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คํานํา
สภาวะโลกรอนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหน้ําแข็งที่ขั้วโลกละลาย ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และเกิดการ
กัดเซาะชายฝงทะเล สภาวะโลกรอนทําใหกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นของโลกเคลื่อนตัวชาลง สงผลทํา
ใหอากาศเหนือพื้นที่ที่กระแสน้ําทั้งสองไหลผานเกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้นทําใหน้ํา
ระเหยกลายเปนไอน้ําในอากาศมากขึ้น มีผลทําใหความแปรปรวนของอากาศทวีความรุนแรง และสงผล
กระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย
มนุษยเปนตัวการสําคัญในการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ที่เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสภาวะ
โลกรอน สําหรับประเทศไทย ถึงแมวาจะปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนอันดับที่ 31 ของโลก แตก็เปน
อันดับที่ 4 ในกลุมประเทศเอเซียน โดยที่รอยละ 22 เกิดขึ้นจากการบุกรุกทําลายปาไม ซึ่งปจจุบันไดลุกลาม
เขาไปในพื้นที่ตนน้ําของประเทศ
ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความตระหนักใหประชาชนโดยทั่วไป ไดทราบถึงบทบาทของปาตนน้ําที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกรอน เอกสารเผยแพรฉบับนี้จึงถูกจัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อ (1)สราง
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับโลกรอน (2)นําเสนอสถานการณของปาตนน้ําในปจจุบัน และแนวโนมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และ (3)วิเคราะหบทบาทของปาตนน้ําที่จะมีผลตอสภาวะโลกรอนในอนาคต

สภาวะโลกรอน
โลกรอน เปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณอันหนึ่งที่มีชื่อวา ปรากฏการณเรือนกระจก หรือ
Green house effect ถาติดตามดูรายการโทรทัศนบอย ๆ จะเห็นโฆษณาฟลมกรองแสงรถยนตอันหนึ่ง
ในภาพยนตรนั้นจะมีผูหญิงคนหนึ่งยืนอยูขางรถยนตที่จอดตากแดด และเฝาคอยอาหารที่เธอนําไปวางไวใน
รถยนตคันนั้นอยางใจจดใจจอ โดยมีครอบครัวนั่งคอยใหกําลังใจอยูใกล ๆ สักพักหนึ่งอาหารก็สุกแลวเธอก็
นําออกมารับประทานกับครอบรัวของเธอ ถึงแมวาจะเปนเพียงโฆษณาเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นวา ถารถ
คันนั้นไมติดฟลมกรองแสง จะทําใหอากาศภายในรถรอนจนสามารถทําใหอาหารสุกไดก็ตาม แตก็แฝงใหเห็น
ถึงปรากฏการณเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในรถคันนั้น
กระจกรถยนตจะทําหนาที่คลายคลึงกับกาซเรือนกระจกที่ปะปนอยูภายในอากาศที่หอหุมโลก กาซ
เรือนกระจกนี้ ประกอบดวย กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O)
กาซโอโซน (O3) และไอน้ํา (H2O) กาซตาง ๆ เหลานี้จะยอมใหรังสีคลื่นสั้นที่แผมาจากดวงอาทิตยผานชั้น
ของอากาศลงมาที่ผิวโลกได เมื่อพื้นโลกไดรับรังสีคลื่นสั้น บางสวนของรังสีคลื่นสั้นจะสะทอนกลับออกไป
จากผิวโลก สวนที่เหลือจะถูกผิวโลกดูดซับเอาไว แลวแผรังสีกลับออกมาในรูปของรังสีคลื่นยาว แตกาซ
เรือนกระจกที่ปะปนอยูในอากาศที่หอหุมโลกจะไมยอมใหรังสีคลื่นยาวนี้ออกไปสูอวกาศ ทําใหเกิดการสะสม
รังสีคลื่นยาวแลวแปรสภาพไปเปนความรอน มีผลทําใหอุณหภูมิอากาศที่หอหุมโลกสูงขึ้น
ปรากฏการณเรือนกระจก เปนปรากฏการณทางธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันมาเปนระยะ
เวลานานแลว โดยทําใหอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น 0.74 องศาเซลเซียสในชวงระยะเวลา 100 ปที่ผานมา
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จากปรากฏการณทางธรรมชาตินี้กอใหเกิดเปนคําถามขึ้นมาวา ถาไมเกิดปรากฏการณดังกลาวจะเกิดอะไร
ขึ้นกับโลกใบนี้ นักวิทยาศาสตรไดคํานวณและพยากรณเอาไววา ถาปราศจากปรากฏการณนี้โลกจะมี
อุณหภูมิลดต่ําลงจากปจจุบันประมาณ 60 องศาฟาเรนไฮท หรือ ประมาณ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งเปน
อุณหภูมิของอากาศที่มนุษยไมสามารถดํารงชีวิตอยูได ทั้งนี้เปนผลมาจากพืชสรางอาหารไดนอยลง ทําให
สัตวและมนุษยขาดอาหารและลมตายไป
อยางไรก็ตามในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมานี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของอากาศที่หอหุมโลกนี้มี
ลักษณะที่เปนแบบทวีคูณ จากการศึกษาลักษณะอากาศยอนหลังดวยการวิเคราะหชั้นน้ําแข็งที่ขั้วโลกพบวา
ในชวงป พ.ศ. 2393 ถึง 2453 อุณหภูมิอากาศที่หอหุมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก จนกระทั่งในชวงป
พ.ศ.2454 ถึง 2483 อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 0.35 องศาเซลเซียส และในชวง 30 ปยอนหลังจากนี้ไปคือตั้งแต
ป พ.ศ. 2513 ถึง 2549 อุณหภูมิอากาศของโลกสูงขึ้นมาอีก 0.55 องศาเซลเซียส การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
อากาศดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย ที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศเปนจํานวน
มากนั่นเอง
มีการตรวจสอบสภาพอากาศในป พ.ศ.2543 พบวาทั่วโลกมีการปลอยกาซเรือนกระจกเปนจํานวน
มากถึง 41,755 ลานตันคารบอนไดออกไซด จากขอมูลดังกลาวนี้มีขอสงสัยขึ้นมาวา ทําไมตองมีหนวยเปน
ลานตันคารบอนไดออกไซด คําตอบก็คือ กาซเรือนกระจกแตละชนิดมีบทบาทตอการเกิดปรากฏการณเรือน
กระจกไมเทากัน
อาทิ
กาซมีเทนมีบทบาทตอการเกิดปรากฏการณเรือนกระจกมากกวากาซ
คารบอนไดออกไซดถึง 21 เทา ในขณะเดียวกันกาซไนตรัสออกไซดจะมีบทบาทตอการเกิดปรากฏการณ
เรือนกระจกมากกวากาซคารบอนไดออกไซด ถึง 210 เทา ดังนั้นจึงกําหนดใหกาซคารบอนไดออกไซดเปน
มาตรฐานในการเปรียบเทียบ
จากจํานวนกาซเรือนกระจกทั้งหมด 41,755 ลานตันคารบอนไดออกไซด นี้ แบงออกเปน กาซ
คารบอนไดออกไซดรอยละ 77 กาซมีเทนรอยละ 14 กาซไนตรัสออกไซดรอยละ 8 ที่เหลืออีกรอยละ 1 เปน
กาซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ เมื่อมีการสืบคนลึกลงไปอีกก็พบวา กาซเรือนกระจกทั้งหมดนี้ถูกปลดปลอย
ออกมาจากจากภาคพลังงาน อันไดแก การผลิตกระแสไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิง การใชรถยนตหรือ
เครื่องยนตตาง ๆ มากที่สุด คือรอยละ 61.4 รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่มุงเนนไปที่
การบุกรุกทําลายปาไม รอยละ 18.2 การปลดปลอยกาซจากภาคเกษตร เชน กาซมีเทนจากการทํานาและมูล
ของสัตวเลี้ยง รอยละ 13.5 ที่เหลือเปนการปลดปลอยจากภาคของเสียและและกระบวนการทางอุตสาหกรรม
รอยละ 3.5 และ 3.4 ตามลําดับ
สําหรับประเทศไทยมีการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2537 พบวาปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนจํานวน
286.37 ลานตันคารบอนไดออกไซด หรือประมาณ รอยละ 0.75 ของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมา
ทั้งโลก โดยประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 31 ของโลก และอยูในกลุมที่ไมไดถูกจับตามองของชาวโลก ทั้งนี้
ประเทศที่ถูกชาวโลกจับตามองมากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย บราซิลและ
รัสเซีย ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกันในระหวางประเทศเอเซียนดัวยกัน พบวาประเทศไทยอยูใน
อันดับที่ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และพมา
ในสวนของแหลงที่มาของกาซเรือนกระจกที่ประเทศไทยปลดปลอยออกสูอากาศนั้น มาจากภาค
พลังงานรอยละ 45.3 รองลงมาคือภาคเกษตรรอยละ 27 การบุกรุกทําลายปาไมรอยละ 21.6 ที่เหลือเปน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคของเสีย รอยละ 5.8 และ 0.3 ตามลําดับ
จากการสํารวจครั้งลาสุดเมื่อป
พ.ศ. 2548 พบวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากขึ้นทุกภาคสวน รวมไปถึงการบุกรุกทําลาย
ปาไมดวย ซึ่งมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ 22.6 ของการปลดปลอยทั้งหมด
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เมื่ออุณหภูมิของอากาศที่หอหุมโลกสูงมากขึ้น น้ําแข็งที่ขั้วโลกและบริเวณภูเขาสูงจะละลาย การ
ละลายของน้ําแข็งที่ขั้วโลกทําใหอุณหภูมิของน้ําทะเลที่ขั้วโลกสูงขึ้นตามไปดวย ความแตกตางของอุณหภูมิ
น้ําทะเลที่ขั้วโลกกับน้ําทะเลที่เสนศูนยสูตรลดนอยลง การเคลื่อนที่ของกระแสน้ําอุน และกระแสน้ําเย็นของ
โลกจึงมีนอยลง หรืออาจจะหยุดไหลไปในที่สุดได การหยุดการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็น
ของโลก ทําใหอากาศเหนือพื้นที่ที่กระแสน้ําทั้งสองไหลผานมีการเปลี่ยนแปลงไป บางพื้นที่อากาศจะรอน
มากขึ้น แตบางพื้นที่อากาศจะเย็นลง และสงผลตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว เชน อากาศที่เย็น
นอกฤดู (เดือนกุมภาพันธ 2551) ทําใหวัวในประเทศจีนขาดแคลนอาหาร ทําใหปลาตามแหลงน้ําตาง ๆ ของ
ประเทศเวียดนามตายไป และทําใหตนขาวที่ประเทศทั้งสองปลูกตองตายไป
การละลายของน้ําแข็งที่ขั้วโลกและบริเวณภูเขาสูง ทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และกอใหเกิดการ
กัดเซาะชายฝงทะเล สําหรับประเทศไทยระดับน้ําทะเลมีอัตราการเพิ่มขึ้น 20 มิลลิเมตรตอป จากการสํารวจ
พื้นที่ชายฝงทะเลพบวา
ในชวงระหวางป พ.ศ.2497 ถึง 2517 พื้นที่ชายฝงทะเลตําบลบางแกว อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรีถูกน้ําทะเลกัดเซาะเขาไปประมาณ 200 เมตร และใชวงระหวางป พ.ศ.2512 ถึง
2530 พบวา บริเวณปากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกถูกน้ํากัดเซาะเขาไปในฝงถึง 500 เมตร จากการศึกษา
ในปจจุบันพบวา การกัดเซาะชายฝงบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกอยูในอัตรา 10 ถึง 25 เมตรตอป
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิจุดน้ําคางทําใหระดับของฐานเมฆลดต่ําลง จากการ
เปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน และคาเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิจุดน้ําคาง ในชวงระยะเวลากอนและ
หลังการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยองใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ผลปรากฏวาระดับของฐานเมฆ
ลดต่ําลงเฉลี่ยตลอดทั้งปเทากับ 14 เมตร เมือ่ ระดับเมฆลดต่ําลง อุณหภูมิของอากาศโดยรอบเมตรจะสูงขึ้น
ตามกฎของ adiabatic lapse rate (อุณหภูมิของอากาศจะลดต่ําลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มมากขึ้น) เมือ่
อุณหภูมิของอากาศรอบฐานเมฆเพิ่มมากขึ้น อากาศจะขยายตัวและรองรับไอน้ําไดมากขึ้น ทําใหฝนมีโอกาส
ตกนอยลง เหตุการณดังกลาวนี้เปรียบไดกับการเทน้ําจํานวน 150 ลิตรลงไปในโองที่มีความจุ 100 ลิตร น้ํา
ในสวนเกินคือ 150 – 100 = 50 ลิตร ยอมลนออกมา เปรียบเสมือนกับกอนอากาศที่มีความจุ 100 ลิตร แตมี
ไอน้ํามากถึง 150 ลิตร โอกาสที่ไอน้ําจะรวมตัวกันเปนหยดน้ําฝนและตกลงสูพื้นดินจึงมีมาก แตถากอน
อากาศขยายตัวเปน 200 ลิตร แนนอนที่สุด โอกาสที่ไอน้ําจํานวน 150 ลิตร จะตกลงมาเปนฝนยอมมีนอย
แตอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้น ยอมทําใหน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ ไมวาจะเปน ลําหวย หนอง คลอง บึง
แมน้ํา ทะเล และมหาสมุทร ระเหยกลายเปนไอน้ําเขาไปบรรจุในกอนอากาศมากขึ้น ทั้งนี้สามารถรูสึกไดจาก
ความอบอาวของอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน โดยปกติไอน้ําในอากาศที่ทําใหมนุษยรูสึกสบายตัวนั้น จะมี
คาของปริมาณความชื้นสัมพัทธ หรืออัตราสวนของไอน้ําที่มีอยูในอากาศจริงกับไอน้ําที่สามารถมีอยูไดสูงสุด
ในขณะนั้น เทากับรอยละ 60
อยางไรก็ตามแมวาอากาศจะสามารถรองรับไอน้ํามากขึ้น แตความรอนที่พื้นผิวโลก กอใหเกิดเปน
แรงพยุง ไอน้ํา และหยดน้ําฝนไมใหตกลงสูพื้นดินได และ/หรือ ความรอนดังกลาวทําใหหยดน้ําฝนที่กําลังจะ
ตกลงสูพื้นดิน ระเหยกลายเปนไอน้ําลอยกลับขึ้นไปอีกครั้ง ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอยครั้งในขณะที่
ทําฝนเทียมในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย โดยเปนขอสังเกตของเจาหนาที่ประจําสํานักฝนหลวงและการ
บินเกษตร ที่พบวา มีฝนเกิดขึ้นในระดับความสูงที่ดําเนินการทําฝนเทียม แตในภาคพื้นดินไมปรากฏวามีฝน
ตกลงมาเลย
รวมความไดวา แรงพยุงที่เกิดขึ้นจากความรอนที่พื้นผิวดิน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับ
ไอน้ําจากการขยายตัวของกอนอากาศ ทําใหฝนตกยากมากขึ้น แตถาฝนมีโอกาสตกแลวจะตกลงมาเปน
จํานวนมาก ขอสรุปนี้กอใหเกิดเปนขอสงสัยตอเนื่องขึ้นมาอีกวา เมื่อฝนมีโอกาสตกยากแลว ฝนจะลอยไป
ตกที่ใดบาง เมื่อนําเหตุการณนี้มาพิจารณารวมกับปจจัยของการเกิดฝนแตละครั้งที่วา จะตองประกอบไป

4

ดวย 3 ปจจัยหลัก คือ (1)ไอน้ํา ที่เปนแหลงที่มาของน้ํา (2)ความเย็น ที่ทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนละอองน้ํา และ
(3)ฝุนละอองในอากาศ ที่ทําหนาที่เปนแกนกลางในการรวมละอองน้ําใหเปนหยดน้ํา และตกลงสูพื้นดิน จะ
พบวาฝนที่มีโอกาสตกยากนั้น จะถูกลมพัดหอบไปตกในบริเวณพื้นที่สูงและถูกปกคลุมไปดวยปาไมที่แนน
ทึบ ซึ่งมีทั้งความเย็นอันเนื่องมาจากระดับความสูงของพื้นที่ และไอน้ําที่ระเหยขึ้นมาเสริมจากพื้นที่ปาไมที่
ปกคลุมอยู สวนฝุนละอองที่ทําหนาที่เปนแกนกลางในการรวมตัวของละอองน้ํานั้น จะถูกทดแทนดวยการ
ผสมคลุกเคลากันของละอองน้ํา ในขณะที่ละอองน้ําถูกลมพัดผานเรือนยอดไมในปาที่มีลักษณะสูง ๆ ต่ํา ๆ ไม
เทากัน ดังตัวอยางของการเกิดน้ําปาไหลหลากที่น้ําตกสายรุง และน้ําตกไพรสวรรค อําเภอยานตาขาว
จังหวัดตรังเมื่อเดือนเมษายน 2550 เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นจากการตกของฝนจํานวนมากอยางตอเนื่อง
บนพื้นที่ที่เปนภูเขาสูง ซึ่งถูกปกคลุมไปดวยปาธรรมชาติที่สมบูรณ โดยไมมีฝนตกในบริเวณที่เปนน้ําตกเลย
ทําใหทั้งเจาหนาที่และนักทองเที่ยวไมไดระวังตัว จึงทําใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก

พื้นที่ตนน้ํา
จากเหตุการณน้ําปาไหลหลากที่อําเภอยานตาขาวนี้ ทําใหเกิดเปนขอสงสัยขึ้นมาวาปาตนน้ําชวย
ปองกันอุทกภัยไดจริงหรือไม แตกอนที่จะเขาไปสูการวิเคราะหปญหานี้
ขอใหทําความเขาใจกับคําวา
ตนน้ําเสียกอน เริ่มตนจากคําวา ลุมน้ํา หรือ watershed พื้นที่ลุมน้ํา หมายถึง พื้นที่ที่อยูเหนือจุด ๆ หนึ่ง
บนลําธาร ที่ทําหนาที่รองรับน้ําฝน และนําน้ําในสวนเกินจากน้ํา 3 สวน คือ (1)การดูดยึดไวของดิน (2)การ
นําขึ้นไปใชในการคายน้ําของตนไม และ (3)การรั่วซึมผานชั้นหินที่อยูใตชั้นดินออกนอกลุมน้ําไป โดยจะนํา
น้ําในสวนที่เกินจากน้ําทั้งสามสวนนี้ลําเลียงใหกับลําธารทั้งทางผิวดินและใตดิน
แลวจึงระบายใหกับพื้นที่
ทายน้ําโดยไหลผานจุดที่กําหนดใหนั้น
ถาจะเปรียบใหใบมะละกอเปนพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด และจุดที่กําหนดใหอยูที่ขั้วใบ ขอบของใบจะ
เปรียบเสมือนสันเขาที่ทําหนาแบงน้ําฝนที่ตกลงมาจากทองฟาใหตกลงในขอบเขตของลุมน้ํา
เนื้อใบจะทํา
หนาที่เสมือนกับพื้นดินที่มีการใชประโยชนที่ดินชนิดตาง ๆ บางสวนของน้ําฝนที่ตกลงบนใบมะละกอ จะ
ระเหยกลายเปนไอน้ํากลับขึ้นไปในอากาศ ซึ่งเปรียบไดกับการดึงน้ําจากดินกลับขึ้นไปใชของตนไม
แต
บางสวนของน้ําฝนจะเกาะติดอยูกับใบมะละกอ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการดูดยึดน้ําฝนเอาไวของดิน สําหรับ
บางสวนของน้ําฝนที่รั่วออกจากใบ ไปตามรูใบที่ถูกหนอนเจาะกิน จะเปรียบไดกับการรั่วซึมของน้ําฝนผาน
ชั้นหินที่อยูใตชั้นดินออกนอกลุมน้ําไป น้ําฝนบนใบมะละกอที่เหลือจากน้ําทั้งสามสวนนี้จะถูกลําเลียงมาตาม
เสนใบ ซึ่งเปรียบเสมือนกับลําหวยยอย กอนที่จะไหลลงมารวมตัวกันที่ขั้วไป ซึ่งเปนจุดที่กําหนดให แลวจึง
หยดลงสูพื้นดิน ซึ่งเปรียบเสมือนกับการระบายตอใหกับพื้นที่ทายน้ํา
เมื่อทําความเขาใจกับคําวาลุมน้ําแลว คําตอไปที่ควรรูก็คือ ตนน้ํา หรือ Head watershed อันที่
จริงคําวาตนน้ําก็มีความหลายภายในตัวของมันเองอยูแลว ซึ่งจะหมายถึงสวนหนึ่งของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความ
ลาดชัน และ/หรือ อยูบนพื้นที่สูง ถาเปรียบไดกับใบมะละกอ พื้นที่ตนน้ําจะอยูบริเวณขอบใบที่หยักขึ้นสูงจาก
พื้นใบ
สําหรับที่มาของพื้นที่ตนน้ํานั้น เกิดขึ้นจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการศึกษาและจัดแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปนสวน ๆ ตามความเหมาะสมกับ
การใชประโยชนที่ดินชนิดตาง ๆ เรียกวา ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (watershed classification) โดยเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ.2526 และเสร็จสิ้นในป พ.ศ.2534
คณะทํางานไดนําปจจัยตาง ๆ ที่ประกอบไปดวย ความลาดชันของพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ําทะเล
ของพื้นที่ ลักษณะของแผนดิน (landform) ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา ชนิดดิน การปรากฏของพื้นที่
ปาไม และศักยภาพของพื้นที่ตอการทําเหมืองแรชนิดตาง ๆ มาเปนตัวแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปน 5 ชั้น
คุณภาพลุมน้ํา และกําหนดใหแตละชั้นมีความเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินชนิดตาง ๆ โดยสังเขปดังนี้
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(1)ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 เปนพื้นที่ที่เปนภูเขาสูงและมีความลาดชันมาก กําหนดใหเปนพื้นที่ปา
เพื่อการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนปาตนน้ําลําธาร
(2)ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2 สวนใหญเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนไหลเขา กําหนดใหเปนพื้นที่ปา
เศรษฐกิจ
(3)ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3 ไดแกพื้นที่ลาดเชิงเขา กําหนดใหปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทไมยืนตน
และ/หรือ ทําสวนผลไม ที่มีมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา
(4)ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 4 ไดแกพื้นที่ที่มีลักษณะเปนลูกเนิน (rolling terrain) หรือพื้นที่ราบ
ขั้นบันไดสองฝงลําน้ํา (terrace) กําหนดใหเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจําพวกพืชไรชนิดตาง ๆ
(5)ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 5 สวนมากเปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมขัง หรือ flood plain กําหนดใหเปน
พื้นที่ทํานา
ทั้งนี้ในชวงระยะเวลาตอมารัฐบาลไดกําหนดใหพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และพื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําชั้นที่ 2 เปนพื้นที่ตนน้ําของประเทศไทย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของพื้นที่ตนน้ําในแตละภาคของประเทศไทย
ภาค
พื้นที่ทั้งหมด (ไร)
ภาคเหนือ
106,027,680
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105,533,063
ภาคกลาง-ภาคตะวันตก
43,450,503
ภาคตะวันออก
21,487,812
ภาคใต
44,196,992
รวม/เฉลี่ย
320,696,950

รอยละของพื้นที่ที่เปนตนน้ํา
46.30
9.70
25.94
11.40
27.54
24.18

สถานการณพื้นที่ตนน้ํา
จากอดีตที่ผานมาพื้นที่ตนน้ําของประเทศไทยถูกปกคลุมไปดวยปาธรรมชาติที่สมบูรณ
จากการ
แปลภาพถายทางอากาศพบวาในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมทั้งสิ้น 175 ลานไร หรือประมาณ
รอยละ 54.6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยมีพื้นที่ทําการเกษตรเพียงรอยละ 20.5 ตอมาการเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วของจํานวนประชากรทําใหเกิดความตองการนําทรัพยากรธรรมชาติชนิดตาง ๆ มาใชประโยชนกัน
มากขึ้น ทั้งในสวนของการทําไม การทําเหมือง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาไมไปเปนพื้นที่ทํา
การเกษตรชนิดตาง ๆ เพื่อสรางอาหาร สงผลทําใหพื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว เหลือเพียง 89.38 ลานไร
หรือรอยละ 28 ของพื้นที่ทั้งประเทศในป พ.ศ.2532 ในขณะเดียวกันพื้นที่ทําการเกษตรไดเพิ่มมากขึ้นเปน
รอยละ 41.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
พื้นที่ปาไมยังคงถูกนํามาใชประโยชนอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบัน ทําใหพื้นที่ปาไมลดลงเปนลําดับ
จากการติดตามตรวจสอบดวยภาพถายทางอากาศ และภาพถายดาวเทียม พบวาในป พ.ศ.2536, 2538 และ
2541 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ 24.09, 23.74 และ 23.40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
ตามลําดับ
จากการนําพื้นที่ปาไมที่เหลืออยูในแตละภาคของประเทศในชวงระยะเวลาตาง ๆ กัน มาสรางเปน
แบบจําลองคณิตศาสตร และใชแบบจําลองนั้นประเมินคาพื้นที่ปาไมในแตละภาคของประเทศไทยที่เหลืออยู
ในป พ.ศ. 2551 นี้ ปรากฏวาพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใตและภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ 42.37, 23.60, 20.43, 16.69 และ 12.29 ของพื้นที่แต
ละภาค
เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางพื้นที่ตนน้ํา กับพื้นที่ปาไมที่เหลืออยู ภายใตสมมุติฐานที่วา การบุกรุก
ทําลายปาไมจะเริ่มตนจากพื้นที่ราบลุมหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 5 ขึ้นไปยังพื้นที่ตนน้ํา หรือพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จะพบวาพื้นที่ภาคใตนาเปนหวงมากที่สุด เพราะมีพื้นที่ปาไมเหลืออยู
เพียงรอยละ 60.60 ของพื้นที่ตนน้ํา รองลงมาคือพื้นที่ภาคกลาง-ภาคตะวันตก มีพื้นที่ปาไมเหลืออยูเพียง
รอยละ 90.98 ของพื้นที่ตนน้ํา สวนภาคเหนือมีพื้นที่ปาไมเหลืออยูรอยละ 91.51 ของพื้นที่ตนน้ํา ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 1 ถึงแมวาภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง-ภาคตะวันตกจะดูดี แตขอเท็จ
50
40
30
20
10
0

ตนน้ํา
พื้นที่ปา


ก
ก
ใต
นือ
ออ
ันต
เห
ว
น
ั
ง
ะ
ว
ตะ
เฉีย
ง-ต
ลา
อก
ก
อ
วัน
ตะ
เปอรเซ็นตพ้น
ื ที่ปาไมที่เหลืออยูใ นป 2551
นือ
เห

รูปที่ 1 รอยละของพื้นที่ตนน้ํา และพื้นที่ปาไมในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย (พ.ศ.2551)
จริงก็คือ พื้นที่ปาตนน้ําถูกทําลายลงเปนจํานวนมากจากชาวไทยภูเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือ
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแมวาพื้นที่ปาไมจะมีมากกวาพื้นที่ตนน้ํา แตเมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ทั้งหมดของภาคแลว พื้นที่ปาไมของภาคตะวันเฉียงเหนือจะมีจํานวนนอยที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะพื้นที่
สวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูงนั่นเอง สําหรับในภาคตะวันออก แมวาขอมูลจะบงชี้วา
พื้นที่ปาไมมีมากกวาพื้นที่ตนน้ําถึง 1.79 เทา แตมีพื้นที่ปาไมสวนหนึ่งเปนสวนยางพารา ซึ่งถาจะพิจารณา
อยางผิวเผิน ก็นาจะเปนสิ่งที่ดี เพราะสวนยางพาราก็มีสภาพที่คลายคลึงกับสวนปา จึงสามารถใชทดแทน
ปาธรรมชาติได แตถาจะศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดจะพบวาความคิดดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ผิด ทั้งนี้จะได
กลาวในสวนของผลกระทบตอไป

ผลกระทบจากการทําลายปา
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมไปเปนพื้นที่ทําการเกษตร
นอกจากจะทําใหความสมบูรณของพื้นที่
ลดลงอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพ จากพื้นที่ผลิตและสรางธาตุอาหาร ไปเปนพื้นที่ใชอาหารแลว
ยังมีผลทําใหความสามารถในการดูดซับน้ําฝนลดลงมากกวารอยละ 40 อีกดวย เมื่อดินดูดซับน้ําฝนไดนอย
น้ําฝนที่ตกลงมาสวนใหญ จึงกลายเปนน้ําที่เออนองตามผิวหนาดินและไหลลงสูลําธารอยางรวดเร็วทางผิวดิน
กอใหเกิดเปนน้ําปาไหลหลากในบริเวณที่ลาดเชิงเขา และแปรสภาพไปเปนอุทกภัยในบริเวณที่ราบตอนลาง
ในชวงฤดูฝน
นอกจากนี้การไหลของน้ําดังกลาวนี้ จะมีพลังงานที่พอที่ทําใหเกิดการกัดเซาะเอาผิวหนาดินที่อุดม
ไปดวยธาตุอาหารออกไปจากพื้นที่อีกดวย
ทําใหชั้นดินบางลงและเก็บกักน้ําฝนไดนอยลง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอเนื่องไปถึงการเพิ่มความรุนแรงของน้ําไหลบาหนาดินที่จะเกิดขึ้นจากการตกของฝนในครั้งตอ ๆ ไป
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ในทํานองเดียวกัน เมื่อไมมีน้ําฝนซึมลงไปในชั้นดิน ก็จะไมมนี ้ําในชั้นดินที่คอยหลอเลี้ยงลําธารในชวงฤดูแลง
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําใชได
ในกรณีของสวนยางพารา เนื่องจากยางพาราเปนไมที่ตองการแสงมากในขณะที่โตเต็มวัย และการ
ปลูกเปนหมูจะทําใหสวนยางพารายกระดับของใบไปอยูปลายของเรือนยอดชั้นบนสุด ประกอบกับการถาง
วัชพืชในสวนยางพาราเพื่อลดการแกงแยงน้ําและธาตุอาหาร และเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น จึงทําใหหยดน้ําฝน
ขนาดใหญที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเม็ดฝนขนาดเล็กบนเรือนยอดไมยางพารา ตกลงสูพื้นดินโดยตรง
ดวยพลังงานที่สูง กอใหเกิดการอัดแนนของผิวดินและลดความสามารถในการดูดซับน้ําฝนใหนอยลง ผลที่
ตามมาเปนลําดับก็คือ การเกิดน้ําไหลบาหนาผิวดิน น้ําปาไหลหลาก การกัดชะพังทลายของดินผิว ชั้นดินบาง
ลง การเก็บกักน้ํานอยลง และการเกิดสภาวะการขาดแคลนน้ําใช
เมื่อน้ําฝนถูกเก็บกักไวในดินไดนอย จะไมมีน้ําในดินสําหรับลดพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย ซึ่งปกติ
จะถูกใชไปกับกระบวนการคายระเหยน้ํา (ซึ่งเปนผลรวมระหวางการระเหยน้ําจากผิวน้ํา ผิวดิน และผิวพืช กับ
การคายน้ําของตนไม)
ทําใหพลังงานจากรังสีดวงอาทิตยถูกใชไปในการเพิ่มความรอนใหกับพื้นดินและ
อากาศที่อยูเหนือพื้นดินนั้น สงผลตอเนื่องไปทําใหฝนตกยาก

ปาไม : แหลงเก็บกักและดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
ปาไมเปนแหลงเก็บกัก และดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง โดย
ผานกระบวนการสังเคราะหแสง (photosynthesis) ที่สามารถเขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดดังนี้ คือ ;
คารบอนไดออกไซด + น้ํา
6 CO2 + 12 H2O

→
→

น้ําตาล + ออกซิเจน + น้ํา
C6 H12 O6 + 6 O2 + 6 H2O

ตอจากนั้นจึงนําน้ําตาลในสวนที่เกินจากการถูกนําไปใชกับกระบวนการหายใจ ไปเก็บไวในสวนตาง ๆ ของ
ตนไม คือ ลําตน กิ่ง ใบ ดอก ผล และราก ซึ่งผลรวมของน้ําหนักแหงที่สะสมอยูในสวนตาง ๆ ของตนไม ที่
เห็นอยู ณ เวลานั้นเรียกวา มวลชีวภาพ หรือ Biomass (Bio) โดยจะเปนแหลงใหญที่ใชสําหรับการเก็บกัก
กาซคารบอนไดออกไซดจากอากาศในชวงระยะเวลานานของปาไม
ในแตละป ตนไมจะสรางเสริมสวนที่เปน ลําตน กิ่ง ใบ ดอก ผล และรากขึ้นมาใหม ซึ่งน้ําหนักแหง
ของสวนที่เพิ่มขึ้นมานี้ เรียกวา ผลผลิตมวลชีวภาพ หรือ Biomass production (BP) ในขณะเดียวกัน
ตนไมจะทิ้งสวนประกอบตาง ๆ ที่หมดอายุการใชงาน หรือไมใชงานแลวลงสูพื้นดิน เรียกวา ผลผลิตซาก
พืช หรือ litter production (LP) ผลรวมของผลผลิตมวลชีวภาพ กับผลผลิตซากพืช เรียกวา ผลผลิต
ปฐมภูมิสุทธิ หรือ Net Primary Production (NPP) ซึ่งเปนสวนที่ตนไมดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
จากอากาศในแตละป
เมื่อนําผลจากการศึกษาของนักวิชาการ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ทําการคนหามวลชีวภาพ และผลผลิตปฐมภูมิ
สุทธิของปาไมชนิดตาง ๆ มาแปลงใหเปนคาจํานวนธาตุคารบอนที่อยูภายในตนไมตามขอกําหนดของ The
International Panel of Climate Change (IPCC) ซึ่งกําหนดไววา ปริมาณธาตุคารบอนที่อยูภายในตนไมจะ
มีคาเทากับ 0.5 ของปริมาณมวลชีวภาพ ปรากฏผลของการดําเนินงานดังรายละเอียดในตารางที่ 2 คือ
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุคารบอนที่อยูภายใน มวลชีวภาพ (Bio) ผลผลิตมวลชีวภาพ (BP) ผลผลิตซากพืช
(LP) และผลผลิตปฐมภูมิสุทธิ (NPP) ของปาชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย
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ชนิดปา
ปาดิบชื้น
ปาดิบแลง
ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง
แหลงที่มา :

ปริมาณธาตุคารบอน (ตัน/ไร)
Bio
BP
LP
26.48
1.65
0.62
17.79
1.34
0.64
13.66
1.02
0.37
10.08
0.90
0.36
(1) จิรนันท ธีระกุลพิศุทธิ์ (2546)
(2) สนธยา จําปานิล (2547)
(3) สาพิศ ดิลกสัมพันธ และคณะ (2548)
(4) กิตติพงษ พงษบุญ (2543 )
(5) Kira et al (1971)
(6) UNFCCC

เอกสารอางอิง
NPP
2.27
1.98
1.39
1.26

(1) (5) และ (6)
(1) (2) และ (3)
(2) (3) และ (4)
(6)

นําปริมาณธาตุคารบอนที่อยูภายในมวลชีวภาพ และผลผลิตปฐมภูมิสุทธิของปาชนิดตาง ๆ ใน
ตารางที่ 2
มาประเมินเปนคาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกเก็บกักไวในปา และปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่จะถูกดูดซับไวในปาในแตละป ของปาชนิดนั้น ดวยการนํา 3.67 มาคูณ ทั้งนี้เปนผล
มาจากแนวคิดของ IPCC ที่วา โมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประกอบดวยธาตุคารบอน (C)
จํานวน 1 อะตอม และธาตุออกซิเจน (O2) จํานวน 2 อะตอม ธาตุคารบอนมีน้ําหนัก 12 กรัม-อะตอม
ในขณะที่ธาตุออกซิเจนมีน้ําหนัก 16 กรัม-อะตอม ทําใหโมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซดมีน้ําหนัก
เทากับ 12+(16*2) คือ 44 กรัม หมายความวาธาตุคารบอนที่อยูในมวลชีวภาพของตนไมจํานวน 12 กรัม จะ
เปนผลมาจากการที่ตนไมดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดจากอากาศเปนจํานวนถึง 44 กรัม
ดังนั้นคา
Factor of Conversion ในการปรับเปลี่ยนปริมาณคารบอนในมวลชีวภาพของตนไม ไปเปนกาซ
คารบอนไดออกไซดในอากาศ จึงมีคาเทากับ 44/12 = 3.67
ผลของการประเมินคาปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ถูกเก็บกัก และถูกดูดซับจากปาแตละชนิด ปรากฏวาปาไมของประเทศไทยสามารถเก็บ
กักกาซคารบอนไดออกไซดในรูปของมวลชีวภาพเฉลี่ยเทากับ 62.40 ตันตอไร และมีความสามารถในการ
ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดจากอากาศเพื่อนํามาสรางผลผลิตปฐมภูมิสุทธิเฉลี่ย 6.33 ตัน/ไร/ป ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ที่ถูกเก็บกักไวในปาในรูปของมวลชีวภาพ และปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ถูกดูดซับในแตละปของปาชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย
ชนิดปา
CO2 ที่ถูกเก็บกักในปา (ตัน/ไร) CO2 ที่ถูกดูดซับจากปา (ตัน/ไร/ป)
ปาดิบชื้น
97.18
8.33
ปาดิบแลง
65.29
7.27
ปาเบญจพรรณ
50.13
5.10
ปาเต็งรัง
36.99
4.62

ปาตนน้ํากับโลกรอน
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เมื่อนําความสามารถในการเก็บกัก และดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดของปาชนิดตาง ๆ
มา
ประยุกตใชกับจํานวนพื้นที่ปาไมในชวงระยะเวลาตาง ๆ ที่ประเมินไดจากแบบจําลองคณิตศาสตรที่ถูกสราง
ขึ้นมาแลว
จะทําใหทราบการเปลี่ยนแปลงของกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกาซเรือน
กระจกเหนือประเทศไทยในชวงระยะเวลาตาง ๆ กันได
เริ่มตนจากการใชแบบจําลองประเมินคาพื้นที่ปาตนน้ําที่จะถูกทําลายลงในแตละป ผลปรากฏวาในป
พ.ศ.2551 2552 2553 2554 และ 2555 ประเทศไทยจะสูญเสียพื้นที่ปาตนน้ําประมาณ 0.102, 0.096,
0.089, 0.080 และ 0.080 ลานไรตามลําดับ
ขั้นตอนตอไป เปนการหาคาพื้นที่ปาตนน้ําแตละชนิดที่จะตองสูญเสียไปในชวงระยะเวลาตั้งแตป
พ.ศ.2551 ถึง 2555 วามีจํานวนเทาไร ดวยการนําจํานวนรอยละของพื้นที่ปาแตละชนิดที่สํารวจพบในป
พ.ศ.2541 มาเปนฐานในการคํานวณหา กลาวคือ จากการสํารวจพบวาประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมที่ประกอบ
ไปดวย ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และสวนปากับสวนยางพารา คิดเปนรอยละ 8, 32,
34, 21 และ 5 ของพื้นที่ปาทั้งหมด (RFD, 1998)
นําผลลัพธที่ไดมาหาคาปริมาณธาตุคารบอนในปาแตละชนิดที่คาดวาจะถูกปลดปลอยออกไปในแต
ละปเมื่อปาตนน้ําถูกทําลายไป ดวยการนําปริมาณธาตุคารบอนที่ถูกเก็บสะสมไวในปาชนิดตาง ๆ ในรูปของ
มวลชีวภาพ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2) มาคูณกับจํานวนพื้นที่ปาไมชนิดนั้น ๆ ที่จะตองสูญเสียไปในแตป
ในชวงระหวางป พ.ศ.2551 ถึง 2555 ผลปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุคารบอนที่ถูกเก็บกักไวในรูปของมวลชีวภาพของปาชนิดตาง ๆ ที่คาดวาจะถูก
ปลดปลอยออกไปจากการทําลายปาตนน้ําในชวงระหวางป พ.ศ.2551-2555
ธาตุคารบอนที่อยูภายในมวลชีวภาพของปาที่คาวาจะสูญเสียไป (ลานตัน)
ชนิดปา
2551
2552
2553
2554
2555
ปาดิบชื้น
0.6794
0.6369
0.5944
0.5308
0.5308
ปาดิบแลง
0.4564
0.4279
0.3994
0.3566
0.3566
ปาเบญจพรรณ
0.5607
0.5257
0.4906
0.4381
0.4381
ปาเต็งรัง
0.1034
0.0970
0.0905
0.0808
0.0808
รวม
1.7999
1.6875
1.5749
1.4063
1.4063
ทําการประเมินคาปริมาณธาตุคารบอนที่ถูกเก็บกักไวในรูปของมวลชีวภาพที่จะสูญเสียไปจริง โดย
นําวิธีการคิดของ IPCC ที่ทําการศึกษาการสูญเสียมวลชีวภาพของปาไมในแตละปจากพฤติกรรมของการทํา
ไรเลื่อนลอยของชาวไทยภูเขามาประยุกตใช โดยกําหนดใหการทําไรเลื่อนลอยในปแรกนั้น รอยละ 45 ของ
มวลชีวภาพทั้งหมดจะถูกเผาในพื้นที่ อีกรอยละ 5 ถูกนํามาเผานอกพื้นที่ในรูปของไมฟน ที่เหลืออีกรอยละ
50 จะถูกปลอยทิ้งใหเนาเปอยผุพัง แตจากการศึกษาของกรมปาไม พบวารอยละ 90 ของซากพืชทั้งหมดจะ
ถูกยอยสลายหมดภายใน 3 ถึง 4 ป ดังนั้นจึงกําหนดใหในแตละปมีการยอยสลายของมวลชีวภาพที่ถูก
ปลอยทิ้งใหผุพังมีคาเทากับรอยละ 10
สงผลทําใหมวลชีวภาพที่ถูกปลอยทิ้งไวในพื้นที่จะยอยสลายหมด
ภายใน 5 ป นําขอกําหนดของเหตุการณทั้งหมดที่กลาวมาแลวขางตนนี้ มาหาคาปริมาณธาตุคารบอนที่จะ
ถูกปลดปลอยออกมาจริง
แลวแปลงคาใหเปนกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลดปลอยออกมาจริงจากการ
ทําลายปาตนน้ําชนิดตาง ๆ ในแตละป ดวยการนํา 3.67 มาคูณ ผลปรากฏวา ในชวงระยะเวลาตั้งแตป
พ.ศ.2551 ถึง 2555 การทําลายปาตนน้ําในประเทศไทยทําใหกาซคารบอนไดออกไซดถูกปลดปลอยออกมา
ทั้งสิ้น 23.47 ลานตัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่จะถูกปลดปลอยออกสูอากาศ หลังการทําลายปาตนน้ํา
ในชวงระหวางป พ.ศ.2551-2555
ชนิดปา
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลดปลอยออกมาหลังการทําลายปาตนน้ํา (ลานตัน)
2551
2552
2553
2554
2555
ปาดิบชื้น
1.49
1.65
1.79
1.87
2.06
ปาดิบแลง
1.00
1.11
1.20
1.26
1.39
ปาเบญจพรรณ
1.23
1.36
1.48
1.54
1.70
ปาเต็งรัง
0.23
0.25
0.27
0.28
0.31
รวม
3.95
4.37
4.74
4.95
5.46
สําหรับในสวนของการประเมินคาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่หมดโอกาสที่จะถูกปา
ตนน้ําชนิดตาง ๆ ดูดซับไวในแตละป เพื่อนําไปสรางผลผลิตปฐมภูมิสุทธินั้น นําคาปริมาณธาตุคารบอนที่
อยูในรูปของผลผลิตปฐมภูมิสุทธิของปาชนิดตาง ๆ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2) มาคูณดวยพื้นที่ปาตนน้ํา
ชนิดนั้น ๆ ที่คาดวาจะถูกทําลายไปในปตาง ๆ แลวนํามาแปลงคาใหเปนกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ
ที่ไมมีโอกาสที่จะถูกดูดซับจากปาตนน้ําแตละชนิด โดยนํา 3.67 มาคูณ
อยางไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ปา
ตนน้ําถูกทําลายอยางตอเนื่องทุกป ดังนั้นในการประเมินปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่หมดโอกาสที่จะ
ถูกดูดซับในแตละป จึงตองนํากาซคารบอนไดออกไซด ที่ไมไดถูกดูดซับจากพื้นที่ปาตนน้ําที่ถูกทําลายในป
กอนหนา เขามารวมประเมินดวย ผลของการประเมินพบวา ในชวง 5 ปขางหนา คือตั้งแตป พ.ศ.2551 ถึง
2555 การทําลายปาตนน้ําทําใหกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศไมถูกดูดซับเปนจํานวนถึง 9.02 ลานตัน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่ไมมีโอกาสที่จะถูกดูดซับเขาไปสรางผลผลิต
ปฐมภูมิสุทธิของปาตนน้ําชนิดตาง ๆ ในชวงระหวางป พ.ศ.2551 ถึง 2555
ชนิดปา
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ไมถูกดูดซับไปสรางผลผลิตปฐมภูมิสุทธิ (ลานตัน)
2551
2552
2553
2554
2555
ปาดิบชื้น
0.21
0.41
0.60
0.77
0.94
ปาดิบแลง
0.19
0.36
0.52
0.67
0.82
ปาเบญจพรรณ
0.21
0.41
0.59
0.75
0.92
ปาเต็งรัง
0.05
0.09
0.13
0.17
0.21
รวม
0.66
1.27
1.84
2.36
2.89
อยางไรก็ตามยังมีขอสงสัยตอเนื่องขึ้นมาอีกวา
ถาปลอยใหพื้นที่ปาตนน้ําถูกทําลายตอเนื่องไป
เชนนี้เรื่อย ๆ สภาวะโลกรอนจะเปนเชนใด เพื่อเปนการตอบปญหานี้ แบบจําลองสําหรับประเมินคากาซ
คารบอนไดออกไซดที่ถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศภายหลังการทําลายปาตนน้ํา
กับแบบจําลองเพื่อ
ประเมินคากาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่ไมมีโอกาสถูกดูดซับ เพราะไมมีการสรางผลผลิตปฐมภูมิสุทธิ
จึงถูกสรางขึ้นโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหความถดถอย (regression analysis) เปนเครื่องมือ ผลปรากฏวา
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลดปลอยออกมาภายหลังการทําลายปาตนน้ํา มีอัตราการเพิ่มขึ้นใน
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ลักษณะของการถดถอยตามเวลา โดยจะมีคาเทากับ 6.87 ลานตันในป พ.ศ.2570 ในทางตรงกันขามกับ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่ไมมีโอกาสถูกดูดซับเขาไปในปา เพื่อนําไปสรางผลผลิตปฐมภูมิ
สุทธิจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่เปนทวีคูณ โดยจะมีคาเทากับ 10.32 ลานตันในป พ.ศ.2570 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลดปลอยออกมา และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ในอากาศที่ไมถูกดูดซับ เมื่อปาตนน้ําถูกทําลาย
ป พ.ศ.
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (ลานตัน)
ที่ถูกปลดปลอยออกมาจากปา
ที่ไมถูกดูดซับเขาไปในปา
2551
3.95
0.66
2555
5.46
2.89
2560
6.02
5.47
2565
6.51
7.93
2570
6.87
10.32

บทสรุป
ความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ ทําใหประเทศไทยมีพื้นที่ตนน้ําที่สมควรเก็บรักษาเอาไวให
เปนปาอนุรักษ และปาเพื่อการทําไม หรือปาเศรษฐกิจแตกตางกันไปในแตละภาค ภาคเหนือมีพื้นตนน้ํามาก
ที่สุด รอยละ 46.3 ของพื้นที่ รองลงมาไดแกภาคใต และภาคกลางกับภาคตะวันตก รอยละ 27.54 และ 25.94
ของพื้นที่ สวนภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ตนน้ําเพียงรอยละ 11.4 และ 9.7 ของ
พื้นที่เทานั้น
ในขณะเดียวกันตําแหนงที่ตั้งของประเทศไทยในทวีปเอเชีย ทําใหประเทศไทยมีลักษณะอากาศที่
หลากหลาย เมื่อผนวกเขากับชนิดของดินแลว จะกอใหเกิดเปนพื้นที่ปาไมหลากหลายชนิดเชนกัน กลาวคือ
เปนปาดิบชื้น รอยละ 8 ของพื้นที่ปาไมทั้งหมด ปาดิบแลง รอยละ 32 ปาเบญจพรรณ รอยละ 34 และปา
เต็งรัง รอยละ 21 ที่เหลืออีกรอยละ 5 เปนพื้นที่สวนปาและสวนยางพารา
พื้นที่ปาไมของประเทศไทยถูกนํามาใชประโยชนอยางตอเนื่องจากอดีตที่ผานมา ปจจุบันพื้นที่ปาไม
ทั้งหมดมีจํานวนนอยกวาพื้นที่ตนน้ําที่กําหนดไว ทําใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมกับประชาชนมากขึน้
เปนลําดับ ไมวาจะเปนน้ําปาไหลหลาก อุทกภัย การกัดชะพังทลายของดิน และความแหงแลง
ในขณะเดียวกันการทําลายปาตนน้ํา ทําใหเกิดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ที่ถูกเก็บกัก
ไวในรูปของมวลชีวภาพของตนไมในปาออกสูอากาศ และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่จะ
ถูกตนไมดูดซับเขาไปสรางผลผลิตปฐมภูมิสุทธิ ผลของการพยากรณภายใตสมมุติฐานที่วา ถาปลอยใหปา
ตนน้ําถูกทําลายในลักษณะนี้ตอไปเรื่อย ๆ ภายใน 20 ปขางหนาจะมีกาซคารบอนไดออกไซดถูกปลดปลอย
ออกมาปละ 6.87 ลานตัน ในขณะเดียวกันกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศจะไมถูกตนไมในปาดูดซับเขา
ไปเปนจํานวน 10.32 ลานตันตอป
ถาการเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศเปนเชนนี้
จะทําใหสภาวะโลกรอนมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
และแนนอนที่สุดผลกระทบที่ประชาชนจะไดรับยอมทวีความรุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ
เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่แหงแลง และฝนที่ตกชุกในบริเวณที่อากาศเย็น
และชื้น ทั้งนี้นอกจากจะมีผลทําใหความรุนแรงของการเกิดอุทกภัยและปญหาภัยแลงยกระดับเพิ่มขึ้นแลว ยัง
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จะสรางความเสียหายจากการเกิดแผนดินถลม และการพัดพาดินโคลนเขามาในพื้นที่อยูอาศัยมากขึ้นอีกดวย
เมื่อทราบถึงตนเหตุของความเสียหายดังกลาวนี้แลว ยังจะปลอยใหปาตนน้ําถูกทําลายลงไปอีกหรือ ?

เอกสารอางอิง
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