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ผลกระทบต่อเน่ืองของการท าลายป่าและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน 

ดร. สรุางค์ เธียรหรัิญ 

กลุม่งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 

อาเซยีน หรือสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN : the Association of South East Asian 

Nations) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ.2510 ปัจจบุนัประกอบไปด้วย ประเทศ พมา่ ลาว  เวยีดนาม  ไทย สงิค์โปร  

มาเลเซีย  ฟิลปิปินส์  อินโดนีเซีย  บรูไน  และติมอร์ตะวนัออก  พืน้ท่ีป่าในประเทศเหลา่นีเ้ป็นป่าเขตร้อนท่ีมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสงู โดยเฉพาะประเทศฟิลปิปินส์ อินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นกลุม่ประเทศที่มีพืน้ท่ีป่าที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสงูมากที่สดุ   ประชากรสว่นใหญ่ใช้เนือ้ไม้ในการท าเฟอร์นิเจอร์  แผน่ไม้บาง  กระดาษ   เยื่อกระดาษ  เชือ้เพลงิ และ

พึง่พาของป่าเพื่อการยงัชีพ  ดงันัน้จึงท าให้มกีารตดัไม้มาใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก ท าให้ความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ลดลง 

และในปัจจบุนัมีความต้องการใช้พืน้ท่ีปลกูยางพาราและปาล์มน า้มนัที่เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก  ท าให้มีการบกุรุก

ท าลายป่ามากขึน้โดยเฉพาะพืน้ที่ป่าชายเลน  จากข้อมลูของ   FAO statistics 

(http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/ )  พบวา่ในช่วง 20 ปีที่ผา่นมาคือในปี พ.ศ. 2533-2553 เนือ้ที่ป่าไม้

ในแตล่ะประเทศสว่นใหญ่ลดลงแตม่ีบางประเทศเพิ่มขึน้คือประเทศฟิลปิปินส์และเวียดนาม (ตารางที1่) 

ตารางที่ 1    ข้อมลูการเปลีย่นแปลงเนือ้ที่ป่าของประเทศตา่งๆในอาเซยีนในช่วงเวลาปี  พ.ศ. 2533-2553  

ประเทศ พืน้ท่ีป่า (1,000เฮกเตอร์) 
2533 2543 2548 2553 -ลดลง/+เพิ่มขึน้(%) 

กมัพชูา 12,944 11,546 10,731 10,094 -22.02 

อินโดนีเซีย 118,545 99,409 97,857 94,432 -20.34 

ลาว 17,314 16,532 16,142 15,751 -9.03 

มาเลเซีย 22,376 21,591 20,890 20,456 -5.58 

พมา่ 39,218 34,868 33,321 31,773 -18.98 

ฟิลปิปินส์ 6,570 7,117 7,391 7,665 +16.67 

ไทย 19,549 19,004 18,898 18,972 -2.95 

เวียดนาม 9,363 11,725 13,077 13,797 +47.36 

บรูไน 413 397 389 380 -7.99 

สงิค์โปร 2 2 2 2 0 
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ส าหรับในประเทศไทยมีข้อมลูวา่ในปี 2552 มีเนือ้ที่ป่าไม้ 33.44 % ของพืน้ท่ีประเทศไทย และในปี 2556 มีเนือ้ที่ป่าไม้ 31.57 

% ของพืน้ท่ีประเทศไทย ( โครงการจดัท าข้อมลูสภาพพืน้ท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2555-2556 )  จะเห็นได้วา่เนือ้ที่ป่าไม้ยงัมีการลดลง

อยูเ่ร่ือยๆ จากการบกุรุกท าลายป่า  การท่ีป่าไม้ถกูท าลายนัน้  มีผลกระทบ  มีการเปลีย่นแปลง   

   

 

แน่นอนการท าลายป่านัน้พืน้ที่ป่าต้องหายไป เหลือพืน้ที่ที่เป็นที่ดนิเท่านัน้   แล้วอะไรที่หายไป  

“ ป่าเป็นพืน้ท่ีที่มีทรัพยากรที่มชีีวติและมีคณุคา่มหาศาล ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สิง่มีชีวิตทกุชนิดไมว่า่เป็น พืช สตัว์ จลุนิทรีย์ 

และมนษุย์ได้ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวติ ก่อให้เกิดระบบนเิวศทีอ่ยูร่่วมกนัอยา่งเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เราเรียกสิง่มชีีวติเหลา่นี ้

วา่  ความหลากหลายทางชีวภาพ” 
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ดงันัน้ผลกระทบจากการท่ีพืน้ท่ีป่าถกูท าลายคือ การสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเป็นปัจจยัสีท่ี่ส าคญัในการ

ด ารงชีวติของมนษุย์ ทัง้ในเร่ือง อาหาร  ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั  เคร่ืองนุง่หม่และเคร่ืองใช้ไม้สอย การสญูเสยีแหลง่เก็บกกัน า้  

เก็บกกัดิน  แหลง่ดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์  แหลง่ให้ออกซิเจนและโอโซน  แหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์  แหลง่อนรัุกษ์ทรัพยากร

พนัธุกรรม  แหลง่ที่พกัผอ่นหยอ่นใจ  แหลง่สร้างภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และแหลง่สร้างวฒันธรรมและประเพณีตา่งๆ   

จากข้อมลูปี 2555 ของผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติป่าค ามี อ าเภอร้องกวาง จงัหวดั

แพร่ใน และในปี 2556 พืน้ท่ีป่าแมจ่างฝ่ังซ้าย อ าเภอแมท่ะ จงัหวดัล าปาง   ของกลุม่งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่า

ไม้ กรมป่าไม้   เราสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถงึข้อมลูการสญูเสยีความหลากหลายของพรรณพืช  ปริมาณการเก็บกกัน า้ และ

ปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนไดออกไซด์  รวมทัง้มลูคา่ของคาร์บอนไดออกไซด์  ของพืน้ท่ีที่หายไปเมื่อเปรียบเทยีบกบัชนดิป่าที่

หายไป  (ตารางที่ 2 -5 )  

ตารางที่ 2    ข้อมลูแสดงให้เห็นถึงการสญูเสยีพรรณพืชของพืน้ท่ีที่หายไปของป่าแมค่ าเปรียบเทียบกบัชนิดป่าที่หายไป 

ชนิดป่าที่
หายไปใน
พืน้ท่ี 

43,949 ไร่ 

จ านวนพรรณพชืที่หายไปแบง่ตามการใช้ประโยชน์ (ต้น) 
อาหาร สมนุไพร ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองใช้

สอย 

ไม้ดอก 

ไม้ประดบั 

อื่นๆ รวม 

เต็งรัง 175,796 3,384,073 12,173,873 2,373,246 1,362,419 350,593 19,820,000 

เต็งรัง-ไม้สน 87,898 483,439 175,796 5,493,625 835,031 74,211 7,150,000 

เบญจพรรณ 791,082 3,252,226 966,878 4,438,849 131,847 459,118 10,040,000 

ดิบแล้ง 527,388 659,235 219,745 2,197,450 87,898 1,458,284 5,150,000 

 

ตารางที่ 3   ข้อมลูการสญูเสยีการเก็บกกัน า้และการเก็บกกัคาร์บอนไดออกไซด์ของเนือ้ไม้ในพืน้ที่ป่าแมค่ ามีที่หายไป 

ชนิดป่าที่หายไปใน
พืน้ท่ี 43,949 ไร่ 

ปริมาณการเก็บกกัน า้ 

(ล้านลกูบาศก์เมตร) 
ปริมาณการเก็บกกั
คาร์บอนไดออกไซด์ของเนือ้ไม้ (ตนั) 

มลูคา่การเก็บกกั
คาร์บอนไดออกไซด์ของเนือ้ไม้ราคา 
793.50 บาท/ตนั (ล้านบาท) 

เต็งรัง 10.13 246,378.09 195.50 

เต็งรัง-ไม้สน 10.13 424,767.09 337.05 

เบญจพรรณ 18.36 365,172.24 289.76 

ดิบแล้ง 22.39 1,659,162.65 1,316.54 
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ตารางที่ 4  ข้อมลูแสดงให้เห็นถงึการสญูเสยีพรรณพืชของพืน้ท่ีทีห่ายไปของป่าแมจ่างฝ่ังซ้ายเปรียบเทียบกบัชนิดป่าที่หายไป 

ชนิดป่าที่
หายไปใน
พืน้ท่ี 

11,500 ไร่ 

จ านวนพรรณพชืที่หายไปแบง่ตามการใช้ประโยชน์ (ต้น) 
อาหาร สมนุไพร ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองใช้

สอย 

ไม้ดอก 

ไม้ประดบั 

อื่นๆ รวม 

เต็งรัง 253,000 437,000 1,690,500 920,000 23,000 126,000 3,449,500 

เต็งรัง-ไม้สน 517,000 598,000 540,500 437,000 356,500 34,500 2,483,500 

เบญจพรรณ 241,000 425,000 184,000 667,000 2,047,000 345,000 3,909,000 

ดิบแล้ง 115,000 1,449,000 425,500 126,500 345,000 920,000 3,381,000 

ดิบเขาต ่า 1,207,500 1,046,500 632,500 253,000 1,863,000 1,000,500 6,003,000 

 

ตารางที่  5  ข้อมลูการสญูเสยีการเก็บกกัน า้และการเก็บกกัคาร์บอนไดออกไซด์ของเนือ้ไม้ในพืน้ที่ป่าแม่จางฝ่ังซ้ายที่หายไป 

ชนิดป่าที่หายไปใน
พืน้ท่ี 11,500 ไร่ 

ปริมาณการเก็บกกัน า้ 

(ล้านลกูบาศก์เมตร) 
ปริมาณการเก็บกกั
คาร์บอนไดออกไซด์ของเนือ้ไม้ (ตนั) 

มลูคา่การเก็บกกั
คาร์บอนไดออกไซด์ของเนือ้ไม้ราคา 
793.50 บาท/ตนั (ล้านบาท) 

เต็งรัง 2.65 70,150 55.66 

เต็งรัง-ไม้สน 2.65 59,570 47.26 

เบญจพรรณ 4.80 298,655 236.98 

ดิบแล้ง 5.85 401,580 318.65 

ดิบเขาต ่า 17.43 349,830 277.59 

 

นอกจากนีเ้รายงัสญูเสยีสตัว์ป่า แมลง  เห็ดป่า ไลเคน สาหร่าย  สตัว์หน้าดินและจลุนิทรีย์ในดิน ไมว่า่เป็นแบคทเีรีย เชือ้รา 

ยีสต์ แอคติโนมยัซิส  ซึง่ล้วนแล้วมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้มากมายและ

แตกตา่งกนั ทีส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านตา่งๆ ได้มากมาย อาทิเช่น  ยาปฏิชีวนะ ของหมกัดอง  การผลติเบียร์  ซีอิว้  

ซอสปรุงรสตา่งๆ    เป็นต้น  ซึง่ความหลากหลายของพนัธกุรรมเหลา่นี ้มนษุย์ไมส่ามารถสร้างขึน้มาเองได้  นัน่หมายถงึการ

สญูเสยีพนัธุกรรมและเสยีโอกาสที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

การท าลายป่าเป็นการสญูเสยีแหลง่ที่อยูอ่าศยัของแมลงผสมเกสร  ถ้าในอนาคตพืน้ท่ีป่าถกูท าลายมากขึน้ พืชทางการเกษตรที่

ต้องอาศยัแมลงผสมเกสรจะไมม่กีารติดผล ท าให้ผลผลติของพืชอาหารลดลง  



 5 เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในการประชมุทางวิชาการ ครัง้ที่ 52  เร่ือง ผลของการ
ท าลายป่าตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบตอ่เน่ืองตอ่สิง่แวดล้อมและผลผิตทางการเกษตร  ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 
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ผลกะทบของการท าลายป่ามีผลตอ่ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศหรือที่เรียกวา่โลกร้อนเชน่เดียวกนั ดงัที่ได้กลา่วไป

แล้ว ป่าสามารถดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นสามเทา่ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถกูดดูซบัจากมหาสมทุรและป่าธรรมชาติ

สามารถเก็บกกัคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกวา่ป่าปลกูเมื่อเปรียบเทียบตอ่พืน้ท่ีหนึง่เฮกเตอร์     

ดงันัน้จงึมีคนพดูวา่ป่าท าให้โลกเย็นได้  อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนันีส้ภาวะโลกร้อนนัน้มีมากขึน้ พืน้ท่ีป่าทัง้หมดไมส่ามารถดดู

คาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศได้หมด   ซึง่คาร์บอนไดออกไซด์สว่นใหญ่ปลอ่ยออกมาจากภาคอตุสาหกรรม และไฟป่า   

ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีป่าที่มีอยูใ่นขณะนีก็้มีผลกระทบเช่นกนั  โลกร้อนขึน้หมายถึงอณุหภมูิที่สงูขึน้และความ

ร้อนของแสงแดดของรังสอีลัตราไวโอเลตมีมากขึน้  สง่ผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตของสิง่มีชีวติ นัน่หมายถึงความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพืช สตัว์ จลุนิทรีย์  รวมทัง้มนษุย์ด้วย  

 โลกร้อนขึน้มีผลตอ่การก าหนดเพศของสิง่มีชีวติ เมื่ออณุหภมูิสงูขึน้ท าให้เพศหญิงมีมากกวา่เพศชาย นัน่หมายถงึวา่ภาวะของ

การมชีีวิตรอดที่ต้องมีการแพร่ขยายพนัธุ์มากที่สดุจึงท าให้เพศหญิงมีมากกวา่เพศชาย  วงจรชีวติของช่วงเวลาของการ

ขยายพนัธุ์จึงเร็วขึน้และมีจ านวนมากขึน้  ซึง่มีทัง้ผลกระทบทางลบและทางบวกเช่นกนั   

ถ้ามีประโยชน์เราก็ให้เป็นผลกระทบทางบวก ตวัอยา่งเช่น ในปี 2553 ข้อมลูการส ารวจความหลากหลายาชีวภาพในพืน้ท่ีป่า

ดงภ ู อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ  ของกรมป่าไม้  พบวา่จิง้หรีดและแมลงอีนนูท่ีเป็นอาหารของชมุชน มีจ านวนมากกวา่

ทกุปี ท าให้ชมุชนท่ีอยูร่อบป่ามีอาหารบริโภคในครัวเรือนเพิม่ขึน้และน าขายเป็นรายได้ให้กบัครัวเรือนมากขึน้    

ถ้าเป็นโทษเราก็ให้เป็นผลกระทบทางลบ ตวัอยา่งเช่น ทางด้านสขุอนามยั การเพิ่มจ านวนของยงุลายที่เป็นพาหะของ

ไข้เลอืดออก   ทางด้านความมัน่คงทางอาหาร  พืชหลายชนิดไมต่ดิผลและไมอ่อกดอก  ทางด้านการกดัเซาะชายฝ่ังที่มีปริมาณ

น า้จากการละลายของน า้แขง็จากขัว้โลกเหนือมากขึน้  ทางด้านวกิฤตน า้จืดทีใ่ช้อปุโภคและบริโภค ด้านการสญูพนัธุ์ของ 

สิง่มีชีวิตที่สญูเสยีถ่ินที่อยูอ่าศยั ตวัอยา่งเช่นหมีขาวที่ขัว้โลกเหนือน า้แข็งเร่ิมละลายมากขึน้ท าให้พืน้ท่ีที่เป็นน า้แข็งลดลง และ

อณุหภมูิที่สงูขึน้ท าให้ในขณะนีห้มีขาวมีจ านวนลดลงเสีย่งใกล้สญูพนัธุ์     การเพิ่มจ านวนของเชือ้ราที่เป็นสาเหตขุองโรคกบสี

ทองมีมากขึน้ท าให้กบสทีองตายเป็นจ านวนมากเสีย่งใกล้สญูพนัธุ์   การแพร่กระจายของโรคชนิดใหม ่สายพนัธุ์ใหมเ่ช่น โรค

ไข้หวดันก  การเกิดโรคมะเร็งผิวหนงัมีมากขึน้  การแพร่กระจายของชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ิน 

  นอกจากสิง่มีชีวิตหลายชนิดมีการปรับตวัโดยการเร่งวงจรชีวติของการแพร่กระจายให้เร็วขึน้และมีจ านวนมากขึน้แล้ว ยงัต้อง

ป้องกนัตวัจากความร้อนของอณุหภมูิที่สงูขึน้รวมทัง้ความร้อนจากรังสี   ตวัอยา่งเช่น  ไลเคน  Laurera benguelensis  

เป็นไลเคนที่สว่นสบืพนัธุ์มีลกัษณะเป็นเมด็คอ่นข้างกลมปกตมิีสส้ีม  จะเปลีย่นเป็นสส้ีมแดงเข้มไว้ป้องกนัรังสอีลัตราไวโอเลต  



 6 เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในการประชมุทางวิชาการ ครัง้ที่ 52  เร่ือง ผลของการ
ท าลายป่าตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบตอ่เน่ืองตอ่สิง่แวดล้อมและผลผิตทางการเกษตร  ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 
อาคารวชิรานสุรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

 

    

ไลเคน Laurera benguelensis   ปกติสเีหลอืง    เปลีย่นเป็นสส้ีมแดงป้องกนัรังสอีลัตราไวโอเลต 

 

ผลกระทบที่ส าคัญของการท าลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศอย่างต่อเน่ืองคือการสูญเสียความ

หลากหลายทางชวีภาพของชนิดพันธ์ุต่างๆ  เกดิปรากฏการณ์ของภยัธรรมชาตทิี่มีมากขึน้  ไม่ว่าภยัแล้ง น า้ท่วม  

แผ่นดินไหว สภาพอากาศแปรปรวน  ในอนาคตเราจะพบวกิฤตที่ส าคัญในเร่ืองอาหาร และน า้  ถ้าเรายงัไม่ช่วยกนั

หยุดท าลายป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

“ สิ่งมีชีวิตต่างๆเร่ิมมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด   แล้วมนุษย์ละเร่ิมตะหนักและหาวิธีที่จะอยู่รอด

และมีชีวิตอยู่ในโลกใบนีแ้ล้วหรือยัง” 

 


