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จากการคาดการณ์รูปแบบของสภาพดินฟ้าอากาศใน

ชว่งระยะเวลาหนึง่อยา่งมีนยัส�าคญั  เป็นท่ีสงัเกตวา่ใน

ชว่ง 10 ปี ท่ีผา่นมาโลกปัจจบุนันีมี้สภาพอบอุน่เพ่ิมมากขึน้  

ทัง้นีแ้นวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมีอัตราเร่งท่ีสูงขึน้

ในชว่ง 10 ปีมานี ้ ซึง่อณุหภมิูของโลกโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึน้

มากกวา่ 0.6 องศาเซลเซียส  ในชว่ง 100 ปี ท่ีผา่นมานี ้

เอง ซึง่ในบางภมิูภาคการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูมีเพ่ิมมาก

ขึน้ถงึ 2.2 องศาเซลเซียส
 

ก๊าซเรือนกระจกมีความจ�าเป็นและมีความส�าคญัต่อการ

รักษาระดบัอณุหภมิูของโลก เน่ืองจากภาวะก๊าซเรือน

กระจกมีปฏิบตัิการคล้ายกบัการสะท้อนกลบัของคลื่นใน

ชัน้บรรยากาศท่ีกกัเก็บความร้อนบางส่วนจากโลกไม่ให้

ออกสูช่ัน้บรรยากาศ ท่ีซึง่ท�าให้อณุหภมิูในโลกมีระดบัท่ี

เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสิ่งท่ีมีชีวิตและมีความ

สามารถท่ีจะด�ารงชีวิตอยูไ่ด้ ซึง่ถ้าหากปราศจากก๊าซ

เรือนกระจกสิ่งท่ีมีชีวิตในโลกอาจไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

โลกจะหนาวเยน็จนสิง่มีชีวิตอยูอ่าศยัไมไ่ด้ แตก่ารท่ีมี

ก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปก็เป็นเหตใุห้อณุหภมิูสงูขึน้ถงึ

ระดบัเป็น อนัตรายตอ่สิง่มีชีวิตได้เชน่กนั 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้

ของปริมาณของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ในชัน้บรรยากาศในระดับซึ่ง

เกินกว่าสภาพท่ีต้องการเพ่ือท่ีจะควบคมุอณุหภมิูสภาพ

ความอบอุน่บนพืน้โลก

ก๊าซเรือนกระจกในภาวะปัจจบุนันัน้ ได้ควบคมุและเก็บ

อณุหภมิูของโลกให้มีความอบอุน่อยูใ่นระดบั 60 องศา

ฟาเรนไฮ (16 องศาเซสเซียส) ซึง่มากกวา่ระดบัอณุหภมิู

ท่ีควรจะเป็น (อณุหภมิูเฉลี่ยของโลกอยูท่ี่ 14 องศา

เซลเซียส) ผลกระทบของภาวะก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิม

มากขึน้หรืออีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิมขึน้ของก๊าซคาร์บอน

ไดซ์ออกไซด์รวมทัง้การเก็บกักก๊าซเรือนกระจกในชัน้

บรรยากาศได้สง่ผลให้โลกมีความร้อนมากกวา่ปกติ

มีตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่ามนุษย์

เองเป็นผู้ท�าให้โลกร้อนขึน้ โดยเฉพาะด้านอตุสหกรรม 

เป็นตวัการหลกัท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะเรือน

กระจกในชัน้บรรยากาศ เน่ืองจากในปี 1970-2004 มีการ

ปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึน้ถงึ  70% ซึง่ตรง

กันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบด้านเคมีในชัน้

บรรยากาศของโลกเร่ิมเกิดขึน้เม่ือชว่งต้นๆ ศตวรรษท่ี18 

ในชว่งท่ีมีการปฏิวตัอิตุสาหกรรม นบัตัง้แตปี่ 2393 

เป็นต้นมา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้ถงึ 36% ก๊าซ

มีเทนเพ่ิมขึน้ถงึ 17% ก๊าซไนตสัออกไซด์เพ่ิมมากขึน้ถงึ 

โลกร้อน!
อะไรคือสาเหตุ

ชั้นบรรยากาศนั้นประกอบด้วย 

ก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน 

ละอองไอน�้า ไนตรัสออกไซด์ และโอโซน  

ซึ่งก๊าซที่รวมกันในชั้นบรรยากาศเหล่านี้ 

เรียกกันว่า “ก๊าซเรือนกระจก” (GHGs)  

(องค์ประกอบทางด้านเคมีในชั้นบรรยากาศ  

78% เป็นไนโตรเจน 21%เป็นออกซิเจน  

และน้อยกว่า1% เป็นอาร์กอน)
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151% ซึง่ในชว่งระยะเวลาดงักลา่วได้มีการบนัทกึการ

เพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูในโลกโดยเฉลี่ย 0.8 องศาเซลเซียส 

นอกจากนีย้งัได้มีการบนัทกึวา่ในทศวรรษท่ี 1990 เป็น

ชว่งเวลาท่ีมีระดบัความร้อนท่ีเพ่ิมสงูมากท่ีสดุ
 

กิจกรรมของมนุษย์หลากหลายประการซึ่งน�าไปสู่การ

เพ่ิมก๊าซเรือนกระจก ซึง่เป็นสาเหตหุลกัท่ีก่อให้เกิด

สภาวะก๊าซเรือนกระจก คือการเผาผลาญความร้อนจาก

ซากฟอสซลิ เชน่ ถ่านหิน น�า้มนัดบิ ปริมาณของพลงังาน 

ท่ีมนษุย์ต้องการใช้ได้มาจากการเผาผลาญซากฟอสซิสมี 

จ�านวนมากถงึ 85% แตซ่ากฟอสซสิเป็นแหลง่ทรัพยากร

ด้านพลงังานท่ีไมส่ามารถทดแทนได้ 

ในปี 2004 กลไกระหวา่งประเทศในเร่ืองการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ (IPCC) ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีตัง้ขึน้โดย

สหประชาชาติเ พ่ือท�าการวิ เคราะห์และศึกษาด้าน

วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

ได้รายงานวา่ ก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ท่ีเกิดขึน้จากการ

ใช้ซากฟอสซลิในโลกเป็นสาเหตหุลกั เน่ืองจากมีสดัสว่น

มากถงึ 56.6% ของภาวะก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดท่ีเกิด

ขึน้ในโลก ตามด้วยก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์

จากการตัดไม้ท�าลาย

ป่ า ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว น ถึ ง 

17.3% ซึง่ได้ถกูแปร

สภาพเป็นคาร์บอนใน

ชัน้บรรยากาศก่อนหน้า

นี ้และเกิดจากการยอ่ย

สลายของซากพืชซาก

สตัว์ในอดีตท่ีเกิดขึน้มา

มากกวา่สามร้อยล้านปี

ท่ีผา่นมา ซึง่ตอ่มาซาก

ฟอสซิสเหล่านี ก็้แปร

สภาพมาเป็นถ่านหิน 

แก๊ส น�า้มนั ท่ีเราพบใต้

พืน้โลก

  

ข้อมูลอ้างอิง
 

•	 Climate Change 101. Understanding and Responding to Global Climate Change. 2009. PEW Center for Global Climate Change. 

The PEW Center on the States. http://www.pewclimate.org/docUploads/Climate101-Complete-Jan09.pdf

•	 Climate Change Kids Site. United States Environmental Protection Agency. http://www.kidsnewsroom.org/climatechange/glos-

sary/index.html 

•	 Climate Changes 101. Understanding and Responding to Global Climate Change. p2. http://www.pewclimate.org/docUploads/

Climate101-Complete-Jan09.pdf 

•	 University of Illinois Extension.Urban Programs ResourceNetwork. Global Warming Questions and Answers. 2009.http://ur-

banext.illinois.edu/world/qanda.html 

•	 Preston, B. L., Suppiah, R., Macadam, I. and Bathols. J. 2006. “Climate Change in the Asia/Pacific Region”.A Consultancy Report 

Prepared for the Climate Change and Development Roundtable. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 

Marine and Atmospheric Research. Aspendale. Australia. http://www.csiro.au/files/files/p9xj.pdf 

•	 Chughtai and Shannon. Fossil Fuels. http://www.umich.edu/~gs265/society/fossilfuels.htm  

•	 Greenhouse Gas Emissions. 2009. http://www.greenhousegasemissions.com/ 

ภัยพิบัติและความเสียหาย 
จากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเริ่มปรากฏชัด 
มากขึน้ทุกที ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตกิส่็งผลกระทบ 
อย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โลกร้อนกลาย
เป ็นเรื่องที่หลายคนวิตกและยากต่อการรับมือกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ผลในเชิงวิทยาศาสตร์จากการ
เกบ็ข้อมลูศกึษาวจิยัชีใ้ห้เหน็ถึงความเปลีย่นแปลงชดัยิง่ขึน้ 
สอดคล้องและเกี่ยวพันกันทั้งระบบ ผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ 

คาดการณ์กนัวา่ น�า้แข็งท่ีมีปริมาณลดลงและจะหาย

ไปหมดในอีก100 ปีข้างหน้า จะสง่ผลอยา่งรุนแรงตอ่

ภมิูอากาศและระบบนิเวศบนพืน้โลก เม่ือน�า้แข็งขัว้โลก

ละลาย น�า้จืดท่ีเพ่ิมขึน้จะสง่ผลตอ่การไหลเวียนของ

กระแสน�า้ในมหาสมทุร กระทบตอ่ระบบนิเวศทางทะเล 

ประชาชนในแถบอาร์กติกจะต้องปรับตวัให้เข้ากบัสภาพ

แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

นี่คือ ความจริงที่จะเกิดขึ้น 

จากเหตุการณ์การละลายของธารน�า้แข็งในทวีปเอเชีย 

ละตนิอเมริกา และยโุรประบวุา่จะเป็นสาเหตท่ีุท�าให้เกิด

ปัญหาใหญ่ในการจดัการทรัพยากรน�า้ส�าหรับประชากร

โลกจ�านวนมาก และสง่ผลตอ่การเกิดอทุกภยัท่ีเพ่ิมขึน้

จนนับครัง้ไม่ถ้วน จากการท่ีระดับน�า้ในทะเลสาบ

ธารน�า้แข็งไหลทะลกัออกมา รวมถงึภยัพิบตัอ่ืินๆ ท่ีจะ

เกิดขึน้กบัผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีธารน�า้แข็ง

ธารน�า้แข็งมีความส�าคญัตอ่ประชากรทัว่โลก ทัง้นี ้

เน่ืองจาก ร้อยละ 75 ของแหลง่น�า้จืดในโลก มาจาก

ธารน�า้แข็งบนยอดเขาทั่วโลกและเป็นต้นก�าเนิดของ

แมน่�า้ส�าคญัหลายสาย อยา่งเชน่ ธารน�า้แข็งบนเทือก

เขาหิมาลยัเป็นต้นก�าเนิดของแมน่�า้ส�าคญั 8 สาย ได้แก่ 

แมน่�า้โขง แมน่�า้อิรวดี แมน่�า้สาละวิน แมน่�า้คงคา 

แมน่�า้สนิธ ุ แมน่�า้พรหมบตุร แมน่�า้แยงซี และแมน่�า้เหลอืง  

แหลง่น�า้จืดส�าคญัท่ีหลอ่เลีย้งประชากรกวา่ 2,000 ล้านคน 



76

ภัยพิบัติ จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองส�าคญัและจ�าเป็นอย่าง

ย่ิงท่ีจะต้องสร้างความพร้อม เพ่ือการเตรียมตวัในการ

รับมือกบัภยัพิบตั ิ โดยเฉพาะประเทศท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเสี่ยง

ตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ ท่ีเป็นผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท่ีรุนแรง

ผลกระทบจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนัน้อาจจะเกิด

ขึน้ในอนาคต แตส่�าหรับคนท่ีท�างานเก่ียวกบัมนษุยชน

นัน้กลบัเหน็วา่ มนัได้เกิดขึน้แล้วตัง้แต ่10 ปีท่ีผา่นมา ภยั

พิบตัเิกิดเพ่ิมขึน้เทา่ตวัจากเดมิ 200 ครัง้ตอ่ปี คดิเป็น 400 

ครัง้ตอ่ปี ภยัพิบตัท่ีิเกิดจากน�า้ทว่มเกิดขึน้บอ่ยจากเดมิ

ในปี 1985 ประมาณ 50 ครัง้ตอ่ปี 2005 เพ่ิมขึน้ประมาณ 

200 ครัง้ และสร้างความเสียหายให้กบัพืน้ท่ีมากขึน้ใน

ระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมาจากปี 1988-2007 การเกิด

ภยัพิบตัมิากกวา่ 75 เปอร์เซน็ต์ ล้วนเก่ียวข้องกบัสภาพ

อากาศ 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติเป็น

เร่ืองแรกท่ีเราต้องรับผิดชอบ การรณรงค์ครัง้นีเ้พ่ือให้เกิด

กระแสความสนใจในเร่ืองของภยัพิบตัมิากขึน้ 

เพ่ือการเตรียมตวัท่ีดีในการรับมือกบัภยัพิบตัิท่ีจะเกิดขึน้

ในอนาคต กลุม่ประเทศท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดภยัพิบตัแิละใน

พืน้ท่ีเสี่ยงตอ่ภยัพิบตั ิ เพ่ือการเตรียมตวัก่อนการเกิดภยั

พิบตัแิละเพ่ือลดการเสี่ยงตอ่ภยัพิบตัท่ีิจะเกิดขึน้

น�า้ทว่ม พาย ุ และความแห้งแล้ง อาจจะไมใ่ชภ่ยัพิบตัอีิก

ตอ่ไป ถ้าเรารู้วิธีการรับมือกบัสภาพอากาศท่ีรุนแรง แต่

นัน่ก็หมายความวา่เราต้องเร่ิมปฏิบตัิตัง้แตว่นันีแ้ละต้องมี

แนวทางการปฏิบตัอิยา่งจริงจงั

ทกุอยา่งคือ สถานการณ์ท่ีจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกบั

ภยัพิบตัใินอนาคต

นบัตัง้แตปี่ 2539-2548 ซึง่เป็นชว่งท่ีอณุหภมิูของโลก

ร้อนท่ีสดุ หากไมมี่มาตรการใดๆ ท่ีจะยบัยัง้การปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกแล้ว คาดวา่อณุหภมิูของโลกจะเพ่ิมสงู

ขึน้ 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2100 ภมิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ทัง้ฝ่ังทะเลจีนใต้และทะเลอนัดามนัจะ

ในทวีปเอเชีย ประมาณกันว่ามีน�า้จืดกักเก็บอยู่บน

เทือกเขาหิมาลยัในรูปของน�า้แข็ง 12,000 ลบ.กม. แตท่กุ

วนันีธ้ารน�า้แข็งบนเทือกเขาหิมาลยัมีการละลายและลด

ลง เชjนเดียวกบัธารน�า้แข็งบนยอดเขาอ่ืนๆ ทัว่โลก หาก

อตัราการละลายยงัเป็นเชน่นีอ้ยู ่ คาดกนัวา่ในอีก 30 ปี

ข้างหน้า ธารน�า้แข็งบนเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีอยู ่ 15,000 

กวา่แหง่จะละลายเกือบหมด

โดยปกติ ธารน�า้แข็งบนภเูขาจะละลายลง ในฤดรู้อน

ในอัตราท่ีสมดุลกับการเกิดทดแทนของหิมะในฤดู

หนาว ปริมาณน�า้ท่ีไหลลงมาตามแมน่�า้มาจากปริมาณ

น�า้แข็ง(หิมะ) ท่ีมีการสะสมไว้ใน ฤดหูนาว ดงันัน้การท่ี

น�า้ต้นทุนบนยอดเขาจะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ขึน้กับ

หิมะท่ีตก แตเ่ม่ือฤดหูนาวมีระยะสัน้ลง หิมะจะตกน้อย

ลง น�า้แข็งท่ีสะสมบนยอดเขาก็น้อยลงไปด้วย ซึง่ไมเ่พียง

แตธ่ารน�า้แข็งบนเทือกเขาหิมาลยัเทา่นัน้ ทกุวนันีเ้ป็น

ท่ียอมรับวา่ ธารน�า้แขง็บนยอดเขาเกือบทกุแหง่ทัว่โลกมี

ขนาดลดลงอย่างชัดเจนมากเม่ือเทียบกับอดีต ซึ่งสง่

ผลให้น�า้ท่ีจะไหลลงสูแ่มน่�า้น้อยลงตามกนัไป

ประชากรจ�านวนมากจะประสบกับภยัพิบตัิอนัเน่ืองมา

จากระดบัน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้  พาย ุ คลื่นยกัษ์ และอทุกภยั

จากแมน่�า้ในเขตสามเหลี่ยมปากแมน่�า้สายหลกัในเอเชีย 

เชน่แมน่�า้คงคา-พรหมบตุร ในบงัคลาเทศ และจเูจียง 

(แมน่�า้ไขม่กุ) ในประเทศจีน

ประเทศจีน และซาอดุอิาระเบียเป็นพืน้ท่ีส�าคญัท่ีซึง่

ระบบทางธรรมชาติจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ท่ีจะเกิดขึน้เร็วๆ นี ้ ข้อมลูเบือ้งต้นพบวา่ ตามหลกัฐาน

จากการสงัเกตจากทัว่ทกุทวีป และเกือบทกุมหาสมทุร 

มีความมัน่ใจในระดบัสงู (มาก) วา่ระบบทางธรรมชาติ

มากมายก�าลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศในภมิูภาค โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจาก

อณุหภมิูผิวโลกท่ีสงูขึน้

ในทศวรรษหน้า ประชากรโลกท่ีประสบภาวะขาดแคลน

น�า้มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึน้จากหลักสิบล้านเป็นหลายพัน

ล้าน โดยเฉพาะในอินเดีย บางสว่นของเอเชียใต้ และ

อาฟริกา  ขณะท่ีประเทศท่ียากจนท่ีสดุเหลา่นีก้�าลงัตกอยู่

ในภาวะทกุข์เข็ญ บรรดาประเทศร�่ารวย เชน่ ออสเตรเลีย 

และหลายประเทศในยุโรปทางตอนใต้ก็ก�าลงัรอเผชิญ

กบัปัญหานีด้้วยเชน่กนั

นอกจากนีค้วามสามารถในการผลิตอาหารในพืน้ท่ีท่ี

ยากจนท่ีสดุของโลกจะลดลง ท�าให้ภาวะความอดอยาก

หิวโหยรุนแรงขึน้และเป็นการขดัขวางการบรรลเุป้าหมาย

ในการพฒันาตา่งๆ นอกจากนีภ้ายในชว่ง 2-3 ทศวรรษนี ้

ภาวะโลกร้อนยงัจะสง่ผลให้การเพาะปลกูข้าวสาล ี ข้าวโพด 

และข้าวเจ้าในอินเดียและจีนได้ผลผลติน้อยลง ในทศวรรษ

หน้า อาฟริกาจะประสบกบัภยัแล้งและภาวะขาดแคลนน�า้ท่ี

ทวีความรุนแรงขึน้ ซึง่จะน�าไปสูปั่ญหาความอดอยาก และ

การย้ายท่ีอยูอ่าศยัของประชากร

พายรุุนแรง น�า้ท่วม ไฟป่า ภยัแล้ง สภาวะแห่งความ

ขาดแคลนน�าไปสู่ความอดอยาก เร่ืองราวเหล่านีคื้อ

เหตุการณ์ส�าคญัท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อ

มนษุย์และสิ่งมีชีวิตทัว่โลก
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เตรียมการรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้แตกต่าง

กนัออกไป

สถานการณ์สภาพภมิูอากาศเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

ท่ีเกิดจากสภาพภมิูอากาศเปลี่ยนแปลงนี ้ หมายรวมถงึ

การขาดแคลนน�า้ ความมัน่คงทางอาหาร โดยเฉพาะใน

พืน้ท่ีท่ีต้องเผชิญกับความแห้งแล้งและจากภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงอยา่งรุนแรง และจากระดบัน�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงู

ขึน้ก็สร้างความวิตกกังวลต่อพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังและหมู่

เกาะตา่งๆ

ประเทศท่ียากจนจะเสี่ยงต่อปัญหาจากภาวะโลกร้อน 

เพราะประเทศเหลา่นีต้้องพึง่พาสภาพภมิูอากาศ โดย

เฉพาะในเร่ืองของการเกษตรกรรม และดเูหมือนวา่

แนวทางป้องกันผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ยาก

•	ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�า้ของทวีปเอเชียแหลง่ผลิต

ข้าว 2 ใน 3 ของโลก ได้รับผลกระทบจากพิบตัภิยัน�า้ทว่ม 

แผน่ดนิถลม่และภยัแล้งในอนาคต รวมถงึผลกระทบ  

จากการพฒันาท่ี เกิดปัญหาผลผลติไมเ่ป็นไปตามคาด 

เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนพืน้ท่ีเพาะปลกู 

•	ประชากรจ�านวน 634 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ของ

ประชากรโลกจะได้รับผลกระทบและในจ�านวนนี ้ 1 ใน 

8 เป็นผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองใกล้ชายฝ่ังซึง่อยูเ่หนือระดบั

น�า้ทะเลไมถ่งึ 10 เมตร ซึง่จะเป็นโซนอนัตรายจาก 

น�า้ทว่มและพายท่ีุรุนแรง 

•	 เมืองท่ีต�่าตามแนวชายฝ่ังจะเสี่ยงเป็นสองเทา่ เมือง

เหล่านีมี้ประชากรจ�านวนมากซึ่งเสี่ยงต่อผลกระทบอนั

เลวร้ายจากพาย ุ ระดบัน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้และน�า้ทว่มมาก

ขึน้ นอกจากนัน้ สภาพแวดล้อมก็ยงัถกูท�าลายอยา่ง

เชน่ ป่าโกงกางในเอเชียซึง่เป็นปราการธรรมชาตใินการ

ป้องกนัน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้และพายุ

•	ประมาณ 75% ของประชากรโลกซึง่อยูใ่นโซนอนัตราย

จะอยูใ่นทวีปเอเชียมี 21ประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นเกาะ

มีประชากรมากกวา่คร่ึงหนึง่อยูใ่นโซนอนัตราย และ

มี 10 ประเทศท่ีมีประชากรหนาแนน่อยูใ่นโซนอนัตราย 

คือ จีน อินเดีย บงักลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 

อียิปต์ สหรัฐอเมริกา ฟิลปิปินส์ และไทย

•	ทะเลรอบๆ ภเูขาน�า้แข็งมีสิง่มีชีวิตมากขึน้เกือบ 40%  

และทะ เลยัง มีความสามารถในการดูดซับ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย ปัจจบุนัประสทิธิภาพใน

การดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของมหาสมทุรลดลง

•	อณุหภมิูท่ีสงูขึน้ ระดบัน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ เกาะหลายๆ 

เกาะท่ีหายสาบสูญจมไปกับน�า้ทะเล พืน้ท่ีแผ่นดิน 

ท่ีให้คนอยูอ่าศยัลดลง สภาพภมิูอากาศแปรปรวนอยา่ง

รุนแรงคกุคามทกุชีวิตบนโลก สภาพชีวิตและความเป็น

อยูข่องมนษุย์แยล่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ พนัธุ์

สตัว์และพนัธุ์พืชลดลง ภเูขาน�า้แข็ง ธารน�า้แข็งและ

ทะเลน�า้แข็งลดลงอยา่งรวดเร็ว ความเป็นกรดของทะเล

เพ่ิมขึน้ 

•	ฝนตกทิง้ช่วงและไม่ตกต้องตามฤดกูาลผลผลิตทางการ

เกษตรลดลง เกิดภยัพิบตัิธรรมชาต ิ เชน่ พาย ุ น�า้ทว่ม 

แผน่ดนิไหว ความแห้งแล้ง และความอดอยากท่ีเกิด

บอ่ยครัง้และรุนแรงขึน้

ข้อมลูอ้างอิง  http://www.epa.gov

•	 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�า้ของทวีปเอเซียแหล่ง

ผลติข้าว 2 ใน 3 ของโลก ได้รับผลกระทบจากพิบตัิ

ภยัน�า้ทว่ม แผน่ดนิถลม่และภยัแล้งในอนาคต รวม

ถงึผลกระทบจากการพฒันาท่ี ปัญหาผลผลติไมเ่ป็น

ไปตามคาด เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยน

พืน้ท่ีเพาะปลกู 

•	 ประชาการจ�านวน 634 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ของ

ประชากรโลกจะได้รับผลกระทบและในจ�านวนนี ้ 1 

ใน 8 เป็นผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองใกล้ชายฝ่ังซึง่อยูเ่หนือ

ระดบัน�า้ทะเลต�่ากวา่ 10 เมตร ซึง่จะเป็นโซนอนัตราย

จากน�า้ทว่มและพายท่ีุรุนแรง 

•	 เมืองท่ีต�่าในแนวชายฝ่ังจะอนัตรายเป็นสองเทา่

มีอตัราเพ่ิมในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ประมาณ 

2-3 มิลลเิมตรตอ่ปี ท่ีส�าคญัคือลมมรสมุท่ีอาจจะมีก�าลงั

แรงขึน้ จะท�าให้ระดบัน�า้ทะเลบริเวณชายฝ่ังเพ่ิมขึน้ได้

อุณหภูมิท่ีสูงขึน้จากภาวะโลกร้อนจะท�าให้มวลอากาศ

ชืน้จากทะเลสงู และถกูพดัเข้าชายฝ่ังมากขึน้ สง่ผลให้

ปริมาณฝนตกสงูขึน้ ระดบัน�า้ทะเลจะเพ่ิมสงูขึน้กวา่ 40 

เซนตเิมตร ในอีก 100 ปีข้างหน้า ซึง่ประชากรในภมิูภาค

นีร้้อยละ 10 ตัง้ถ่ินฐานชายฝ่ังทะเล ด้วยเหตนีุป้ระมาณ 

70% ของประเทศในเอเซีย-แปซฟิิก มีความเสี่ยงสงูตอ่

ปัญหาน�า้ทว่มและไร้ท่ีอยูอ่าศยั อีกทัง้เกาะจ�าพวกเกาะ

เลก็ ๆ จมใต้ทะเลเป็นผลให้คนประมาณ 200 ล้าน คนใน

ภมิูภาคนีต้้องหาท่ีอยูใ่หม ่ในอีกไมเ่กิน 50 ปีข้างหน้า 

ปรากฏการณ์น�า้ป่าไหลหลาก ผลจากการละลายของธาร

น�า้แข็ง พุง่เป้าไปท่ีภเูขาหิมาลยั ปัจจบุนัก�าลงัมีปัญหาใน

เนปาล ภฏูาน อินเดียตอนบน ขณะนีไ้ด้มีการเก็บข้อมลู

ในภมิูภาคนีว้า่บริเวณใดเป็นพืน้ท่ีวิกฤต สงัเกตระดบัน�า้

ในธารน�า้แข็ง อณุหภมิูเพ่ิมขึน้แคไ่หนท่ีจะเกิดน�า้ป่า เพ่ือ

พฒันาระบบเตือนภยัลว่งหน้า ทัง้ยงัมีการสร้างเข่ือน

ป้องกนัชมุชนอีกด้วย

จากข้อมูลการวิจัยได้ท�าการสมมุติฐานการคาดการณ์

สภาพภมิูอากาศพบวา่ 10 – 25 ปี จ.กระบ่ี จะมีแนว

โน้มฝนตกน้อยลง การรุกเข้ามาของน�า้เคม็จะสง่ผลตอ่

บอ่น�า้ตืน้บางพืน้ท่ีท่ีจะเป็นน�า้กร่อยในฤดแูล้ง ในพืน้ท่ี

ภาคใต้ตอนล่างจะมีโอกาสเส่ียงต่อผลกระทบจากพายุ

น้อยกวา่ภาคใต้ตอนบน อีกทัง้พายหุมนุเขตร้อนท่ีมาจาก

ทะเลจีนใต้และในอา่วไทยก็จะมีแนวโน้มลดลง

ภัยพิบัติและความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงทัว่โลกในชว่ง 50 ปีท่ีผา่นมามีเพ่ิมมาก

ขึน้ โดยตัง้แต ่ พ.ศ.2493 – 2541 จ�านวนภยัพิบตัจิาก 

ภมิูอากาศ เชน่ภยัแล้ง, น�า้ทว่ม, พาย ุเพ่ิมขึน้ 5 เทา่ มลูคา่

ความเสียหายทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ประมาณ 10 เทา่ ใน

ประเทศไทยมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการ

เกษตรจากภัยพิบัติ สืบเน่ืองจากภูมิอากาศระหว่าง 

พ.ศ.2534- 2543 รวมแล้วกวา่หม่ืนล้านบาท 

แนน่อนวา่ ภาวะโลกร้อนจะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย

อยา่งยากท่ีจะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะภยัธรรมชาตท่ีินบั

วนัจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ และหากเราไม่

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทยอย่างมาก ทัง้ฤดกูาลท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ผลผลติทางการเกษตรลดลง สตัว์น�า้จะอพยพไปตามการ

การเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิูน�า้ทะเล เกิดเชือ้โรคในเขต

ร้อนมากขึน้ ฯลฯ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในแต่ละภมิูภาคจะแตกต่างกนั 

แตร่ะบบนิเวศทัง้หมด มนษุย์ทกุชาตทิกุภาษาจะได้รับ

ผลกระทบกนัทัว่หน้า  ซึง่แตล่ะประเทศ (หรือแตล่ะภาค

ของประเทศนัน้ๆ) จะได้รับผลกระทบท่ีแตกตา่งกนัตาม

ความเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิู และจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภมิูอากาศท่ีรุนแรง ซึง่ในแตล่ะประเทศตา่งก็
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ภาวะโลกร้อน 
ผลกระทบต่อประเทศไทย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลก สร้างความ

เปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์

ว่า ระดับน�้าทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีก

หนึง่ร้อยปีข้างหน้า ซ่ึงจะท�าให้ประเทศไทยได้รบัผลกระทบ 

ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพต่างๆ หลายประการ 

ความเป็นไปได้ของภาวการณ์ขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่ลุ่มน�้า

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่ง

ขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ม

โดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯ ที่มีความ

หนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือระดับน�้าทะเล

เพียง 1 เมตร โดย ระดับการรุกของน�้าเค็มจะเข้ามาใน

พื้นที่แม่น�้าเจ้าพระยาถึง 40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบ

รุนแรงต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อความ

สมดุลของน�้าจืดและน�้าเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ 

ยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากเหตุการณ์น�้า

ล้นตลิ่งและอุทกภัย ที่จะก่อความเสียหายกับระบบ

สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยของคนจ�านวนมาก รวมถึง

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมา

ส่วนพืน้ท่ีชายฝ่ังจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

มีตอ่พืน้ท่ีชายฝ่ังแตกตา่งกนัไปเป็นกรณี เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีพืน้ท่ีชายฝ่ังหลายแบบ เชน่ พืน้ท่ีชายฝ่ังท่ี

เป็นหน้าผา อาจจะมีการยบุตวัเกิดขึน้กบัหินท่ีไมแ่ข็งตวั

พอ แตก่ระบวนการนีจ้ะเกิดขึน้อยา่งช้าๆ สว่นชายหาด

จากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลกัษณะชายฝ่ังท่ีแคบจะหาย

ไป และชายหาดจะถกูร่นเข้ามาถงึพืน้ท่ีราบริมทะเล 

ระบบนิเวศของป่าชายเลน ความหนาแนน่ของพรรณพืช

จะลดลง เน่ืองจากระดบัน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้ ท�าให้ต้นไม้ใน

ป่าชายเลนตายและถกูแทนท่ีด้วยหาดเลน  และแนน่อน

ว่าเม่ือป่าชายเลนถูกกัดเซาะจะส่งผลถึงแหล่งอนุบาล

สตัว์น�า้ตามธรรมชาต ิ ความสมบรูณ์ของทรัพยากรใน

ทะเลจะลดลง

ตวัอยา่งอ่ืนๆ ของพืน้ท่ีท่ีจะได้รับความเสียหาย คือ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี หากระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้อีก 1 เมตร 

พืน้ท่ีร้อยละ 34 ของจงัหวดัจะถกูกดักร่อนและพงัทลาย 

ก่อให้เกิดความเสียหายกบัพืน้ท่ีการเกษตรและนากุ้ งใน

บริเวณดงักลา่วด้วย 

ผลกระทบต่อระบบนเิวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เม่ืออณุหภมิูเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสงูขึน้ จะท�าให้การระเหย

ของน�า้ทะเล มหาสมทุร แมน่�า้ ล�าธาร และทะเลสาบเพ่ิม

มากขึน้ ย่ิงจะท�าให้ฝนตกมากขึน้ และกระจกุตวัอยูใ่น

บางบริเวณ ท�าให้เกิดอทุกภยั สว่นบริเวณอ่ืนๆ ก็จะเกิด

ปัญหาแห้งแล้ง เน่ืองจากฝนตกน้อยลง กลา่วคือ พืน้ท่ี

ภาคใต้จะมีฝนตกชกุ และเกิดอทุกภยับอ่ยครัง้ขึน้ ใน

ขณะท่ีภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ ต้องเผชิญกบั

ภยัแล้งมากขึน้ 

รูปแบบของฝนและอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไปท�าให้

วฏัจกัรของน�า้เปลี่ยนแปลง ลกัษณะการไหลของระบบ

น�า้ผิวดนิ และระดบัน�า้ใต้ดนิก็จะได้รับผลกระทบด้วย 

ทัง้พืชและสตัว์จึงต้องปรับปรุงตวัเองเข้าสู่ระบบนิเวศท่ี

เปลี่ยนไป ลกัษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

ระบบนิเวศทางทะเล ก็เป็นอีกระบบนิเวศหนึง่ท่ีจะได้รับ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เน่ืองจากระดบัน�า้ทะเลท่ีสงู

ขึน้ และอณุหภมิูผิวน�า้ท่ีเพ่ิมขึน้สง่ผลให้พืชและสตัว์ทะเล

บางชนิดสญูพนัธุ์ รวมถงึการเกิดปรากฏการณ์ปะการัง

ฟอกสีทัง้ในฝ่ังอา่วไทยและฝ่ังอนัดามนั 

ในภาคใต้จะเป็นป่าดบิชืน้ ในขณะท่ีภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นป่าเตง็และป่าเตง็รัง มีการผลดั

ใบ ซึง่อนาคตเม่ืออากาศร้อนจะสง่กระทบท�าให้ป่าเกิด

ความแห้งแล้งเพ่ิมขึน้เกิดไฟป่าบอ่ยขึน้ ซึง่จากการศกึษา

พบวา่ ประเทศไทยมีอทุยานแหง่ชาตแิละเขตรักษาพนัธุ์
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สตัว์ป่าประมาณ 32 แหง่ ท่ีจะได้รับผลกระทบทัง้ในเร่ือง

การสญูพนัธุ์ของพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์ท่ีไม่สามารถอพยพ

ได้ และชนิดท่ีปรับตวัไมไ่ด้ก็จะสญูพนัธุ์ 

ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน�้า

จากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุ

ว่า ในประเทศไทยมีแนวโน้มวา่การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศจะท�าให้ปริมาณน�า้ลดลง (ประมาณ 5 - 10 

เปอร์เซน็ต์) ซึง่จะมีผลตอ่ผลผลติด้านการเกษตร โดย

เฉพาะข้าว ซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคญั และต้องอาศยั

ปริมาณน�า้ฝนและแสงแดดท่ีแนน่อน รวมถงึความชืน้ของ

ดนิและอณุหภมิูเฉลี่ยท่ีพอเหมาะด้วย ผลส�ารวจความเสีย

หายทางการเกษตรอนัเน่ืองมาจากธรรมชาตนิ�า้ทว่ม – ภยัแล้ง 

ในรอบ 10 ปี คือ 2534-2543 สงูถงึ 5 หม่ืนล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพของแหลง่น�า้ ภาวะฝนทิง้ชว่งท่ี

ยาวนานขึน้อาจจะท�าให้สภาพแหล่งน�า้เปลี่ยนแปลง 

คณุภาพน�า้เปลี่ยน และระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยน สง่ผล

ต่อสิ่งมีชีวิตในน�า้จากการระเหยของน�า้ท่ีเร็วขึน้ท�าให้ธาตุ

อาหารในน�า้เข้มข้นขึน้ และเกิดการตืน้เขิน สง่ผลตอ่การ

เพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทัง้น�า้จืด น�า้เคม็

ส�าหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อภาคการเกษตรจะไม่รุนแรงมาก 

เพราะพืน้ท่ีชลประทานจะได้รับการป้องกนั แตผ่ลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสงัคมอาจจะรุนแรงในบริเวณท่ีขาดน�า้

อยูแ่ล้ว 

นอกจากนี ้ ผลกระทบยังอาจเกิดขึน้กับการท�าประมง 

เน่ืองจาก แหลง่น�า้ท่ีเคยอดุมสมบรูณ์ตลอดทัง้ปี อาจแห้ง

ขอดลงในบางฤดกูาล ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การขยาย

พนัธุ์และการเจริญเตบิโตของสตัว์น�า้ ซึง่จะท�าให้จ�านวน

และความหลากหลายของชนิดของสัตว์น�า้ลดลงอย่าง

มาก ตวัอยา่งเชน่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน�า้แถบลุ่มแม่น�า้โขงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจะลดลงอยา่งตอ่เน่ือง หากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศยงัคงด�าเนินตอ่ไป 

เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

จากสภาพภมิูอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง อากาศท่ีร้อนขึน้ และ

ความชืน้ท่ีเพ่ิมมากขึน้จะท�าให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 

บอ่ยครัง้และรุนแรง จะท�าให้เกิดพายฝุนฟ้าคะนองบอ่ย

ครัง้ขึน้และไมเ่ป็นไปตามฤดกูาล โดยภาคใต้ของประเทศ

ซึง่เคยมีพายไุต้ฝุ่ นพดัผา่นจะเกิดพายมุากขึน้ และความ

รุนแรงของพายไุต้ฝุ่ นก็จะทวีความรุนแรงขึน้ รวมไปถงึ

อตัราเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้ของแนวโน้มอทุกภยัแบบฉบัพลนัด้วย

เชน่เดียวกนั สง่ผลให้ประชาชนจ�านวนมากไร้ท่ีอยูอ่าศยั 

และก่อให้เกิดความเสียหายกบัระบบนิเวศ

ภัยธรรมชาติ อีกอย่างหนึ่ง ท่ีคาดการณ์ว่าจะรุนแรง

ขึน้ ได้แก่ ภาวะภยัแล้ง เชน่ ในชว่งกลางปี พ.ศ 2533 

ประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้งรุนแรงจาก

ปรากฏการณ์ เอล นินโญ่ ท่ีเช่ือกนัวา่อาจจะเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศโลก ก่อให้เกิดความเสีย

หายอยา่งรุนแรงตอ่ผลผลติทางการเกษตร นอกจากนีไ้ฟ

ป่าอาจจะเกิดบอ่ยครัง้ขึน้สืบเน่ืองมาจากภาวะภยัแล้ง 

ผลกระทบด้านสุขภาพ

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีเพ่ิมสูงขึน้และเหตุการณ์ตาม

ธรรมชาติท่ีรุนแรงและเกิดบ่อยครัง้ส่งผลกระทบโดยตรง

ตอ่สขุภาพและอนามยัของคนไทย โรคระบาดท่ีสมัพนัธ์

กบัการบริโภคอาหารและน�า้ด่ืม มีแนวโน้มวา่จะเพ่ิมสงู

มากขึน้ โดยภยัธรรมชาต ิ เชน่ ภาวะน�า้ทว่มท�าให้เกิดการ

ปนเปือ้นของเชือ้โรคในแหลง่น�า้ ไมว่า่จะเป็น โรคบดิ ท้อง

ร่วง และอหิวาตกโรค เป็นต้น 

โรคตดิตอ่ในเขตร้อนก็มีแนวโน้มวา่จะเพ่ิมขึน้ และจะ

คร่าชีวิตผู้คนเป็นจ�านวนมากเชน่เดียวกนั โดยเฉพาะ ไข้

มาลาเรีย ซึง่มียงุลายเป็นพาหะ เน่ืองจากการขยายพนัธุ์

ของยงุจะมากขึน้ในสภาวะแวดล้อมท่ีร้อนขึน้และฤดกูาล

ท่ีไมแ่นน่อน 

แนวโน้มของผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลงจากภัย

ธรรมชาต ิ อาจน�าไปสูภ่าวะขาดแคลนอาหาร และความ

อดอยาก ท�าให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร และภมิูต้านทาน

ร่างกายต�่า โดยเฉพาะในเดก็และคนชรา 

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

การสญูเสียพืน้ท่ีชายฝ่ัง ภมิูอากาศแปรปรวน โรคระบาด

รุนแรง และผลกระทบอ่ืนๆ สง่ผลให้มีประชากรบาดเจ็บ

ล้มตาย ทิง้ท่ีท�ากิน และไร้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นจ�านวนมาก 

นอกจากนีป้ระชาชนยงัจะได้รับความเดือดร้อนจากการ

ขาดแคลนอาหารและน�า้ด่ืมท่ีถกูสขุลกัษณะระหวา่งภาวะ

น�า้ทว่ม และความเสียหายท่ีเกิดกบัระบบสาธารณปูโภค

ตา่งๆ ซึง่โดยมาก กลุม่ท่ีจะได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสดุจะ

เป็นกลุม่คนท่ียากจน และไมมี่ทนุทรัพย์พอท่ีจะป้องกนั

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ ยกตวัอยา่งเชน่ การ

ป้องกนัการรุกล�า้ของน�า้เคม็ในพืน้ท่ีท�ากิน อาจท�าได้โดย

การสร้างเข่ือน และประตนู�า้ป้องกนัน�า้เคม็ แตว่ิธีการนี ้

ต้องลงทนุสงู ดงันัน้เม่ือราคาของการป้องกนัสงูเกินกวา่ท่ี

ชาวนาจะสามารถรับได้ การทิง้พืน้ท่ีท�ากินในบริเวณท่ีให้

ผลผลติต�่าจงึเป็นทางออกท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

ความเสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็น การสญู

เสียพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีส�าคัญตามแนวชายฝ่ังท่ียุบตัว 

ภยัธรรมชาติ และความเสียหายท่ีเกิดจากเหตกุารณ์

ธรรมชาตท่ีิรุนแรง ล้วนสง่ผลให้ผลติผลทางการเกษตร ซึง่

เป็นสนิค้าออกหลกัของประเทศมีปริมาณลดลง พืน้ท่ีท่ีคุ้ม

คา่แก่การป้องกนัในเชิงเศรษฐกิจ และพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันา

สงู อาจได้รับการป้องกนัลว่งหน้า เชน่ นิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุ จ�าต้องมีโครงสร้างป้องกนักระแสคลื่น ซึง่

จะรุนแรงขึน้เม่ือน�า้ทะเลสงูขึน้ หรือการสร้างก�าแพงกัน้

น�า้ทะเลหรือเข่ือน เพ่ือป้องกนับริเวณเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

ทางการเกษตร และการท�านาเกลือ เป็นต้น 

ข้อมลูจาก http://www.vcharkarn.com/
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โลกร้อนผลกระทบต่อ
นิเวศทางทะเลและชุมชนชายฝั่ง

ประเทศไทยท่ีตัง้อยู่ในเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

สองชนิด เม่ืออณุหภมิูของโลกสงูขึน้จงึท�าให้ฝ่ังทะเลไทย

ทัง้ฝ่ังอนัดามนัและอ่าวไทยได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้

ชดั ลมมรสมุยงัผลตอ่ระดบัน�า้ทะเลด้วย เม่ือลมตะวนั

ออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยก็ท�าให้อ่าวไทยบริเวณ

ตอนบนมีระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้ แตห่ากเป็นชว่งลมมรสมุ

ตะวนัตกเฉียงใต้ น�า้ทะเลอา่วไทยจะถกูดดูไปทางด้าน

ทะเลจีนใต้ท�าให้ระดบัน�า้ทะเลในอา่วไทยต�่าลง แตท่าง

ด้านระดบัน�า้ทะเลฝ่ังอนัดามนัก็จะสงูขึน้ 

ลมมรสมุจะเบาหรือแรงขึน้อยูก่บัหลายกรณี โลกร้อน

จะท�าให้ทวีปเอเชียร้อนย่ิงกวา่ในมหาสมทุรอินเดีย และ

อตัราการเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมิในทวีปเอเชียก็จะเพ่ิมมาก

ขึน้ ลมท่ีพดัเข้ามาจากมหาสมทุรอินเดียสูท่วีปเอเชียก็นา่

จะแรงขึน้ ดงันัน้ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้มีโอกาสท่ีจะ

แรงขึน้ในบางชว่ง 

อณุหภมิูท่ีสงูขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์ทางทะเล

และชมุชนชายฝ่ัง อีกทัง้สง่ผลให้เกิดพายใุนทะเลเพ่ิม

มากขึน้ จากพายท่ีุก่อตวัขึน้เป็นพายโุซนร้อน พายไุต้ฝุ่ น 

ท่ีท�าให้เกิดอุทกภัยในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ อยา่งเชน่พายนุากิสท่ีเกิดในประเทศ

พมา่ ซึง่ปรากฏการณ์ภยัธรรมชาตจิากสภาพภมิูอากาศ

ท่ีเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดภยัธรรมชาติจากทะเลเชน่เดียวกนั

อุณหภูมิท่ี ร้อนขึน้ส่งผลให้กระแสน� า้ทะเลปรวนแปร 

อณุหภมิูทะเลโดยเฉลี่ยิเพ่ิมสงูขึน้เพียงหนึง่องศา แตแ่ผน่

ดนิจะมีความร้อนมากกวา่ทะเลสามถงึสี่องศา เม่ือเกิด

ความแตกตา่งของอณุหภมิูระหวา่งแผ่นดินและทะเลมาก

ขึน้ สิง่ท่ีตามมาก็คือ ลมจะพาไอน�า้จากทะเลเข้าหาฝ่ัง แต่

เม่ือปะทะกบัแผน่ดนิชายฝ่ัง มวลอากาศก็จะยกตวัสงูขึน้

กระทบกบัอากาศร้อนข้างบนเกิดเป็นเมฆและฝน ผลก็คือ

ชายฝ่ังจะเกิดฝนตกมากขึน้ 

ในชว่งฤดมูรสมุเป็นชว่งท่ีฝนตกชกุ และบอ่ยครัง้ท่ีเกิด

พายขุึน้ ซึง่พายท่ีุเกิดขึน้บอ่ยในเขตร้อน เรียกวา่ พายุ

ดีเปรสชัน่ พายโุซนร้อน พายไุต้ฝุ่ น โดยมีความแตกตา่ง

กนัตามความเร็วและระดบัความรุนแรง ซึง่เม่ืออณุหภมิู

ร้อนขึน้พายุเหล่าอาจจะมีความรุนแรงและอาจเกิดบ่อย

มากขึน้ เน่ืองจากการก่อตวัของพายตุ้องอาศยัอณุหภมิู

ของน�า้ทะเล ถ้าอณุหภมิูในทะเลย่ิงร้อน ย่ิงจะท�าให้การ

ก่อตวัของพายใุนทะเลเกิดเร็วขึน้ได้  จากสถิตกิารเกิดพายุ

ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยพบวา่ พายขุนาดเลก็มีจ�านวน

ลดลง ขณะท่ีพายขุนาดกลางและขนาดใหญ่อยา่งพายุ

โซนร้อน พายไุต้ฝุ่ นมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นผลมาจาก

อณุหภมิูของน�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงูขึน้

ในอดีตการเกิดพายุขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลานานหกถึง

เจ็ดปีจงึจะก่อตวัขึน้สกัครัง้ แตใ่นขณะนีใ้ช้เวลาเพียงสาม

ถงึสี่ปีเทา่นัน้ นัน่หมายความวา่เราจะพบพายขุนาดใหญ่ท่ี

จะเข้ามาทางฝ่ังอา่วไทยมากขึน้เป็นสองเทา่ พืน้ท่ีชายฝ่ัง

ทะเลอา่วไทยตอนกลาง ตัง้แตจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ลงมาท่ีชมุพร สรุาษฎร์ธานี จะอยูใ่นความเสี่ยงท่ีจะเกิด

พายไุต้ฝุ่ นมากขึน้ ตรงกนัข้ามทางฝ่ังทะเลภาคใต้ตอน

ลา่ง อยา่งสงขลา ปัตตานี นราธิวาส กระบ่ี ตรัง สตลู จะ

มีความเสี่ยงลดลง 

สิง่ท่ีตามมากบัพายหุมนุเขตร้อนท่ีมีความเร็วลมเกิน 60 

กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ คลื่นพายุซดัฝ่ัง หรือ  storm 

surge พายหุมนุจะยกระดบัน�า้ทะเลให้สงูขึน้กวา่ปกต ิ

เน่ืองมาจากความกดอากาศต�่าเคลื่อนตัวผ่านไปพร้อม

กบัศนูย์กลางของพาย ุ ท�าให้แรงกดนัน้ยกระดบัน�า้ทะเล

ให้กลายเป็นโดมน�า้ขึน้มา แล้วเคลื่อนตวัจากทะเลโถม

กระแทกชายฝ่ัง หากเกิดขึน้ในอา่วปิดอยา่งอา่วไทยผลท่ี

เกิดขึน้ก็จะรุนแรงกวา่อา่วเปิด ผลกระทบจากสตอมเซร์ิท

ท่ีอาจจะไมใ่ชเ่ชิงกายภาพแคต่กึพงั หรือน�า้ทว่มเพียง

อยา่งเดียว แตม่นัน�าน�า้เคม็เข้าไปปนเปือ้นกบัแหลง่น�า้

และพืน้ท่ีเกษตรกรรม

ความลาดชนัของชายฝ่ังเป็นตวัชีใ้ห้เห็นวา่จะมีความเสี่ยง

ตอ่การพงัทลายมากหรือน้อยแคไ่หน ชายหาดท่ีมีความ

ลาดชนัใต้น�า้น้อยหรือเป็นพืน้ท่ีราบมากๆ จะมีความเสี่ยง
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ตอ่การพงัทลายสงู เม่ือระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้ และเป็น

ตวัแปรในการก�าหนดต�่าแหน่งพืน้ท่ีกดัเซาะว่าจะกินพืน้ท่ี

ลกึเข้าไปในแผน่ดนิเทา่ไหร่ ซึง่มีคลื่นเป็นตวัเร่งในการกดั

เซาะเร็วย่ิงขึน้

แนวชายฝ่ังทะเลและพืน้ท่ีราบลุ่มท่ีน�า้ท่วม บริเวณ

สามเหล่ียมปากแม้น�า้และเกาะกลางทะเล คือพืน้ท่ี

เสี่ยงจากผลกระทบโลกร้อนและจากอุณหภูมิโลกท่ี

เปลี่ยนแปลง พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของชมุชน

ประมงชายฝ่ัง ซึง่ชมุชนริมฝ่ังยอ่มได้รับผลกระทบท่ีจะเกิด

ขึน้อยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้จากภาวะโลกร้อน 

ระดบัน�า้ทะเลท่ีสงูขึน้ คลื่นลมในทะเลท่ีแรงขึน้และพายุ

ท่ีพดัรุนแรงกวา่เดิม ล้วนเป็นปัจจยัส�าคญัให้การกดัเซาะ

ชายฝ่ังทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลมาก

ถงึ 155 แหง่ ระยะทางรวมประมาณ 600 กิโลเมตร ก�าลงั

ประสบกบัภาวะวิกฤตการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยเฉพาะพืน้ท่ี

วิกฤตนัน้มีอตัราการกดัเซาะมากกวา่ 5 เมตรตอ่ปี เกิดขึน้

ในพืน้ท่ี 12 จงัหวดั   

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีชายฝ่ังทะเลท่ีมีความ

ยาวคอ่นข้างมาก กลา่วคือ ฝ่ังอา่วไทย มีความยาวชายฝ่ัง

ตลอดแนว 1,878 กิโลเมตร และชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

937 กิโลเมตร (จากข้อมลูกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง) ตลอดทัง้สองแนวชายฝ่ังมีทรัพยากรทางทะเล

หลากหลายชนิดท�าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 

มากมาย อาทิ การทอ่งเท่ียว การท�าประมงชายฝ่ัง การ

คมนาคมทางน�า้ หากเกิดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเพ่ิม

ขึน้ก็อาจสง่ผลตอ่เศรษฐกิจตามมา 

ส่วนหนึ่งของปัญหาการกัดเซาะพืน้ท่ีชายฝ่ังท่ีเกิดขึน้

มาจากสภาพอากาศท่ีปรวนแปร ขณะนีพื้น้ท่ีชายฝ่ัง

ประเทศไทยหายไป 13,000 ไร่ คาดการณ์วา่อีก 20 ปีข้าง

หน้าพืน้ท่ีชายฝ่ังจะหายไปราว 10.5 กิโลเมตร  

ระบบนิเวศน์ชายฝ่ังทะเลได้รับผลกระทบจากปัญหาการ

กดัเซาะชายฝ่ังมากเชน่กนั โดยเฉพาะพืน้ท่ีของป่าชาย

เลน พืน้ท่ีอนบุาลสตัว์น�า้ รวมทัง้วิถีชีวิตชมุชน ตา่งก็ต้อง

เผชิญกบัปัญหานีอ้ยา่งเลี่ยงไมไ่ด้ 

สิ่งที่ เกิดขึ้นแล ้วและป ัญหาที่ต ้องเตรียม
พร้อมรับมือ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัในวนันี ้ คือปัญหาเร่ง

ดว่นท่ีจะต้องแก้ไขอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากปัญหาของ

การสญูเสียพืน้ท่ีชายฝ่ังจะน�าไปสู่ปัญหาท่ีดินท�ากินของ

ชุมชนริมชายฝ่ังและระบบนิเวศน์ท่ีมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพจะต้องสญูเสียไมอ่าจเรียกกลบัคืน

ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในประเทศไทยเกิดขึน้ตลอด

แนวชายฝ่ังเกือบทัง้หมด และเกิดขึน้มานานแล้ว ซึง่แนว

ชายฝ่ังของไทยหลายพืน้ท่ีก�าลงัเผชิญกบัการกดัเซาะใน

อตัรามากกวา่ 1-5 เมตรตอ่ปี หากคดิอตัราสญูเสียพืน้ดนิ

โดยรวมแล้วจะอยูท่ี่ 2 ตารางกิโลเมตรตอ่ปี คดิเป็นมลูคา่ 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจสงูถงึ 6,000 ล้านบาท 

จากรายงานการส�ารวจแนวชายฝ่ังทะเล สภาพการกดั

เซาะชายฝ่ังทะเลและโครงสร้างชายฝ่ังทะเล โครงการ

อนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ร่วมกบัส�านกัการบนิอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดล้อมพบวา่ การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอา่วไทยขณะนี ้

ก�าลงัเป็นปัญหารุนแรงตอ่เน่ือง โดยเฉพาะบริเวณอา่ว

ไทยตอนบน พบวา่เขตบางขนุเทียน กทม. ชว่งกวา่ 10 ปี

ท่ีผา่นมาถกูกดัเซาะหายเพ่ิมขึน้หรือหายไปกวา่ 2,000 

ไร่ รวมทัง้บริเวณชายฝ่ังทะเลบริเวณบ้านขนุสมทุรจีน 

ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ ท่ีถกู

กดัเซาะออกเป็นวงกว้าง

พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลอา่วไทยตอนบน บริเวณกรุงเทพฯ 

สมทุรปราการ สมทุรสาคร และฉะเชิงเทรา ก�าลงัประสบ

ปัญหาน�า้ทะเลกดัเซาะอยา่งรุนแรง บอ่กุ้งและบ้านถกู

น�า้ทะเลรุกเข้ามาในพืน้ท่ีเหลา่นีต้ัง้แต ่ 500 เมตร ถงึ 2 

กิโลเมตร 

จากการส�ารวจของกรมทรัพยากรธรณีพบวา่ มีพืน้ท่ี

ชายฝ่ังทะเลอา่วไทย 5 จงัหวดัตอนบน ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 

สมทุรปราการ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร และ

กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะทาง 106.5 กิโลเมตร ถกูน�า้

ทะเลกดัเซาะพืน้ท่ีชายฝ่ังไปแล้วกวา่ 13,700 ไร่         

แนวชายฝ่ังจงัหวดัสมทุรสงคราม สมทุรสาคร 

สมทุรปราการ และกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะแนว

ชายฝ่ังเดมิเป็นป่าชายเลน ตอ่มาได้เปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีเพาะ

เลีย้งสตัว์น�า้ พืน้ท่ีนาเกลือ และเขตอตุสาหกรรม พบ

วา่พืน้ท่ีถกูกดัเซาะเป็นแนวยาว เหลือพืน้ท่ีป่าชายเลน

บริเวณขอบชายฝ่ังเพียงเลก็น้อย บางแหง่พบการกดัเซาะ

เข้ามาถงึพืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 

ทัง้นีพื้น้ท่ีชายฝ่ังอา่วไทยตัง้แต ่ จ. นราธิวาส ใต้สดุของ

ประเทศจนกระทัง่ชายฝ่ังตะวนัออก จ.ตราด เป็นผลกระ

ทบท่ีต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาอยา่งเร่งดว่น 

การสญูเสียพืน้ท่ีทกุๆ ปีเชน่นีไ้มใ่ชแ่คเ่พียงผู้ ท่ีอาศยัอยู่

ชายฝ่ังเทา่นัน้ แตย่งักระทบไปถงึแผน่ดนิท่ีหายไปและการ

สูญเสียระบบนิเวศท่ีเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น�า้จึงไม่อาจ

เรียกคืน ทรัพยากรทางทะเลจะลดน้อยลงอยา่งรวดเร็ว

จากปัญหาดงักลา่ว น่ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเรามองเหน็ด้วย

ตา แล้วจะเพิกเฉยตอ่ไปได้อยา่งไร

ท่ีผ่านมาแม้ว่าหลายฝ่ายจะร่วมกันเข้ามาช่วยแก้ไข

ปัญหาด้วยหลากหลายวิธี เชน่ การสร้างสนัเข่ือนริมฝ่ังใน

รูปแบบตา่งๆ หรือแม้กระทัง่การน�าทรายมาทบัให้เกิดหาด

ทรายดงัเดิมแต่ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังก็ยงัคงด�าเนิน

ตอ่ไปและบางครัง้มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ในการ

พยายามแก้ไขปัญหาแตล่ะครัง้ต้องใช้เงินมหาศาลในการ

แก้ปัญหานี ้แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่จะแก้ไขได้จริง เพราะ

มนัคงไมง่า่ยอยา่งท่ีคดิ

อ้างอิง ข้อมลูจากรายงานการส�ารวจแนวชายฝ่ังทะเล 

สภาพการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลและโครงสร้างชายฝ่ังทะเล 

โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ร่วมกบัส�านกัการบนิ

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม เดือนสงิหาคม 2550
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ความเปล่ียนแปลงทางทะเลเราไม่

อาจเหน็ด้วยสายตา เราอาจจะไม่

พบเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้

จากภาวะโลกร้อน กรณีอยา่งเชน่

ความเปล่ียนแปลงของสภาพน� า้

ทะเลท่ีเกิดขึน้ การปรวนแปรของ

กระแสน�า้อุน่ น�า้ร้อน แตเ่ราพอจะ

ได้เห็นผลกระทบความเปลี่ยนแปลง

ของทะเล อยา่งเชน่ ระดบัน�า้ทะเลท่ี

สงูขึน้ สง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีชายฝ่ัง การ

ก่อตวัของพายใุนทะเลท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

สภาพน�้าทะเลที่ เปลี่ยนส่งผล 
กระทบต่อส่ิงมีชีวิตในทะเลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกับ
ปะการังที่ เป็นเสมือนบ้านของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในทะเล หาก
ต้องตายจากสาเหตุสภาพน�้าที่
เปลี่ยนก็ท�าให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้
อ าจจะต ้องย ้ าย ถ่ินฐานและ
สูญพันธุ์ในที่สุด และส่วนหนึ่ง
ที่ เ กิ ดขึ้ นย ่ อมมาจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

ทะเลร้อนขึ้น 

ไทยเริ่มเป็นพื้นที่เสี่ยง

ภาวะโลกร้อนเกิดขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของก๊าซเรือนกระจก 

ท่ีมาจากผลการกระท�าของมนษุย์ในด้านตา่งๆ  ย่ิงมี

ก๊าซเพ่ิมขึน้ในชัน้บรรยากาศมากเทา่ไหร่ ย่ิงมีสว่นเร่ง

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศมากขึน้ ซึง่

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดขึน้จากการเผาผลาญน�า้มนั ใช้

ถ่านหิน เผาป่า ไมไ่ด้อยูใ่นอากาศเทา่นัน้ แตล่ะลายลงไป

อยูใ่นน�า้ ซึง่ร้อยละ 98 ของน�า้ในโลกอยูใ่นทะเล

ทะเลกรด ปรากฏการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
ทะเลกรด คือทะเลท่ีเคยมีค่าความเป็นด่างเร่ิม

เปลี่ยนแปลง คา่  PH ลดลง คือมีสภาพเป็นกรดมากขึน้ 

แตไ่มถ่งึขัน้ท�าให้กดักร่อนมนษุย์จนเป็นบาดแผลได้ หรือ

กัดกร่อนอาคารบ้านเรือนให้เสียหายได้แบบฝนกรดท่ี

ตกลงมา จากแหลง่อตุสาหกรรม ทะเลกรดจะเกิดขึน้ได้

งา่ยในเขตน�า้ตืน้

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายลงไปในน�า้ ท�าให้คา่ความ

เป็นกรดดา่งเปลี่ยนไป น�า้ทะเลเร่ิมมีคณุสมบตัเิป็นกรด

มากขึน้ น่ีคือปรากฏการณ์ทะเลกรด" 

คณุสมบตัิส�าคญัคือ น�า้ทะเลมีสภาพเป็นดา่งเลก็น้อย  

หากเป็นกรดมาก ตวัเลขจะน้อยลง ถ้าเป็นดา่งมากตวัเลข

จะเพ่ิมขึน้ คา่ตรงกลางจะอยูท่ี่เลข 8 ทะเลท่ีเคยมีคา่

ความเป็นกรดดา่ง (PH) ประมาณ 8-8.1 เร่ิมเปลี่ยนแปลง

คา่ PH  อยูท่ี่ 7.8-7.9 ลดลง 0.1 -0.2 คือมีความเป็นกรด

มากขึน้ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล 

ตวัเลข 0.1 อาจดไูมม่าก แตต่ามสภาพปกตนิ�า้ทะเล

จะอยูใ่นสภาพดา่งเลก็น้อย สิง่มีชีวิตใต้น�า้วิวฒันาการ

มานานจนคุ้นเคยกับภาวะดังกล่าวท�าให้ด�ารงชีวิตอยู่

ได้ โดยเฉพาะพวกท่ีสร้างหินปนูขึน้มาเป็นสว่นหนึง่ของ

ชีวิต เชน่ ปะการัง หอย ดาวทะเล และเมน่ทะเล รวมถงึ

ตวัออ่นของสตัว์ทะเลและแพลงก์ตอน ซึง่การสร้างหินปนู 

เกิดได้ดีในภาวะน�า้ทะเลเป็นดา่งเลก็น้อย
 

นกัวิทยาศาสตร์คาดการณ์วา่ หากสภาพอากาศเป็นเชน่

นี ้ภายใน 50 ปี คา่ PH จะลดลงเป็น 7.6 ภาวะทะเลกรด

ท่ีวา่จะเกิดขึน้อยา่งชดัเจนแนน่อน" 

นอกจากสตัว์ทะเลกลุ่มท่ีสร้างหินปนูเพ่ือด�ารงชีวิตเดือด

ร้อน  สร้างหินปนูไมไ่ด้ แมเ่พรียงหรือไส้เดือนทะเลจะมี

ปัญหาเร่ืองการสืบพนัธุ์ เพราะสเปิร์มเคลื่อนท่ีช้าลง ถ้า

ทะเลอยูใ่นสภาพเป็นกรด ไส้เดือนทะเลซึง่เป็นอาหารให้

กบัสตัว์ตา่งๆ ถ้ามีจ�านวนลดลงจะกระทบเป็นวงกว้าง 

ตามหลกัหว่งโซอ่าหาร หรือดาวเปราะสตัว์กลุม่ดาวทะเล 

คา่ PH ท่ีลดลงจะเร่งให้ผลติไขอ่อกมาจ�านวนมาก ผลติ จน

ตาย ขณะท่ีลกูออกมาก็ไมส่มบรูณ์ มีโอกาสรอดชีวติน้อย 

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ครอบคลมุทกุทะเลและ

มหาสมทุร กลายเป็นปัญหาท่ีส�าคญัในอนาคต นบัจาก

นีต้้องเตรียมรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ เร่ืองระบบสรีระ

วิทยาท่ีส�าคญั เชน่ การหายใจ และการเจริญเตบิโตของ

สิง่มีชีวิตตา่งๆ จะลดลง บางชนิดจะเกิดปัญหาเสี่ยงตอ่

การสญูพนัธุ์ รวมทัง้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านธาตอุาหาร

ในมหาสมทุร สง่ผลกระทบด้านตา่งๆ เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ี

เกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ทัง้ในด้านอาหาร ด้านการทอ่งเท่ียว อีกเร่ืองท่ีก�าลงัหวัน่

วิตกคือ ภาวะทะเลกรดจะสง่ผลให้สารพิษท่ีถกูทบัถมใน

ชัน้ตะกอนละลายในน�า้ทะเล อาจเกิดมลพิษได้ด้วย        
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ทะเลไทยเริ่มเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปรากฏการณ์
ทะเลกรด
อา่วไทยมีระดบัความลกึสดุ 386 เมตร ความลกึเฉลีย่อยู่

ท่ี 30-40 เมตรเทา่นัน้ ขณะท่ีฝ่ังอนัดามนั อยา่งหมูเ่กาะ

สริุนทร์ สมิิลนั ฯลฯ  ถือเป็นเขตน�า้ตืน้แทบทัง้หมด โดย

เฉพาะเหลา่ปะการัง โครงสร้างภายในล้วนเป็นหินปนู หอย 

เปลอืกหอยมาจากหินปนู ถ้าสร้างหินปนูไมไ่ด้ ปะการังไม่

เหลอื หอยตายหมด ถงึขัน้สญูพนัธุ์กนัเลยทีเดียว 

จากการศกึษาพบวา่ ทะเลกรดจะสง่ผลกระทบมากใน

เขตร้อนชืน้ โดยเฉพาะแนวชายฝ่ังทะเล ไทยถือวา่เป็น

ประเทศท่ีเสี่ยงกบัการเกิดภาวะพวกนี ้ พบวา่สิง่มีชีวิต

ในบริเวณน�า้ลกึ 15 เมตร มีความคล้ายคลงึกบัสิง่มีชีวิต

ในท้องทะเลองักฤษ แตไ่ทยมีความอดุมสมบรูณ์มาก 

ส�ารวจพบดาวเปราะจ�านวน 1,000 ตวัตอ่ตารางเมตร พบ

เมน่ทะเลถงึ 600 ตวัตอ่ตารางเมตร 

ภาวะทะเลกรดจะรุนแรงขึน้เร่ือยๆ ตามปริมาณของ

คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศท่ีมีมากขึน้เ ร่ือยๆ 

กลายเป็นเหตกุารณ์ควบคูไ่ปกบัภาวะโลกร้อน อีก 50 ปี

จะเหน็ผลกระทบชดัเจน แตจ่ากนี ้10 ปี สตัว์ตา่งๆ จะเร่ิม

ออกอาการ มีการเจริญเตบิโตลดลง ไขไ่มส่มบรูณ์ แถม

ปริมาณน้อยลง 

ย่ิงความเป็นกรดมากขึน้เทา่ไหร่ปัญหาจะรุนแรงขึน้ สตัว์

ทะเลมีวงจรชีวติสัน้อยูแ่ล้ว ถ้าลกูหลานออ่นแอ ประชากรลด

ลง เป็นปัญหาท่ียากจะหาจดุจบ เพราะทะเลกรดเป็นเร่ืองท่ี

นา่กลวัย่ิงกวา่ปัญหาระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้เสยีอีก เพราะหาก

เกิดขึน้แล้วก็จะยากท่ีจะกลบัไปเป็นสภาพเดมิได้ 

ที่มา
http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_

id=1&cate_id=4&post_id=17235\

โครงการธิงค์ เอิร์ธ : ธิงก์ โกลเบลิ (THINK EARTH : THINK 

GLOBAL)  จดัการบรรยายพิเศษเร่ือง "ทะเลกรด : ภยัเงียบจาก

โลกร้อน"

ข้อมลู ทะเลกรด จาก อ.ธรณ์ ด�ารงนาวาสวสัดิ์

คุณสมบัติส�าคัญของน�้าทะเลคือ มีสภาพ

เป็นด่างเล็กน้อย ค่าตรงกลางอยู่ที่ตัวเลข 

8 ปกติทะเลจะมีค่าความเป็นกรดด่าง(PH) 

ประมาณ 8-8.1 แต่เริ่มเปลี่ยนแปลงค่า 

PH อยู่ที่ 7.8-7.9 ลดลง 0.1-0.2 ซึ่งมี

ความเป็นกรดมากขึ้น แต่จะท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงมหาศาล

ปะการังฟอกขาวกับโลกร้อน

ปะการังเป็นสตัว์ท่ีมีขนาดเลก็มาก ด�ารงชีวิตอยูร่วม

กันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ท่ีเราเห็นเป็นรูปทรงท่ีแตกต่าง

กนั เชน่ มีลกัษณะคล้ายก่ิง คล้ายโต๊ะ หรือวา่มีลกัษณะ

เป็นก้อน และมีหลากหลายสีสนั  ปะการังอยูไ่ด้เฉพาะ

เขตร้อนและใกล้เขตร้อนท่ีอณุหภมิูของน�า้ไมต่�่ากวา่ 18 

องศาเซลเซียส ดงันัน้ประเทศในเขตหนาวจงึไมมี่ปะการัง 

ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 1 ซึง่เป็นภาพแสดงแนวปะการังท่ีพบ

อยูต่ามสว่นตา่งๆของโลก 

แนวปะการังบริเวณชายฝ่ัง เป็นแนวปะการังท่ีพบมาก

ท่ีสดุในพืน้ท่ีทะเลแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่มีมาก

ถงึ 30% ของแนวปะการังประเภทนีข้องโลก (กรมอทุยาน

แหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช : 2553) 

ระบบนิเวศปะการังจึงเป็นระบบนิเวศทางทะเลท่ีมี

ความส�าคญั และมีความสลบัซบัซ้อนมากท่ีสดุระบบ

หนึง่  เพราะมีความหลากหลายสงูมากทัง้ในด้านความ

หลากหลายของชนิดปะการังเอง และความหลากหลาย 

ของสิ่งมีชีวิตท่ีเข้ามาอาศัยและพึ่งพาระบบนิเวศแห่ง

นี ้ เชน่ สาหร่ายเซลเดียว หญ้าทะเล ฟองน�า้  ปะการัง

ออ่น กลัปังหา  ดอกไม้ทะเล  หนอนทะเล หอยชนิดตา่งๆ  

กุ้งและปบูางชนิด  รวมทัง้ ปลาท่ีเป็นอาหารและปลา

ประเภทสวยงาม  ซึง่หลายชนิดมีคณุคา่ตอ่การด�ารงชีวิต

และฐานอาชีพของมนษุย์ 

ประเทศไทยมีแนวชายฝ่ังยาวกวา่ 2,600 กิโลเมตร มี

เกาะ 564 เกาะ ถงึแม้ไมใ่ชท่กุเกาะท่ีมีแนวปะการัง แต่

กลา่วได้วา่เกือบทกุจงัหวดัชายฝ่ังมีแนวปะการัง ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร สมทุรปราการ สมทุรสาคร และ

สมทุรสงคราม อยา่งไรก็ตามแนวปะการังในอา่วไทย มี

ความหลากหลายน้อยกวา่ในอนัดามนั โดยบริเวณอา่ว

ปะการังฟอกขาว
กับร้อนขึ้น
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ไทยจะพบปะการัง บริเวณ เกาะล้าน  เกาะสีชงั เกาะ

แตน เกาะสมยุและเกาะพงนั ขณะท่ีฝ่ังอนัดามนั พบมาก

บริเวณ หมูเ่กาะก�า เกาะค้างคาว หมูเ่กาะสริุนทร์ หมู่

เกาะสมิิลนั หมูเ่กาะพีพี หมูเ่กาะตะรุเตา หมูเ่กาะอาดงั-

ราวี หมูเ่กาะไหง เกาะกระดาน เกาะรอก เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศและภาวะโลกร้อน ได้สง่ผลให้เกิดการเพ่ิมขึน้และ

ผนัแปรของอณุหภมิูน�า้ทะเล และปัจจยัตา่งๆท่ีมีความ

ส�าคญัตอ่สิง่มีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล ท�าให้เกิด

ผลกระทบตอ่เน่ืองไปถงึสิง่มีชีวิตชนิดตา่งๆ ส�าหรับ ระบบ

นิเวศปะการัง ซึง่เป็นระบบนิเวศท่ีมีความส�าคญัมากท่ีสดุ

ระบบหนึง่ จงึหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะรับผลกระทบท่ีคอ่นข้าง

รุนแรง และปรากฏการณ์ท่ีพบบอ่ย  คือ การท�าให้เกิดการ

ฟอกขาวของปะการัง 

ในสภาวะปกต ิ ตวัปะการังมีสาหร่ายเซลล์เดียวขนาด

เลก็ชนิดหนึง่ท่ีช่ือวา่ ซแูซนเทลลี (zooxanthellae) ด�ารง

ชีวิตอยูใ่นเนือ้เย่ือของปะการัง ด�ารงชีวิตแบบพึง่พาอาศยั

ซึง่กนัและกนั โดยสาหร่ายได้รับประโยชน์จากปะการัง

คือการมีท่ีอยู่อาศัยและการน�าของเสียของปะการังขับ

ออกมาเป็นวตัถดุิบตัง้ต้นและธาตอุาหารในกระบวนการ

สงัเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย  ในขณะท่ีปะการัง

สามารถน�าผลท่ีได้จากกระบวนการข้างต้นกลบัมาเป็น

อาหาร และอาหารและพลงังานสว่นใหญ่ท่ีปะการังได้

รับมาจากสาหร่าย ในขณะท่ีปะการังสามารถใช้หนวด

ขนาดเล็กจบัเหย่ือกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้เพียงเล็กน้อย

เทา่นัน้

ปะการังฟอกขาวเกิดจาก??

ปะการังเป็นสัตว์ท่ีมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อมท่ีต�่ามาก ดงันัน้ เม่ือทะเลเป็นเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อปะการัง

ได้  ท่ีพบได้บอ่ยคือเม่ือภาวะแวดล้อมไมเ่หมาะสม เชน่ 

การเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิูของน�า้ทะเล น�า้ทะเลมี

ความเค็มลดลงจากฝนตกหนักหรือการเจือจางจากน�า้

จืดท่ีมาจากแผน่ดนิ ปริมาณตะกอนเพ่ิมมากขึน้ ปริมาณ

ธาตอุาหารในน�า้สงูขึน้ การได้รับแสงในปริมาณสงู คราบ

น�า้มนั โรคระบาดและการตดิเชือ้ เป็นต้น  ซแูซนเทลลีจะ

แยกตวัออกจากเนือ้เย่ือปะการังไปด�ารงชีวิตแบบแพลงก์

ตอนในน�า้ เม่ือเนือ้เย่ือปะการังสญูเสียสาหร่ายก็จะท�าให้

ภาพท่ี 1  แสดงแนวปะการังตามสว่นตา่งๆของโลก
ที่มา : http://archive.wri.org/page.cfm?id=684

เรามองเห็นเป็นสีขาวของโครงร่างหินปูนของปะการัง

นัน่เอง

ดงันัน้  เม่ือปะการังฟอกขาว ไมไ่ด้หมายความวา่ปะการัง

จะตายในทนัที หากแตเ่ป็นการท่ีปะการังอยูใ่นสภาพท่ี

ออ่นแอมาก (เปรียบเทียบเหมือนปะการังกินอาหารได้

วนัละเลก็น้อย)  หากภาวะไมเ่หมาะสมท่ีเกิดขึน้นัน้มี

ระยะเวลายาวนานอาจท�าให้ปะการังตายได้ แตถ้่าการ

เปลี่ยนแปลงเกิดไมน่านนกั และซแูซนเทลลีกลบัเข้ามา 

ปะการังก็สามารถฟืน้ตวัได้เป็นปกตเิหมือนเดมิ

เดือนเมษายนปี 2553 ท่ีผา่นมากรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง รายงานวา่ พบปะการังฟอกขาวในแถบ

ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัแล้ว 90% ของปะการังทัง้หมด 

บริเวณท่ีเกิดรุนแรงคือ แถบเกาะภเูก็ต สว่นปะการังใน

แถบอา่วไทย เกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวแล้ว 60% โดย

ทัง้หมดเกิดขึน้เน่ืองจากอณุหภมิูของโลกร้อนขึน้ เพราะ

อุณหภูมิผิวน�า้ท่ีร้อนขึน้จะไปให้เกิดปรากฏการณ์ฟอก

ขาวของปะการัง (ส�านกัขา่วไทย: 2553) 

ในอดีตท่ีผา่นมา ปะการังในประเทศไทยเคยเกิดปรากฏการณ์

ปะการังฟอกขาวอยา่งหนกัในปี 2534, 2538 และ 2541 

เช่นเดียวกับปะการังหลายพืน้ท่ีในบริเวณมหาสมุทร

อินโด-แปซิฟิกท่ีพบปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรง 

หลงัจากนัน้ในประเทศไทยยงัมีการรายงานการพบปะกา

รังฟอกขาวอีกในหลายปีตอ่มา แตมี่ระดบัท่ีไมรุ่นแรงมาก

นกั ซึง่การเกิดปะการังฟอกขาวคงไมส่ามารถปฏิเสธได้

วา่ไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

และการผันแปรของอุณหภูมิซึ่ง่มีความรุนแรงมากขึน้

อยา่งรวดเร็วในชว่งปัจจบุนั ท�าให้การเกิดปะการังฟอก

ขาวพบได้บอ่ยครัง้ขึน้ และพบได้ในหลายพืน้ท่ี คงไมอ่าจ

หลีกเลี่ยงได้วา่ ระบบนิเวศท่ีมีความส�าคญั เชน่ระบบนิเวศ

ปะการังเป็นระบบนิเวศหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะ

โลกร้อนในปัจจบุนั หากระบบนิเวศขาดความสมดลุย์  

ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์

ตา่งๆ เป็นวฏัจกัรย้อนกลบัมาสูม่นษุย์อยา่งแนน่อน  ไม่

เช่นนัน้แล้วเราอาจสูญเสียระบบนิเวศปะการังไปแบบ

ถาวรเลยก็เป็นได้

ประโยชน์และความส�าคัญของ
ระบบนิเวศปะการัง

ปะการังนอกจากจะป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่ออุตสาหกรรม

ทอ่งเท่ียว การด�าน�า้และการถ่ายภาพใต้น�า้แล้ว ปะการัง

ยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�าคัญแห่งหนึ่งตาม

บริเวณชายฝ่ังทะเล เพราะระบบนิเวศปะการังเป็นท่ีอยู่

อาศยัของพืชและสตัว์จ�านวนมากมาย อีกทัง้เป็นแหลง่

อาหารเพ่ือการเจริญเตบิโต เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ วางไข่

และหลบภยัอีกด้วย นบัได้วา่แนวปะการังเป็นระบบนิเวศ

ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ทัง้ส�าหรับสตัว์น�า้ด้วยกนั และสง่

ผลกระทบถงึมนษุย์เราด้วย

นอกจากจะมีความส�าคญัตอ่ระบบนิเวศทางทะเล การ

ประมง และมีสว่นชว่ยรักษาสภาพสมดลุธรรมชาตขิอง

ชายฝ่ังแล้ว แนวปะการังบริเวณชายฝ่ังและแนวปะการัง

แบบก�าแพง ชว่ยป้องกนัชายฝ่ังจากการกดัเซาะของคลื่น

และกระแสน�า้โดยตรง บริเวณชายฝ่ังท่ีแนวปะการังถกู

ท�าลายจะถกูกดัเซาะอยา่งรุนแรงจากคลื่นลมทะเล ใน

ฤดมูรสมุ และแนวปะการังเป็นแหลง่ก�าเนิดทรายให้กบั

ชายหาดด้วย ทัง้จากการสกึกร่อนของโครงสร้างหินปนู 

การกดักร่อนโดยสตัว์ทะเลบางชนิดและจากกระแสคลื่น 

ซึ่งท�าให้หินปูนปะการังแตกละเอียดเป็นเม็ดทรายท่ีขาว

สะอาด 

เอกสารอ้างองิ
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แม้วา่การพยายามแก้ไขปัญหาจะท�าได้ยาก และ

อาจจะท�าไมไ่ด้หากยงัไมมี่การแก้ไขปัญหาสภาพภมิู

อากาศเปลี่ยนแปลงอยา่งจริงจงัและเป็นจริง แตเ่ม่ือ

ปัญหาตา่งๆ ได้เร่ิมเกิดขึน้มาแล้วจงึหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ท่ี

ผู้ เผชิญกบัปัญหา ต้องได้รับองค์ความรู้ เพ่ือเตรียม

ตวัพร้อมรับกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้และอาจ

จะรุนแรงขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเตรียม

ตวัเพ่ือพร้อมรับกบัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ จ�าเป็นจะต้อง

เกิดขึน้จากการมีสว่นร่วมของผู้ ท่ีเผชิญกบัปัญหาเอง 

เพ่ือให้แนวทางรับมือนัน้สอดคล้องกบัวิถีชิวิตความ

เป็นอยู่

แม้ว่าภัยพิบัติหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน

ประเทศไทย จะยงัไมเ่กิดขึน้อยา่งชดัเจน หรือยงั

ยืนยันไม่ได้ว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหาซึ่งเกิด

จากสภาพภมิูอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตก็่พบ

ว่าในหลายพืน้ท่ีต้องเผชิญกับปัญหาในลักษณะ

เดียวกบัการคาดการณ์วา่จะเกิดขึน้ในอนาคต จาก

ปัญหาสภาพภมิูอากาศเปลี่ยน ท�าให้คนจ�านวน

ไมน้่อยต้องเผชิญกบัปัญหา และต้องปรับตวัตาม

สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้มาแล้ว ซึง่เป็นปัญหาท่ี

ไม่ได้เตรียมตวัรับมือมาก่อนหรือไม่เคยได้รับรู้ข้อมลู

ของสถานการณ์ปัญหาก่อนท่ีจะเกิดขึน้ ท�าให้ต้องใช้

เวลานานกวา่จะปรับตวัเพ่ือไมใ่ห้สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้

เป็นปัญหาจนไม่สามารถด�าเนินชีวิตตามปกติได้ดงั

เชน่ในพืน้ท่ีบ้านหน้าทบั บ้านสระบวั ในต.ทา่ศาลา 

การปรับตัวเพื่อเตรียมรับ
ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการปรับตวัจากปัญหาการกดั

เซาะชายฝ่ังอย่างรุนแรงท�าให้พืน้ท่ีในบริเวณริมชายหาด 

ซึง่แตเ่ดมิเป็นหาดทราย คอ่ยๆ กลายสภาพเป็นหาดเลน 

และในปัจจบุนัไมเ่หลือหาดทรายให้เหน็แล้ว

ชาวบ้านบ้านหน้าทบั ต้องเผชิญกบัปัญหาหายทราย

กลายเป็นหาดเลนมาเป็นเวลานานกวา่ 10 ปีมาแล้ว 

ท�าให้สภาพปัจจบุนั บริเวณเดมิท่ีเป็นหาดทรายและเกิด

ปัญหาดนิเลนทบัถมนาน จนในปัจจบุนักลายเป็นป่าชาย

เลน และชาวบ้านในพืน้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากป่า

ชายเลนดงักลา่ว และมีวิถีประมงท่ีปรับตวัตามสภาพของ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ จนท�าให้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ไมเ่ป็นปัญหารุ่น

แรง 

แตก่วา่จะถงึวนันี ้ ชาวบ้านต้องเผชิญหน้าและได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งรุนแรง ในชว่งแรก

ท่ีเกิดปัญหาดนิเลนมาทบัถมท่ีชาดหาย ชาวบ้านยงัคง

สามารถน�าเรือออกได้ แม้จะยากล�าบากกวา่เดมิก็ตาม 

แตก็่หวงัวา่สถานการณ์จะไมรุ่นแรงเพ่ิมมากขึน้ แตเ่ลน

กลบัทบัถมเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ ท�าให้ชาวบ้านไมส่ามารถ

ออกเรือและน�าเรือเข้าฝ่ัง แตอ่าชีพประมงเป็นอาชีพหลกั

ของชาวบ้าน ท�าให้ต้องหาวิธีการตา่งๆ เพ่ือให้สามารถ

ออกเรือประมงได้ แตย่งัคงท�าได้อยา่งยากล�าบาก 

จนกระทั่งชาวบ้านได้ร่วมกันลงขันเพ่ือขุดเลนให้เป็น

ร่องเหมือนร่องน�า้ เพ่ือเป็นเส้นทางในการออกเรือให้เรือ

ประมงสามารถเข้าออกได้ตามแนวร่องน�า้ท่ีขดุ แตก่ระแส

น�า้มีการพดัพาดนิเลนเข้ามาทบัถมเร่ือยๆ ท�าให้การขดุ

ร่องน�า้จ�าเป็นต้องท�าบอ่ยๆ เป็นประจ�า ไมส่ามารถท�า

เพียงครัง้เดียวแล้วแก้ปัญหาได้เลย 

ดงันัน้พร้อมไปกับการปรับตวัในการท�าประมงของชาว

บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาดนิเลนทบัทม ชาวบ้านและคนจาก

นอกพืน้ท่ีได้ร่วมกนัปลกูป่าชายเลนไปพร้อมๆ กนัด้วย 

โดยเว้นบริเวณร่องน�า้ส�าหรับออกเรือท�าประมง ซึง่การท�า

เชน่นีท้�าให้การขดุร่องน�า้ของชาวบ้าน ไมต้่องท�าบอ่ยครัง้ 

เน่ืองจากป่าชายเลนท่ีปลกูช่วยเป็นแนวกนัคลื่นและการ

ไหลของตะกอนดนิ 

ในปัจจุบันนีแ้ม้ว่าปัญหาตะกอนเลนท่ีพัดมาทับถม

บริเวณชายหาดจะยงัคงเกิดขึน้ แตเ่ม่ือชาวบ้านสามารถ

ปรับตวัได้ตามสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้มาแล้ว ท�าให้

ความรุนแรงของปัญหาท่ีชาวบ้านต้องเผชิญลดลง แม้วา่

การท�าประมงของชาวบ้านจะไม่สะดวกสบายดงัเช่นใน

อดีต แตก็่สามารถด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ดงั

เดมิ แม้จะมีอปุสรรคบ้างก็ตาม

แตส่�าหรับชาวบ้านบ้านสระบวั ซึง่ก�าลงัเร่ิมเผชิญกบั

ปัญหาตะกอนเลนถูกพัดพาเข้ามาแทนท่ีหาดทราย 

ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ปัญหาท่ีก�าลงัเกิดขึน้ ท�าให้ปัญหาหาดเลน

เป็นอปุสรรคในการด�ารงชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงการประกอบอาชีพประมง  ด้วยยงัหวงัวา่จะได้

รับการชว่ยเหลือจากหนว่ยงานตา่งๆ 

แม้ว่าชาวบ้านสระบัวจะเห็นตัวอย่างการแก้ไขปัญหา

ของบ้านหน้าทบั ซึง่เผชิญกบัปัญหานีม้านานจนสามารถ

ปรับตวัตามปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้แล้วก็ตาม แตด้่วยชาวบ้าน

บ้านสระบวัไม่ได้คาดว่าปัญหาดงักล่าวจะเกิดขึน้ท่ีบ้าน

สระบวัเชน่กนั การปรับตวัจงึเป็นลกัษณะของการคอ่ยๆ

ปรับตวัตามปัญหาตามวีธีการท่ีได้เหน็มา ท�าให้ปัญหา

ท่ีเกิดขึน้ยังคงเป็นอุปสรรคในวิถีการประกอบอาชีพ

ประมงของชาวบ้าน และต้องคอ่ยๆ ใช้ระยะเวลาในการ

ปรับตวั แตถ้่าหากชาวบ้านสระบวัได้รับข้อมลูและรู้วา่

สถานการณ์ปัญหาจะเกิดขึน้ ระยะเวลาในการปรับตวัให้

เข้ากบัสถานการณ์ปัญหาหรือการเผชิญกบัความรุนแรง

ของปัญหาก็อาจจะลดน้อยลงได้
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จากการลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยัง่ยืน เพ่ือพดูคยุกบัชาวบ้านถงึสถานการณ์ปัญหาใน

พืน้ท่ีบ้านจองถนน ต�าบลจองถนน อ�าเภอเขาชยัสน 

จงัหวดัพทัลงุ ภายใต้โครงการเพ่ิมศกัยภาพของชมุชน

ชายฝ่ัง เ พ่ือการปรับตัวและลดความเสี่ ยงต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  เม่ือระหวา่งวนัท่ี 14 -15 

กนัยายน พ.ศ.  2554 ท�าให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และ

รับฟังเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทัง้สภาพอากาศ อาชีพ 

และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ของบ้านจองถนนว่ามี

การเปล่ียนแปลงไปอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต

ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะการได้รับฟังป้า

ฉู่และลุงเต็กเล่าเร่ืองราวในอดีตเก่ียวกับการประกอบ

อาชีพของตนเองให้เราได้ฟัง

ป้าฉู่ ทะระเกิด อาย ุ66 ปี และ

ลงุเตก็ ทะระเกิด อาย ุ 59 ปี 

แตง่งานอยูกิ่นกนัมากวา่ 30 

ปี ท่ีบ้านจองถนน เดมิทีลงุ

เตก็เป็นคนบ้านจงเก แตเ่ม่ือ

แต่งงานจึงโยกย้ายมาอยู่ร่วม

บ้านกับป้าฉู่ ท่ีบ้านจองถนน 

ลุงและป้ามีอาชีพดัง้เดิมคือ

ท�านาและประมงพืน้บ้านในทะเลสาบ ตลอดระยะเวลา

ของการอยูอ่าศยัในต�าบลจองถนน จงัหวดัพทัลงุ ป้า

และลงุบอกว่าพบเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในพืน้ท่ี

มากมาย

ป้าฉู่ เลา่ให้ฟังวา่ “ป้าเป็นคนทีน้ี่ เกดิทีน้ี่ ทีบ้่านท�า

ประมงมาต้ังแต่เดก็ เพราะบ้านอยู่ตดิกับเลสาบ 

(ทะเลสาบสงขลา) ถ้าว่างจากการท�าประมงกรั็บจ้าง

ท�าอะไรไปเร่ือยๆ พอแต่งงานกับลุงกก็ลับมาท�า

ประมงออกเรือไปกับลุงไปหาปลาด้วยกัน ในเลสาบ 

เม่ือก่อนตอนเดก็ๆ ป้าจ�าได้ว่าออกเรือไปแค่ลิ่ง 

(ตลิ่ง) กห็าปลาได้เยอะ กนิไม่หมด เบือ่ต้องเอาไป

ท�าแห้ง ตอนน้ีหว่างอ้ีได้สักสองสามโลต้องออกไป

ต้ังไกล เดีย๋วน้ีคนกลับมาท�าประมงกันเยอะ เหมือน

จะเกือบทกุบ้าน เพราะว่ามันไม่รู้อีท�ามาหากนิอะไร 

แต่ว่าถ้าเทียบกับเม่ือก่อนแล้วตอนน้ีปลามันพันธ์ุ

น้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะ ปลาทีป้่าเหน็ตอนเดก็ๆ 

เช่น ปลาหลุมพุก ปลาแยง เดยีวน้ีไม่มีแล้ว ทียั่งเหน็

ก ็ ปลาหวัโมง และกกุ้็ง  พอคนเยอะเรากไ็ม่อยากอี

แย่งกับเพื่อน ลุงกับป้าเลยหยุดไม่ได้ท�าต่อ หยุดมา

ได้สักสองปีแล้ว เรือกข็ายหมด อีกอย่างป้ากไ็ม่ค่อย

บาย (สบาย) เป็นความดัน หน้ามืดบ่อย กลัวว่าออก

ไปเลแล้วจะไม่บาย ตอนน้ีเลยรับจ้างเอาพุงปลาออก

อย่างเดยีว วันหน่ึงกไ็ด้พอมีพอกนิไม่ได้ล�าบากไร”  

ลงุเตก็ เพ่ิมเติมวา่ “ก่อนย้ายมาอยู่กับป้าทีบ้่านน้ี ลุง

กท็�างาน ”สมเลสมบก” คือว่าท�าทั้งนาทั้งประมง ลุง

ไม่ได้เป็นคนหมู่ห้า แต่ว่าเป็นคนอยู่หมู่สาม บ้านจง

เก หมู่บ้านตดิๆ กันนิ ไม่ไกลกัน ทีห่มู่สามเขาท�านา

กันเยอะเพราะว่าเป็นพ้ืนทีลุ่่ม ท�านาได้ด ี แต่ก่อนก็

จะปลูกข้าวหลายพันธ์ุทั้งพันธ์ุ เล็บนก ช่อปีขาว ช่อ

ปีด�า ตอนน้ีส่วนใหญ่เหลือแต่เล็บนกแล้ว เม่ือก่อน

ปรับตัวตามภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแแปลง 

เราจะเร่ิมปลูกข้าวกันเดอืนแปด (เดอืนพฤษภาคม 

หรือ มถุินายน) พอเดอืนส่ี (เดอืนกุมภาพันธ์ หรือ 

เดอืนมีนาคม) กเ็กบ็ได้แล้ว แต่ก่อนท�านาอาศัยน�้า

ฝน เพราะฝนมันตกต้องตามฤดกูาล เราดลูม ดฟู้า 

ดทูศิทางกบ็อกได้แล้ว แต่เดีย๋วน้ีเดาไม่ได้แล้ว ตอน

ที่ย้ายมาอยู่ กับป้าหลังแต่งงานลุงกับป้ายังท�านากัน

อยู่เลยน่ะ แต่ว่าตอนน้ีหยุดไม่ได้ไปท�าแล้วหยุดมา

ได้สักห้าปี ท�าไม่ไหว น�้าท่วมบ่อย ข้าวเป่ือยหมด ท�า

ไปกข็าดทุน ว่าอีท�าแต่กพ็อกนิกัน กไ็ม่พอกนิ ช่วง

หลังๆ น�้าท่วมนาบ่อย เม่ือก่อนท่วมขังสักสองสาม

วันน�้ากไ็หลออกหมด แต่ตอนน้ีท่วมนานท่วมบางที

เป็นคร่ึงเดอืน หว่างอีไหลลงเล”

ป้าฉู่เลา่ตอ่จากลงุเตก็วา่ “น�้าทีไ่หลมาท่วมทีน่าน้ัน

เป็นน�้าเหนือ (น�้าจากเทอืกเขาบรรทดั) เดมิทีเ่ราจะ

รู้ว่าน�้าจะท่วมเดอืนตุลา (ตุลาคม) หรือไม่กพ็ฤจกิา 

(พฤศจิกายน) ช่วงน้ีเป็นช่วงทีน่�้ามาก เหมือนก่อน

บ้านทีป้่าอยู่กน็�้าท่วมนะ แต่ว่าท่วมสักสองสามวันก็

หมดเพราะน�้ามันไหลลงเล (ทะเลสาบ) แต่ว่าเดีย๋ว

น้ีนาน น�้าท่วมมากขึน้ พอฝนตกหนัก น�้าเหนือกม็า 

น�้าทะเลกห็นุน น�้ามันไม่รู้อี(จะ)ออกไปทางไหน อี

ไหลลงเลกไ็ม่ได้เพราะว่า น�้าสูงเหมือนกัน  น�้ามันก็

เลยขังอยู่แบบน้ันละ ยิง่ปีทีแ่ล้ว (พ.ศ. 2553) และปี

น้ี ( พ.ศ. 2554) น�้าเยอะนิ ฝนตกไม่พอ มีพายุ มีลม

หมุนเกดิในเลสาบกัน ยิง่ท�าให้บ้านเราน�้าท่วมนาน

เข้าไปอีก” 

จากการพดูคยุกบัป้าฉู่ และลงุเตก็ เพ่ิมเตมิเก่ียวกบั

สถานการณ์น�า้ทว่ม ท�าให้เราพบวา่ ชาวบ้านสว่นใหญ่

แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจาก

การท�าถนนท่ีกรมทางหลวงชนบทท�าสงูขึน้ปีละ 5-10 

เซนตเิมตรเกือบทกุปี ลงุเตก็เลา่วา่เดมิท่ีถนนหน้าบ้านท่ี

เหน็นัน้เป็นแคถ่นนดนิแดง ตอ่มากรมทางหลวงชนบทได้

เข้ามาท�าถนนลาดยางให้ และมีการเข้ามาตรวจสอบทกุ

ปี ถ้าปีไหนเหน็วา่น�า้ทว่มถนน ก็จะเข้ามาซอ่มแซมถม

ถนนให้สงูขึน้ ตอนนี ้ ถนนหน้าบ้านก็สงูขึน้กวา่ตวับ้าน 

ท�าให้เป็นตวักกัน�า้เหนือท่ีไหลมาได้ดี บริเวณบ้านป้าฉู่

และลงุเตก็อยูอี่กฝ่ังของถนน ท�าให้น�า้ไหลมาทว่มได้ยาก 

แตห่ากปีไหนฝนตกหนกัติดตอ่กนัแล้วมีน�า้จากทะเลสาบ

หนนุเข้ามาด้วยแล้วก็จะท�าให้น�า้ทว่มบ้านได้ แตส่�าหรับ

ท่ีนาลงุเตก็ท่ีอยูห่มูส่ามน�า้เป็นพืน้ท่ีรับน�า้เหนือพอดี จงึ

ต้องเจอกบัน�า้เหนือจากภเูขาอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

บา่ยของวนัถดัมาเราได้มีโอกาสพดูคยุกบัป้ากรอบ แก้ว

เมฆ อาย ุ 62 ปี ท่ีบ้านอาพดั หมูส่ี่ ต�าบลจองถนน ป้า

กรอบท�านาและท�าประมงอยูใ่นทะเลสาบ เชน่เดียวกบั

คนสว่นใหญ่ในหมูบ้่าน สิง่ท่ีเราได้พบเหน็คือบ้านของป้า

กรอบท่ีอยูต่ดิกบัถนน อยูต่�า่กวา่ถนนประมาณหนึง่เมตร 

ป้ากรอบได้เลา่ให้เราฟังวา่ “เดมิถนนไมไ่ด้สงูกวา่บ้าน

เหมือนท่ีเหน็ตอนนี ้ แตเ่พราะน�า้ทว่มบอ่ยและถ่ีขึน้ท�าให้

กรมทางหลวงมาซอ่มแซมถนนบอ่ย เวลาซอ่มก็จะมีแต่

ถมถนนให้สงูขึน้ แตเ่ราก็ไมแ่นใ่จวา่เขาได้วางทอ่ใต้ถนน

ไปด้วยเหรือเปลา่ เพราะทกุครัง้ท่ีน�า้ทว่ม น�า้จะขงัอยูใ่น

บ้านนานขึน้ โดยเฉพาะชว่งปีหลงัๆ ประมาณ 7-8 ปีท่ี

ผา่นมา น�า้ทว่มขงับอ่ยขึน้นานขึน้  ย่ิงชว่งนีฝ้นตกหนกั

บอ่ยขึน้ และก็ตกไมเ่ป็นฤดกูาล ท�าให้เราต้องเจอกบั

ปัญหานีซ้�า้ซาก สิง่ท่ีเราท�าได้คือการเตรียมความพร้อม

ภายในบ้าน เตรียมเรือ เตรียมยกของให้สงูขึน้ โดยเฉพาะ

ท่ีบ้านเราอยูก่นัสองคน (ป้ากรอบและสามี) เวลาน�า้มา

จากด้านเหนือ (เทือกเขาบรรทดั) จะได้ไมเ่สียหายมาก”

สิ่งท่ีเราได้ค้นพบในพืน้ท่ีและจะต้องให้ความส�าคญัคือ 

การกลับมาทบทวนว่าการตัง้รับปรับตัวของชุมชนต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนัน้นอกจากจะต้อง

พิจารณาถึงสภาพอากาศท่ีก�าลังแปรปรวนไปจากรูป

แบบเดมิๆ แล้ว การเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ท่ีก็เป็นอีก

หนึง่ปัจจยัท่ีจะต้องน�ามาพิจารณา ก่อนท่ีเราจะก้าวไป

สู่การก�าหนดแผนตัง้รับปรับตัวร่วมกับชุมชนต่อไปใน

อนาคต
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่าง
ไกลจากสังคมเมืองกรุงโดยมีระยะทางหลายพันกิโลเมตร โดย
บริเวณรอบหมู่บ้านนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกที่หนาจัดและ
ยังล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพืชพรรณต่างๆเป็นจ�านวน
มากมาย นอกจากนั้นยังมีทะเลอันกว้างใหญ่อยู่ทางตะวันออก
ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิด โดยในทุกๆเช้าจะมีเด็กสาว
คนหนึ่งออกมาเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านทุกวัน เธอจะเดินไปยัง
สวนหลังหมู่บ้านก่อนเป็นอันดับแรก สวนนี้เธอเป็นคนที่ริเริ่ม
ปลูกเองจากสวนเล็กๆพอนานๆไปก็มีชาวบ้านเข้ามาช่วยปลูก
ช่วยดูแลจนตอนนี้กลายเป็นสวนที่ใหญ่ที่ใครๆก็ชอบออกมา
เดินเล่นเช่นเดียวกับเธอ 
“ดีจ้าสาวน้อย” ดอกทานตะวันทักทายเธอ
“คุณยายของหนูเป็นยังไงบ้างจ๊ะหายเป็นไข้หรือยัง ??”
“หายแล้วค่ะ แล้วเป็นไงบ้างค่ะ วันนี้สบายดีไหม” เด็กสาว
ทักตอบ
“สบายดีจ้าแต่ช่วงนี้ดูอากาศจะร้อนกว่าทุกๆวันนะ” ดอก
ทานตะวันบอกปนสงสัยเล็กน้อย
“ใช่ ฉันก็รู้สึกร้อนขึ้นเช่นกัน” ดอกกุหลาบที่อยู่แถวนั้นพูด
ขึ้น
“เธอก็รู้สึกร้อนเหมือนกันใช่ไหม สาวน้อย” ดอกกุหลาบและ
ดอกทานตะวันพูดขึ้นพร้อมกัน
เธอคิดในใจ “อากาศก็ร้อนขึ้นจริงๆนะหรือจะเป็นเพราะว่า..” 
แต่เธอก็ไม่ได้คิดต่อ
“หนูไปก่อนนะค่ะจะลองเดินเข้าไปในป่าแห่งฤดูกาล เผื่อจะรู้
ว่าท�าไมเดี่ยวนี้อากาศถึงได้ร้อนขึ้น” เธอบอกพร้อมกับรอยยิ้ม
“จ้า เข้าไปก็ระวังด้วยนะ เพราะเจ้าเสือโคร่งราเอลมันชอบออก
อาละวาดบ่อยๆ” ทั้งสองพูดเตือนเธอ
“ค่ะ หนูจะระวังตัว ไปก่อนนะคะ” เธอบอกลาพร้อมกับรอย
ยิ้มอีกครั้ง

หลังจากนั้นระหว่างที่เธอก�าลังเดินจากสวนแห่งนั้นมา เธอก็มี
ลางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก มันเหมือนกับสิ่งที่เธอเคยได้ยินจาก
ผู้เฒ่าเต่าเมื่อนานมาแล้ว เธอรีบมุ่งหน้าไปที่ป่าแห่งฤดูกาล
ทันที

ป่าแห่งฤดูกาล คือป่าที่มีสภาวะอากาศแบบต่างๆอยู่ตาม
เขตพื้นที่ของป่าซึ่งมีอยู่ 5 สภาวะ กล่าวคือ เมื่อเดินผ่าน
ทางเข้าไปแล้ว พื้นที่แรกที่จะได้เจอคือ สภาวะอากาศหนาว
จัด พื้นที่สองจะมีสภาวะอากาศร้อนสูง พื้นที่สามจะมีสภาวะ
อากาศอบอุ่น พื้นที่สี่จะมีสภาวะอากาศค่อนข้างชื้นและฝนตก
ปรอยๆแต่จะมีฟ้าร้องตลอดเวลา และพื้นที่สุดท้าย.............จะ
มีสภาวะอากาศไม่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้ และจะเป็นทางออกไปสู่ทะเลล้านปี

เธอไม่ได้เดินเข้ามาในป่าแห่งนี้หลายเดือนแล้ว เนื่องจากครั้ง
ก่อนที่เธอเดินเข้ามาเพื่อจะไปที่ทะเลล้านปีนั้น ขณะนั้นเธออยู่
ที่พื้นที่สุดท้ายแต่อยู่ดีๆอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เดี๋ยวร้อนจัด..เดี๋ยวหนาวจัด...เดี๋ยวฝนตกหนักท�าให้เธอไม่
สบายเป็นไข้ตัวร้อนอยู่หลายวัน ตอนนี้เธอเดินมาถึงหน้าทาง
เข้าป่าแล้ว หน้าทางเข้านั้นมีแผ่นป้ายเล็กๆถูกแกะสลักด้วยไม้
เขียนไว้ว่า
“ป่าแห่งนี้ คือ ป่าแห่งฤดูกาล จงระวังภัยธรรมชาติไว้ให้ดี”

หลังจากที่เธออ่านป้ายเสร็จเธอรีบเดินเข้าไปในป่าทันที แต่
เมื่อเธอได้เข้าไปที่ส่วนพื้นที่แรกของป่า เธอก็ต้องตกใจ
มาก!!! เพราะสภาวะอากาศจากที่จะต้องหนาวจัด แต่ ณ 
ตอนนี้ สภาวะอากาศกลับกลายเป็น.....ร้อนจัด !!! 

นิทาน
ลดโลกร้อน

ที่มา  http://www.bloggang.com/viewblog =absolutelove&date=27-06-2008&group=2&gblog=3

นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก” เธอกล่าวอย่างแปลกใจ
“ข้าจะตอบค�าถามของเจ้าให้ว่าป่าแห่งนี้และพื้นที่ต่างๆนั้นเกิด
อะไรขึ้น การที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากภาวะที่
เรียกว่า ภาวะโลกร้อน” เสือโคร่งราเอลพูดอย่างเยือกเย็น
“ภาวะโลกร้อน มันคืออะไรเหรอค่ะ ???? ” เธอสงสัย
“ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลก
สูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะ
โลกร้อนอาจจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณฝน 
ระดับน�้าทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ 
และมนุษย์ ”
“แล้ววิธีการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเหล่านี้จะแก้ได้ยังไงคะ” 
สาวน้อยถามเสือโคร่งราเอลด้วยความอยากรู้เสือโคร่งราเอลจึง
หัวเราะเสียงดังและตอบกลับไปว่า 
“ฮ่าๆๆๆ ข้าก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาโลกร้อนหรอก แต่ข้ารู้ว่าเจ้าต้อง
ไปถามใครถึงจะได้ค�าตอบเหล่านี้”
“ถามใครเหรอคะ?”
“เจ้าต้องไปหาค�าตอบนี้จากผู้เฒ่าเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลล้านปี”
“อ๋อ ผู้เฒ่าเต่า หนูรู้จักค่ะ ขอบคุณคะที่ช่วยเหลือ หนูขอตัว
ออกเดินทางต่อนะคะ” สาวน้อยกล่าวลาเสือโคร่งราเอล
“เจ้าจะไปเดนิทางต่อไปยงัละ? กว่าจะเดินทางผ่านป่าทัง้สาม
พืน้ทีไ่ปนัน้สภาพของเจ้าคงไปไม่ไหวเแน่” เสือโคร่งจงึบอก
ต่อไปอกีว่า “ข้ามทีางลดัให้เจ้า เด๋ียวข้าจะน�าทางให้เอง” สาว
น้อยจงึเดนิตามเสอืโคร่งไปยงัทางลดัทีจ่ะพาออกไปสู่ทะเลล้านปี

ทะเลล้านปี คือ ทะเลที่มีแต่เหล่าสัตว์ดึกด�าบรรพ์
อาศัยอยู่อายุของสัตว์เหล่านั้นล้วนแล้วไม่ต�่ากว่าหนึ่ง
ล้านปีเกือบทุกตัว และทะเลนี้ยังเชื่อมต่อกับแหล่งน�้า
ทั่วโลก ท�าให้มีสัตว์สายพันธ์แปลกใหม่เกิดขึ้นตลอด
เวลา แต่ก็มีข้อจ�ากัดมากมายในการที่สัตว์ทั่วไปจะเข้า
มาในทะเลล้านปีนี้ท�าให้ยากแก่การค้นพบของมนุษย์

“เอาละเรามาถึงกันแล้ว ข้าขอตัวกลับก่อนและข้าขอฝาก
อนาคตของที่นี้ไว้ที่เจ้าด้วยละ” เสือโคร่งราเอลกล่าวลาสาวน้อย

สาวน้อยยิม้ให้เจ้าเสอืโคร่งราเอลพร้อมกบัพดูว่า “ขอบคณุนะคะ”
เธอไม่เคยมาที่นี่เลย และคงเป็นครั้งแรกของเธอที่ได้เข้ามาใน
ดินแดนของทะเลล้านปีแห่งนี้ เธอมองไปรอบๆบริเวณของ

“เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่นะ !!” เธอพูดด้วยน�้าเสียงที่ตกใจมาก
จากพื้นที่ป่าอันเหน็บหนาว บัดนี้พื้นที่เหล่านั้นได้เปลี่ยนไป
โดยปริยาย สิ่งแวดล้อมรอบๆในพื้นที่นั้นต่างก�าลังถูกเปลวไฟ
แผดเผา ทันใดนั้นเธอก็มองไปที่ภูเขาน�้าแข็งที่แต่ก่อนมีหิมะ
ปกคลุมแต่ตอนนี้มันได้กลายสภาพเป็นเพียงภูเขาที่ไร้ซึ่งความ
เหน็บหนาวเป็นเพียงภูเขาธรรมดาๆเท่านั้น 
“สาวน้อยเธอรีบหนีออกไปจากที่นี่เสียเถอะนะ” 
นกเพนกวินที่นอนอยู่ข้างๆภูเขาพูดขึ้น
“คุณบาดเจ็บนี่คะ” สาวน้อยพูดไป
พลันเดินไปหานกเพนกวิน
“ไม่ต้องห่วงฉันหรอกเธอรีบหนีออกไปจากพื้นที่นี้เถอะ อีกไม่
นานภูเขานี้จะปล่อยไฟลาวาไหลลงมาแล้วนะ” นกเพนกวิน
กล่าวเตือน
“มันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี้กันนะ ท�าไมสภาวะอากาศถึงได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะ ?? ” สาวน้อยพูดอย่างสงสัย
“ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่เพียงว่าอากาศร้อนขึ้น ร้อนขึ้น 
ร้อนขึ้น ร้อนขึ้นเรื่อยๆ” นกเพนกวินพูดด้วยน�้าเสียงที่อ่อนล้า

สาวน้อยไม่รอช้า เธอรีบอุ้มนกเพนกวินอย่างรวดเร็วและรีบ
พาไปที่พื้นที่ที่สองทันที เธอรู้แต่เพียงว่าเธอจะต้องช่วยนก
เพนกวินตัวนี้ไว้ให้ได้ ระหว่างทางเธอได้เห็นนกเพนกวินหลาย
ร้อยตัวนอนตายอยู่รอบๆพื้นที่ของป่า หลังจากที่เธอเดินอยู่ได้
ซักพักเธอก็เดินทางมาถึงพื้นที่ที่สองเพราะว่าในบริเวณนั้นมี
บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถช่วยแพนกวินตัวนี้ให้หายอาการบาด
เจ็บได้ หลังจากที่เธอได้ช่วยแพนกวินตัวนั้นแล้วเธอออกเดิน
ทางต่อมาเรื่อยๆและได้ไปพบฝูงลิงจ�านวนมากที่ก�าลังมีอาการ
ตกใจเพราะว่าฝูงลิงเหล่านั้นได้ยินเสียงค�ารามของเจ้าเสือโคร่ง
ราเอลที่อยู่ห่างไปไม่ไกลแต่เธอก็ไม่ได้สนใจในพฤติกรรมลิง
เหล่านั้นเธอจึงเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาพบกับเจ้าเสือโคร่งราเอล 
เธอจึงได้รีบเดินหนีออกไปหลบอยู่ในถ�้าแห่งหนึ่ง

ในขณะนั้นเสือโคร่งราเอลก็วิ่งเข้ามาดักรออยู่ตรงหน้าถ�้าแล้ว
และพูดกับเธอว่า “ไม่ต้องกลัวข้าหรอก ข้าไม่ท�าอันตรายเจ้า 
ข้าจะมาช่วยเหลือเจ้าตังหาก เจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับป่า
แห่งนี้”
“หนูไม่รู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าสภาพอากาศในป่าแห่ง
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ทะเลนี้และพูดเบาๆว่า “สวยงามจัง ไม่เคยเห็นทะเลที่ไหน
สวยเท่าที่นี่มาก่อนเลย”
“สวยงามงั้นเหรอ” เสียงแหลมๆแสบแก้วหูดังขึ้นมา
“อะหรือเธอคือปลา…” สาวน้อยเอ่ยค�าพูดพร้อมกับความ
สงสัย
“รู้จักข้าด้วยรึ ใช่ข้าคือ ปลาดาวเจ็ดสี”
“แล้วเธอมาท�าอะไรที่นี้สาวน้อย เธอไม่สมควรมาที่แห่งนี้ 
กลับไปซะ” ปลาดาวพูดเสียงดัง
“คือหนูต้องการมาพบท่านผู้เฒ่าเต่า หนูกลับไปไม่ได้หรอก
คะ” สาวน้อยพูดพร้อมน�้าเสียงของความตั้งมั่น
“หึหึ เจ้าคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างนั้นเห
รอ??” ปลาดาวถามด้วยน�้าเสียงหยั่งเชิงกับสาวน้อย
“คุณรู้ !!!” สาวน้อยท�าท่าตกใจเล็กน้อย
“ใช่ข้ารู้เจ้าไม่มีทางช่วยเหลือโลกใบนี้ได้หรอก เพราะสิ่งต่างๆ
เหล่านี้และการที่เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์
อย่างพวกเจ้าทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจงกลับไปซะ” ปลาดาวพูด
ด้วยน�้าเสียงโมโห
“แต่ มันต้องมีวิธีแก้ใช่ไหมคะ”
“หึหึ มี แต่...ข้าว่าเจ้าท�าไม่ได้หรอก ไม่มีทางท�าได้” 
ปลาดาวพูดจาดูถูกสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้า
“หนูมั่นใจค่ะ ว่าหนูต้องท�าได้แน่ๆ ขอร้องละเพื่อ
ทุกๆคนบอกมาเถอะนะค่ะ วิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
โลกร้อนได้” เสียงสาวน้อยอ้อนวอนปลาดาว
“ได้ ข้าจะพาเจ้าไปหาท่านวาฬผู้รอบรู้”
“ท่านวาฬผู้รอบรู้เหรอค่ะ”
“ใช่ ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าจะเข้าใจ ว่าเจ้าน่ะ ท�าอะไร
ไม่ได้หรอก” ปลาดาวยังไม่เลิกที่จะบอกสาวน้อยว่าทุกอย่างมัน
สายเกินแก้แล้ว

หลังจากที่เจ้าปลาดาวเจ็ดสีพูดเสร็จ สภาพแวดล้อมรอบๆ
บริเวณนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่....สีของท้องฟ้า
จากสีฟ้าอ่อนก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ
นั้นต่างก็เริ่มแห้งและเหี่ยวเฉาไปตามๆกัน รวมถึงน�้าทะเลก็
เริ่มเปลี่ยนสีเช่นกัน
“เกิดอะไรขึ้นนะ” สาวน้อยท�าหน้าสงสัย
“ไม่ต้องตกใจไปหรอก นี้คือผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไงละ” 

ปลาดาวบอกสาวน้อยด้วยความเคยชินกับบรรยากาศแบบนี้
“แล้วอีกไม่นานสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็จะต้องตายกัน
หมด มันคือชะตากรรม” น�้าเสียงของปลาดาวบอกด้วยความ
สั่นเครือ
“ชะตากรรม??” สาวน้อยสงสัยในค�าพูดของปลาดาว
“มันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องชดใช้กับสิ่งที่ได้ท�าไป”

สาวน้อยสงสัยในค�าพูดของปลาดาว มนุษย์เป็นต้นเหตุของ
ปัญหาโลกร้อนนะหรือ?? เธอฟังปลาดาวพูดต่อไปเรื่อยๆจน
กระทั่งสีของน�้าทะเลเปลี่ยนไปเป็นสีแดงจนหมดทั้งผืนน�้า!! 
และในขณะที่เธอจ้องมองลงไปที่ผืนน�้านั้น ก็มีบางสิ่งบาง
อย่างก�าลังโผล่ขึ้นมาจากใต้ผืนน�้า....เธอมองไปด้วยความสงสัย
“ไม่ต้องสงสัยหรอกสาวน้อยเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง” ปลาดาวหันไป
บอกสาวน้อยที่ก�าลังยืนท�าหน้างงๆ

เสยีงนีด้งัขึน้มาจากใต้ผนืน�า้ดงักกึก้องไปทัว่อาณาบริเวณ ทนัใด
นัน้สาวน้อยเหน็กลุ่มก้อนสีทองเลือนๆอยูใ่นผนืน�า้ขนาดใหญ่ 
แล้วสาวน้อยเหลือบไปเหน็ดวงตาคูน่งึทีโ่ผล่ขึน้มาเหนือนน�า้ใน
กลุ่มก้อนสทีองนั้น
“สวัสดีท่านปลาวาฬผู้รอบรู้ ข้าไม่ได้เจอท่านนานแล้ว ข้ารู้สึก
เป็นเกียรติมากที่ได้เจอท่านอีกครั้ง” ท่าทางของปลาดาวที่ก�าลัง
แสดงออกถึงความเคารพต่อท่านวาฬผู้รอบรู้
“สวัสดีเจ้าปลาดาวเจ็ดสี สบายดีใช่ไหม”
“ข้าสบายดี แต่วันนี้ข้ามีเหตุที่ต้องการจะพบท่าน
เพราะเรื่องของสาวน้อยคนนี้”
“สวัสดีสาวน้อย ไม่ต้องตกใจกลัวข้าหรอกนะ ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการ
จะถามอะไรจากข้า” ท่านวาฬผู้รอบรู้กล่าวทักทายด้วยน�้าเสียง
นุ่มนวล
“ท่านรู้เหรอค่ะ ถ้าอย่างนั้น วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
นั้น..ช่วยกรุณาบอก..ด้วยนะค่ะ”
“เจ้ารู้ไหมว่า...สิ่งที่เจ้าต้องการรู้นั้นมัน
แทบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย??? ”
“เอ๊ะ!! ท�าไมเหรอคะ ถ้าเรารู้วิธีแก้ไข
ก็น่าจะช่วยโลกนี้ได้ทันนิคะ”
“โลกนี้นะ ไม่มีเวลาที่จะช่วยและแก้ไขได้อีกแล้ว โลกนี้จะ
ต้องถูกหลอมละลายด้วยไฟแห่งความร้อนจากน�้ามือของพวก

มนุษย์”
“เอาล่ะข้าจะอธิบายถึง สาเหตขุองการเกดิปัญหาภาวะโลกร้อน
เหล่านี ้”
"มหันตภัยร้ายที่ก�าลังคุกคามโลกอยู่ขณะนี้ คือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ปริมาณมหาศาล
ที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกหนาขึ้น
เท่าไร ก็จะเป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้
คายออกไปสู่บรรยากาศ ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศ
โลก สูงขึ้นจนถึงระดับอันตรายผืนน�้าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือ
และธารน�้าแข็งบนภูเขาทั้งหมดทั่วโลกค่อยๆ ละลายลงเรื่อยๆ 
และอาจจะท�าให้ระดับน�้าทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 ฟุต
ตัวอย่างที่มนุษย์ก่อขึ้นมาเพื่อท�าลายโลกใบนี้ก็คือ การตัด
ไม้ท�าลายป่า การใช้สารซีเอฟซีในอุตสาหกรรมต่างๆ การ
สร้างโรงงานปรมาณูและระเบิดนิวเคลีย์ การใช้รถยนต์-
จักรยานยนต์กันเป็นจ�านวนมาก และการใช้เทคโนโลยีเกิด
ความจ�าเป็น ฯลฯ 

“ไม่น่าเชื่อว่าสาเหตุต่างๆที่ท�าให้โลกร้อนขึ้นนั้นสาเหตุเกิดมา
จากน�้ามือมนุษย์” สาวน้อยแสดงน�้าเสียงออกมาดัวยความ
เสียใจ
“ในเมื่อเหตุการ์ณแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว แล้วข้า
จะหาทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ”
“ส�าหรับวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน ข้าก็มีวิธีทีช่วย
แก้ไขได้แต่เวลานี้ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขได้แล้ว”

ทันใดนั้นเสื้อโคร่งราเอล ท่านผู้เฒ่าเต่า นกแพนกวิน และ
บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่สาวน้อยเคยช่วยเหลือก็ปรากฎตัวขึ้น 
และเสือโคร่งาราเอลจึงพูดขึ้นว่า “ข้าอยากจะทราบวิธีแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่เหลือจะไม่เพียงพอแล้ว
ก็ตาม แต่ข้าก็อยากจะให้ปัญหาที่เกิดขึ้นบรรเทาลง” จากนั้น
บรรดาสัตว์ต่างๆก็ช่วยขอร้องให้ท่านวาฬรอบรู้ช่วยบอกวิธีแก้ไข 
หลังจากท่านวาฬเห็นสัตว์ต่างๆส่งเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆท่าน
วาฬจึงบอกว่า “เอาล่ะๆ ในเมื่อพวกเจ้าต้องการรู้วิธีการแก้
ปัญหาโลกร้อนกันมากขนาดนี้ ข้าจะบอกให้ก็ได้แต่.......... ”
“พวกเจ้าเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพียง 24 
ชั่วโมงเท่านั้น!!! เพราะความร้อนที่โลกใบนี้ได้รับนั้นไม่อาจ

จะต้านทานได้อีกต่อไปแล้ว โลกนี้อาจจะต้องแตกสลายไป” 
หลังจากปลาวาฬกล่าวประโยคนี้จบ สัตว์ต่างๆที่ส่งเสียงดังอยู่
นั้นก็เงียบกันหมดด้วยความตกใจและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่
ได้ยิน หลังจากนั้นเสียงก็เริ่มกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้เป็น
เสียงตะเบงเซงแซ่ของบรรดาสัตว์ต่างๆที่พูดคุยกันในเวลาที่
เหลือ สาวน้อยได้ยินท่านวาฬผู้รอบรู้บอกกับบรรดาสัตวต่างๆ
นั้น ท�าให้สาวน้อยเกิดคิดถึงคุณยาย และคนในหมู่บ้าน เธอ
คิดในใจต่อว่า “หากมนุษย์เรามีความสามัคคี ลดความเห็น
แก่ตัว แก่งแย่งชิงดีกันและเห็นประโยชน์ส่วนรวมกันมากกว่า
นี้ ปัญหาโลกร้อนที่ก�าลังเกิดขึ้นคงจะไม่ร้ายแรงถึงเพียงนี้” 
ในระยะเวลาที่เหลือหลังจากท่านวาฬบอกเวลาของโลกที่ก�าลัง
จะหมดไป สาวน้อยและบรรดาสัตว์ทุกๆตัวก็ฟังวิธีการแก้ไข
จากท่านวาฬผู้รอบรู้รวมถึงผลกระทบจากปัญหาจากภัยโลก
ร้อนนี้

และแล้วเวลาในโลกแห่งความจริงก็ดังขึ้นมา……..ติ๊ดๆๆๆๆๆ 
เสียงนาฬิการ้องบอกถึงเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งดัง
ขึ้น
“เอาละ เด็กๆแม้ว่าเวลาในโลกแห่งนิยายจะได้จบลงไปแล้ว
ก็ตาม แต่เวลาในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่ได้จบไป พวก
เรายังมีเวลาที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อยู่…หวังว่านิยายที่ครู
เล่าให้ฟังในวันนี้จะให้ข้อคิดและเตือนใจพวกเราทุกคนให้หัน
มารักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนี้กันนะ”

หลังจากนักเรียนทุกคนออกจากห้องเรียนก�าลังเดินทางกลับ
บ้านนั้น เด็กหญิงคนหนึ่งที่ได้ฟังนิยายจากคุณครูนั้นก็รีบ
วิ่งกลับไปที่บ้านทันทีเธอรีบเข้าไปในห้องนอนของเธอและ
บอกกับดอกไม้ที่เธอปลูกอยู่ในกระถางข้างๆหน้าต่างของเธอ
ว่า “ฉันขอโทษด้วยนะที่ดูแลเธอไม่ดี ท�าให้เธอต้องเหี่ยวเฉา 
ต่อไปนี้ฉันขอสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเลยนะ” หลังจาก
นั้นเธอก็ลงไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อไปปิดไฟที่ไม่ได้มีคนใช้และ
ไปตรวจสอบในบ้านและบริเวณบ้านของเธอว่าจะช่วยแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร………………
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