long-term carbon
sequestration, in terms of plant biomass from the photosynthesis
and carbon storage in the soil, which is higher than that
of other forest ecosystems.

Therefore, mangrove forest restoration now aims to assist carbon mitigation as well. High net primary productivity
(NPP) and low rates of carbon loss from slow decomposition processes under waterlogged soil, resulting in low
metabolism of microbes, are the main reasons why mangrove forests can accumulate a substantial quantity of
carbon. Mangrove forests contribute to carbon cycling and transfer carbon into adjacent ecosystems in coastal and
estuarine areas, in addition to carbon storage. When the litterfall, the plant parts such as leaf, branch, flower, and
fruit, senesce and fell to the forest floor; most litterfall will be exported from the mangrove forests by daily tide.
The belowground roots that reach the senescence stage will be accumulated in the soil as root necromass, later
decayed into small fragments, and eventually turn into organic matter. In the decomposition process, organic matter will be the carbon source for the soil microbes, which results in carbon dioxide released into the atmosphere.
Therefore, the mangrove ecosystems are the key piece of the puzzle that will link a process of carbon transfer to
the adjacent ecosystems. This suggests that the effective mangrove restoration will serve as a long-term carbon
sink. The restored mangrove forests will contribute to the carbon cycle in coastal and estuarine areas in the same
way that the natural mangrove forests do.
There are various approaches for mangrove restoration depending on the objectives and the environmental context
of the restoration sites. The simplest and most cost-effective approach is natural restoration from natural seedlings
regeneration at the restoration site, although it may take a long time to recover and may get disturbed by both
natural and human activities. Mangrove plantation is another method of mangrove restoration, which involve planting
mangrove seedlings at the restoration sites to facilitate natural regeneration. The seedlings can be nursery-grown
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or germinated naturally. This method is widely used
because of the short period of the restoration program,
easy to manage, and increase public engagement in
environmental issues through the cooperation among
government, private, and public sectors. However,
mangrove forests restoration aims more than just
creating green spaces, we necessarily concern the
characters of the restoration site, the species applied
for restoration, cost of the restoration process, and
long-term management. Moreover, the ecological
perspective as well as the socioeconomical values for the
local community, must be concerned to increase the
success of mangrove forest restoration in long term.
Bangpu Recreation Center is a popular tourist
attraction for birdwatching and a variety of leisure activities,
with a view of mangrove forests along the coast and
spectacular mudflats. However, it took more than 15
years for the Bangpu mangrove forest to recover to
its current state. In the last decades, this mangrove
forest was affected by the expansion of residential
and industrial areas in Samut Prakarn Province, and
also was impacted by severe coastal erosion.
Consequently, the mangrove forests in this area have
remained in a narrow stripe along the coast. It attracts
the attention of many sectors including government,
private, and public sectors, to participate in the
ongoing mangrove restoration in this area. Moreover, this
area was established as a nature educational center
for educating youth and the general public. Bangpu
mangrove forest can now recover and functions more
than the recreational space.
Bangpu mangrove forest is restricted to a narrow area
along the coast; the concrete barrier was set in the
most interior part of the forest for flood protection,
while the seaside area is an open mudflat where
provides the foraging ground for several mangrove
bird species. Bangpu mangrove forest, located on
the east side of Chao Phraya River Estuary, receives
the suspended sediment from the river and the sea
resulting in the extended mudflat. No vegetation
can develop on the mudflat since it is an open area
influenced by strong wave and wind. The mangrove
trees can primarily grow and establish themselves as
the elevation of the forest floor gradually increased.
The Avicennia alba trees are the dominant species in
the Bangpu mangrove forest, as evidence by a uniform
canopy. Rhizophora trees can be found in the inland
22

area. Regarding the environmental condition in this area
did not vary that much and the area is a narrow strip and
homogeneous with a distance of around 100 m from the
seaside, the zonation has not been shown, as can be seen
from the homogeneous forest structure. Due to the effects
of water salinity and currents in the Bangpu mangrove forest,
Avicennia alba trees that can resist high salinity can survive
and establish themselves better than other species. They
also act as pioneer species creating a favourable environment for other species to grow and establish. The stands
of Avicennia trees regenerated from both natural-grown
seedlings and planted-seedlings from the nursery.
In the Bangpu mangrove forest, natural regeneration could
occur from the seeds of the mother trees that remained
on the site and the imported mangrove seeds from the
other sites by the inundated water. However, due to the
disturbances from the environmental factors, for example,
the physical impacts from the current and sea debris
imported by the wave and deposited inside of the mangrove
forest, not all of the seeds could survive, germinate, and
grow into the seedlings. Regarding these factors, natural
mangrove restoration in this area may take several decades
depending on whether the mangrove forest can regenerate
under the severe disturbance that interferes with
ecological processes. Therefore, the assisting plantation and the
restoration site preparation will enhance the success of
restoration. The bamboo seawall in front of the mudflat
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and lowering coastal erosion. The size and age of seedlings must be appropriate for the restoration location,
and the seedlings must be tolerant of the environment.
The Rhizophora seedlings were planted within the forest
under shade canopy will improve the survival rates.
However, the survival and growth of trees are not only
indicators reflecting the success of mangrove restoration.

in the Bangpu mangrove forest was built to reduce the
energy of waves and wind, resulting in a high chance of
seedlings to survive and establish in the planting areas.
Moreover, the plan of planting routine designates a
certain area for each planting round to minimize seedling
disturbance caused by the volunteers (walking in the
plantation areas). Also, the private and public sectors are
encouraged to participate in mangrove planting activities
by facilitating access to the planting location, preparing
seedlings, and educating people about mangrove
restoration. This suggests that the Bangpu mangrove forest
plays a significant role in public engagement and raising
public awareness about the importance of mangrove
conservation and restoration.
The concepts of mangrove restoration at Bangpu are
based on an understanding of mangrove ecology. As it can
be observed from the seedling selection for restoration,
the mixed-species seedlings were chosen rather than
single species seedlings, with seedlings of the pioneer
species Avicennia and Sonneratia mixed in with seedlings
of Rhizophora. The seedlings of pioneer species are
fast-growing and well-established on the open mudflat
that will facilitate other seedlings planted at the same
time or seedlings planted later to survive. Moreover,
the seedlings of pioneer species develop horizontal
below-ground root systems, which facilitate sediment
accumulation on the mudflat by limiting sediment wash-off

Mangrove restoration benefits more than only increasing
the green spaces. It also restores the ecological and
socioeconomical functions of mangrove forests. When
the mangrove forests are recovered, they can provide
ecosystem services such as habitat and food sources
for diverse groups of organisms, helping to preserve the
biodiversity in the coastal areas. Moreover, mangrove
forests play a critical role in long-term carbon
accumulation and reducing coastal erosion through wave
reduction and sedimentation. Mangrove restoration sites
also provide aesthetic values as the recreational area
and nature educational center. The most significant
function is to serve as a food source and local fishery
for the local community. This will raise awareness about
the importance of mangrove forests and how to live in
harmony with them. Therefore, not only the productivity
of restored mangrove forests can be used to evaluate the
achievement of restoration, but it can also be assessed
by various indicators.
As previously mentioned, the important lesson learned
from the Bangpu mangrove forest is that sustainable restoration will benefit the ecological functions of mangrove
forests. With the initiation of understanding mangrove
ecology, we can efficiently restore mangrove forests and
sustainably manage the recovered mangrove forests.
There are some issues to consider, such as the nature
of each plant species, zonation, and the condition of the
restoration site. Moreover, monitoring and assessment
of mangrove restoration will allow enhancing the most
appropriate restoration plan, in addition, the impacts
of disturbance during the restoration period, such as
sea debris, water pollution from the industry, and the
influences of climate change must be evaluated. The
most crucial aspect is to involve public engagement in
order to raise awareness of environmental responsibility,
starting with public education regarding mangrove
forests, especially among the local community who are
directly involved and have access to the mangroves. To
summarize, studying mangrove ecology will be a critical
component of long-term mangrove conservation and
restoration.
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สััมภาษณ์พิเศษ
โดย กองบรรณาธิิการ
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พื้้�นที่่�อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็็นพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ที่่�อุุดม
ไปด้้วยทรััพยากรธรรมชาติิต่่างๆ รวมถึึงมีีความงดงามเหมาะแก่่การ
ท่่องเที่่ย
� วพัักผ่่อน การดููแลพื้้�นที่่ที่
� ก
่� ว้้างใหญ่่เช่่นนี้้�โดยอาศััยกำำ�ลัังของ
เจ้้าหน้้าที่่เ� พีียงอย่่างเดีียวเป็็นเรื่่�องที่่ทำ
� ำ�ได้้ยาก จำำ�เป็็นต้้องอาศััยกำำ�ลััง
ของผู้้�คนที่่มีีจิ
� ต
ิ ใจรัักในทะเล ต้้องการเห็็นทะเลที่่ง
� ดงาม สิ่่�งมีีชีีวิิตต่า่ งๆ
อยู่่�กัันอย่่างมีีความสุุข เป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่าที่่�จะส่่งต่่อให้้กัับคนรุ่่�น
ต่่อๆ ไปในอนาคต

ในทางหนึง่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้จดั ตัง้ ‘อาสาสมัครพิทกั ษท์ ะเล’ (Marine
Rangers) หรือ อสทล. เมื่อปี 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง กระบวนการ
เรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระหว่างระดับนโยบาย และระดับชุมชน และเพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง
โครงการนี้้�รัับสมััครบุุคคลสััญชาติิไทยอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป ให้้มาทำำ�หน้้าที่่�อาสาสมััครพิิทัักษ์์
ทะเลโดยมีีหน้้าที่่�ร่่วมมืือและช่่วยเหลืือการปฏิิบััติิงานราชการตามที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
ในโครงการหรืือกิิจกรรมที่่เ� กี่่ย� วกัับการอนุุรักั ษ์์ สงวนคุ้้�มครอง และฟื้้น� ฟููทรััพยากรทางทะเล
และชายฝั่่�งในท้้องถิ่่�น
ข้้อมููลจนถึึงเดืือนกัันยายน 2564 มีีอาสาสมััครพิิทักั ษ์์ทะเลทั่่�วประเทศจำำ�นวน 21,469 คน
ประกอบด้้วยหญิิงชายจากหลากหลายสาขาอาชีีพและระดัับการศึึกษามาร่่วมกัันทำำ�
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่ก� รมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� จััดขึ้้น� เช่่นการจััดเก็็บขยะตามชายหาด
การสร้้างบ้้านปลา การปลููกป่่าชายเลน เป็็นต้้น
อีีกทางหนึ่่�งก็็มีีผู้้�ที่่�รัักในท้้องทะเลและมีีความสนใจในกิิจกรรมเพื่่�อการดููแลทะเลด้้านใด
ด้้านหนึ่่�งเป็็นพิิเศษ คนเหล่่านี้้�ก็็เลืือกใช้้เวลาว่่างมาทำำ�งานเป็็นอาสาสมััครช่่วยเหลืือ
ทางราชการเพื่่อ� ดููแลทรััพยากรทางทะเลของประเทศเช่่นเดีียวกัับที่่คุ� ณ
ุ ธนพล ชััยวานิิชกุุล
เลืือกทำำ�กัับการดููแลสััตว์์ทะเลหายาก และการร่่วมทำำ�งานวิิจััยแนวปะการััง
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จากใจรักทะเล

สู่ความเป็นอาสาสมัคร
คุุณธนพล หรืือคุุณผินิ เป็็นเจ้้าของธุุรกิิจส่ว่ นตััว และที่่ปรึ
� กึ ษาธุุรกิิจ 
เล่่าเรื่่�องการเข้้ามาเป็็นอาสาสมััครเพื่่�อช่่วยดููแลทะเลของตนเองว่่า
เกิิดจากความชื่่�นชอบการดำำ�น้ำำ��ลึึก และจากประสบการณ์์ก็็พบว่่า
โอกาสที่่�จะได้้พบเห็็นสััตว์์ทะเลหายากมีีน้้อยมาก โดยเฉพาะการ
ได้้พบกัันแบบใกล้้ชิิด จนเมื่่�อปีี 2562 ที่่�มีีพะยููนและลููกวาฬเกย
ตื้้�นทางฝั่่�งอัันดามััน และทางกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
เปิิดรัับอาสาสมััครเพื่่อ� มาช่่วยดููแล ตนเองจึึงรีีบสมััครเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของทีีมอาสาสมััครทัันทีี
“ผมสมััครทัันทีี เพราะเป็็นโอกาสที่่�หายากยิ่่�งสำำ�หรัับประสบการณ์์
ชีีวิิตที่่�เราจะได้้ไปอยู่่�ใกล้้ชิิดกัับสััตว์์ตรงนั้้�น 12 ส.ค. วัันแม่่ปีี 2019
ผมไปเป็็นอาสาสมััครดููแลลููกวาฬชื่่�อโฮป  แต่่พอเราไปถึึงศููนย์์วิิจััย
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งทะเลอัันดามัันตอนบน (Phuket
Marine Biological Center) วาฬตาย ก็็เลยได้้ดููแลลููกพะยููนชื่่�อ
ยามีีลแทน ปีีนั้้�นจะมีีมาเรีียมกัับยามีีล ก็็เริ่่�มได้้เป็็นเหมืือนผู้้�ช่่วย
สััตวแพทย์์ตั้้�งแต่่ตอนนั้้�น”
คุุณธนพลเล่่าว่่า งานดููแลสััตว์์ทะเลหายากเหมืือนกัับการดููแล
คนป่่วยคนหนึ่่�ง โดยอาสาสมััครจะได้้ช่ว่ ยเจาะเลืือดเพื่่อ� นำำ�ไปตรวจหา
โรค ให้้อาหาร และแม้้สัตว์์ตั
ั วั นั้้�นจะตายไป ทางศููนย์์วิิจัยั ก็็จะนำำ�ศพ
ไปผ่่าพิิสูจน์์
ู เพื่่อ� หาสาเหตุุการเสีียชีีวิิต เช่่น กรณีีพะยููนมาเรีียม ที่่เ� มื่่อ�
ผ่่าชัันสููตรแล้้วพบขยะพลาสติิกในระบบทางเดิินอาหาร ทำำ�ให้้ได้้รู้้�
ถึึงปััญหาที่่�เป็็นต้้นเหตุุอย่่างแท้้จริิง
ปีี 2563 คุุ ณ ธนพลยัั ง มีีโอกาสไปช่่ ว ยดูู แ ลลูู ก โลมาที่่� เ กยตื้้� น
อีีกตััวหนึ่่�ง โดยเขาใช้้เวลาอยู่่�ที่ภู่� ูเก็็ตประมาณ 6 เดืือน และยัังรู้้�สึึก
มีีความสุุขกัับการทำำ�งานอาสาสมััคร จึึงเริ่่ม� มองหางานอื่่น� ๆ ที่่อ� าสา
สมััครอย่่างเขาสามารถเข้้าไปร่่วมทำำ�ได้้ และได้้พบว่่าสถาบัันวิิจััย
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งทะเลอัันดามััน กรมทรััพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่่�ง กลุ่่�มนิิเวศทางทะเล มีีงานสำำ�รวจแนวปะการััง
ที่่ข� ณะนั้้�นนำำ�โดย ดร.ลลิิตา ปััจฉิมิ (Lalita Putchim) เขาจึึงเสนอตััว
เข้้าไปช่่วยดำำ�น้ำำ��ถ่่ายภาพการทำำ�งานวิิจััย
“ผมบอกพี่่�แนน (ดร.ลลิิตา) ว่่า ผมเป็็นนัักดำำ�น้ำำ�� ถ่่ายรููปใต้้น้ำำ��ได้้
ผมมีีอุุปกรณ์์ดำำ�น้ำำ��ทุกุ อย่่าง พี่่อ� ยากได้้คนช่่วยงานไหม เขาก็็บอกว่่า
ดีีเลยมาช่่วยได้้ ตั้้�งแต่่นั้้�นมาผมก็็ย้้ายจากช่่วยงานสััตว์์ทะเลหายาก
มาช่่วยงานนิิเวศปะการัังแทน”
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ในการท�ำงานในแนวปะการัง เขาจะท�ำหน้าที่ช่วยถ่ายภาพงาน
วิจัย และหลังจากเสร็จงานแล้วหากมีอากาศในถังเหลืออยู่ก็จะ
เก็บขยะที่ถูกกระแสน�้ำกระแสลมพัดพามาอยูใ่ นบริเวณนัน้ เพราะ
พืน้ ที่ท�ำงานส่วนใหญ่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวจึงไม่มีผู้เขา้ ไปเก็บขยะ
เหล่านอี้ อกไป
คุุณธนพลเล่่าให้้ฟัังต่่อว่่า ทุุกวัันนี้้�งานอาสาสมััครที่่�เขาทำำ�อยู่่�นั้้�น
เป็็นการประสานงานภายในกัับหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เขาเข้้าไปร่่วม
ทำำ�งานด้้วย โดยงานอาสาสมััครแต่่ละงานที่่�ทำ�ก็
ำ ็จะมีีความแตก
ต่่างกััน เช่่น งานด้้านการดููแลสััตว์ท์ ะเลหายาก ก็็จะเข้้าไปเป็็นทีีม
งานที่่ช่� ว่ ยดููแลสััตว์ซึ่่์ ง� ต้้องทำำ�กันั ตลอด 24 ชั่่�วโมง ส่่วนงานวิิจัยั
แนวปะการัังก็็จะเป็็นลัักษณะการลงพื้้�นที่่ที่� จ่� ะมีีการกำำ�หนดระยะเวลา
ในการทำำ�งาน ซึ่่�งแต่่ละงานเขาก็็จะเข้้าไปช่่วยทำำ�ให้้การทำำ�งานของ
ทีีมงานที่่ทำ� �ำ อยู่่�สำำ�เร็็จเรีียบร้้อยรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้�น
นอกจากนี้้�เมื่่�อมีีงานอาสาสมััครที่่เ� ขาสามารถเข้้าร่่วมได้้ เช่่น การไป
ร่่วมตััดอวนที่่ไ� ปติิดอยู่่�ตามแนวปะการััง ซึ่่�งในระยะหลัังพบมากขึ้้�น
จากการลัักลอบทำำ�การประมงตามแนวชายฝั่่ง� เขาก็็จะร่่วมเป็็นหนึ่่�ง
ในนัักดำำ�น้ำ�ำ� ที่่เ� ข้้าไปตััดอวนเหล่่านั้้�นป้้องกัันไม่่ให้้ปะการัังต้้องตายไป
คุุณธนพลอธิิบายเรื่่อ� งอวนที่่ไ� ปติิดกับั ปะการัังว่่า “เจ้้าหน้้าที่่บ� อก
ว่่าทางเดีียวที่่�คนจัับปลาจะรอดจากการถููกจัับกุุม คืือเขาต้้อง
ตััดอวนทิ้้�ง พอเขาตััดอวนทิ้้�งก็็อาจจะไปเกยติิดทับั แนวปะการััง ซึ่่�ง
ตััวปะการัังเองเป็็นสิ่่ง� มีีชีีวิิตที่่มีี� สาหร่่ายอยู่่�ในเซลล์์ และสาหร่่าย
จะสัังเคราะห์์แสงเป็็นอาหารให้้กัับปะการััง เมื่่�อมีีอวนหรืือแห
ไปคลุุม สาหร่่ายสัังเคราะห์์แสงไม่่ได้้ ก็็จะค่่อยๆ ตายไป ทำำ�ให้้ปะการััง
ตายไปด้้วย กว่่าปะการัังจะโต 3 ปีี 10 ปีี แต่่ตายเร็็วมาก 5 วััน
7 วัันนี่่ต� ายเลย”
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ผู้มีใจรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ยัังมีีอีีกมาก

คุณธนพลเล่าว่า เมื่อได้มาท�ำงานอาสาสมัครทางทะเลท�ำให้ได้ คุุณธนพลกล่่าวว่่า “ผมคิิดว่่ามีีคนแบบผมอีีกมาก เพีียงแต่่ใคร
พบว่า มีคนอีกจ�ำนวนมากที่มีจิตใจรักสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้ จะเลืือกไปทำำ�อะไร แม้้กระทั่่�งทางธุุรกิิจ ถ้้าธุุรกิิจใดคิิดจะทำำ�
วิธีการต่างๆ ในการดูแลเรื่องเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น
ซีีเอสอาร์์หรืือทำำ�อาสาสมััครก็็ส่ง่ ผลต่่อธุุรกิิจของเขา อย่่างผมรู้้จั� กั
โรงงานที่่�ทำำ�แหอวน แล้้วลููกของเขารัักการดำำ�น้ำำ�� ก็็หาวิิธีีที่่�ทำำ�
มีีเจ้้าของร้้านกาแฟที่่� ร ะยองคนหนึ่่� ง ที่่� ม องเห็็ น ว่่ า ด้้านหลัั ง
อย่่างไรให้้รัักษ์์โลกมากขึ้้�นกัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีโอกาสทำำ�ลายโลก
ของร้้านเป็็นหาดที่่จ� ะเห็็นได้้ตอนน้ำำ�� ลง และคิิดว่า่ น่่าจะปลููกหญ้้าทะเล
เป็็นแหอวนรีีไซเคิิลได้้ไหม? หรืือรัับรีีไซเคิิลแหอวนที่่�เก็็บมาจาก
ได้้ จึึงติิดต่อ่ ไปที่่ศูู� นย์์วิจัิ ยั ที่่จั� งั หวััดระยองเพื่่�อขอทดลองปลููกหญ้้า
ขยะทะเล? ทุุกวัันนี้้�เวลาตััดอวนน้้องก็็จะเข้้ามาเอาตััวอย่่างอวน
ทะเลที่่ด้้� านหลัังร้้านกาแฟของตน โดยเขาพร้้อมจะดููแลทุุกอย่่าง
ไปศึึกษาว่่าสามารถนำำ�ไปผลิิต รีีไซเคิิลเป็็นอย่่างอื่่�นได้้หรืือไม่่”
ให้้ ทางศููนย์์วิิจััยก็็มอบเมล็็ดพัันธุ์์�หญ้้าทะเลไปให้้ และปััจจุุบัันก็็
สามารถปลููกหญ้้าทะเลขึ้้�นแล้้ว โดยเจ้้าของร้้านกาแฟคนดัังกล่่าว เขายัังบอกด้้วยว่่าทุุกคนสามารถเป็็นอาสาสมััครได้้ อย่่างเช่่น
ยัังคงช่่วยสำำ�รวจนัับปริิมาณและทำำ�รายงานส่่งอยู่่�จนปััจจุุบััน
ชาวบ้้านในจัั ง หวัั ด ชุุ ม พรที่่� ช่่ ว ยเหลืื อ เจ้้าหน้้าที่่� แ ละทีีมงาน
ดููแลลููกวาฬที่่�มาเกยตื้้�น เพราะเป็็นพื้้�นที่่�ห่่างไกลยากต่่อการหา
อีกตัวอย่างหนึ่งของอาสาสมัคร คือศิลปินรุ่นน้องท่านหนึ่ง ซึ่ง
อาสาสมััครเข้้าไปทำำ�งานในพื้้�นที่่�ได้้ เมื่่�อขอความช่่วยเหลืือจาก
เลือกไปใช้เวลาตามชายหาดที่ร้างผู้คน เพื่อไปเก็บขยะตามหาด
ชาวบ้้านก็็ได้้รัับความร่่วมมืือด้้วยดีี การที่่ค� นเหล่่านั้้�นมาช่่วยทำำ�งาน
เหล่านัน้ มาคัดแยกท�ำเป็นงานศิลปะ โดยใช้เวลาอยกู่ บั แต่ละหาด
ก็็นัับว่่าเป็็นอาสาสมััครเช่่นเดีียวกััน
เป็นเดือนๆ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ใจที่รักทะเลของตนมาท�ำงาน
อาสาสมัครเติมเต็มจิตใจให้ตัวเอง

ขออาสาจนกว่่าจะไม่่ไหว
คุุณธนพลให้้ความเห็็นว่่าประเด็็นปััญหาที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับทะเลในปััจจุุบัันคืือเรื่่�องของขยะ ซึ่่�งเขาเลืือกเรีียกว่่า “สิ่่�งแปลกปลอม
ในทะเลและชายหาด” เพราะเรื่่�องนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อทุุกมิิติิของทะเล เขายกตััวอย่่างให้้ฟัังว่่า
“สมมติิขวดหรืือภาชนะบางอย่่างหล่่นอยู่่�ตรงนั้้�นแล้้วสััตว์์บางอย่่าง หอย หมึึก ไปใช้้ชีีวิิตในนั้้�น หรืือพลาสติิกบางอย่่าง พอไปอยู่่�
ในทะเลแล้้วย่่อยสลายกลายเป็็นไมโครพลาสติิก บางทีีปลากิินเข้้าไป สุุดท้้ายมนุุษย์์ก็็กิินปลาต่่อ ถ้า้ มองภาพใหญ่่ไปอีีก จริิงๆ แล้้ว
ไม่่ใช่่แค่่ขยะในทะเลอย่่างเดีียว ขยะบนดิิน ขยะที่่ทิ้้� �งที่่�เชีียงใหม่่อาจจะหล่่นไปถึึงทะเลก็็ได้้ ตอนนี้้�ทางศููนย์์วิิจััยก็็นำำ�ขยะที่่�เก็็บได้้มา
แยกชนิิดแยกยี่่�ห้้อแล้้วดููว่่ามาจากไหน ศึึกษากัันจริิงจัังมาก ที่่�แน่่ๆ เราเจอขยะจากต่่างประเทศ พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่ใช่่ประเทศไทย บางทีี
เราเจอขวดน้ำำ�จ
� ากประเทศอะไรก็็ไม่่รู้้�ที่่�ไม่่ใช่่ภาษาไทย หลัังๆ เราเริ่่�มเจอหน้้ากากอนามััย แม้้กระทั่่�งชุุด PPE ใส่่ถุุงดำำ�ทิ้้�งมาอยู่่�ในแนว
ปะการััง แนวชายฝั่่�ง ชายหาด แล้้วนี่่�เป็็นขยะติิดเชื้้�อด้้วย เวลาเอาเรืือออกไป เราจะเห็็นฝั่่�งหนึ่่�งของเกาะมีีแต่่ซากขยะที่่�ถููกน้ำำ��พััดไป
ติิดแนวเกาะ ซึ่่�งก็็มีีคนเข้้าไปเก็็บบ้้าง ถ้้าไม่่มีีก็ต้้็ องทิ้้�งไว้้อย่่างนั้้�น”
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เขาบอกต่่อว่่า หากเราสามารถดููแลทะเลในทุุกมิิติใิ ห้้ดีีขึ้้�นก็็จะส่่ง
ผลต่่อทุุกอย่่าง ทั้้�งชีีวิิตมนุุษย์์ แนวปะการััง สิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเล
วิิถีีชีีวิติ ของผู้้ค� น “ถ้า้ ปะการัังอยู่่�ดีี ปลาก็็เยอะ ชีีวิิตชาวประมงก็็อยู่่�
ต่่อได้้ ไม่่มีีเรื่่�องสััตว์์ทะเลหายไป ถ้้าปะการัังดีีก็็มีีที่่�เที่่�ยว มีีนััก
ท่่องเที่่ย� วเข้้ามา ก็็มีีเงิินเข้้าประเทศ ขยะถ้้าลดน้้อยลง คนทิ้้�งขยะน้้อยลง
ทิ้้�งถููกที่่�มากขึ้้�น ถููกนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้มากขึ้้�น คลองในกรุุงเทพฯ
ท่่อในกรุุงเทพฯ ไม่่อุดุ ตััน เราก็็ไม่่มีีน้ำ�ท่
ำ� ว่ มขััง มัันคืือทุุกอย่่างจริิงๆ”
คุณธนพลบอกว่า เขามโี อกาสพัฒนาตัวเองจากงานอาสาสมัครโดย
ได้เรยี นรสู้ ง่ิ ที่ไม่เคยรมู้ าก่อน มีกลุม่ เพือ่ นกลุม่ ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ได้พบ
กับผู้คนที่มแี นวทางความคิดคล้ายๆ กัน ที่ส�ำคัญคือเขาได้ใช้เวลา
ที่มอี ยใู่ หเ้ ป็นประโยชน์เพิม่ ขึน้
“ผมจะเลืือกไม่่ไป นอนเล่่นเกมส์์อยู่่�บ้้านก็็ได้้ แต่่ผมเลืือกว่่า
ไม่่เป็็นไร ต้้องทำำ�งานหนัักขึ้้�นนิิดหนึ่่�ง เดิินทางเยอะขึ้้�นหน่่อย แต่่ได้้ใช้้
เวลาช่่วยเหลืือสิ่่ง� มีีชีีวิิต ผมรู้้สึ� กึ ว่่าเหมืือนเติิมเต็็มจิิตใจเรามากกว่่า
ความเหนื่่�อยตรงนี้้�ทำ�ำ ให้้อะไรบางอย่่างมีีชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น� ไม่่ว่า่ เขาจะรู้้�
หรืือไม่่รู้ก็�้ ต็ ามว่่าเราทำำ�”
เขาบอกอย่างจริงจังว่าไม่เคยคิดจะเลิกท�ำงานอาสาสมัครที่ท�ำอยู่
ตราบใดที่สุขภาพยังดี สามารถยกอุปกรณ์ด�ำน�้ำขึน้ เรือไหว ก็ยงั
คิดจะท�ำงานนี้ต่อไป
คุุณธนพลปิิดท้้ายด้้วยคำำ�แนะนำำ�สำ�ำ หรัับผู้้ที่� ส่� นใจจะเป็็นอาสาสมััคร
ว่่า สามารถเลืือกทำำ�ได้้ตามความสนใจของแต่่ละบุุคคล ซึ่่�งตนเอง
ก็็ยินิ ดีีที่่จ� ะแบ่่งปัันข้้อมููลให้้คำำ�ปรึึกษากัับผู้้ที่� ส่� นใจงานอาสาสมััคร
หรืือผู้้ที่� ส่� นใจอาจจะสมััครเข้้าร่่วมโครงการที่่เ� ปิิดอยู่่�แล้้ว หรืือหาก
มีีความสนใจในด้้านใดเป็็นพิิเศษก็็สามารถติิดต่่อกัับหน่่วยงาน
ที่่รั� บั ผิิดชอบโดยตรง เช่่นที่่ต� นเองทำำ� อีีกทางหนึ่่�งก็็สามารถลงมืือทำำ�
ด้้วยตนเองได้้ เช่่น หากอยากเห็็นชายหาดสวยๆ ก็็หยิิบถุุงมืือกัับ
ถุุงดำำ�ลงไปเดิินเก็็บขยะที่่ช� ายหาดได้้ทัันทีี

ไม่เคยคิดจะเลิกท�ำงาน
อาสาสมัครที่ท�ำอยู่
ตราบใดที่สุขภาพยังดี
สามารถยกอุปกรณ์
ด�ำน�้ำขึ้นเรือไหว
ก็ยังคิดจะท�ำงานนี้ต่อไป
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Special Interview
Editorial Board

Rangers

30

Vol.10 No.4

October - December 2021 NATURE AND ENVIRONMENT

Thailand’s maritime zone is a large area rich in natural resources,
beautiful, and suitable for a vacation. However, it is hard to
maintain such a large area with the only help of staff, so it’s necessary
to rely on the strength of those who love the sea, want to see
its beautiful, living things happily, and a valuable resource that
will pass to the future generations.

On the one hand, the Department of Marine and Coastal Resources established
the ‘Marine Rangers or MR.’ in 2017 to increase ability, strength, learning process,
and self-reliance of communities in marine resource management. Moreover,
it has coordinated marine and coastal resource management between policy
level and community level, and also create awareness of marine and coastal
resources conservation in their locality.
This project recruits Thais age 18 years and over to serve as Marine Rangers.
They are responsible for cooperating and assisting with government operations
as requested in projects or activities related to the preservation, conservation,
and restoration of local marine and coastal resources.
The data of September 2021, there are 21,469 Marine Rangers nationwide
included men and women from various fields of occupation and educational
level coming together for various activities organized by the Department of
Marine and Coastal Resources such as collecting beach waste, building fish
houses, planting mangrove forests, etc.
On the other hand, those who love the sea are particularly interested in
activities for sea care in a special side. They spend their free time to work as
government volunteers to take care of the country’s marine resources, just
as Khun Thanapon Chaivanichakul chose to do with caring for rare marine
animals and collaborating on coral reef research.
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From a sea lover
to a Ranger
Khun Thanapon or Khun Pin is a personal business owner
and the business consultant told us the story of how he
became a marine ranger. That is because of his passion for
scuba diving and experiences that there are a few chances
to see rare marine animals, especially from the up-close
encounter. Until 2019, when a dugong and a baby whale
had stranded on the Andaman coast, and the Department
of Marine and Coastal Resources opened up for volunteers
to help take care of them. So, he immediately applied to
be part of the volunteer team.
“I immediately applied because it was an extremely rare
opportunity for a life experience where we could get up
close and personal with the animals there. On August 12,
Mother’s Day 2019, I volunteered to take care of a baby
whale named Hope. But when we arrived at Phuket Marine
Biological Center, it died. So, we took care of a baby dugong
named Jameel instead. That year, there were Mariam and
Jameel. I started to be like a vet assistant since then.”
Khun Thanapon said that caring for a rare marine animal
is like caring for a sick person. The volunteers will help to
draw blood to check for disease, provide food. And even
if the animal dies, the research center will take its body to
be dissected to find the cause of death. For example, in
the case of the Mariam dugong, the autopsy found plastic
waste in the digestive tract, which made it possible to know
the true cause of death.
In 2020, Khun Thanapon also had the opportunity to help
take care of another beached baby dolphin. He spent about
six months in Phuket and still enjoyed volunteering, so
he started looking for other jobs that volunteers like him
could join. Later he found that the Phuket Marine Biological
Center, the Department of Marine and Coastal Resources,
and the marine ecosystem group had a coral reef survey
at that time led by Dr. Lalita Putchim.  So, he offered to
help diving to photograph research work.
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“I told Nan (Dr. Lalita) that I am a scuba diving. I can
take pictures underwater and have all the diving
equipment, do you want someone to help you work?
She said it’s good that you could help. Since then,
I have moved from helping rare marine animals to
helping coral ecosystems instead.”
In the coral reef work, he assists with photographic
research. After his work was done, and if it was any air
left in the diving oxygen tank, he would collect wastes
carried by the current or wind in the area. Because
most work areas are not tourist attractions, there are
no people to collect these wastes.
Khun Thanapon keep saying that today, the volunteer
work he does is internal coordination with the various
departments that he joins in working. Each volunteer
work will be different, such as the care of rare marine
animals that he will join the team to help take care
of the animals, which must work 24 hours a day. For
the coral reef research, it will be a field visit that has
a set time limit for each work that he will help to
make the work team complete faster.
Moreover, when there are volunteer jobs that he can
join, such as cutting nets trapped on coral reefs, which
were recently found to increase by illegal fishing along
the coast. He will join the divers who cut the nets to
prevent the coral from dying.
Khun Thanapon describes the nets attached to the
corals that “officers say the only way the fishermen
have not been arrested is to cut the nets. When they
cut it off, it may get stuck on the coral reefs. Corals
are organisms that have algae in their cells, and algae
photosynthesize to feed the corals. When the nets are
covered, the algae can’t photosynthesize, so corals
will slowly die. It is causing the corals to die as well.
It takes 3 or 10 years for a coral to grow, but it dies
so quickly that just in 5 or 7 days.”
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There are many people

who care about
the environment
Khun Thanapon said that working for a marine
ranger made him discover that many people are
environmentally minded and choose different ways to take
care of it. For examples;
There is a coffee shop owner in Rayong province who
sees a beach appears when the tide is low at the back
of his shop. He thought that it could plant seagrass.
So, he contacted the research center in Rayong
province to request a trial of seagrass planting at the
back of his shop, and he was ready to take care of
it. Then, the research center gave him the seagrass
seeds, and now seagrass can be planted. Moreover,
the owner of the coffee shop also continues to help
survey, count the quantity of seagrass, and submit
reports until now.

Khun Thanapon said, “I think there are more people
like me just who would choose to do anything, even
business. If any business does CSR or volunteer, it will
affect their business. For example, I know a factory
that makes fishnets, and his son loves diving. He
figured out how to be more environmentally friendly
with products that have a chance to destroy the world.
Can the fishing net be recycled? Or get recycled fishing
nets collected from marine waste? Today, when we
cut the nets, his son will take a sample of the nets to
study whether it can be recycled or not.”

He also said that anyone could be a volunteer.
For example, villagers in Chumphon helped the staff and
crew to take care of beached baby whales because
it was a remote area where it was difficult to find
volunteers to work in the area. But when we asked
Another example of rangers is a junior artist who for help from the villagers, we had good cooperation.
spends time on deserted beaches to collect wastes The fact that those people who come to help work
and turn them into artworks. He is spending months is also considered a volunteer.
at each beach. He is another person who uses his
sea-loving heart to work as a volunteer to fill his mind.

Volunteer until I can’t do it

Khun Thanapon commented that wastes are the most interesting issue about the sea today, which he chose
to call “stranger things in the sea and beaches” because this affects every dimension of the sea. He gave
an example that,
“Let’s say, some bottle or container dropped there, and some animal such as shellfish and octopuses live
in it. Meanwhile, some plastic is dropped in the sea and decomposes into microplastic, sometimes eaten by
fish. Eventually, humans continue to eat them. If you look at the whole picture, it is not just marine debris.
Wastes on the ground or wastes dumped in Chiang Mai may end up in the sea as well. Now the research
center takes the waste collected to separate the brands and see where it came from. We studied very
seriously, and we certainly found foreign waste from areas that are not in Thailand. Sometimes we find a bottle
of water from an unknown country that is not specified in Thai. Lately, we find masks or even PPE suits in
black bags in coral reefs, coastlines, beaches, and these are infectious wastes. When we sail away, we will
see that on one side of the island, there are litters that have been swept away by the water and stuck to
the island, which some people have picked up, if not, they have to be left behind.”
34

Vol.10 No.4

October - December 2021 NATURE AND ENVIRONMENT

He kept saying that if we can take better care of the sea
in all dimensions, it will affect everything includes human
life, coral reefs, marine life, and way of life. “If the corals
live well, the fish are plentiful, the life of fishermen could
be continued, and the marine life is not lost. If the corals
live well, there are places to visit, and the tourists will come
to travel and earn money into the country. Fewer wastes,
fewer people throwing it away, more wastes dropped in
the right place, more wastes can be recycled, so Bangkok’s
canals and sewers are not clogged, and we don’t have any
flooding. It really is everything.”
Khun Thanapon said he had the opportunity to develop
himself through volunteer work by learning something he
had never known before. There was a new group of friends
growing up, meeting similar-minded people. Most
importantly, he used his time to be more beneficial.
“I could choose not to go and play games at home. But I
choose that it is okay to work a little harder. Travel a little
more but spent time helping living things, and I feel more
like filling our minds. This tiredness makes something better
for life. Whether they know it or not, we do it.”
He said seriously that he never thought of quitting his
volunteer work. As long as his health is still good and able
to lift his diving equipment onto the boat, he still thought
of continuing this work.

I never thought of quitting
my volunteer work. As long
as my health is still good and
able to lift my diving
equipment onto the boat,
I still thought of continuing
this work.

Khun Thanapon concludes with advice for those interested
in volunteering that they can choose according to their
interests. I am also happy to share advice with those who
are interested in volunteer work, or who may be
interested in applying to join an already open project like what I
do. One more thing, you can do it yourself. For example,
you can pick up a glove and a black bag, and walk right
away to collect wastes on the beach if you want to see a
beautiful beach.
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สิ่งแวดล้อมและมลพิิษ
โดย กองบรรณาธิิการ
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ขยะทะเล คืื อ ของที่่� ม นุุ ษ ย์์ ไ ม่่ ใ ช้้ แ ล้้ ว และถูู ก ทิ้้� ง สู่่� ท ะเลทั้้� ง ทางตรงและ
ทางอ้้อม โดยส่่วนมากที่่�พบมัักจะเป็็นขยะพลาสติิกที่่�มีีน้ำำ��หนัักเบา และ
ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้ในระยะเวลาอัันสั้้น
� โดยขยะเหล่่านี้้�จะถููกพััดพาไป
ตามคลื่่�นลมและกระแสน้ำำ��
ปัญหาจากขยะทะเลประการหนึง่ คือเมื่อขยะพลาสติกที่ลอยอยูใ่ นน�้ำถูกย่อยสลายเป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อยจนถึง
ขนาดเล็กมากที่เรียกว่าไมโครพลาสติก หรือเป็นเม็ดพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งในทะเลมี
ไมโครพลาสติกเหล่านี้ปะปนอยู่จ�ำนวนมหาศาล
ข้้อมููลจาก “ฐานข้้อมููลความรู้้�ทางทะเล” (Marine Knowledge Hub) ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นภายใต้้ โครงการจััดการ
ความรู้้�เพื่่�อผลประโยชน์์แห่่งชาติิทางทะเล อ้้างอิิงข้้อมููลรายงานขององค์์การสหประชาชาติิว่่า “ทุุก
1 ตารางไมล์์หรืือประมาณ 2.6 ตารางกิิโลเมตรของผืืนมหาสมุุทร มีีเม็็ดพลาสติิกบริิสุุทธิ์์�ลอยปะปนอยู่่�ราว
13,000 เม็็ด คุุณสมบััติเิ ฉพาะตััวที่่ดู� ดู ซัับสารพิิษได้้ดีียังั ทำำ�ให้้มันั สะสมพีีซีีบีี (PCBs) หรืือดีีดีีทีี (DDT) และสารพิิษ
อื่่น� ๆ ที่่ต� กค้้างในสิ่่ง� แวดล้้อมยาวนานไว้้ในดีีกรีีเข้้มข้้น นอกจากไมโครพลาสติิกที่่เ� ป็็นเม็็ดแล้้วยัังพบไฟเบอร์์
ที่่�เกิิดจากการซัักผ้้าด้้วย”
ปัญหาไมโครพลาสติกนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงมนุษย์  เมื่อสิ่งมีชีวิตในทะเลกินไมโคร
พลาสติกเหล่านี้เข้าไป  ก็จะสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น และมนุษย์ในฐานะผู้บริโภคของจากทะเลก็เป็น
ผู้รับผลพวงจากการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในทะเลไปด้วยนั่นเอง
ต้้นกำำ�เนิิดของขยะทะเลมีีสองส่่วนหลัักคืือ จากบนบก เช่่น ขยะที่่ไ� ม่่ได้้รับั การจััดเก็็บและบำำ�บัดั อย่่างถููกต้้อง
และถููกพััดพาไปกัับแม่่น้ำ�ลำ
ำ� ำ�คลองต่่างๆ ขยะจากระบบระบายน้ำำ�� ขยะจากกิิจกรรมบนชายฝั่่ง� ต่่างๆ รวมถึึง
ขยะที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิ เช่่น น้ำำ��ท่่วม สึึนามิิที่่�พััดกวาดเอาทุุกอย่่างลงสู่่�ท้้องทะเล
อีีกแหล่่งหนึ่่�งที่่�ปล่่อยขยะสู่่�ทะเลคืือในทะเลเอง โดยเกิิดจากกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในทะเล เช่่น การทำำ�ประมง
การเดิินเรืือ การทำำ�เหมืืองแร่่ รวมถึึงการลัักลอบทิ้้�งขยะลงสู่่�ทะเลโดยผิิดกฎหมาย
ขยะทะเลสร้้างผลกระทบเป็็นวงกว้้างต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเล ทั้้�งสััตว์์ทะเลที่่�อาจจะกิินพลาสติิกเข้้าไปโดย
ไม่่ตั้้ง� ใจ หรืือถููกขยะพลาสติิกรััดทำำ�ให้้สัตว์์ตั
ั วั นั้้�นอาจถึึงขั้้น� เสีียชีีวิิตได้้ ดังั ที่่เ� ห็็นเป็็นข่่าวอยู่่�บ่่อยครั้้ง� ระบบนิิเวศ
ในท้้องทะเลก็็ได้้รัับผลกระทบ เช่่น แนวปะการัังที่่�ต้้องตายไปเพราะมีีอวนจัับปลาไปปกคลุุม
ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้สดุ ท้ายแล้วก็สง่ ผลถึงมนุษยซ์ งึ่ เป็นผูใ้ ช้ประโยชน์จากทะเล ไม่วา่ จะเป็นการเดินเรอื
การประมง การท่องเที่ยว รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ที่บริโภคสิ่งปนเปื้อนจากอาหารทะเลเข้าไป 
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แนวทางการจัดการขยะทะเล
ของรัฐบาล
จากข้อมูลส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลประกาศเรื่องการก�ำจัดขยะ
มูลฝอยและขยะทะเลเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ โดยมีแผนจัดการขยะและ Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติกเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
โดยข้้อมููลระบุุว่่า ในปีี 2563 ท้้องทะเลไทยมีีขยะติิดถุุงอวนจัับปลาประมาณ 145 ตัันต่่อปีี ขยะที่่�พบ
มากที่่�สุุด คืือ พลาสติิก รััฐบาลจึึงได้้ดำำ�เนิินนโยบาย “ทะเลปลอดอวน” โดยเก็็บเศษอวนมารีีไซเคิิล
โดยนัับตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการเมื่่�อปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบัน
ั พบว่่า สามารถลดขยะที่่�เกิิดจากเศษอวนไปได้้มาก
ถึึง 14,000 กิิโลกรััม และโครงการ “ขยะคืืนฝั่่�ง ทะเลสวยด้้วยมืือเรา” โดยการให้้เรืือประมงช่่วยกัันเก็็บ
ขยะในทะเลคืืนฝั่่�ง ที่่�นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการเมื่่�อปีี 2562 จนถึึงวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564 สามารถเก็็บ
ขยะคืืนฝั่่�งได้้ 182,876 กิิโลกรััม แบ่่งเป็็นขยะที่่�เก็็บในเรืือประมงจำำ�นวน 139,682 กิิโลกรััม และขยะ
จากทะเล 43,194 กิิโลกรััม ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นเศษอวน รองลงมาเป็็นขวดพลาสติิก ขวดแก้้ว และขยะอื่่�น ๆ
นอกจากนี้ยังมีแคมเปญ “Everday Say No to Plastic Bags” ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมใจงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วตามห้าง
สรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ จากการด�ำเนินงานสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกไปได้กว่า
25,284 ล้านใบ และท�ำให้ประเทศไทยจากที่เคยอยู่อันดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล
สูงสุดในโลก เลื่อนมาอยู่ที่อันดับ 10
นอกจากนี้้� รััฐบาลยัังอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาออกมาตรการลดและเลิิกการใช้้พลาสติิกเพิ่่�มเติิม
เช่่น การนำำ�ระบบมััดจำำ�ค่่าขวดพลาสติิกมาใช้้ เมื่่�อนำำ�ขวดพลาสติิกไปส่่งคืืน ก็็จะได้้รัับเงิินมััดจำำ�
กลัับมา การส่่งเสริิม สนัับสนุุนการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ และบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
การส่่งเสริิม สนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการพััฒนาเทคโนโลยีีนวััตกรรมในรููปแบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
การออกกฎหมายกำำ�หนดให้้ผู้้�ผลิิตต้้องรัับผิิดชอบในการรีีไซเคิิลบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ตนผลิิต การออกกฎหมาย
กำำ�หนดให้้ประชาชนมีีหน้้าที่่�ในการคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�ง การกำำ�หนดให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
พััฒนาระบบการเก็็บ ขน และกำำ�จััดขยะ ให้้มีีประสิิทธิิภาพ และครอบคลุุมทั่่�วทุุกเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
ของตน โดยเฉพาะทางน้ำำ�� การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีการผลิิตไฟฟ้้าจากขยะ โดยต้้อง
เป็็นระบบที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและปลอดภััยต่่อชุุมชนรอบข้้าง การจััดหาเรืือเก็็บขยะให้้มีีจำำ�นวน
เพีียงพอสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานในจัังหวััดชายฝั่่�งทะเล และส่่งเสริิมสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีี
ในการจัั ด เก็็ บ ขยะในน้ำำ�� ทั้้�งในแม่่ น้ำำ�� ลำำ�คลอง และทะเล และการบูู ร ณาการจัั ด การขยะพลาสติิ ก
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐกัับภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้้�งการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ในการลดใช้้พลาสติิกและการคััดแยกขยะอย่่างถููกวิิธีี
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บางแสน
กัับสถานการณ์์ขยะ
ตามเส้้นทางถนนสุุขุุมวิิท หลััก กม. 104 แยกขวาเข้้าไปประมาณ 
3 กิิโลเมตร คืือสถานตากอากาศที่่มีีชื่
� อ่� เสีียงมายาวนานของประเทศไทย
“บางแสน” สถานตากอากาศยอดนิิยมแห่่งนี้้�เป็็นที่่�นิิยมของผู้้�คน
ทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศ ด้้วยการเดิินทางที่่ไ� ม่่ไกลจากกรุุงเทพมหานคร
โดยหาดบางแสนอยู่่�ห่่างจากตััวเมืืองชลบุุรีีประมาณ  14 กิิโลเมตร
ตััวหาดยาวประมาณ 2.5 กิิโลเมตร มีีทั้้�งร้้านอาหาร ร่่มและเก้้าอี้้�ผ้้าใบ
คอยให้้บริิการ
จากข้้อมููลของเทศบาลเมืืองแสนสุุขระบุุว่่า ก่่อนปีี 2486 ชุุมชนต่่างๆ
ในเทศบาลเมืืองแสนสุุข ยัังไม่่เป็็นที่่รู้้�� จัักของคนภายนอก ยกเว้้นชุุมชน
เขาสามมุุข ซึ่่�งเป็็นชุุมชนเล็็กๆ ในรััชสมััยสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
มีีบ้้านเรืือนเพีียง 3-4 หลััง เป็็นชุุมชนที่่ป� ระกอบอาชีีพทางการประมง
ราวปีี 2486-2488 จอมพล ป. พิิบูลู สงคราม มาสร้้างบ้้านพัักตากอากาศ
ขึ้้น� ทางด้้านตะวัันตกของเขา จากนั้้�นมีีการสร้้างบ้้านรัับรองของรััฐบาล
เพื่่อ� ใช้้รับั รองบุุคคลสำำ�คัญ
ั และอาคัันตุุกะจากต่่างประเทศ ตลอดจนเป็็น
ที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี ในปีี 2503 จอมพลสฤษดิ์์� ธนรััชต์์ สร้้างบ้้าน
รัั บ รองของรัั ฐ บาลขึ้้� น ใหม่่ ที่่� แ หลมแท่่ น ทางตะวัั น ตกเฉีียงใต้้ ข อง
เขาสามมุุข และตั้้ง� แต่่ปีี 2536 เทศบาลฯ จััดทำำ�โครงการพััฒนาเขาสามมุุขให้้
เป็็นจุุดท่่องเที่่ย� วที่่สำ� ำ�คัญ
ั โดยเริ่่ม� ต้้นพััฒนาพื้้�นที่่ด้� า้ นตะวัันออกของเขา
สามมุุขช่่วงต่่อจากศาลเจ้้าแม่่สามมุุขจีีนไปทางใต้้ แล้้วพััฒนาเชื่่�อมต่่อ
รอบเขาสามมุุขไปยัังแหลมแท่่น รวมถึึงชายทะเลบางแสนตลอดแนว
และถนนทางไปอ่่ า งศิิ ล า พร้้ อ มทั้้� ง ทำำ� การปรัั บ ปรุุ ง พื้้� น ที่่� ริิ ม ทะเล
แหลมแท่่น ปรัับปรุุงสภาพภููมิทัิ ศั น์์ทั้้�งบริิเวณแหลมแท่่น และเขาสามมุุข
รวมถึึงชายหาดบางแสนเพื่่�อให้้มีีทั้้�งสถานที่่�พัักผ่่อนและนัันทนาการ
ชมทััศนีียภาพ รวมทั้้�งมีีการจััดตั้้ง� ศููนย์์ศึึกษาธรรมชาติิ สวนสุุขภาพ และ
สถานที่่จำ� ำ�หน่่ายของที่่�ระลึึกและอาหารอีีกด้้วย
ตััวเลขนัักท่่องเที่่ย� วและนัักทััศนาจรของบางแสน เมื่่อ� ปีี 2562 ที่่จั� ดั เก็็บ
โดยเทศบาลเมืืองแสนสุุข ระบุุว่า่  มีีผู้้�คนเข้้าไปที่่พื้้� น� ที่่นี้้� ถึ� งึ 2.87 ล้้านคน
เพื่่�อเยี่่�ยมชมและพัักผ่่อนกัับบรรยากาศชายทะเลที่่มีีน้ำ
� ำ��ใสสะอาด โดย
น้ำำ��ทะเลที่่ห� าดบางแสนในช่่วงระหว่่างเดืือนตุุลาคมถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ของปีีถัดั ไปจะมีีความใสคล้้ายกัับน้ำำ��ทะเลในต่่างประเทศ จึึงเป็็นที่่นิ� ยิ ม
ของนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศ
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ขณะเดีียวกัั น บางแสนก็็ ต กเป็็ น ข่่ า วที่่� แชร์์กัั น ไปในหลาย
ช่่องทาง กัับภาพของขยะจากท้้องทะเลที่่ล� อยตามกระแสคลื่่น�
มาติิดตามแนวชายหาดยาวเหยีียดสร้้างความไม่่สบายใจ
แก่่ผู้้�พบเห็็นและเป็็นภาระของเทศบาลเมืืองแสนสุุขในการจััด
เก็็บขยะเหล่่านั้้�น

ศููนย์์กำำ�จััดขยะมููลฝอยแห่่งนี้้�รัับกำำ�จััดขยะมููลฝอยจากชุุมชน
2 พื้้�นที่่� คืือ ขยะมููลฝอยจากเทศบาลเมืืองแสนสุุข และขยะ
มููลฝอยจากองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบางพระ

อีกทางหนึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขได้อนุญาตให้บริษัทเอกชน
เข้ามาทดลองติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่ฝังกลบขยะของทาง
ปััจจุุบัันเทศบาลเมืืองแสนสุุขมีีโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ เทศบาล เพอื่ ลดปริมาณขยะเก่าทมี่ อี ยู่ และเพิม่ พนื้ ที่ฝังกลบ
จััดการขยะ ที่่ดำ� ำ�เนิินการไปแล้้ว เช่่น การทำำ�สื่อ่� ประชาสััมพัันธ์์ ขยะให้สามารถรองรับปริมาณขยะในอนาคตได้เพิ่มขึ้น
ให้้ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การจัั ด การของเสีียของเทศบาลเมืือง
แสนสุุข การศึึกษาความเป็็นไปได้้ รููปแบบการกำำ�จััดขยะ จากข้้อมููลพบว่่า ในปีี 2558 ที่่เ� ริ่่ม� มีีการนำำ�ขยะจากชายหาดมา
มููลฝอยแบบผสมผสาน (Zero Waste) โครงการพััฒนา จััดการที่่ศู� นู ย์์กำำ�จััดขยะมููลฝอยเทศบาลเมืืองแสนสุุข ปริิมาณ
ระบบสุุขาภิิบาลในโรงเรีียนและชุุมชนตามพระราชดำำ�ริิของ ขยะเพิ่่�มเป็็น 42,275 ตััน เมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณขยะที่่�เข้้า
สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า กรมสมเด็็ จ พระเทพรัั ต น มาที่่ศู� ูนย์์แห่่งนี้้�ในปีี 2557 และปีี 2556 ที่่มีี� อยู่่� 37,724 ตััน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ที่่จั� ดั อบรมให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ และ 37,383 ตััน ตามลำำ�ดับั แสดงให้้เห็็นสััดส่่วนปริิมาณขยะ
ชุุมชนและประชาชน และการจััดทำำ�ศููนย์์สาธิิตการจััดการ จากชายหาดว่่ามีีปริิมาณค่่อนข้้างสููง ซึ่่�งขยะเหล่่านี้้�ก็เ็ ป็็นส่่วน
ขยะอิินทรีีย์์ของโรงเรีียนและชุุมชน การจััดอบรมเกี่่ย� วกัับการ หนึ่่�งของขยะทะเลที่่�มีีที่่�มาทั้้�งจากกิิจกรรมต่่างๆ ริิมชายหาด
จััดการขยะ กิิจกรรมทำำ�ความสะอาดชุุมชนและแห่่งท่่องเที่่ย� ว และขยะที่่พั� ัดมาตามกระแสลมและกระแสน้ำำ�� 
จัั ด ให้้ มีีจุุ ด คัั ด แยกขยะในแต่่ ล ะชุุ ม ชน อบรมรณรงค์์ ทั้้�งนี้้�เทศบาลระบุุถึึงปััญหาและอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน
ให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับอัันตรายจากกล่่องโฟมใส่่อาหารตามสถานศึึกษา ด้้านการจััดการขยะว่่า พื้้�นที่่�สำำ�หรัับรองรัับการฝัังกลบขยะ
ตลาดสดและตลาดนััดต่่างๆ
เริ่่�มลดลงจากปริิมาณขยะที่่�มีีมากขึ้้�น บ่่อฝัังกลบบางบ่่อเริ่่�ม
กิิจกรรมต่่างๆ เหล่่านี้้�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของเทศบาล ใช้้จนเต็็มประสิิทธิิภาพแล้้ว ขณะที่่�การดำำ�เนิินการกำำ�จััดขยะ
เมืืองแสนสุุขที่่ต้� อ้ งการสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกััน และเตรีียมความพร้้อม เก่่าเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ยัังเป็็นไปได้้อย่่างล่่าช้้า โดยทางเทศบาลได้้
เพื่่�อรองรัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ปรัับพื้้�นที่่�บ่่อขยะที่่�มีีอยู่่�เดิิมให้้สามารถรองรัับปริิมาณขยะ
และภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ และควบคุุมมลพิิษให้้อยู่่�ในระดัับ ใหม่่ที่่�จะเข้้ามาเพิ่่�มขึ้้�นได้้ และทดลองปรัับรููปแบบการกำำ�จััด
มาตรฐาน รวมถึึงส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีความรัับผิิดชอบ ขยะมููลฝอยเพื่่�อลดปริิมาณการใช้้ดิินฝัังกลบ และนำำ�ดิินจาก
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ร่่วมใจรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านการวางแผนจััดการ บ่่อฝัังกลบที่่�มีีอายุุการฝัังกลบนานแล้้วมาใช้้เพิ่่�มเติิม
มลภาวะ ขยะ น้ำำ��เสีีย และมีีส่่วนในการจััดการขยะ เทศบาล
เมืืองแสนสุุขก่่อสร้้างศููนย์์กำำ�จััดขยะมููลฝอยอย่่างถููกหลััก
สุุขาภิิบาลตั้้�งแต่่ปีี 2540 ในพื้้�นที่่� 172 ไร่่ 98 ตารางวา โดย
มีีบ่่อฝัังกลบขยะมููลฝอย 6 บ่่อ และบ่่อบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย 3 บ่่อ
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จากงานวิิ จัั ย “การบริิ ห ารจัั ด การขยะชุุ ม ชน ของเทศบาล
เมืืองแสนสุุข อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี” ที่่�จััดทำำ�โดย ว่่าที่่�
ร.ต.ดร.อนัันต์์  โพธิิกุุล ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันการศึึกษาทางไกล
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพธนบุุรีี  พบว่่า การดำำ�เนิินงานจััดการขยะ
ของเทศบาลเมืืองแสนสุุ ข ในภาพรวมประสบความสำำ� เร็็ จ
ตามเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ หากยัังมีีกระบวนการในการดำำ�เนิินงาน
บางด้้านที่่ส� ามารถปรัับปรุุงได้้เพิ่่�มเติิม เช่่น การรณรงค์์สร้้างวิินัยั
สร้้างจิิตสำำ�นึกึ รัับผิิดชอบในการกำำ�จััดขยะ รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนที่่�ยัังมีีไม่่มาก และยัังขาดเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยใน
การคััดแยกขยะเพื่่อ� นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และจััดการกัับขยะ ในส่่วน
ของทรััพยากรที่่�ใช้้ในการจััดการขยะของเทศบาลเมืืองแสนสุุข
ยัังถืือว่่าเพีียงพอ ทั้้�งด้้านกำำ�ลัังคนและงบประมาณ แต่่ยัังคงขาด
งบประมาณในการบำำ�รุงุ รัักษารถเก็็บขนขยะมููลฝอย รวมถึึงการ
ขาดงบประมาณสำำ�หรัับจััดการกัับขยะมููลฝอยอัันตรายในพื้้�นที่่�
ที่่�ยัังมีีไม่่เพีียงพอ
ผู้้�วิิจััยให้้ข้้อเสนอแนะไว้้ว่่า ในการบริิหารจััดการขยะมููลฝอย
ควรกำำ�หนดนโยบายให้้มีีการกำำ�จััดขยะมููลฝอยที่่�ต้้นทางอย่่าง
เป็็ น รูู ป ธรรม โดยใช้้ หลัั ก 3 R คืือ Reuse (การใช้้ ซ้ำำ�� )
Recycle (การแปรรููปมาใช้้ใหม่่) Reduce (การลดหรืือใช้้เท่่าที่่จำ� �ำ เป็็น)
ควรส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีโอกาสเลืือกวิิธีีการ
กำำ�จััดขยะที่่เ� หมาะสมกัับท้้องถิ่่น� และท้้องถิ่่น� ควรออกมาตรการ
จัั ด การขยะมูู ล ฝอยที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาพทางเศรษฐกิิ จ ของ
ท้้องถิ่่น� รวมถึึงให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการติิดตามการบัังคัับใช้้
มาตรการต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััด
แม้้การจััดการขยะของเทศบาลเมืืองแสนสุุข ที่่�ใช้้การกระตุ้้�น
จิิตสำำ�นึึกคนในพื้้�นที่่�และนัักท่่องเที่่�ยวให้้ร่่วมกัันลดการสร้้าง
ขยะ การคััดแยกขยะ รวมถึึงการจััดการขยะอย่่างเป็็นระบบ
จะสามารถช่่วยลดปััญหาขยะที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ได้้ อย่่างไรก็็ตาม
ปััญหาขยะทะเลที่่�หาดบางแสนส่่วนหนึ่่�งมีีมาตามฤดููกาล เมื่่�อ
กระแสลมและกระแสน้ำำ��พััดพาขยะจากนอกพื้้�นที่่�เข้้ามาเกยตื้้�น
ที่่�ชายหาดจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องหาหนทางจััดการปััญหานี้้�อย่่าง
ต่่อเนื่่�องจนกว่่าท้้องทะเลจะปราศจากขยะ
อ้างอิง
https://www.m-culture.go.th/chonBuri/ewt_news.php?nid=386&filename=faq
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/หาดบางแสน
https://www.saensukcity.go.th/about.html
https://www.saensukcity.go.th/images/doc/stat-tourism-2562.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/หาดบางแสน
http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=254&lang=th
https://www.pmdu.go.th/ก�ำจัดขยะทะเล-ปกป้องธรรม/
https://www.saensukcity.go.th/images/doc/สรุปผลการด�ำเนินงานรอบปี-2563.pdf
https://www.saensukcity.go.th/images/doc/รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี-2562-2563.pdf
https://saensukcity.go.th/images/sanitation/doc/waste-management-2563.pdf
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Marine debris is a waste product unwanted by humans and is
dumped directly and indirectly into the sea. Most of them are
lightweight and cannot decompose in a short time. They are
carried by wind and currents.
One of the problems of marine debris is when plastic floating in the sea decomposes into
very tiny fragments called microplastics or pellets smaller than 5 millimeters in size. In the
sea, there are enormous amounts of these microplastics.
The information from the “Marine Knowledge Hub,” prepared under the Knowledge
Management for National Marine Interests Project, cites a United Nations report that “for every
1 square mile, or approximately 2.6 square kilometers of ocean, approximately 13,000 pure
plastic pellets are floating around. Its unique toxic-absorbing properties also allow it to
accumulate PCBs or DDT, and other long-standing environmental toxins to a concentrated
degree. Apart from microplastics pellets, fibers from washing are also found.”
This microplastic problem affects marine life including humans. When marine life eats these
microplastics, they accumulate in that marine life. Humans, as consumers of sea products,
are also affected by marine microplastics contamination.
There are two major sources of marine debris: firstly, from land, i.e., waste that has not been
properly stored and treated and carried along rivers and canals. Moreover, there are wastes
from drainage systems and various coastal activities, including natural disasters such  as floods
and tsunamis that sweep everything into the sea. Secondly, it is caused by activities occurring
at sea such as fishery, maritime, mining, including illegal dumping of garbage into the sea.
Marine debris has had a widespread impact on marine life, including marine animals that
may accidentally eat plastic or be wrapped in plastic waste, causing the animal dead as
seen in the news. Moreover, marine ecosystems are also affected such as the reefs that
died by fishing nets.
These impacts ultimately affect the people who use the sea, including maritime, fishery,
tourism, as well as the human health of consuming seafood contaminants.
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Government guidelines
for managing marine debris

According to the Prime Minister Delivery Unit, the government announced the disposal of solid
waste and marine debris as one of the national agendas. It has a waste management plan and
plastic waste management roadmap to reduce its impact on marine and coastal ecosystems.
The data defined that, in 2020, approximately 145 tons of waste per year in the Thai seas trapped
in fishing nets. The most of waste is plastic. The government has worked on a policy of Net-free
seas by collecting waste nets for recycling. The project has started in 2019 until now, there are
14,000 kilograms of waste generated from the fishing nets reduced. The “Return Wastes to Shore,
Beautiful Sea with Our Hands” project by allowing fishing boats to collect waste return to shore
from 2019 until May 31, 2021, able to collect trash at 182,876 kilograms. It has divided into
139,682 kilograms of waste collected by fishing boats and 43,194 kilograms of marine debris.
Most of them are fragments of nets followed by plastic bottles, glass bottles, and other trash.
There is also a campaign “Every day Say No to Plastic Bags” held by the Ministry of Natural
Resources and Environment, together with the Thai Retailer Association network partners, to
stop giving plastic bags at department stores and convenience stores. It has reduced the use of
more than 25,284 million plastic bags and shifted Thailand from the 6th place in the world with
the highest amount of marine plastic waste to the 10th place.
Moreover, the government is in the process of considering measures to reduce and stop using
plastic as following; the use of plastic bottle deposit system is when plastic bottles are returned,
they will receive a deposit back; promoting and supporting the design of environmentally friendly
products and packaging; promoting and supporting business operations and the development
of innovative technologies in the form of a circular economy; legislation requires manufacturers
to be responsible for recycling the packaging they produce; legislation requires people to have a
duty to sort waste before disposing; determining local administrative organizations to develop a
system for collecting, transporting and waste disposal to be efficient and cover all their areas of
responsibility, especially by water; promoting and supporting the development of technology for
generating electricity from waste must be a system that is environmentally friendly and safe for
the surrounding communities; provide enough garbage ships for operations in coastal provinces
and promoting the development technology to collect waste in water both in rivers, canals and
seas; and integration of plastic waste management between government agencies, the private
sector and the public, including public relations campaigns to raise awareness of reducing plastic
use and sorting waste properly.
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Bang Saen

and Waste situation
Along the main Sukhumvit Road, km 104, turn right for about
3 kilometers, is the long-established resort of Thailand, “Bang
Saen”. It is popular with both Thais and foreigners with a journey
not far from Bangkok. Bang Saen beach is about 14 kilometers
from the city of Chonburi. The beach is about 2.5 kilometers
long. There are restaurants, beach umbrellas, and deck chairs
are available.
According to Saensuk Municipality data, before the year 1943,
the communities there were unknown to outsiders except for
the Khao Sam Muk community, which was a small community
during the reign of King Rama IV with only 3-4 houses engaged in
fishing. During the year 1943-1945, Field marshal Plaek
Phibunsongkhram built a villa on the western side of the mountain. After
that, the government’s guesthouse was built for an important
person or visitors from abroad and serving as cabinet meetings.
In 1960, Field Marshal Sarit Thanarat built a new government
guesthouse in Leamtan, southwest of Khao Sam Muk. Since 1993,
the municipality had made Khao Sam Muk development project
which was a major tourist destination by starting to develop the
eastern area next to Chao Mae Sam Muk Chinese Shrine to the
south. They had developed a connection around Khao Sam Muk
to Leamtan, including the Bang Saen beach along the way and
the road to Ang Sila along with renovating the Leamtan
sea-side area. They had improved the landscape of Leamtan,
Khao Sam Muk, and Bang Saen beach, to build recreational places,
scenery, a nature study center, a health park, and a shopping
center where they could sell food and souvenirs.
The numbers for Bangsaen’s tourists and sightseers in 2019,
collected by the Saensuk Municipality show that there were
2.87 million people who visited and relaxed in the seaside
atmosphere of the clear water. The seawater between October
and February of the following year will be as clear as the sea
in other countries. Therefore, it is popular with both Thai and
foreign tourists.
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At the same time, Bangsaen became the news that was
shared in many channels with images of marine debris
floating by the waves along the long beach, causing
discomfort to those who saw it, and the Saensuk
Municipality has to collect those wastes.

This center receives solid waste from 2 areas in the
community: Saensuk Municipality and Bang Phra
Subdistrict Administrative Organization.

On the other hand, Saensuk Municipality has allowed
private companies to try and install machines in the
landfills area to reduce the amount of old waste and
Saensuk Municipality currently has projects related to increase area to be able to support more waste in
waste management which already had been the future.
implemented are; making public relations media to educate
waste management; feasibility study of integrated According to the data, in 2015 when beach waste
solid waste disposal model (Zero Waste); developing was started to manage at the Saensuk Municipality
sanitation systems in schools and communities under Waste Disposal Center, the amount of waste increased
the Royal Initiative of Princess Maha Chakri Sirindhorn to 42,275 tons compared to those that entered the
that organized training for community committees center in 2014 and 2013, which was 37,724 tons and
and people; the establishment of an organic waste 37,383 tons respectively. This shows that the
management demonstration center for schools and proportion of beach waste is quite high. These wastes are
communities; waste management training; cleaning part of marine debris generated by beach activities,
activity for community and tourist attractions included including from wind and currents.
providing waste sorting points in each community; and
However, the municipality identified problems
training campaigns to educate about the dangers of and obstacles in the implementation of waste managefoam boxes in schools, fresh markets, and flea markets. ment that the area for landfills has begun to decrease
These activities are related to Saensuk Municipality’s due to the increased amount of waste, some landfills
goals to immunize and prepare for the impacts of have begun to be used to their full capacity. While
climate change and natural disasters and control pollution the process of disposing of old waste to increase the
to a standard level. It also encourages people to be area is still delayed. There has adjusted the existing
responsible and to conserve the environment through landfill area to support the new amount of waste and
the management planning of pollution, waste, try to adjust solid waste disposal model to reduce
wastewater and take part in the care of coastal resources. the amount of landfill use and reuse the old soil of
it for additional use.
In waste management, Saensuk Municipality has built
a sanitary waste disposal center since 1997 on an area
of 172 rai 98 tarang wa, with 6 solid waste landfills and
3 wastewater treatment ponds.
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From the research, “Community Waste Management
of Saensuk Municipality, Sriracha District, Chonburi
Province” by Acting Sub Lt. Dr. Anan Phokul, director
of the Distance Education Institution, Bangkokthonburi
University, found that Saensuk Municipality’s waste
management operations as a whole have achieved the
goals. But there are still some operational processes
that can be further improved, such as a campaign for
discipline, creating awareness of responsibility for waste
disposal, including the lack of public participation and
lack of modern technology in waste separation for
reuse and waste management. Saensuk Municipality’s
waste management resources are sufficient in terms
of manpower and budget, but there is still a lack of
budget for the maintenance of solid waste collection
vehicles, as well as a lack of budget for handling hazardous waste in areas that are not enough.
The researcher suggested that in solid waste management, there should be a concrete waste disposal policy
at the source by using the 3 R principles: Reuse, Recycle,
Reduce. Therefore, local government organizations
should be encouraged to choose a waste disposal
method that is appropriate for the locality and there
should issue solid waste management measures that
related to their local economic conditions, as well as
encourage people to participate in strictly monitoring
the enforcement of various measures.
Saensuk Municipality’s waste management is used to
stimulate awareness of local people and tourists to
corporate in reducing, sorting, and systematic waste
management. It can reduce the waste problems that
occur in the area. However, some of the marine
debris problems at Bangsaen Beach are seasonal. When
winds and currents bring waste from outside area to
the beach, it is important to find ways to deal with that
problem until the oceans are free of waste.
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สิ่งแวดล้อมและมลพิิษ
โดย กองบรรณาธิิการ

ข ย ะ ใ น ท ะ เ ล น อ ก จ า ก จ ะ ส่่ ง ผ ลต่่ อ
ความสวยงามของท้้องทะเลและชายฝั่่�งของ
ประเทศไทยแล้้ ว ยัังส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ระบบ
นิิเวศในทะเล เช่่ น แนวปะการััง ป่่าชายเลน
แหล่่ ง หญ้้ า ทะเล สิ่่� ง มีีชีีวิิ ต ในทะเลต่่ า งๆ
รวมถึึงยัังเป็็นปััญหาต่่อสุุขภาพของมนุุษย์์จาก
อาหารทะเลที่่ป
� นเปื้้อ
� นไมโครพลาสติิกซึ่ง
่� ส่่งต่่อ
ถึึงผู้้�บริิโภค
กรมทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ติิ ด ตั้้� ง ทุ่่�นกัั ก ขยะตาม
ปากแม่่ น้ำำ��ลำำ� คลองสายหลัั ก ในพื้้� น ที่่� ช ายฝั่่� ง ทะเล และพบขยะ
จำำ�นวนมาก อัันดัับหนึ่่�งคืือขยะพลาสติิก ปริิมาณขยะพลาสติิกที่่ป� นเปื้้อ� น
ลงสู่่�ท้้องทะเลมีีประมาณ 32,600 ตัันต่่อปีี โดยขยะทะเลส่่วนใหญ่่
ร้้อยละ 80 มาจากกิิจกรรมบนฝั่่�ง อาทิิ ชุุมชน แหล่่งทิ้้�งขยะบนฝั่่�ง
ท่่าเรืือ การท่่องเที่่�ยวชายหาด และอีีกร้้อยละ 20 มาจากกิิจกรรม
ทางทะเล เช่่น การขนส่่งทางทะเล การประมงและการท่่องเที่่�ยว
ทางทะเล เป็็นต้้น
การจััดการปััญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติิกเป็็นอีีกหนึ่่�ง
ประเด็็นทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสนใจ วิิธีีการจััดการ
ปััญหานี้้�ต้้องใช้้ทั้้�งการสร้้างเสริิมจิิตสำำ�นึึก ปรัับรููปแบบพฤติิกรรม
การบริิโภคที่่�ช่่วยลดการผลิิตขยะ การคััดแยกและทิ้้�งขยะอย่่าง
ถููกวิิธีี ขณะเดีียวกัันก็็ต้อ้ งเร่่งนำำ�ขยะที่่ต� กค้้างอยู่่�ในทะเลและชายหาด
ขึ้้�นมาจััดการด้้วยกระบวนการต่่างๆ
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จังหวัดระนองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบปัญหาขยะทะเลทั้งที่อยู่บน
ชายฝั่งและบนเกาะแก่งต่างๆ วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระนอง จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการจัดการกับปัญหา
ขยะทะเล และดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มคนด้อยโอกาสในพื้นที่นี้ไป
พร้อมกัน
คุณนิรัติศัย พรภูติ ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระนอง (Nirattisai Ponputi Operation manager Ranong
Recycle for Environment Social Enterprise) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ว่า
“วิิสาหกิิจชุุมชนรีีไซเคิิลเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดระนองมีีประธาน คืือ
ม.ร.ว. จารุุวรรณ รัังสิิต (M.R. Charuvan Rangsit, President) เริ่่ม� จััด
ตั้้�งโดยเงิินทุุนสนัับสนุุนจากมููลนิิธิิแจนแอนด์์ออสการ์์ (Jan & Oscar
Foundation) ซึ่่�งเป็็นมููลนิิธิิที่่�จััดตั้้�งที่่ป� ระเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ หลัักๆ
แล้้วเราต้้องการจะเก็็บขยะที่่เ� ป็็นขยะพลาสติิกในทะเลทั้้�งหมด รวมถึึง
บนฝั่่ง� ของจัังหวััดระนองด้้วย เพราะพลาสติิกพวกนี้้�สามารถรั่่�วไหลลง
สู่่�ทะเลได้้ ขอบเขตอยู่่�ที่่�ประมาณ 50 กม. นัับจากชายฝั่่�งขึ้้�นไป ดัังนั้้�น
ขยะจากระนองทั้้�งหมดจึึงถืือว่่าเป็็นขยะทางทะเล และเราสร้้าง
เครืือข่่ายบนเกาะเกืือบทั้้�งหมดในจัังหวััดระนอง”
จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ของการจัั ด การขยะทะเลเกิิ ด ขึ้้� น จากมูู ล นิิ ธิิ แจนแอนด์์
ออสการ์์ ซึ่่�งมีีภารกิิจในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชาวมอแกนซึ่่ง� เป็็นชนชาติิ
พัันธ์์ชาวเลในทะเลอัันดามัันให้้มีีการศึึกษาและมีีงานทำำ� และจากการ
ลงพื้้�นที่่�ตามเกาะแก่่งต่่างๆ ก็็พบปััญหาขยะที่่�กระจายอยู่่�ทั้้�งบริิเวณ
ที่่�พัักอาศััยและชายทะเล ภาพเด็็กชาวมอแกนว่่ายน้ำำ��อยู่่�ท่่ามกลาง
ขยะพลาสติิกเป็็นภาพที่่�จะเห็็นได้้จนชิินตา ทำำ�ให้้เห็็นว่่าปััญหาขยะ
ทะเลกำำ�ลังั กลายเป็็นปััญหาที่่ต้� อ้ งการการแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน และเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นของธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมที่่�รัับซื้้�อขยะพลาสติิกจากท้้องทะเล
ในราคายุุติธิ รรม เพื่่อ� นำำ�ไปรีีไซเคิิล ตอบสนองทั้้�งเรื่่อ� งการสร้้างงานสร้้าง
รายได้้ให้้กับั ผู้้�ด้้อยโอกาส และการจััดการปััญหาขยะพลาสติิกในทะเล
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมไปพร้้อมกััน
ผูจ้ ดั การวิสาหกิจชุมชนให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า โครงการป้องกันพลาสติก
รั่วไหลลงสู่ทะเล (Ocean bound plastic) เริ่มต้นในปี 2562 โดยมี
จุดมุ่งหมายในการสานต่อกิจกรรมที่มูลนิธิแจนแอนด์ออสการ์จัดท�ำ
ขึ้น เพื่อจัดการขยะบนเกาะที่อยู่อาศัยของชาวมอแกน
“โครงการที่่� ทำำ�คืื อต้้ อ งการเก็็ บ ขยะทั้้� ง บนชายฝั่่� ง และในทะเล
เราจัั ด การขยะบนเกาะเพราะส่่ ว นใหญ่่ ช าวบ้้ า นบนเกาะจะไม่่ มีี
การจััดการขยะที่่ดีี� พอ เขาอาจจะทิ้้�งลงทะเลบ้้าง บางส่่วนถููกนำำ�ไปฝััง
บางส่่วนก็็เอาไปเผา ซึ่่ง� ไม่่ว่า่ จะเป็็นวิิธีีใดก็็สามารถรั่่�วไหลลงสู่่�ท้อ้ งทะเลได้้
ช่่ ว งแรกที่่� เราเข้้ า ไป คืือลงไปให้้ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การจัั ด การขยะ
ว่่าเขาต้้องจััดการขยะอย่่างไร ให้้เขารู้้�จักั การคััดแยก และหลัังจากคััดแยก
ขยะแล้้วเราสามารถสร้้างมููลค่่าให้้กัับขยะพวกนี้้�ได้้”
49

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สร้้างเครืือข่่ายนัักสะสม
การจัดเก็บขยะพลาสติกที่มีอยู่จ�ำนวนมากทั้งบนฝั่งและชายทะเล
เกิดขึ้นด้วยการสร้างเครือข่ายนักสะสม (Collector) ที่ท�ำหน้าที่
รวบรวมขยะพลาสติกมาส่งขายให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ โดยจะเป็น
คนในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ

พายเรืือออกไปเก็็บเอง ทุุกวัันนี้้�ทั้้�งเกาะก็็นำำ�ขวดมาขายเขา ทำำ�ให้้
ตอนนี้้� บ นเกาะสิิ น ไหที่่� เ คยทิ้้� ง ขยะลงทะเลตามป่่ า ชายเลน
ตามดิินโคลนต่่างๆ จะไม่่มีีแล้้ว นี่่คืื� อผลจากการที่่ค� นเริ่่ม� หัันมาสนใจด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม แล้้วสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับคนอื่่�นๆ บนเกาะด้้วย”

วิสาหกิจชุมชนฯ จะลงทะเบียนนักสะสมทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ
เพราะต้องการทราบที่มาของขยะที่น�ำมาส่งว่ามาจากบริเวณใด
ปัจจบุ นั มีนกั สะสมอยูต่ ามเกาะต่างๆ ในจังหวัดระนอง 16 ราย และ
นักสะสมบนฝั่งอีก 15 ราย โดยแต่ละรายจะท�ำหน้าที่เป็นนักสะสม
หลักและมนี กั สะสมรายย่อยอนื่ ๆ เข้ามาร่วม เป็นการสร้างเครอื ข่าย
ผู้เก็บขยะพลาสติกในท้องทะเลน�ำส่งให้กับโครงการ

จากคนที่่�ชาวบ้้านในชุุมชนมองว่่าบ้้าที่่�ไปเก็็บขวดขาย ปััจจุุบััน
บัังปริิญญากลายเป็็นฮีีโร่่ของชุุมชนบ้้านเกิิด ผู้้�บริิหารวิิสาหกิิจชุมุ ชนฯ
ให้้ข้้อมููลว่่า นัับตั้้�งแต่่เดืือน ม.ค.-ส.ค. 2564 บัังปริิญญาส่่งขยะจาก
เกาะมาที่่วิ� ิสาหกิิจชุุมชนฯ แล้้ว 7.5 ตััน

ตััวอย่่างของนัักสะสมที่่�วิิสาหกิิจชุุมชนฯ ภาคภููมิิใจ เช่่น นัักสะสม
จากเกาะสิินไห “บัังปริิญญา” ที่่�ผัันตััวเองจากชาวประมงเต็็มเวลา
สู่่�การเป็็นนัักสะสม เนื่่�องจากเห็็นว่่าจำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��ในท้้องทะเล
เริ่่�มลดลง รายได้้ที่่�เคยมีีก็็น้้อยลง เมื่่�อได้้รัับการชัักชวนเข้้าโครงการ
จึึงตััดสิินใจเข้้าร่่วม
“ตอนที่่�บัังเริ่่�มเก็็บครั้้�งแรกเดิินไปทางไหนก็็มีีแต่่ชาวบ้้านบอกว่่า
แบบนี้้�บ้้านะ หัันมาเก็็บขวดขายแล้้ว ทิ้้�งอาชีีพพ่่อแม่่แล้้ว แต่่บัังก็็
ไม่่สนใจ เขามองว่่าสิ่่�งที่่�เขาทำำ�  เขาได้้ช่่วยเหลืือสิ่่�งแวดล้้อม เพราะ
การที่่�เขาจัับสััตว์์น้ำำ��ได้้ลดลงเกิิดจากฝีีมืือมนุุษย์์ที่่�ทำำ�ลายท้้องทะเล
2 ปีีที่ผ่่� า่ นมา เขาเป็็นนัักสะสมรายใหญ่่ที่สุ่� ดุ บนเกาะสิินไห จากที่่ต้� อ้ ง
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การจััดการขยะที่่�เกิิดขึ้้�นบนชายฝั่่�งก็็เป็็นอีีกแหล่่งหนึ่่�งที่่�วิิสาหกิิจ
ชุุมชนฯ ให้้ความสนใจ โดยเริ่่ม� ขยายพื้้�นที่่ก� ารทำำ�งานไปสู่่�อำำ�เภอที่่ไ� ม่่ติดิ
ทะเล แต่่มีีแม่่น้ำำ��กระบุุรีีไหลผ่่าน นั่่�นคืือ อ.กระบุุรีี วิิสาหกิิจชุุมชนฯ
เข้้าไปค้้นหานัักสะสมจนได้้พบกัับ “คุุณตุ๊๊�ก” ซึ่่�งที่่�กระบุุรีีก็็ไม่่ต่่าง
จากบนเกาะสิินไหที่่�ในช่่วงแรกคนในพื้้�นที่่�ยัังมองไม่่เห็็นคุุณค่่า
ของเรื่่�องนี้้� คุุณตุ๊๊�กจึึงแก้้ปััญหาด้้วยการนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการขายขยะ
1 บาทต่่อ 1 กิิโลกรััมไปใช้้ในกิิจกรรมสาธารณะประโยชน์์ เช่่น เป็็นทุุน
การศึึกษาให้้นักั เรีียน ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยติิดเตีียงในชุุมชน รวมถึึงได้้รับั
ความร่่วมมืือจากผู้้�ใหญ่่บ้้านในพื้้�นที่่�ที่่�ช่่วยประชาสััมพัันธ์์โครงการ
ผ่่านเสีียงตามสายของหมู่่�บ้้าน ทำำ�ให้้ปััจจุบัุ ันคุุณตุ๊๊�กสามารถส่่งขยะ
เข้้าวิิสาหกิิจชุุมชนฯ ได้้ถึึงเดืือนละ 600-1,000 กิิโลกรััม
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จำำ�นวนขยะพลาสติิก
ที่่�วิิสาหกิิจชุุมชนรัับซื้้�อ
จาก 2 ตัวอย่างนักสะสมของวิสาหกิจชุมชนฯ ท�ำให้เห็น
แนวทางการขับเคลื่อนงานจัดเก็บขยะทะเลที่ใช้วธิ ีหาตัวแทน
ผู้มีความสนใจในการพัฒนาชุมชนของตัวเองในแต่ละชุมชน
และให้กระจายองคค์ วามรูเ้ รอื่ งการจัดการขยะออกไปสูช่ มุ ชน
ในวงกว้าง เพื่อให้การจัดเก็บขยะทะเลในแต่ละพื้นที่ขยายตัว
ไปอย่างต่อเนื่อง
คุุณนิิรััติิศััย บอกเล่่าแนวคิิดที่่�จะทำำ�ต่่อไปคืือ การทำำ�งาน
ร่่วมกัับวััดในพื้้�นที่่� โดยยกตััวอย่่างวััดบนเกาะปากน้ำำ�� จ.ระนอง ที่่�
กลายเป็็นแหล่่งทิ้้�งขยะของชุุมชนจนกลายเป็็นขยะกองใหญ่่อยู่่�
ใกล้้ป่่าชายเลน วิิสาหกิิจชุุมชนฯ จึึงมีีแนวคิิดจะทำำ�โครงการ
บริิจาคขยะ โดยจััดทำำ�ถัังขยะแบ่่งตามประเภทให้้ประชาชน
สามารถร่่วมทำำ�บุุญโดยนำำ�ขยะมาใส่่ได้้

ปีี 2562
จำำ�นวน 6 ตััน

ปีี 2563
จำำ�นวน 135 ตััน

“เพราะวััดเป็็นศููนย์์กลางของชาวบ้้านอยู่่�แล้้ว หลัังจากวััดเป็็น
ศููนย์์กลางจััดเก็็บเราก็็ไปรัับต่่อจากวััดแล้้วไปบริิจาคเงิินให้้วััด
นี่่�เป็็นโครงการที่่�เรายัังไม่่ได้้เริ่่�ม คิิดว่่าถ้้าเราทำำ�สำำ�เร็็จอาจจะ
เป็็นนวััตกรรมอย่่างหนึ่่�งก็็ได้้”

ปีี 2564 ม.ค.-มิิ.ย.
จำำ�นวน 61 ตััน
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ธนาคารขยะ
แหล่่งเรีียนรู้้�
การจััดการขยะ
อีีกกิิ จ กรรมหนึ่่� ง ที่่� วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนรีีไซเคิิ ล เพื่่� อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
จัังหวััดระนอง นำำ�รายได้้ไปเป็็นทุุนเริ่่ม� ต้้นในการดำำ�เนิินงานคืือธนาคาร
ขยะ (Waste bank) โดยโครงการแรกเกิิดขึ้้�นที่่�โรงเรีียนเทศบาล
บ้้านเขานิิเวศน์์  อ.เมืือง จ.ระนอง ด้้วยการเข้้าไปสนัับสนุุนทุุน
ก่่อสร้้างที่่�ทำำ�การธนาคารขยะ และให้้องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการ
บริิหารจััดการธนาคารขยะ
คุุณนิิรััติิศััยให้้ข้้อมููลว่่า โรงเรีียนมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการขึ้้�นมา
ดููแลโครงการนี้้� ประกอบด้้วยครููและนัักเรีียน รููปแบบการดำำ�เนิินงาน
จะเป็็นการให้้นัักเรีียนนำำ�ขยะ เช่่น ขวดพลาสติิก เศษกระดาษ
ทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงเรีียนและบ้้านเรืือนมาฝากที่่�ธนาคารขยะ และ
เมื่่�อครบกำำ�หนดก็็จะมีีการจ่่ายเงิินปัันผลที่่�ได้้ตามจำำ�นวนขยะ
ที่่�แต่่ละคนสะสม
ธนาคารขยะแห่่งนี้้�เป็็นต้้นแบบที่่�นัับว่่าประสบความสำำ�เร็็จ จาก
การสำำ�รวจของวิิสาหกิิจชุุมชนฯ พบว่่า นัักเรีียนมีีการสร้้างขยะ
ลดลง ลดการใช้้พลาสติิกประเภทใช้้ครั้้�งเดีียว เช่่น ขวดน้ำำ��ดื่่�ม
เปลี่่ย� นมาเป็็นกระบอกน้ำำ��ที่ส่� ามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ ซึ่่ง� ตรงกัับ
จุุดมุ่่�งหมายของโครงการที่่�ต้้องการสร้้างบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้�นจากโครงการนี้้�
ผลสำำ�เร็็จจากโรงเรีียนเทศบาลบ้้านเขานิิเวศน์์ นำำ�ไปสู่่�การขยาย
โครงการไปจััดตั้้�งธนาคารขยะบนเกาะอีีก 5 แห่่ง ประกอบด้้วย
เกาะสิินไห  เกาะปากน้ำำ��  เกาะเหลา เกาะพยาม จัังหวััดระนอง
และเกาะสุุริินทร์์ จัังหวััดพัังงา
คุุณนิิรััติิศััยกล่่าวว่่า “เมื่่�อขยะที่่�นำำ�เข้้ามาที่่�ธนาคารขยะเริ่่�มลด
น้้อยลง นั่่�นหมายถึึงว่่า เราประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนหนึ่่�ง และทางโรงเรีียนก็็มีีการต่่อยอด ด้้วยการสร้้างหลัักสููตร
Waste bank หรืือหลัั ก สูู ต รธนาคารขยะ เป็็ น วิิ ช าเกี่่� ย วกัั บ
การจััดการขยะว่่าต้้องทำำ�อย่่างไร เราต้้องคััดแยกขยะอย่่างไร ขยะมีี
กี่่ป� ระเภท พลาสติิกมีีกี่่ป� ระเภท วิิธีีใดเป็็นวิิธีีที่ดีีที่
่� สุ่� ดุ ในการจััดการ
ขยะ Reuse Reduce Recycle ซึ่่�งทางวิิสาหกิิจชุุมชนฯ และแจน
แอนด์์ออสการ์์ได้้สนัับสนุุนเงิินทุุนเพื่่�อสร้้างห้้องเรีียนรู้้�”
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ร่่วมมืือพัันธมิิตร
ต่่อยอด
การนำำ�ไปใช้้ใหม่่
ขยะพลาสติิ ก ที่่� วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนฯ รวบรวมมาได้้ จ ะถูู ก นำำ� เข้้ า สู่่�
กระบวนการคััดแยก โดยคนงานที่่�มีีทั้้�งคนมอแกน พม่่า และไทย
ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่�คััดแยกขยะตามประเภทและคุุณภาพของพลาสติิก
เตรีียมส่่ ง ต่่ อ ไปให้้ กัั บ พัั น ธมิิ ต รทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศที่่� เข้้ า มา
ร่่วมมืือกัันรีีไซเคิิล
ผู้้�บริิหารวิิสาหกิิจชุุมชนฯ เล่่าว่่า มีีหลายบริิษััทที่่�ร่่วมกัันนำำ�ขยะ
พลาสติิกจากท้้องทะเลไปทำำ�เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่่างๆ เช่่น การนำำ�ฝาขวด
น้ำำ��พลาสติิกไปรีีไซเคิิลเป็็นเซิิร์์ฟสเก็็ต  แบรนด์์เสื้้�อผ้้าจากประเทศ
สเปน EcoAlf บริิษััท Tide Ocean Material จากสวิิตเซอร์์แลนด์์
ที่่�เปลี่่�ยนขยะพลาสติิกจากทะเลเป็็นเสื้้�อผ้้าและเครื่่�องประดัับ
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นอกจากนี้้� ยัั ง มีีความร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานอื่่� น ๆ เช่่ น
มููลนิิธิิความยุุติิธรรมเชิิงสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental
Justice Foundation: EJF) ที่่�มีีโครงการ Net Free
Seas ที่่�มาร่่วมโดยการรัับซื้้�อเครื่่�องมืือประมงที่่�ไม่่ใช้้
แล้้ว ไม่่ให้้กลายเป็็นขยะทะเลที่่�กลายเป็็นปััญหาต่่อ
ระบบนิิเวศและสััตว์์น้ำำ��ที่่�อาจจะเข้้าไปติิดในเครื่่�องมืือ
ประมงที่่ถู� ูกทิ้้�งไว้้เหล่่านั้้�น
วิิสาหกิิจชุุมชนฯ ยัังได้้รัับการสนัับสนุุนจากโครงการ
Second life และ Caudalie แบรนด์์เครื่่�องสำำ�อาง
จากฝรั่่�งเศส ที่่�ช่่วยสนัับสนุุนเงิินทุุนผ่่านการซื้้�อเครดิิต
จากขยะพลาสติิกที่่�เก็็บได้้เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ต่่อในลัักษณะ
เช่่น Caudalie ใช้้พลาสติิกในการผลิิต  600 ตัันต่่อปีี
ก็็จะซื้้�อพลาสติิกจากท้้องทะเล 600 ตัันเช่่นกััน การ
สนัับสนุุนเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้วิิสาหกิิจชุุมชนฯ สามารถรัับซื้้�อ
ขยะพลาสติิกจากทะเลในราคาที่่�สููง คุ้้�มค่่าขนส่่งที่่�นััก
สะสมต้้องเดิินทางเข้้ามาขายพลาสติิกที่่ฝั่่� �งระนอง
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ได้้รัับเลืือกจาก IUCN
องค์์การระหว่่ า งประเทศเพื่่� อ การอนุุ รัั ก ษ์์ธรรมชาติิ IUCN
(International Union for Nature Conservation) คััดเลืือกโครงการ
“Moken Guardians of the Sea” เป็็น1 ใน 4 โครงการ
จากทวีีปเอเชีียและแอฟริิกาที่่ไ� ด้้เข้้าร่่วมในโครงการ MARPLASTICCs
(Marine Plastic and Coastal Communities) programme
ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายในการจััดการกัับปััญหาขยะพลาสติิกในทะเล
โดยสนัับสนุุนทุุนเพื่่�อการดำำ�เนิินกิิจกรรมนั้้�นๆ

กลไกสู่่�ความสำำ�เร็็จ
คุุณนิรัิ ติั ศัิ ยั ให้้ความเห็็นว่่า การจััดการขยะทะเลจะสำำ�เร็็จได้้ต้อ้ งอาศััยความร่่วมมืือจากชุุมชน การที่่มีี� โอกาสลงพื้้�นที่่ไ� ปในชุุมชนต่่างๆ ทำำ�ให้้
เห็็นปััญหาที่่แ� ต่่ละชุุมชนกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่� รวมถึึงได้้รับั ทราบแนวคิิดของคนในแต่่ละพื้้�นที่่� จึึงสามารถนำำ�เอาข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาปรัับใช้้วางแผน
ให้้ความรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการขยะแก่่คนในแต่่ละชุุมชนได้้ชััดเจนมากขึ้้�น
เพราะเป้้าหมายหลัักของวิิสาหกิิจชุุมชนฯ คืือการเปลี่่�ยนแนวคิิดของคนในพื้้�นที่่�ให้้เข้้าใจเรื่่�องขยะทะเล และสามารถจััดการกัับขยะทะเลที่่�
เกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยตััวเอง โดยมีีเครื่่�องมืือคืือการรัับซื้้�อขยะพลาสติิกต่่างๆ เป็็นตััวกลาง
การลงพื้้�นที่่�และสร้้างสายสััมพัันธ์์กัับคนในพื้้�นที่่�โดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีีอิิทธิิพลทางความคิิดในชุุมชนต่่างๆ เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะช่่วยให้้โครงการ
สามารถเดิินหน้้าต่่อไปได้้
ขณะเดีียวกัันในการทำำ�งานก็็ยัังพบปััญหาบางประการ ทำำ�ให้้ขยะที่่�รัับซื้้�อมาบางชนิิดไม่่สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ เช่่น โฟม ขวดพลาสติิก
บางประเภทหรืือขยะจากบ้้านเรืือนประเภทที่่�นอน โซฟา เสื้้�อผ้้า ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ยัังต้้องหาหนทางจััดการต่่อไป ผู้้�จััดการวิิสาหกิิจชุุมชนฯ
มองว่่า ในบางพื้้�นที่่มีี� การนำำ�ขยะเหล่่านี้้�ไปใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิง หากในอนาคตสามารถทำำ�ได้้ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดระนองก็็จะเป็็นการแก้้ปัญ
ั หาที่่ยั่่� ง� ยืืน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.fondationjan-oscar.ch/en/our-social-enterprise-ranong-recycle-for-environment-rre/
https://www.iucn.org/news/marine-and-polar/202002/marplasticcs-funds-projects-promoting-circular-economy-africa-and-asia
https://www.facebook.com/ranongrecycle
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Environment and Pollution
Editorial Board

Marine debris, not only affects the beauty
of the seas and coasts of Thailand but
also affects marine ecosystems such as
coral reefs, mangrove forests, seagrass
resources, various marine life and included
a problem for human health from
microplastic contaminated seafood,
which is transmitted to consumers.

management by
community power
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The Department of Marine and Coastal Resources
has installed litter traps along the estuaries of major
rivers and canals in coastal areas and found a large
amount of waste, the number one waste is plastic.
The amount of plastic waste that flows to the oceans
is about 32,600 tons per year, by 80% of marine waste
comes from onshore activities such as community,
land garbage dump, seaport, beach tourism, and
another 20% comes from marine activities such as sea
transportation, fishery and sea traveling, etc.
Marine debris management especially plastic waste is
one of the environmental issues that are interesting
around the world. The way to deal with this problem
requires raising awareness, adjusting consumption
behavior patterns that help reduce waste production,
properly sorting, and waste disposal, while accelerating
the removal of the waste left in the seas and beaches
to deal with various processes.

Vol.10 No.4

October - December 2021 NATURE AND ENVIRONMENT

Ranong province is another area where marine debris is found
both on the coast and on the islands. Therefore, the Ranong
Recycle for Environment Social Enterprise began with the aim
of marine debris management and caring for the quality of life
of the underprivileged people in this area at the same time.
Khun Nirattisai Ponputi, the operation manager of Ranong
Recycle for Environment Social Enterprise, gave information
about this social enterprise that…
“The president of Ranong Recycle for Environment Social
Enterprise is M.R. Charuvan Rangsit, was started by funding
from the Jan & Oscar Foundation, a foundation established in
Switzerland. We mainly want to collect all the plastic wastes
in the sea and on the shores of Ranong province because
it can flow into the sea to a boundary of approximately 50
km from the coast upwards. Therefore, Ranong wastes are
considered marine debris, and we build a network on almost
all of the islands in Ranong.”
The beginning of marine debris management came from
the Jan & Oscar Foundation, whose mission is to improve
the quality of life for the Moken people, the Andaman sea
tribe, to have education and work, and from visiting various
islands, there was a problem of garbage scattered both in the
residential area and on the seashore. The image of Moken
children swimming among the plastic waste appears familiar.
It shows that marine debris is becoming an urgent problem
and is the beginning of a social enterprise that buys plastic
waste from the sea at a fair price for recycling. It responds to
both creating jobs and generating income for the underprivileged
people together with managing marine plastic waste’s
problem that affects the environment.
The operation manager gave more information that the
Ocean bound plastic project started in 2019 to continue the
activities of Jan & Oscar Foundation had set up to manage
waste on the Moken’s inhabited island.
“The project is to collect wastes both on the coast and in
the sea. We manage it on the island because most residents
there don’t have good management. They may have dumped
some wastes into the sea, buried, and burned. Whichever
way, it can flow into the sea. The first time we entered there
was to educate about waste management, how to manage it,
and let them know how to sort and after sorting the waste
we can add value to it.”
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Create a Collector Network
Massive collection of plastic waste both onshore
and offshore occurred through the collector network
creation that collects plastic waste and sells it to
the social enterprise. They will be people in various
communities in the project area.

environment because he caught less fish, caused by
humans destroying the sea. 2 years ago, he was the
largest collector on Ko Sin Hai. From having to paddle
out to collect wastes by himself, nowadays, the whole
island brings bottles to sell him. So now on Ko Sin
Hai that used to dump garbage into the sea, in the
mangrove forest, along with the muddy soil, there
will be no more. That is a result of people becoming
interested in the environment and bringing awareness
to the people on the island.”

The social enterprise had registered all collectors who
participated in the project because they wanted to
know where the wastes delivered to them came from.
Nowadays, there are 16 collectors on islands in Ranong
province and 15 onshore collectors. Each of them is
the master collector, and other minor collectors are From being seen by the villagers as a crazy one who
joining in creating a network of marine plastic waste collects bottles for sale, Brother Parinya is now a hero
collectors to deliver to the project.
of his hometown. The social enterprise executive said
that from January to August 2021, he had sent 7.5
An example of a collector that the social enterprise tons of island wastes to the social enterprise.
is proud of is “Brother Parinya” from Ko Sin Hai, who
turned from a full-time fisherman to be a collector
Coastal waste management is another source
because he saw marine animals in the sea had that the social enterprise is interested in. It is startbegun to decline and also his income. So, when he had ing to expand its workspace to a landlocked district.
invited to the project, he decided to join.
However, there is a Kra Buri river flowing through that
is Kra Buri District. The social enterprise searched for
“When he first started collecting wastes, everywhere collectors until they found “Khun Tuk”. Kra Buri is
he walked, the villagers said you’re crazy, you’re no different from Ko Sin Hai, where at first, the locollecting bottles for sale? You left your parents’ career. cal people still didn’t see the value of this matter.
But he didn’t care. He thinks what he did help the
56
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Therefore, Khun Tuk had solved that problem by using the
money from waste sales as 1 baht per 1 kg for public
benefit activities such as scholarships for students,
helping bedridden patients in the community, and received
cooperation from the village headman to publicize the
project through the village’s voice. Currently, Khun Tuk
can send waste to social enterprises up to 600-1,000 kg
per month.
The two collectors show how to drive marine debris
management by finding representatives who are interested in
developing their communities and to spread knowledge
of waste management wider to continuously expand the
storage of marine debris in each area.

Amount of plastic waste
purchased by social
enterprises

In the year 2019
6 tons

Khun Nirattisai tells us the idea to do next is to work
with temples in the area. For example, a temple on Ko
Paknam, Ranong province has become a dumping area of
the community until it becomes a huge pile of garbage
near the mangrove forest. The social enterprise has an
idea to create a waste donation project by providing
trash bins by type so that people can make merit by
bringing garbage to them.

In the year 2020
135 tons

“Because the temple is the center of the community.
After there is a center of waste storage, we’ll take it
then and donate the money. This is a project that we
haven’t started yet but I think if we can do it it might
be an innovation.”

The year 2021
January- June
61 tons
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The Waste Bank,
the learning
center from waste
management
Another activity that Ranong Recycle for Environment
Social Enterprise brings income as start-up capital for
operations is the Waste bank. The first project took place
at Khao Niwet Municipal School, Mueng District, Ranong
province by supporting the construction of the waste bank
and providing knowledge about waste bank management.
Khun Nirattisai gave information that the school has set up
a committee to oversee the project, consisting of teachers
and students. The operation model is for students to bring
waste such as plastic bottles and paper scraps that occur
in schools and houses to deposit to the waste bank and
when it is due, dividends will be paid according to the
amount of waste accumulated by each person.
This waste bank is a successful model. According to a
survey of the social enterprise found that students generated
less waste, reduced single-use plastics such as drinking
water bottles which switched to reusable water bottles.
This is related to the goal of the project which wants to
create personnel with environmental knowledge to arise
from this project.
The success of Khao Niwet Municipal School led to the
expansion of the project to set up five waste banks on
another island are Ko Sin Hai, Ko Pak Nam, Ko Lao,
Ko Phayam of Ranong province, and Ko Surin of Phang-nga
province.

Cooperate with
partners to
increase Reuse

Plastic wastes that the social enterprise collects
are put into a sorting process. Then, the workers,
which are Moken, Burmese, and Thais, will be
responsible for sorting it according to the type
and quality of plastic. After that, they prepare it
Khun Nirattisai said that “when the wastes brought to the to forward to domestic and international partners
bank start to decrease, it means we have achieved some who join in recycling.
success in the operation. Moreover, the school has also The executive of the social enterprise said that
built up the waste bank course is about how to manage many companies work together to turn plastic
waste, how to sort waste, how many types of waste, how wastes from the sea into products such as
many types of plastic, what is the best way to manage recycling plastic water bottle caps into surf skates. The
waste, Reuse Reduce Recycle. Therefore, the social Spanish clothing brand EcoAlf and Tide Ocean
enterprise and Jan & Oscar Foundation has supported funding Material company from Switzerland turn plastic
to build a learning room.”
wastes from the sea into clothes and accessories.
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Besides, there is also a cooperation with other
agencies such as the Environmental Justice
Foundation (EJF) which has a Net Free Seas
project that joins by purchasing unused fishing
gear not to turn into marine debris which
becomes a problem for ecosystems and aquatic
life that may get trapped in those abandoned
fishing gear.
The social enterprise is also supported by the
Second life project, and Caudalie, a French
cosmetic brand, supports funding through
purchasing credits from collected plastic waste to
be reused in ways such as Caudalie uses 600 tons
of plastic a year and will also buy 600 tons of
marine plastic. These supports enable the social
enterprise to buy plastic waste from the sea at
a high price, cost-effective transportation that
collectors have to travel to sell plastic in Ranong.

Chosen by IUCN
The IUCN (International Union for Nature Conservation)
have chosen the “Moken Guardians of the Sea” project
to be one of the four Asia and Africa’s projects which
able to join MARPLASTICCs (Marine Plastic and Coastal
Communities) program that aims to deal with marine
debris by supporting funds for its activities.

Mechanism to success
Khun Nirattisai commented that managing marine debris to be successful requires community cooperation.
Having an opportunity to visit those communities shows the problems they are facing and gets to know their
ideas in each area. Therefore, that information can be applied, planned, educated, and understood about
waste management for people in each community more clearly.
It is because the main goal of the social enterprise is to change the concept of local people to understand
marine debris and be able to deal with it by themselves with tools that are buying various plastic waste as
an intermediary.
Visiting the area and building relationships with local people, especially those with influence in the
community is part of helping the project to move forward.
Meanwhile, there are still some problems in operation that make some of the purchased waste cannot be
recycled, such as foam and some types of plastic bottles or household waste such as mattresses, sofas,
clothes. It is the thing that we still have to find a way to deal with. The operation manager of social
enterprise thinks that in some areas wastes are used as fuel. If in the future it can be done in Ranong province,
it will be a sustainable solution.

More information:
https://www.fondationjan-oscar.ch/en/our-social-enterprise-ranong-recycle-for-environment-rre/
https://www.iucn.org/news/marine-and-polar/202002/marplasticcs-funds-projects-promoting-circular-economy-africa-and-asia
https://www.facebook.com/ranongrecycle
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ส่องโลก
นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deadly trio:
มหาสมุุทรกิินพื้้�นที่่ถึ� งึ 1 ใน 3 ของโลก เป็็นแหล่่งออกซิิเจน
ขนาดใหญ่่ 70% ของออกซิิ เจนบนโลกมาจากมหาสมุุ ท รโดย
แพลงก์์ตอนพืืชทะเล เป็็นแหล่่งอาหารที่่สำ� �คั
ำ ญั เป็็นเส้้นทางเศรษฐกิิจ และ
ยัังเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการควบคุุมสภาพภููมิิอากาศของแผ่่นดิิน
โดยรอบ การเคลื่่อ� นที่่ข� องกระแสน้ำำ�มีีผ
� ลในการถ่่ายเทความอบอุ่่�นจาก
ที่่�หนึ่่�งไปสู่่�อีีกที่่ อุ
� ุณหภููมิิของน้ำำ�� ทะเลเองก็็มีีผลต่่อสภาพภููมิิอากาศ
ดัังจะเห็็นได้้จากปรากฏการณ์์ ENSO ซึ่่�งวงรอบของเอลนิินโญและ
ลานิินญาเป็็นผลมาจากอุุณหภูมิู ขิ องน้ำำ��ทะเลที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป และ
ในยุุคสมััยที่่�การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศกำำ�ลัังก่่อให้้เกิิดผล
กระทบต่่อมนุุษย์์มากขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ มหาสมุุทรจึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งความหวัังใน
การรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ เพราะเป็็นทั้้�งแหล่่ง
กัักเก็็บความร้้อนและแหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอนขนาดใหญ่่ที่สุ่� ดุ เท่่าที่่เ� รามีี
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อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเองก็็ส่่ง
ผลกระทบต่่อมหาสมุุทรเช่่นกััน อุุณหภูมิู โิ ลกที่่สู� งู ขึ้้น� ทำำ�ให้้อุุณหภูมิู ิ
ของน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้น�  ทำำ�ให้้ความสามารถในการกัักเก็็บความร้้อนของ
มหาสมุุทรลดลง นอกจากนี้้� อุุณหภููมิิของน้ำำ��ทะเลที่่สู� ูงขึ้้�นยัังทำำ�ให้้
คาร์์บอนไดออกไซด์์ละลายในน้ำำ��ทะเลได้้น้้อยลงไปด้้วย สภาวะที่่�
น่่าเป็็นห่่วงของท้้องทะเลถููกกล่่าวถึึงในรายงาน International
Programme on the State of the Ocean (IPSO) ตั้้�งแต่่
ค.ศ. 2012 โดยมีีใจความอยู่่� 3 ประเด็็นคืือ อุุณหภูมิู ิน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�น
(Ocean Warming) ทะเลมีีความเป็็นกรดเพิ่่�มมากขึ้้�น (Ocean
Acidification) และปริิมาณออกซิิเจนละลายในท้้องทะเลลดลง
(Ocean Deoxygenation) โดยนัักวิิชาการเรีียกปรากฏการณ์์
ทั้้�ง 3 นี้้�รวมกัันว่่า The Deadly Trio และในบทความนี้้�เราจะพาท่่าน
ผู้้�อ่่านไปรู้้�จัักกัับ The Deadly Trio ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
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อุุณหภููมิิ
ของน้ำำ�ท
� ะเล
ที่่�สููงขึ้้�น

มหาสมุุทรเป็็นแหล่่งกัักเก็็บความร้้อนขนาดใหญ่่ 93% ของความร้้อนที่่ป� ลดปล่่อยจากโลกเนื่่อ� งจาก
ปรากฏการณ์์ก๊๊าซเรืือนกระจกถููกดููดซัับโดยน้ำำ��ทะเล จากปริิมาณการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น�
ทำำ�ให้้อุุณหภููมิิของน้ำำ�� ทะเลสููงขึ้้�นถึึง 1.5 องศาเซลเซีียสในรอบ 10 ปีี จากรายงานของ NOAA’s National
Centers for Environmental Information (NCEI) พบว่่าใน ค.ศ. 2021 อุุณหภูมิู ิของมหาสมุุทรพุ่่�งขึ้้�นสููง
เป็็นอัันดัับที่่� 6 นัับตั้้�งแต่่มีีปรากฏการณ์์น้ำำ�� ทะเลอุุณหภููมิิสููงตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1880 และในปีีนั้้�นเอง มีีรายงานว่่า
พลัังงานความร้้อนที่่�เก็็บกัักไว้้ในมหาสมุุทร หรืือ Ocean’s Heat Content มีีปริิมาณมากกว่่าปีีก่่อนหน้้า
ถึึง 14 zettajoules เทีียบเท่่ากัับ 145 เท่่า ของปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าทั้้�งหมดที่่�มนุุษย์์ผลิิตได้้ใน ค.ศ. 2020
และนอกจากอุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�นในภาพรวมแล้้ว ความถี่่�ของปรากฏการณ์์คลื่่�นความร้้อนในทะเล ซึ่่�งเป็็น
ปรากฏการณ์์ที่่�อุุณหภููมิิของพื้้�นผิิวน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�นกว่่าปกติิเป็็นเวลานานกว่่า 5 วััน เพิ่่�มขึ้้�นถึึง 20 เท่่า จากที่่�
เคยเกิิดในอดีีต
อุุณหภูมิู ขิ องน้ำำ��ทะเลที่่สู� งู ขึ้้น� นี้้�ส่ง่ ผลกระทบในหลายระดัับ ในระดัับสิ่่ง� มีีชีีวิิต น้ำำ��ทะเลที่่อุ� ณหภู
ุ มิู สูิ งู
ขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อยส่่งผลอย่่างมหาศาลต่่อความอยู่่�รอดของสิ่่�งมีีชีีวิิต ตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ชััดคืือภาวะปะการััง
ฟอกขาว ซึ่่ง� เป็็นภาวะที่่ส� าหร่่ายเซลล์์เดีียวในกลุ่่�ม zooxanthella ตายลง เมื่่อ� สาหร่่ายที่่เ� ป็็นแหล่่งผลิิตอาหารให้้
ปะการัังตาย ส่่งผลให้้แนวปะการัังทั้้�งแนวเกิิดความเสีียหายไปด้้วย อุุณหภูมิู ที่ิ สู่� งู ขึ้้น� เพีียงไม่่กี่อ่� งศาเซลเซีียสนี้้�
สามารถทำำ�ให้้ปะการัังเกิิดภาวะฟอกขาวได้้ โดยเมื่่อ� ไม่่นานมานี้้� แนวปะการัังขนาดใหญ่่อย่่าง Great Barrier
Reef เกิิดภาวะฟอกขาวและถููกทำำ�ลายไปกว่่า 80% การลดลงของแนวปะการัังส่่งผลต่่อสััตว์์น้ำำ��ที่่�อาศััยอยู่่�
ในระบบนิิเวศแนวปะการัังนั้้�น ทำำ�ให้้ประชากรสััตว์์น้ำำ��ลดลง นอกจากนี้้� อุุณหภููมิิของน้ำำ��ทะเลที่่�สููงขึ้้�นยััง
ส่่งผลโดยตรงกัับการขยายพัันธุ์์ข� องสััตว์์น้ำำ�� ทำำ�ให้้การกระจายตััวของปลาบางชนิิดเปลี่่ย� นแปลงไป อุุณหภูมิู ขิ อง
น้ำำ��ที่สู่� งู จนเกิินไปทำำ�ให้้ประชากรของปลาในเขตเส้้นศููนย์์สููตรมีีปริิมาณลดลง ในขณะเดีียวกัันเมื่่อ� อุุณหภูมิู น้ำิ ำ��
ในเขตอบอุ่่�นเพิ่่�มขึ้้�นจนเหมาะสมแก่่การขยายพัันธุ์์� จะทำำ�ให้้ประชากรปลาในเขตอบอุ่่�นมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น
ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงทางอาหารของผู้้�คนที่่�อาศััยอยู่่�ทั้้�งในเขตร้้อนและเขตอบอุ่่�น
อุุณหภูมิู ที่ิ สู่� งู ขึ้้น� ของน้ำำ��ทะเลไม่่เพีียงส่่งผลกระทบต่่อสิ่่ง� มีีชีีวิิตเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็นตััวเร่่งให้้ Climate
Change รุุนแรงขึ้้น� อีีกด้้วย นอกจากนี้้� ยังั เป็็นปััจจััยทำำ�ให้้น้ำำ��ทะเลเป็็นกรดเพิ่่�มขึ้้น� และทำำ�ให้้ปริมิ าณออกซิิเจน
ละลายในน้ำำ��ทะเลลดลง
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น้ำำ��ทะเล

ออกซิิเจน

นอกจากดูู ด ซัั บ ความร้้ อ นแล้้ ว ทะเลยัั ง เป็็ น แหล่่ ง
ดููดซัับคาร์์บอนที่่�สำำ�คััญ โดยคาร์์บอนไดออกไซด์์จำำ�นวน XX%
สามารถละลายในน้ำำ��ได้้ แต่่ด้้วยปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ปััจจุุบัันทำำ�ให้้น้ำำ��ทะเลดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้เกิินขีีดจำำ�กััด
ประกอบกัับอุุณหภููมิิของน้ำำ��ทะเลที่่�สููงขึ้้�นยัังเป็็นตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาให้้
คาร์์บอนไดออกไซด์์ในน้ำำ��ทะเลแตกตััว ทำำ�ให้้ pH ของน้ำำ��ทะเลลด
ต่ำำ��ลงกว่่าที่่�ควรจะเป็็น โดยมีีการคาดการณ์์ว่่าหากสภาวะของโลก
ยัังเป็็นเช่่นนี้้�ต่่อไปอีีก 10 ปีีข้้างหน้้า ภายในปีี 2030 ความเป็็น
กรดของน้ำำ��ทะเลจะเพิ่่�มขึ้้�น 1 หน่่วย

น้ำำ��ทะเลที่่อุ� ณหภู
ุ มิู สูิ งู ขึ้้น� ทำำ�ให้้ออกซิิเจนละลายในน้ำำ��ทะเล
ได้้ลดลง อุุณหภููมิที่ิ ่�เปลี่่�ยนแปลงไปของมวลน้ำำ�ที่
� ่�ให้้มวลน้ำำ�� เกิิดการ
แยกชั้้น� ออกซิิเจนไม่่สามารถไหลเวีียนในมวลน้ำำ��ได้้เต็็มที่่� นอกจากนี้้�
การทำำ�เกษตรกรรมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การปล่่อยน้ำำ��เสีียที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการ
ใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล ทำำ�ให้้ไนโตรเจนและธาตุุอาหารอื่่�น ๆ ถููกชะลง
ทะเลมากขึ้้�น เกิิดปรากฏการณ์์ Cultural Eutrophication ซึ่่�งเป็็น
ปรากฏการณ์์ที่่ส� ารอาหารในน้ำำ��เพิ่่�มปริิมาณสููงขึ้้น� จากกิิจกรรมของ
มนุุษย์์ ปรากรฏการณ์์นี้้ไ� ม่่ต่า่ งจากการเติิมปุ๋๋�ยในทะเล สารอาหารซึ่่ง�
มีีองค์์ประกอบหลัักเป็็นไนโตรเจนเหล่่านี้้�เป็็นแหล่่งอาหารที่่�ทำำ�ให้้
สาหร่่ายขนาดเล็็กและแบคทีีเรีียบางกลุ่่�มเติิบโตดีีขึ้้�น แพลงก์์ตอน
พืืชเพิ่่�มจำำ�นวนอย่่างรวดเร็็ว และการเพิ่่�มจำำ�นวนอย่่างรวดเร็็วนี้้�ก็็
ส่่งผลต่่ออััตราการตายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน ซากของแพลงก์์ตอน
พืืชจำำ�นวนมากที่่�ตกลงสู่่�พื้้�นท้้องน้ำำ��ทำำ�ให้้กระบวนการย่่อยสลาย
เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปกติิ โดยปกติิแล้้วกระบวนการย่่อยสลายเหล่่านี้้�
ใช้้ออกซิิเจนที่่ล� ะลายอยู่่�ในน้ำำ�� การย่่อยสลายที่่ม� ากขึ้้น� ทำำ�ให้้ปริมิ าณ
ออกซิิเจนถููกใช้้มากขึ้้น� และทำำ�ให้้ค่า่ ออกซิิเจนละลายน้ำำ��ลดน้้อยลง
มาก และทำำ�ให้้เกิิดภาวะ Hypoxia ขึ้้�นในมหาสมุุทร ภาวะนี้้�ทำำ�ให้้
สิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเลส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้ บริิเวณที่่�เกิิด
Hypoxia จึึงถููกเรีียกอีีกชื่่�อว่่า Dead Zone

เป็็นกรดเพิ่่�มขึ้้�น

ในน้ำำ��ทะเลลดลง

แม้้จะดููเป็็นปริิมาณไม่่มาก แต่่สภาพความเป็็นกรด-เบส
ที่่�เปลี่่�ยนไปนี้้�ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต  โดยเฉพาะสิ่่�งมีีชีีวิิต
มีีเปลืือก มีีรายงานพบว่่าแพลงก์์ตอนสััตว์์ชนิิด pteropod ซึ่่�งจััด
เป็็นกลุ่่�มหอยขนาดเล็็ก มีีเปลืือกบางลงในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�ง
เป็็นผลมาจากน้ำำ��ทะเลที่่เ� ป็็นกรดเพิ่่�มมากขึ้้น� เปลืือกของแพลงก์์ตอน
สััตว์์ กลุ่่�มนี้้�มีีส่่วนประกอบหลัักคืือแคลเซีียม ค่่าความเป็็นกรด
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแม้้เพีียงเล็็กน้้อยจะส่่งผลต่่อการสร้้างเปลืือก และส่่งผล
ต่่ออััตราการอยู่่�รอดและจำำ�นวนประชากรของสิ่่�งมีีชีีวิิตกลุ่่�มนี้้�ตาม
มา และเนื่่�องจากแพลงก์์ตอนสััตว์์กลุ่่�มนี้้�เป็็นแหล่่งอาหารของสิ่่�ง
มีีชีีวิิตหลายชนิิด การเปลี่่ย� นแปลงประชากรแพลงก์์ตอนสััตว์์จะส่่งผล
แม้้โดยปกติิแล้้ว Dead Zone จะสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ตาม
ต่่อระบบนิิเวศในทะเลในภาพรวมได้้ นอกจากนี้้�ภาวะน้ำำ��ทะเล
เป็็นกรดเพิ่่�มขึ้้น� ยัังส่่งผลต่่อแบคทีีเรีียที่่มีีหน้
� า้ ที่่ผลิ
� ต 
ิ DMSP ผลกระทบ ธรรมชาติิ แต่่การเกิิด Dead Zone บริิเวณชายฝั่่�งที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�ม
ที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่เพีียงเกิิดกัับระบบนิิเวศ แต่่ยัังส่่งผลต่่อการรัับมืือกัับ ขึ้้�นในช่่วงหลายปีีมานี้้�ทำำ�ให้้หลายฝ่่ายเกิิดความกัังวล จากข้้อมููลที่่�
เก็็บมาตั้้ง� แต่่ ค.ศ. 1985-2010 พบว่่ามหาสมุุทรสููญเสีียออกซิิเจนไป
อุุณหภููมิิของโลกที่่�สููงขึ้้�นอีีกด้้วย
ถึึง 2% จากที่่�มีีทั้้�งหมด รายงานการเกิิด Dead Zone ครั้้�งล่่าสุุดคืือ
นอกจากมหาสมุุทรแล้้ว ก้้อนเมฆเองก็็เป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่�ง ช่่วง 25 กรกฎาคม-1 สิิงหาคม ค.ศ. 2021 ที่่อ่� ่าวเม็็กซิิโก ซึ่่�งพบว่่า
ที่่ช่� ว่ ยรัับมืือกัับอุุณหภูมิู โิ ลกที่่สู� งู ขึ้้น� ด้้วยการช่่วยบดบัังแสงอาทิิตย์์ที่่� Dead Zone กิินบริิเวณกว้้างถึึง 16,405 ตารางกิิโลเมตร ออกซิิเจน
ส่่องลงมาสู่่�โลก สารต้้นกำำ�เนิิดเมฆที่่สำ� ำ�คัญ
ั กลุ่่�มหนึ่่�งคืือ DMSP ที่่เ� กิิด ที่่�ลดลงอย่่างมากนี้้�ส่่งผลต่่อประชากรสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งโดยตรง บาง
จากแบคทีีเรีียในทะเล เมื่่อ� สภาวะในท้้องทะเลเป็็นกรดเพิ่่�มขึ้้น� การ ส่่วนล้้มตาย บางส่่วนต้้องอพยพไปบริิเวณอื่่น� และการเปลี่่ย� นแปลง
ผลิิต DMSP มีีปริิมาณลดลง และทำำ�ให้้อัตั ราการกำำ�เนิิดเมฆลดลงไป ของประชากรสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งนี้้�ก็็ส่่งผลถึึงการประมงชายฝั่่�งและการ
ด้้วย ความหนาแน่่นของเมฆที่่ล� ดลงนั้้�นส่่งผลให้้โลกขาดร่่มธรรมชาติิ เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง และนำำ�ไปสู่่�ปััญหาความมั่่�นคงทางอาหาร
ที่่�บดบัังแสงอาทิิตย์์ และอาจทำำ�ให้้อุุณหภููมิิของโลกสููงขึ้้�นได้้อีีก
ของผู้้�คนที่่�อยู่่�อาศััยบริิเวณชายฝั่่�งด้้วย
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ที่่�เราทำำ�ได้้บ้้าง?

จะเห็็นได้้ว่่าใน The Deadly Trio นี้้� อุุณหภููมิิน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�น (Ocean Warming) ส่่งผลต่่ออีีกสองปรากฏการณ์์ที่่�เหลืือ ได้้แก่่ ทะเล
มีีความเป็็นกรดเพิ่่�มมากขึ้้�น (Ocean Acidification) และปริิมาณออกซิิเจนละลายในท้้องทะเลลดลง (Ocean Deoxygenation) ซึ่่�งเมื่่�อเวลา
ผ่่านไป ปรากฏการณ์์ทั้้�งสามนี้้�จะยิ่่�งมีีแนวโน้้มที่่�รุุนแรงขึ้้�น และจะส่่งผลกระทบต่่อทั้้�งระบบนิิเวศและชีีวิิตมนุุษย์์มากขึ้้�นไปอีีก
อย่่างไรก็็ตาม นัักวิิชาการได้้ศึกึ ษาความเป็็นไปได้้ในการรัับมืือกัับปรากฏการณ์เ์ หล่่านี้้� อาทิิ การละลายปููนขาว (แคลเซีียมไฮดรอกไซด์์ 
Ca(OH)2) ลงไปในทะเล วิิธีีนี้้�มีีชื่่�อเรีียกอีีกอย่่างว่่า ocean alkalinization ซึ่่�งปฏิิกิิริิยาเคมีีที่่�เกิิดจากการละลายของปููนขาวจะช่่วยให้้ pH
ของน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�นจากการเติิม OH- เข้้าไปในระบบ และส่่งผลให้้คาร์์บอนไดออกไซด์์ละลายน้ำำ��ได้้ดีีขึ้้�น การแลกเปลี่่�ยนคาร์์บอนไดออกไซด์์
ระหว่่างอากาศและน้ำำ��ทะเลง่่ายขึ้้น�  ทำำ�ให้้คืืนความสามารถในการดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ให้้แก่่มหาสมุุทร วิิธีีนี้้น� อกจากจะช่่วยเรื่่อ� งน้ำำ��ทะเล
เป็็นกรดลดน้้อยลงแล้้ว ยัังช่่วยลดการเพิ่่�มอุุณหภููมิิของน้ำำ�� ทะเลอีีกด้้วย อย่่างไรก็็ตาม วิิธีีการนี้้�ยัังอยู่่�ในระหว่่างการทดสอบ อาจต้้องรอข้้อมููล
ผลการทดสอบในพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่เพิ่่�มเติิม
อีีกวิิธีีหนึ่่ง� ที่่น่� า่ สนใจในการลดความเป็็นกรดของน้ำำ��ทะเลและเพิ่่�มออกซิิเจนให้้กับั น้ำำ��ทะเลบริิเวณชายฝั่่ง� คืือการฟื้้น� ฟููแหล่่งหญ้้าทะเล
เนื่่�องจากกระบวนการสัังเคราะห์์ด้้วยแสงของหญ้้าทะเลจำำ�เป็็นต้้องใช้้คาร์์บอนไดออกไซด์์ ทำำ�ให้้นอกจากจะช่่วยลดคาร์์บอนไดออกไซด์์ในน้ำำ��
ทะเลแล้้ว หญ้้าทะเลยัังช่่วยเพิ่่�มออกซิิเจนละลายน้ำำ��ในน้ำำ��ทะเลชายฝั่่�งอีีกด้้วย
กรณีีศึึกษาอีีกกรณีีหนึ่่�งคืือฟาร์์มหอยนางรมในรััฐแคลิิฟอร์์เนีียเริ่่�มหัันมาเพราะสาหร่่ายสีีแดงแทนที่่�การเก็็บสาหร่่ายจากธรรมชาติิ
การเพาะเลี้้ย� งสาหร่่ายนี้้�ทำำ�ให้้มีีการใช้้คาร์์บอนไดออกไซด์์ในน้ำำ��และมีีการหมุุนเวีียนใช้้ไนโตรเจนในน้ำำ��ได้้ดีีขึ้้น� เป็็นการช่่วยแก้้ปัญ
ั หาออกซิิเจน
ละลายในน้ำำ��ทะเลลดลงและช่่วยให้้ท้้องทะเลแถบนั้้�นกัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ดีีขึ้้�นอีีกทางหนึ่่�ง
นอกเหนืือจากวิิธีีที่ก่� ล่่าวมาข้้างต้้น เรายัังสามารถลดผลกระทบของ The Deadly Trio นี้้�ได้้ในอีีกหลายแนวทาง อาทิิ การลดใช้้เชื้้อ� เพลิิง
ฟอสซิิลและหัันมาใช้้พลัังงานสะอาด ควบคุุมการใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีในการทำำ�เกษตรกรรม และส่่งเสริิมการบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

บทส่่งท้้าย

มหาสมุุทรส่่งผลกัับชีีวิิตมนุุษย์์ในหลายๆ ด้้าน อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการรัับมืือกัับสภาวะของมหาสมุุทรที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปคืือการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิต ทั้้�งในแง่่ของการเตรีียมรัับมืือกัับความมั่่�นคงทางอาหารที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป  และการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตสู่่�
สัังคมคาร์์บอนต่ำำ��  การแก้้ปััญหาเหล่่านี้้�อาจต้้องใช้้เวลาหลายชั่่�วอายุุคน แม้้จะไม่่มีีอะไรมาการัันตีีได้้ว่่ามหาสมุุทร หรืือแม้้กระทัังสภาพ
ภููมิิอากาศของโลกจะกลัับมาดีีเหมืือนเดิิม แต่่อย่่างน้้อยโลกที่่�เราพยายามเปลี่่�ยนแปลงนี้้�ก็็จะเป็็นโลกที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับคนรุ่่�นหลัังต่่อไป

เอกสารอ้้างอิิง
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-5/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/?fbclid=IwAR1Ba8msXwCGKlxNFFbDbSvz5Pd_hwat2I9W5F4XMRIT51dQmB1m4PnXpNU
https://phys.org/news/2013-08-science-global-source-sea.html
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The Deadly
The oceans accounted for a third of the world’s
area. It is the largest source of oxygen. Seventy per cents
of the oxygen on Earth comes from the oceans by the
photosynthesis process of marine phytoplankton. The
ocean is also the important food source, the economic
pathway, and the important factor in climate control
of the surrounding land. The movement of the current
has the effect of transferring warmth from one place to
another. Sea temperatures also affect the climate, as can
be seen in the ENSO phenomenon, in which the cycles
of El Nino and La Nina are the result of changing seawater temperatures. And in an era when climate change is
causing more and more human impacts, the oceans are
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trio

another hope for tackling climate change because it is
both the largest heat reservoir and carbon reservoir we
have.
However, climate change also affects the oceans.
Rising global temperatures cause sea temperatures to rise.
This reduces the heat retention capacity of the oceans.
Higher sea temperatures also cause less carbon dioxide
to dissolve in seawater. The worrying state of the sea has
been discussed in the International Programme on the
State of the Ocean (IPSO) report since 2012, with three
areas of mind: ocean warming, ocean acidification and
ocean deoxygenation.
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Ocean

Warming

The oceans are a huge reservoir of heat, 93% of the heat released from Earth, as greenhouse gas phenomena are absorbed by seawater. Due to the increased amount of greenhouse
gas emissions, Seawater temperatures have risen to 1.5 degrees Celsius in 10 years, according
to NOAA’s National Centers for Environmental Information (NCEI), which found that in 2021,
ocean temperatures have risen to the sixth highest level since the seafloor phenomenon of
high temperatures since 1880. It is reported that heat energy stored in the ocean, or Ocean’s
Heat Content, is reportedly stored in the ocean. It is 14 zettajoules more than a year earlier,
equivalent to 145 times the total amount of electricity generated by humans in 2020. The
frequency of sea heat waves, a phenomenon in which sea surface temperatures rise above
normal for more than five days, has increased by 20 times what happened in the past.
This rising sea temperature affects many levels. At the living level. Seawater at slightly
higher temperatures has an enormous effect on the survival of living organisms. A noticeable
example is coral bleaching, a condition in which single-celled algae in zooxanthella die. When
algae that produce food, corals die. As a result, the entire reef has also been damaged. This
slightly higher temperature can cause coral bleaching. Not so long ago, Large coral reefs like
the Great Barrier Reef have been bleached and destroyed by more than 80%. The decline of
coral reefs affects aquatic creatures living in that reef ecosystem. This causes the population
of aquatic animals to decrease. Rising sea temperatures also directly affect the proliferation of
aquatic animals. This alters the distribution of some fish. Too high water temperatures cause
a decrease in the population of fish in the equator. At the same time, as temperate water
temperatures increase to suitable for propagation, the population of fish in temperate zones
increases, which will affect the food security of people living in both the tropics and temperate
zones.
The rising temperature of seawater does not only affect the organism. But it is also a
catalyst for climate change to intensify. It is also contributing to an increase in acidity of seawater
and a decrease in the amount of oxygen in the seawater.
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Ocean

Ocean

In addition to absorbing heat, the sea is an
important source of carbon, with a certain amount of carbon
dioxide dissolved in water, but with the current amount
of carbon dioxide, seawater absorbs more carbon dioxide
than the limit. Coupled with rising sea temperatures, it
is also a catalyst for the carbon dioxide in seawater to
break down. As a result, the pH of seawater is lower than
it should be, with predictions that if global conditions
continue to be like this, the pH of the seawater will
continue to be the case. Over the next 10 years, by 2030,
seawater acidification will increase by 1 unit.

Seawater at rising temperatures causes
oxygen to dissolve in seawater to decrease. The changing
temperature of the water mass gives the water mass a
separation layer. Oxygen cannot fully circulate in the
water mass. In addition, increased farming. Increased
wastewater sewage and the use of fossil fuels have led
to more nitrogen and other nutrients being leached
into the sea. Cultural Eutrophication is a phenomenon
in which nutrients in water are increased by human
activity. This phenomenon is no different from adding
fertilizer to the sea. Nutrients, whose main nitrogen
component is these, are a food source that makes
small algae and certain groups of bacteria grow better.
Phytoplankton are rapidly increasing, and this rapid
increase also affects increased mortality. The remains
of many phytoplankton that fall to the water supply
surface cause the degradation process to increase more
than usual. Usually, these degradation processes use
dissolved oxygen. Greater degradation causes more
oxygen content to be used, causing dissolved oxygen
values to be significantly reduced and hypoxia in the
oceans. This condition prevents most marine life from
living. The area where Hypoxia occurred is therefore
called the Dead Zone.

Acidificatio

Although it does not seem to be in large quantities, this
changing acid-base condition directly affects the organism,
especially the shell organism. There have been reports
that pteropod zooplankton, which are classified as small
mollusks, have thinned shells over the past 10 years as
a result of increased acidic seawater. The shell of this
group of zooplankton has its main component, calcium.
Even small increases in acidity affect shell formation and
affect the survival rate and population of this group of
organisms. And because of this group of zooplankton, this
group is a food source of many organisms. Changes in
zooplankton populations can affect marine ecosystems
as a whole. In addition, increased sea acidification affects
bacteria that are responsible for producing DMS.
In addition to the oceans, clouds are another
factor that helps cope with rising global temperatures
by helping to block the sunlight coming down to Earth.
One important cloud origin substance is DMS caused by
bacteria in the sea. As the conditions in the sea become
acidic, it increases. DMS production has decreased in
volume and the cloud origin rate has decreased. Declining
cloud density results in the lack of natural umbrellas that
obscure sunlight, and can cause global temperatures to
rise further.
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Deoxygenation

While dead zones can usually occur naturally,
the occurrence of dead zones on the coast that has
been trending more recently has caused many concerns.
According to data collected from 1985-2010, the
oceans lose 2% of their oxygen. The last Dead Zone
birth report was July 25-1. August 2021 in the Gulf of
Mexico, where the Dead Zone is found to span an area
of 16,405 square kilometers. This significant decrease
in oxygen directly affects coastal aquatic populations.
Some fell to their deaths. Some of them have migrated
to other areas, and changes in coastal aquatic populations have also affected coastal fisheries and coastal
aquaculture, leading to food security issues for people
living on the coast.
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What

can be done?

It is evident that in The Deadly Trio, ocean warming affects the remaining two phenomena: ocean
acidification and a decrease in the amount of dissolved oxygen in the sea (Ocean Deoxygenation). These three
phenomena are more likely to be more intense and will affect both ecosystems and human life even further.
However, scholars have studied the feasibility of dealing with these phenomena, such as dissolving lime
(calcium hydroxide Ca(OH)2) into the sea. This method is also known as ocean alkalinization, where chemical
reactions caused by the melting of lime will help the pH of seawater rise by adding OH- to the system and
result in better dissolved carbon dioxide. Easier exchange of carbon dioxide between air and seawater This
restores the ability to absorb carbon dioxide to the oceans. This method, in addition to helping with the acidic
seawater, will also reduce the number of acids. It also reduces seawater temperature increases. However, this
method is still being tested, and may have to wait for more data on test results in large areas.
Another interesting way to reduce the acidity of seawater and increase oxygen to coastal seawater
is to restore seagrass sources, since the process of photosynthesis of seagrass requires carbon dioxide. This
means that in addition to reducing carbon dioxide in seawater, it also helps reduce carbon dioxide in seawater.
Seagrass also increases dissolved oxygen in coastal seawater.
Another case study is that oyster farms in California began to turn around because red algae replaced
natural algae collection. It solves the problem of oxygen dissolving in reduced seawater and helps the region
to better retain carbon dioxide.
In addition to the above-mentioned methods, We can also mitigate the impact of The Deadly Trio
in a number of ways, such as reducing fossil fuels and turning to clean energy. Control the use of chemical
fertilizers in agriculture and promote wastewater treatment before releasing them into natural water sources.
Epilogue
The oceans affect human life in many ways, and one of the most important things to cope with
changing ocean conditions is lifestyle changes. Both in terms of preparing for changing food security and
lifestyle changes to a low-carbon society. Solving these problems can take generations. Even if there is nothing
guaranteed by the oceans or even the climate of the earth. It will be back to normal, but at least the world
we are trying to change will be a better world for future generations
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ชายฝั่่�งในเรื่่�องนี้้� คืือ ชายฝั่่�งทะเล เป็็นจุุดรอยต่่อระหว่่างแผ่่นดิินกัับ
น้ำำ��ทะเลมาบรรจบกััน โดยส่่วนที่่�เป็็นแผ่่นดิินอาจเป็็นหิิน ดิินโคลน
หรืือทราย แล้้วแต่่ลัักษณะทางกายภาพของจุุดรอยต่่อบริิเวณนั้้�น
หลายคนที่่�ไม่่ได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยหรืือเป็็นเจ้้าของที่่�ดิินอยู่่�ติิดชายฝั่่�ง
ทะเล อาจมีีโอกาสได้้เดิินทางไปสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวชายทะเล หรืือ
บริิเวณเกาะแก่่งต่่างๆ บ้้าง การเดิินทางไปชุุมชนที่่�อยู่่�ติิดทะเล หรืือ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางทะเล สามารถพบเห็็นความสวยงามของคลื่่�น
ลมพััดพาน้ำำ��ทะเลซััดชายหาด โขดหิิน หรืือแผ่่นดิิน แต่่ถ้้าสัังเกต
บริิเวณโดยรอบ อาจเห็็นมีีกำำ�แพงกัันคลื่่�น กระสอบทราย กองหิิน
เพื่่�อชะลอคลื่่�น หรืื อ ป้้ อ งกัั น คลื่่�นไม่่ ใ ห้้ พัั ด เข้้ า ทำำ�ลายที่่�ดิิ น ที่่�อยู่่�
ด้้านหลัังสิ่่�งก่่อสร้้างเหล่่านั้้�น คนที่่�ไม่่ได้้อาศััยอยู่่�ติิดชายทะเลอาจจะ
รู้้�สึึกว่่าอยากมีีที่่�ดิินติิดชายทะเล แต่่หากเจ้้าของที่่�ดิินที่่�อยู่่�ติิดทะเล
หลายคนเริ่่�มไม่่ ค่่ อ ยแน่่ ใ จว่่ า ที่่�ดิิ น ของตนเองที่่�อยู่่�ติิ ด ทะเลนั้้�นจะ
สามารถเป็็นเจ้้าของได้้นานอีีกกี่่�ปีี จะต้้องหาทางป้้องกัันไม่่ให้้มััน
หายไปในทะเลได้้อย่่างไร วิิธีก
ี ารป้้องกัันจะใช้้วิธี
ิ ก
ี ารแบบไหน รวมถึึง
งบประมาณเท่่าใด ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�เป็็นปััญหาที่่�เกิิดเฉพาะบริิเวณพื้้�นที่่�อยู่่�
ติิดชายฝั่่�งเท่่านั้้�น สำำ�หรัับบ้้านเรืือนที่่�อยู่่�ลึึกถััดเข้้าไปในแผ่่นดิินอาจ
ไม่่ ไ ด้้ รัั บ ทราบผลกระทบที่่�เกิิ ด ขึ้้�น ถึึ ง แม้้ ไ ด้้ รัั บ รู้้�รัั บ ฟัั ง มาบ้้ า ง
แต่่ไม่่ได้้เข้้าใจถึึงความรุุนแรงและความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นเท่่ากัับเจ้้าของ
ที่่�ดิินแต่่ก่่อนอื่่�น ต้้องทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับชายฝั่่�งเสีียก่่อนที่่�จะ
เชื่่�อมโยงไปถึึงโลกร้้อน

ชายฝั่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงเคลื่่�อนไหวตลอดเวลาจากคลื่่�น ลม น้ำำ��ขึ้้�นน้ำำ��ลง อุุณหภููมิิของมหาสมุุทร และกระแสน้ำำ��ในมหาสมุุทรที่่�ล้้วนส่่งผลให้้เกิิดเป็็น
พลัังงาน มาช่่วยสร้้างและทำำ�ให้้เกิิดรููปร่่างของพื้้�นที่่�บริิเวณชายฝั่่�งตามที่่�เป็็นอยู่่�ใน
ปััจจุบัุ นั และการเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้้น� อาจเกิิดขึ้้น� ในช่่วงระยะเวลาสั้้น�  หรืือยาวนาน
ได้้ กรณีีที่่�คลื่่�น ลม และกระแสน้ำำ��ที่่�พััดเข้้ามายัังชายฝั่่�งไม่่รุุนแรง มัักไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิด
การเปลี่่ย� นแปลงต่่อชายฝั่่ง� มากนััก แต่่หากรณีีที่่เ� มื่่อ� ใดมีีคลื่่น� ลม และกระแสน้ำำ��ที่พั่� ดั
เข้้าสู่่�ชายฝั่่ง� ในระดัับรุุนแรง หรืือรุุนแรงผิิดปกติิ มักั ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชายฝั่่ง�
เป็็นอย่่างมาก ทำำ�ให้้ผืืนดิิน หรืือชายหาดถููกกััดเซาะกลายเป็็นทะเลในที่่สุ� ดุ ซึ่่ง� หลาย
ชายหาดเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ลัักษณะนี้้�ขึ้้�น จะมีีการทัับถมตะกอนกลัับคืืนมายัังพื้้�นที่่�
นั้้�นๆ ช้้าๆ อาจใช้้เวลาหลายสััปดาห์์ หรืือหลายเดืือน แต่่บางชายหาดอาจไม่่มีีตะกอน
กลัับคืืนมาดัังเดิิม เนื่่�องจากกระแสลม คลื่่�น และกระแสน้ำำ��มีีการเปลี่่�ยนแปลง
โดยสาเหตุุหนึ่่�งเกิิดจากฝีีมืือของมนุุษย์์ทั้้�งทางตรง (สิ่่�งก่่อสร้้างที่่�มนุุษย์์ได้้สร้้างขึ้้�น)
และทางอ้้อม (อุุณหภููมิิโลกสููงขึ้้�นจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�บรรยากาศ)
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สาเหตุุการเกิิดการกััดเซาะชายฝั่่�งโดยตรง
ผืืนดิิน ชายฝั่่�ง หรืือชายหาดที่่�หายไปแล้้วกลัับคืืนมา เป็็นเหตุุการณ์์
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้ตามปกติิ หากไม่่มีีการคืืนกลัับมาของผืืนดิินหรืือชายหาด
เหล่่านั้้�น จะทำำ�ให้้สููญเสีียพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวไปเป็็นพื้้�นที่่�น้ำำ��ทะเล ชายฝั่่�ง
บางแห่่งมีีการกััดเซาะอาจเป็็นที่่�ดิินส่่วนบุุคคลที่่�ลงทุุนด้้านธุุรกิิจ 
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ หรืือย่่านศููนย์์กลางการค้้า ย่่อมทำำ�ให้้เกิิด
ความเสีียหายต่่อเศรษฐกิิจหรืือคุุณค่่าของสถานที่่�เหล่่านั้้�น จึึงต้้อง
ป้้ อ งกัั น ความเสีียหายจากการกัั ด เซาะชายฝั่่� ง ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น การ
ป้้องกัันที่่�นิิยมใช้้ในระยะที่่�ผ่่านมาคืือ การก่่อสร้้างโครงสร้้างแข็็ง
ซึ่่ง� โครงสร้้างแข็็งเหล่่านั้้�นก่่อให้้เกิิดผลข้้างเคีียงอื่่น� ตามมาด้้วยเช่่นกััน
เช่่น โครงสร้้างแข็็งที่่ก่� อ่ สร้้างขนานกัับชายฝั่่ง�  มีีส่่วนกระจายพลัังงาน
จากคลื่่� น ออกไปด้้ า นข้้ า งของโครงสร้้ า ง ทำำ� ให้้ สุุ ด ทางด้้ า นข้้ า ง
ทั้้�งสองด้้านของโครงสร้้างแข็็งเกิิดการกััดเซาะที่่รุ� นุ แรงมากขึ้้น� และเมื่่อ� สร้้าง
โครงสร้้างแข็็งให้้มีี ความสููงในระดัับที่่�แตกต่่างกััน ก่่อให้้เกิิดผล
กระทบแตกต่่างกัันกรณีี (รููป 1a) ไม่่มีีการก่่อสร้้างโครงสร้้าง ตะกอน
บริิเวณชายหาดมีีการไหลเวีียนจากบริิเวณชายหาดกัับทะเลได้้ตาม
ปกติิ กรณีี (รููป 1b) การก่่อสร้้างโครงสร้้างที่่�มีีขนาดความสููงไม่่มาก
หรืือต่ำำ��กว่่าระดัับผิิวน้ำำ��ทะเลมากพอจะทำำ�ให้้น้ำำ��ทะเลและตะกอน
หมุุ น เวีียนได้้ และมีีตะกอนบางส่่ ว นถูู ก กัั ก บริิ เวณโครงสร้้ า ง
ทั้้�งด้้านชายหาดและด้้านทะเลไม่่มาก กรณีี (รููป 1c) การก่่อสร้้างโครงสร้้าง
ที่่�มีีขนาดความสููงใกล้้เคีียงกัับระดัับผิิวน้ำำ��ทะเล จะทำำ�ให้้น้ำำ��ทะเล
และตะกอนผ่่านโครงสร้้างน้้อยลง และทำำ�ให้้ตะกอนหมุุนเวีียนลดลง
ตะกอนด้้านชายหาดจึึงมีีการกัักตััวได้้มากกว่่าตะกอนที่่อ� ยู่่�ด้้านทะเล
ที่่�มีีระดัับตะกอนลดลง ตะกอนด้้านชายหาดจึึงมีีระดัับสููงกว่่าด้้าน
ทะเลกรณีี  (รููป  1d) การก่่อสร้้างโครงสร้้างที่่�มีีขนาดความสููงเหนืือ
ระดัับผิิวน้ำำ��ทะเลทำำ�ให้้น้ำำ��ทะเลและตะกอนไม่่สามารถหมุุนเวีียน
ทางตรงได้้ เกิิดตะกอนกัักตััวด้้านที่่เ� ป็็นชายหาดได้้มากกว่่าด้้านชายทะเล
และทำำ�ให้้ด้า้ นที่่ติ� ดิ ทะเลเกิิดการกััดเซาะลึึกลงไปในโครงสร้้าง และมีี
โอกาสพัังเสีียหายในเวลาต่่อมา
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รููปที่่� 1 โครงสร้้างที่่�มีีการก่่อสร้้างแบบแข็็งส่่งผลต่่อการตกตะกอนในทะเล
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สาเหตุการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งโดยอ้อม
สาเหตุุทางอ้้อมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการกััดเซาะชายฝั่่�ง ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ หรืือภาวะโลกร้้อน เกิิดจากการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกสู่่�ชั้้น� บรรยากาศ จากกิิจกรรมของมนุุษย์์นัับตั้้ง� แต่่ยุคุ ปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรม ค.ศ. 1750 (พ.ศ. 2293) ทำำ�ให้้อุณหภู
ุ มิู ขิ องโลกสููงขึ้้น�
โดยมีีหลัักฐานจากการบัันทึึกข้้อมููลการเพิ่่�มขึ้้น� ของอุุณภูมิู โิ ลกตั้้ง� แต่่ศตวรรษที่่� 19 โดยอุุณหภูมิู ขิ องโลกได้้เพิ่่�มขึ้้น�  ประมาณ 1oC นัับตั้้ง� แต่่มีี
การบัันทึึกการเปลี่่�ยนแปลงค่่าอุุณหภููมิิใน ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393) เป็็นต้้นมาและพบว่่าอุุณหภูมิู ิโลกยัังเพิ่่�มสููงอย่่างชััดเจนใน ค.ศ. 2019
(พ.ศ. 2562) ถึึง +0.74oC ดัังรููปที่่� 2

รููปที่่� 2 การเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิของโลกเพิ่่�มขึ้้�น ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1850 – 2020 (พ.ศ.2393 – 2563)
ที่่�มา: Climatic Research Unit 2021. หรืือ Morice et al. (2021). https://www.uea.ac.uk/news/-/article/2020-ends-earth-s-warmest-10-years

นอกจากนั้้�น การที่่โ� ลกร้้อนขึ้้น� ได้้ส่ง่ ผลทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้น�  จากการขยายตััวของน้ำำ��ทะเลเนื่่อ� งจากอุุณหภูมิู ขิ องน้ำำ��ทะเลเพิ่่�มขึ้้น� และ
การละลายของน้ำำ�� แข็็งขั้้�วโลก และพบว่่าตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1901 - 2010 (พ.ศ. 2444 – 2553) ค่่าเฉลี่่�ยของระดัับน้ำำ�� ทะเลสููงขึ้้�นประมาณ 0.19
เมตร ดัังรููปที่่� 3

รููปที่่� 3 ค่่าเฉลี่่�ยของระดัับน้ำำ��ทะเล ค.ศ. 1901 – 2010 (พ.ศ. 2444– 2553)
ที่่�มา: IPCC 2013 (Fifth Assessment Report, Working Group 1, Summary for Policy Makers).
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การเคลื่่�อนตััวของคลื่่�นทะเลในภาวะปกติิ ความสููงของคลื่่�นเมื่่�อเคลื่่�อนตััวเข้้าสู่่�ชายฝั่่�งจะจำำ�กััดให้้มีีความสููงในระดัับปกติิ ทำำ�ให้้ชายฝั่่�ง
คงสภาพเดิิมอยู่่�ได้้ แต่่เมื่่อ� อุุณหภูมิู ขิ องโลกสููงขึ้้น�  ทำำ�ให้้น้ำำ��แข็็งบริิเวณขั้้�วโลกละลาย ประกอบกัับความร้้อนในมหาสมุุทรสููงขึ้้น�  ทำำ�ให้้น้ำ�ำ� ใน
มหาสมุุทรขยายตััว ส่่งผลให้้ระดัับน้ำำ��ในทะเลสููงขึ้้�น ระดัับความลึึกของคลื่่�นของน้ำำ��ในทะเลเพิ่่�มขึ้้�น พอเกิิดพายุุที่่�มีีความรุุนแรงทำำ�ให้้คลื่่�น
มีีขนาดใหญ่่และยาว และมีีความเร็็วมากขึ้้�น ไปกระทบชายฝั่่�ง จะทำำ�ให้้เกิิดการกััดเซาะชายฝั่่�งที่่�รุุนแรงตามมา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2562 มีีอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 28.1oC เพิ่่�มสููงสุุดมากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยปกติิ ประมาณ  1oC และใน
พ.ศ. 2563 มีีอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 28.0oC เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยปกติิ ประมาณ 0.9oC (ค่่าปกติิ30 ปีี พ.ศ. 2524-2553 เท่่ากัับ 27.1oC)
ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ทะเลใน พ.ศ. 2563 ที่่�ตรวจวััด 2 สถานีี  ได้้แก่่ สถานีีเกาะหลััก จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์  พบว่่า มีีค่่าสููงกว่่า
ระดัับทะเลปานกลาง 0.19 เมตร ซึ่่�งในช่่วง พ.ศ. 2554 – 2562 มีีค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ทะเลสููงกว่่าระดัับทะเลปานกลาง ระหว่่าง 0.12 –
0.17 เมตร และสถานีีเกาะตะเภาน้้อย จัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า มีีค่่าต่ำำ�� กว่่าระดัับทะเลปานกลาง 0.07 เมตร ซึ่่�งในช่่วง พ.ศ. 2554 – 2562
มีีค่่าเฉลี่่ย� ระดัับน้ำำ�� ทะเลต่ำำ�� กว่่าระดัับทะเลปานกลาง ระหว่่าง 0.14 – 0.06 เมตร จากค่่าเฉลี่่ย� ระดัับน้ำำ�� ทะเลในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา พบว่่า มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย

รููปที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ทะเล พ.ศ. 2554 - 2563
ที่่�มา: กรมอุุทกศาสตร์์ (2564)

จากการเพิ่่�มขึ้้น� ของระดัับน้ำำ��ทะเล ส่่งผลกระทบกัับจัังหวััดที่่มีีพื้้
� น� ที่่ติ� ดิ ทะเล จำำ�นวน 23 จัังหวััด โดยพบว่่าจัังหวััดที่่มีี� การกััดเซาะชายฝั่่ง� ใน
ระดัับรุุนแรงและยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไข 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ จัังหวััดตราด (ความยาวชายฝั่่�ง 5.68 กิิโลเมตร) เพชรบุุรีี (ความยาวชายฝั่่�ง
4.13 กิิโลเมตร) และสงขลา (ความยาวชายฝั่่�ง 2.49 กิิโลเมตร) ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งที่่�ดิินที่่�ประชาชนเป็็นเจ้้าของจะได้้รัับการป้้องกัันการ
กััดเซาะตามศัักยภาพของเจ้้าของที่่ดิ� นิ โดยพิิจารณาใช้้วิธีีิ การที่่ส� อดคล้้องกัับลัักษณะทางกายภาพของพื้้�นที่่ ตั
� วั อย่่างเช่่น ในพื้้�นที่่ดิ� นิ โคลน
มัักใช้้วิิธีีการนำำ�หิินมาเทกองการปัักไม้้ไผ่่ชะลอคลื่่�น การปลููกป่่าชายเลนป้้องกัันคลื่่�น หรืือใช้้วิิธีีการผสมผสานแต่่สามารถป้้องกัันการ
กััดเซาะชายฝั่่ง� ได้้ไม่่นาน ขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีการและความคงทนของวััสดุุที่ใ่� ช้้จึงึ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถป้้องกัันได้้ในระยะยาวได้้ อีีกทั้้�งช่่วงฤดููกาลที่่เ� กิิด
คลื่่�นรุุนแรง มัักทำำ�ความเสีียหายต่่อสิ่่�งป้้องกัันดัังกล่่าวลงอย่่างรวดเร็็ว และเจ้้าของที่่�ดิินไม่่สามารถลงทุุนป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�งได้้
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บ่่อยครั้้�ง หรืือระยะยาวได้้ หากเจ้้าของที่่ดิ� ินสามารถลงทุุนก่่อสร้้าง
โครงสร้้ า งที่่� แข็็ ง แรงป้้ อ งกัั น ทรัั พ ย์์สิิ น และที่่� ดิิ น ได้้ ร ะยะยาวก็็
ต้้องแลกกัับการลงทุุนค่่อนข้้างสููง ขณะที่่�พื้้�นที่่�สำำ�หรัับใช้้ประโยชน์์
ร่่วมกััน อาทิิ ชายหาดสาธารณะ วััด และโรงเรีียน ชุุมชนได้้ช่่วยกััน
ระดมทุุน ทรััพยากร และความรู้้�ร่ว่ มกัันเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาและองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาตลอดจนหน่่วยงาน
จากภายนอกที่่เ� กี่่ย� วข้้องสนัับสนุุนสิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่เ� หมาะกัับสภาพพื้้�นที่่�
เพื่่�อป้้องกัันการถููกกััดเซาะ

รูปที่ 5-7 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามศักยภาพของครัวเรือน

การแก้้ไขปััญหาระยะสั้้�นและระยะยาว
โลกร้้อนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งเสริิมให้้การกััดเซาะชายฝั่่�งรุุนแรงขึ้้�น
มีีหลายชุุมชนในจัังหวััดต่่างๆ ที่่�เสี่่�ยงต่่อการถููกกััดเซาะชายฝั่่�ง
จึึงควรวางแผนเพื่่อ� หาวิิธีีการแก้้ไขปััญหาทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว
ระยะสั้้� น  จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีีป้้ อ งกัั น การพัั ง ทลายของชายฝั่่� ง ไม่่ ใ ห้้
เกิิดความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินและสถานที่่�ที่่�มีีคุุณค่่าของชุุมชน
ใช้้วิธีีิ การป้้องกัันที่่เ� หมาะสมกัับสภาพทางกายภาพของพื้้�นที่่� สอดคล้้อง
กัับวิิถีีชีีวิติ ความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน ไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจของ
ชุุมชน ชุุมชนยัังสามารถมีีรายได้้จากบริิการของระบบนิิเวศ ขณะที่่�
การแก้้ไขปััญหาในระยะยาว ที่่�ไม่่ได้้ต้้องการเพีียงโครงสร้้างถาวร

เพื่่อ� ป้้องกัันพื้้�นที่่� แต่่ยังั คงต้้องหาแนวทางการแก้้ไขปััญหาแบบยั่่ง� ยืืน
ที่่�ต้้องวางแผนแก้้ไขปััญหาร่่วมกัันอย่่างบููรณาการในระยะยาว
มีีภาคส่่วนต่่างๆ เข้้ามาร่่วมมืือกัันแก้้ไขปััญหา อาทิิ ภาครััฐ เอกชน
ชุุมชน สถาบัันการศึึกษา และเจ้้าของที่่ดิ� ิน ส่่งเสริิมเครืือข่่ายชุุมชน
ชายฝั่่� ง ระดัั บ พื้้� น ที่่� ใ นการแลกเปลี่่� ย นเรีียนรู้้� ก ารจัั ด การชายฝั่่� ง
วิิจัยั หาแนวทางการป้้องกัันชายฝั่่ง� ที่่เ� หมาะสมและยั่่ง� ยืืน รวมถึึงการ
ปลููกป่่าชายเลนที่่�สมบููรณ์์  และมีีขนาดใหญ่่พอให้้สามารถป้้องกััน
การกััดเซาะชายฝั่่ง� รวมถึึงเป็็นแหล่่งดููดและเก็็บกัักก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�
มีีประสิิทธิิภาพทำำ�ให้้ภาวะโลกร้้อนชะลอตััวลงไปได้้ในระยะต่่อไป
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https://coastadapt.com.au/climate-change-and-sea-level-rise-based-observed-data
https://coastadapt.com.au/coast-and-climate-dynamics
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Coast in this article means the seashore where the land and
the sea interacts, which the former may be rock, mud or sand
depending on physical nature of each interacting location.
People, who do not reside or own a piece of land adjacent to
the sea, may have an opportunity to visit some beaches and
islands. While traveling to communities by the sea or marine
tourism attractions, people may see the beauty of the wind
blowing waves washing up the beach, rocks or land. If you
observe well surrounding areas, you may see breakwaters,
sand bags and rip-rap built to slow down waves or prevent
waves to destroy land behind those structures. People not
living near the sea may want to own a piece of beachfront
land but those who already own such piece of land may be
uncertain that how long they will be able to hold their land,
how to prevent their land disappear into the sea and by
which methods and for what amount of budget. This issue
is the problem only for people living along the coastlines
so people residing deeper inland may not realize about
the impact. They may hear about the problem but they do
not understand the severity and destruction caused by the
erosion at the same degree as land owners. However, it is
necessary to have prior understanding about the coast in
order to correlate with the global warming.

The coast is an area with constant changing environment caused by waves,
wind, high tide and low tide, seawater temperature and ocean currents.
These natural events have created energy that helps form and shape
the coast as seen nowadays. The changes may occur in the short term
or over a long period. In case of mild waves, wind and coastal currents
flowing to the shore, the coastal changes will be low. On the contrary,
strong or unusually severe waves, wind and coastal currents generally
create great damage to the coast, causing the land and beaches to be
eventually eroded into the sea. At several beaches with such erosion, the
shores gradually regain sediment over timescales of weeks to months.
However, some locations do not regain any sediment due to changing
wind direction, waves and currents. One of reasons of such erosion is the
result of human intervention both directly (structures built by humans)
and indirectly (rising world temperature from greenhouse gas emissions
to the atmosphere).
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Direct causes of coastal erosion
The regaining of land, coast and beach is a normal event.
If there is no regaining of land or beach, those areas will
be lost into the sea. If some coasts with erosion problems
are private properties for purpose of business investments,
essential tourism attractions and central business districts,
the erosion may cause economic damage and diminishing
values of those places. Therefore, there should be measures
to prevent destruction from possible coastal erosion.
A popular prevention in the past was to build hard structures
but those structures may produce consequent effect. For
example, the erection of hard structure in parallel to the
coast will distribute energy from waves to both ends of
the structure, resulting in stronger erosion at both ends.
When hard structures have different heights, the impacts
differ in each case. (Figure 1a) No structure: This situation
allows normal movement of sediment between the beach
and sea. (Figure 1b) Small structure with height below sea
surface: At this height, sediments from the beach and the
sea can circulate but some sediments deposit at both sides
of the structure.  (Figure 1c) Moderate structure with height
about the same level as sea surface: At this height, smaller
amount of seawater and sediment can pass through the
structure, reducing the circulation of sediments, causing
more depositions of sediment at the beach side while
sediment at the sea side will be less. As the result, sediments
on beach side will be higher than the sea side. (Figure 1d)
Large structure with height above the sea surface: At this
height, the seawater and sediment cannot circulate directly
so sediments deposit at the beach side more than the sea
side. As the result, the sea side will have deep erosion into
the structure and possibility of later damage.
76
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Indirect cause of coastal erosion is the climate change or the global warming which is the result of greenhouse gas
emissions to atmosphere from humans’ activities since the Industrial Revolution in 1750 that resulted in higher global
air temperature. As demonstrated by collected data on rising global temperature since 19th century, the global air
temperature rose about 1 Celsius since the changing temperatures have been recorded in 1850. It was found that
the global air temperature increased significantly in 2020 by 0.74 Celsius as shown in Figure 2.   

Figure 2: Changes in global air temperature between 1850 and 2020
Source: Climatic Research Unit 2021, or Morice et al. (2021) https://www.uea.ac.uk/news/-/article/2020-ends-earth-s-warmest-10-years

In addition, the global warming has resulted in higher global sea level due to thermal expansion of seawater and
melting of glaciers. It was found that the average mean sea level rose about 0.19 meters over the period between
1901 and 2010 as shown in Figure 3.

Figure 3: Average mean sea level during 1901 and 2010
Source: IPCC 2013 (Fifth Assessment Report, Working Group 1, Summary for Policy Makers)
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According to wave movement in the sea in normal situation, the height of inward waves moving toward the shore
will be limited at normal level that helps maintain coastal environment. When the global temperature rises, glaciers
melt while the heat in the ocean also increases causing thermal expansion of seawater that resulted in higher sea
level. With such condition, the depth of wave in the sea also increases. When there is a heavy storm, the wave will
be big and long and moving at faster speed to the shore, creating severer coastal erosion in consequence.

Changes in Thailand
In 2019, the yearly average temperature in Thailand was 28.1 Celsius, the highest increase from the normal average
by about 1 Celsius. In 2020, the yearly average temperature was 28.0 Celsius, an increase of about 0.9 Celsius from
the normal average (30-year normal average between 1981 and 2010 is 27.1 Celsius).   
The average sea levels in 2020 were measured at 2 stations. At Koh Lak Station in Prachuap Khiri Khan province,
the average sea level was above the mean sea level by 0.19 meters. For the period between 2011 and 2019,
the average sea level was 0.12 - 0.17 meters above the mean sea level. At Tapao Noi Station in Phuket province, the
sea level was 0.07 meters below the mean sea level. For the period between 2011 and 2019, the average sea level
was 0.14 - 0.06 meters below the mean sea level. The trend showed a slight increase.

Figure 4: Average sea level 2011 – 2020
Source: Hydrographic Department (2021)

An increase of the sea level impacts 23 provinces with the coastlines. It is found that the top 3 provinces with
severe coastal erosion without implementation of correction measures are Trat (5.68 kilometers of shoreline),
Phetchaburi (4.13 kilometers of shoreline), and Songkhla (2.49 kilometers of shoreline), respectively. Privately-owned
pieces of land get the prevention of coastal erosion according to the ability of their owners by considering methods suitable to physical nature of the areas. For example, in area with mud flat, people usually pile up stones
and put up bamboo poles to slow down waves, plant mangrove forests or apply mixed methods. However,
such measures cannot prevent the coastal erosion for a long time as it depends on the methods and durability
of materials so it cannot provide protection in the long term. Moreover, seasons with strong waves generally
quickly damage protective structures. Land owners are unable to invest in protective structures several times
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or in the long term. If land owners can invest in strong
structures to protect properties and land in the long
term, the investment budget is usually high. For common
spaces such as public beaches, temples and schools,
local communities help to raise funds and resources as
well as gather knowledge to fight the problems. Local
administration organizations and outside organizations
also support the construction of suitable structures for
specific areas to prevent the erosion.

Figure 5-7: The prevention of coasta erosion by households

Short-term and long-term problem solving
Global warming is an essential factor intensifying coastal
erosion. There are many communities in several provinces
risking the coastal erosion so there should be plans to
solve problems for both short term and long term. Short
term: It is necessary to prevent the coastal erosion to
avoid damage to properties and places valuable to
communities. The prevention method should suit physical
conditions of the areas and get along with communities’
way of life while producing no impact to communities’
economy. The communities should be able to earn
income from ecosystem services. Long term: In addition
to permanent protective structure, there should be a
sustainable direction to address the problem. There

must be integrated plans to solve problems in the long
term through collaboration among different parties such
as government agencies, private sectors, communities,
educational institutions and land owners. Local communities should be encouraged to exchange knowledge
about the coastal management, research for suitable
and sustainable methods of coastal erosion prevention.
Fertile and large scale mangrove plantation should be
developed to prevent coastal erosion. Mangrove forests
are also the area for effective absorption and containment of greenhouse gases to slow down global warming
in the future.

References
https://coastadapt.com.au/climate-change-and-sea-level-rise-based-observed-data
https://coastadapt.com.au/coast-and-climate-dynamics
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/67961/coastal-management-plan.pdf
Mr. Chatchai Intatha, Environmentalist, Senior Professional Level, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Tel: 02
2656 0537, e-mail: chintatha@onep.go.th
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ถาม – ตอบ

คืออะไร

องค์ ก ารมหาสมุ ท รและบรรยากาศแห่ ง ชาติ
สหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric
Administration: NOAA) ได้้นิย
ิ ามความหมายของ
ขยะทะเลว่่า เป็็นของเสีียที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ทิ้้�งลงสู่่�
ทะเลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยตั้้�งใจและไม่่ตั้้�งใจ
มีีขนาดเล็็กไปจนถึึงขนาดใหญ่่ มีีคลื่่�น ลม กระแสน้ำำ��
และน้ำำ�ขึ้
� น
้� – น้ำำ�ล
� ง ส่่วนใหญ่่เป็็นของใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
ได้้ แ ก่่ ถุุ ง ขวด ภาชนะใส่่ อ าหาร และเครื่่� อ งมืื อ
ทำำ�ประมง เช่่น แห อวน ลอบ เป็็นต้้น

ประเภทแหล่่งที่่�มาของขยะทะเลมีีกี่่�ประเภท
แหล่งที่มาของขยะทะเลมี 2 ประเภท

1. ขยะที่มีแหล่งที่มาจากแผ่นดิน ได้แก่

1) การทิ้งขยะของชุมชนบริเวณชายฝั่ง (Municipal Landfills Locate on the Coast)
2) การพัดพาโดยแม่น�้ำ (Riverine Transport)
3) การปล่อยน�้ำทิ้งจากชุมชนที่ปราศจากการบ�ำบัด (Discharge of Untreated Municipal Sewage)
4) กากของเสีย และน�้ำทิ้งที่ปราศจากการบ�ำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Waste and Untreated Industrial Waste Water)
5) การท่องเที่ยว และการพักผ่อนชายทะเล (Coastal Tourism and Recreation)

2. ขยะที่มีแหล่งที่มาจากมหาสมุทร ได้แก่

1) ขยะจากเรือขนส่งสินค้า เรือโดยสาร และเรือส�ำราญ (Merchant Shipping Ferries and Cruise Liners)
2) ขยะจากเรือประมง
3) ขยะจากเรือเพื่อการทหารและการวิจัย (Military Fleet and research Vessel)
4) ขยะจากแท่นขุดเจาะก๊าซและน�้ำมัน (Offshore Gas and Oil Platform)
5) ขยะจากฟาร์์มเลี้้�ยงปลาในทะเล (Fish Farming Installation)
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ขยะทะเลมีีกี่่�ประเภท
ขยะทะเลมีี 2 ประเภท ได้้แก่่

1. ขยะพลาสติิก (Plastic Waste) เป็็นวััสดุุพอลิิเมอร์์ที่่�เป็็นสารประกอบอิินทรีีย์์ที่่�
มีีลัักษณะเป็็นสายโซ่่ยาว ขยะทะเลที่่�พบส่่วนใหญ่่เป็็นถุุงพลาสติิก หลอดเครื่่�องดื่่�ม
ฝาพลาสติิก ภาชนะบรรจุุอาหาร และขวดพลาสติิก

2. ขยะที่่�ไม่่ใช่่พลาสติิก (non-Plastic Waste) เป็็นวััสดุุที่่�ไม่่มีีพอลิิเมอร์์เป็็น
ส่่วนประกอบ เช่่น แก้้ว กระดาษ โลหะ อะลููมิิเนีียม

ประเทศที่่�ปล่่อยขยะลงสู่่�ทะเล
มากที่่�สุุดในโลกคืือ
ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน

ไมโครพลาสติิก (Microplastics)
คืืออะไร มีีกี่่�ประเภท
ไมโครพลาสติิก (Microplastics) คืือ พลาสติิกที่่�มีีขนาดเล็็ก
กว่่า 5 มิิลลิิเมตร แบ่่งออกได้้เป็็น 2 ประเภทคืือ
1. ไมโครพลาสติก เป็นพลาสติกที่ผลิตขึน้ มาให้มขี นาดเล็กโดยตรงตัง้ แต่แรกเพือ่ ใช้งาน เช่น
ไมโครบีดส์ (Microbeads) ในโฟมล้างหน้า เครือ่ งส�ำอาง สครับขัดผวิ และยาสีฟัน
2. ไมโครพลาสติิกที่่เ� กิิดจากการแตกหััก หรืือผุุกร่่อนของชิ้้�นส่่วนพลาสติิกจากคลื่่น� แสงอาทิิตย์์
หรืือแรงบีีบอััดจนกลายเป็็นชิ้้�นเล็็กๆ
เมื่่�อวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2562 เว็็บไซต์์ราชกิิจจานุุเบกษาเผยแพร่่ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข
ห้้ามผลิิต นำำ�เข้้า หรืือขายเครื่่อ� งสำำ�อางที่่มีีส่
� ว่ นผสมของพลาสติิกไมโครบีีดส์์ (Plastic Microbeads)
โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563
อ้างอิง

ขยะทะเล. 2563. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กระทรวงสาธารณสุข. 2562. ประกาศห้ามผลิต น�ำเข้า หรือขายเครื่องส�ำอาง
ที่มีส่วนผสมของไมโครบีดส์. ค้นเมื่อ 5 เมษายน 2564, จากราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ : http://news.thaipbs.or.th/content/287349
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ก่อนจะปิดเล่ม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2564
สถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

สถานการณดีขึ้น

ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย

แนวโนมสถานการณ
ในอนาคต

• การนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง
• ปริมาณการผลิต การใชและการสงออกแรลดลง
• การใชพลังงานลดลง
• ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น
• พื้นที่ปาไมคอนขางคงที่
• จุดความรอนสะสมลดลง
• ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้น
• พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น
• เตาทะเลวางไขเพิม
่ ขึ้น
• คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมของโลกในประเทศไทย
(พืช 7 ชนิด และจุลินทรีย 12 ชนิด)
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• ปริมาณฝนุ ละออง PM10 PM2.5 ลดลง
• ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
• ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
• พื้นที่สีเขียวตอคนใน กทม. เพิ่มขึ้น
• กลุมปาแกงกระจาน ไดรับการบรรจุเปนแหลงมรดกโลก
• การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานลดลง
• ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยทั้งป เพิ่มขึ้น
• ปริมาณนํ้าทาเฉลีย
่ ทั้งป เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น
• ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน การสูญเสียหนาดิน
และความอุดมสมบูรณของดิน
• ทรัพยากรแร กระบวนการผลิตและการนําเขาทรัพยากรแรเพิ่มขึ้น
• พลังงาน การใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้น และการใชพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรัพยากรปาไมและสัตวปา พื้นที่ปาไมของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น
• ทรัพยากรนํ้า ปริมาณนํ้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ประมงเพิ่มขึ้น แตควรเฝาระวังขยะพลาสติกลงสูทะเล

• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหลงนิเวศธรรมชาติ
การนําเขาชนิดพันธุต
 า งถิน
่ และการลักลอบนําสัตวหรือพืชออกมา
จากแหลงธรรมชาติเพิ่มขึ้น
• สถานการณมลพิษ ปริมาณขยะชุมชน สัดสวนของขยะพลาสติก
และปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น
• สิ่งแวดลอมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไดรับผลกระทบจากการ
เจริญเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป
เพิ่มขึ้น และระดับนํ้าทะเลเพิ่มขึ้น

มาตรการระยะสั้น
• การจัดการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล
• การจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุมครองพื้นที่ที่มีความสําคัญหรือมีความออนไหวดานสิ่งแวดลอม
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ประเด็นสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 3 ประการ
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19
การบริหารจัดการนํ้า
สถานการณและ
การดําเนินงาน
ระดับโลกและภูมิภาค

การนําขยะไปผลิตกระแสไฟฟา

สถานการณนาเปนหวง
• การนําเขาปุยเคมีเพิ่มขึ้นเล็กนอย
• การนําเขาแรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
• การนําเขาพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กนอย
• ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
• ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
• ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุม
ทางสังคม การเดินทาง ทองเที่ยว และใชพลังงานเพิ่มขึ้น
ทําใหการผลิตและการบริโภคสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
• ปจจัยดานเทคโนโลยี มีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น
เพื่อติดตอสื่อสาร ทําใหเกิดซากอิเล็กทรอนิกสภายหลัง
หมดอายุการใชงานจํานวนมาก
• ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการทองเที่ยว
และธุรกิจตอเนื่องขยายตัว และการคาระหวางประเทศขยายตัว
สามารถสงสินคาออกไปตางประเทศมากขึ้น

• ปจจัยดานสิ่งแวดลอม การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทําใหฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลตอการเพาะปลูก
และเกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่ รวมถึงการกัดเซาะชายฝง
• ปจจัยดานการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อน นประเทศโดยใช
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนโยบาย BCG Model

มาตรการระยะยาว
• การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
• การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
• การใชทรัพยากรใหเกิดการหมุนเวียนในระบบ
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