


	 บทความในวารสารธรรมชาติิและสิ�งแวดล้อม	พ.ศ. 
2564	 ฉบับไติรมาสท่�	 4	 (ตุิลาคม	 –	 ธันวาคม)	 เป็็นช่วงท่�ม่การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 สายพันธุ�โอไมครอน	 ทำาให้้
การจััดทำาวารสารด้วยการสัมภาษณ์�ต้ิองดำาเนินการผ่่านทาง
ออนไลน�	 เพ่�อความป็ลอดภัยของทุกฝ่่าย	 ในไติรมาสน่�	 
สผ่.	 ม่กิจักรรมเด่นค่อ	 การเข้าร่วมการป็ระชุม	 COP26:	
ป็ฏิิบัติิการ	 ‘ห้ยุด’	 โลกร้อน	 ท่ามกลางวิกฤติิโควิด	19	ณ์	 เม่อง 
กลาสโกว�	ป็ระเทศสกอติแลนด�	ท่�ป็ระเทศไทยและห้ลายป็ระเทศ 
ทั�วโลกได้แสดงเจัติจัำานงค�ในการลดการป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจัก
อยา่งจัริงจััง	ในส่วนของเร่�องจัากป็ก	เป็็นมุมมองทางนิเวศวิทยา
เพ่�อการฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนอย่างยั�งย่น	ณ์	ป่็าชายเลนบางปู็	เพ่�อ
แสดงลักษณ์ะระบบนิเวศของป็่าชายเลนบางป็ูและแนวทาง
การฟ้ื้�นฟูื้และจััดการอย่างเห้มาะสมให้้เกิดความยั�งย่น	 เก่�ยว
กับการสัมภาษณ์�พิเศษ	 อาสาสมัครผู้่รักษ�ทะเล	 ให้้ทราบถึึง 
ความจัำาเป็็น	บทบาทห้น้าท่�	และการป็ฏิิบัติิงานเพ่�อร่วมเป็็นเคร่อข่าย
ในการจััดการปั็ญห้าท่�เกิดขึ�นต่ิอทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่�ง
รวมถึึงบทบาทอ่�นท่�สนับสนุนให้้ชุมชนเข้มแข็ง	และในหั้วข้อสิ�ง
แวดล้อมและมลพิษ	 ได้นำาเสนอเร่�องของขยะทะเลท่�บางแสน	
ซึ�งขยะท่�เกิดขึ�นถูึกพัดพามาจัากทะเล	 ไม่ได้เกิดขึ�นจัากชุมชน
เอง	ชุมชนต้ิองร่วมม่อกันในการจััดการ	ห้ากไม่ม่การจััดการท่�
ด่อาจัส่งผ่ลต่ิอทัศน่ยภาพท่�สวยงามของชายห้าด	 และสูญเส่ย
งบป็ระมาณ์เพ่�อใช้ในการจััดการขยะเพิ�มขึ�น	 ทั�งน่�	 ในวารสาร
ฉบับน่�ยังม่หั้วข้ออ่�นท่�น่าติิดติาม	 และบรรณ์าธิการขอเร่ยน 
ให้้ทุกท่านท่� ติิดติามวารสารธรรมชาติิและสิ�งแวดล้อม 
ท่�โดยป็กติิจัะเผ่ยแพร่เป็็นเอกสารในทุกไติรมาส	 แต่ิเน่�องจัาก
การรับข้อมูลข่าวสารในปั็จัจุับันท่�สามารถึเข้าถึึงข้อมูลได้ 
ทุกแห่้ง	 ทุกเวลา	 จัึงได้ม่การเผ่ยแพร่คอลัมน�ในวารสารฯ	 
ผ่่านทางเว็บไซติ�	 สผ่.	และส่วนราชการท่�เป็็นเคร่อข่าย	 อ่กทั�ง
จัะรวบรวมคอลัมน�ต่ิางๆ	 เป็็นวารสารรายห้กเด่อน	 เผ่ยแพร่
ทางเว็บไซติ�	สผ่.	 เช่นเดิม	และบรรณ์าธิการขอขอบคุณ์ผู้่อ่าน
ทุกท่านท่�ติิดติาม	 ให้้กำาลังใจั	 ให้้ข้อคิดเห็้น	 และข้อเสนอแนะ
เพ่�อให้้เกิดการพัฒนาอย่างต่ิอเน่�อง	ติามการเป็ล่�ยนแป็ลงของ
เทคโนโลยแ่ละสังคมต่ิอไป็
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	 Columns	in	the	Natural	and	Environment	Journal	
in	 the	 4th	 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.		

บทบรรณาธิิการ
Editorial Note
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บริเวณศูนย์ประชุม Glasgow Climate Change Conference

เรื่องเด่น สผ.

โดย กองบรรณาธิิการ

“Glasgow Climate Change Conference” หรือ “COP 26” เป็นการประชุมประจำำาปี คร้�งท่ี่� 26  
ของประเที่ศสมาชิกภายใต้้กรอบอนุส้ญญาสหประชาชาติ้ว่าด้้วยการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) จ้ำด้ข้�นเมื�อว้นท่ี่� 31 ตุ้ลี่าคม – 12 พฤศจิำกายน 2564 ณ เมืองกลี่าสโกว์ สกอต้แลี่นด้์ น้บเป็น 
การประชุมใหญ่ของโลี่ก ซ้ึ่�งสหราชอาณาจ้ำกร ในฐานะประธาน COP26 ผล้ี่กด้้นให้เกิด้ข้�น เพื�อเน้นยำ�า 
ความเร่งด่้วนท่ี่�ประเที่ศสมาชิกต้้องยกระด้้บการด้ำาเนินงานด้้านการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศ  
เพื�อให้เป้าหมายของความต้กลี่งปาร่สเป็นจำริง ต้ลี่อด้จำนสามารถร้บมือก้บผลี่กระที่บท่ี่�เลี่วร้ายของสภาพ
ภูมิอากาศซ้ึ่�งม่แนวโน้มรุนแรงข้�นเรื�อย ๆ จำนน้กวิที่ยาศาสต้ร์ส่งส้ญญาณเตื้อนภ้ยส่แด้ง (Code Red)  
ว่า “การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศ” เป็น “ภ้ยคุกคามของมวลี่มนุษยชาติ้”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ห้องประชุมใหญ่ในช่วง COP26 World Leaders Summit

“เรามาถ้งจำุด้เด้่ยวก้บเจำมส์บอนด้์แลี่้ว แต้่คร้�งน่�ไม่ใช่โศกนาฏกรรม
ที่่�เกิด้ข้�นในภาพยนต้ร์...” ถ้อยแถลี่งของนายบอริส จำอห์นส้น 

นายกร้ฐมนต้ร่แห่งสหราชอาณาจำ้กร ประธาน COP26

พลี่เอกประยุที่ธ์ จำ้นที่ร์โอชา นายกร้ฐมนต้ร่ กลี่่าวที่้กที่ายก้บ
นายบอริส จำอห์นส้น นายกร้ฐมนต้ร่แห่งสหราชอาณาจำ้กร

Highlight ท่ี่�สำาคัญของ COP26 คือการประชุุมสุดำยอดำผู้้�นำาโลก 
(World Leaders Summit)	ในวันท่�	1-2	พฤศจิักายน	2564	ซึ�งผู้่นำา	 
117	ป็ระเทศ	ได้แสดงเจัตินารมณ์�ทางการเม่องด้านการเป็ล่�ยนแป็ลง
สภาพภูมิอากาศ	โดยเฉพาะความพยายามในการมุ่งสู่การป็ล่อยก๊าซ
เร่อนกระจักสุทธิเป็็นศูนย�ของโลก	(Global	net-zero	emission)	
ภายในกลางศติวรรษ	 เพ่�อคงความเป็็นไป็ได้ท่�จัะควบคุมการเพิ�ม
ขึ�นของอุณ์ห้ภูมิเฉล่�ยของโลกไม่ให้้เกิน	1.5	องศาเซลเซ่ยส	ภายใน
ศติวรรษน่�	 ทั�งยังรวมถึึงการเข้าร่วมป็ฏิิญญาห้ร่อรับรองถ้ึอยแถึลง
ระดับผู้่นำาเพ่�อผ่ลักดัน	4	ป็ระเด็นสำาคัญ	ป็ระกอบด้วย	“Coals” 
การยกเลิกการใช้ถ่ึานหิ้นเพ่�อเป็ล่�ยนผ่่านสู่พลังงานสะอาด	“Cars” 
การเป็ล่�ยนผ่่านสู่การใช้รถึยนติ�ท่�ป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจักเป็็นศูนย�	 
“Cash” การสนับสนุนด้านการเงินให้้กับป็ระเทศท่�ม่ความ 
เป็ราะบางต่ิอการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ	 และ “Trees”  
การยุติิการตัิดไม้ทำาลายป่็าและความเส่�อมโทรมของท่�ดิน

ตััวอย่างถ้�อยแถ้ลงท่ี่�สำาคัญของประเที่ศ	อาทิ	สหรัฐอเมริกา	โดย
ป็ระธานาธิบด่นายโจั	 ไบเดน	 ป็ระกาศการกลับมาเป็็นผู้่นำาด้าน
การเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศและแสดงความเส่ยใจัท่�รัฐบาล
ก่อนห้น้าน่�ถึอนตัิวออกจัากความติกลงป็าร่ส	 พร้อมทั�งให้้คำามั�น
จัะสนับสนุนด้านการเงินเพ่�อการป็รับตัิวและเร่งเป็ล่�ยนผ่่านไป็สู่
พลังงานสะอาดให้้กับป็ระเทศกำาลังพัฒนา	 เยอรมน่	 โดยนายก
รัฐมนติร่อังเกลา	แมร�เคิล	ป็ระกาศยกระดับเป้็าห้มายเพ่�อมุ่งสู่ความ
เป็็นกลางทางคาร�บอน	ภายในปี็	ค.ศ.	2045	และจัะสนับสนุนด้าน
การเงินจัำานวนกว่า	50	ล้านยูโร	ห้ร่อราวๆ	1.8	พันล้านบาท	ให้้กับ 
กองทุนด้านการป็รับตัิว จ่ัน	 แม้ว่านายส่	 จิั�นผิ่ง	 ป็ระธานาธิบด่	 
ไม่ได้เข้าร่วมการป็ระชุมฯ	ด้วยตินเอง	แต่ิได้จััดส่งเอกสารถึอ้ยแถึลง
แผ่นงานในการมุ่งสู่ความเป็็นกลางทางคาร�บอนภายในป็	ีค.ศ	2060	
สหราชุอาณาจัักร	นายบอริส	จัอห้�นสัน	นายกรัฐมนติร่	ได้เน้นยำ�า
ความเร่งด่วนท่�ต้ิองยกระดับการดำาเนินงานเพ่�อควบคุมการเพิ�มขึ�น
ของอุณ์ห้ภูมิของโลก	ด้วยการยกเลิกโรงไฟื้ฟ้ื้าถ่ึานหิ้นภายในปี็	ค.ศ.	
2030	ยกเลิกรถึยนติ�ท่�ใช้นำ�ามันภายในปี็	ค.ศ.	2035	รวมถึึงจัะยุติิ
การทำาลายป่็าภายในปี็	ค.ศ.	2030	ด้วย	

สำาหรับประเที่ศไที่ย พิลเอกประยุที่ธ์ิ จัันที่ร์โอชุา นายกรัฐมนตัร่ 
หัวหน�าคณะผู้้�แที่นไที่ย ไดำ�ร่วมประกาศเจัตันารมณ์ท่ี่�จัะยกระดัำบ
การแก�ไขปัญหาสภาพิภ้มิอากาศของประเที่ศ ในการบรรล ุ
เป้าหมายความเป็นกลางที่างคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และ 
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจักสุที่ธิิเป็นศ้นย์ ภายในปี  
ค.ศ. 2065	พร้อมกับนำาแนวคิดเศรษฐกิจัช่วภาพ	เศรษฐกิจัห้มุนเว่ยน	
และเศรษฐกิจัส่เข่ยว	 ห้ร่อ	 BCG	 มาเป็็นยุทธศาสติร�แห่้งชาติิ	 เพ่�อ
ป็รับกระบวนทัศน�และการพัฒนาเศรษฐกิจัท่�ไม่ทำาลายระบบนิเวศ	
ซึ�งจัะเป็็นวาระห้ลักของการป็ระชุมเอเป็คท่�ไทยจัะเป็็นเจ้ัาภาพ 
ในปี็	ค.ศ.	2022	
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พลี่เอกประยุที่ธ์ จำ้นที่ร์โอชา นายกร้ฐมนต้ร่  
กลี่่าวถ้อยแถลี่งยกระด้้บการด้ำาเนินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลี่ง

สภาพภูมิอากาศของไที่ย

พลี่เอกประยุที่ธ์ จำ้นที่ร์โอชา นายกร้ฐมนต้ร่  
ให้ส้มภาษณ์สื�อมวลี่ชน ณ Thai Pavilion COP26

บรรยากาศในห้องเจำรจำาเพื�อหาข้อสรุปต้่อแนวที่างการด้ำาเนินงาน
ต้ามความต้กลี่งปาร่ส

เอกสาร (ร่าง) ข้อต้้ด้สินใจำที่่�ถูกนำามาหารือ 
เพื�อให้ได้้ข้อสรุปร่วมก้น

เบื�องหลี่้งการเจำรจำาก่อนปิด้การประชุม COP26

การกำาหนดำเป้าหมายและนโยบายท่ี่�ชัุดำเจันเชุ่นน่�จัะนำาไปส่้การ 
ขับเคลื�อนภายในประเที่ศอยา่งเป็นร้ปธิรรมมากขึ�น เพืิ�อมุ่งส่้สังคม 
คาร์บอนตัำ�าและม่ภ้มิคุ�มกันต่ัอการเปล่�ยนแปลงสภาพิภ้มิอากาศ 
ผู้ลลัพิธ์ิในร้ปของคุณภาพิชุ่วิตัท่ี่�ด่ำขึ�นของประชุาชุนชุาวไที่ยจัะ
เกิดำขึ�นอย่างมั�นคงและยั�งยืน และผู้้�เก็บเก่�ยวประโยชุน์น่�มิใชุ่ใคร
ท่ี่�ไหน แต่ัเป็นล้กหลานท่ี่�จัะเติับโตัขึ�นบนแผู่้นดิำนของเรานั�นเอง 

อ่กหนึ�งเป้าหมายท่ี่� COP26 ตั�องผู้ลักดัำนให�เกิดำผู้ลสำาเร็จั คือ 
การเจัรจัาหาข�อสรุปในประเด็ำนท่ี่�ยังคงค�างอย่้เพืิ�อกำาหนดำความ
ชัุดำเจันให�กับการดำำาเนินงานตัามความตักลงปาร่ส	 โดยครั�งน่�ถ่ึอ
เป็็นก้าวสำาคัญท่�การป็ระชุม	 COP26	 ม่ข้อติกลงร่วม	“Glasgow 
Climate Pact” ครอบคลุมป็ระเด็นสำาคัญเร่�อง (1) แนวปฏิิบัติั
ของกลไกความร่วมมือภายใตั�ข�อ 6 ของความตักลงปาร่ส	 เพ่�อ
เป็็นกลไกสนับสนุนการซ่�อขายคาร�บอนเครดิติระห้ว่างป็ระเทศ
ให้้ป็ระเทศสมาชิกใช้บรรลุเป้็าห้มายการลดก๊าซเร่อนกระจัก
ของป็ระเทศสมาชิก	 (NDC)	 (2) กรอบการดำำาเนินงานร่วมของ 
เป้าหมาย NDC ในการลดำก๊าซเรือนกระจัก	 เพ่�อป็ระโยชน� 
ในการติิดติามห้ร่อวิเคราะห้�เป้็าห้มายและการดำาเนินงาน	 
(3) กรอบความโปร่งใสภายใตั�ความตักลงปาร่ส	ได้ข้อสรุป็ในรายละเอ่ย 
ดการรายงานข้อมูลบัญช่ก๊าซเร่อนกระจักของป็ระเทศ	 ซึ�งจัะ
เป็็นป็ระโยชน�ต่ิอการติิดติามความก้าวห้น้าของเป้็าห้มาย	 NDC	 
(4) การปรับตััวต่ัอผู้ลกระที่บจัากการเปล่�ยนแปลงสภาพิภ้มิอากาศ  
(Adaptation)	 ท่�ป็ระชุมม่มติิให้้จััดตัิ�งแผ่นงานกลาสโกว�-ชาร�ม
เอลเชค	เพ่�อห้าร่อร่วมกันถึึงการกำาห้นดเป้็าห้มายและแนวทางการ
ดำาเนินงานด้านการป็รับตัิวฯ	และ (5) เปา้หมายดำ�านการเงนิระยะ
ยาว (Long-term finance)	ซึ�งม่ความก้าวห้น้าว่าเป้็าห้มายการ
ระดมทุนจัำานวนปี็ละ	1	แสนล้านเห้ร่ยญสห้รัฐ	จัากป็ระเทศพัฒนา
แล้วจัะบรรลุติามเป้็าห้มายอย่างช้าท่�สุดในปี็	 ค.ศ.	 2023	 และม่
แนวทางในระยะติอ่ไป็สำาห้รบัการกำาห้นดเป็า้ห้มายทางการเงนิให้ม่
ในระยะห้ลังปี็	ค.ศ.	2025

การป็ระชุม	COP	ครั�งน่�	ม่ผู้่เข้าร่วมจัำานวนกว่า	38,000	คน	มากกว่า	
COP25	ณ์	 กรุงมาดริด	 ป็ระเทศสเป็น	 เก่อบสองเท่า	 (COP25	 
ม่ผู้่เข้าร่วมป็ระมาณ์	22,000	คน)	โดยม่ผู้่แทนจัากป็ระเทศสมาชิกและ 
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ภาพวาด้บนกำาแพงแสด้งสรุปประเด้็นสำาค้ญที่่�เกิด้ข้�น 
ในห้วง COP26

ห้องประชุมในว้นสุด้ที่้ายที่่� COP26 ม่การร้บร้องข้อต้้ด้สินใจำ

กลีุ่่มเยาวชนที่่�ร่วมแสด้งเจำต้นารมณ์อย่างสร้างสรรค์ในการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ

องค�กรสังเกติการณ์�	NGO	ภาคเอกชน	ส่�อมวลชน	เป็็นต้ิน	เน่�องจัาก	
COP26	 ถ่ึอเป็็นจุัดเป็ล่�ยนท่�สำาคัญด้านการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพ 
ภูมิอากาศในระยะห้ลงัปี็	ค.ศ.2020	ผู้่คนจัากทั�วทุกภูมิภาคของโลก
จึังให้้ความสนใจัมากเป็็นพิเศษ	นอกจัากน่�	องค�ป็ระกอบสำาคัญท่�ช่วย
สร้างส่สันให้้	COP	เป็็นป็ระจัำาทุกปี็	ค่อ	กลุ่มเยาวชน	ซึ�งในครั�งน่�ร่วม
แสดงเจัตินารมณ์�อย่างสร้างสรรค�ในการป็กป้็องสภาพภูมิอากาศ
และระบบนิเวศ	 โดยเร่ยกร้องให้้ป็ระเทศติ่างๆ	 เร่งดำาเนินงานเพ่�อ
ให้้บรรลุเป้็าห้มายการควบคุมอุณ์ห้ภูมิติามความติกลงป็าร่ส	 ทั�งน่�	
ในปั็จัจุับัน	เราอาจัเห็้นเยาวชนม่บทบาทมากขึ�นในการร่วมกำาห้นด
ทิศทางอนาคติของโลก	เพราะพวกเขาติระห้นกัถึึงสิทธิในฐานะท่�จัะ
เติิบโติเป็็นป็ระชากรส่วนให้ญ่ในวันข้างห้น้า

นอกเห้น่อจัากการร่วมเจัรจัาและติิดติามความค่บห้น้าการป็ระชุม
แล้ว	 อ่กห้นึ�งภารกิจัท่�คณ์ะผู้่แทนไทยทุกคนต้ิองผ่่านพ้นไป็ให้้ได้	 
ก็ค่อ	 การรักษาตัิวให้้ป็ลอดภัยติลอดระยะเวลาเข้าร่วมการป็ระชุม	 
เน่�องจัาก	COP26	เป็็นศูนย�รวมคนจัำานวนมากและจััดขึ�นท่ามกลาง
สถึานการณ์�โควิด	 19	 ดังนั�น	 ผู้่จััดจึังม่มาติรการป้็องกันการแพร่
ระบาดท่�เข้มข้น	ตัิ�งแต่ิก่อนเดินทางมาป็ระชุม	เช่น	มาติรการกักตัิว
สำาห้รับกลุ่มผู้่เดินทางจัากป็ระเทศเส่�ยงสูง	 ข้อกำาห้นดในการได้รับ
วัคซ่นครบโดส	การติรวจัคัดกรองโควิด	19	ทั�งแบบ	PCR	test	ก่อน
เดินทางและเม่�อเดินทางไป็ถึึงกลาสโกว�	โดยผู้่เข้าร่วมทุกคนจัะต้ิอง

ติรวจั	Lateral	flow	test	ทุกวันและรายงานในระบบสาธารณ์สุข
ของสห้ราชอาณ์าจัักร	 พร้อมแสดงผ่ลติรวจัท่�เป็็นลบก่อนผ่่าน 
เข้างานทุกครั�ง	 และแน่นอนรวมถึึงการสวมใส่ห้น้ากากติลอดช่วงเวลา 
ท่�อยู่ในบริเวณ์ศูนย�ป็ระชุม	 มาติรการป้็องกันโควิดท่�เข้มข้นน่� 
ผ่นวกกับความต่ิ�นรู้ด้านสาธารณ์สุขของคนไทย	ได้นำาพาให้้คณ์ะของ 
เราป็ลอดภัยติลอดการป็ระชุมและเดินทางกลับถึึงป็ระเทศโดย
สวัสดิภาพ	คำาสุภาษิติโบราณ์ว่า	“รู้รักษาตัิวรอดเป็็นยอดด่”	ยังคง
นำามาใช้ได้เสมอไม่ว่าสถึานการณ์�ไห้น	

ในท้ายท่�สุดน่�	ก่อนการป็ระชุม	COP26	นักวิทยาศาสติร�ได้ป็ระเมินไว้ว่าความพยายามของป็ระเทศต่ิางๆ	ติามเป้็าห้มาย	NDC	ท่�ป็ระกาศ 
ไว้จัะม่ผ่ลช่วยควบคุมอุณ์ห้ภูมิโลกได้แค่ระดับ	 2.8	 องศาเซลเซ่ยส	 เม่�อสิ�นสุดศติวรรษน่�เท่านั�น	 ยังห่้างไกลติ่อเป้็าห้มายของความติกลง 
ป็าร่สท่�ต้ิองพยายามจัำากัดอุณ์ห้ภูมิโลกให้้ติำ�ากว่า	 2	 องศาเซลเซ่ยส	 และพยายามควบคุมให้้ไม่เกิน	 1.5	 องศาเซลเซ่ยส	 อย่างไรก็ด่	 
ผ่ลจัากการป็ระชุม	COP26	ซึ�งผู้่นำาป็ระเทศต่ิางๆ	ป็ระกาศยกระดับเป้็าห้มายให้้ท้าทายมากขึ�น	ทำาให้้เห็้นแนวโน้มความเป็็นไป็ได้ท่�จัะควบคุม 
อุณ์ห้ภูมิเฉล่�ยของโลกให้้เป็็นไป็ติามเป็้าห้มาย	 นับเป็็นสัญญาณ์ท่�บ่งบอกว่าป็ระชาคมโลกกำาลังเป็ล่�ยนผ่่านไป็ในทิศทางท่�ควรจัะเป็็น 
เพ่�อรับม่อกับผ่ลกระทบท่�เลวร้ายจัากการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ	ในช่วงเวลาห้ลังจัากน่�จึังเป็็นความรับผิ่ดชอบของพวกเราทุกคนท่�ต้ิอง 
ร่วมกันขับเคล่�อนให้้การเป็ล่�ยนผ่่านน่�เกิดขึ�นจัริงและเป็็นธรรม	ดังเช่นท่�ผู้่นำาห้ลายป็ระเทศได้กล่าวไว้	เราทุี่กคนตั�องเริ�มลงมือที่ำาแล�วใน
ตัอนน่� เพิราะเราจัะไม่ม่ “โลกท่ี่�สอง” ให�ไดำ�ใชุ� “แผู้นสอง” ในการเย่ยวยาสภาพิภ้มิอากาศ และชุ่วงเวลาท่ี่�จัะหยุดำยั�งหายนะของ 
การเปล่�ยนแปลงสภาพิภ้มิอากาศไดำ� ก็คือ “เวลาน่�” นั�นเอง
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Glasgow Climate Change Conference

ONEP News

Chatchawan Genarkarn
Environmentalist, Practitioner Level
Climate Change Management and Coordination Division

“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. 

Chatchawan Genarkarn
Environmentalist, Practitioner Level
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ห้องประชุมใหญ่ในช่วง COP26 World Leaders Summit

“เรามาถ้งจำุด้เด้่ยวก้บเจำมส์บอนด้์แลี่้ว แต้่คร้�งน่�ไม่ใช่โศกนาฏกรรม
ที่่�เกิด้ข้�นในภาพยนต้ร์...” ถ้อยแถลี่งของนายบอริส จำอห์นส้น 

นายกร้ฐมนต้ร่แห่งสหราชอาณาจำ้กร ประธาน COP26

พลี่เอกประยุที่ธ์ จำ้นที่ร์โอชา นายกร้ฐมนต้ร่ กลี่่าวที่้กที่ายก้บ
นายบอริส จำอห์นส้น นายกร้ฐมนต้ร่แห่งสหราชอาณาจำ้กร

Chatchawan Genarkarn
Environmentalist, Practitioner Level
Climate Change Management and Coordination Division

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.	

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.	

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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พลี่เอกประยุที่ธ์ จำ้นที่ร์โอชา นายกร้ฐมนต้ร่  
กลี่่าวถ้อยแถลี่งยกระด้้บการด้ำาเนินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลี่ง

สภาพภูมิอากาศของไที่ย

พลี่เอกประยุที่ธ์ จำ้นที่ร์โอชา นายกร้ฐมนต้ร่  
ให้ส้มภาษณ์สื�อมวลี่ชน ณ Thai Pavilion COP26

บรรยากาศในห้องเจำรจำาเพื�อหาข้อสรุปต้่อแนวที่างการด้ำาเนินงาน
ต้ามความต้กลี่งปาร่ส

เอกสาร (ร่าง) ข้อต้้ด้สินใจำที่่�ถูกนำามาหารือ 
เพื�อให้ได้้ข้อสรุปร่วมก้น

เบื�องหลี่้งการเจำรจำาก่อนปิด้การประชุม 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	green-
house	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	
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ภาพวาด้บนกำาแพงแสด้งสรุปประเด้็นสำาค้ญที่่�เกิด้ข้�น 
ในห้วง COP26

ห้องประชุมในว้นสุด้ที่้ายที่่� COP26 ม่การร้บร้องข้อต้้ด้สินใจำ

กลีุ่่มเยาวชนที่่�ร่วมแสด้งเจำต้นารมณ์อย่างสร้างสรรค์ในการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ

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.	

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	 pre- 
departure	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.	

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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เมื�อพูด้ถ้ง “ป่าชายเลี่น” หลี่ายคนคงน้กถ้งภาพของ
ต้้นโกงกางท่ี่�ม่รากคำ�าจุำนดู้น่าแปลี่กต้าหรือภาพปลี่า
ต่้นท่ี่�คลี่านอยู่บนพื�นเลี่น ในบที่ความน่�จำะพามารู้จ้ำก 
ป่าชายเลี่นให้มากข้�นผ่านมุมมองที่างนิเวศวิที่ยาแลี่ะ 
มาร่วมก้นค้นหาเหตุ้ผลี่ว่าที่ำาไมเราจ้ำงควรอนุร้กษ์แลี่ะฟ้ื้�นฟูื้ 
ป่าชายเลี่น? 

ป่็าชายเลนพบได้บริเวณ์ชายฝั่�งและป็ากแม่นำ�าในเขติร้อนและเขติกึ�งร้อนของ
โลก	 ในป็ระเทศไทยนั�นพบป่็าชายเลนกระจัายตัิวอยู่ทั�งชายฝั่�งอ่าวไทยและ
อันดามัน	 เป็็นท่�ทราบกันด่ว่าระบบนิเวศป่็าชายเลนม่บทบาทสำาคัญต่ิอพ่�นท่�
ชายฝั่�งและป็ากแมน่ำ�า	โดยทำาห้นา้ท่�เป็็นแนวรอยต่ิอระห้ว่างระบบนเิวศบกและ
ทะเล	 เอ่�อป็ระโยชน�แก่สิ�งม่ช่วิติในแง่ของแห้ล่งอาห้าร	แห้ล่งท่�อยูอ่าศัย	และ
แห้ล่งอนุบาลสัติว�วัยอ่อน	 ทำาให้้ห่้วงโซ่อาห้ารในพ่�นท่�ชายฝั่�งสามารถึดำาเนิน 
ไป็ได้	อ่กทั�งให้้ป็ระโยชน�แก่มนุษย�ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจั	เช่น	ด้านการป็ระมง	 
ด้านการใช้ป็ระโยชน�ในครัวเร่อน	และท่�ป็ฏิิเสธไม่ได้ค่อบทบาททางนิเวศวิทยา
ของป่็าชายเลนท่�ช่วยป็กป้็องพ่�นท่�ชายฝั่�ง	 บรรเทาความรุนแรงของคล่�นลม 
และการกัดเซาะชายฝั่�ง	 อ่กทั�งเป็็นแห้ล่งกักเก็บและส่งผ่่านคาร�บอน 
รวมถึึงสารอาห้ารต่ิางๆ	สู่ระบบนิเวศทะเลและระบบนิเวศป่็าบกอ่�นๆ	ท่�อยู่ใกล้เค่ยง	

ห้ากแต่ิในช่วงห้ลายสิบปี็ท่�ผ่่านมาพ่�นท่�ป่็าชายเลนถึูกรบกวนและถึูกทำาลาย
จัากการขยายติัวของสังคมเม่องและการพัฒนาพ่�นท่�เพ่�อการใช้ป็ระโยชน�ของ 
มนุษย�	 เช่น	 พ่�นท่�เพาะเล่�ยงสัติว�นำ�าชายฝั่�ง	 ทำาให้้พ่�นท่�ป่็าชายเลนทั�วโลก	 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเช่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิม่ความเส่�อมโทรมและลดลงอย่าง 
มาก	 นอกจัากน่� ป่็าชายเลนยังได้รับผ่ลกระทบจัากการเป็ล่�ยนแป็ลง 
สภาพภูมิอากาศโลกท่�ส่งผ่ลให้้ระดับนำ�าทะเลเพิ�มสูงขึ�นและเกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงของ 
รูป็แบบความผั่นแป็รติามฤดูกาลของปั็จัจััยสิ�งแวดล้อม	 เช่น	 ป็ริมาณ์นำ�าฝ่น	 
ความเค็ม	ป็ริมาณ์สารอาห้าร	กล่าวได้ว่าห้ากป่็าชายเลนถูึกรบกวนจัากปั็จัจััยท่�กล่าว 
มาข้างต้ินจันเกินความสามารถึในการฟ้ื้�นตัิวจัะส่งผ่ลให้้ป่็าชายเลนเส่�อมโทรม
และไม่สามารถึทำาห้น้าท่�ทางนิเวศวิทยาได้	ดังนั�นจึังเกิดแนวคิดในการอนุรักษ�
เพ่�อคงสภาพของป่็าชายเลนติามธรรมชาติิ	 ติลอดจันแนวคิดในการฟ้ื้�นฟูื้ 
ระบบนิเวศป่็าชายเลนท่�จัะช่วยเพิ�มพ่�นท่�ป่็าชายเลน	ทำาให้้พ่�นท่�เส่�อมโทรมนั�น 
กลับม่สภาพอุดมสมบูรณ์�อ่กครั�งห้นึ�ง	แต่ิทว่าการอนุรักษ�และฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลน 
ท่�ป็ระสบความสำาเร็จันั�นต้ิองอยู่บนพ่�นฐานความเข้าใจัด้านนิเวศวิทยาของ 
ป่็าชายเลนท่�ถูึกต้ิอง	รวมถึึงต้ิองสอดคล้องกับความต้ิองการของชุมชนท้องถิึ�นและ 
ต้ิองอาศัยการม่ส่วนร่วมจัากทุกภาคส่วนทั�งภาครัฐและเอกชน	 ในบทความน่� 
จึังชวนทุกคนมาถึอดบทเร่ยนผ่่านมุมมองด้านนิเวศวิทยาป่็าชายเลนจัากการฟ้ื้�นฟูื้ 
ป่็าชายเลนบางปู็	จัังห้วัดสมุทรป็ราการ	ซึ�งเป็็นป่็าชายเลนท่�อยูใ่กล้เม่องห้ลวง
ใช้เวลาเดินทางเพ่ยงไม่ถึึงห้นึ�งชั�วโมงจัากกรุงเทพมห้านคร	ถ่ึอเป็็นพ่�นท่�ท่�ติอบ
โจัทย�การพักผ่่อนและการทำากิจักรรมนันทนาการของคนเม่องได้เป็็นอย่างด่	 
กับคำาถึามท่�ว่า	ป็ลูกป่็าชายเลนอย่างไรให้้ได้มากกว่าแค่พ่�นท่�ส่เข่ยว?
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ก่อนท่� เราจัะเ ดินเข้าไป็ทำาความ รู้ จัักกับป่็าชายเลนบางปู็	 
เราควรทำาความเข้าใจัลักษณ์ะติามธรรมชาติิของป่็าชายเลนและ
กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่�เกิดขึ�นในป่็าชายเลนท่�ช่วยให้้การ
ฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนม่ป็ระสิทธิภาพมากขึ�นเส่ยก่อน	 ป่็าชายเลนนั�น 
ม่ลักษณ์ะต่ิางจัากป่็าบกทั�วไป็เน่�องจัากตัิ�งอยูบ่ริเวณ์ป็ากแม่นำ�าและ
ชายฝั่�งจึังได้รับอิทธิพลจัากป็รากฏิการณ์�นำ�าขึ�นนำ�าลง	 ทำาให้้ม่นำ�า 
เข้าท่วมพ่�นท่�อย่างสมำ�าเสมอส่งผ่ลให้้ดินอยู่ในสภาวะขาดออกซิเจันและ 
นำ�าท่�เข้าท่วมน่�ยังนำาความเค็มเข้ามาในป่็าชายเลนอ่กด้วย	 ต้ินไม้
ในป็่าชายเลนจัึงม่การป็รับตัิวให้้สามารถึอยู่รอดและเจัริญเติิบโติ
ได้ในสภาวะดังกล่าวทั�งด้านสัณ์ฐานวิทยา	 กายวิภาค	 และกลไก 
ทางสร่รวิทยา	 ถึึงแม้ว่าต้ินไม้ในป่็าชายเลนจัะจััดอยู่ในกลุ่ม	 
‘facultative	halophytes’	ท่�เติิบโติได้ด่ในสภาพท่�ไม่ม่ความเค็ม	แต่ิก็ 
สามารถึเติิบโติในสภาพแวดล้อมท่�ม่ความเค็มได้	 ซึ�งพันธุ�ไม้แต่ิละ
ชนิดม่ช่วงความทนต่ิอสภาพแวดล้อม	เช่น	ความเค็ม	ระยะเวลาท่�
นำ�าท่วมถึึง	 ท่�แติกต่ิางกันไป็ติามความสามารถึในการป็รับตัิว	 ส่วน
ท่�เห็้นได้ชัดเจันและต่ิางจัากต้ินไม้ในป่็าบกทั�วไป็ค่อ	 “ระบบราก”	 
โดยระบบรากของต้ินไม้ชายเลนม่ลักษณ์ะพิเศษช่วยทำาห้น้าท่�มากกว่า
แค่การเข้าถึึงแห้ล่งนำ�าและสารอาห้ารในดิน	แต่ิยังพบว่าม่ห้น้าท่�ใน
การแลกเป็ล่�ยนแก๊สผ่่านรากห้ายใจัเห้น่อดินภายใต้ิสภาวะท่�ม่นำ�า
ท่วมขัง	ดังเช่น	พ่ชสกุลแสมและลำาพู	นอกจัากน่�ม่ห้น้าท่่�ช่วยคำ�าจุัน
และป็ระคองลำาต้ินให้้ตัิ�งอยู่บนดินเลนอ่อนได้	 เช่น	 รากคำ�ายันของ
โกงกาง	 รากพูพอนของติะบูน	 อ่กลักษณ์ะพิเศษของพ่ชชายเลนท่�
เราคุ้นเคยกันด่ค่อการงอกของเมลด็ตัิ�งแต่ิยงัอยูบ่นต้ิน		(viviparous)	
เห็้นได้จัากสิ�งท่�เราเร่ยกว่า	“ฝั่กโกงกาง”	ส่วนท่�เราเข้าใจัว่าเป็็นฝั่ก	
(ผ่ล)	 นั�นความจัริงแล้วค่อส่วน	 hypocotyl	 ของต้ินกล้าท่�ย่ดยาว
เพ่�อให้้สามารถึปั็กลงพ่�นดิน	 พร้อมตัิ�งตัิวและเจัริญเติิบโติต่ิอไป็ได้
ทันท่ในดินเลน	นอกจัากน่�ผ่ลห้ร่อเมล็ดของต้ินไม้ในป่็าชายเลนบาง
ชนิดม่โครงสรา้งท่�ทำาให้้ลอยนำ�าไดช่้วยส่งเสริมการกระจัายพันธุ�ติาม
ธรรมชาติิจัากการถึกูพัดพาไป็กบันำ�า	ห้ากเข้าใจัธรรมชาติิของติน้ไม้
ชายเลนแต่ิละชนิดแล้วจัะทำาให้้สามารถึเล่อกพันธุ�ไม้ท่�เห้มาะสมใน
การป็ลกูฟ้ื้�นฟูื้ในพ่�นท่�นั�น	ๆ 	ได้	ซึ�งจัะช่วยให้้กลา้ไม้ม่อัติราการเติิบโติ
และอัติราการรอดท่�สูงขึ�น

อ่กป็ระเด็นห้นึ�งท่�สำาคัญในการฟ้ื้�นฟืู้ป่็าชายเลนค่อ	 “สภาพพ่�นท่�”	
ท่�ส่งผ่ลต่ิอปั็จัจััยสิ�งแวดล้อมต่ิางๆ	 ท่�ม่อิทธิพลต่ิอการเจัริญเติิบโติ
และการตัิ�งตัิวของกล้าไม้ท่�ป็ลูก	ปั็จัจััยสำาคัญค่อความสูงของระดับ
พ่�นท่�ป่็าและความลาดชันของพ่�นท่�ท่�ม่ผ่ลต่ิอรูป็แบบการท่วมถึึง
ของนำ�าและความเค็มของนำ�าในดิน	 โดยป่็าชายเลนติามธรรมชาติิ
ส่วนให้ญ่นั�นม่ป็รากฏิการณ์�ท่�เกิดขึ�นติ่างจัากป็่าบก	 ค่อ	 “การแบ่ง
เขติพันธุ�ไม้”	 (zonation)	 เน่�องจัากต้ินไม้แต่ิละชนิดม่ช่วงของ
ความทนต่ิอปั็จัจััยสิ�งแวดล้อมท่�แติกต่ิางกัน	 ทำาให้้แต่ิละบริเวณ์
ในพ่�นท่�ป่็าชายเลนท่�ม่สภาพแวดล้อมต่ิางกันม่ต้ินไม้เด่นต่ิางชนิด
กัน	 ในสภาพธรรมชาติิพ่�นท่�ป่็าชายเลนบริเวณ์ริมแม่นำ�าห้ร่อทะเล

ม่ลักษณ์ะเป็็นห้าดเลนท่�เกิดจัากการทับถึมของติะกอนท่�ถูึกพัดพา
มากับกระแสนำ�าจึังเป็็นดินท่�ม่สภาพอ่อนนุ่ม	พ่ชกลุ่มแรกท่�สามารถึ
เจัริญเติิบโติและตัิ�งตัิวได้ในพ่�นท่�ห้าดเลนโล่งน่�	ค่อ	“พันธุ�ไม้เบิกนำา”	
(pioneer	species)	ท่�เจัริญเติิบโติได้เร็ว	ทนความเค็มได้ด่	และไม่
ต้ิองการร่มเงา	 เช่น	 แสม	 และ	 ลำาพู	 ซึ�งพ่ชกลุ่มน่�จัะเอ่�อให้้สภาพ
แวดล้อมเห้มาะสมกับพ่ชชนิดอ่�น	 ทำาให้้พ่ชอ่�นสามารถึเข้ามาเจัริญ
เติิบโติในพ่�นท่�ป่็าชายเลนได้	 บริเวณ์ท่�ถัึดเข้ามาด้านในแผ่่นดินจัะ
พบต้ินไม้ชนิดอ่�น	 เช่น	 ต้ินโกงกาง	 ทั�งโกงกางใบให้ญ่และโกงกาง
ใบเล็ก	 บริเวณ์ในส่วนท่�ไม่ได้รับการท่วมถึึงของนำ�าทะเลบ่อยนักจัะ
พบพ่ชสกุลติะบูน	 กระบวนการเป็ล่�ยนแป็ลงโครงสร้างของสังคม
พ่ช	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเป็ล่�ยนแป็ลงด้านชนิดพ่ช	 อันเป็็นผ่ล
เน่�องจัากการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพแวดล้อมของพ่�นท่�	 เร่ยกว่า	 “การ
เป็ล่�ยนแป็ลงแทนท่�”	 (succession)	 ซึ�งเป็็นการเป็ล่�ยนแป็ลงท่�
เกิดขึ�นติามธรรมชาติิและมักใช้ระยะเวลานานห้ลายปี็กว่าท่�จัะเห้็น
การแบ่งเขติพันธุ�ไม้ท่�ชัดเจัน	 ดังนั�นในป็่าชายเลนท่�เคยถูึกรบกวน
ท่�เราเร่ยกว่า	“ป่็าชายเลนรุ่นสอง”	ห้ากม่การฟ้ื้�นตัิวติามธรรมชาติิ
ในช่วงระยะเวลาท่�นานพอก็จัะสามารถึเกิดการแบ่งเขติพันธุ�ไม้ท่�
ชัดเจันได้เช่นกัน

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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แม้ว่าเป้็าห้มายห้ลักของการฟ้ื้�นฟืู้ป่็าชายเลนโดยทั�วไป็ค่อการเพิ�ม
พ่�นท่�ส่เข่ยวบริเวณ์ชายฝั่�งและป็ากแม่นำ�า	 เพ่�อกำาบังคล่�นลมติาม
ธรรมชาติิ	บรรเทาความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่�ง	และช่วยให้้
สายใยอาห้ารยังดำาเนินต่ิอไป็ได้อย่างม่เสถ่ึยรภาพ	 แต่ิอ่กบทบาท
ห้นึ�งของป่็าชายเลนท่�ทั�วโลกให้้ความสำาคัญค่อศักยภาพในการ 
กักเก็บคาร�บอนระยะยาว	ทั�งคาร�บอนในรูป็ของมวลช่วภาพพ่ช	(plant	 
biomass)	ท่�ได้จัากกระบวนการสังเคราะห้�ด้วยแสง	และคาร�บอนท่� 
สะสมในดินท่�ม่ป็ริมาณ์มากกว่าระบบนิเวศป่็าแบบอ่�นๆ	 การป็ลูก
ฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนในปั็จัจุับันจึังม่วัติถุึป็ระสงค�อ่กข้อห้นึ�งเพ่�อการลด
คาร�บอน	(carbon	mitigation)	โดยกุญแจัสำาคัญท่�ทำาให้้ป่็าชายเลน 
สามารถึกักเก็บคาร�บอนได้มากค่อการม่ผ่ลผ่ลิติขั�นป็ฐมภูมิสุทธิ	
(Net	 Primary	 Productivity;	 NPP)	 สูง	 และสูญเส่ยคาร�บอนใน
อัติราท่�ติำ�าเน่�องจัากกระบวนการย่อยสลายท่�เกิดขึ�นอย่างช้าๆ	 ใน
สภาวะท่�ดินม่นำ�าท่วมขังอันจัะเป็็นสภาวะท่�ทำาให้้จุัลินทร่ย�เกิด 
เมติาโบลิซึมได้ช้าลง	นอกจัากการสะสมคาร�บอนแล้วในป่็าชายเลน 

ยังเกิดการห้มุนเว่ยนและส่งผ่่านคาร�บอนไป็ยังระบบนิเวศรอบข้าง
ในบริเวณ์ชายฝั่�งและป็ากแม่นำ�าด้วย	เม่�อส่วนของพ่ชทั�งใบ	กิ�งก้าน	
ดอก	 และผ่ล	 เส่�อมสภาพและร่วงห้ล่นลงสู่พ่�นป่็า	 ส่วนให้ญ่จัะถูึก
กระแสนำ�าพัดพาออกจัากป่็าชายเลนไป็	 ส่วนรากใต้ิดินท่�เส่�อมสภาพ 
จัะสะสมอยู่ในดินในรูป็ของซากราก	 ซึ�งต่ิอมาจัะผุ่พังแติกเป็็น 
ชิ�นเล็ก	ๆ 	และกลายเป็็นอินทร่ยวัติถุึ	(organic	matter)	ท่�สะสมในดิน	เป็็น 
แห้ล่งทรัพยากรของจัลุช่พในดนิสำาห้รับใช้ในกระบวนการยอ่ยสลาย
ท่�เป็็นการป็ลดป็ล่อยคาร�บอนไดออกไซด�สู่บรรยากาศ	ดังนั�นระบบ
นิเวศป่็าชายเลนจัึงเป็็นเห้ม่อนติัวต่ิอชิ�นสำาคัญท่�ช่วยให้้เกิดการ 
ส่งผ่่านคาร�บอนไป็ยงัระบบนเิวศขา้งเค่ยงได้	ช่�ให้้เห้น็ว่าห้ากการป็ลกู 
ฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนป็ระสบผ่ลสำาเร็จันอกจัากจัะม่บทบาทในการสะสม
คาร�บอนได้ในระยะยาวแล้วยังเอ่�อให้้วัฏิจัักรคาร�บอนในบริเวณ์
ชายฝั่�งและป็ากแม่นำ�าดำาเนินไป็ได้เช่นเด่ยวกับวัฏิจัักรคาร�บอน 
ท่�เกิดขึ�นในป่็าชายเลนธรรมชาติิอ่กด้วย	

การฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนม่แนวทางท่�ห้ลากห้ลายขึ�นกับวัติถุึป็ระสงค�และบริบทแวดล้อมท่�แติกต่ิางกันในแต่ิละพ่�นท่�	วิธ่ท่�ไม่ซับซ้อนและลงทุน
น้อยท่�สุดค่อ	 การป็ล่อยให้้ฟ้ื้�นตัิวติามธรรมชาติิโดยอาศัยกล้าไม้ท่�เจัริญเติิบโติติามธรรมชาติิในพ่�นท่�นั�น	 แต่ิอาจัใช้ระยะเวลานานในการ
ฟ้ื้�นตัิวและเส่�ยงต่ิอการถูึกรบกวนจัากทั�งการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพแวดล้อมท่�เกิดขึ�นติามธรรมชาติิห้ร่อการบุกรุกโดยมนุษย�	และอ่กวิธ่ห้นึ�ง 
ค่อการป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้ป่็าท่�เป็็นการนำากล้าไม้มาป็ลูกในพ่�นท่�ท่�ต้ิองการฟ้ื้�นฟูื้เพ่�อกระตุ้ินให้้เกิดการฟ้ื้�นฟูื้ติามธรรมชาติิ	 ซึ�งอาจัเป็็นกล้าไม้ 
จัากการเพาะชำาห้ร่อท่�พบติามธรรมชาติิ	วิธ่น่�ถูึกนำาไป็ใช้อยา่งแพร่ห้ลายเน่�องจัากสามารถึทำาได้ในระยะเวลาสั�น	สามารถึจััดการได้ง่าย	และ 
เป็็นการเพิ�มความติระห้นักในด้านสิ�งแวดล้อมโดยผ่่านการม่ส่วนร่วมในการป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้ป่็าท่�ได้รับความสนใจัจัากทั�งภาครัฐ	 เอกชน	 และ 
ป็ระชาชนทั�วไป็	 ทั�งน่�การป็ลูกป่็าชายเลนให้้ได้มากกว่าป่็านั�นต้ิองคำานึงถึึงลักษณ์ะของพ่�นท่�	 พันธุ�ไม้ท่�ใช้ในการป็ลูกฟ้ื้�นฟืู้	 ต้ินทุนท่�ใช้ 
ในการเติร่ยมการฟ้ื้�นฟูื้	และการจััดการในระยะยาว	โดยอยูบ่นพ่�นฐานของความรู้ดา้นนิเวศวิทยาท่�ได้กล่าวมาข้างต้ิน	รวมถึึงคุณ์ค่าเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจัต่ิอชุมชนท่�จัะช่วยเพิ�มโอกาสความสำาเร็จัในการฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนได้ในระยะยาว	
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ห้ากพูดถึึง	“สถึานติากอากาศบางปู็”	ห้ลายคนคงนึกถึึงภาพ
ของสถึานท่�ท่องเท่�ยวยอดนิยมในการดูนก	ห้ร่อนึกถึึงสถึานท่� 
พักผ่่อนห้ย่อนใจัสมช่�อสถึานติากอากาศ	 ด้วยบรรยากาศ
ของป่็าชายเลนท่�ทอดยาวริมชายฝั่�งและห้าดโคลนท่�กว้าง
สุดสายติา	 แต่ิทราบห้ร่อไม่ว่ากว่าจัะเป็็นป่็าชายเลนบางปู็ 
ท่�เราเห็้นในวันน่�ใช้เวลากว่า	 15	 ปี็ในการฟ้ื้�นฟูื้	 แต่ิเดิมพ่�นท่�
ป่็าชายเลนแห่้งน่�ได้รับผ่ลกระทบจัากการขยายตัิวของพ่�นท่�
ชุมชนและโรงงานอุติสาห้กรรมในเขติจัังห้วัดสมุทรป็ราการ	
อ่กทั�งเป็็นพ่�นท่�ท่�เกิดการกัดเซาะชายฝั่�งอย่างรุนแรง	 ทำาให้้
พ่�นท่�ป่็าชายเลนในบริเวณ์น่�เห้ล่อเพ่ยงแนวแคบๆ	 ริมชายฝั่�ง
เท่านั�น	ต่ิอมาจึังได้รับความรว่มม่อจัากทั�งภาครัฐ	เอกชน	และ
ป็ระชาชนทั�วไป็ในกิจักรรมป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนท่�ดำาเนินการ
มาอย่างต่ิอเน่�อง	และจััดตัิ�งเป็็นพ่�นท่�	“ศูนย�ศึกษาธรรมชาติิ”	
เพ่�อให้้ความรู้กับเยาวชนและบุคคลทั�วไป็	 ในปั็จัจุับัน 
ป่็าชายเลนบางปู็จึังสามารถึฟ้ื้�นตัิวจันม่ความอุดมสมบูรณ์�และ 
เป็็นมากกว่าแค่สถึานติากอากาศ	

พ่�นท่�ป่็าชายเลนบริเวณ์สถึานติากอากาศบางปู็นั�นเป็็นแนว
แคบติามแนวชายฝั่�ง	 บริเวณ์ด้านในสุดของป่็าม่โครงสร้าง 
เข่�อนคอนกร่ติเพ่�อป้็องกันการท่วมของนำ�าทะเล	 ส่วนบริเวณ์
ติิดทะเลเป็็นพ่�นท่�ห้าดเลนโล่งท่�เป็็นพ่�นท่�ห้ากินของนก
ชายเลนห้ลากชนิด	 ป่็าชายเลนบางปู็ตัิ�งอยู่บริเวณ์ชายฝั่�ง 
ทิศติะวันออกของป็ากแม่นำ�าเจ้ัาพระยาจึังได้รับติะกอนท่�ถูึกพัดพามา 
กับกระแสนำ�าจัากแม่นำ�าเจ้ัาพระยาและนำ�าทะเล	 เน่�องด้วย
บริเวณ์ห้าดเลนเป็็นพ่�นท่�โล่งได้รับอิทธิพลจัากคล่�นลมมากจึัง
ทำาให้้พ่ชไม่สามารถึเจัริญได้	 แต่ิเม่�อระดับพ่�นท่�เพิ�มสูงขึ�นจัะ
พบติ้นไม้ชายเลนเข้ามาเจัริญได้	 ในพ่�นท่�ป่็าชายเลนบางป็ูน่� 
สามารถึพบต้ินแสมขาว	 (Avicennia	 alba	 Blume)	 
เป็็นพันธุ�ไม้เด่นกระจัายอยู่ทั�วพ่�นท่�	สังเกติได้จัากเร่อนยอดสูงสมำ�าเสมอ	 
บริเวณ์ด้านในป่็าพบต้ินโกงกาง	(Rhizophora	spp.)	ได้บ้าง	
เห็้นได้ว่าพ่�นท่�แห่้งน่�ยังไม่ม่การแบ่งเขติพันธุ�ไม้ท่�ชัดเจัน	 ทั�งน่�
อาจัเป็็นเพราะสภาพแวดล้อมในพ่�นท่�น่�ม่ความแติกต่ิางกัน
ไม่มากและพ่�นท่�เป็็นแนวแคบม่ระยะทางจัากริมชายฝั่�งเข้า 
มาถึึงแนวเข่�อนด้านในป็ระมาณ์	 100	 เมติร	 เน่�องจัาก 
ป่็าชายเลนบางปู็ได้รับอิทธิพลจัากความเค็มของนำ�าทะเลและคล่�น 
ลมทะเลอยูเ่สมอ	ต้ินแสมขาวท่�สามารถึเจัริญในช่วงความเค็ม
สูงจึังสามารถึอยูร่อดและตัิ�งตัิวได้ด่กว่าชนิดอ่�น	และม่บทบาท
สำาคัญในฐานะของไม้เบิกนำาท่�ชว่ยให้้สภาพแวดล้อมเห้มาะกับ 
ต้ินไม้ชนิดอ่�นท่�จัะเข้ามาเจัริญในพ่�นท่�น่� ต่ิอไป็	 ซึ�งห้มู่ไม้ 
แสมขาวในบริเวณ์น่�เจัริญมาจัากทั�งต้ินกล้าท่�เจัริญติามธรรมชาติิ
และต้ินกล้าจัากการป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้

ป่็าชายเลนบางปู็นั�นสามารถึเกิดการฟ้ื้�นตัิวติามธรรมชาติิจัากเมล็ดท่�มา
จัากต้ินไม้ให้ญ่ห้ร่อแม่ไม้ท่�ยังคงม่เห้ล่ออยู่บ้างในพ่�นท่�	และเมล็ดไม้ป่็า
ชายเลนท่�ถูึกพัดพามาจัากพ่�นท่�อ่�นโดยกระแสนำ�าท่�เข้าท่วม	 แต่ิเมล็ด
เห้ล่าน่�ไม่สามารถึอยู่รอด	 งอก	 และเจัริญเติิบโติเป็็นกล้าไม้ได้ทั�งห้มด	 
ทั�งน่�เพราะได้รับการรบกวนจัากปั็จัจััยสิ�งแวดล้อมอยู่เสมอ	 เช่น	 
คล่�นลมท่�ป็ะทะกับกล้าไม้	ขยะทะเลท่�ถูึกพัดมากับคล่�นทับถึมบริเวณ์ด้าน 
ในป่็า	 ดังนั�นการฟ้ื้�นตัิวติามธรรมชาติิน่�จัึงอาจัต้ิองใช้เวลาห้ลายสิบปี็ 
เพ่�อให้้ได้ป่็าชายเลนท่�อุดมสมบูรณ์�	 ห้ร่ออาจัไม่สามารถึเกิดขึ�นได้ห้าก
ปั็จัจััยรบกวนนั�นรุนแรงเกินกว่าท่�ป่็าชายเลนจัะฟ้ื้�นตัิวได้	 ดังนั�นเพ่�อ
ให้้พ่�นท่�น่�สามารถึฟ้ื้�นตัิวเป็็นป่็าชายเลนจึังต้ิองม่การป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้และ 
ป็รับสภาพแวดล้อมท่� เ อ่�อต่ิอการฟ้ื้�นฟืู้ 	 เ ห็้นได้จัากในบริ เวณ์ 
สถึานติากอากาศบางปู็ม่การสร้างแนวไม้ไผ่่ชะลอคล่�นบริเวณ์ด้านห้น้าของ 
ห้าดเลนเพ่�อลดความรุนแรงในการป็ะทะของคล่�นลมท่�จัะช่วยให้้กล้าไม้ 
ท่�อยู่ด้านห้ลังแนวไม้ไผ่่ม่โอกาสรอดและตัิ�งตัิวในพ่�นท่�ท่�ป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้ได้
มากขึ�น	 นอกจัากน่�ยังม่การจััดการป็ลูกเสริมอย่างเป็็นระบบโดยม่การ
กำาห้นดพ่�นท่�ป็ลูกท่�ชัดเจันในแต่ิละรอบการป็ลูก	ซึ�งช่วยลดการรบกวน
กล้าไม้ท่�ป็ลูกจัากการเดินของผู้่ร่วมกิจักรรมจัำานวนมาก	 อ่กทั�งม่การ 
ส่งเสริมให้้ภาคเอกชนและป็ระชาชนทั�วไป็เข้ามาร่วมกิจักรรมป็ลูกป่็าด้วย 
การอำานวยความสะดวกด้านการเข้าถึึงพ่�นท่�ป็ลูก	การจััดเติร่ยมกล้าไม้	 
และการให้้ความรู้เก่�ยวกับการฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลน	 ช่�ให้้เห็้นว่าพ่�นท่� 
ป่็าชายเลนบางปู็นั�นม่ส่วนสำาคัญในการสร้างการม่ส่วนร่วมของสังคมและ 
เพิ�มความติระห้นักในการอนุรักษ�และฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลน		
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กระบวนการลดทอนคล่�นและการติกติะกอนในป็า่ชายเลน	นอกจัาก
น่�แล้วการฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนยังสร้างคุณ์ค่าในด้านการเป็็นแห้ล่ง 
พักผ่่อนห้ย่อนใจัและแห้ล่งศึกษาธรรมชาติิอ่กด้วย	 ท่�สำาคัญท่�สุด
ค่อป่็าชายเลนท่�ฟ้ื้�นตัิวจัะให้้ป็ระโยชน�กับชุมชนท้องถิึ�นโดยเป็็น 
แห้ล่งอาห้ารและแห้ล่งป็ระกอบอาช่พ	เห็้นได้จัากการทำาป็ระมงท้องถิึ�น	 
ซึ�งจัะทำาให้้เกิดการติระห้นักถึึงความสำาคัญของป่็าชายเลนและเกิด
การพึ�งพิงและอยู่ร่วมกับป่็าชายเลนอย่างยั�งย่น	ดังนั�นการป็ระเมิน 
ผ่ลสำาเร็จัของการฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนจึังสามารถึสะท้อนได้จัาก 
ตัิวช่�วัดห้ลากห้ลายแง่มุมมากกว่าแค่การวัดได้จัากการเติิบโติและ 
การอยู่รอดของกล้าไม้	

จัากท่�กล่าวมาข้างต้ินบทเร่ยนสำาคัญท่�ได้จัากป่็าชายเลนบางปู็	 ค่อ	 
การฟ้ื้�นฟูื้อย่างไรให้้ยั�งย่นท่�ทำาให้้ป่็าชายเลนสามารถึทำาห้น้าท่� 
ทางนิเวศวิทยาได้ในระยะยาว	โดยต้ิองเริ�มจัากการฟ้ื้�นฟูื้บนพ่�นฐานความรู้ 
และความเข้าใจันิเวศวิทยาของป่็าชายเลน	 ท่�จัะช่วยให้้สามารถึ
วางแผ่นฟ้ื้�นฟืู้และจััดการป็่าชายเลนได้อย่างม่ป็ระสิทธิภาพ	 โดย
ควรคำานึงถึึงธรรมชาติิของพ่ชชายเลนแต่ิละชนิด	 การแบ่งเขติ 
พันธุ�ไม้	และสภาพแวดล้อมของพ่�นท่�ฟ้ื้�นฟูื้	อ่กทั�งควรม่การติิดติามและ 
ป็ระเมินผ่ลของการป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้	 รวมถึึงป็ระเมินผ่ลกระทบจัาก 
สิ�งรบกวนท่�อาจัเกิดขึ�นในระห้ว่างการฟ้ื้�นฟูื้	เช่น	ผ่ลกระทบจัากขยะ
ทะเล	 นำ�าเส่ยและมลพิษจัากโรงงานอุติสาห้กรรม	 ผ่ลกระทบจัาก 
การเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศของโลก	เพ่�อให้้สามารถึป็รับแผ่น
ในการฟ้ื้�นฟื้ปู่็าชายเลนให้้เห้มาะสมได	้และท่�สำาคัญท่�สุดค่อการสรา้ง 
การม่ส่วนร่วมของสังคมเพ่�อให้้เกิดความติระห้นักถึึงบทบาทของ
ตินเองในด้านสิ�งแวดล้อม	 โดยเริ�มจัากส่งเสริมความรู้เก่�ยวกับ 
ป่็าชายเลนให้้กับป็ระชาชนทั�วไป็	เฉพาะอยา่งยิ�งคนในชุมชนท้องถิึ�น 
ท่�สามารถึใช้ป็ระโยชน�จัากป่็าชายเลนได้	 จึังกล่าวได้ว่าการศึกษา
นิเวศวิทยาของป่็าชายเลนจัะเป็็นกุญแจัสำาคัญท่�ทำาให้้การอนุรักษ�
และฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนเป็็นไป็อย่างยั�งย่น

ความรู้ด้านนิเวศวิทยาป่็าชายเลนม่บทบาทต่ิอแนวทางการป็ลูก
ฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนบางป็เูป็็นอยา่งมาก		ดงัท่�เห็้นได้จัากการเล่อกชนิด
ของกลา้ไม้ท่�ใช้ในการป็ลกูฟ้ื้�นฟื้ทู่�ไม่ใช่การป็ลกูเพ่ยงแค่ชนิดใดชนดิ
ห้นึ�ง	แต่ิม่การป็ลูกแบบผ่สมชนิดท่�นำากล้าไม้เบิกนำา	ค่อ	แสม	และ	
ลำาพู	มาป็ลูกร่วมกับกล้าไม้โกงกางด้วย	ซึ�งกล้าไม้ท่�เป็็นพ่ชเบิกนำาน่�
สามารถึเจัริญเติิบโติได้เร็วและตัิ�งตัิวได้ในพ่�นท่�ห้าดเลนโล่งท่�จัะช่วย
เอ่�อให้้กล้าไม้ท่�นำามาป็ลูกร่วมกันห้ร่อกล้าไม้ท่�ป็ลูกเสริมภายห้ลัง
สามารถึอยู่รอดและเจัริญเติิบโติได้	 อ่กทั�งกล้าไม้เบิกนำาท่�ม่ระบบ
รากแผ่่กว้างใต้ิดินท่�ช่วยในเร่�องของการสะสมของติะกอนบริเวณ์ 
ห้าดเลน	โดยช่วยลดการพัดพาของติะกอนออกไป็กับกระแสนำ�าจึังช่วย 
บรรเทาการกัดเซาะพ่�นท่�ได้ด้วย	 ขนาดและอายุของกล้าไม้ท่�ใช้ใน
การป็ลกูฟ้ื้�นฟูื้ต้ิองเห้มาะสมกบัพ่�นท่�	กล่าวค่อกล้าไม้ต้ิองม่ความทน
ต่ิอสภาพแวดล้อมได้	 นอกจัากน่�ยังพบว่าม่การป็ลูกกล้าไม้โกงกาง 
เสริมในบริเวณ์ด้านในป่็าท่�จัะเอ่�อให้้กล้าไม้ม่อัติราการรอด 
ท่�มากขึ�น	 ห้ากแต่ิการอยู่รอดและการเติิบโติของต้ินไม้เป็็นเพ่ยงแค่ 
ตัิวช่�วัดห้นึ�งท่�สะท้อนถึึงความสำาเร็จัของการป็ลูกฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนเท่านั�น

การฟ้ื้�นฟูื้ป่็าชายเลนนั�นได้มากกว่าการเพิ�มพ่�นท่�ส่เข่ยว	 แต่ิยังช่วย
ฟ้ื้�นฟูื้บทบาทด้านนิเวศวิทยาและคุณ์ค่าทางสังคมและเศรษฐกิจั
ของป่็าชายเลนอ่กด้วย	 เม่�อป่็าชายเลนฟ้ื้�นตัิวจัะทำาห้น้าท่�ในการ
ให้้บริการทางนิเวศโดยเป็็นแห้ล่งท่�อยู่อาศัยและแห้ล่งอาห้าร 
ให้้กับสิ�งม่ช่วิติ	 จึังเป็็นแห้ล่งอนุรักษ�ความห้ลากห้ลายของสิ�งม่ช่วิติ
ท่�สำาคัญบริเวณ์ชายฝั่�ง	อ่กทั�งบทบาทสำาคัญในการเป็็นแห้ล่งกักเก็บ
คาร�บอนทั�งในระยะยาวและช่วยบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่�งผ่่าน

NATURE AND ENVIRONMENTVol.10 No.4 October - December 2021

17



Cover Story

An ecological perspective  
for sustainable mangrove restoration

อ.ดร.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา1 รศ.ดร.ศศิธร พ่วงปาน1 อ.ดร.สุธาทิพย์ อำานวยสิน2 และ ดร.วิลานี สุชีวบริพนธ์3 
1ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

18



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?

NATURE AND ENVIRONMENTVol.10 No.4 October - December 2021

19



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.	

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	 at-
tention	 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	mat-
ter	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	

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	environ-
ment	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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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	 

and	lowering	coastal	erosion.	The	size	and	age	of	seed-
lings	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.

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	res-
toration	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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พื�นท่ี่�อาณาเขต้ที่างที่ะเลี่ของประเที่ศไที่ยเป็นพื�นท่ี่�ขนาด้ใหญ่ท่ี่�อุด้ม 
ไปด้้วยที่ร้พยากรธรรมชาติ้ต่้างๆ รวมถ้งม่ความงด้งามเหมาะแก่การ
ท่ี่องเท่ี่�ยวพ้กผ่อน การดู้แลี่พื�นท่ี่�ท่ี่�กว้างใหญ่เช่นน่�โด้ยอาศ้ยกำาล้ี่งของ
เจ้ำาหน้าท่ี่�เพ่ยงอย่างเด่้ยวเป็นเรื�องท่ี่�ที่ำาได้ย้าก จำำาเป็นต้้องอาศ้ยกำาล้ี่ง
ของผู้คนท่ี่�ม่จิำต้ใจำร้กในที่ะเลี่ ต้้องการเหน็ที่ะเลี่ท่ี่�งด้งาม สิ�งม่ช่วิต้ต่้างๆ 
อยู่ก้นอย่างม่ความสุข เป็นที่ร้พยากรอ้นม่ค่าท่ี่�จำะส่งต่้อให้ก้บคนรุ่น
ต่้อๆ ไปในอนาคต้

ในทางห้นึ�ง	กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่�งได้จัดัติั�ง	‘อาสาสมคัรพทิกัษ�ทะเล’	(Marine	
Rangers)	ห้ร่อ	อสทล.	เม่�อป็ี	2560	เพ่�อเสริมสร้างศักยภาพ	ความเข้มแข็ง	กระบวนการ
เร่ยนรู้และพึ�งตินเองของชุมชนในการบริห้ารจััดการทรัพยากรทางทะเล	และชายฝ่ั�งอย่าง
ยั�งย่นในท้องถึิ�นของตินเอง	 ป็ระสานการบริห้ารจััดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั�ง
ระห้ว่างระดับนโยบาย	และระดับชุมชน	และเพ่�อสร้างจัิติสำานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ั�งในท้องถึิ�นของตินเอง

โครงการน่�รับสมัครบุคคลสัญชาติิไทยอายุ	 18	 ปี็ขึ�นไป็	 ให้้มาทำาห้น้าท่�อาสาสมัครพิทักษ�
ทะเลโดยม่ห้น้าท่�ร่วมม่อและช่วยเห้ล่อการป็ฏิิบัติิงานราชการติามท่�ได้รับการร้องขอ	 
ในโครงการห้ร่อกิจักรรมท่�เก่�ยวกับการอนุรักษ�	สงวนคุ้มครอง	และฟ้ื้�นฟูื้ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่�งในท้องถิึ�น	

ข้อมูลจันถึึงเด่อนกันยายน	2564	 ม่อาสาสมัครพิทักษ�ทะเลทั�วป็ระเทศจัำานวน	21,469	คน  
ป็ระกอบด้วยห้ญิงชายจัากห้ลากห้ลายสาขาอาช่พและระดับการศึกษามาร่วมกันทำา
กิจักรรมต่ิาง	ๆ 	ท่�กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่�งจััดขึ�นเช่นการจััดเก็บขยะติามชายห้าด	
การสร้างบ้านป็ลา	การป็ลูกป่็าชายเลน	เป็็นต้ิน	

อ่กทางห้นึ�งก็ม่ผู้่ท่�รักในท้องทะเลและม่ความสนใจัในกิจักรรมเพ่�อการดูแลทะเลด้านใด 
ด้านห้นึ�งเป็็นพิเศษ	 คนเห้ล่าน่�ก็เล่อกใช้เวลาว่างมาทำางานเป็็นอาสาสมัครช่วยเห้ล่อ 
ทางราชการเพ่�อดูแลทรพัยากรทางทะเลของป็ระเทศเช่นเด่ยวกับท่�คุณ์ธนพล	ชยัวานชิกุล	 
เล่อกทำากับการดูแลสัติว�ทะเลห้ายาก	และการร่วมทำางานวิจััยแนวป็ะการัง
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จากใจรักทะเล
สู่ความเป็นอาสาสมัคร

คุณ์ธนพล	ห้ร่อคุณ์ผิ่น	เป็็นเจ้ัาของธุรกิจัส่วนตัิว	และท่�ป็รึกษาธุรกิจั	
เล่าเร่�องการเข้ามาเป็็นอาสาสมัครเพ่�อช่วยดูแลทะเลของตินเองว่า	
เกิดจัากความช่�นชอบการดำานำ�าลึก	 และจัากป็ระสบการณ์�ก็พบว่า
โอกาสท่�จัะได้พบเห็้นสัติว�ทะเลห้ายากม่น้อยมาก	 โดยเฉพาะการ
ได้พบกันแบบใกล้ชิด	 จันเม่�อปี็	 2562	 ท่�ม่พะยูนและลูกวาฬเกย
ต่ิ�นทางฝั่�งอันดามัน	 และทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่�ง 
เปิ็ดรับอาสาสมัครเพ่�อมาช่วยดูแล	ตินเองจึังร่บสมัครเข้าเป็็นส่วนห้นึ�ง 
ของท่มอาสาสมัครทันท่

“ผ่มสมัครทันท่	เพราะเป็็นโอกาสท่�ห้ายากยิ�งสำาห้รับป็ระสบการณ์�
ช่วิติท่�เราจัะได้ไป็อยู่ใกล้ชิดกับสัติว�ติรงนั�น	12	ส.ค.	วันแม่ปี็	2019	
ผ่มไป็เป็็นอาสาสมัครดูแลลูกวาฬช่�อโฮป็	 แต่ิพอเราไป็ถึึงศูนย�วิจััย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่�งทะเลอันดามันติอนบน	 (Phuket	
Marine	 Biological	 Center)	 วาฬติาย	 ก็เลยได้ดูแลลูกพะยูนช่�อ
ยาม่ลแทน	 ปี็นั�นจัะม่มาเร่ยมกับยาม่ล	 ก็เริ�มได้เป็็นเห้ม่อนผู้่ช่วย
สัติวแพทย�ตัิ�งแต่ิติอนนั�น”

คุณ์ธนพลเล่าว่า	 งานดูแลสัติว�ทะเลห้ายากเห้ม่อนกับการดูแล 
คนป่็วยคนห้นึ�ง	โดยอาสาสมัครจัะได้ช่วยเจัาะเล่อดเพ่�อนำาไป็ติรวจัห้า 
โรค	ให้้อาห้าร	และแม้สัติว�ตัิวนั�นจัะติายไป็	ทางศูนย�วิจััยก็จัะนำาศพ
ไป็ผ่่าพิสูจัน�เพ่�อห้าสาเห้ติกุารเส่ยช่วิติ	เช่น	กรณ่์พะยนูมาเร่ยม	ท่�เม่�อ 
ผ่่าชันสูติรแล้วพบขยะพลาสติิกในระบบทางเดินอาห้าร	 ทำาให้้ได้รู้
ถึึงปั็ญห้าท่�เป็็นต้ินเห้ตุิอย่างแท้จัริง

ปี็	 2563	 คุณ์ธนพลยังม่โอกาสไป็ช่วยดูแลลูกโลมาท่�เกยต่ิ�น 
อ่กตัิวห้นึ�ง	โดยเขาใช้เวลาอยู่ท่�ภูเก็ติป็ระมาณ์	6	เด่อน	และยังรู้สึก 
ม่ความสุขกับการทำางานอาสาสมคัร	จึังเริ�มมองห้างานอ่�นๆ	ท่�อาสา
สมัครอย่างเขาสามารถึเข้าไป็ร่วมทำาได้	 และได้พบว่าสถึาบันวิจััย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่�งทะเลอันดามัน	 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่�ง	 กลุ่มนิเวศทางทะเล	 ม่งานสำารวจัแนวป็ะการัง 
ท่�ขณ์ะนั�นนำาโดย	ดร.ลลติิา	ปั็จัฉิม	(Lalita	Putchim)	เขาจึังเสนอตัิว 
เข้าไป็ช่วยดำานำ�าถ่ึายภาพการทำางานวิจััย	

“ผ่มบอกพ่�แนน	 (ดร.ลลิติา)	 ว่า	 ผ่มเป็็นนักดำานำ�า	 ถ่ึายรูป็ใต้ินำ�าได้	 
ผ่มม่อุป็กรณ์�ดำานำ�าทุกอย่าง	พ่�อยากได้คนช่วยงานไห้ม	เขาก็บอกว่า	
ด่เลยมาช่วยได้	 ตัิ�งแต่ินั�นมาผ่มก็ย้ายจัากช่วยงานสัติว�ทะเลห้ายาก 
มาช่วยงานนิเวศป็ะการังแทน”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ในการที่ำางานในแนวปะการัง เขาจัะที่ำาหน�าท่ี่�ชุ่วยถ้่ายภาพิงาน
วิจััย และหลังจัากเสร็จังานแล�วหากม่อากาศในถ้ังเหลืออย้่ก็จัะ
เกบ็ขยะที่่�ถ้ก้กระแสนำ�ากระแสลมพิดัำพิามาอย้ใ่นบรเิวณนั�น เพิราะ
พิื�นที่่�ที่ำางานส่วนใหญ่ไม่ใชุ่แหล่งท่ี่องเที่่�ยวจังึไม่มผู่้้�เข�าไปเกบ็ขยะ
เหล่าน่�ออกไป 

คุณธินพิลเล่าให�ฟัังต่ัอว่า ทุี่กวันน่�งานอาสาสมัครท่ี่�เขาที่ำาอย่้นั�น
เป็นการประสานงานภายในกับหน่วยงานต่ัางๆ ท่ี่�เขาเข�าไปร่วม
ที่ำางานดำ�วย โดำยงานอาสาสมัครแต่ัละงานท่ี่�ที่ำาก็จัะม่ความแตัก
ต่ัางกัน เชุ่น งานดำ�านการด้ำแลสัตัว์ที่ะเลหายาก ก็จัะเข�าไปเป็นท่ี่ม
งานท่ี่�ชุ่วยด้ำแลสตััว์ซึ�งตั�องที่ำากันตัลอดำ 24 ชัุ�วโมง ส่วนงานวจัิัย 
แนวปะการงัก็จัะเป็นลักษณะการลงพืิ�นท่ี่�ท่ี่�จัะม่การกำาหนดำระยะเวลา 
ในการที่ำางาน ซึ�งแต่ัละงานเขาก็จัะเข�าไปชุ่วยที่ำาให�การที่ำางานของ
ท่ี่มงานท่ี่�ที่ำาอย่้สำาเร็จัเร่ยบร�อยรวดำเร็วยิ�งขึ�น

นอกจัากน่�เมื�อม่งานอาสาสมคัรท่ี่�เขาสามารถ้เข�าร่วมไดำ� เชุ่น การไป
ร่วมตััดำอวนท่ี่�ไปติัดำอย่้ตัามแนวปะการงั ซึ�งในระยะหลงัพิบมากขึ�น 
จัากการลักลอบที่ำาการประมงตัามแนวชุายฝัั่�ง เขาก็จัะร่วมเป็นหนึ�ง
ในนักดำำานำ�าท่ี่�เข�าไปตััดำอวนเหล่านั�นป้องกันไม่ให�ปะการังตั�องตัายไป 

คุณธินพิลอธิิบายเรื�องอวนท่ี่�ไปตัดิำกับปะการังว่า “เจั�าหน�าท่ี่�บอก
ว่าที่างเด่ำยวท่ี่�คนจัับปลาจัะรอดำจัากการถ้้กจัับกุม คือเขาตั�อง 
ตััดำอวนทิี่�ง พิอเขาตััดำอวนทิี่�งก็อาจัจัะไปเกยติัดำทัี่บแนวปะการัง ซึ�ง
ตััวปะการังเองเป็นสิ�งม่ชุ่วิตัท่ี่�ม่สาหร่ายอย่้ในเซลล์ และสาหร่าย 
จัะสังเคราะห์แสงเป็นอาหารให�กับปะการัง เมื�อม่อวนหรือแห 
ไปคลุม สาหร่ายสังเคราะห์แสงไม่ไดำ� ก็จัะค่อยๆ ตัายไป ที่ำาให�ปะการัง 
ตัายไปดำ�วย กว่าปะการังจัะโตั 3 ปี 10 ปี แต่ัตัายเร็วมาก 5 วัน  
7 วันน่�ตัายเลย” 
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ผู้มีใจรักษ์สิง่แวดล้อม
ยัังมีอีกมาก

ขออาสาจนกว่าจะไม่ไหว

คุณธินพิลกล่าวว่า “ผู้มคิดำว่าม่คนแบบผู้มอ่กมาก เพ่ิยงแต่ัใคร
จัะเลือกไปที่ำาอะไร แม�กระทัี่�งที่างธุิรกิจั ถ้�าธุิรกิจัใดำคิดำจัะที่ำา 
ซ่เอสอารห์รือที่ำาอาสาสมคัรก็ส่งผู้ลตัอ่ธุิรกิจัของเขา อยา่งผู้มร้�จััก 
โรงงานท่ี่�ที่ำาแหอวน แล�วล้กของเขารักการดำำานำ�า ก็หาวิธ่ิท่ี่�ที่ำา
อย่างไรให�รักษ์โลกมากขึ�นกับผู้ลิตัภัณฑ์์ท่ี่�ม่โอกาสที่ำาลายโลก 
เป็นแหอวนร่ไซเคิลไดำ�ไหม? หรือรับร่ไซเคิลแหอวนท่ี่�เก็บมาจัาก
ขยะที่ะเล? ทุี่กวันน่�เวลาตััดำอวนน�องก็จัะเข�ามาเอาตััวอย่างอวน
ไปศึกษาว่าสามารถ้นำาไปผู้ลิตั ร่ไซเคิลเป็นอย่างอื�นไดำ�หรือไม่”

เขายังบอกดำ�วยว่าทุี่กคนสามารถ้เป็นอาสาสมัครไดำ� อย่างเชุ่น
ชุาวบ�านในจัังหวัดำชุุมพิรท่ี่�ชุ่วยเหลือเจั�าหน�าท่ี่�และท่ี่มงาน
ด้ำแลล้กวาฬท่ี่�มาเกยตืั�น เพิราะเป็นพืิ�นท่ี่�ห่างไกลยากต่ัอการหา
อาสาสมัครเข�าไปที่ำางานในพืิ�นท่ี่�ไดำ� เมื�อขอความชุ่วยเหลือจัาก 
ชุาวบ�านก็ไดำ�รับความร่วมมือดำ�วยด่ำ การท่ี่�คนเหล่านั�นมาชุ่วยที่ำางาน 
ก็นับว่าเป็นอาสาสมัครเชุ่นเด่ำยวกัน

คุณธินพิลเล่าว่า เมื�อไดำ�มาที่ำางานอาสาสมัครที่างที่ะเลที่ำาให�ไดำ�
พิบว่า ม่คนอ่กจัำานวนมากที่่�ม่จัิตัใจัรักสิ�งแวดำล�อมและเลือกใชุ�
วิธิ่การตั่างๆ ในการดำ้แลเรื�องเหล่านั�น ตััวอย่างเชุ่น 

ม่เจั�าของร�านกาแฟัท่ี่�ระยองคนหนึ�ง ท่ี่�มองเห็นว่าดำ�านหลัง 
ของร�านเป็นหาดำท่ี่�จัะเห็นไดำ�ตัอนนำ�าลง และคิดำว่าน่าจัะปล้กหญ�าที่ะเล
ไดำ� จึังติัดำต่ัอไปท่ี่�ศ้นย์วจัิัยท่ี่�จัังหวัดำระยองเพืิ�อขอที่ดำลองปล้กหญ�า
ที่ะเลท่ี่�ดำ�านหลังร�านกาแฟัของตัน โดำยเขาพิร�อมจัะด้ำแลทุี่กอย่าง
ให� ที่างศ้นย์วิจััยก็มอบเมล็ดำพัินธ์ุิหญ�าที่ะเลไปให� และปัจัจุับันก็
สามารถ้ปล้กหญ�าที่ะเลขึ�นแล�ว โดำยเจั�าของร�านกาแฟัคนดัำงกล่าว
ยังคงชุ่วยสำารวจันับปริมาณและที่ำารายงานส่งอย่้จันปัจัจุับัน 

อ่กตััวอย่างหนึ�งของอาสาสมัคร คือศิลปินรุ่นน�องที่่านหนึ�ง ซึ�ง
เลือกไปใชุ�เวลาตัามชุายหาดำที่่�ร�างผู้้�คน เพิื�อไปเก็บขยะตัามหาดำ
เหล่านั�นมาคดัำแยกที่ำาเป็นงานศลิปะ โดำยใชุ�เวลาอย่้กบัแต่ัละหาดำ
เป็นเดำือนๆ ก็เป็นอ่กคนหนึ�งท่ี่�ใชุ�ใจัท่ี่�รักที่ะเลของตันมาที่ำางาน
อาสาสมัครเตัิมเตั็มจัิตัใจัให�ตััวเอง

คุณธินพิลให�ความเห็นว่าประเดำ็นปัญหาท่ี่�น่าสนใจัเก่�ยวกับที่ะเลในปัจัจุับันคือเรื�องของขยะ ซึ�งเขาเลือกเร่ยกว่า “สิ�งแปลกปลอม 
ในที่ะเลและชุายหาดำ” เพิราะเรื�องน่�ส่งผู้ลกระที่บต่ัอทุี่กมิติัของที่ะเล เขายกตััวอย่างให�ฟัังว่า

“สมมติัขวดำหรือภาชุนะบางอย่างหล่นอย่้ตัรงนั�นแล�วสัตัว์บางอย่าง หอย หมึก ไปใชุ�ชุ่วิตัในนั�น หรือพิลาสติักบางอย่าง พิอไปอย่้ 
ในที่ะเลแล�วย่อยสลายกลายเป็นไมโครพิลาสติัก บางท่ี่ปลากินเข�าไป สุดำที่�ายมนุษย์ก็กินปลาต่ัอ ถ้�ามองภาพิใหญ่ไปอ่ก จัริงๆ แล�ว
ไม่ใชุ่แค่ขยะในที่ะเลอย่างเด่ำยว ขยะบนดิำน ขยะท่ี่�ทิี่�งท่ี่�เชุ่ยงใหม่อาจัจัะหล่นไปถึ้งที่ะเลก็ไดำ� ตัอนน่�ที่างศ้นย์วิจััยก็นำาขยะท่ี่�เก็บไดำ�มา 
แยกชุนิดำแยกย่�ห�อแล�วด้ำว่ามาจัากไหน ศึกษากันจัริงจัังมาก ท่ี่�แน่ๆ เราเจัอขยะจัากต่ัางประเที่ศ พืิ�นท่ี่�ท่ี่�ไม่ใชุ่ประเที่ศไที่ย บางท่ี่ 
เราเจัอขวดำนำ�าจัากประเที่ศอะไรก็ไม่ร้�ท่ี่�ไม่ใชุ่ภาษาไที่ย หลังๆ เราเริ�มเจัอหน�ากากอนามัย แม�กระทัี่�งชุุดำ PPE ใส่ถุ้งดำำาทิี่�งมาอย่้ในแนว
ปะการัง แนวชุายฝัั่�ง ชุายหาดำ แล�วน่�เป็นขยะติัดำเชืุ�อดำ�วย เวลาเอาเรือออกไป เราจัะเห็นฝัั่�งหนึ�งของเกาะม่แต่ัซากขยะท่ี่�ถ้้กนำ�าพัิดำไป
ติัดำแนวเกาะ ซึ�งก็ม่คนเข�าไปเก็บบ�าง ถ้�าไม่ม่ก็ตั�องทิี่�งไว�อย่างนั�น”
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เขาบอกต่ัอว่า หากเราสามารถ้ด้ำแลที่ะเลในทุี่กมิติัให�ด่ำขึ�นก็จัะส่ง 
ผู้ลต่ัอทุี่กอย่าง ทัี่�งชุ่วิตัมนุษย์ แนวปะการัง สิ�งม่ชุ่วิตัในที่ะเล  
วิถ่้ชุ่วิตัของผู้้�คน “ถ้�าปะการังอย่้ด่ำ ปลาก็เยอะ ชุ่วิตัชุาวประมงกอ็ย่้ 
ต่ัอไดำ� ไม่ม่เรื�องสัตัว์ที่ะเลหายไป ถ้�าปะการังด่ำก็ม่ท่ี่�เท่ี่�ยว ม่นัก 
ท่ี่องเท่ี่�ยวเข�ามา ก็ม่เงินเข�าประเที่ศ ขยะถ้�าลดำน�อยลง คนทิี่�งขยะน�อยลง  
ทิี่�งถ้้กท่ี่�มากขึ�น ถ้้กนำาไปร่ไซเคิลไดำ�มากขึ�น คลองในกรุงเที่พิฯ  
ท่ี่อในกรุงเที่พิฯ ไม่อุดำตััน เราก็ไม่ม่นำ�าท่ี่วมขัง มันคือทุี่กอย่างจัริงๆ” 

คณุธินพิลบอกว่า เขาม่โอกาสพัิฒนาตััวเองจัากงานอาสาสมคัรโดำย
ไดำ�เร่ยนร้�สิ�งที่่�ไม่เคยร้�มาก่อน ม่กลุม่เพืิ�อนกลุม่ใหม่ๆ เพิิ�มขึ�น ไดำ�พิบ
กบัผู้้�คนท่ี่�มแ่นวที่างความคดิำคล�ายๆ กนั ที่่�สำาคญัคอืเขาไดำ�ใชุ�เวลา
ที่่�มอ่ย้ใ่ห�เป็นประโยชุน์เพิิ�มขึ�น 

“ผู้มจัะเลือกไม่ไป นอนเล่นเกมส์อย่้บ�านก็ไดำ� แต่ัผู้มเลือกว่า 
ไม่เป็นไร ตั�องที่ำางานหนักขึ�นนิดำหนึ�ง เดิำนที่างเยอะขึ�นหน่อย แต่ัไดำ�ใชุ� 
เวลาชุ่วยเหลือสิ�งม่ชุ่วิตั ผู้มร้�สึกว่าเหมือนเติัมเต็ัมจิัตัใจัเรามากกว่า 
ความเหนื�อยตัรงน่�ที่ำาให�อะไรบางอย่างม่ชุ่วิตัท่ี่�ด่ำขึ�น ไม่ว่าเขาจัะร้�
หรือไม่ร้�ก็ตัามว่าเราที่ำา”

เขาบอกอย่างจัรงิจังัว่าไม่เคยคดิำจัะเลกิที่ำางานอาสาสมัครที่่�ที่ำาอย้่ 
ตัราบใดำที่่�สุขภาพิยงัดำ ่ สามารถ้ยกอปุกรณ์ดำำานำ�าขึ�นเรอืไหว กย็งั
คดิำจัะที่ำางานน่�ต่ัอไป 

คุณธินพิลปิดำที่�ายดำ�วยคำาแนะนำาสำาหรับผู้้�ท่ี่�สนใจัจัะเป็นอาสาสมัคร
ว่า สามารถ้เลือกที่ำาไดำ�ตัามความสนใจัของแต่ัละบุคคล ซึ�งตันเอง
ก็ยินด่ำท่ี่�จัะแบ่งปันข�อม้ลให�คำาปรึกษากับผู้้�ท่ี่�สนใจังานอาสาสมัคร 
หรือผู้้�ท่ี่�สนใจัอาจัจัะสมัครเข�าร่วมโครงการท่ี่�เปิดำอย่้แล�ว หรือหาก
ม่ความสนใจัในดำ�านใดำเป็นพิิเศษก็สามารถ้ติัดำต่ัอกับหน่วยงาน 
ท่ี่�รับผิู้ดำชุอบโดำยตัรง เชุ่นท่ี่�ตันเองที่ำา อ่กที่างหนึ�งก็สามารถ้ลงมอืที่ำา 
ดำ�วยตันเองไดำ� เชุ่น หากอยากเห็นชุายหาดำสวยๆ ก็หยิบถุ้งมือกับ 
ถุ้งดำำาลงไปเดิำนเก็บขยะท่ี่�ชุายหาดำไดำ�ทัี่นท่ี่ 

ไม่เคยคิดจะเลิกท�ำงำน
อำสำสมัครที่ท�ำอยู่  

ตรำบใดที่สุขภำพยังดี 
สำมำรถยกอุปกรณ ์

ด�ำน�้ำขึ้นเรือไหว  
ก็ยังคิดจะท�ำงำนนี้ต่อไป
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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.	

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

32



“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.

Another example of rangers is a junior artist who 
spends time on deserted beaches to collect wastes 
and turn them into artworks. He is spending months 
at each beach. He is another person who uses his 
sea-loving heart to work as a volunteer to fill his mind.

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 
for help from the villagers, we had good cooperation. 
The fact that those people who come to help work 
is also considered a volunteer.

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.”
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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.

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.

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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สิ่่งแวดล้อมและมลพิิษ

โดย กองบรรณาธิิการ
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ขยะทะเล คืือของท่�มนุุษย์ไม่ใช้้แล้วและถููกท้�งสูู่่ทะเลท้�งทางตรงและ 
ทางอ้อม โดยสู่่วนุมากท่�พบม้กจะเป็็นุขยะพลาสู่ต้กท่�ม่นุำ�าหนุ้กเบา และ 
ไม่สู่ามารถูย่อยสู่ลายไดใ้นุระยะเวลาอ้นุสู่้�นุ โดยขยะเหลา่นุ่�จะถููกพ้ดพาไป็ 
ตามคืลื�นุลมและกระแสู่นุำ�า
ปั็ญห้าจัากขยะทะเลป็ระการห้นึ�งคอ่เม่�อขยะพลาสติิกท่�ลอยอยูใ่นนำ�าถึกูย่อยสลายเป็็นชิ�นเลก็ชิ�นน้อยจันถึึง
ขนาดเล็กมากท่�เร่ยกว่าไมโครพลาสติิก	ห้ร่อเป็็นเม็ดพลาสติิกท่�ม่ขนาดเล็กกว่า	5	มิลลิเมติร	ซึ�งในทะเลม่
ไมโครพลาสติิกเห้ล่าน่�ป็ะป็นอยู่จัำานวนมห้าศาล	

ข้อมูลจัาก	“ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล”	(Marine	Knowledge	Hub)	ท่�จััดทำาขึ�นภายใต้ิ	โครงการจััดการ 
ความรู้เพ่�อผ่ลป็ระโยชน�แห่้งชาติิทางทะเล	 อ้างอิงข้อมูลรายงานขององค�การสห้ป็ระชาชาติิว่า	 “ทุก	 
1	ติารางไมล�ห้ร่อป็ระมาณ์	2.6	ติารางกิโลเมติรของผ่่นมห้าสมุทร	ม่เม็ดพลาสติิกบริสุทธิ�ลอยป็ะป็นอยูร่าว	 
13,000	เม็ด	คุณ์สมบัติิเฉพาะตัิวท่�ดูดซับสารพิษได้ด่ยงัทำาให้้มันสะสมพ่ซ่บ่	(PCBs)	ห้ร่อด่ด่ท่	(DDT)	และสารพิษ 
อ่�นๆ	ท่�ติกค้างในสิ�งแวดล้อมยาวนานไว้ในด่กร่เข้มข้น	นอกจัากไมโครพลาสติิกท่�เป็็นเม็ดแล้วยังพบไฟื้เบอร�
ท่�เกิดจัากการซักผ้่าด้วย”

ป็ัญห้าไมโครพลาสติิกน่�ส่งผ่ลกระทบติ่อสิ�งม่ช่วิติในทะเล	 รวมถึึงมนุษย�	 เม่�อสิ�งม่ช่วิติในทะเลกินไมโคร
พลาสติิกเห้ล่าน่�เข้าไป็	 ก็จัะสะสมอยู่ในสิ�งม่ช่วิติเห้ล่านั�น	 และมนุษย�ในฐานะผู่้บริโภคของจัากทะเลก็เป็็น
ผู่้รับผ่ลพวงจัากการป็นเป็้�อนไมโครพลาสติิกในทะเลไป็ด้วยนั�นเอง

ต้ินกำาเนิดของขยะทะเลม่สองส่วนห้ลักค่อ	จัากบนบก	เช่น	ขยะท่�ไม่ได้รับการจััดเก็บและบำาบัดอย่างถูึกต้ิอง	
และถูึกพัดพาไป็กับแม่นำ�าลำาคลองต่ิางๆ	ขยะจัากระบบระบายนำ�า	ขยะจัากกิจักรรมบนชายฝั่�งต่ิางๆ	รวมถึึง
ขยะท่�เกิดจัากภัยพิบัติิ	เช่น	นำ�าท่วม	สึนามิท่�พัดกวาดเอาทุกอย่างลงสู่ท้องทะเล	

อ่กแห้ล่งห้นึ�งท่�ป็ล่อยขยะสู่ทะเลค่อในทะเลเอง	โดยเกิดจัากกิจักรรมท่�เกิดขึ�นในทะเล	เช่น	การทำาป็ระมง	
การเดินเร่อ	การทำาเห้ม่องแร่	รวมถึึงการลักลอบทิ�งขยะลงสู่ทะเลโดยผิ่ดกฎห้มาย	

ขยะทะเลสร้างผ่ลกระทบเป็็นวงกว้างต่ิอสิ�งม่ช่วิติในทะเล	 ทั�งสัติว�ทะเลท่�อาจัจัะกินพลาสติิกเข้าไป็โดย 
ไม่ตัิ�งใจั	ห้ร่อถูึกขยะพลาสติิกรัดทำาให้้สัติว�ตัิวนั�นอาจัถึึงขั�นเส่ยช่วติิได้	ดังท่�เห็้นเป็็นข่าวอยูบ่่อยครั�ง	ระบบนิเวศ 
ในท้องทะเลก็ได้รับผ่ลกระทบ	เช่น	แนวป็ะการังท่�ต้ิองติายไป็เพราะม่อวนจัับป็ลาไป็ป็กคลุม	

ผ่ลกระทบต่ิางๆ	เห้ล่าน่�สดุท้ายแล้วก็ส่งผ่ลถึงึมนษุย�ซึ�งเป็็นผู่ใ้ช้ป็ระโยชน�จัากทะเล	ไม่ว่าจัะเป็็นการเดนิเรอ่	
การป็ระมง	การท่องเท่�ยว	รวมถึึงสุขภาพของมนุษย�ท่�บริโภคสิ�งป็นเป็้�อนจัากอาห้ารทะเลเข้าไป็	
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แนวทางการจัดการขยะทะเล
ของรัฐบาล 
จากข้อมูลส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลประกาศเรื่องการก�าจัดขยะ
มูลฝอยและขยะทะเลเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ โดยมีแผนจัดการขยะและ Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติกเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

โดยข้อมูลระบุว่า ในปี 2563 ท้องทะเลไทยมีขยะติดถุุงอวนจับปลาประมาณ 145 ตันต่อปี ขยะท่ีพบ
มากท่ีสุด คืือ พลาสติก รัฐบาลจึงได้ด�าเนินนโยบาย “ทะเลปลอดอวน” โดยเก็บเศษอวนมารีไซเคิืล  
โดยนับต้ังแต่เร่ิมโคืรงการเม่ือปี 2562 จนถึุงปัจจุบนั พบว่า สามารถุลดขยะท่ีเกิดจากเศษอวนไปได้มาก 
ถึุง 14,000 กิโลกรัม และโคืรงการ “ขยะคืืนฝ่ัง ทะเลสวยด้วยมือเรา” โดยการให้เรือประมงช่วยกันเก็บ
ขยะในทะเลคืืนฝ่ัง ท่ีนับต้ังแต่เร่ิมโคืรงการเม่ือปี 2562 จนถึุงวันท่ี 31 พฤษภาคืม 2564 สามารถุเก็บ
ขยะคืืนฝ่ังได้ 182,876 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะท่ีเก็บในเรือประมงจ�านวน 139,682 กิโลกรัม และขยะ 
จากทะเล 43,194 กิโลกรัม ซ่ึงส่วนใหญ่่เป็นเศษอวน รองลงมาเปน็ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และขยะอ่ืน ๆ

นอกจากนี้ยังมีแคืมเปญ่ “Everday Say No to Plastic Bags” ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคืีเคืรือข่ายสมาคืมผู้คื้าปลีกไทย ร่วมใจงดแจกถุุงพลาสติกหูหิ้วตามห้าง
สรรพสินคื้าและร้านสะดวกซื้อ จากการด�าเนินงานสามารถุลดปริมาณการใช้ถุุงพลาสติกไปได้กว่า 
25,284 ล้านใบ และท�าให้ประเทศไทยจากที่เคืยอยู่อันดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล
สูงสุดในโลก เลื่อนมาอยู่ที่อันดับ 10 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกมาตรการลดและเลิกการใช้พลาสติกเพ่ิมเติม 
เช่น การน�าระบบมัดจ�าค่ืาขวดพลาสติกมาใช้ เม่ือน�าขวดพลาสติกไปส่งคืืน ก็จะได้รับเงินมัดจ�า 
กลับมา การส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์์ และบรรจุภัณฑ์์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
การส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ และการพัฒนาเทคืโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
การออกกฎหมายก�าหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิืลบรรจุภัณฑ์์ท่ีตนผลิต การออกกฎหมาย 
ก�าหนดให้ประชาชนมีหน้าท่ีในการคืัดแยกขยะก่อนท้ิง การก�าหนดให้องค์ืกรปกคืรองส่วนท้องถ่ิุน
พัฒนาระบบการเก็บ ขน และก�าจัดขยะ ให้มีประสิทธิภาพ และคืรอบคืลุมท่ัวทุกเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ของตน โดยเฉพาะทางน�า้ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคืโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยต้อง 
เป็นระบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้าง การจัดหาเรือเก็บขยะให้มีจ�านวน
เพียงพอส�าหรับการปฏิิบัติงานในจังหวัดชายฝ่ังทะเล และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคืโนโลยี 
ในการจัดเก็บขยะในน�้า ท้ังในแม่น�้า ล�าคืลอง และทะเล และการบูรณาการจัดการขยะพลาสติก 
ระหว่างหน่วยงานภาคืรัฐกับภาคืเอกชน และประชาชน รวมท้ังการรณรงค์ืประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส�านึก 
ในการลดใช้พลาสติกและการคัืดแยกขยะอย่างถูุกวิธี

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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บางแสู่นุ 
กับสถุานการณ์ขยะ 
ติามเส้นทางถึนนสุขุมวิท	 ห้ลัก	 กม.	 104	 แยกขวาเข้าไป็ป็ระมาณ์	 
3	กิโลเมติร	ค่อสถึานติากอากาศท่�ม่ช่�อเส่ยงมายาวนานของป็ระเทศไทย	
“บางแสน”	 สถึานติากอากาศยอดนิยมแห่้งน่�เป็็นท่�นิยมของผู้่คน 
ทั�งชาวไทยและต่ิางป็ระเทศ	ด้วยการเดินทางท่�ไม่ไกลจัากกรุงเทพมห้านคร	 
โดยห้าดบางแสนอยู่ห้่างจัากตัิวเม่องชลบุร่ป็ระมาณ์	 14	 กิโลเมติร	 
ตัิวห้าดยาวป็ระมาณ์	2.5	กิโลเมติร	ม่ทั�งร้านอาห้าร	ร่มและเก้าอ่�ผ้่าใบ 
คอยให้้บริการ	

จัากข้อมูลของเทศบาลเม่องแสนสุขระบุว่า	ก่อนปี็	2486	ชุมชนต่ิางๆ	 
ในเทศบาลเม่องแสนสุข	ยังไม่เป็็นท่�รู้จัักของคนภายนอก	ยกเว้นชุมชน
เขาสามมุข	ซึ�งเป็็นชุมชนเล็กๆ	ในรัชสมัยสมเด็จัพระจัอมเกลา้เจ้ัาอยูหั่้ว	
ม่บ้านเร่อนเพ่ยง	3-4	ห้ลัง	เป็็นชุมชนท่�ป็ระกอบอาช่พทางการป็ระมง	
ราวปี็	2486-2488	จัอมพล	ป็.	พิบูลสงคราม	มาสร้างบ้านพักติากอากาศ
ขึ�นทางด้านติะวันติกของเขา	จัากนั�นม่การสร้างบ้านรับรองของรัฐบาล
เพ่�อใช้รับรองบุคคลสำาคัญและอาคันตุิกะจัากต่ิางป็ระเทศ	ติลอดจันเป็็น
ท่�ป็ระชุมคณ์ะรัฐมนติร่	ในปี็	2503	จัอมพลสฤษดิ�	ธนรัชติ�	สร้างบ้าน 
รับรองของรัฐบาลขึ�นให้ม่ท่�แห้ลมแท่น	 ทางติะวันติกเฉ่ยงใต้ิของ 
เขาสามมขุ	และตัิ�งแต่ิปี็	2536	เทศบาลฯ	จััดทำาโครงการพฒันาเขาสามมขุให้้ 
เป็็นจุัดท่องเท่�ยวท่�สำาคัญ	โดยเริ�มต้ินพัฒนาพ่�นท่�ดา้นติะวันออกของเขา
สามมุขช่วงต่ิอจัากศาลเจ้ัาแม่สามมุขจ่ันไป็ทางใต้ิ	แล้วพัฒนาเช่�อมต่ิอ 
รอบเขาสามมุขไป็ยังแห้ลมแท่น	 รวมถึึงชายทะเลบางแสนติลอดแนว	 
และถึนนทางไป็อ่างศิลา	 พร้อมทั�งทำาการป็รับป็รุงพ่�นท่�ริมทะเล 
แห้ลมแท่น	ป็รับป็รุงสภาพภูมิทัศน�ทั�งบริเวณ์แห้ลมแท่น	และเขาสามมุข	 
รวมถึึงชายห้าดบางแสนเพ่�อให้้ม่ทั�งสถึานท่�พักผ่่อนและนันทนาการ	 
ชมทัศน่ยภาพ	รวมทั�งม่การจััดตัิ�งศูนย�ศึกษาธรรมชาติิ	สวนสุขภาพ	และ
สถึานท่�จัำาห้น่ายของท่�ระลึกและอาห้ารอ่กด้วย

ตัิวเลขนักท่องเท่�ยวและนักทัศนาจัรของบางแสน	เม่�อปี็	2562	ท่�จััดเก็บ
โดยเทศบาลเม่องแสนสุข	ระบุวา่	ม่ผู้่คนเข้าไป็ท่�พ่�นท่�น่�ถึึง	2.87	ล้านคน	
เพ่�อเย่�ยมชมและพักผ่่อนกับบรรยากาศชายทะเลท่�ม่นำ�าใสสะอาด	โดย
นำ�าทะเลท่�ห้าดบางแสนในช่วงระห้ว่างเด่อนตุิลาคมถึึงเด่อนกุมภาพันธ�
ของปี็ถัึดไป็จัะม่ความใสคล้ายกับนำ�าทะเลในต่ิางป็ระเทศ	จึังเป็็นท่�นิยม
ของนักท่องเท่�ยวทั�งชาวไทยและต่ิางป็ระเทศ
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ขณ์ะเด่ยวกันบางแสนก็ติกเป็็นข่าวท่�แชร�กันไป็ในห้ลาย 
ช่องทาง	กับภาพของขยะจัากท้องทะเลท่�ลอยติามกระแสคล่�น 
มาติิดติามแนวชายห้าดยาวเห้ย่ยดสร้างความไม่สบายใจั 
แก่ผู้่พบเห้น็และเป็็นภาระของเทศบาลเม่องแสนสขุในการจััด 
เก็บขยะเห้ล่านั�น

ปั็จัจุับันเทศบาลเม่องแสนสุขม่โครงการท่�เก่�ยวข้องกับการ
จััดการขยะ	ท่�ดำาเนินการไป็แลว้	เช่น	การทำาส่�อป็ระชาสมัพันธ�
ให้้ความรู้เก่�ยวกับการจััดการของเส่ยของเทศบาลเม่อง
แสนสุข	 การศึกษาความเป็็นไป็ได้	 รูป็แบบการกำาจััดขยะ
มูลฝ่อยแบบผ่สมผ่สาน	 (Zero	Waste)	 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเร่ยนและชุมชนติามพระราชดำาริของ 
สมเด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา	 กรมสมเด็จัพระเทพรัติน 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร่	ท่�จััดอบรมให้้ความรู้แก่กรรมการ 
ชุมชนและป็ระชาชน	 และการจััดทำาศูนย�สาธิติการจััดการ
ขยะอินทร่ย�ของโรงเร่ยนและชมุชน	การจััดอบรมเก่�ยวกับการ
จััดการขยะ	กิจักรรมทำาความสะอาดชุมชนและแห่้งท่องเท่�ยว	 
จััดให้้ม่จุัดคัดแยกขยะในแติ่ละชุมชน	 อบรมรณ์รงค� 
ให้้ความรู้เก่�ยวกับอันติรายจัากกล่องโฟื้มใส่อาห้ารติามสถึานศึกษา	 
ติลาดสดและติลาดนัดต่ิางๆ

กิจักรรมติ่างๆ	 เห้ล่าน่�สอดคล้องกับเป้็าห้มายของเทศบาล
เม่องแสนสขุท่�ต้ิองการสรา้งภูมิคุ้มกัน	และเติร่ยมความพรอ้ม
เพ่�อรองรับผ่ลกระทบจัากการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติิทางธรรมชาติิ	และควบคุมมลพิษให้้อยูใ่นระดับ 
มาติรฐาน	 รวมถึึงส่งเสริมให้้ป็ระชาชนม่ความรับผิ่ดชอบ 
ต่ิอสิ�งแวดล้อม	ร่วมใจัรักษาสิ�งแวดล้อม	ผ่่านการวางแผ่นจััดการ 
มลภาวะ	ขยะ	นำ�าเส่ย	และม่ส่วนในการจััดการขยะ	เทศบาล
เม่องแสนสุขก่อสร้างศูนย�กำาจััดขยะมูลฝ่อยอย่างถูึกห้ลัก
สุขาภิบาลตัิ�งแต่ิปี็	2540	ในพ่�นท่�	172	ไร่	98	ติารางวา	โดย
ม่บ่อฝั่งกลบขยะมูลฝ่อย	6	บ่อ	และบ่อบำาบัดนำ�าเส่ย	3	บ่อ

ศูนย�กำาจััดขยะมูลฝ่อยแห่้งน่�รับกำาจััดขยะมูลฝ่อยจัากชุมชน	
2	พ่�นท่�	ค่อ	ขยะมูลฝ่อยจัากเทศบาลเม่องแสนสุข	และขยะ
มูลฝ่อยจัากองค�การบริห้ารส่วนติำาบลบางพระ	

อ่กทางห้นึ�งเทศบาลเม่องแสนสุขได้อนุญาติให้้บริษัทเอกชน
เข้ามาทดลองติิดติั�งเคร่�องจัักรในพ่�นท่�ฝ่ังกลบขยะของทาง
เทศบาล	เพ่�อลดป็รมิาณ์ขยะเก่าท่�มอ่ยู	่และเพิ�มพ่�นท่�ฝั่งกลบ
ขยะให้้สามารถึรองรับป็ริมาณ์ขยะในอนาคติได้เพิ�มขึ�น	

จัากข้อมูลพบว่า	ในปี็	2558	ท่�เริ�มม่การนำาขยะจัากชายห้าดมา 
จััดการท่�ศูนย�กำาจััดขยะมลูฝ่อยเทศบาลเม่องแสนสขุ	ป็รมิาณ์
ขยะเพิ�มเป็็น	 42,275	 ตัิน	 เม่�อเท่ยบกับป็ริมาณ์ขยะท่�เข้า 
มาท่�ศูนย�แห่้งน่�ในปี็	2557	และปี็	2556	ท่�ม่อยู่	37,724	ตัิน	
และ	37,383	ตินั	ติามลำาดับ	แสดงให้้เห้น็สัดส่วนป็รมิาณ์ขยะ
จัากชายห้าดว่าม่ป็ริมาณ์ค่อนข้างสูง	ซึ�งขยะเห้ล่าน่�ก็เป็็นส่วน
ห้นึ�งของขยะทะเลท่�ม่ท่�มาทั�งจัากกิจักรรมต่ิางๆ	ริมชายห้าด
และขยะท่�พัดมาติามกระแสลมและกระแสนำ�า	

ทั�งน่�เทศบาลระบุถึึงปั็ญห้าและอุป็สรรคในการดำาเนินงาน
ด้านการจััดการขยะว่า	 พ่�นท่�สำาห้รับรองรับการฝั่งกลบขยะ
เริ�มลดลงจัากป็ริมาณ์ขยะท่�ม่มากขึ�น	 บ่อฝั่งกลบบางบ่อเริ�ม
ใช้จันเต็ิมป็ระสิทธิภาพแล้ว	ขณ์ะท่�การดำาเนินการกำาจััดขยะ
เก่าเพ่�อเพิ�มพ่�นท่�ยังเป็็นไป็ได้อย่างล่าช้า	 โดยทางเทศบาลได้
ป็รับพ่�นท่�บ่อขยะท่�ม่อยู่เดิมให้้สามารถึรองรับป็ริมาณ์ขยะ
ให้ม่ท่�จัะเข้ามาเพิ�มขึ�นได้	และทดลองป็รับรูป็แบบการกำาจััด
ขยะมูลฝ่อยเพ่�อลดป็ริมาณ์การใช้ดินฝั่งกลบ	 และนำาดินจัาก
บ่อฝั่งกลบท่�ม่อายุการฝั่งกลบนานแล้วมาใช้เพิ�มเติิม
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จัากงานวิจััย	 “การบริห้ารจััดการขยะชุมชน	 ของเทศบาล
เม่องแสนสุข	 อำาเภอศร่ราชา	 จัังห้วัดชลบุร่”	 ท่�จััดทำาโดย	 ว่าท่�	
ร.ติ.ดร.อนันติ�	 โพธิกุล	 ผู้่อำานวยการสถึาบันการศึกษาทางไกล	
มห้าวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร่	 พบว่า	 การดำาเนินงานจััดการขยะ 
ของเทศบาลเม่องแสนสุขในภาพรวมป็ระสบความสำาเร็จั 
ติามเป้็าห้มายท่�กำาห้นดไว้	ห้ากยังม่กระบวนการในการดำาเนินงาน 
บางด้านท่�สามารถึป็รับป็รุงได้เพิ�มเติิม	เช่น	การรณ์รงค�สร้างวินัย	
สร้างจิัติสำานึกรับผิ่ดชอบในการกำาจััดขยะ	รวมถึึงการม่ส่วนร่วม
ของป็ระชาชนท่�ยังม่ไม่มาก	 และยังขาดเทคโนโลย่ท่�ทันสมัยใน
การคัดแยกขยะเพ่�อนำากลับมาใช้ให้ม่	และจััดการกับขยะ	ในส่วน
ของทรัพยากรท่�ใช้ในการจััดการขยะของเทศบาลเม่องแสนสุข
ยังถ่ึอว่าเพ่ยงพอ	ทั�งด้านกำาลังคนและงบป็ระมาณ์	แต่ิยังคงขาด
งบป็ระมาณ์ในการบำารุงรักษารถึเก็บขนขยะมูลฝ่อย	รวมถึึงการ
ขาดงบป็ระมาณ์สำาห้รับจััดการกับขยะมูลฝ่อยอันติรายในพ่�นท่� 
ท่�ยังม่ไม่เพ่ยงพอ	

ผู้่วิจััยให้้ข้อเสนอแนะไว้ว่า	 ในการบริห้ารจััดการขยะมูลฝ่อย	
ควรกำาห้นดนโยบายให้้ม่การกำาจััดขยะมูลฝ่อยท่�ต้ินทางอย่าง 
เป็็นรูป็ธรรม	 โดยใช้ห้ลัก	 3	 R	 ค่อ	 Reuse	 (การใช้ซำ�า)	 
Recycle	(การแป็รรูป็มาใช้ให้ม่)	Reduce	(การลดห้ร่อใช้เท่าท่�จัำาเป็็น)	 
ควรส่งเสริมให้้องค�กรป็กครองส่วนท้องถิึ�นม่โอกาสเล่อกวิธ่การ
กำาจััดขยะท่�เห้มาะสมกับท้องถิึ�น	และท้องถิึ�นควรออกมาติรการ 
จััดการขยะมูลฝ่อยท่�สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจัของ 
ท้องถิึ�น	รวมถึึงให้้ป็ระชาชนม่สว่นร่วมในการติิดติามการบงัคับใช้ 
มาติรการต่ิางๆ	อย่างเคร่งครัด	

แม้การจััดการขยะของเทศบาลเม่องแสนสุข	 ท่�ใช้การกระตุ้ิน
จิัติสำานึกคนในพ่�นท่�และนักท่องเท่�ยวให้้ร่วมกันลดการสร้าง
ขยะ	 การคัดแยกขยะ	 รวมถึึงการจััดการขยะอย่างเป็็นระบบ	
จัะสามารถึช่วยลดปั็ญห้าขยะท่�เกิดขึ�นในพ่�นท่�ได้	 อย่างไรก็ติาม
ปั็ญห้าขยะทะเลท่�ห้าดบางแสนส่วนห้นึ�งม่มาติามฤดูกาล	 เม่�อ
กระแสลมและกระแสนำ�าพัดพาขยะจัากนอกพ่�นท่�เข้ามาเกยต่ิ�น 
ท่�ชายห้าดจึังเป็็นเร่�องท่�ต้ิองห้าห้นทางจััดการปั็ญห้าน่�อย่าง 
ต่ิอเน่�องจันกว่าท้องทะเลจัะป็ราศจัากขยะ

อ�างอิง 
https://www.m-culture.go.th/chonBuri/ewt_news.php?nid=386&filename=faq 
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/หาดำบางแสน 
https://www.saensukcity.go.th/about.html 
https://www.saensukcity.go.th/images/doc/stat-tourism-2562.pdf 
https://th.wikipedia.org/wiki/หาดำบางแสน 
http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=254&lang=th 
https://www.pmdu.go.th/กำาจััดำขยะที่ะเล-ปกป้องธิรรม/ 
https://www.saensukcity.go.th/images/doc/สรุปผู้ลการดำำาเนินงานรอบปี-2563.pdf 
https://www.saensukcity.go.th/images/doc/รายงานผู้ลการปฏิิบัตัิงานตัามนโยบายของนายกเที่ศมนตัร่-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.

Saensuk	Municipality	currently	has	projects	related	to	 
waste	 management	 which	 already	 had	 been	 
implemented	are;	making	public	relations	media	to	educate	 
waste	management;	 feasibility	 study	 of	 integrated	
solid	waste	disposal	model	(Zero	Waste);	developing	
sanitation	systems	in	schools	and	communities	under	
the	Royal	Initiative	of	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	
that	 organized	 training	 for	 community	 committees	
and	 people;	 the	 establishment	 of	 an	 organic	waste	
management	 demonstration	 center	 for	 schools	 and	
communities;	 waste	management	 training;	 cleaning	
activity	for	community	and	tourist	attractions	included	
providing	waste	sorting	points	in	each	community;	and	
training	campaigns	 to	educate	about	 the	dangers	of	
foam	boxes	in	schools,	fresh	markets,	and	flea	markets.

These	activities	are	related	to	Saensuk	Municipality’s	 
goals	 to	 immunize	 and	 prepare	 for	 the	 impacts	 of	 
climate	change	and	natural	disasters	and	control	pollution	 
to	a	standard	level.	It	also	encourages	people	to	be	
responsible	and	to	conserve	the	environment	through	 
the	 management	 planning	 of	 pollution,	 waste,	 
wastewater	and	take	part	in	the	care	of	coastal	resources.

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.

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	
increase	area	to	be	able	to	support	more	waste	 in	
the	future.

According	 to	 the	 data,	 in	 2015	when	 beach	waste	
was	started	to	manage	at	the	Saensuk	Municipality	
Waste	Disposal	Center,	the	amount	of	waste	increased	
to	42,275	tons	compared	to	those	that	entered	the	
center	in	2014	and	2013,	which	was	37,724	tons	and	 
37,383	 tons	 respectively.	 This	 shows	 that	 the	 
proportion	of	beach	waste	is	quite	high.	These	wastes	are	 
part	of	marine	debris	generated	by	beach	activities,	
including	from	wind	and	currents.

	 However,	the	municipality	identified	problems	
and	obstacles	in	the	implementation	of	waste	manage-
ment	that	the	area	for	landfills	has	begun	to	decrease	
due	to	the	increased	amount	of	waste,	some	landfills	
have	begun	to	be	used	to	their	full	capacity.	While	
the	process	of	disposing	of	old	waste	to	increase	the	
area	is	still	delayed.	There	has	adjusted	the	existing	
landfill	area	to	support	the	new	amount	of	waste	and	
try	to	adjust	solid	waste	disposal	model	to	reduce	
the	amount	of	landfill	use	and	reuse	the	old	soil	of	
it	for	additional	use.
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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	haz-
ardous	waste	in	areas	that	are	not	enough.

The	researcher	suggested	that	in	solid	waste	manage-
ment,	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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สิ่่งแวดล้อมและมลพิิษ

โดย กองบรรณาธิิการ

ข ย ะ ใ น ที่ ะ เ ลี่  น อ ก จำ า ก จำ ะ ส่ ง ผ ลี่ ต่้ อ 
ความสวยงามของท้ี่องที่ะเลี่แลี่ะชายฝ่ั่�งของ
ประเที่ศไที่ยแลี่้ว ย้งส่งผลี่กระที่บต่้อระบบ
นิเวศในที่ะเลี่ เช่น แนวปะการ้ง ป่าชายเลี่น  
แหล่ี่งหญ้าที่ะเลี่ สิ�งม่ช่วิต้ในที่ะเลี่ต่้างๆ  
รวมถ้งย้งเป็นป่ญหาต่้อสุขภาพของมนษุย์จำาก 
อาหารที่ะเลี่ท่ี่�ปนเป้�อนไมโครพลี่าสติ้กซ้ึ่�งส่งต่้อ 
ถ้งผู้บริโภค
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่� ง ติิดตัิ� ง ทุ่นกักขยะติาม 
ป็ากแม่นำ�าลำาคลองสายห้ลักในพ่�นท่�ชายฝั่�งทะเล	 และพบขยะ 
จัำานวนมาก	อันดับห้นึ�งค่อขยะพลาสติิก	ป็รมิาณ์ขยะพลาสติิกท่�ป็นเป้็�อน 
ลงสู่ท้องทะเลม่ป็ระมาณ์	32,600	ตัินต่ิอปี็	โดยขยะทะเลส่วนให้ญ่
ร้อยละ	80	มาจัากกิจักรรมบนฝั่�ง	อาทิ	ชุมชน	แห้ล่งทิ�งขยะบนฝั่�ง	
ท่าเร่อ	การท่องเท่�ยวชายห้าด	และอ่กร้อยละ	20	มาจัากกิจักรรม
ทางทะเล	 เช่น	 การขนส่งทางทะเล	 การป็ระมงและการท่องเท่�ยว
ทางทะเล	เป็็นต้ิน

การจััดการป็ัญห้าขยะทะเล	 โดยเฉพาะขยะพลาสติิกเป็็นอ่กห้นึ�ง
ป็ระเด็นทางสิ�งแวดล้อมท่�ทั�วโลกให้้ความสนใจั	 วิธ่การจััดการ 
ปั็ญห้าน่�ต้ิองใช้ทั�งการสร้างเสริมจิัติสำานึก	 ป็รับรูป็แบบพฤติิกรรม
การบริโภคท่�ช่วยลดการผ่ลิติขยะ	 การคัดแยกและทิ�งขยะอย่าง 
ถูึกวิธ่	ขณ์ะเด่ยวกันก็ต้ิองเร่งนำาขยะท่�ติกค้างอยูใ่นทะเลและชายห้าด 
ขึ�นมาจััดการด้วยกระบวนการต่ิางๆ	
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จัังห้วัดระนองเป็็นอ่กพ่�นท่�ห้นึ�งท่�พบป็ัญห้าขยะทะเลทั�งท่�อยู ่บน
ชายฝ่ั�งและบนเกาะแก่งติ่างๆ	วิสาห้กิจัชุมชนร่ไซเคิลเพ่�อสิ�งแวดล้อม	
จัังห้วัดระนอง	 จึังเริ�มติ้นขึ�นด้วยจุัดมุ่งห้มายในการจััดการกับป็ัญห้า
ขยะทะเล	 และดูแลคุณ์ภาพช่วิติกลุ่มคนด้อยโอกาสในพ่�นท่�น่�ไป็
พร้อมกัน	

คุณ์นิรัติิศัย	 พรภูติิ	 ผู่้จััดการวิสาห้กิจัชุมชนร่ไซเคิลเพ่�อสิ�งแวดล้อม	
จัังห้วัดระนอง	(Nirattisai	Ponputi	Operation	manager	Ranong	
Recycle	for	Environment	Social	Enterprise)	ให้้ข้อมูลเก่�ยวกับ
วิสาห้กิจัชุมชนแห้่งน่�ว่า	

“วิสาห้กิจัชุมชนร่ไซเคิลเพ่�อสิ�งแวดล้อมจัังห้วัดระนองม่ป็ระธาน	ค่อ	
ม.ร.ว.	จัารวุรรณ์	รังสิติ	(M.R.	Charuvan	Rangsit,	President)	เริ�มจััด
ตัิ�งโดยเงินทุนสนับสนุนจัากมูลนิธิแจันแอนด�ออสการ�	(Jan	&	Oscar	
Foundation)	ซึ�งเป็็นมูลนิธิท่�จััดตัิ�งท่�ป็ระเทศสวิติเซอร�แลนด�	ห้ลักๆ	
แล้วเราต้ิองการจัะเก็บขยะท่�เป็็นขยะพลาสติิกในทะเลทั�งห้มด	รวมถึึง
บนฝั่�งของจัังห้วัดระนองด้วย	เพราะพลาสติิกพวกน่�สามารถึรั�วไห้ลลง
สู่ทะเลได้	ขอบเขติอยู่ท่�ป็ระมาณ์	50	กม.	นับจัากชายฝั่�งขึ�นไป็	ดังนั�น 
ขยะจัากระนองทั�งห้มดจึังถ่ึอว่าเป็็นขยะทางทะเล	 และเราสร้าง 
เคร่อข่ายบนเกาะเก่อบทั�งห้มดในจัังห้วัดระนอง”

จุัดเริ�มต้ินของการจััดการขยะทะเลเกิดขึ�นจัากมูลนิธิแจันแอนด� 
ออสการ�	ซึ�งม่ภารกจิัในการพฒันาคุณ์ภาพช่วิติชาวมอแกนซึ�งเป็็นชนชาติิ 
พันธ�ชาวเลในทะเลอันดามันให้้ม่การศึกษาและม่งานทำา	และจัากการ
ลงพ่�นท่�ติามเกาะแก่งต่ิางๆ	 ก็พบปั็ญห้าขยะท่�กระจัายอยู่ทั�งบริเวณ์
ท่�พักอาศัยและชายทะเล	 ภาพเด็กชาวมอแกนว่ายนำ�าอยู่ท่ามกลาง
ขยะพลาสติิกเป็็นภาพท่�จัะเห้็นได้จันชินติา	 ทำาให้้เห็้นว่าปั็ญห้าขยะ
ทะเลกำาลังกลายเป็็นป็ญัห้าท่�ต้ิองการการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน	และเป็็น 
จุัดเริ�มต้ินของธุรกิจัเพ่�อสังคมท่�รับซ่�อขยะพลาสติิกจัากท้องทะเล 
ในราคายติุิธรรม	เพ่�อนำาไป็ร่ไซเคิล	ติอบสนองทั�งเร่�องการสรา้งงานสรา้ง 
รายได้ให้้กับผู้่ด้อยโอกาส	และการจััดการป็ญัห้าขยะพลาสติิกในทะเล
ท่�ส่งผ่ลกระทบต่ิอสภาพแวดล้อมไป็พร้อมกัน	

ผู่จ้ัดัการวสิาห้กจิัชมุชนให้้ข้อมลูเพิ�มเติมิว่า	โครงการป้็องกนัพลาสติกิ
รั�วไห้ลลงสู่ทะเล	(Ocean	bound	plastic)	เริ�มติ้นในป็ี	2562	โดยม่
จัุดมุ่งห้มายในการสานติ่อกิจักรรมท่�มูลนิธิแจันแอนด�ออสการ�จััดทำา
ขึ�น	เพ่�อจััดการขยะบนเกาะท่�อยู่อาศัยของชาวมอแกน	

“โครงการท่�ทำาค่อต้ิองการเก็บขยะทั�งบนชายฝั่�งและในทะเล	 
เราจััดการขยะบนเกาะเพราะส่วนให้ญ่ชาวบ้านบนเกาะจัะไม่ม่ 
การจััดการขยะท่�ด่พอ	เขาอาจัจัะทิ�งลงทะเลบ้าง	บางส่วนถูึกนำาไป็ฝั่ง	 
บางส่วนก็เอาไป็เผ่า	ซึ�งไม่ว่าจัะเป็็นวิธ่ใดก็สามารถึรั�วไห้ลลงสู่ท้องทะเลได้	 
ช่วงแรกท่�เราเข้าไป็	 ค่อลงไป็ให้้ความรู้เก่�ยวกับการจััดการขยะ	 
ว่าเขาต้ิองจััดการขยะอย่างไร	ให้้เขารู้จัักการคัดแยก	และห้ลังจัากคัดแยก 
ขยะแล้วเราสามารถึสร้างมูลค่าให้้กับขยะพวกน่�ได้”
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สร้างเครือข่ายน้กสะสม
การจััดเก็บขยะพลาสติิกท่�ม่อยู่จัำานวนมากทั�งบนฝ่ั�งและชายทะเล	
เกิดขึ�นด้วยการสร้างเคร่อข่ายนักสะสม	 (Collector)	 ท่�ทำาห้น้าท่�
รวบรวมขยะพลาสติิกมาส่งขายให้้กับวิสาห้กิจัชุมชนฯ	 โดยจัะเป็็น
คนในชุมชนติ่างๆ	ท่�อยู่ในพ่�นท่�ของโครงการ	

วิสาห้กิจัชุมชนฯ	จัะลงทะเบ่ยนนักสะสมทุกรายท่�เข้าร่วมโครงการ	
เพราะติ้องการทราบท่�มาของขยะท่�นำามาส่งว่ามาจัากบริเวณ์ใด	
ปั็จัจุับนัมน่กัสะสมอยูต่ิามเกาะต่ิางๆ	ในจังัห้วดัระนอง	16	ราย	และ
นักสะสมบนฝ่ั�งอ่ก	15	ราย	โดยแติ่ละรายจัะทำาห้น้าท่�เป็็นนักสะสม
ห้ลกัและมน่กัสะสมรายย่อยอ่�นๆ	เข้ามาร่วม	เป็็นการสร้างเครอ่ข่าย
ผู่้เก็บขยะพลาสติิกในท้องทะเลนำาส่งให้้กับโครงการ	

ตัิวอย่างของนักสะสมท่�วิสาห้กิจัชุมชนฯ	ภาคภูมิใจั	 เช่น	 นักสะสม
จัากเกาะสินไห้	“บังป็ริญญา”	ท่�ผั่นตัิวเองจัากชาวป็ระมงเต็ิมเวลา
สู่การเป็็นนักสะสม	 เน่�องจัากเห็้นว่าจัำานวนสัติว�นำ�าในท้องทะเล 
เริ�มลดลง	รายได้ท่�เคยม่ก็น้อยลง	เม่�อได้รับการชักชวนเข้าโครงการ
จึังตัิดสินใจัเข้าร่วม

“ติอนท่�บังเริ�มเก็บครั�งแรกเดินไป็ทางไห้นก็ม่แต่ิชาวบ้านบอกว่า
แบบน่�บ้านะ	 หั้นมาเก็บขวดขายแล้ว	 ทิ�งอาช่พพ่อแม่แล้ว	 แต่ิบังก็
ไม่สนใจั	 เขามองว่าสิ�งท่�เขาทำา	 เขาได้ช่วยเห้ล่อสิ�งแวดล้อม	 เพราะ
การท่�เขาจัับสัติว�นำ�าได้ลดลงเกิดจัากฝี่ม่อมนุษย�ท่�ทำาลายท้องทะเล	 
2	ปี็ท่�ผ่่านมา	เขาเป็็นนักสะสมรายให้ญ่ท่�สุดบนเกาะสินไห้	จัากท่�ต้ิอง

พายเร่อออกไป็เก็บเอง	 ทุกวันน่�ทั�งเกาะก็นำาขวดมาขายเขา	 ทำาให้้ 
ติอนน่�บนเกาะสินไห้ท่� เคยทิ�งขยะลงทะเลติามป่็าชายเลน	 
ติามดินโคลนต่ิางๆ	จัะไม่ม่แล้ว	น่�ค่อผ่ลจัากการท่�คนเริ�มหั้นมาสนใจัด้าน 
สิ�งแวดล้อม	แล้วสร้างจิัติสำานึกให้้กับคนอ่�นๆ	บนเกาะด้วย”

จัากคนท่�ชาวบ้านในชุมชนมองว่าบ้าท่�ไป็เก็บขวดขาย	 ปั็จัจุับัน 
บังป็ริญญากลายเป็็นฮ่โร่ของชมุชนบ้านเกดิ	ผู้่บริห้ารวสิาห้กจิัชุมชนฯ	 
ให้้ข้อมูลว่า	นับตัิ�งแต่ิเด่อน	ม.ค.-ส.ค.	2564	บังป็ริญญาส่งขยะจัาก
เกาะมาท่�วิสาห้กิจัชุมชนฯ	แล้ว	7.5	ตัิน

การจััดการขยะท่�เกิดขึ�นบนชายฝั่�งก็เป็็นอ่กแห้ล่งห้นึ�งท่�วิสาห้กิจั 
ชุมชนฯ	ให้้ความสนใจั	โดยเริ�มขยายพ่�นท่�การทำางานไป็สู่อำาเภอท่�ไม่ติิด 
ทะเล	แต่ิม่แม่นำ�ากระบุร่ไห้ลผ่่าน	นั�นค่อ	อ.กระบุร่	วิสาห้กิจัชุมชนฯ	 
เข้าไป็ค้นห้านักสะสมจันได้พบกับ	 “คุณ์ตุ๊ิก”	 ซึ�งท่�กระบุร่ก็ไม่ต่ิาง 
จัากบนเกาะสินไห้ท่�ในช่วงแรกคนในพ่�นท่�ยังมองไม่เห็้นคุณ์ค่า 
ของเร่�องน่�	คุณ์ตุ๊ิกจึังแก้ปั็ญห้าด้วยการนำาเงินท่�ได้จัากการขายขยะ	 
1	บาทติอ่	1	กิโลกรัมไป็ใช้ในกิจักรรมสาธารณ์ะป็ระโยชน�	เช่น	เป็็นทุน 
การศึกษาให้้นักเร่ยน	ช่วยเห้ล่อผู้่ป่็วยติิดเต่ิยงในชุมชน	รวมถึึงได้รับ
ความร่วมม่อจัากผู้่ให้ญ่บ้านในพ่�นท่�ท่�ช่วยป็ระชาสัมพันธ�โครงการ
ผ่่านเส่ยงติามสายของห้มู่บ้าน	ทำาให้้ปั็จัจุับันคุณ์ตุ๊ิกสามารถึส่งขยะ
เข้าวิสาห้กิจัชุมชนฯ	ได้ถึึงเด่อนละ	600-1,000	กิโลกรัม
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จัาก	 2	 ตัิวอย่างนักสะสมของวิสาห้กิจัชุมชนฯ	 ทำาให้้เห็้น
แนวทางการขบัเคล่�อนงานจัดัเกบ็ขยะทะเลท่�ใช้วธิห่้าติวัแทน
ผู่้ม่ความสนใจัในการพัฒนาชุมชนของติัวเองในแติ่ละชุมชน	
และให้้กระจัายองค�ความรูเ้ร่�องการจััดการขยะออกไป็สูช่มุชน
ในวงกว้าง	เพ่�อให้้การจััดเก็บขยะทะเลในแติ่ละพ่�นท่�ขยายติัว
ไป็อย่างติ่อเน่�อง	

คุณ์นิรัติิศัย	 บอกเล่าแนวคิดท่�จัะทำาต่ิอไป็ค่อ	 การทำางาน 
ร่วมกับวัดในพ่�นท่�	โดยยกตัิวอย่างวัดบนเกาะป็ากนำ�า	จั.ระนอง	ท่� 
กลายเป็็นแห้ลง่ทิ�งขยะของชมุชนจันกลายเป็็นขยะกองให้ญอ่ยู่
ใกล้ป่็าชายเลน	 วิสาห้กิจัชุมชนฯ	 จึังม่แนวคิดจัะทำาโครงการ
บริจัาคขยะ	 โดยจััดทำาถัึงขยะแบ่งติามป็ระเภทให้้ป็ระชาชน
สามารถึร่วมทำาบุญโดยนำาขยะมาใส่ได้

“เพราะวัดเป็็นศูนย�กลางของชาวบ้านอยูแ่ล้ว	ห้ลังจัากวัดเป็็น
ศูนย�กลางจััดเก็บเราก็ไป็รับต่ิอจัากวัดแล้วไป็บริจัาคเงินให้้วัด	
น่�เป็็นโครงการท่�เรายังไม่ได้เริ�ม	 คิดว่าถ้ึาเราทำาสำาเร็จัอาจัจัะ
เป็็นนวัติกรรมอย่างห้นึ�งก็ได้”	

จำำานวนขยะพลี่าสติ้ก 
ท่ี่�วิสาหกิจำชุมชนร้บซืึ่�อ

ปี 2562 
จำานวน 6 ตัน

ปี 2563  
จำานวน 135 ตัน

ปี 2564 ม.ค.-มิ.ย.  
จำานวน 61 ตัน
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ธนาคารขยะ  
แหล่ี่งเร่ยนรู้ 
การจ้ำด้การขยะ

ร่วมมือพ้นธมิต้ร
ต่้อยอด้ 
การนำาไปใช้ใหม่

อ่กกิจักรรมห้นึ�งท่� วิสาห้กิจัชุมชนร่ไซเคิลเพ่�อสิ�งแวดล้อม	 
จัังห้วัดระนอง	นำารายได้ไป็เป็็นทุนเริ�มต้ินในการดำาเนินงานค่อธนาคาร 
ขยะ	 (Waste	bank)	 โดยโครงการแรกเกิดขึ�นท่�โรงเร่ยนเทศบาล
บ้านเขานิเวศน�	 อ.เม่อง	 จั.ระนอง	 ด้วยการเข้าไป็สนับสนุนทุน
ก่อสร้างท่�ทำาการธนาคารขยะ	 และให้้องค�ความรู้เก่�ยวกับการ
บริห้ารจััดการธนาคารขยะ	

คุณ์นิรัติิศัยให้้ข้อมูลว่า	 โรงเร่ยนม่การจััดตัิ�งคณ์ะกรรมการขึ�นมา 
ดูแลโครงการน่�	ป็ระกอบดว้ยครูและนักเร่ยน	รูป็แบบการดำาเนินงาน 
จัะเป็็นการให้้นักเร่ยนนำาขยะ	 เช่น	 ขวดพลาสติิก	 เศษกระดาษ 
ทั�งท่�เกิดขึ�นในโรงเร่ยนและบ้านเร่อนมาฝ่ากท่�ธนาคารขยะ	 และ
เม่�อครบกำาห้นดก็จัะม่การจ่ัายเงินปั็นผ่ลท่�ได้ติามจัำานวนขยะ 
ท่�แต่ิละคนสะสม

ธนาคารขยะแห้่งน่�เป็็นต้ินแบบท่�นับว่าป็ระสบความสำาเร็จั	 จัาก
การสำารวจัของวิสาห้กิจัชุมชนฯ	 พบว่า	 นักเร่ยนม่การสร้างขยะ 
ลดลง	 ลดการใช้พลาสติิกป็ระเภทใช้ครั�งเด่ยว	 เช่น	 ขวดนำ�าด่�ม	 
เป็ล่�ยนมาเป็็นกระบอกนำ�าท่�สามารถึนำากลบัมาใช้ให้ม่ได้	ซึ�งติรงกบั 
จุัดมุ่งห้มายของโครงการท่�ต้ิองการสร้างบุคลากรท่�ม่ความรู้ด้าน 
สิ�งแวดล้อมให้้เกิดขึ�นจัากโครงการน่�

ผ่ลสำาเร็จัจัากโรงเร่ยนเทศบาลบ้านเขานิเวศน�	 นำาไป็สู่การขยาย
โครงการไป็จััดตัิ�งธนาคารขยะบนเกาะอ่ก	 5	 แห่้ง	 ป็ระกอบด้วย	
เกาะสินไห้	 เกาะป็ากนำ�า	 เกาะเห้ลา	 เกาะพยาม	 จัังห้วัดระนอง	
และเกาะสุรินทร�	จัังห้วัดพังงา	

คุณ์นิรัติิศัยกล่าวว่า	 “เม่�อขยะท่�นำาเข้ามาท่�ธนาคารขยะเริ�มลด
น้อยลง	 นั�นห้มายถึึงว่า	 เราป็ระสบความสำาเร็จัในการดำาเนินงาน
ส่วนห้นึ�ง	และทางโรงเร่ยนก็ม่การต่ิอยอด	ด้วยการสร้างห้ลักสูติร	
Waste	 bank	 ห้ร่อห้ลักสูติรธนาคารขยะ	 เป็็นวิชาเก่�ยวกับ 
การจััดการขยะว่าต้ิองทำาอย่างไร	เราต้ิองคัดแยกขยะอยา่งไร	ขยะม่
ก่�ป็ระเภท	พลาสติิกม่ก่�ป็ระเภท	วิธ่ใดเป็็นวิธ่ท่�ด่ท่�สุดในการจััดการ 
ขยะ	Reuse	Reduce	Recycle	ซึ�งทางวิสาห้กิจัชุมชนฯ	และแจัน
แอนด�ออสการ�ได้สนับสนุนเงินทุนเพ่�อสร้างห้้องเร่ยนรู้”	

ขยะพลาสติิกท่�วิสาห้กิจัชุมชนฯ	 รวบรวมมาได้จัะถูึกนำาเข้าสู่
กระบวนการคัดแยก	 โดยคนงานท่�ม่ทั�งคนมอแกน	พม่า	 และไทย	
ซึ�งจัะทำาห้น้าท่�คัดแยกขยะติามป็ระเภทและคุณ์ภาพของพลาสติิก	
เติร่ยมส่งต่ิอไป็ให้้กับพันธมิติรทั�งในและติ่างป็ระเทศท่�เข้ามา 
ร่วมม่อกันร่ไซเคิล

ผู้่บริห้ารวิสาห้กิจัชุมชนฯ	 เล่าว่า	 ม่ห้ลายบริษัทท่�ร่วมกันนำาขยะ
พลาสติิกจัากทอ้งทะเลไป็ทำาเป็็นผ่ลติิภัณ์ฑ์�ต่ิางๆ	เช่น	การนำาฝ่าขวด
นำ�าพลาสติิกไป็ร่ไซเคิลเป็็นเซิร�ฟื้สเก็ติ	 แบรนด�เส่�อผ้่าจัากป็ระเทศ
สเป็น	EcoAlf	บริษัท	Tide	Ocean	Material	จัากสวิติเซอร�แลนด�
ท่�เป็ล่�ยนขยะพลาสติิกจัากทะเลเป็็นเส่�อผ้่าและเคร่�องป็ระดับ	
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ได้้ร้บเลืี่อกจำาก IUCN 
องค�การระห้ว่างป็ระเทศเพ่�อการอนุรักษ�ธรรมชาติิ	 IUCN	 
(International	Union	for	Nature	Conservation)	คัดเล่อกโครงการ	 
“Moken	 Guardians	 of	 the	 Sea”	 เป็็น1	 ใน	 4	 โครงการ 
จัากทว่ป็เอเช่ยและแอฟื้ริกาท่�ได้เข้าร่วมในโครงการ	MARPLASTICCs	 
(Marine	Plastic	and	Coastal	Communities)	programme	
ซึ�งม่จุัดมุ่งห้มายในการจััดการกับปั็ญห้าขยะพลาสติิกในทะเล 
โดยสนับสนุนทุนเพ่�อการดำาเนินกิจักรรมนั�นๆ	

นอกจัากน่�ยังม่ความร่วมม่อกับห้น่วยงานอ่�นๆ	 เช่น	
มูลนิธิความยุติิธรรมเชิงสิ�งแวดล้อม	 (Environmental	
Justice	 Foundation:	 EJF)	 ท่�ม่โครงการ	 Net	 Free	
Seas	 ท่�มาร่วมโดยการรับซ่�อเคร่�องม่อป็ระมงท่�ไม่ใช้
แล้ว	 ไม่ให้้กลายเป็็นขยะทะเลท่�กลายเป็็นปั็ญห้าต่ิอ
ระบบนิเวศและสัติว�นำ�าท่�อาจัจัะเข้าไป็ติิดในเคร่�องม่อ
ป็ระมงท่�ถูึกทิ�งไว้เห้ล่านั�น	

วิสาห้กิจัชุมชนฯ	 ยังได้รับการสนับสนุนจัากโครงการ	
Second	 life	 และ	 Caudalie	 แบรนด�เคร่�องสำาอาง
จัากฝ่รั�งเศส	 ท่�ช่วยสนับสนุนเงินทุนผ่่านการซ่�อเครดิติ
จัากขยะพลาสติิกท่�เก็บได้เพ่�อนำาไป็ใช้ต่ิอในลักษณ์ะ
เช่น	 Caudalie	 ใช้พลาสติิกในการผ่ลิติ	 600	 ติันต่ิอปี็
ก็จัะซ่�อพลาสติิกจัากท้องทะเล	 600	 ตัินเช่นกัน	 การ
สนับสนุนเห้ล่าน่�ทำาให้้วิสาห้กิจัชุมชนฯ	 สามารถึรับซ่�อ
ขยะพลาสติิกจัากทะเลในราคาท่�สูง	 คุ้มค่าขนส่งท่�นัก
สะสมต้ิองเดินทางเข้ามาขายพลาสติิกท่�ฝั่�งระนอง	

กลี่ไกสู่ความสำาเร็จำ 
คุณ์นิรัติิศัยให้้ความเห็้นว่า	การจััดการขยะทะเลจัะสำาเร็จัได้ต้ิองอาศัยความร่วมม่อจัากชุมชน	การท่�ม่โอกาสลงพ่�นท่�ไป็ในชุมชนต่ิางๆ	ทำาให้้
เห็้นปั็ญห้าท่�แต่ิละชุมชนกำาลังเผ่ชิญอยู	่รวมถึึงได้รับทราบแนวคิดของคนในแต่ิละพ่�นท่�	จึังสามารถึนำาเอาข้อมูลเห้ล่านั�นมาป็รับใช้วางแผ่น
ให้้ความรู้และทำาความเข้าใจัเก่�ยวกับการจััดการขยะแก่คนในแต่ิละชุมชนได้ชัดเจันมากขึ�น	

เพราะเป้็าห้มายห้ลักของวิสาห้กิจัชุมชนฯ	ค่อการเป็ล่�ยนแนวคิดของคนในพ่�นท่�ให้้เข้าใจัเร่�องขยะทะเล	และสามารถึจััดการกับขยะทะเลท่�
เกิดขึ�นได้ด้วยตัิวเอง	โดยม่เคร่�องม่อค่อการรับซ่�อขยะพลาสติิกต่ิางๆ	เป็็นตัิวกลาง	

การลงพ่�นท่�และสร้างสายสัมพันธ�กับคนในพ่�นท่�โดยเฉพาะผู้่ท่�ม่อิทธิพลทางความคิดในชุมชนต่ิางๆ	 เป็็นส่วนห้นึ�งท่�จัะช่วยให้้โครงการ
สามารถึเดินห้น้าต่ิอไป็ได้	

ขณ์ะเด่ยวกันในการทำางานก็ยังพบปั็ญห้าบางป็ระการ	 ทำาให้้ขยะท่�รับซ่�อมาบางชนิดไม่สามารถึนำาไป็ร่ไซเคิลได้	 เช่น	 โฟื้ม	 ขวดพลาสติิก 
บางป็ระเภทห้ร่อขยะจัากบ้านเร่อนป็ระเภทท่�นอน	 โซฟื้า	 เส่�อผ้่า	 ซึ�งเป็็นสิ�งท่�ยังต้ิองห้าห้นทางจััดการติ่อไป็	 ผู้่จััดการวิสาห้กิจัชุมชนฯ	 
มองว่า	ในบางพ่�นท่�ม่การนำาขยะเห้ล่าน่�ไป็ใช้เป็็นเช่�อเพลิง	ห้ากในอนาคติสามารถึทำาได้ในพ่�นท่�จัังห้วัดระนองก็จัะเป็็นการแก้ปั็ญห้าท่�ยั�งยน่	

แหล่งข�อม้ลเพิิ�มเตัิม 
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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management by 
community power

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.

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.
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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. 

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 
joining in creating a network of marine plastic waste 
collectors to deliver to the project. 

An example of a collector that the social enterprise 
is proud of is “Brother Parinya” from Ko Sin Hai, who 
turned from a full-time fisherman to be a collector  
because he saw marine animals in the sea had  
begun to decline and also his income. So, when he had  
invited to the project, he decided to join. 

“When he first started collecting wastes, everywhere  
he walked, the villagers said you’re crazy, you’re  
collecting bottles for sale? You left your parents’ career.  
But he didn’t care.  He thinks what he did help the 

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.”

From being seen by the villagers as a crazy one who 
collects bottles for sale, Brother Parinya is now a hero 
of his hometown. The social enterprise executive said 
that from January to August 2021, he had sent 7.5 
tons of island wastes to the social enterprise. 

  Coastal waste management is another source 
that the social enterprise is interested in. It is start-
ing to expand its workspace to a landlocked district. 
However, there is a Kra Buri river flowing through that 
is Kra Buri District. The social enterprise searched for 
collectors until they found “Khun Tuk”. Kra Buri is 
no different from Ko Sin Hai, where at first, the lo-
cal people still didn’t see the value of this matter.  
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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.

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.

“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.” 

Amount of plastic waste  
purchased by social  
enterprises

In the year 2019 
6 tons

In the year 2020 
135 tons

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.

Khun Nirattisai said that “when the wastes brought to the 
bank start to decrease, it means we have achieved some 
success in the operation. Moreover, the school has also 
built up the waste bank course is about how to manage 
waste, how to sort waste, how many types of waste, how 
many types of plastic, what is the best way to manage  
waste, Reuse Reduce Recycle. Therefore, the social  
enterprise and Jan & Oscar Foundation has supported funding  
to build a learning room.”

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 
to forward to domestic and international partners 
who join in recycling.

The executive of the social enterprise said that 
many companies work together to turn plastic  
wastes from the sea into products such as  
recycling plastic water bottle caps into surf skates. The  
Spanish clothing brand EcoAlf and Tide Ocean 
Material company from Switzerland turn plastic 
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.

Mechanism to success

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.

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
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 มห้าสมทุรกินพ่�นท่�ถึึง	1	ใน	3	ของโลก	เป็็นแห้ลง่ออกซเิจัน
ขนาดให้ญ่	 70%	 ของออกซิเจันบนโลกมาจัากมห้าสมุทรโดย 
แพลงก�ติอนพ่ชทะเล	เป็็นแห้ล่งอาห้ารท่�สำาคัญ	เป็็นเส้นทางเศรษฐกิจั	และ 
ยังเป็็นปั็จัจััยสำาคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศของแผ่่นดิน 
โดยรอบ	การเคล่�อนท่�ของกระแสนำ�าม่ผ่ลในการถ่ึายเทความอบอุ่นจัาก 
ท่�ห้นึ�งไป็สู่อ่กท่�	อุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลเองก็ม่ผ่ลต่ิอสภาพภูมิอากาศ	
ดังจัะเห็้นได้จัากป็รากฏิการณ์�	ENSO	ซึ�งวงรอบของเอลนินโญและ
ลานินญาเป็็นผ่ลมาจัากอุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็	และ
ในยุคสมัยท่�การเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศกำาลังก่อให้้เกิดผ่ล 
กระทบต่ิอมนุษย�มากขึ�นเร่�อย	ๆ 	มห้าสมุทรจึังเป็็นอ่กห้นึ�งความห้วงัใน 
การรับม่อกับการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ	เพราะเป็็นทั�งแห้ล่ง
กักเก็บความร้อนและแห้ล่งกักเก็บคาร�บอนขนาดให้ญ่ท่�สุดเท่าท่�เราม่

	 อย่างไรก็ติาม	การเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศเองก็ส่ง
ผ่ลกระทบต่ิอมห้าสมุทรเช่นกัน	อุณ์ห้ภูมิโลกท่�สูงขึ�นทำาให้้อุณ์ห้ภูมิ
ของนำ�าทะเลสูงขึ�น	ทำาให้้ความสามารถึในการกกัเก็บความรอ้นของ
มห้าสมุทรลดลง	นอกจัากน่�	 อุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลท่�สูงขึ�นยังทำาให้้
คาร�บอนไดออกไซด�ละลายในนำ�าทะเลได้น้อยลงไป็ด้วย	 สภาวะท่�
น่าเป็็นห่้วงของท้องทะเลถูึกกล่าวถึึงในรายงาน	 International	
Programme	 on	 the	 State	 of	 the	 Ocean	 (IPSO)	 ตัิ�งแต่ิ	 
ค.ศ.	2012	โดยม่ใจัความอยู่	3	ป็ระเด็นค่อ	อุณ์ห้ภูมินำ�าทะเลสูงขึ�น	 
(Ocean	Warming)	 ทะเลม่ความเป็็นกรดเพิ�มมากขึ�น	 (Ocean	
Acidification)	 และป็ริมาณ์ออกซิเจันละลายในท้องทะเลลดลง	
(Ocean	 Deoxygenation)	 โดยนักวิชาการเร่ยกป็รากฏิการณ์� 
ทั�ง	3	น่�รวมกันว่า	The	Deadly	Trio	และในบทความน่�เราจัะพาท่าน 
ผู้่อ่านไป็รู้จัักกับ	The	Deadly	Trio	ให้้มากยิ�งขึ�น

Deadly trio: 
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อุณหภูมิ
ของนำ�าที่ะเลี่ 
ท่ี่�สูงข้�น
	 มห้าสมุทรเป็็นแห้ล่งกักเก็บความร้อนขนาดให้ญ่	93%	ของความร้อนท่�ป็ลดป็ล่อยจัากโลกเน่�องจัาก
ป็รากฏิการณ์�ก๊าซเร่อนกระจักถูึกดูดซับโดยนำ�าทะเล	จัากป็ริมาณ์การป็ลดป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจักท่�เพิ�มสูงขึ�น	 
ทำาให้้อุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลสูงขึ�นถึึง	1.5	องศาเซลเซ่ยสในรอบ	10	ปี็	จัากรายงานของ	NOAA’s	National	
Centers	for	Environmental	Information	(NCEI)	พบว่าใน	ค.ศ.	2021	อุณ์ห้ภูมิของมห้าสมุทรพุ่งขึ�นสูง 
เป็็นอันดับท่�	6	นับตัิ�งแต่ิม่ป็รากฏิการณ์�นำ�าทะเลอุณ์ห้ภูมิสูงตัิ�งแต่ิ	ค.ศ.	1880	และในปี็นั�นเอง	ม่รายงานว่า 
พลังงานความร้อนท่�เก็บกักไว้ในมห้าสมุทร	ห้ร่อ	Ocean’s	Heat	Content	ม่ป็ริมาณ์มากกว่าปี็ก่อนห้น้า
ถึึง	14	zettajoules	เท่ยบเท่ากับ	145	เท่า	ของป็ริมาณ์พลังงานไฟื้ฟ้ื้าทั�งห้มดท่�มนุษย�ผ่ลิติได้ใน	ค.ศ.	2020	
และนอกจัากอุณ์ห้ภูมิท่�สูงขึ�นในภาพรวมแล้ว	 ความถึ่�ของป็รากฏิการณ์�คล่�นความร้อนในทะเล	 ซึ�งเป็็น
ป็รากฏิการณ์�ท่�อุณ์ห้ภูมิของพ่�นผิ่วนำ�าทะเลสูงขึ�นกว่าป็กติิเป็็นเวลานานกว่า	5	วัน	เพิ�มขึ�นถึึง	20	เท่า	จัากท่� 
เคยเกิดในอด่ติ

	 อุณ์ห้ภมิูของนำ�าทะเลท่�สูงขึ�นน่�ส่งผ่ลกระทบในห้ลายระดบั	ในระดับสิ�งม่ช่วิติ	นำ�าทะเลท่�อุณ์ห้ภมิูสูง 
ขึ�นเพ่ยงเล็กน้อยส่งผ่ลอย่างมห้าศาลติ่อความอยู่รอดของสิ�งม่ช่วิติ	 ตัิวอย่างท่�เห็้นได้ชัดค่อภาวะป็ะการัง 
ฟื้อกขาว	ซึ�งเป็็นภาวะท่�สาห้ร่ายเซลล�เด่ยวในกลุ่ม	zooxanthella	ติายลง	เม่�อสาห้ร่ายท่�เป็็นแห้ล่งผ่ลิติอาห้ารให้้ 
ป็ะการงัติาย	ส่งผ่ลให้้แนวป็ะการงัทั�งแนวเกดิความเส่ยห้ายไป็ดว้ย	อุณ์ห้ภมิูท่�สูงขึ�นเพ่ยงไม่ก่�องศาเซลเซ่ยสน่�
สามารถึทำาให้้ป็ะการงัเกิดภาวะฟื้อกขาวได	้โดยเม่�อไม่นานมาน่�	แนวป็ะการังขนาดให้ญ่อย่าง	Great	Barrier	
Reef	เกิดภาวะฟื้อกขาวและถูึกทำาลายไป็กว่า	80%	การลดลงของแนวป็ะการังส่งผ่ลต่ิอสัติว�นำ�าท่�อาศัยอยู่ 
ในระบบนิเวศแนวป็ะการังนั�น	 ทำาให้้ป็ระชากรสัติว�นำ�าลดลง	 นอกจัากน่�	 อุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลท่�สูงขึ�นยัง 
ส่งผ่ลโดยติรงกับการขยายพันธุ�ของสัติว�นำ�า	ทำาให้้การกระจัายตัิวของป็ลาบางชนิดเป็ล่�ยนแป็ลงไป็	อุณ์ห้ภูมิของ 
นำ�าท่�สูงจันเกนิไป็ทำาให้้ป็ระชากรของป็ลาในเขติเสน้ศูนย�สูติรม่ป็ริมาณ์ลดลง	ในขณ์ะเด่ยวกันเม่�ออุณ์ห้ภูมินำ�า 
ในเขติอบอุ่นเพิ�มขึ�นจันเห้มาะสมแก่การขยายพันธุ�	 จัะทำาให้้ป็ระชากรป็ลาในเขติอบอุ่นม่ป็ริมาณ์เพิ�มขึ�น	 
ซึ�งจัะส่งผ่ลกระทบต่ิอความมั�นคงทางอาห้ารของผู้่คนท่�อาศัยอยู่ทั�งในเขติร้อนและเขติอบอุ่น

	 อุณ์ห้ภูมิท่�สูงขึ�นของนำ�าทะเลไม่เพ่ยงส่งผ่ลกระทบต่ิอสิ�งม่ช่วติิเท่านั�น	แต่ิยงัเป็็นตัิวเร่งให้้	Climate	
Change	รุนแรงขึ�นอ่กด้วย	นอกจัากน่�	ยงัเป็็นปั็จัจััยทำาให้้นำ�าทะเลเป็็นกรดเพิ�มขึ�น	และทำาให้้ป็ริมาณ์ออกซิเจัน
ละลายในนำ�าทะเลลดลง
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ออกซิึ่เจำน 
ในนำ�าที่ะเลี่ลี่ด้ลี่ง
	 นำ�าทะเลท่�อุณ์ห้ภูมิสูงขึ�นทำาให้้ออกซิเจันละลายในนำ�าทะเล
ได้ลดลง	 อุณ์ห้ภูมิท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ของมวลนำ�าท่�ให้้มวลนำ�าเกิดการ
แยกชั�น	ออกซิเจันไม่สามารถึไห้ลเว่ยนในมวลนำ�าได้เต็ิมท่�	นอกจัากน่�	 
การทำาเกษติรกรรมท่�เพิ�มขึ�น	 การป็ล่อยนำ�าเส่ยท่�เพิ�มขึ�น	 และการ 
ใช้เช่�อเพลิงฟื้อสซิล	ทำาให้้ไนโติรเจันและธาตุิอาห้ารอ่�น	ๆ	ถูึกชะลง
ทะเลมากขึ�น	เกิดป็รากฏิการณ์�	Cultural	Eutrophication	ซึ�งเป็็น
ป็รากฏิการณ์�ท่�สารอาห้ารในนำ�าเพิ�มป็ริมาณ์สูงขึ�นจัากกจิักรรมของ
มนุษย�	ป็รากรฏิการณ์�น่�ไม่ต่ิางจัากการเติิมปุ็�ยในทะเล	สารอาห้ารซึ�ง
ม่องค�ป็ระกอบห้ลักเป็็นไนโติรเจันเห้ล่าน่�เป็็นแห้ล่งอาห้ารท่�ทำาให้้
สาห้ร่ายขนาดเล็กและแบคท่เร่ยบางกลุ่มเติิบโติด่ขึ�น	 แพลงก�ติอน
พ่ชเพิ�มจัำานวนอย่างรวดเร็ว	 และการเพิ�มจัำานวนอย่างรวดเร็วน่�ก็
ส่งผ่ลต่ิออัติราการติายท่�เพิ�มขึ�นเช่นเด่ยวกัน	 ซากของแพลงก�ติอน
พ่ชจัำานวนมากท่�ติกลงสู่พ่�นท้องนำ�าทำาให้้กระบวนการย่อยสลาย
เพิ�มขึ�นมากกว่าป็กติิ	 โดยป็กติิแล้วกระบวนการย่อยสลายเห้ล่าน่�
ใช้ออกซเิจันท่�ละลายอยูใ่นนำ�า	การยอ่ยสลายท่�มากขึ�นทำาให้้ป็ริมาณ์
ออกซิเจันถูึกใช้มากขึ�น	และทำาให้้ค่าออกซิเจันละลายนำ�าลดน้อยลง
มาก	และทำาให้้เกิดภาวะ	Hypoxia	ขึ�นในมห้าสมุทร	ภาวะน่�ทำาให้้ 
สิ�งม่ช่วิติในทะเลส่วนให้ญ่ไม่สามารถึม่ช่วิติอยู่ได้	 บริเวณ์ท่�เกิด	 
Hypoxia	จึังถูึกเร่ยกอ่กช่�อว่า	Dead	Zone	

	 แม้โดยป็กติิแล้ว	Dead	Zone	จัะสามารถึเกิดขึ�นได้ติาม
ธรรมชาติิ	แต่ิการเกิด	Dead	Zone	บริเวณ์ชายฝั่�งท่�ม่แนวโน้มเพิ�ม
ขึ�นในช่วงห้ลายปี็มาน่�ทำาให้้ห้ลายฝ่่ายเกิดความกังวล	 จัากข้อมูลท่�
เก็บมาตัิ�งแต่ิ	ค.ศ.	1985-2010	พบว่ามห้าสมทุรสูญเส่ยออกซิเจันไป็
ถึึง	2%	จัากท่�ม่ทั�งห้มด	รายงานการเกิด	Dead	Zone	ครั�งล่าสุดค่อ
ช่วง	25	กรกฎาคม-1	สิงห้าคม	ค.ศ.	2021	ท่�อ่าวเม็กซิโก	ซึ�งพบว่า	
Dead	Zone	กินบริเวณ์กว้างถึึง	16,405	ติารางกิโลเมติร	ออกซิเจัน
ท่�ลดลงอย่างมากน่�ส่งผ่ลต่ิอป็ระชากรสัติว�นำ�าชายฝั่�งโดยติรง	 บาง
ส่วนล้มติาย	บางส่วนต้ิองอพยพไป็บริเวณ์อ่�น	และการเป็ล่�ยนแป็ลง
ของป็ระชากรสัติว�นำ�าชายฝั่�งน่�ก็ส่งผ่ลถึึงการป็ระมงชายฝั่�งและการ
เพาะเล่�ยงสัติว�นำ�าชายฝั่�ง	 และนำาไป็สู่ปั็ญห้าความมั�นคงทางอาห้าร
ของผู้่คนท่�อยูอ่าศัยบริเวณ์ชายฝั่�งด้วย	

นำ�าที่ะเลี่ 
เป็นกรด้เพิ�มข้�น
	 	 นอกจัากดูดซับความร้อนแล้ว	 ทะเลยังเป็็นแห้ล่ง
ดูดซับคาร�บอนท่�สำาคัญ	 โดยคาร�บอนไดออกไซด�จัำานวน	 XX%	
สามารถึละลายในนำ�าได้	 แต่ิด้วยป็ริมาณ์ก๊าซคาร�บอนไดออกไซด�
ปั็จัจุับันทำาให้้นำ�าทะเลดูดซับคาร�บอนไดออกไซด�ได้เกินข่ดจัำากัด	
ป็ระกอบกับอุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลท่�สูงขึ�นยังเป็็นตัิวเร่งป็ฏิิกิริยาให้้
คาร�บอนไดออกไซด�ในนำ�าทะเลแติกตัิว	ทำาให้้	 pH	ของนำ�าทะเลลด
ติำ�าลงกว่าท่�ควรจัะเป็็น	 โดยม่การคาดการณ์�ว่าห้ากสภาวะของโลก
ยังเป็็นเช่นน่�ต่ิอไป็อ่ก	 10	 ปี็ข้างห้น้า	 ภายในปี็	 2030	 ความเป็็น 
กรดของนำ�าทะเลจัะเพิ�มขึ�น	1	ห้น่วย

	 แม้จัะดูเป็็นป็ริมาณ์ไม่มาก	 แต่ิสภาพความเป็็นกรด-เบส	
ท่�เป็ล่�ยนไป็น่�ส่งผ่ลกระทบโดยติรงต่ิอสิ�งม่ช่วิติ	โดยเฉพาะสิ�งม่ช่วิติ
ม่เป็ล่อก	 ม่รายงานพบว่าแพลงก�ติอนสัติว�ชนิด	 pteropod	 ซึ�งจััด
เป็็นกลุ่มห้อยขนาดเล็ก	 ม่เป็ล่อกบางลงในช่วง	 10	 ปี็ท่�ผ่่านมา	 ซึ�ง
เป็็นผ่ลมาจัากนำ�าทะเลท่�เป็็นกรดเพิ�มมากขึ�น	เป็ล่อกของแพลงก�ติอน 
สัติว�กลุ่มน่�ม่ส่วนป็ระกอบห้ลักค่อแคลเซ่ยม	 ค่าความเป็็นกรด 
ท่�เพิ�มขึ�นแม้เพ่ยงเล็กน้อยจัะส่งผ่ลต่ิอการสร้างเป็ล่อก	 และส่งผ่ล
ต่ิออัติราการอยู่รอดและจัำานวนป็ระชากรของสิ�งม่ช่วิติกลุ่มน่�ติาม
มา	 และเน่�องจัากแพลงก�ติอนสัติว�กลุ่มน่�เป็็นแห้ล่งอาห้ารของสิ�ง 
ม่ช่วิติห้ลายชนิด	การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระชากรแพลงก�ติอนสัติว�จัะส่งผ่ล 
ต่ิอระบบนิเวศในทะเลในภาพรวมได้	 นอกจัากน่�ภาวะนำ�าทะเล 
เป็็นกรดเพิ�มขึ�นยังส่งผ่ลต่ิอแบคท่เร่ยท่�ม่ห้น้าท่�ผ่ลิติ	DMSP	ผ่ลกระทบ 
ท่�เกิดขึ�นไม่เพ่ยงเกิดกับระบบนิเวศ	 แต่ิยังส่งผ่ลต่ิอการรับม่อกับ 
อุณ์ห้ภูมิของโลกท่�สูงขึ�นอ่กด้วย	

	 นอกจัากมห้าสมุทรแล้ว	ก้อนเมฆเองก็เป็็นอ่กปั็จัจััยห้นึ�ง
ท่�ช่วยรับม่อกับอุณ์ห้ภูมิโลกท่�สูงขึ�นด้วยการช่วยบดบังแสงอาทิติย�ท่�
ส่องลงมาสู่โลก	สารต้ินกำาเนิดเมฆท่�สำาคัญกลุ่มห้นึ�งค่อ	DMSP	ท่�เกิด
จัากแบคท่เร่ยในทะเล	เม่�อสภาวะในท้องทะเลเป็็นกรดเพิ�มขึ�น	การ
ผ่ลิติ	DMSP	ม่ป็ริมาณ์ลดลง	และทำาให้้อัติราการกำาเนิดเมฆลดลงไป็
ด้วย	ความห้นาแนน่ของเมฆท่�ลดลงนั�นส่งผ่ลให้้โลกขาดร่มธรรมชาติิ
ท่�บดบังแสงอาทิติย�	และอาจัทำาให้้อุณ์ห้ภูมิของโลกสูงขึ�นได้อ่ก
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ม่อะไร 
ท่ี่�เราที่ำาได้้บ้าง?
	 จัะเห็้นได้ว่าใน	The	Deadly	Trio	น่�	อุณ์ห้ภูมินำ�าทะเลสูงขึ�น	(Ocean	Warming)	ส่งผ่ลต่ิออ่กสองป็รากฏิการณ์�ท่�เห้ล่อ	ได้แก่	ทะเล
ม่ความเป็็นกรดเพิ�มมากขึ�น	(Ocean	Acidification)	และป็ริมาณ์ออกซิเจันละลายในท้องทะเลลดลง	(Ocean	Deoxygenation)	ซึ�งเม่�อเวลา
ผ่่านไป็	ป็รากฏิการณ์�ทั�งสามน่�จัะยิ�งม่แนวโน้มท่�รุนแรงขึ�น	และจัะส่งผ่ลกระทบต่ิอทั�งระบบนิเวศและช่วิติมนุษย�มากขึ�นไป็อ่ก	

	 อยา่งไรกต็ิาม	นกัวิชาการไดศึ้กษาความเป็็นไป็ไดใ้นการรบัม่อกับป็รากฏิการณ์�เห้ลา่น่�	อาท	ิการละลายปู็นขาว	(แคลเซ่ยมไฮดรอกไซด�	 
Ca(OH)2)	 ลงไป็ในทะเล	 วิธ่น่�ม่ช่�อเร่ยกอ่กอย่างว่า	 ocean	 alkalinization	 ซึ�งป็ฏิิกิริยาเคม่ท่�เกิดจัากการละลายของป็ูนขาวจัะช่วยให้้	 pH	
ของนำ�าทะเลสูงขึ�นจัากการเติิม	OH-	 เข้าไป็ในระบบ	 และส่งผ่ลให้้คาร�บอนไดออกไซด�ละลายนำ�าได้ด่ขึ�น	 การแลกเป็ล่�ยนคาร�บอนไดออกไซด�
ระห้ว่างอากาศและนำ�าทะเลง่ายขึ�น	ทำาให้้ค่นความสามารถึในการดูดซับคาร�บอนไดออกไซด�ให้้แก่มห้าสมุทร	วิธ่น่�นอกจัากจัะช่วยเร่�องนำ�าทะเล
เป็็นกรดลดน้อยลงแล้ว	ยังช่วยลดการเพิ�มอุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลอ่กด้วย	อย่างไรก็ติาม	วิธ่การน่�ยังอยู่ในระห้ว่างการทดสอบ	อาจัต้ิองรอข้อมูล
ผ่ลการทดสอบในพ่�นท่�ขนาดให้ญ่เพิ�มเติิม

	 อ่กวิธ่ห้นึ�งท่�น่าสนใจัในการลดความเป็็นกรดของนำ�าทะเลและเพิ�มออกซิเจันให้้กับนำ�าทะเลบริเวณ์ชายฝั่�งค่อการฟ้ื้�นฟูื้แห้ล่งห้ญ้าทะเล
เน่�องจัากกระบวนการสังเคราะห้�ด้วยแสงของห้ญ้าทะเลจัำาเป็็นต้ิองใช้คาร�บอนไดออกไซด�	 ทำาให้้นอกจัากจัะช่วยลดคาร�บอนไดออกไซด�ในนำ�า
ทะเลแล้ว	ห้ญ้าทะเลยังช่วยเพิ�มออกซิเจันละลายนำ�าในนำ�าทะเลชายฝั่�งอ่กด้วย	

	 กรณ่์ศึกษาอ่กกรณ่์ห้นึ�งค่อฟื้าร�มห้อยนางรมในรัฐแคลิฟื้อร�เน่ยเริ�มหั้นมาเพราะสาห้ร่ายส่แดงแทนท่�การเก็บสาห้ร่ายจัากธรรมชาติิ	
การเพาะเล่�ยงสาห้ร่ายน่�ทำาให้้ม่การใช้คาร�บอนไดออกไซด�ในนำ�าและม่การห้มุนเว่ยนใช้ไนโติรเจันในนำ�าได้ด่ขึ�น	เป็็นการช่วยแก้ปั็ญห้าออกซิเจัน
ละลายในนำ�าทะเลลดลงและช่วยให้้ท้องทะเลแถึบนั�นกักเก็บคาร�บอนไดออกไซด�ได้ด่ขึ�นอ่กทางห้นึ�ง

	 นอกเห้น่อจัากวิธ่ท่�กล่าวมาข้างต้ิน	เรายงัสามารถึลดผ่ลกระทบของ	The	Deadly	Trio	น่�ได้ในอ่กห้ลายแนวทาง	อาทิ	การลดใช้เช่�อเพลิง 
ฟื้อสซิลและหั้นมาใช้พลังงานสะอาด	ควบคุมการใช้ปุ็�ยเคม่ในการทำาเกษติรกรรม	และส่งเสริมการบำาบัดนำ�าเส่ยก่อนป็ล่อยลงสู่แห้ล่งนำ�าธรรมชาติิ	

บที่ส่งท้ี่าย
	 มห้าสมุทรส่งผ่ลกับช่วิติมนุษย�ในห้ลายๆ	 ด้าน	 อ่กสิ�งห้นึ�งท่�สำาคัญท่�สุดในการรับม่อกับสภาวะของมห้าสมุทรท่�เป็ล่�ยนแป็ลง
ไป็ค่อการป็รับเป็ล่�ยนวิถ่ึช่วิติ	 ทั�งในแง่ของการเติร่ยมรับม่อกับความมั�นคงทางอาห้ารท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็	 และการป็รับเป็ล่�ยนวิถ่ึช่วิติสู่
สังคมคาร�บอนติำ�า	 การแก้ปั็ญห้าเห้ล่าน่�อาจัต้ิองใช้เวลาห้ลายชั�วอายุคน	 แม้จัะไม่ม่อะไรมาการันต่ิได้ว่ามห้าสมุทร	 ห้ร่อแม้กระทังสภาพ
ภูมิอากาศของโลกจัะกลับมาด่เห้ม่อนเดิม	 แต่ิอย่างน้อยโลกท่�เราพยายามเป็ล่�ยนแป็ลงน่�ก็จัะเป็็นโลกท่�ด่กว่าสำาห้รับคนรุ่นห้ลังต่ิอไป็ 

เอกสารอ�างอิง
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 
trio

	 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	seawa-
ter	temperatures.	And	in	an	era	when	climate	change	is	
causing	more	and	more	human	impacts,	the	oceans	are	

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	green-
house	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 
Acidificatio
	 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.

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.

Ocean 
Deoxygenation
	 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.

	 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	popula-
tions	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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ความสมดุลและหลากหลาย

ดร. ฉัตรชัย อินต๊ะทา  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ  
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ชายฝ่ังในเร่ืองน้ี คืือ ชายฝ่ังทะเล เป็นจุดรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับ 
น�้าทะเลมาบรรจบกัน โดยส่วนท่ีเป็นแผ่นดินอาจเป็นหิน ดินโคืลน 
หรือทราย แล้วแต่ลักษณะทางกายภาพของจุดรอยต่อบริเวณน้ัน 
หลายคืนท่ีไม่ได้มีท่ีอยู่อาศัยหรือเป็นเจ้าของท่ีดินอยู่ติดชายฝ่ัง
ทะเล อาจมีโอกาสได้เดินทางไปสถุานท่ีท่องเท่ียวชายทะเล หรือ
บริเวณเกาะแก่งต่างๆ บ้าง การเดินทางไปชุมชนท่ีอยู่ติดทะเล หรือ
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล สามารถุพบเห็นคืวามสวยงามของคืล่ืน
ลมพัดพาน�้าทะเลซัดชายหาด โขดหิน หรือแผ่นดิน แต่ถุ้าสังเกต
บริเวณโดยรอบ อาจเห็นมีก�าแพงกันคืล่ืน กระสอบทราย กองหิน 
เพ่ือชะลอคืล่ืน หรือป้องกันคืล่ืนไม่ให้พัดเข้าท�าลายท่ีดินท่ีอยู่ 
ด้านหลังส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ัน คืนท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ติดชายทะเลอาจจะ 
รู้สึกว่าอยากมีท่ีดินติดชายทะเล แต่หากเจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ติดทะเล
หลายคืนเร่ิมไม่ค่ือยแน่ใจว่าท่ีดินของตนเองท่ีอยู่ติดทะเลน้ันจะ
สามารถุเป็นเจ้าของได้นานอีกก่ีปี จะต้องหาทางป้องกันไม่ให้มัน
หายไปในทะเลไดอ้ย่างไร วิธีการปอ้งกันจะใชวิ้ธีการแบบไหน รวมถุงึ
งบประมาณเท่าใด ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นปัญ่หาท่ีเกิดเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีอยู่
ติดชายฝ่ังเท่าน้ัน ส�าหรับบ้านเรือนท่ีอยู่ลึกถัุดเข้าไปในแผ่นดินอาจ 
ไม่ได้รับทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ถึุงแม้ได้รับรู้รับฟังมาบ้าง  
แต่ไม่ได้เข้าใจถึุงคืวามรุนแรงและคืวามเสียหายท่ีเกิดข้ึนเท่ากับเจ้าของ 
ท่ีดินแต่ก่อนอ่ืน ต้องท�าคืวามเข้าใจเก่ียวกับชายฝ่ังเสียก่อนท่ีจะ
เช่ือมโยงไปถึุงโลกร้อน

ชายฝั่�งเป็็นพ่�นท่�ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงเคล่�อนไห้วติลอดเวลาจัากคล่�น	 ลม	 นำ�าขึ�น-
นำ�าลง	 อุณ์ห้ภูมิของมห้าสมุทร	 และกระแสนำ�าในมห้าสมุทรท่�ล้วนส่งผ่ลให้้เกิดเป็็น
พลังงาน	 มาช่วยสร้างและทำาให้้เกิดรูป็ร่างของพ่�นท่�บริเวณ์ชายฝั่�งติามท่�เป็็นอยู่ใน
ปั็จัจุับนั	และการเป็ล่�ยนแป็ลงท่�เกิดขึ�นอาจัเกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาสั�น	ห้ร่อยาวนาน
ได้	กรณ่์ท่�คล่�น	ลม	และกระแสนำ�าท่�พัดเข้ามายังชายฝั่�งไม่รุนแรง	มักไม่ได้ก่อให้้เกิด
การเป็ล่�ยนแป็ลงติอ่ชายฝั่�งมากนัก	แต่ิห้ากรณ่์ท่�เม่�อใดม่คล่�น	ลม	และกระแสนำ�าท่�พัด
เข้าสู่ชายฝั่�งในระดบัรุนแรง	ห้ร่อรุนแรงผ่ดิป็กติิ	มักทำาให้้เกดิความเส่ยห้ายต่ิอชายฝั่�ง
เป็็นอยา่งมาก	ทำาให้้ผ่่นดิน	ห้ร่อชายห้าดถูึกกัดเซาะกลายเป็็นทะเลในท่�สุดซึ�งห้ลาย
ชายห้าดเม่�อเกิดเห้ตุิการณ์�ลักษณ์ะน่�ขึ�น	 จัะม่การทับถึมติะกอนกลับค่นมายังพ่�นท่�
นั�นๆ	ช้าๆ	อาจัใช้เวลาห้ลายสัป็ดาห้�	ห้ร่อห้ลายเด่อน	แต่ิบางชายห้าดอาจัไมม่่ติะกอน 
กลับค่นมาดังเดิม	 เน่�องจัากกระแสลม	 คล่�น	 และกระแสนำ�าม่การเป็ล่�ยนแป็ลง	 
โดยสาเห้ตุิห้นึ�งเกิดจัากฝี่ม่อของมนุษย�ทั�งทางติรง	 (สิ�งก่อสร้างท่�มนุษย�ได้สร้างขึ�น)
และทางอ้อม	(อุณ์ห้ภูมิโลกสูงขึ�นจัากการป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจักสู่บรรยากาศ)	
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สาเหตุการเกิดการกัดเซาะชายฝ่ังโดยตรง

ร้ปท่ี่� 1 โครงสร�างท่ี่�ม่การก่อสร�างแบบแข็งส่งผู้ลต่ัอการตักตัะกอนในที่ะเล

ผ่่นดิน	ชายฝั่�ง	ห้ร่อชายห้าดท่�ห้ายไป็แล้วกลับค่นมา	เป็็นเห้ตุิการณ์�
ท่�เกิดขึ�นได้ติามป็กติิ	ห้ากไม่ม่การค่นกลับมาของผ่่นดินห้ร่อชายห้าด
เห้ล่านั�น	 จัะทำาให้้สูญเส่ยพ่�นท่�ดังกล่าวไป็เป็็นพ่�นท่�นำ�าทะเล	 ชายฝั่�ง
บางแห่้งม่การกัดเซาะอาจัเป็็นท่�ดินส่วนบุคคลท่�ลงทุนด้านธุรกิจั	
สถึานท่�ท่องเท่�ยวสำาคัญ	 ห้ร่อย่านศูนย�กลางการค้า	 ย่อมทำาให้้เกิด
ความเส่ยห้ายต่ิอเศรษฐกิจัห้ร่อคุณ์ค่าของสถึานท่�เห้ล่านั�น	 จึังต้ิอง
ป้็องกันความเส่ยห้ายจัากการกัดเซาะชายฝั่�งท่�อาจัเกิดขึ�นการ
ป้็องกันท่�นิยมใช้ในระยะท่�ผ่่านมาค่อ	 การก่อสร้างโครงสร้างแข็ง 
ซึ�งโครงสร้างแข็งเห้ล่านั�นก่อให้้เกิดผ่ลข้างเค่ยงอ่�นติามมาด้วยเช่นกัน	 
เช่น	โครงสร้างแข็งท่�ก่อสร้างขนานกับชายฝั่�ง	ม่ส่วนกระจัายพลังงาน
จัากคล่�นออกไป็ด้านข้างของโครงสร้าง	 ทำาให้้สุดทางด้านข้าง 
ทั�งสองด้านของโครงสร้างแข็งเกิดการกัดเซาะท่�รุนแรงมากขึ�น	และเม่�อสร้าง 
โครงสร้างแข็งให้้ม่ความสูงในระดับท่�แติกต่ิางกัน	 ก่อให้้เกิดผ่ล 
กระทบแติกติา่งกันกรณ่์	(รูป็	1a)	ไม่ม่การก่อสร้างโครงสร้าง	ติะกอน 
บริเวณ์ชายห้าดม่การไห้ลเว่ยนจัากบริเวณ์ชายห้าดกับทะเลได้ติาม
ป็กติิ	กรณ่์	(รูป็	1b)	การก่อสร้างโครงสร้างท่�ม่ขนาดความสูงไม่มาก	
ห้ร่อติำ�ากว่าระดับผิ่วนำ�าทะเลมากพอจัะทำาให้้นำ�าทะเลและติะกอน 
ห้มุนเว่ยนได้	 และม่ติะกอนบางส่วนถูึกกักบริเวณ์โครงสร้าง 
ทั�งด้านชายห้าดและด้านทะเลไม่มาก	กรณ่์	(รูป็	1c)	การก่อสร้างโครงสร้าง 
ท่�ม่ขนาดความสูงใกล้เค่ยงกับระดับผิ่วนำ�าทะเล	 จัะทำาให้้นำ�าทะเล
และติะกอนผ่่านโครงสรา้งน้อยลง	และทำาให้้ติะกอนห้มุนเว่ยนลดลง	
ติะกอนดา้นชายห้าดจึังม่การกักตัิวได้มากกว่าติะกอนท่�อยูด้่านทะเล
ท่�ม่ระดับติะกอนลดลง	 ติะกอนด้านชายห้าดจึังม่ระดับสูงกว่าด้าน
ทะเลกรณ่์	 (รูป็	 1d)	 การก่อสร้างโครงสร้างท่�ม่ขนาดความสูงเห้น่อ 
ระดับผิ่วนำ�าทะเลทำาให้้นำ�าทะเลและติะกอนไม่สามารถึห้มุนเว่ยน 
ทางติรงได้	เกิดติะกอนกักตัิวด้านท่�เป็็นชายห้าดได้มากกว่าด้านชายทะเล 
และทำาให้้ด้านท่�ติิดทะเลเกิดการกัดเซาะลึกลงไป็ในโครงสร้าง	และม่
โอกาสพังเส่ยห้ายในเวลาต่ิอมา
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สาเหตุการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งโดยอ้อม
สาเห้ตุิทางอ้อมท่�ทำาให้้เกิดการกัดเซาะชายฝั่�ง	 ได้แก่	 การเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศ	 ห้ร่อภาวะโลกร้อน	 เกิดจัากการป็ล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจักสู่ชั�นบรรยากาศ	จัากกิจักรรมของมนุษย�นบัตัิ�งแต่ิยคุป็ฏิิวัติิอุติสาห้กรรม	ค.ศ.	1750	(พ.ศ.	2293)	ทำาให้้อุณ์ห้ภูมขิองโลกสูงขึ�น	 
โดยม่ห้ลักฐานจัากการบนัทึกข้อมูลการเพิ�มขึ�นของอุณ์ภูมิโลกตัิ�งแต่ิศติวรรษท่�	 19	 โดยอุณ์ห้ภูมิของโลกได้เพิ�มขึ�น	ป็ระมาณ์	1oC นับตัิ�งแต่ิม่ 
การบันทึกการเป็ล่�ยนแป็ลงค่าอุณ์ห้ภูมิใน	ค.ศ.	1850	(พ.ศ.	2393)	เป็็นต้ินมาและพบว่าอุณ์ห้ภูมิโลกยังเพิ�มสูงอย่างชัดเจันใน	ค.ศ.	2019	 
(พ.ศ.	2562)	ถึึง	+0.74oC	ดังรูป็ท่�	2	

ร้ปท่ี่� 2 การเปล่�ยนแปลงอุณหภ้มิของโลกเพิิ�มขึ�น ตัั�งแต่ั ค.ศ. 1850 – 2020 (พิ.ศ.2393 – 2563)

นอกจัากนั�น	การท่�โลกร้อนขึ�นได้ส่งผ่ลทำาให้้ระดับนำ�าทะเลสูงขึ�น	จัากการขยายตัิวของนำ�าทะเลเน่�องจัากอุณ์ห้ภูมิของนำ�าทะเลเพิ�มขึ�น	และ
การละลายของนำ�าแข็งขั�วโลก	และพบว่าตัิ�งแต่ิ	ค.ศ.	1901	-	2010	(พ.ศ.	2444	–	2553)	ค่าเฉล่�ยของระดับนำ�าทะเลสูงขึ�นป็ระมาณ์	0.19	
เมติร	ดังรูป็ท่�	3	

ท่�มา:	Climatic	Research	Unit	2021.	ห้ร่อ	Morice	et	al.	(2021).	https://www.uea.ac.uk/news/-/article/2020-ends-earth-s-warmest-10-years

ร้ปท่ี่� 3 ค่าเฉล่�ยของระดัำบนำ�าที่ะเล ค.ศ. 1901 – 2010 (พิ.ศ. 2444– 2553)

ท่�มา:	IPCC	2013	(Fifth	Assessment	Report,	Working	Group	1,	Summary	for	Policy	Makers).
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การเคล่�อนตัิวของคล่�นทะเลในภาวะป็กติิ	 ความสูงของคล่�นเม่�อเคล่�อนตัิวเข้าสู่ชายฝั่�งจัะจัำากัดให้้ม่ความสูงในระดับป็กติิ	 ทำาให้้ชายฝั่�ง 
คงสภาพเดิมอยูไ่ด้	แต่ิเม่�ออุณ์ห้ภูมิของโลกสูงขึ�น	ทำาให้้นำ�าแข็งบริเวณ์ขั�วโลกละลาย	ป็ระกอบกับความร้อนในมห้าสมุทรสูงขึ�น	ทำาให้้นำ�าใน
มห้าสมุทรขยายตัิว	ส่งผ่ลให้้ระดับนำ�าในทะเลสูงขึ�น	ระดับความลึกของคล่�นของนำ�าในทะเลเพิ�มขึ�น	พอเกิดพายุท่�ม่ความรุนแรงทำาให้้คล่�น
ม่ขนาดให้ญ่และยาว	และม่ความเร็วมากขึ�น	ไป็กระทบชายฝั่�ง	จัะทำาให้้เกิดการกัดเซาะชายฝั่�งท่�รุนแรงติามมา	

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อุณ์ห้ภูมิเฉล่�ยของป็ระเทศไทย	 ใน	 พ.ศ.	 2562	 ม่อุณ์ห้ภูมิเฉล่�ยทั�งปี็	 28.1oC	 เพิ�มสูงสุดมากกว่าค่าเฉล่�ยป็กติิ	 ป็ระมาณ์	 1oC	 และใน	 
พ.ศ.	2563	ม่อุณ์ห้ภูมิเฉล่�ยทั�งปี็	28.0oC	เพิ�มขึ�นมากกว่าค่าเฉล่�ยป็กติิ	ป็ระมาณ์	0.9oC	(ค่าป็กติิ30	ปี็	พ.ศ.	2524-2553	เท่ากับ	27.1oC)

ค่าเฉล่�ยระดับนำ�าทะเลใน	 พ.ศ.	 2563	 ท่�ติรวจัวัด	 2	 สถึาน่	 ได้แก่	 สถึาน่เกาะห้ลัก	 จัังห้วัดป็ระจัวบค่ร่ขันธ�	 พบว่า	 ม่ค่าสูงกว่า 
ระดับทะเลป็านกลาง	0.19	เมติร	ซึ�งในช่วง	พ.ศ.	2554	–	2562	ม่ค่าเฉล่�ยระดับนำ�าทะเลสูงกว่าระดับทะเลป็านกลาง	ระห้ว่าง	0.12	–	
0.17	เมติร	และสถึาน่เกาะติะเภาน้อย	จัังห้วัดภูเก็ติ	พบว่า	ม่ค่าติำ�ากว่าระดับทะเลป็านกลาง	0.07	เมติร	ซึ�งในช่วง	พ.ศ.	2554	–	2562	
ม่ค่าเฉล่�ยระดับนำ�าทะเลติำ�ากว่าระดับทะเลป็านกลาง	ระห้ว่าง	0.14	–	0.06	เมติร	จัากค่าเฉล่�ยระดับนำ�าทะเลในช่วงท่�ผ่่านมา	พบว่า	ม่แนวโน้ม 
เพิ�มขึ�นเล็กน้อย

ร้ปท่ี่� 4 ค่าเฉล่�ยระดัำบนำ�าที่ะเล พิ.ศ. 2554 - 2563

ท่�มา:	กรมอุทกศาสติร�	(2564)

จัากการเพิ�มขึ�นของระดับนำ�าทะเล	ส่งผ่ลกระทบกับจัังห้วัดท่�ม่พ่�นท่�ติิดทะเล	จัำานวน	23	จัังห้วัด	โดยพบว่าจัังห้วัดท่�ม่การกัดเซาะชายฝั่�งใน
ระดับรุนแรงและยังไม่ได้ดำาเนินการแก้ไข	3	อันดับแรก	ได้แก่	จัังห้วัดติราด	(ความยาวชายฝั่�ง	5.68	กิโลเมติร)	เพชรบุร่	(ความยาวชายฝั่�ง	 
4.13	 กิโลเมติร)	 และสงขลา	 (ความยาวชายฝั่�ง	 2.49	 กิโลเมติร)	 ติามลำาดับ	 ซึ�งท่�ดินท่�ป็ระชาชนเป็็นเจ้ัาของจัะได้รับการป้็องกันการ 
กัดเซาะติามศักยภาพของเจ้ัาของท่�ดิน	โดยพิจัารณ์าใช้วิธ่การท่�สอดคล้องกับลักษณ์ะทางกายภาพของพ่�นท่�	ตัิวอย่างเช่น	ในพ่�นท่�ดินโคลน	 
มักใช้วิธ่การนำาหิ้นมาเทกองการป็ักไม้ไผ่่ชะลอคล่�น	 การป็ลูกป่็าชายเลนป็้องกันคล่�น	 ห้ร่อใช้วิธ่การผ่สมผ่สานแติ่สามารถึป็้องกันการ 
กัดเซาะชายฝั่�งได้ไม่นาน	ขึ�นอยูกั่บวิธ่การและความคงทนของวัสดุท่�ใช้จึังทำาให้้ไม่สามารถึป้็องกันได้ในระยะยาวได้	อ่กทั�งช่วงฤดูกาลท่�เกิด 
คล่�นรุนแรง	 มักทำาความเส่ยห้ายต่ิอสิ�งป้็องกันดังกล่าวลงอย่างรวดเร็ว	 และเจ้ัาของท่�ดินไม่สามารถึลงทุนป้็องกันการกัดเซาะชายฝั่�งได้
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บ่อยครั�ง	ห้ร่อระยะยาวได้	ห้ากเจ้ัาของท่�ดินสามารถึลงทุนก่อสร้าง
โครงสร้างท่�แข็งแรงป้็องกันทรัพย�สินและท่�ดินได้ระยะยาวก็ 
ต้ิองแลกกับการลงทุนค่อนข้างสูง	 ขณ์ะท่�พ่�นท่�สำาห้รับใช้ป็ระโยชน�
ร่วมกัน	อาทิ	ชายห้าดสาธารณ์ะ	วัด	และโรงเร่ยน	ชุมชนได้ช่วยกัน 
ระดมทุน	ทรัพยากร	และความรู้ร่วมกันเพ่�อแก้ไขปั็ญห้าและองค�กร
ป็กครองส่วนท้องถิึ�นสนับสนุนการแก้ไขปั็ญห้าติลอดจันห้น่วยงาน
จัากภายนอกท่�เก่�ยวข้องสนับสนุนสิ�งก่อสร้างท่�เห้มาะกับสภาพพ่�นท่�
เพ่�อป้็องกันการถูึกกัดเซาะ

ร้ปที่่� 5-7 การป้องกันการกัดำเซาะชุายฝั่ั�ง ตัามศักยภาพิของครัวเรือน

การแก้ไขปัญหาระยะส้ันและระยะยาว
โลกร้อนเป็็นปั็จัจััยสำาคัญท่�ส่งเสริมให้้การกัดเซาะชายฝั่�งรุนแรงขึ�น	 
ม่ห้ลายชุมชนในจัังห้วัดต่ิางๆ	 ท่�เส่�ยงต่ิอการถูึกกัดเซาะชายฝั่�ง	 
จึังควรวางแผ่นเพ่�อห้าวิธ่การแก้ไขปั็ญห้าทั�งในระยะสั�นและระยะยาว	 
ระยะสั�น	 จัำาเป็็นต้ิองม่ป้็องกันการพังทลายของชายฝั่�งไม่ให้้
เกิดความเส่ยห้ายต่ิอทรัพย�สินและสถึานท่�ท่�ม่คุณ์ค่าของชุมชน	 
ใช้วิธ่การป้็องกันท่�เห้มาะสมกบัสภาพทางกายภาพของพ่�นท่�	สอดคล้อง 
กับวิถ่ึช่วิติความเป็็นอยูข่องชุมชน	ไม่ส่งผ่ลกระทบต่ิอเศรษฐกิจัของ
ชุมชน	ชุมชนยังสามารถึม่รายได้จัากบริการของระบบนิเวศ	ขณ์ะท่�
การแก้ไขปั็ญห้าในระยะยาว	 ท่�ไม่ได้ต้ิองการเพ่ยงโครงสร้างถึาวร

เพ่�อป้็องกันพ่�นท่�	แต่ิยงัคงต้ิองห้าแนวทางการแกไ้ขปั็ญห้าแบบยั�งยน่	 
ท่�ต้ิองวางแผ่นแก้ไขปั็ญห้าร่วมกันอย่างบูรณ์าการในระยะยาว	 
ม่ภาคส่วนต่ิางๆ	เข้ามาร่วมม่อกันแก้ไขปั็ญห้า	อาทิ	ภาครัฐ	เอกชน	 
ชุมชน	สถึาบันการศึกษา	และเจ้ัาของท่�ดิน	ส่งเสริมเคร่อข่ายชุมชน 
ชายฝั่�งระดับพ่�นท่�ในการแลกเป็ล่�ยนเร่ยนรู้การจััดการชายฝั่�ง	 
วิจััยห้าแนวทางการป้็องกันชายฝั่�งท่�เห้มาะสมและยั�งยน่	รวมถึึงการ
ป็ลูกป่็าชายเลนท่�สมบูรณ์�	 และม่ขนาดให้ญ่พอให้้สามารถึป้็องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่�ง	รวมถึึงเป็็นแห้ล่งดูดและเก็บกักก๊าซเร่อนกระจักท่� 
ม่ป็ระสิทธิภาพทำาให้้ภาวะโลกร้อนชะลอตัิวลงไป็ได้ในระยะต่ิอไป็

เอกสารอ�างอิง 

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 
นายฉัตัรชุัย อินตั๊ะที่า นักวิชุาการสิ�งแวดำล�อมชุำานาญการพิิเศษ สำานักงานนโยบายและแผู้นที่รัพิยากรธิรรมชุาตัิและสิ�งแวดำล�อม โที่ร. 02 2656 0537  
อ่เมล: chintatha@onep.go.th
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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.

Figure 1: Effect of hard structures on sediment deposition  
in the seaIndirect cause of coastal erosion
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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	meth-
ods	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	 com-
munities	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	contain-
ment	of	greenhouse	gases	to	slow	down	global	warming	
in	the	future.
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ถาม – ตอบ

คืออะไร

องค์การมหาสมุที่รแลี่ะบรรยากาศแห ่งชาต้ิ
สหร้ฐอเมรกิา (National Oceanic and Atmospheric  
Administration: NOAA) ได้นิ้ยามความหมายของ
ขยะที่ะเลี่ว่า เป็นของเส่ยท่ี่�เกิด้จำากมนุษย์ทิี่�งลี่งสู่
ที่ะเลี่ท้ี่�งที่างต้รงแลี่ะที่างอ้อม โด้ยต้้�งใจำแลี่ะไม่ต้้�งใจำ 
ม่ขนาด้เล็ี่กไปจำนถ้งขนาด้ใหญ่ ม่คลืี่�น ลี่ม กระแสนำ�า  
แลี่ะนำ�าข้�น – นำ�าลี่ง ส่วนใหญ่เป็นของใช้ในช่วิต้ประจำำาว้น  
ได้้แก่ ถุง ขวด้ ภาชนะใส่อาหาร แลี่ะเครื�องมือ 
ที่ำาประมง เช่น แห อวน ลี่อบ เป็นต้้น

ประเภทแหล่งท่ีมาของขยะทะเลมีก่ีประเภท 

แหล่งที่มาของขยะทะเลมี 2 ประเภท
1. ขยะที่่�ม่แหล่งที่่�มาจัากแผู้่นดำิน ไดำ�แก่
1) การที่ิ�งขยะของชุุมชุนบริเวณชุายฝั่ั�ง (Municipal Landfills Locate on the Coast) 
2) การพิัดำพิาโดำยแม่นำ�า (Riverine Transport) 
3) การปล่อยนำ�าที่ิ�งจัากชุุมชุนที่่�ปราศจัากการบำาบัดำ (Discharge of Untreated Municipal Sewage) 
4) กากของเส่ย และนำ�าที่ิ�งที่่�ปราศจัากการบำาบัดำจัากโรงงานอุตัสาหกรรม  
 (Industrial Waste and Untreated Industrial Waste Water) 
5) การที่่องเที่่�ยว และการพิักผู้่อนชุายที่ะเล (Coastal Tourism and Recreation)

2. ขยะที่่�ม่แหล่งที่่�มาจัากมหาสมุที่ร ไดำ�แก ่
1) ขยะจัากเรือขนส่งสินค�า เรือโดำยสาร และเรือสำาราญ (Merchant Shipping Ferries and Cruise Liners) 
2) ขยะจัากเรือประมง 
3) ขยะจัากเรือเพิื�อการที่หารและการวิจััย (Military Fleet and research Vessel) 
4) ขยะจัากแที่่นขุดำเจัาะก๊าซและนำ�ามัน (Offshore Gas and Oil Platform) 
5) ขยะจัากฟัาร์มเล่�ยงปลาในที่ะเล (Fish Farming Installation)
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ขยะทะเลมีก่ีประเภท   

ขยะทะเลมี 2 ประเภท ได้แก่

ประเทศท่ีปล่อยขยะลงสู่ทะเล
มากท่ีสุดในโลกคือ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ไมโครพลาสติก (Microplastics) 
คืออะไร มีก่ีประเภท

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ พลาสติกท่ีมีขนาดเล็ก
กว่า 5 มิลลิเมตร แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. ไมโครพิลาสตักิ เป็นพิลาสตักิที่่�ผู้ลติัขึ�นมาให�มข่นาดำเลก็โดำยตัรงตัั�งแต่ัแรกเพิื�อใชุ�งาน เชุ่น 
ไมโครบด่ำส์ (Microbeads) ในโฟัมล�างหน�า เครื�องสำาอาง สครบัขดัำผู้วิ และยาสฟั่ัน

2. ไมโครพิลาสติักท่ี่�เกิดำจัากการแตักหัก หรือผุู้กร่อนของชิุ�นส่วนพิลาสติักจัากคลื�น แสงอาทิี่ตัย์ 
หรือแรงบ่บอัดำจันกลายเป็นชิุ�นเล็กๆ

เมื�อวันท่ี่� 23 ธัินวาคม 2562 เว็บไซต์ัราชุกิจัจัานุเบกษาเผู้ยแพิร่ประกาศกระที่รวงสาธิารณสุข 
ห�ามผู้ลิตั นำาเข�า หรือขายเครื�องสำาอางท่ี่�ม่ส่วนผู้สมของพิลาสติักไมโครบ่ดำส์ (Plastic Microbeads)  
โดำยม่ผู้ลบังคับใชุ�ตัั�งแต่ัวันท่ี่� 1 มกราคม 2563

1. ขยะพิลาสติัก (Plastic Waste) เป็นวัสดุำพิอลิเมอร์ท่ี่�เป็นสารประกอบอินที่ร่ย์ท่ี่�
ม่ลักษณะเป็นสายโซ่ยาว ขยะที่ะเลท่ี่�พิบส่วนใหญ่เป็นถุ้งพิลาสติัก หลอดำเครื�องดืำ�ม  
ฝั่าพิลาสติัก ภาชุนะบรรจุัอาหาร และขวดำพิลาสติัก  

2. ขยะท่ี่�ไม่ใชุ่พิลาสติัก (non-Plastic Waste) เป็นวัสดุำท่ี่�ไม่ม่พิอลิเมอร์เป็น
ส่วนประกอบ เชุ่น แก�ว กระดำาษ โลหะ อะล้มิเน่ยม

อ้างอิง
ขยะที่ะเล. 2563. กรมส่งเสริมคุณภาพิสิ�งแวดำล�อม. พิิมพิ์ครั�งที่่� 1. กระที่รวงสาธิารณสุข. 2562. ประกาศห�ามผู้ลิตั นำาเข�า หรือขายเครื�องสำาอาง
ที่่�ม่ส่วนผู้สมของไมโครบ่ดำส์. ค�นเมื�อ 5 เมษายน 2564, จัากราชุกิจัจัานุเบกษา เว็บไซตั์ : http://news.thaipbs.or.th/content/287349
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รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2564

ประเด็นสิง่แวดลอมทีสํ่าคัญ 3 ประการ

การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

การเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

สถานการณและ
การดําเนินงาน
ระดับโลกและภูมิภาค

การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ COVID-19

การบริหารจัดการน้ํา

การนําขยะไปผลิตกระแสไฟฟา

สถานการณคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม

สถานการณดีข้ึน

มาตรการระยะส้ัน มาตรการระยะยาว

การเปล่ียนแปลงในระยะส้ัน

• การนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง
• ปริมาณการผลิต การใชและการสงออกแรลดลง
• การใชพลังงานลดลง
• ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีข้ึน
• พ้ืนท่ีปาไมคอนขางคงท่ี
• จุดความรอนสะสมลดลง
• ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงเพ่ิมข้ึน
• พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมข้ึน
• เตาทะเลวางไขเพ่ิมข้ึน
• คนพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหมของโลกในประเทศไทย
 (พืช 7 ชนิด และจุลินทรีย 12 ชนิด)

• ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน การสูญเสียหนาดิน
 และความอุดมสมบูรณของดิน
• ทรัพยากรแร กระบวนการผลิตและการนําเขาทรัพยากรแรเพ่ิมข้ึน
• พลังงาน การใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึน และการใชพลังงาน
 หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
• ทรัพยากรปาไมและสัตวปา พ้ืนท่ีปาไมของประเทศมีโอกาสเพ่ิมข้ึน
• ทรัพยากรน้ํา ปริมาณน้ํากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
 ประมงเพ่ิมข้ึน แตควรเฝาระวังขยะพลาสติกลงสูทะเล

• การจัดการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล
• การจัดการมูลฝอยติดเช้ือโรคโควิด 19
• การคุมครองพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญหรือมีความออนไหวดานส่ิงแวดลอม

• การสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน
• การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
• การใชทรัพยากรใหเกิดการหมุนเวียนในระบบ

• ปริมาณฝนุ ละออง PM  PM  ลดลง
• ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
• ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
• พ้ืนท่ีสีเขียวตอคนใน กทม. เพ่ิมข้ึน
• กลุมปาแกงกระจาน ไดรับการบรรจุเปนแหลงมรดกโลก
• การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานลดลง
• ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียท้ังป เพ่ิมข้ึน
• ปริมาณน้ําทาเฉล่ียท้ังป เพ่ิมข้ึน

สถานการณนาเปนหวง

• การนําเขาปุยเคมีเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
• การนําเขาแรเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
• การนําเขาพลังงานเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
• ปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึน
• ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเช้ือเพ่ิมข้ึน
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การเปล่ียนแปลงในระยะยาว

• ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุม
 ทางสังคม การเดินทาง ทองเท่ียว และใชพลังงานเพ่ิมข้ึน 
 ทําใหการผลิตและการบริโภคสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน
• ปจจัยดานเทคโนโลยี มีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน
 เพ่ือติดตอส่ือสาร ทําใหเกิดซากอิเล็กทรอนิกสภายหลัง
 หมดอายุการใชงานจํานวนมาก
• ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน ธุรกิจการทองเท่ียว
 และธุรกิจตอเน่ืองขยายตัว และการคาระหวางประเทศขยายตัว
 สามารถสงสินคาออกไปตางประเทศมากข้ึน

• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหลงนิเวศธรรมชาติ
 การนําเขาชนิดพันธุตางถ่ิน และการลักลอบนําสัตวหรือพืชออกมา 
 จากแหลงธรรมชาติเพ่ิมข้ึน
• สถานการณมลพิษ ปริมาณขยะชุมชน สัดสวนของขยะพลาสติก
 และปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเพ่ิมข้ึน
• ส่ิงแวดลอมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากข้ึน
• ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไดรับผลกระทบจากการ
 เจริญเติบโตของเมือง
• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉล่ียท้ังป
 เพ่ิมข้ึน และระดับน้ําทะเลเพ่ิมข้ึน

• ปจจัยดานส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ทําใหฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป มีผลตอการเพาะปลูก 
 และเกิดภัยพิบัติในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝง
• ปจจัยดานการเมืองและนโยบาย ขับเคล่ือน นประเทศโดยใช
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 และนโยบาย BCG Model

10 2.5

ก่อนจะปิดเล่ม
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รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2564
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• ปริมาณการผลิต การใชและการสงออกแรลดลง
• การใชพลังงานลดลง
• ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีข้ึน
• พ้ืนท่ีปาไมคอนขางคงท่ี
• จุดความรอนสะสมลดลง
• ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงเพ่ิมข้ึน
• พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมข้ึน
• เตาทะเลวางไขเพ่ิมข้ึน
• คนพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหมของโลกในประเทศไทย
 (พืช 7 ชนิด และจุลินทรีย 12 ชนิด)

• ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน การสูญเสียหนาดิน
 และความอุดมสมบูรณของดิน
• ทรัพยากรแร กระบวนการผลิตและการนําเขาทรัพยากรแรเพ่ิมข้ึน
• พลังงาน การใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึน และการใชพลังงาน
 หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
• ทรัพยากรปาไมและสัตวปา พ้ืนท่ีปาไมของประเทศมีโอกาสเพ่ิมข้ึน
• ทรัพยากรน้ํา ปริมาณน้ํากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
 ประมงเพ่ิมข้ึน แตควรเฝาระวังขยะพลาสติกลงสูทะเล

• การจัดการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล
• การจัดการมูลฝอยติดเช้ือโรคโควิด 19
• การคุมครองพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญหรือมีความออนไหวดานส่ิงแวดลอม

• การสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน
• การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
• การใชทรัพยากรใหเกิดการหมุนเวียนในระบบ

• ปริมาณฝนุ ละออง PM  PM  ลดลง
• ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
• ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
• พ้ืนท่ีสีเขียวตอคนใน กทม. เพ่ิมข้ึน
• กลุมปาแกงกระจาน ไดรับการบรรจุเปนแหลงมรดกโลก
• การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานลดลง
• ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียท้ังป เพ่ิมข้ึน
• ปริมาณน้ําทาเฉล่ียท้ังป เพ่ิมข้ึน

สถานการณนาเปนหวง

• การนําเขาปุยเคมีเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
• การนําเขาแรเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
• การนําเขาพลังงานเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
• ปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึน
• ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเช้ือเพ่ิมข้ึน
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• ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุม
 ทางสังคม การเดินทาง ทองเท่ียว และใชพลังงานเพ่ิมข้ึน 
 ทําใหการผลิตและการบริโภคสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน
• ปจจัยดานเทคโนโลยี มีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน
 เพ่ือติดตอส่ือสาร ทําใหเกิดซากอิเล็กทรอนิกสภายหลัง
 หมดอายุการใชงานจํานวนมาก
• ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน ธุรกิจการทองเท่ียว
 และธุรกิจตอเน่ืองขยายตัว และการคาระหวางประเทศขยายตัว
 สามารถสงสินคาออกไปตางประเทศมากข้ึน

• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหลงนิเวศธรรมชาติ
 การนําเขาชนิดพันธุตางถ่ิน และการลักลอบนําสัตวหรือพืชออกมา 
 จากแหลงธรรมชาติเพ่ิมข้ึน
• สถานการณมลพิษ ปริมาณขยะชุมชน สัดสวนของขยะพลาสติก
 และปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเพ่ิมข้ึน
• ส่ิงแวดลอมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากข้ึน
• ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไดรับผลกระทบจากการ
 เจริญเติบโตของเมือง
• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉล่ียท้ังป
 เพ่ิมข้ึน และระดับน้ําทะเลเพ่ิมข้ึน

• ปจจัยดานส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ทําใหฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป มีผลตอการเพาะปลูก 
 และเกิดภัยพิบัติในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝง
• ปจจัยดานการเมืองและนโยบาย ขับเคล่ือน นประเทศโดยใช
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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