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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยว และ
แนวทางการรับมือของภาคการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านการปรับตัว ตลอดจนการลดหรือบรรเทาต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาของมนุษยชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งประชาคมโลก
ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง สภาพอากาศนับเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้เกิดการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวท้ังทางตรงและทางอ้อม        
วิธีการศึกษาเป็นการทบทวนวรรณกรรมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ  

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ใน
ระดับปานกลาง และยังไม่เห็นความส าคัญในการปรับตัวให้ธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการหาแนวทางการรับมือ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ภาคการท่องเที่ยวต้องร่วมมือกันแก้ไขและรณรงค์ให้เกิดการปรับตัว ตลอดจน
การก าหนดมาตรการเพื่อบรรเทาการเกิดก๊าซเรือนกระจกหรือการลดภาวะโลกร้อนท่ีจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
ค าส าคัญ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; ภาคการท่องเที่ยว; การรับมือ  

 
Abstract 

  The purposes of this article are to present the impacts of climate change toward tourism sector, and how the 
tourism sector responds to cope with climate change in terms of adaptation as well as reducing or mitigating climate.  
As the climate change is a widespread humanitarian problem that the global community must work together to solve the 
problem. It is well known that climate change and tourism are highly correlated because weather condition is a major 
factor in traveling or canceling trips to places including the impacts on the tourism sector, both directly and indirectly.  
The article is a literature review including government policy that related to the tourism sector and climate change.  

                                                           
1อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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The study indicates that most of the tourism entrepreneurs have moderate understanding of climate change 
and lack of awareness to adapt their business to cope with the problem. Therefore, finding ways to cope with climate 
change is important for the tourism sector to work together to resolve and campaign for adaptation of tourism to climate 
change including establish measures to mitigate greenhouse gases or reduce global warming that affect tourism today 
and the future effectively.   
 
Keywords: Climate Change; Tourism Sector; Coping 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ต่างๆ เป็นอย่างมาก  ตามการคาดการณ์ขององค์การท่องเที่ยวโลก (The United Nations World Tourism 
Organization: UNWTO) ในปี ค.ศ.2020 นักท่องเที่ยว (International tourist arrivals) จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.6 ล้าน
ล้านคน การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของภาคการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น พบว่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว โดยเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางท่องเที่ยวเพราะไม่แน่ใจในอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งไฟป่า ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงถือเป็นปัจจัยลบตัวใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้การท่องเที่ยวไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกร้อนที่ส าคัญเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวจะต้องหาแนวทางในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งด้านการปรับตัว (Adaptation) ที่เป็นมาตรการการแก้ปัญหาในระยะสั้นและการ
บรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation) ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว 

 
2. แนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยว 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆที่
เกิดขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดกลืนความร้อนท าให้โลกอบอุ่นสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ใน
โลกได้ แต่ถ้าหากมีก๊าซเรือนกระจกมากจนเกินไปท าให้บรรยากาศโลกดูดกลืนความร้อนไว้มากขึ้นท าให้อุณหภูมิ
พ้ืนผิวโลกเพ่ิมสูงขึ้นเกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) (ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2552 ; UNWTO, 
2008)ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพ
อากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มนุษย์เดินทางหรือยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนั้นการท่องเที่ยว
จึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะที่เป็นผู้ ถูกกระท า แต่ขณะเดียวกันการด าเนินการ
ท่องเที่ยวมีฐานะเป็นผู้กระท าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ (ภราเดช พยัฆวิเชียร 
และ รชพร จันทร์สว่าง, 2555) 
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2.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยว 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ผลกระทบทางตรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล
ชายหาดภูเขา ป่าไม้และแหล่งน้ าได้รับผลกระทบภาวะโลกร้อน เช่น การเกิดปัญหาปะการังฟอกขาวโดยคลื่นน้ าเย็น
ท าให้ปะการังอ่อนและสัตว์น้ าตายปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ชายหาดลดน้อยลงตลอดจนคุณภาพน้ าที่
เปลี่ยนแปลงไป ภูเขาและป่าไม้ได้รับผลกระทบทั้งจากภัยแล้งและน้ าป่า แหล่งน้ าธรรมชาติประสบปัญหาภัยแล้งและ
คุณภาพน้ าที่เปลี่ยนแปลงไป (GIZ, 2553)  

 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยวในการก าหนดความเหมาะสมของ
สถานที่ท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักท่องเที่ยว และการก าหนดฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว เช่น การพิจารณาย้ายจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว     หากแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจกระทบต่อการด าเนินการของธุรกิจการท่องเที่ยว  การ
โรงแรม และยังส่งผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน (ภราเดช พยัฆวิเชียร และ รชพร จันทร์สว่าง, 2555) 
ทั้งนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การประกันภัย การส ารองน้ าและอาหาร การจัดการด้านพลังงาน และการเคลื่อนย้าย
นักท่องเที่ยว    เป็นต้น  
 ส่วนผลกระทบทางอ้อมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึง นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเพราะมีข่าว
ฝนตกฟ้าร้องน้ าท่วมเป็นประจ าหรือเกิดอุปสรรคขัดขวางการเดินทางท่องเที่ยว    นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศซึ่ง
ประกอบด้วย อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ลมพายุ และแสงสว่าง เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ า สภาพภูมิทัศน์ที่ถูกท าลาย ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางอ้อมนี้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป  
 
 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ และ
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้โลกมีการใช้
พลังงานสูงขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจบริการ เช่น คมนาคมขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยว ที่พักแรม และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 
 ตามรายงานของ UNWTO-UNEP-WMO (2008) พบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (เช่น การเดินทาง ที่พัก และกิจกรรมการท่องเที่ยว) อยู่ที่ประมาณ 5% ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 

ทั้งหมดของโลก (Global CO2 Emissions) เมื่อพิจารณาภายใต้ระดับของการปล่อยก๊าซ CO2 5% จากการท่องเที่ยว
นั้นพบว่า มีแหล่งที่มาจากการเดินทางมากถึง 75% โดยเฉพาะจากการเดินทางทางอากาศนั้นสูงถึง 54% ในขณะที่มา
จากที่พักประมาณ 21% ดังนั้น ในภาพรวมของระบบคมนาคมขนส่ง โรงแรม ที่พัก และกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงมี



การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ คร้ังท่ี 1                                                                        วันที่ 11 มิถุนายน 2561

   
  

4 
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1,302 ล้านตัน หรือร้อยละ 5 ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศมี
การปล่อยสูงถึงเกือบ 512 ล้านตัน ซึ่งถ้าระบบเศรษฐกิจยังเป็นไปในลักษณะนี้ในอนาคตจ านวนนักท่องเที่ยวจะมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งจะท าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 161 ใน ค.ศ. 
2035 โดยมีการประมาณค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท่องเที่ยว ดังนี้ การคมนาคมขนส่งทาง
อากาศ ร้อยละ 52 การคมนาคมทางบก ร้อยละ 16 การคมนาคมขนส่งอ่ืนๆ ร้อยละ 1 ที่พักแรม ร้อยละ 25 และ
กิจกรรมท่องเที่ยว ร้อยละ 7 จากแนวโน้มดังกล่าวการท่องเที่ยวได้รับแรงกดดันอย่างสูงจากสังคมว่าเป็นกิจกรรมที่ท า
ให้เกิดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 โดยสรุปในภาพรวมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
พบว่าภาคเหนือเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ และปริมาณ
น้ าฝน เนื่องจากภาคเหนือมีลักษณะการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ พ่ึงพิงลักษณะภูมิอากาศ
สูง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากลักษณะการท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมและพ่ึงพิงสภาพภูมิอากาศไม่มาก ส่วนพ้ืนที่ที่มีการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติก็มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการที่อุณหภูมิสูงสุดสูงขึ้นและจ านวนวันที่อุณหภูมิต่ าลดลง (เช่น จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดเลย) นอกจากนี้ ในบางเขตพ้ืนที่ในภาคกลางที่จะได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง (เช่น 
จังหวัดสมุทรปราการ) ส่วนภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้จะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน นั่นคือ 
ผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล และการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากร 
ทางทะเล เนื่องจากการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้จะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งเป็นหลัก ส่วนผลการเปลี่ยนแปลงด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น่าจะมีผลต่อการท่องเที่ยวมากนัก (สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน,2553) 
 ทั้งนี้จากการศึกษายังพบว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการเปิดรับต่อปัจจัยทางภูมิอากาศหลากหลายทั้งใน
เชิงเวลาและในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะสรุปปัจจัยและรูปแบบของผลกระทบที่ส าคัญได้ในตารางที่ 1 โดยพบว่าความเสี่ยง
ของภูมิอากาศในอนาคตจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคลัสเตอร์การท่องเที่ยว โดยลักษณะการท่องเที่ยวที่มี
ความสัมพันธ์หรือพ่ึงพากับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศโดยตรงมีแนวโน้มจะเป็นคลัสเตอร์ที่มีความอ่อนไหวมากและมี
โอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางยังขึ้นอยู่กับมิติ
เชิงพ้ืนที่ที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันตามระดับของความเสี่ยงและความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านทุนของผู้ประกอบการในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละคลัสเตอร์/พ้ืนที่นั้นด้วย (ทิพย์วดี วิมุตติสุนทร, 2554)    
 
ตารางท่ี1 ปัจจัยที่เปิดรับทางภูมิอากาศที่ส าคัญที่มีผลทั้งในเชิงลบ (เป็นโทษ) และเชิงบวก (เป็นคุณ) ต่อการท่องเที่ยว 
 

 ปัจจัยเปิดรับทางภูมิอากาศที่ส าคัญของการท่องเที่ยวของไทย 
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เชิงลบ - สภาพอากาศรุนแรง สร้างความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม  
เส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ความชื้นในอากาศและกระแสลม ส่งผลต่อไฟป่าและการกระจายของหมอก 
ควัน ส่งผลให้สูญเสียทัศนียภาพ เกิดมลภาวะทางอากาศ 
- อุณหภูมิที่สูงข้ึนรวมถึงความแห้งแล้ง ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศท่ีเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- มรสุมและพายุส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อต้นทุนการท่องเที่ยว 
และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
- รูปแบบของฤดูกาลส่งผลต่อการประกอบอาชีพดั้งเดิม หรืออารยธรรมของ 
ประชาชนในพื้นท่ีที่เป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงบวก - ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้บางพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศและ 
แหล่งน้ าเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวได้มากข้ึน 
- ฤดูมรสุมที่สั้นลงอาจจะท าให้ฤดูการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันยาวขึ้นเล็กน้อย 

 
 อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังมีความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คลาดเคลื่อนและอาจจะส่งผลให้ธุรกิจมีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ โดย 
Rongrongmuang (2010) ได้ศึกษาระดับความเข้าใจและทัศนคติของผู้ประกอบการด าน้ าและพบว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับปานกลาง โดยยังมองเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเป็นเรื่องไกลตัวและเชื่อว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
มักมีความเชื่อว่ารูปการด าเนินธุรกิจที่ตนท าอยู่ในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับภูมิอากาศอยู่แล้ว จึงยังไม่เห็นความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการใดๆ หรือการลงทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการปรับตัวให้ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความสอดคล้องกับ
ภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ฉะนั้นภาครัฐจึงจะต้องเร่งส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้                
ภาคการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ         
รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมต่อไป (ทิพย์วดี วิมุตติสุนทร, 2554)    
 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่ก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่
องค์การการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเผชิญ เนื่องจากเป็นปัญหาตั้งแต่
ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับธุรกิจ และลงไปถึงระดับประชาชน ดังนั้น การจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข และรณรงค์ให้เกิดการปรับตัวของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การก าหนดมาตรการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการร่วมด าเนินการตกลงร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งการรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของภาคการท่องเที่ยว จ าแนกได้เป็น 
2 ด้าน ได้แก่ 
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1) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 
 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึง การปรับระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพ่ือ
ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปหรือคาดว่าจะเปลี่ยนไปและเพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจท าอันตรายต่อภาคท่องเที่ยว (UNDP, 2004)หรือ อาจหมายถึงการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนรองรับในสิ่งที่อาจ
เกิดข้ึน (GIZ, 2553) 
 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่าง การท่องเที่ยวอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท า
และผู้ถูกกระท าต่อผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคมทั่วโลกในการ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพ่ือเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อสภาพการณ์ รวมทั้งช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าที่
จะท าได้ ตัวอย่างของการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการขยะ
เช่นการแยกขยะการเปลี่ยนขยะเป็นวัสดุรีไซเคิล การสร้างสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น เช่น
กิจกรรมในร่มหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเพื่อน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมตามสภาพ
ภูมิอากาศ 
 ส าหรับผู้ที่มีบทบาทในการท่องเที่ยวจะมีศักยภาพในการปรับตัวแตกต่างกัน ดังนี้  
 1) นักท่องเที่ยว มีศักยภาพในการปรับตัวได้สูง เมื่อสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เพราะนักท่องเที่ยวมี
อิสระและสามารถตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ และสามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่
มีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบด้านงบประมาณ ความรู้ และเวลาของนักท่องเที่ยว  
 2) ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจคมนาคมขนส่ง เช่น สายการบิน รถไฟ 
และตัวแทนจ าหน่าย องค์กรเหล่านี้มีศักยภาพในการปรับตัวได้น้อยกว่านักท่องเที่ยว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้อาจท าได้เพียงยกเลิกการให้บริการ เลื่อนเวลาการให้บริการ หรือปรับเปลี่ยน
เส้นทาง 
 3) ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณนี้ กลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพในการปรับตัวล าบาก เพราะ
บุคคลในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีการลงทุนหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ  
 2.) การลดหรือบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation)  
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เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการแทรกแซงของ
มนุษย์เพ่ือลดสาเหตุของผลกระทบหรือเพ่ิมการเก็บกักก๊าซเรือนกระจก (IPCC, 2001)โดยอาศัยเทคโนโลยี มาตรการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการหาพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถท าได้ดังนี้ 
 1) การก าจัด (Elimination) คือ การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ท าให้สินค้าการ
ท่องเที่ยวหรือการบริการมีคุณภาพลดลง เช่น การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ ยวเดินหรือขี่จักรยานไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลนักแทนการขึ้นรถ 
 2) การลด (Reduction) คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าที่จ าเป็น เช่น การก าหนดระยะเวลาในการดับไฟฟ้า การน าระบบระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมาใช้กับ
ระเบียงทางเดินและก็อกน้ าของที่ พักแรมบางแห่ง การเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ  การปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับ 25 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า หรือการตั้งเวลาในการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เป็น
ต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ทันทีและมีผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน 
 3) การทดแทน (Substitution) คือ การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้
พลังงานลม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการน าสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (ภราเดช 
พยัฆวิเชียร และ รชพร จันทร์สว่าง, 2555) วิธีการนี้มีศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว  
 4) การชดเชย (Offsetting) คือ การชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การชดเชย
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยเครื่องบิน  โดยการร่วมลงทุนในโครงการปลูกป่า 
โครงการฟ้ืนฟูป่าชายเลนหรือโครงการพลังงานสะอาดในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้ไม่ถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
นอกจากนี้ ยังต้องการความร่วมมือจากโครงการและบุคลากรต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการชดเชยอย่างแท้จริง  
 นอกจากนี้ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) ได้กล่าวถึงแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
การท่องเที่ยวว่าควรมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ย วที่ยั่งยืนเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ความสมบูรณ์และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการลดความเสี่ยงของภาคการท่องเที่ยวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยวต้องน า
มาตรการด้านการปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาใช้ร่วมกันในการวางแผนเพ่ือการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้
ระยะเวลานานและมีผลต่อเนื่อง ดังนั้นทางภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะได้มีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึน  
 
3. สรุป 
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อภาคการท่องเที่ยว เช่นเดียวกันกับ
ภาคการท่องเที่ยวที่มีส่วนท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นภาคการท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใน 2 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรรเทาหรือลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้การ
ปรับตัวและการบรรเทาเป็นสองสิ่งที่ต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กัน  
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