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อะไรคือสาเหตุ
จากการคาดการณ์ รูปแบบของสภาพดินฟ้าอากาศใน
ช่วงระยะเวลาหนึง่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ เป็ นที่สงั เกตว่าใน
ช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมาโลกปั จจุบนั นี ้มีสภาพอบอุน่ เพิม่ มากขึ ้น
ทัง้ นี แ้ นวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงมี อัต ราเร่ ง ที่ สูง ขึ น้
ในช่วง 10 ปี มานี ้ ซึง่ อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น
มากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส ในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมานี ้
เอง ซึง่ ในบางภูมิภาคการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิมีเพิ่มมาก
ขึ ้นถึง 2.2 องศาเซลเซียส
ก๊ าซเรื อนกระจกมีความจ�ำเป็ นและมีความส�ำคัญต่อการ
รักษาระดับอุณหภูมิของโลก เนื่องจากภาวะก๊ าซเรื อน
กระจกมีปฏิบตั ิการคล้ ายกับการสะท้ อนกลับของคลื่นใน
ชันบรรยากาศที
้
่กกั เก็บความร้ อนบางส่วนจากโลกไม่ให้
ออกสูช่ นบรรยากาศ
ั้
ที่ซงึ่ ท�ำให้ อณ
ุ หภูมิในโลกมีระดับที่
เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของสิ่งที่มีชีวิตและมีความ
สามารถที่จะด�ำรงชีวิตอยูไ่ ด้ ซึง่ ถ้ าหากปราศจากก๊ าซ
เรื อนกระจกสิ่งที่มีชีวิตในโลกอาจไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
โลกจะหนาวเย็นจนสิง่ มีชีวิตอยูอ่ าศัยไม่ได้ แต่การที่มี
ก๊ าซเรื อนกระจกมากเกินไปก็เป็ นเหตุให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นถึง
ระดับเป็ น อันตรายต่อสิง่ มีชีวิตได้ เช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็ นผลจากการเพิ่ ม ขึน้
ของปริ มาณของก๊ าซเรื อนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก๊ าซคาร์ บอนไดซ์ ออกไซด์ ในชัน้ บรรยากาศในระดับซึ่ง
เกินกว่าสภาพที่ต้องการเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิสภาพ
ความอบอุน่ บนพื ้นโลก
ก๊ าซเรื อนกระจกในภาวะปั จจุบนั นัน้ ได้ ควบคุมและเก็บ
อุณหภูมิของโลกให้ มีความอบอุน่ อยูใ่ นระดับ 60 องศา

ฟาเรนไฮ (16 องศาเซสเซียส) ซึง่ มากกว่าระดับอุณหภูมิ
ที่ควรจะเป็ น (อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยูท่ ี่ 14 องศา
เซลเซียส) ผลกระทบของภาวะก๊ าซเรื อนกระจกที่เพิ่ม
มากขึน้ หรื ออีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มขึน้ ของก๊ าซคาร์ บอน
ไดซ์ อ อกไซด์ ร วมทัง้ การเก็ บ กัก ก๊ า ซเรื อ นกระจกในชัน้
บรรยากาศได้ สง่ ผลให้ โลกมีความร้ อนมากกว่าปกติ
มี ตัว เลขทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ชัด ว่า มนุษ ย์
เองเป็ นผู้ท�ำให้ โลกร้ อนขึ ้น โดยเฉพาะด้ านอุตสหกรรม
เป็ นตัวการหลักที่ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะเรื อน
กระจกในชันบรรยากาศ
้
เนื่องจากในปี 1970-2004 มีการ
ปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพิ่มมากขึ ้นถึง 70% ซึง่ ตรง
กันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบด้ านเคมีในชัน้
บรรยากาศของโลกเริ่ มเกิดขึ ้นเมื่อช่วงต้ นๆ ศตวรรษที่18
ชั้นบรรยากาศนั้นประกอบด้วย
ก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน
ละอองไอน�้ำ ไนตรัสออกไซด์ และโอโซน
ซึ่งก๊าซที่รวมกันในชั้นบรรยากาศเหล่านี้
เรียกกันว่า “ก๊าซเรือนกระจก” (GHGs)
(องค์ประกอบทางด้านเคมีในชั้นบรรยากาศ
78% เป็นไนโตรเจน 21%เป็นออกซิเจน
และน้อยกว่า1% เป็นอาร์กอน)
ในช่วงที่มีการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม นับตังแต่
้ ปี 2393
เป็ นต้ นมา ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้นถึง 36% ก๊ าซ
มีเทนเพิ่มขึ ้นถึง 17% ก๊ าซไนตัสออกไซด์เพิ่มมากขึ ้นถึง
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151% ซึง่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ มีการบันทึกการ
เพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิในโลกโดยเฉลี่ย 0.8 องศาเซลเซียส
นอกจากนี ้ยังได้ มีการบันทึกว่าในทศวรรษที่ 1990 เป็ น
ช่วงเวลาที่มีระดับความร้ อนที่เพิ่มสูงมากที่สดุ
กิ จกรรมของมนุษ ย์ หลากหลายประการซึ่งน� ำไปสู่ก าร
เพิ่มก๊ าซเรื อนกระจก
ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักที่ก่อให้ เกิด
สภาวะก๊ าซเรื อนกระจก คือการเผาผลาญความร้ อนจาก
ซากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น� ้ำมันดิบ ปริ มาณของพลังงาน
ที่มนุษย์ต้องการใช้ ได้ มาจากการเผาผลาญซากฟอสซิสมี

จ�ำนวนมากถึง 85% แต่ซากฟอสซิสเป็ นแหล่งทรัพยากร
ด้ านพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนได้
ในปี 2004 กลไกระหว่างประเทศในเรื่ องการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ (IPCC) ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นโดย
สหประชาชาติ เ พื่ อ ท� ำ การวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาด้ าน
วิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้ องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ได้ รายงานว่า ก๊ าซคาร์ บอนไดซ์ออกไซด์ที่เกิดขึ ้นจากการ
ใช้ ซากฟอสซิลในโลกเป็ นสาเหตุหลัก เนื่องจากมีสดั ส่วน
มากถึง 56.6% ของภาวะก๊ าซเรื อนกระจกทังหมดที
้
่เกิด
ขึ ้นในโลก ตามด้ วยก๊ าซคาร์ บอนไดซ์ออกไซด์
จากการตัด ไม้ ท� ำ ลาย
ป่ า ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว น ถึ ง
17.3% ซึง่ ได้ ถกู แปร
สภาพเป็ นคาร์ บ อนใน
ชันบรรยากาศก่
้
อนหน้ า
นี ้ และเกิดจากการย่อย
สลายของซากพื ช ซาก
สัตว์ในอดีตที่เกิดขึ ้นมา
มากกว่าสามร้ อยล้ านปี
ที่ผา่ นมา ซึง่ ต่อมาซาก
ฟอสซิ ส เหล่ า นี ก้ ็ แ ปร
สภาพมาเป็ นถ่ า นหิ น
แก๊ ส น� ้ำมัน ที่เราพบใต้
พื ้นโลก
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ภัยพิบัติและความเสียหาย
จากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโลกเริ่ ม ปรากฏชั ด
มากขึน้ ทุกที ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกส็ ง่ ผลกระทบ
อย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โลกร้อนกลาย
เป็ น เรื่ อ งที่ ห ลายคนวิ ต กและยากต่ อ การรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ผลในเชิงวิทยาศาสตร์จากการ
เก็บข้อมูลศึกษาวิจยั ชีใ้ ห้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงชัดยิง่ ขึน้
สอดคล้องและเกี่ยวพันกันทั้งระบบ ผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์
คาดการณ์กนั ว่า น� ้ำแข็งที่มีปริ มาณลดลงและจะหาย
ไปหมดในอีก100 ปี ข้ างหน้ า จะส่งผลอย่างรุนแรงต่อ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศบนพื ้นโลก เมื่อน� ้ำแข็งขัวโลก
้
ละลาย
น� ้ำจืดที่เพิ่มขึ ้นจะส่งผลต่อการไหลเวียนของ
กระแสน� ้ำในมหาสมุทร กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
ประชาชนในแถบอาร์ กติกจะต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพ
แวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นี่คือ ความจริงที่จะเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ การละลายของธารน�ำ้ แข็งในทวีปเอเชีย
ละตินอเมริ กา และยุโรประบุวา่ จะเป็ นสาเหตุที่ท�ำให้ เกิด
ปั ญหาใหญ่ในการจัดการทรัพยากรน� ้ำส�ำหรับประชากร
โลกจ�ำนวนมาก และส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยที่เพิ่มขึ ้น
จนนับ ครั ง้ ไม่ถ้ ว น จากการที่ ร ะดับ น� ำ้ ในทะเลสาบ
ธารน� ้ำแข็งไหลทะลักออกมา รวมถึงภัยพิบตั อิ ื่นๆ ที่จะ
เกิดขึ ้นกับผู้คนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ธารน� ้ำแข็ง
ธารน� ้ำแข็งมีความส�ำคัญต่อประชากรทัว่ โลก
ทังนี
้ ้
เนื่องจาก ร้ อยละ 75 ของแหล่งน� ้ำจืดในโลก มาจาก
ธารน� ำ้ แข็ ง บนยอดเขาทั่ว โลกและเป็ นต้ น ก� ำ เนิ ด ของ
แม่น� ้ำส�ำคัญหลายสาย อย่างเช่น ธารน� ้ำแข็งบนเทือก
เขาหิมาลัยเป็ นต้ นก�ำเนิดของแม่น� ้ำส�ำคัญ 8 สาย ได้ แก่
แม่น� ้ำโขง แม่น� ้ำอิรวดี แม่น� ้ำสาละวิน แม่น� ้ำคงคา
แม่น� ้ำสินธุ แม่น� ้ำพรหมบุตร แม่น� ้ำแยงซี และแม่น� ้ำเหลือง
แหล่งน� ้ำจืดส�ำคัญทีห่ ล่อเลี ้ยงประชากรกว่า 2,000 ล้ านคน
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ในทวี ป เอเชี ย ประมาณกันว่า มี น�ำ้ จื ดกักเก็ บ อยู่บน
เทือกเขาหิมาลัยในรูปของน� ้ำแข็ง 12,000 ลบ.กม. แต่ทกุ
วันนี ้ธารน� ้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยมีการละลายและลด
ลง เชjนเดียวกับธารน� ้ำแข็งบนยอดเขาอื่นๆ ทัว่ โลก หาก
อัตราการละลายยังเป็ นเช่นนี ้อยู่ คาดกันว่าในอีก 30 ปี
ข้ างหน้ า ธารน� ้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่มีอยู่ 15,000
กว่าแห่งจะละลายเกือบหมด
โดยปกติ ธารน� ้ำแข็งบนภูเขาจะละลายลง ในฤดูร้อน
ในอั ต ราที่ ส มดุ ล กั บ การเกิ ด ทดแทนของหิ ม ะในฤดู
หนาว ปริ มาณน� ้ำที่ไหลลงมาตามแม่น� ้ำมาจากปริ มาณ
น� ้ำแข็ง(หิมะ) ที่มีการสะสมไว้ ใน ฤดูหนาว ดังนันการที
้
่
น�ำ้ ต้ นทุนบนยอดเขาจะมีปริ มาณมากหรื อน้ อยก็ขึ ้นกับ
หิมะที่ตก แต่เมื่อฤดูหนาวมีระยะสันลง
้ หิมะจะตกน้ อย
ลง น� ้ำแข็งที่สะสมบนยอดเขาก็น้อยลงไปด้ วย ซึง่ ไม่เพียง
แต่ธารน� ้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยเท่านัน้ ทุกวันนี ้เป็ น
ทีย่ อมรับว่า ธารน� ้ำแข็งบนยอดเขาเกือบทุกแห่งทัว่ โลกมี
ขนาดลดลงอย่างชัดเจนมากเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งส่ง
ผลให้ น� ้ำที่จะไหลลงสูแ่ ม่น� ้ำน้ อยลงตามกันไป
ประชากรจ�ำนวนมากจะประสบกับภัยพิบตั ิอนั เนื่องมา
จากระดับน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้น พายุ คลื่นยักษ์ และอุทกภัย
จากแม่น� ้ำในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำสายหลักในเอเชีย
เช่นแม่น� ้ำคงคา-พรหมบุตร ในบังคลาเทศ และจูเจียง
(แม่น� ้ำไข่มกุ ) ในประเทศจีน
ประเทศจีน
และซาอุดอิ าระเบียเป็ นพื ้นที่ส�ำคัญที่ซงึ่
ระบบทางธรรมชาติจะได้ รับผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน
ที่จะเกิดขึ ้นเร็ วๆ นี ้ ข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่า ตามหลักฐาน
จากการสังเกตจากทัว่ ทุกทวีป และเกือบทุกมหาสมุทร
มีความมัน่ ใจในระดับสูง (มาก) ว่าระบบทางธรรมชาติ
มากมายก� ำ ลัง ได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
อุณหภูมิผิวโลกที่สงู ขึ ้น
ในทศวรรษหน้ า ประชากรโลกที่ประสบภาวะขาดแคลน
น� ำ้ มีแนวโน้ มจะเพิ่มขึน้ จากหลักสิบล้ านเป็ นหลายพัน
ล้ าน โดยเฉพาะในอินเดีย บางส่วนของเอเชียใต้ และ
อาฟริ กา ขณะที่ประเทศที่ยากจนที่สดุ เหล่านี ้ก�ำลังตกอยู่
ในภาวะทุกข์เข็ญ บรรดาประเทศร�่ ำรวย เช่น ออสเตรเลีย
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และหลายประเทศในยุโรปทางตอนใต้ ก็ก�ำลังรอเผชิญ
กับปั ญหานี ้ด้ วยเช่นกัน
นอกจากนี ค้ วามสามารถในการผลิต อาหารในพื น้ ที่ ที่
ยากจนที่สดุ ของโลกจะลดลง ท�ำให้ ภาวะความอดอยาก
หิวโหยรุนแรงขึ ้นและเป็ นการขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาต่างๆ นอกจากนี ้ภายในช่วง 2-3 ทศวรรษนี ้
ภาวะโลกร้ อนยังจะส่งผลให้ การเพาะปลูกข้ าวสาลี ข้ าวโพด
และข้ าวเจ้ าในอินเดียและจีนได้ ผลผลิตน้ อยลง ในทศวรรษ
หน้ า อาฟริกาจะประสบกับภัยแล้งและภาวะขาดแคลนน� ้ำที่
ทวีความรุนแรงขึ ้น ซึง่ จะน�ำไปสูป่ ั ญหาความอดอยาก และ
การย้ ายทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชากร
พายุรุนแรง น� ้ำท่วม ไฟป่ า ภัยแล้ ง สภาวะแห่งความ
ขาดแคลนน�ำไปสู่ความอดอยาก เรื่ องราวเหล่านี ้คือ
เหตุการณ์ ส�ำคัญที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงและส่ ง ผลกระทบต่ อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทัว่ โลก

ภัยพิบัติ จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องส�ำคัญและจ�ำเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้ องสร้ างความพร้ อม เพื่อการเตรี ยมตัวในการ
รับมือกับภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะประเทศที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่เสี่ยง
ต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ที่เป็ นผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง
ผลกระทบจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนันอาจจะเกิ
้
ด
ขึ ้นในอนาคต แต่ส�ำหรับคนที่ท�ำงานเกี่ยวกับมนุษยชน
นันกลั
้ บเห็นว่า มันได้ เกิดขึ ้นแล้ วตังแต่
้ 10 ปี ที่ผา่ นมา ภัย
พิบตั เิ กิดเพิ่มขึ ้นเท่าตัวจากเดิม 200 ครัง้ ต่อปี คิดเป็ น 400
ครัง้ ต่อปี ภัยพิบตั ทิ ี่เกิดจากน� ้ำท่วมเกิดขึ ้นบ่อยจากเดิม
ในปี 1985 ประมาณ 50 ครัง้ ต่อปี 2005 เพิ่มขึ ้นประมาณ
200 ครัง้ และสร้ างความเสียหายให้ กบั พื ้นที่มากขึ ้นใน
ระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมาจากปี 1988-2007 การเกิด
ภัยพิบตั มิ ากกว่า 75 เปอร์ เซ็นต์ ล้ วนเกี่ยวข้ องกับสภาพ
อากาศ
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ กับ ภัย พิ บัติเ ป็ น
เรื่ องแรกที่เราต้ องรับผิดชอบ การรณรงค์ครัง้ นี ้เพื่อให้ เกิด
กระแสความสนใจในเรื่ องของภัยพิบตั มิ ากขึ ้น
เพื่อการเตรี ยมตัวที่ดีในการรับมือกับภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ ้น
ในอนาคต กลุม่ ประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั แิ ละใน
พื ้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ เพื่อการเตรี ยมตัวก่อนการเกิดภัย
พิบตั แิ ละเพื่อลดการเสี่ยงต่อภัยพิบตั ทิ ี่จะเกิดขึ ้น
น� ้ำท่วม พายุ และความแห้ งแล้ ง อาจจะไม่ใช่ภยั พิบตั อิ ีก
ต่อไป ถ้ าเรารู้วิธีการรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรง แต่
นัน่ ก็หมายความว่าเราต้ องเริ่ มปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั นี ้และต้ องมี
แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างจริ งจัง
ทุกอย่างคือ สถานการณ์ที่จะต้ องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับ
ภัยพิบตั ใิ นอนาคต
นับตังแต่
้ ปี 2539-2548 ซึง่ เป็ นช่วงที่อณ
ุ หภูมิของโลก
ร้ อนที่สดุ หากไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะยับยังการปล่
้
อย
ก๊ าซเรื อนกระจกแล้ ว คาดว่าอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูง
ขึ ้น 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2100 ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทงฝั
ั ้ ่ งทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามันจะ
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พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ า
ป้องกันชุมชนอีกด้ วย

มีอตั ราเพิ่มในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ประมาณ
2-3 มิลลิเมตรต่อปี ที่ส�ำคัญคือลมมรสุมที่อาจจะมีก�ำลัง
แรงขึ ้น จะท�ำให้ ระดับน� ้ำทะเลบริ เวณชายฝั่ งเพิ่มขึ ้นได้
อุณหภูมิที่สูงขึน้ จากภาวะโลกร้ อนจะท� ำให้ มวลอากาศ
ชื ้นจากทะเลสูง และถูกพัดเข้ าชายฝั่ งมากขึ ้น ส่งผลให้
ปริ มาณฝนตกสูงขึ ้น ระดับน� ้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ ้นกว่า 40
เซนติเมตร ในอีก 100 ปี ข้ างหน้ า ซึง่ ประชากรในภูมิภาค
นี ้ร้ อยละ 10 ตังถิ
้ ่นฐานชายฝั่ งทะเล ด้ วยเหตุนี ้ประมาณ
70% ของประเทศในเอเซีย-แปซิฟิก มีความเสี่ยงสูงต่อ
ปั ญหาน� ้ำท่วมและไร้ ที่อยูอ่ าศัย อีกทังเกาะจ�
้
ำพวกเกาะ
เล็ก ๆ จมใต้ ทะเลเป็ นผลให้ คนประมาณ 200 ล้ าน คนใน
ภูมิภาคนี ้ต้ องหาที่อยูใ่ หม่ ในอีกไม่เกิน 50 ปี ข้ างหน้ า
ปรากฏการณ์น� ้ำป่ าไหลหลาก ผลจากการละลายของธาร
น� ้ำแข็ง พุง่ เป้าไปที่ภเู ขาหิมาลัย ปั จจุบนั ก�ำลังมีปัญหาใน
เนปาล ภูฏาน อินเดียตอนบน ขณะนี ้ได้ มีการเก็บข้ อมูล
ในภูมิภาคนี ้ว่าบริ เวณใดเป็ นพื ้นที่วิกฤต สังเกตระดับน� ้ำ
ในธารน� ้ำแข็ง อุณหภูมิเพิ่มขึ ้นแค่ไหนที่จะเกิดน� ้ำป่ า เพื่อ
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ทังยั
้ งมีการสร้ างเขื่อน

เตรี ยมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นแตกต่าง
กันออกไป

จากข้ อ มูลการวิ จัย ได้ ท� ำ การสมมุติฐานการคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศพบว่า 10 – 25 ปี จ.กระบี่ จะมีแนว
โน้ มฝนตกน้ อยลง การรุกเข้ ามาของน� ้ำเค็มจะส่งผลต่อ
บ่อน� ้ำตื ้นบางพื ้นที่ที่จะเป็ นน� ้ำกร่อยในฤดูแล้ ง ในพื ้นที่
ภาคใต้ ตอนล่างจะมีโอกาสเสี่ยงต่อผลกระทบจากพายุ
น้ อยกว่าภาคใต้ ตอนบน อีกทังพายุ
้ หมุนเขตร้ อนที่มาจาก
ทะเลจีนใต้ และในอ่าวไทยก็จะมีแนวโน้ มลดลง

สถานการณ์สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนี ้ หมายรวมถึง
การขาดแคลนน� ้ำ ความมัน่ คงทางอาหาร โดยเฉพาะใน
พื น้ ที่ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กับ ความแห้ ง แล้ ง และจากภูมิ อ ากาศ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และจากระดับน� ้ำทะเลที่เพิ่มสูง
ขึ ้นก็สร้ างความวิตกกังวลต่อพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งและหมู่
เกาะต่างๆ

ภั ย พิ บั ติ แ ละความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ จากภู มิ อ ากาศ
เปลี่ยนแปลงทัว่ โลกในช่วง 50 ปี ที่ผา่ นมามีเพิ่มมาก
ขึ ้น โดยตังแต่
้ พ.ศ.2493 – 2541 จ�ำนวนภัยพิบตั จิ าก
ภูมิอากาศ เช่นภัยแล้ ง, น� ้ำท่วม, พายุ เพิ่มขึ ้น 5 เท่า มูลค่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นประมาณ 10 เท่า ใน
ประเทศไทยมูล ค่ า ความเสี ย หายของผลผลิ ต ทางการ
เกษตรจากภั ย พิ บั ติ สื บ เนื่ อ งจากภู มิ อ ากาศระหว่ า ง
พ.ศ.2534- 2543 รวมแล้ วกว่าหมื่นล้ านบาท

ประเทศที่ ย ากจนจะเสี่ ย งต่อ ปั ญ หาจากภาวะโลกร้ อน
เพราะประเทศเหล่านี ้ต้ องพึง่ พาสภาพภูมิอากาศ โดย
เฉพาะในเรื่ องของการเกษตรกรรม
และดูเหมือนว่า
แนวทางป้องกันผลกระทบที่ เกิ ดจากสภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงก็เป็ นไปได้ ยาก

แน่นอนว่า ภาวะโลกร้ อนจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่นบั
วันจะเพิ่มความรุ นแรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ และหากเราไม่
ร่ ว มมื อ กั น แก้ ไขปั ญ หาในอนาคตจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศไทยอย่างมาก
ทังฤดู
้ กาลที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง สัตว์น� ้ำจะอพยพไปตามการ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน� ้ำทะเล เกิดเชื ้อโรคในเขต
ร้ อนมากขึ ้น ฯลฯ

•

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำของทวีปเอเชียแหล่งผลิต
ข้ าว 2 ใน 3 ของโลก ได้ รบั ผลกระทบจากพิบตั ภิ ยั น� ้ำท่วม
แผ่นดินถล่มและภัยแล้ งในอนาคต รวมถึงผลกระทบ
จากการพัฒนาที่ เกิดปั ญหาผลผลิตไม่เป็ นไปตามคาด
เกษตรกรต้ องปรับเปลี่ยนวิธีหรื อเปลี่ยนพื ้นที่เพาะปลูก

•

ประชากรจ�ำนวน 634 ล้ านคน หรื อ 1 ใน 10 ของ
ประชากรโลกจะได้ รับผลกระทบและในจ�ำนวนนี ้ 1 ใน
8 เป็ นผู้ที่อาศัยอยูใ่ นเมืองใกล้ ชายฝั่ งซึง่ อยูเ่ หนือระดับ
น� ้ำทะเลไม่ถงึ 10 เมตร ซึง่ จะเป็ นโซนอันตรายจาก
น� ้ำท่วมและพายุที่รุนแรง

•

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกัน
แต่ระบบนิเวศทังหมด
้
มนุษย์ทกุ ชาติทกุ ภาษาจะได้ รับ
ผลกระทบกันทัว่ หน้ า ซึง่ แต่ละประเทศ (หรื อแต่ละภาค
ของประเทศนันๆ)
้
จะได้ รับผลกระทบที่แตกต่างกันตาม
ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ซึง่ ในแต่ละประเทศต่างก็

•

เมืองที่ต�่ำตามแนวชายฝั่ งจะเสี่ยงเป็ นสองเท่า เมือง
เหล่านี ้มีประชากรจ�ำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อผลกระทบอัน
เลวร้ ายจากพายุ ระดับน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้นและน� ้ำท่วมมาก
ขึ ้น นอกจากนัน้ สภาพแวดล้ อมก็ยงั ถูกท�ำลายอย่าง
เช่น ป่ าโกงกางในเอเชียซึง่ เป็ นปราการธรรมชาติในการ
ป้องกันน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้นและพายุ
ประมาณ 75% ของประชากรโลกซึง่ อยูใ่ นโซนอันตราย
จะอยูใ่ นทวีปเอเชียมี 21ประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกาะ
มีประชากรมากกว่าครึ่งหนึง่ อยูใ่ นโซนอันตราย และ
มี 10 ประเทศที่มีประชากรหนาแน่นอยูใ่ นโซนอันตราย

คือ จีน อินเดีย บังกลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่
อียิปต์ สหรัฐอเมริ กา ฟิ ลปิ ปิ นส์ และไทย
•

ทะเลรอบๆ ภูเขาน� ้ำแข็งมีสงิ่ มีชีวิตมากขึ ้นเกือบ 40%
และทะเลยั ง มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์อีกด้ วย ปั จจุบนั ประสิทธิภาพใน
การดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของมหาสมุทรลดลง

•

อุณหภูมทิ สี่ งู ขึ ้น ระดับน� ้ำทะเลทีส่ งู ขึ ้นเรื่อยๆ เกาะหลายๆ
เกาะที่ ห ายสาบสูญ จมไปกับ น� ำ้ ทะเล พื น้ ที่ แ ผ่น ดิน
ที่ให้ คนอยูอ่ าศัยลดลง สภาพภูมิอากาศแปรปรวนอย่าง
รุนแรงคุกคามทุกชีวิตบนโลก สภาพชีวิตและความเป็ น
อยูข่ องมนุษย์แย่ลง ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์
สัตว์และพันธุ์พืชลดลง ภูเขาน� ้ำแข็ง ธารน� ้ำแข็งและ
ทะเลน� ้ำแข็งลดลงอย่างรวดเร็ ว ความเป็ นกรดของทะเล
เพิ่มขึ ้น

•

ฝนตกทิ ้งช่วงและไม่ตกต้ องตามฤดูกาลผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง เกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติ เช่น พายุ น� ้ำท่วม
แผ่นดินไหว ความแห้ งแล้ ง และความอดอยากที่เกิด
บ่อยครัง้ และรุนแรงขึ ้น

ข้ อมูลอ้ างอิง http://www.epa.gov
• ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�ำ้ ของทวีปเอเซียแหล่ง
ผลิตข้ าว 2 ใน 3 ของโลก ได้ รับผลกระทบจากพิบตั ิ
ภัยน� ้ำท่วม แผ่นดินถล่มและภัยแล้ งในอนาคต รวม
ถึงผลกระทบจากการพัฒนาที่ ปั ญหาผลผลิตไม่เป็ น
ไปตามคาด เกษตรกรต้ องปรับเปลี่ยนวิธีหรื อเปลี่ยน
พื ้นที่เพาะปลูก
• ประชาการจ�ำนวน 634 ล้ านคน หรื อ 1 ใน 10 ของ
ประชากรโลกจะได้ รับผลกระทบและในจ�ำนวนนี ้ 1
ใน 8 เป็ นผู้ที่อาศัยอยูใ่ นเมืองใกล้ ชายฝั่ งซึง่ อยูเ่ หนือ
ระดับน� ้ำทะเลต�่ำกว่า 10 เมตร ซึง่ จะเป็ นโซนอันตราย
จากน� ้ำท่วมและพายุที่รุนแรง
• เมืองที่ต�่ำในแนวชายฝั่ งจะอันตรายเป็ นสองเท่า
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ภาวะโลกร้ อน
ผลกระทบต่อประเทศไทย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลก สร้างความ
เปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์
ว่า ระดับน�้ำทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีก
หนึง่ ร้อยปีขา้ งหน้า ซึง่ จะท�ำให้ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบ
ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพต่างๆ หลายประการ
ความเป็นไปได้ของภาวการณ์ขาดแคลนน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่ง
ขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ม
โดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯ ที่มีความ
หนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือระดับน�้ำทะเล
เพียง 1 เมตร โดย ระดับการรุกของน�้ำเค็มจะเข้ามาใน
พื้นที่แม่น�้ำเจ้าพระยาถึง 40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อความ
สมดุลของน�้ำจืดและน�้ำเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ
ยั ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ น�้ ำ
ล้นตลิ่งและอุทกภัย ที่จะก่อความเสียหายกับระบบ
สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยของคนจ�ำนวนมาก รวมถึง
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมา
ส่วนพืน้ ที่ชายฝั่ งจะได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นกัน โดย
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่
มีตอ่ พื ้นที่ชายฝั่ งแตกต่างกันไปเป็ นกรณี
เนื่องจาก
ประเทศไทยมีพื ้นที่ชายฝั่ งหลายแบบ เช่น พื ้นที่ชายฝั่ งที่
เป็ นหน้ าผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดขึ ้นกับหินที่ไม่แข็งตัว
พอ แต่กระบวนการนี ้จะเกิดขึ ้นอย่างช้ าๆ ส่วนชายหาด
จากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลกั ษณะชายฝั่ งที่แคบจะหาย
ไป และชายหาดจะถูกร่นเข้ ามาถึงพื ้นที่ราบริ มทะเล
ระบบนิเวศของป่ าชายเลน ความหนาแน่นของพรรณพืช
จะลดลง เนื่องจากระดับน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้น ท�ำให้ ต้นไม้ ใน
ป่ าชายเลนตายและถูกแทนที่ด้วยหาดเลน และแน่นอน
ว่าเมื่ อป่ าชายเลนถูกกัดเซาะจะส่งผลถึงแหล่งอนุบาล
สัตว์น� ้ำตามธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรใน
ทะเลจะลดลง
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ตัวอย่างอื่นๆ ของพื ้นที่ที่จะได้ รับความเสียหาย คือ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี หากระดับน� ้ำทะเลสูงขึ ้นอีก 1 เมตร
พื ้นที่ร้อยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกร่อนและพังทลาย
ก่อให้ เกิดความเสียหายกับพื ้นที่การเกษตรและนากุ้งใน
บริ เวณดังกล่าวด้ วย

ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ ้น จะท�ำให้ การระเหย
ของน� ้ำทะเล มหาสมุทร แม่น� ้ำ ล�ำธาร และทะเลสาบเพิ่ม
มากขึ ้น ยิ่งจะท�ำให้ ฝนตกมากขึ ้น และกระจุกตัวอยูใ่ น
บางบริ เวณ ท�ำให้ เกิดอุทกภัย ส่วนบริ เวณอื่นๆ ก็จะเกิด
ปั ญหาแห้ งแล้ ง เนื่องจากฝนตกน้ อยลง กล่าวคือ พื ้นที่
ภาคใต้ จะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบ่อยครัง้ ขึ ้น ใน
ขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ องเผชิญกับ
ภัยแล้ งมากขึ ้น
รู ป แบบของฝนและอุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปท� ำ ให้
วัฏจักรของน� ้ำเปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของระบบ
น� ้ำผิวดิน และระดับน� ้ำใต้ ดนิ ก็จะได้ รับผลกระทบด้ วย
ทัง้ พืชและสัตว์จึงต้ องปรับปรุ งตัวเองเข้ าสู่ระบบนิเวศที่
เปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย
ระบบนิเวศทางทะเล ก็เป็ นอีกระบบนิเวศหนึง่ ที่จะได้ รับ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน เนื่องจากระดับน� ้ำทะเลที่สงู
ขึ ้น และอุณหภูมิผิวน� ้ำที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ พืชและสัตว์ทะเล
บางชนิดสูญพันธุ์ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกสีทงในฝั
ั ้ ่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน
ในภาคใต้ จะเป็ นป่ าดิบชื ้น ในขณะที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นป่ าเต็งและป่ าเต็งรัง มีการผลัด
ใบ ซึง่ อนาคตเมื่ออากาศร้ อนจะส่งกระทบท�ำให้ ป่าเกิด
ความแห้ งแล้ งเพิ่มขึ ้นเกิดไฟป่ าบ่อยขึ ้น ซึง่ จากการศึกษา
พบว่า ประเทศไทยมีอทุ ยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์
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ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

สัตว์ป่าประมาณ 32 แห่ง ที่จะได้ รับผลกระทบทังในเรื
้ ่ อง
การสูญพันธุ์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สตั ว์ที่ไม่สามารถอพยพ
ได้ และชนิดที่ปรับตัวไม่ได้ ก็จะสูญพันธุ์

การสูญเสียพื ้นที่ชายฝั่ ง ภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาด
รุนแรง และผลกระทบอื่นๆ ส่งผลให้ มีประชากรบาดเจ็บ
ล้ มตาย ทิ ้งที่ท�ำกิน และไร้ ที่อยูอ่ าศัยเป็ นจ�ำนวนมาก
นอกจากนีป้ ระชาชนยังจะได้ รับความเดือดร้ อนจากการ
ขาดแคลนอาหารและน� ้ำดื่มที่ถกู สุขลักษณะระหว่างภาวะ
น� ้ำท่วม และความเสียหายที่เกิดกับระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ซึง่ โดยมาก กลุม่ ที่จะได้ รับผลกระทบรุนแรงที่สดุ จะ
เป็ นกลุม่ คนที่ยากจน และไม่มีทนุ ทรัพย์พอที่จะป้องกัน
ผลกระทบของภาวะโลกร้ อนได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
ป้องกันการรุกล� ้ำของน� ้ำเค็มในพื ้นที่ท�ำกิน อาจท�ำได้ โดย
การสร้ างเขื่อน และประตูน� ้ำป้องกันน� ้ำเค็ม แต่วิธีการนี ้
ต้ องลงทุนสูง ดังนันเมื
้ ่อราคาของการป้องกันสูงเกินกว่าที่
ชาวนาจะสามารถรับได้ การทิ ้งพื ้นที่ท�ำกินในบริ เวณที่ให้
ผลผลิตต�่ำจึงเป็ นทางออกที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น

ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน�้ำ
จากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย
ระบุ
ว่า ในประเทศไทยมีแนวโน้ มว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะท�ำให้ ปริ มาณน� ้ำลดลง (ประมาณ 5 - 10
เปอร์ เซ็นต์) ซึง่ จะมีผลต่อผลผลิตด้ านการเกษตร โดย
เฉพาะข้ าว ซึง่ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ และต้ องอาศัย
ปริ มาณน� ้ำฝนและแสงแดดที่แน่นอน รวมถึงความชื ้นของ
ดินและอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะด้ วย ผลส�ำรวจความเสีย
หายทางการเกษตรอันเนือ่ งมาจากธรรมชาติน� ้ำท่วม – ภัยแล้ง
ในรอบ 10 ปี คือ 2534-2543 สูงถึง 5 หมื่นล้ านบาท
การเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งน� ้ำ ภาวะฝนทิ ้งช่วงที่
ยาวนานขึ น้ อาจจะท� ำ ให้ ส ภาพแหล่ ง น� ำ้ เปลี่ ย นแปลง
คุณภาพน� ้ำเปลี่ยน และระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยน ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตในน� ้ำจากการระเหยของน� ้ำที่เร็ วขึ ้นท�ำให้ ธาตุ
อาหารในน� ้ำเข้ มข้ นขึ ้น และเกิดการตื ้นเขิน ส่งผลต่อการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำทังน�
้ ้ำจืด น� ้ำเค็ม
ส�ำ หรั บ ประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรจะไม่รุนแรงมาก
เพราะพื ้นที่ชลประทานจะได้ รับการป้องกัน แต่ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุ นแรงในบริ เวณที่ขาดน� ้ำ
อยูแ่ ล้ ว
นอกจากนี ้ ผลกระทบยังอาจเกิดขึน้ กับการท�ำประมง
เนื่องจาก แหล่งน� ้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ตลอดทังปี
้ อาจแห้ ง
ขอดลงในบางฤดูกาล ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการขยาย
พันธุ์และการเจริ ญเติบโตของสัตว์น� ้ำ ซึง่ จะท�ำให้ จ�ำนวน
และความหลากหลายของชนิ ดของสัตว์ น� ำ้ ลดลงอย่าง
มาก ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความอุดมสมบูรณ์ ในแหล่งน�ำ้ แถบลุ่มแม่น�ำ้ โขงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
หากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงด�ำเนินต่อไป
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เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

ผลกระทบด้านสุขภาพ

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อากาศที่ร้อนขึ ้น และ
ความชื น้ ที่ เ พิ่ ม มากขึน้ จะท� ำ ให้ เ กิ ด ภัย ธรรมชาติ ต่ า งๆ
บ่อยครัง้ และรุนแรง จะท�ำให้ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อย
ครัง้ ขึ ้นและไม่เป็ นไปตามฤดูกาล โดยภาคใต้ ของประเทศ
ซึง่ เคยมีพายุไต้ ฝนพั
ุ่ ดผ่านจะเกิดพายุมากขึ ้น และความ
รุนแรงของพายุไต้ ฝนก็
ุ่ จะทวีความรุนแรงขึ ้น รวมไปถึง
อัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นของแนวโน้ มอุทกภัยแบบฉับพลันด้ วย
เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ ประชาชนจ�ำนวนมากไร้ ที่อยูอ่ าศัย
และก่อให้ เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศ

อุณ หภูมิ เ ฉลี่ ย ของโลกที่ เ พิ่ ม สูง ขึ น้ และเหตุก ารณ์ ต าม
ธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบ่อยครัง้ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่สมั พันธ์
กับการบริ โภคอาหารและน� ้ำดื่ม มีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มสูง
มากขึ ้น โดยภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะน� ้ำท่วมท�ำให้ เกิดการ
ปนเปื อ้ นของเชื ้อโรคในแหล่งน� ้ำ ไม่วา่ จะเป็ น โรคบิด ท้ อง
ร่วง และอหิวาตกโรค เป็ นต้ น

ภั ย ธรรมชาติ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ค าดการณ์ ว่ า จะรุ น แรง
ขึ ้น ได้ แก่ ภาวะภัยแล้ ง เช่น ในช่วงกลางปี พ.ศ 2533
ประเทศไทยต้ อ งประสบกับ ความแห้ ง แล้ ง รุ น แรงจาก
ปรากฏการณ์ เอล นินโญ่ ที่เชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก่อให้ เกิดความเสีย
หายอย่างรุนแรงต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี ้ไฟ
ป่ าอาจจะเกิดบ่อยครัง้ ขึ ้นสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ ง

โรคติดต่อในเขตร้ อนก็มีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มขึ ้น และจะ
คร่าชีวิตผู้คนเป็ นจ�ำนวนมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ ไข้
มาลาเรี ย ซึง่ มียงุ ลายเป็ นพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุ์
ของยุงจะมากขึ ้นในสภาวะแวดล้ อมที่ร้อนขึ ้นและฤดูกาล
ที่ไม่แน่นอน

ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ น การสูญ
เสี ย พื น้ ที่ เ กษตรกรรมที่ ส� ำ คัญ ตามแนวชายฝั่ ง ที่ ยุบ ตัว
ภัยธรรมชาติ
และความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์
ธรรมชาติที่รุนแรง ล้ วนส่งผลให้ ผลิตผลทางการเกษตร ซึง่
เป็ นสินค้ าออกหลักของประเทศมีปริ มาณลดลง พื ้นที่ที่ค้ มุ
ค่าแก่การป้องกันในเชิงเศรษฐกิจ และพื ้นที่ที่มีการพัฒนา
สูง อาจได้ รับการป้องกันล่วงหน้ า เช่น นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ�ำต้ องมีโครงสร้ างป้องกันกระแสคลื่น ซึง่
จะรุนแรงขึ ้นเมื่อน� ้ำทะเลสูงขึ ้น หรื อการสร้ างก�ำแพงกัน้
น� ้ำทะเลหรื อเขื่อน เพื่อป้องกันบริ เวณเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำ
ทางการเกษตร และการท�ำนาเกลือ เป็ นต้ น
ข้ อมูลจาก http://www.vcharkarn.com/

แนวโน้ มของผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ล ดลงจากภั ย
ธรรมชาติ อาจน�ำไปสูภ่ าวะขาดแคลนอาหาร และความ
อดอยาก ท�ำให้ เกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิต้านทาน
ร่างกายต�่ำ โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา
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โลกร้อนผลกระทบต่อ

นิเวศทางทะเลและชุมชนชายฝั่ง

ประเทศไทยที่ตัง้ อยู่ในเขตที่ได้ รับอิทธิ พลจากลมมรสุม
สองชนิด เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ ้นจึงท�ำให้ ฝั่งทะเลไทย
ทังฝั
้ ่ งอันดามันและอ่าวไทยได้ รับผลกระทบอย่างเห็นได้
ชัด ลมมรสุมยังผลต่อระดับน� ้ำทะเลด้ วย เมื่อลมตะวัน
ออกเฉี ยงเหนื อพัดผ่านอ่าวไทยก็ ท�ำให้ อ่าวไทยบริ เวณ
ตอนบนมีระดับน� ้ำทะเลสูงขึ ้น แต่หากเป็ นช่วงลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ น� ้ำทะเลอ่าวไทยจะถูกดูดไปทางด้ าน
ทะเลจีนใต้ ท�ำให้ ระดับน� ้ำทะเลในอ่าวไทยต�่ำลง แต่ทาง
ด้ านระดับน� ้ำทะเลฝั่ งอันดามันก็จะสูงขึ ้น
ลมมรสุมจะเบาหรื อแรงขึ ้นอยูก่ บั หลายกรณี โลกร้ อน
จะท�ำให้ ทวีปเอเชียร้ อนยิ่งกว่าในมหาสมุทรอินเดีย และ
อัตราการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิในทวีปเอเชียก็จะเพิ่มมาก
ขึ ้น ลมที่พดั เข้ ามาจากมหาสมุทรอินเดียสูท่ วีปเอเชียก็นา่
จะแรงขึ ้น ดังนันลมมรสุ
้
มตะวันตกเฉียงใต้ มีโอกาสที่จะ
แรงขึ ้นในบางช่วง
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล
และชุมชนชายฝั่ ง อีกทังส่
้ งผลให้ เกิดพายุในทะเลเพิ่ม
มากขึ ้น จากพายุที่ก่อตัวขึ ้นเป็ นพายุโซนร้ อน พายุไต้ ฝนุ่
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด อุท กภัย ในหลายประเทศในภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่นพายุนากิสที่เกิดในประเทศ
พม่า ซึง่ ปรากฏการณ์ภยั ธรรมชาติจากสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ ประเทศไทยอยู่ในความเสี่ยงที่จะ
เกิดภัยธรรมชาติจากทะเลเช่นเดียวกัน
อุ ณ หภู มิ ที่ ร้ อนขึ น้ ส่ ง ผลให้ กระแสน� ำ้ ทะเลปรวนแปร
อุณหภูมิทะเลโดยเฉลี่ยิเพิ่มสูงขึ ้นเพียงหนึง่ องศา แต่แผ่น
ดินจะมีความร้ อนมากกว่าทะเลสามถึงสี่องศา เมื่อเกิด
ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นดินและทะเลมาก
ขึ ้น สิง่ ที่ตามมาก็คือ ลมจะพาไอน� ้ำจากทะเลเข้ าหาฝั่ ง แต่
เมื่อปะทะกับแผ่นดินชายฝั่ ง มวลอากาศก็จะยกตัวสูงขึ ้น
กระทบกับอากาศร้ อนข้ างบนเกิดเป็ นเมฆและฝน ผลก็คือ
ชายฝั่ งจะเกิดฝนตกมากขึ ้น
ในช่วงฤดูมรสุมเป็ นช่วงที่ฝนตกชุก และบ่อยครัง้ ที่เกิด
พายุขึ ้น ซึง่ พายุที่เกิดขึ ้นบ่อยในเขตร้ อน เรี ยกว่า พายุ
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ดีเปรสชัน่ พายุโซนร้ อน พายุไต้ ฝนุ่ โดยมีความแตกต่าง
กันตามความเร็ วและระดับความรุนแรง ซึง่ เมื่ออุณหภูมิ
ร้ อนขึ ้นพายุเหล่าอาจจะมีความรุ นแรงและอาจเกิดบ่อย
มากขึ ้น เนื่องจากการก่อตัวของพายุต้องอาศัยอุณหภูมิ
ของน� ้ำทะเล ถ้ าอุณหภูมิในทะเลยิ่งร้ อน ยิ่งจะท�ำให้ การ
ก่อตัวของพายุในทะเลเกิดเร็ วขึ ้นได้ จากสถิตกิ ารเกิดพายุ
ที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยพบว่า พายุขนาดเล็กมีจ�ำนวน
ลดลง ขณะที่พายุขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างพายุ
โซนร้ อน พายุไต้ ฝนมี
ุ่ แนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจาก
อุณหภูมิของน� ้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ ้น
ในอดีตการเกิดพายุขนาดใหญ่จะต้ องใช้ เวลานานหกถึง
เจ็ดปี จึงจะก่อตัวขึ ้นสักครัง้ แต่ในขณะนี ้ใช้ เวลาเพียงสาม
ถึงสี่ปีเท่านัน้ นัน่ หมายความว่าเราจะพบพายุขนาดใหญ่ที่
จะเข้ ามาทางฝั่ งอ่าวไทยมากขึ ้นเป็ นสองเท่า พื ้นที่ชายฝั่ ง
ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ตังแต่
้ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ลงมาที่ชมุ พร สุราษฎร์ ธานี จะอยูใ่ นความเสี่ยงที่จะเกิด
พายุไต้ ฝนมากขึ
ุ่
้น ตรงกันข้ ามทางฝั่ งทะเลภาคใต้ ตอน
ล่าง อย่างสงขลา ปั ตตานี นราธิวาส กระบี่ ตรัง สตูล จะ
มีความเสี่ยงลดลง
สิง่ ที่ตามมากับพายุหมุนเขตร้ อนที่มีความเร็ วลมเกิน 60
กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ คลื่นพายุซดั ฝั่ ง หรื อ storm
surge พายุหมุนจะยกระดับน� ้ำทะเลให้ สงู ขึ ้นกว่าปกติ
เนื่ องมาจากความกดอากาศต�่ ำเคลื่อนตัวผ่านไปพร้ อม
กับศูนย์กลางของพายุ ท�ำให้ แรงกดนันยกระดั
้
บน� ้ำทะเล
ให้ กลายเป็ นโดมน� ้ำขึ ้นมา แล้ วเคลื่อนตัวจากทะเลโถม
กระแทกชายฝั่ ง หากเกิดขึ ้นในอ่าวปิ ดอย่างอ่าวไทยผลที่
เกิดขึ ้นก็จะรุนแรงกว่าอ่าวเปิ ด ผลกระทบจากสตอมเซิร์ท
ที่อาจจะไม่ใช่เชิงกายภาพแค่ตกึ พัง หรื อน� ้ำท่วมเพียง
อย่างเดียว แต่มนั น�ำน� ้ำเค็มเข้ าไปปนเปื อ้ นกับแหล่งน� ้ำ
และพื ้นที่เกษตรกรรม
ความลาดชันของชายฝั่ งเป็ นตัวชี ้ให้ เห็นว่าจะมีความเสี่ยง
ต่อการพังทลายมากหรื อน้ อยแค่ไหน ชายหาดที่มีความ
ลาดชันใต้ น� ้ำน้ อยหรื อเป็ นพื ้นที่ราบมากๆ จะมีความเสี่ยง
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สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว และปั ญ หาที่ ต ้ อ งเตรี ย ม
พร้อมรับมือ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในวันนี ้ คือปั ญหาเร่ง
ด่วนที่จะต้ องแก้ ไขอย่างเป็ นระบบ เนื่องจากปั ญหาของ
การสูญเสียพื ้นที่ชายฝั่ งจะน�ำไปสู่ปัญหาที่ดินท�ำกินของ
ชุมชนริ มชายฝั่ งและระบบนิ เวศน์ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะต้ องสูญเสียไม่อาจเรี ยกกลับคืน
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งในประเทศไทยเกิ ดขึน้ ตลอด
แนวชายฝั่ งเกือบทังหมด
้
และเกิดขึ ้นมานานแล้ ว ซึง่ แนว
ชายฝั่ งของไทยหลายพื ้นที่ก�ำลังเผชิญกับการกัดเซาะใน
อัตรามากกว่า 1-5 เมตรต่อปี หากคิดอัตราสูญเสียพื ้นดิน
โดยรวมแล้ วจะอยูท่ ี่ 2 ตารางกิโลเมตรต่อปี คิดเป็ นมูลค่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 6,000 ล้ านบาท

ต่อการพังทลายสูง เมื่อระดับน� ้ำทะเลสูงขึ ้น และเป็ น
ตัวแปรในการก�ำหนดต�่ำแหน่งพื ้นที่กดั เซาะว่าจะกินพื ้นที่
ลึกเข้ าไปในแผ่นดินเท่าไหร่ ซึง่ มีคลื่นเป็ นตัวเร่งในการกัด
เซาะเร็ วยิ่งขึ ้น
แนวชายฝั่ ง ทะเลและพื น้ ที่ ราบลุ่ม ที่ น�ำ้ ท่ว ม บริ เวณ
สามเหลี่ ยมปากแม้ น� ำ้ และเกาะกลางทะเล คื อ พื น้ ที่
เสี่ ย งจากผลกระทบโลกร้ อนและจากอุ ณ หภู มิ โ ลกที่
เปลี่ยนแปลง พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชุมชน
ประมงชายฝั่ ง ซึง่ ชุมชนริ มฝั่ งย่อมได้ รับผลกระทบที่จะเกิด
ขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากภาวะโลกร้ อน
ระดับน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้น คลื่นลมในทะเลที่แรงขึ ้นและพายุ
ที่พดั รุนแรงกว่าเดิม ล้ วนเป็ นปั จจัยส�ำคัญให้ การกัดเซาะ
ชายฝั่ งทวีความรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลมาก
ถึง 155 แห่ง ระยะทางรวมประมาณ 600 กิโลเมตร ก�ำลัง
ประสบกับภาวะวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่ ง โดยเฉพาะพื ้นที่
วิกฤตนันมี
้ อตั ราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่ 12 จังหวัด
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ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งซึ่งมีชายฝั่ งทะเลที่มีความ
ยาวค่อนข้ างมาก กล่าวคือ ฝั่ งอ่าวไทย มีความยาวชายฝั่ ง
ตลอดแนว 1,878 กิโลเมตร และชายฝั่ งทะเลอันดามัน
937 กิโลเมตร (จากข้ อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง) ตลอดทังสองแนวชายฝั
้
่ งมีทรัพยากรทางทะเล
หลากหลายชนิดท�ำให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
มากมาย อาทิ การท่องเที่ยว การท�ำประมงชายฝั่ ง การ
คมนาคมทางน� ้ำ หากเกิดปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งเพิ่ม
ขึ ้นก็อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจตามมา
ส่ ว นหนึ่ ง ของปั ญ หาการกัด เซาะพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้
มาจากสภาพอากาศที่ปรวนแปร ขณะนีพ้ ืน้ ที่ชายฝั่ ง
ประเทศไทยหายไป 13,000 ไร่ คาดการณ์วา่ อีก 20 ปี ข้ าง
หน้ าพื ้นที่ชายฝั่ งจะหายไปราว 10.5 กิโลเมตร
ระบบนิเวศน์ชายฝั่ งทะเลได้ รับผลกระทบจากปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ งมากเช่นกัน โดยเฉพาะพื ้นที่ของป่ าชาย
เลน พื ้นที่อนุบาลสัตว์น� ้ำ รวมทังวิ
้ ถีชีวิตชุมชน ต่างก็ต้อง
เผชิญกับปั ญหานี ้อย่างเลี่ยงไม่ได้

จากรายงานการส�ำรวจแนวชายฝั่ งทะเล สภาพการกัด
เซาะชายฝั่ งทะเลและโครงสร้ างชายฝั่ งทะเล โครงการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง
ร่วมกับส�ำนักการบินอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้ อมพบว่า การกัดเซาะชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยขณะนี ้
ก�ำลังเป็ นปั ญหารุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริ เวณอ่าว
ไทยตอนบน พบว่าเขตบางขุนเทียน กทม. ช่วงกว่า 10 ปี
ที่ผา่ นมาถูกกัดเซาะหายเพิ่มขึ ้นหรื อหายไปกว่า 2,000
ไร่ รวมทังบริ
้ เวณชายฝั่ งทะเลบริ เวณบ้ านขุนสมุทรจีน
ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ที่ถกู
กัดเซาะออกเป็ นวงกว้ าง
พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยตอนบน
บริ เวณกรุงเทพฯ
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา ก�ำลังประสบ
ปั ญหาน� ้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรง บ่อกุ้งและบ้ านถูก
น� ้ำทะเลรุกเข้ ามาในพื ้นที่เหล่านี ้ตังแต่
้ 500 เมตร ถึง 2
กิโลเมตร

แนวชายฝั่ งจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร มีลกั ษณะแนว
ชายฝั่ งเดิมเป็ นป่ าชายเลน ต่อมาได้ เปลี่ยนเป็ นพื ้นที่เพาะ
เลี ้ยงสัตว์น� ้ำ พื ้นที่นาเกลือ และเขตอุตสาหกรรม พบ
ว่าพื ้นที่ถกู กัดเซาะเป็ นแนวยาว เหลือพื ้นที่ป่าชายเลน
บริ เวณขอบชายฝั่ งเพียงเล็กน้ อย บางแห่งพบการกัดเซาะ
เข้ ามาถึงพื ้นที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำ
ทังนี
้ ้พื ้นที่ชายฝั่ งอ่าวไทยตังแต่
้ จ. นราธิวาส ใต้ สดุ ของ
ประเทศจนกระทัง่ ชายฝั่ งตะวันออก จ.ตราด เป็ นผลกระ
ทบที่ต้องหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่างเร่งด่วน
การสูญเสียพื ้นที่ทกุ ๆ ปี เช่นนี ้ไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อาศัยอยู่
ชายฝั่ งเท่านัน้ แต่ยงั กระทบไปถึงแผ่นดินที่หายไปและการ
สูญเสียระบบนิเวศที่เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์ น�ำ้ จึงไม่อาจ
เรี ยกคืน ทรัพยากรทางทะเลจะลดน้ อยลงอย่างรวดเร็ ว
จากปั ญหาดังกล่าว นี่เป็ นปั ญหาใหญ่ที่เรามองเห็นด้ วย
ตา แล้ วจะเพิกเฉยต่อไปได้ อย่างไร
ที่ ผ่ า นมาแม้ ว่ า หลายฝ่ ายจะร่ ว มกั น เข้ ามาช่ ว ยแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยหลากหลายวิธี เช่น การสร้ างสันเขื่อนริ มฝั่ งใน
รูปแบบต่างๆ หรื อแม้ กระทัง่ การน�ำทรายมาทับให้ เกิดหาด
ทรายดังเดิมแต่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งก็ยงั คงด�ำเนิน
ต่อไปและบางครัง้ มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ในการ
พยายามแก้ ไขปั ญหาแต่ละครัง้ ต้ องใช้ เงินมหาศาลในการ
แก้ ปัญหานี ้ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะแก้ ไขได้ จริ ง เพราะ
มันคงไม่งา่ ยอย่างที่คดิ

อ้ างอิง

ข้ อมูลจากรายงานการส�ำรวจแนวชายฝั่ งทะเล
สภาพการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลและโครงสร้ างชายฝั่ งทะเล
โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ร่วมกับส�ำนักการบิน
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม เดือนสิงหาคม 2550

จากการส�ำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่า
มีพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย 5 จังหวัดตอนบน ได้ แก่ ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะทาง 106.5 กิโลเมตร ถูกน� ้ำ
ทะเลกัดเซาะพื ้นที่ชายฝั่ งไปแล้ วกว่า 13,700 ไร่
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ทะเลร้อนขึ้น
ไทยเริ่มเป็นพื้นที่เสี่ยง
ความเปลี่ ย นแปลงทางทะเลเราไม่
อาจเห็นด้ วยสายตา เราอาจจะไม่
พบเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้
จากภาวะโลกร้ อน กรณีอย่างเช่น
ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพน� ำ้
ทะเลที่เกิดขึ ้น การปรวนแปรของ
กระแสน� ้ำอุน่ น� ้ำร้ อน แต่เราพอจะ
ได้ เห็นผลกระทบความเปลี่ยนแปลง
ของทะเล อย่างเช่น ระดับน� ้ำทะเลที่
สูงขึ ้น ส่งผลกระทบต่อพื ้นทีช่ ายฝั่ง การ
ก่อตัวของพายุในทะเลทีเ่ พิม่ มากขึ ้น

สภาพน�้ ำ ทะเลที่ เ ปลี่ ย นส่ ง ผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกับ
ปะการั ง ที่ เ ป็ น เสมื อ นบ้ า นของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในทะเล หาก
ต้องตายจากสาเหตุสภาพน�้ำที่
เปลี่ ย นก็ ท� ำ ให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต เหล่ า นี้
อาจจะต้ อ งย้ า ยถิ่ น ฐานและ
สูญพันธุ์ในที่สุด และส่วนหนึ่ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ย่ อ มมาจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
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ภาวะโลกร้ อนเกิดขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นของก๊ าซเรื อนกระจก
ที่มาจากผลการกระท�ำของมนุษย์ในด้ านต่างๆ
ยิ่งมี
ก๊ าซเพิ่มขึ ้นในชันบรรยากาศมากเท่
้
าไหร่ ยิ่งมีสว่ นเร่ง
ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ ้น ซึง่
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ ้นจากการเผาผลาญน� ้ำมัน ใช้
ถ่านหิน เผาป่ า ไม่ได้ อยูใ่ นอากาศเท่านัน้ แต่ละลายลงไป
อยูใ่ นน� ้ำ ซึง่ ร้ อยละ 98 ของน� ้ำในโลกอยูใ่ นทะเล

ทะเลกรด ปรากฏการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
ทะเลกรด

คื อ ทะเลที่ เ คยมี ค่ า ความเป็ นด่ า งเริ่ ม
เปลี่ยนแปลง ค่า PH ลดลง คือมีสภาพเป็ นกรดมากขึ ้น
แต่ไม่ถงึ ขันท�
้ ำให้ กดั กร่อนมนุษย์จนเป็ นบาดแผลได้ หรื อ
กัด กร่ อ นอาคารบ้ า นเรื อ นให้ เ สี ย หายได้ แ บบฝนกรดที่
ตกลงมา จากแหล่งอุตสาหกรรม ทะเลกรดจะเกิดขึ ้นได้
ง่ายในเขตน� ้ำตื ้น
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ละลายลงไปในน� ้ำ ท�ำให้ คา่ ความ
เป็ นกรดด่างเปลี่ยนไป น� ้ำทะเลเริ่ มมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรด
มากขึ ้น นี่คือปรากฏการณ์ทะเลกรด"
คุณสมบัติส�ำคัญคือ น� ้ำทะเลมีสภาพเป็ นด่างเล็กน้ อย
หากเป็ นกรดมาก ตัวเลขจะน้ อยลง ถ้ าเป็ นด่างมากตัวเลข
จะเพิ่มขึ ้น ค่าตรงกลางจะอยูท่ ี่เลข 8 ทะเลที่เคยมีคา่
ความเป็ นกรดด่าง (PH) ประมาณ 8-8.1 เริ่ มเปลี่ยนแปลง
ค่า PH อยูท่ ี่ 7.8-7.9 ลดลง 0.1 -0.2 คือมีความเป็ นกรด
มากขึ ้น ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล
ตัวเลข 0.1 อาจดูไม่มาก แต่ตามสภาพปกติน� ้ำทะเล
จะอยูใ่ นสภาพด่างเล็กน้ อย สิง่ มีชีวิตใต้ น� ้ำวิวฒ
ั นาการ
มานานจนคุ้นเคยกับภาวะดังกล่าวท� ำให้ ด�ำรงชี วิตอยู่
ได้ โดยเฉพาะพวกที่สร้ างหินปูนขึ ้นมาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ชีวิต เช่น ปะการัง หอย ดาวทะเล และเม่นทะเล รวมถึง
ตัวอ่อนของสัตว์ทะเลและแพลงก์ตอน ซึง่ การสร้ างหินปูน
เกิดได้ ดีในภาวะน� ้ำทะเลเป็ นด่างเล็กน้ อย

นักวิทยาศาสตร์ คาดการณ์วา่ หากสภาพอากาศเป็ นเช่น
นี ้ ภายใน 50 ปี ค่า PH จะลดลงเป็ น 7.6 ภาวะทะเลกรด
ที่วา่ จะเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนแน่นอน"

นอกจากสัตว์ทะเลกลุ่มที่สร้ างหินปูนเพื่อด�ำรงชีวิตเดือด
ร้ อน สร้ างหินปูนไม่ได้ แม่เพรี ยงหรื อไส้ เดือนทะเลจะมี
ปั ญหาเรื่ องการสืบพันธุ์ เพราะสเปิ ร์ มเคลื่อนที่ช้าลง ถ้ า
ทะเลอยูใ่ นสภาพเป็ นกรด ไส้ เดือนทะเลซึง่ เป็ นอาหารให้
กับสัตว์ตา่ งๆ ถ้ ามีจ�ำนวนลดลงจะกระทบเป็ นวงกว้ าง
ตามหลักห่วงโซ่อาหาร หรื อดาวเปราะสัตว์กลุม่ ดาวทะเล
ค่า PH ทีล่ ดลงจะเร่งให้ ผลิตไข่ออกมาจ�ำนวนมาก ผลิต จน
ตาย ขณะทีล่ กู ออกมาก็ไม่สมบูรณ์ มีโอกาสรอดชีวติ น้ อย
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ ้นครอบคลุมทุกทะเลและ
มหาสมุทร กลายเป็ นปั ญหาที่ส�ำคัญในอนาคต นับจาก
นี ้ต้ องเตรี ยมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น เรื่ องระบบสรี ระ
วิทยาที่ส�ำคัญ เช่น การหายใจ และการเจริ ญเติบโตของ
สิง่ มีชีวิตต่างๆ จะลดลง บางชนิดจะเกิดปั ญหาเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ รวมทังเกิ
้ ดการเปลี่ยนแปลงด้ านธาตุอาหาร
ในมหาสมุทร ส่งผลกระทบด้ านต่างๆ เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่
เกิดขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทังในด้
้ านอาหาร ด้ านการท่องเที่ยว อีกเรื่ องที่ก�ำลังหวัน่
วิตกคือ ภาวะทะเลกรดจะส่งผลให้ สารพิษที่ถกู ทับถมใน
ชันตะกอนละลายในน�
้
้ำทะเล อาจเกิดมลพิษได้ ด้วย
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ทะเลไทยเริ่มเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปรากฏการณ์
ทะเลกรด

อ่าวไทยมีระดับความลึกสุด 386 เมตร ความลึกเฉลีย่ อยู่
ที่ 30-40 เมตรเท่านัน้ ขณะทีฝ่ ั่ งอันดามัน อย่างหมูเ่ กาะ
สุรินทร์ สิมลิ นั ฯลฯ ถือเป็ นเขตน� ้ำตื ้นแทบทังหมด
้
โดย
เฉพาะเหล่าปะการัง โครงสร้ างภายในล้ วนเป็ นหินปูน หอย
เปลือกหอยมาจากหินปูน ถ้ าสร้ างหินปูนไม่ได้ ปะการังไม่
เหลือ หอยตายหมด ถึงขันสู
้ ญพันธุ์กนั เลยทีเดียว
จากการศึกษาพบว่า ทะเลกรดจะส่งผลกระทบมากใน
เขตร้ อนชื ้น โดยเฉพาะแนวชายฝั่ งทะเล ไทยถือว่าเป็ น
ประเทศที่เสี่ยงกับการเกิดภาวะพวกนี ้ พบว่าสิง่ มีชีวิต
ในบริ เวณน� ้ำลึก 15 เมตร มีความคล้ ายคลึงกับสิง่ มีชีวิต
ในท้ องทะเลอังกฤษ แต่ไทยมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ส�ำรวจพบดาวเปราะจ�ำนวน 1,000 ตัวต่อตารางเมตร พบ
เม่นทะเลถึง 600 ตัวต่อตารางเมตร
ภาวะทะเลกรดจะรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ
ตามปริ มาณของ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศที่ มี ม ากขึ น้ เรื่ อ ยๆ
กลายเป็ นเหตุการณ์ควบคูไ่ ปกับภาวะโลกร้ อน อีก 50 ปี
จะเห็นผลกระทบชัดเจน แต่จากนี ้ 10 ปี สัตว์ตา่ งๆ จะเริ่ ม
ออกอาการ มีการเจริ ญเติบโตลดลง ไข่ไม่สมบูรณ์ แถม
ปริ มาณน้ อยลง
ยิง่ ความเป็ นกรดมากขึ ้นเท่าไหร่ปัญหาจะรุนแรงขึ ้น สัตว์
ทะเลมีวงจรชีวติ สันอยู
้ แ่ ล้ว ถ้ าลูกหลานอ่อนแอ ประชากรลด
ลง เป็ นปั ญหาทีย่ ากจะหาจุดจบ เพราะทะเลกรดเป็ นเรื่องที่
น่ากลัวยิง่ กว่าปั ญหาระดับน� ้ำทะเลสูงขึ ้นเสียอีก เพราะหาก
เกิดขึ ้นแล้วก็จะยากทีจ่ ะกลับไปเป็ นสภาพเดิมได้

ที่มา

http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_
id=1&cate_id=4&post_id=17235\
โครงการธิงค์ เอิร์ธ : ธิงก์ โกลเบิล (THINK EARTH : THINK
GLOBAL) จัดการบรรยายพิเศษเรื่ อง "ทะเลกรด : ภัยเงียบจาก
โลกร้ อน"

ข้ อมูล ทะเลกรด จาก อ.ธรณ์ ด�ำรงนาวาสวัสดิ์

ปะการังฟอกขาว

กับร้อนขึ้น

คุณสมบัติส�ำคัญของน�้ำทะเลคือ 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�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมหาศาล

ปะการังฟอกขาวกับโลกร้อน
ปะการังเป็ นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก
ด�ำรงชีวิตอยูร่ วม
กัน เป็ นกลุ่ม ขนาดใหญ่ ที่ เ ราเห็ น เป็ นรู ป ทรงที่ แ ตกต่า ง
กัน เช่น มีลกั ษณะคล้ ายกิ่ง คล้ ายโต๊ ะ หรื อว่ามีลกั ษณะ
เป็ นก้ อน และมีหลากหลายสีสนั ปะการังอยูไ่ ด้ เฉพาะ
เขตร้ อนและใกล้ เขตร้ อนที่อณ
ุ หภูมิของน� ้ำไม่ต�่ำกว่า 18
องศาเซลเซียส ดังนันประเทศในเขตหนาวจึ
้
งไม่มีปะการัง
ดังที่แสดงในภาพที่ 1 ซึง่ เป็ นภาพแสดงแนวปะการังที่พบ
อยูต่ ามส่วนต่างๆของโลก
แนวปะการังบริ เวณชายฝั่ ง เป็ นแนวปะการังที่พบมาก
ที่สดุ ในพื ้นที่ทะเลแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ มีมาก
ถึง 30% ของแนวปะการังประเภทนี ้ของโลก (กรมอุทยาน
แห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช : 2553)
ระบบนิ เ วศปะการั ง จึ ง เป็ นระบบนิ เ วศทางทะเลที่ มี
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ความส�ำคัญ และมีความสลับซับซ้ อนมากที่สดุ ระบบ
หนึง่ เพราะมีความหลากหลายสูงมากทังในด้
้ านความ
หลากหลายของชนิดปะการังเอง และความหลากหลาย
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ข้ า มาอาศัย และพึ่ง พาระบบนิ เ วศแห่ง
นี ้ เช่น สาหร่ายเซลเดียว หญ้ าทะเล ฟองน� ้ำ ปะการัง
อ่อน กัลปั งหา ดอกไม้ ทะเล หนอนทะเล หอยชนิดต่างๆ
กุ้งและปูบางชนิด รวมทัง้ ปลาที่เป็ นอาหารและปลา
ประเภทสวยงาม ซึง่ หลายชนิดมีคณ
ุ ค่าต่อการด�ำรงชีวิต
และฐานอาชีพของมนุษย์
ประเทศไทยมีแนวชายฝั่ งยาวกว่า 2,600 กิโลเมตร มี
เกาะ 564 เกาะ ถึงแม้ ไม่ใช่ทกุ เกาะที่มีแนวปะการัง แต่
กล่าวได้ วา่ เกือบทุกจังหวัดชายฝั่ งมีแนวปะการัง ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม อย่างไรก็ตามแนวปะการังในอ่าวไทย มี
ความหลากหลายน้ อยกว่าในอันดามัน โดยบริ เวณอ่าว
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ไทยจะพบปะการัง บริ เวณ เกาะล้ าน เกาะสีชงั เกาะ
แตน เกาะสมุยและเกาะพงัน ขณะที่ฝั่งอันดามัน พบมาก
บริ เวณ หมูเ่ กาะก�ำ เกาะค้ างคาว หมูเ่ กาะสุรินทร์ หมู่
เกาะสิมิลนั หมูเ่ กาะพีพี หมูเ่ กาะตะรุเตา หมูเ่ กาะอาดังราวี หมูเ่ กาะไหง เกาะกระดาน เกาะรอก เป็ นต้ น
อย่ า งไรก็ ต ามภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพภูมิ
อากาศและภาวะโลกร้ อน ได้ สง่ ผลให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นและ
ผันแปรของอุณหภูมิน� ้ำทะเล และปั จจัยต่างๆที่มีความ
ส�ำคัญต่อสิง่ มีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล ท�ำให้ เกิด
ผลกระทบต่อเนื่องไปถึงสิง่ มีชีวิตชนิดต่างๆ ส�ำหรับ ระบบ
นิเวศปะการัง ซึง่ เป็ นระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญมากที่สดุ
ระบบหนึง่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะรับผลกระทบที่คอ่ นข้ าง
รุนแรง และปรากฏการณ์ที่พบบ่อย คือ การท�ำให้ เกิดการ
ฟอกขาวของปะการัง
ในสภาวะปกติ ตัวปะการังมีสาหร่ายเซลล์เดียวขนาด
เล็กชนิดหนึง่ ที่ชื่อว่า ซูแซนเทลลี (zooxanthellae) ด�ำรง
ชีวิตอยูใ่ นเนื ้อเยื่อของปะการัง ด�ำรงชีวิตแบบพึง่ พาอาศัย
ซึง่ กันและกัน โดยสาหร่ายได้ รับประโยชน์จากปะการัง
คือการมีที่อยู่อาศัยและการน� ำของเสียของปะการั งขับ

ออกมาเป็ นวัตถุดิบตังต้
้ นและธาตุอาหารในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย
ในขณะที่ปะการัง
สามารถน�ำผลที่ได้ จากกระบวนการข้ างต้ นกลับมาเป็ น
อาหาร และอาหารและพลังงานส่วนใหญ่ที่ปะการังได้
รับมาจากสาหร่าย ในขณะที่ปะการังสามารถใช้ หนวด
ขนาดเล็กจับเหยื่อกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้ เพียงเล็กน้ อย
เท่านัน้

ปะการังฟอกขาวเกิดจาก??
ปะการั งเป็ นสัตว์ ที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมที่ต�่ำมาก ดังนัน้ เมื่อทะเลเป็ นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยก็สามารถส่งผลต่อปะการั ง
ได้ ที่พบได้ บอ่ ยคือเมื่อภาวะแวดล้ อมไม่เหมาะสม เช่น
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน� ้ำทะเล น� ้ำทะเลมี
ความเค็มลดลงจากฝนตกหนักหรื อการเจือจางจากน� ำ้
จืดที่มาจากแผ่นดิน ปริ มาณตะกอนเพิ่มมากขึ ้น ปริ มาณ
ธาตุอาหารในน� ้ำสูงขึ ้น การได้ รับแสงในปริ มาณสูง คราบ
น� ้ำมัน โรคระบาดและการติดเชื ้อ เป็ นต้ น ซูแซนเทลลีจะ
แยกตัวออกจากเนื ้อเยื่อปะการังไปด�ำรงชีวิตแบบแพลงก์
ตอนในน� ้ำ เมื่อเนื ้อเยื่อปะการังสูญเสียสาหร่ายก็จะท�ำให้

ภาพที่ 1 แสดงแนวปะการังตามส่วนต่างๆของโลก
ที่มา : http://archive.wri.org/page.cfm?id=684
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เรามองเห็ น เป็ นสี ข าวของโครงร่ า งหิ น ปูน ของปะการั ง
นัน่ เอง

ประโยชน์และความส�ำคัญของ
ระบบนิเวศปะการัง

ดังนัน้ เมื่อปะการังฟอกขาว ไม่ได้ หมายความว่าปะการัง
จะตายในทันที หากแต่เป็ นการที่ปะการังอยูใ่ นสภาพที่
อ่อนแอมาก (เปรี ยบเทียบเหมือนปะการังกินอาหารได้
วันละเล็กน้ อย)
หากภาวะไม่เหมาะสมที่เกิดขึ ้นนันมี
้
ระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้ ปะการังตายได้ แต่ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงเกิดไม่นานนัก และซูแซนเทลลีกลับเข้ ามา
ปะการังก็สามารถฟื น้ ตัวได้ เป็ นปกติเหมือนเดิม

ปะการังนอกจากจะป็ นทรัพยากรที่มีค่าต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การด�ำน� ้ำและการถ่ายภาพใต้ น� ้ำแล้ ว ปะการัง
ยังเป็ นแหล่งทรั พยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งตาม
บริ เวณชายฝั่ งทะเล เพราะระบบนิเวศปะการังเป็ นที่อยู่
อาศัยของพืชและสัตว์จ�ำนวนมากมาย อีกทังเป็
้ นแหล่ง
อาหารเพื่อการเจริ ญเติบโต เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ วางไข่
และหลบภัยอีกด้ วย นับได้ วา่ แนวปะการังเป็ นระบบนิเวศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทงส�
ั ้ ำหรับสัตว์น� ้ำด้ วยกัน และส่ง
ผลกระทบถึงมนุษย์เราด้ วย

เดือนเมษายนปี 2553 ที่ผา่ นมากรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง รายงานว่า พบปะการังฟอกขาวในแถบ
ชายฝั่ งทะเลอันดามันแล้ ว 90% ของปะการังทังหมด
้
บริ เวณที่เกิดรุนแรงคือ แถบเกาะภูเก็ต ส่วนปะการังใน
แถบอ่าวไทย เกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวแล้ ว 60% โดย
ทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นเนื่องจากอุณหภูมิของโลกร้ อนขึ ้น เพราะ
อุณหภูมิผิวน� ำ้ ที่ ร้อนขึน้ จะไปให้ เกิ ดปรากฏการณ์ ฟอก
ขาวของปะการัง (ส�ำนักข่าวไทย: 2553)
ในอดีตทีผ่ า่ นมา ปะการังในประเทศไทยเคยเกิดปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาวอย่างหนักในปี 2534, 2538 และ 2541
เช่ น เดี ย วกับ ปะการั ง หลายพื น้ ที่ ใ นบริ เ วณมหาสมุท ร
อิ น โด-แปซิฟิ กที่ พ บปรากฏการณ์ ดัง กล่า วอย่า งรุ น แรง
หลังจากนันในประเทศไทยยั
้
งมีการรายงานการพบปะกา
รังฟอกขาวอีกในหลายปี ต่อมา แต่มีระดับที่ไม่รุนแรงมาก
นัก ซึง่ การเกิดปะการังฟอกขาวคงไม่สามารถปฏิเสธได้
ว่าไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการผัน แปรของอุณ หภูมิ ซึ่ง่ มี ค วามรุ น แรงมากขึ น้
อย่างรวดเร็ วในช่วงปั จจุบนั ท�ำให้ การเกิดปะการังฟอก
ขาวพบได้ บอ่ ยครัง้ ขึ ้น และพบได้ ในหลายพื ้นที่ คงไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ วา่ ระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญ เช่นระบบนิเวศ
ปะการังเป็ นระบบนิเวศหนึ่งที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะ
โลกร้ อนในปั จจุบนั
หากระบบนิเวศขาดความสมดุลย์
ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชี วิตของมนุษย์ และสัตว์
ต่างๆ เป็ นวัฏจักรย้ อนกลับมาสูม่ นุษย์อย่างแน่นอน ไม่
เช่ น นัน้ แล้ ว เราอาจสูญ เสี ย ระบบนิ เ วศปะการั ง ไปแบบ
ถาวรเลยก็เป็ นได้

นอกจากจะมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล การ
ประมง และมีสว่ นช่วยรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติของ
ชายฝั่ งแล้ ว แนวปะการังบริ เวณชายฝั่ งและแนวปะการัง
แบบก�ำแพง ช่วยป้องกันชายฝั่ งจากการกัดเซาะของคลื่น
และกระแสน� ้ำโดยตรง บริ เวณชายฝั่ งที่แนวปะการังถูก
ท�ำลายจะถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงจากคลื่นลมทะเล ใน
ฤดูมรสุม และแนวปะการังเป็ นแหล่งก�ำเนิดทรายให้ กบั
ชายหาดด้ วย ทังจากการสึ
้
กกร่อนของโครงสร้ างหินปูน
การกัดกร่ อนโดยสัตว์ทะเลบางชนิดและจากกระแสคลื่น
ซึ่งท�ำให้ หินปูนปะการังแตกละเอียดเป็ นเม็ดทรายที่ขาว
สะอาด
เอกสารอ้ างอิง

กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช . 2553. ปะการัง
สายใยแห่งชีวิต: แนวปะการังแถบเอเชียอาคเนย์. [เข้ าถึง 27
พฤษภาคม 2553] http://www.dnp.go.th/npo/html/Research/Coralreef/Coralreef_5.htm
ส�ำนักข่าวไทย. 2553. พบปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
ในแถบทะเลอันดามัน 90%. [เข้ าถึง 11 พฤษภาคม 2553]
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/54838.cfm?
CFID=1981528&CFTOKEN=28491635&jsessionid=023
03b5a141ad09c24ce577fb37384493447
Lauretta Burke (WRI), Liz Selig (WRI), and Mark Spalding (UNEP-WCMC, Cambridge, UK). 2002. Reefs at
Risk in Southeast Asia. [Access May 27, 2010] http://
archive.wri.org/page.cfm?id=6
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การปรับตัวเพื่อเตรียมรับ
ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
แม้ วา่ การพยายามแก้ ไขปั ญหาจะท�ำได้ ยาก และ
อาจจะท�ำไม่ได้ หากยังไม่มีการแก้ ไขปั ญหาสภาพภูมิ
อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างจริ งจังและเป็ นจริ ง แต่เมื่อ
ปั ญหาต่างๆ ได้ เริ่ มเกิดขึ ้นมาแล้ วจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่
ผู้เผชิญกับปั ญหา ต้ องได้ รับองค์ความรู้ เพื่อเตรี ยม
ตัวพร้ อมรับกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ ้นและอาจ
จะรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรี ยม
ตัวเพื่อพร้ อมรับกับปั ญหาที่จะเกิดขึ ้น จ�ำเป็ นจะต้ อง
เกิดขึ ้นจากการมีสว่ นร่ วมของผู้ที่เผชิญกับปั ญหาเอง
เพื่อให้ แนวทางรับมือนันสอดคล้
้
องกับวิถีชิวิตความ
เป็ นอยู่
แม้ ว่ า ภัย พิ บัติ ห รื อ สถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ใน
ประเทศไทย จะยังไม่เกิดขึ ้นอย่างชัดเจน หรื อยัง
ยื น ยัน ไม่ ไ ด้ ว่ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ นปั ญ หาซึ่ ง เกิ ด
จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่ก็พบ
ว่ า ในหลายพื น้ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาในลัก ษณะ
เดียวกับการคาดการณ์วา่ จะเกิดขึ ้นในอนาคต จาก
ปั ญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ท�ำให้ คนจ�ำนวน
ไม่น้อยต้ องเผชิญกับปั ญหา และต้ องปรับตัวตาม
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ ้นมาแล้ ว ซึง่ เป็ นปั ญหาที่
ไม่ได้ เตรี ยมตัวรับมือมาก่อนหรื อไม่เคยได้ รับรู้ ข้อมูล
ของสถานการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ ้น ท�ำให้ ต้องใช้
เวลานานกว่าจะปรับตัวเพือ่ ไม่ให้ สถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้น
เป็ นปั ญหาจนไม่สามารถด�ำเนินชีวิตตามปกติได้ ดงั
เช่นในพื ้นที่บ้านหน้ าทับ บ้ านสระบัว ในต.ท่าศาลา
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จ.นครศรี ธรรมราช ได้ มีการปรับตัวจากปั ญหาการกัด
เซาะชายฝั่ งอย่างรุ นแรงท�ำให้ พื ้นที่ในบริ เวณริ มชายหาด
ซึง่ แต่เดิมเป็ นหาดทราย ค่อยๆ กลายสภาพเป็ นหาดเลน
และในปั จจุบนั ไม่เหลือหาดทรายให้ เห็นแล้ ว
ชาวบ้ านบ้ านหน้ าทับ ต้ องเผชิญกับปั ญหาหายทราย
กลายเป็ นหาดเลนมาเป็ นเวลานานกว่า 10 ปี มาแล้ ว
ท�ำให้ สภาพปั จจุบนั บริ เวณเดิมที่เป็ นหาดทรายและเกิด
ปั ญหาดินเลนทับถมนาน จนในปั จจุบนั กลายเป็ นป่ าชาย
เลน และชาวบ้ านในพื ้นที่สามารถใช้ ประโยชน์จากป่ า
ชายเลนดังกล่าว และมีวิถีประมงที่ปรับตัวตามสภาพของ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น จนท�ำให้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นไม่เป็ นปั ญหารุ่น
แรง
แต่กว่าจะถึงวันนี ้
ชาวบ้ านต้ องเผชิญหน้ าและได้ รับ
ผลกระทบจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างรุนแรง ในช่วงแรก
ที่เกิดปั ญหาดินเลนมาทับถมที่ชาดหาย ชาวบ้ านยังคง
สามารถน�ำเรื อออกได้ แม้ จะยากล�ำบากกว่าเดิมก็ตาม
แต่ก็หวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มมากขึ ้น แต่เลน
กลับทับถมเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ท�ำให้ ชาวบ้ านไม่สามารถ
ออกเรื อและน�ำเรื อเข้ าฝั่ ง แต่อาชีพประมงเป็ นอาชีพหลัก
ของชาวบ้ าน ท�ำให้ ต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ สามารถ
ออกเรื อประมงได้ แต่ยงั คงท�ำได้ อย่างยากล�ำบาก
จนกระทั่ง ชาวบ้ า นได้ ร่ ว มกัน ลงขัน เพื่ อ ขุด เลนให้ เ ป็ น
ร่องเหมือนร่องน� ้ำ เพื่อเป็ นเส้ นทางในการออกเรื อให้ เรื อ
ประมงสามารถเข้ าออกได้ ตามแนวร่องน� ้ำที่ขดุ แต่กระแส
น� ้ำมีการพัดพาดินเลนเข้ ามาทับถมเรื่ อยๆ ท�ำให้ การขุด
ร่องน� ้ำจ�ำเป็ นต้ องท�ำบ่อยๆ เป็ นประจ�ำ ไม่สามารถท�ำ
เพียงครัง้ เดียวแล้ วแก้ ปัญหาได้ เลย

บริ เวณชายหาดจะยังคงเกิดขึ ้น แต่เมื่อชาวบ้ านสามารถ
ปรับตัวได้ ตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ ้นมาแล้ ว ท�ำให้
ความรุนแรงของปั ญหาที่ชาวบ้ านต้ องเผชิญลดลง แม้ วา่
การท�ำประมงของชาวบ้ านจะไม่สะดวกสบายดังเช่นใน
อดีต แต่ก็สามารถด�ำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ ดงั
เดิม แม้ จะมีอปุ สรรคบ้ างก็ตาม
แต่ส�ำหรับชาวบ้ านบ้ านสระบัว ซึง่ ก�ำลังเริ่ มเผชิญกับ
ปั ญหาตะกอนเลนถู ก พั ด พาเข้ ามาแทนที่ ห าดทราย
ยัง อยู่ใ นช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของการเรี ย นรู้ เพื่ อ ปรั บ ตัว เข้ า กับ
สถานการณ์ปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ ้น ท�ำให้ ปัญหาหาดเลน
เป็ นอุปสรรคในการด�ำรงชีวิตของชาวบ้ าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประกอบอาชีพประมง ด้ วยยังหวังว่าจะได้
รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
แม้ ว่า ชาวบ้ า นสระบัว จะเห็ น ตัว อย่า งการแก้ ไ ขปั ญ หา
ของบ้ านหน้ าทับ ซึง่ เผชิญกับปั ญหานี ้มานานจนสามารถ
ปรับตัวตามปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ แล้ วก็ตาม แต่ด้วยชาวบ้ าน
บ้ านสระบัวไม่ได้ คาดว่าปั ญหาดังกล่าวจะเกิดขึ ้นที่บ้าน
สระบัวเช่นกัน การปรับตัวจึงเป็ นลักษณะของการค่อยๆ
ปรับตัวตามปั ญหาตามวีธีการที่ได้ เห็นมา ท�ำให้ ปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ น้ ยัง คงเป็ นอุ ป สรรคในวิ ถี ก ารประกอบอาชี พ
ประมงของชาวบ้ าน และต้ องค่อยๆ ใช้ ระยะเวลาในการ
ปรับตัว แต่ถ้าหากชาวบ้ านสระบัวได้ รับข้ อมูลและรู้วา่
สถานการณ์ปัญหาจะเกิดขึ ้น ระยะเวลาในการปรับตัวให้
เข้ ากับสถานการณ์ปัญหาหรื อการเผชิญกับความรุ นแรง
ของปั ญหาก็อาจจะลดน้ อยลงได้

ดังนัน้ พร้ อมไปกับการปรั บตัวในการท�ำประมงของชาว
บ้ าน เพื่อแก้ ปัญหาดินเลนทับทม ชาวบ้ านและคนจาก
นอกพื ้นที่ได้ ร่วมกันปลูกป่ าชายเลนไปพร้ อมๆ กันด้ วย
โดยเว้ นบริ เวณร่องน� ้ำส�ำหรับออกเรื อท�ำประมง ซึง่ การท�ำ
เช่นนี ้ท�ำให้ การขุดร่องน� ้ำของชาวบ้ าน ไม่ต้องท�ำบ่อยครัง้
เนื่องจากป่ าชายเลนที่ปลูกช่วยเป็ นแนวกันคลื่นและการ
ไหลของตะกอนดิน
ในปั จจุ บัน นี แ้ ม้ ว่ า ปั ญหาตะกอนเลนที่ พั ด มาทั บ ถม
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ปรับตัวตามภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแแปลง
จากการลงพื น้ ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ มูล นิ ธิ เ พื่ อ การพัฒ นาที่
ยัง่ ยืน เพื่อพูดคุยกับชาวบ้ านถึงสถานการณ์ปัญหาใน
พื ้นที่บ้านจองถนน ต�ำบลจองถนน อ�ำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ชายฝั่ งเพื่ อ การปรั บ ตั ว และลดความเสี่ ย งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15
กันยายน พ.ศ. 2554 ท�ำให้ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยน และ
รับฟั งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทังสภาพอากาศ
้
อาชีพ
และการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในพื น้ ของบ้ านจองถนนว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับอดีต
ในระยะเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะการได้ รับฟั งป้า
ฉู่และลุงเต็กเล่าเรื่ องราวในอดี ตเกี่ ยวกับการประกอบ
อาชีพของตนเองให้ เราได้ ฟัง
ป้าฉู่ ทะระเกิด อายุ 66 ปี และ
ลุงเต็ก ทะระเกิด อายุ 59 ปี
แต่งงานอยูก่ ินกันมากว่า 30
ปี ที่บ้านจองถนน เดิมทีลงุ
เต็กเป็ นคนบ้ านจงเก แต่เมื่อ
แต่งงานจึงโยกย้ ายมาอยู่ร่วม
บ้ า นกับ ป้ าฉู่ที่ บ้ า นจองถนน
ลุง และป้ ามี อ าชี พ ดัง้ เดิ ม คื อ
ท�ำนาและประมงพื ้นบ้ านในทะเลสาบ ตลอดระยะเวลา
ของการอยูอ่ าศัยในต�ำบลจองถนน จังหวัดพัทลุง ป้า
และลุงบอกว่าพบเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นในพื ้นที่
มากมาย
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ป้าฉู่ เล่าให้ ฟังว่า “ป้าเป็ นคนทีน่ ้ี เกิดทีน่ ้ี ทีบ่ ้ านท�ำ
ประมงมาตั้งแต่ เด็ก
เพราะบ้ านอยู่ตดิ กับเลสาบ
(ทะเลสาบสงขลา) ถ้ าว่ างจากการท�ำประมงก็รับจ้ าง
ท�ำอะไรไปเรื่ อยๆ พอแต่ งงานกับลุงก็กลับมาท�ำ
ประมงออกเรื อไปกับลุงไปหาปลาด้ วยกัน ในเลสาบ
เมื่อก่ อนตอนเด็กๆ
ป้าจ�ำได้ ว่าออกเรื อไปแค่ ลิ่ง
(ตลิ่ง) ก็หาปลาได้ เยอะ กินไม่ หมด เบือ่ ต้ องเอาไป
ท�ำแห้ ง ตอนนี้หว่ างอี้ได้ สักสองสามโลต้ องออกไป
ตั้งไกล เดีย๋ วนี้คนกลับมาท�ำประมงกันเยอะ เหมือน
จะเกือบทุกบ้ าน เพราะว่ ามันไม่ ร้ ู อีทำ� มาหากินอะไร
แต่ ว่าถ้ าเทียบกับเมื่อก่ อนแล้ วตอนนี้ ปลามั นพันธุ์
น้ อยลงกว่ าแต่ ก่อนเยอะ ปลาทีป่ ้ าเห็นตอนเด็กๆ
เช่ น ปลาหลุมพุก ปลาแยง เดียวนี้ไม่ มีแล้ ว ทีย่ ังเห็น
ก็ ปลาหัวโมง และก็ก้ ุง พอคนเยอะเราก็ไม่ อยากอี
แย่ งกับเพื่อน ลุงกับป้าเลยหยุดไม่ ได้ ทำ� ต่ อ หยุดมา
ได้ สักสองปี แล้ ว เรื อก็ขายหมด อีกอย่ างป้าก็ไม่ ค่อย
บาย (สบาย) เป็ นความดัน หน้ ามืดบ่ อย กลัวว่ าออก
ไปเลแล้ วจะไม่ บาย ตอนนี้เลยรับจ้ างเอาพุงปลาออก
อย่ างเดียว วันหนึง่ ก็ได้ พอมีพอกินไม่ ได้ ลำ� บากไร”
ลุงเต็ก เพิ่มเติมว่า “ก่ อนย้ ายมาอยู่กับป้าทีบ่ ้ านนี้ ลุง
ก็ทำ� งาน ”สมเลสมบก” คือว่ าท�ำทั้งนาทั้งประมง ลุง
ไม่ ได้ เป็ นคนหมู่ห้า แต่ ว่าเป็ นคนอยู่หมู่สาม บ้ านจง
เก หมู่บ้านติดๆ กันนิ ไม่ ไกลกัน ทีห่ มู่สามเขาท�ำนา
กันเยอะเพราะว่ าเป็ นพื้นทีล่ ่ ุม ท�ำนาได้ ดี แต่ ก่อนก็
จะปลูกข้ าวหลายพันธุ์ทั้งพันธุ์ เล็บนก ช่ อปี ขาว ช่ อ
ปี ด�ำ ตอนนี้ส่วนใหญ่ เหลือแต่ เล็บนกแล้ ว เมื่อก่ อน

เราจะเริ่มปลูกข้ าวกันเดือนแปด (เดือนพฤษภาคม
หรื อ มิถุนายน) พอเดือนสี่ (เดือนกุมภาพันธ์ หรื อ
เดือนมีนาคม) ก็เก็บได้ แล้ ว แต่ ก่อนท�ำนาอาศัยน�้ำ
ฝน เพราะฝนมันตกต้ องตามฤดูกาล เราดูลม ดูฟ้า
ดูทศิ ทางก็บอกได้ แล้ ว แต่ เดีย๋ วนี้เดาไม่ ได้ แล้ ว ตอน
ที่ย้ายมาอยู่กับป้าหลังแต่ งงานลุงกับป้ายังท�ำนากัน
อยู่เลยน่ ะ แต่ ว่าตอนนี้หยุดไม่ ได้ ไปท�ำแล้ วหยุดมา
ได้ สักห้ าปี ท�ำไม่ ไหว น�้ำท่ วมบ่ อย ข้ าวเปื่ อยหมด ท�ำ
ไปก็ขาดทุน ว่ าอีทำ� แต่ กพ
็ อกินกัน ก็ไม่ พอกิน ช่ วง
หลังๆ น�้ำท่ วมนาบ่ อย เมื่อก่ อนท่ วมขังสักสองสาม
วันน�้ำก็ไหลออกหมด แต่ ตอนนี้ท่วมนานท่ วมบางที
เป็ นครึ่งเดือน หว่ างอีไหลลงเล”
ป้าฉู่เล่าต่อจากลุงเต็กว่า “น�้ำทีไ่ หลมาท่ วมทีน่ านั้น
เป็ นน�้ำเหนือ (น�้ำจากเทือกเขาบรรทัด) เดิมทีเ่ ราจะ
รู้ ว่าน�้ำจะท่ วมเดือนตุลา (ตุลาคม) หรื อไม่ กพ
็ ฤจิกา
(พฤศิจกายน) ช่ วงนี้เป็ นช่ วงทีน่ �้ำมาก เหมือนก่ อน
บ้ านทีป่ ้ าอยู่กน็ �้ำท่ วมนะ แต่ ว่าท่ วมสักสองสามวันก็
หมดเพราะน�้ำมันไหลลงเล (ทะเลสาบ) แต่ ว่าเดีย๋ ว
นี้นาน น�้ำท่ วมมากขึน้ พอฝนตกหนัก น�้ำเหนือก็มา
น�้ำทะเลก็หนุน น�้ำมันไม่ ร้ ู อี(จะ)ออกไปทางไหน อี
ไหลลงเลก็ไม่ ได้ เพราะว่ า น�้ำสูงเหมือนกัน น�้ำมันก็
เลยขังอยู่แบบนั้นละ ยิง่ ปี ทีแ่ ล้ ว (พ.ศ. 2553) และปี
นี้ ( พ.ศ. 2554) น�้ำเยอะนิ ฝนตกไม่ พอ มีพายุ มีลม
หมุนเกิดในเลสาบกัน ยิง่ ท�ำให้ บ้านเราน�้ำท่ วมนาน
เข้ าไปอีก”
จากการพูดคุยกับป้าฉู่ และลุงเต็ก เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สถานการณ์น� ้ำท่วม ท�ำให้ เราพบว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่
แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า ปั ญ หาส่ ว นหนึ่ ง น่ า จะเกิ ด จาก
การท�ำถนนที่กรมทางหลวงชนบทท�ำสูงขึ ้นปี ละ 5-10
เซนติเมตรเกือบทุกปี ลุงเต็กเล่าว่าเดิมที่ถนนหน้ าบ้ านที่
เห็นนันเป็
้ นแค่ถนนดินแดง ต่อมากรมทางหลวงชนบทได้
เข้ ามาท�ำถนนลาดยางให้ และมีการเข้ ามาตรวจสอบทุก
ปี ถ้ าปี ไหนเห็นว่าน� ้ำท่วมถนน ก็จะเข้ ามาซ่อมแซมถม
ถนนให้ สงู ขึ ้น ตอนนี ้ ถนนหน้ าบ้ านก็สงู ขึ ้นกว่าตัวบ้ าน
ท�ำให้ เป็ นตัวกักน� ้ำเหนือที่ไหลมาได้ ดี บริ เวณบ้ านป้าฉู่
และลุงเต็กอยูอ่ ีกฝั่ งของถนน ท�ำให้ น� ้ำไหลมาท่วมได้ ยาก
แต่หากปี ไหนฝนตกหนักติดต่อกันแล้ วมีน� ้ำจากทะเลสาบ

หนุนเข้ ามาด้ วยแล้ วก็จะท�ำให้ น� ้ำท่วมบ้ านได้ แต่ส�ำหรับ
ที่นาลุงเต็กที่อยูห่ มูส่ ามน� ้ำเป็ นพื ้นที่รับน� ้ำเหนือพอดี จึง
ต้ องเจอกับน� ้ำเหนือจากภูเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บ่ายของวันถัดมาเราได้ มีโอกาสพูดคุยกับป้ากรอบ แก้ ว
เมฆ อายุ 62 ปี ที่บ้านอาพัด หมูส่ ี่ ต�ำบลจองถนน ป้า
กรอบท�ำนาและท�ำประมงอยูใ่ นทะเลสาบ เช่นเดียวกับ
คนส่วนใหญ่ในหมูบ่ ้ าน สิง่ ที่เราได้ พบเห็นคือบ้ านของป้า
กรอบที่อยูต่ ดิ กับถนน อยูต่ �่ำกว่าถนนประมาณหนึง่ เมตร
ป้ากรอบได้ เล่าให้ เราฟั งว่า “เดิมถนนไม่ได้ สงู กว่าบ้ าน
เหมือนที่เห็นตอนนี ้ แต่เพราะน� ้ำท่วมบ่อยและถี่ขึ ้นท�ำให้
กรมทางหลวงมาซ่อมแซมถนนบ่อย เวลาซ่อมก็จะมีแต่
ถมถนนให้ สงู ขึ ้น แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ วางท่อใต้ ถนน
ไปด้ วยเหรื อเปล่า เพราะทุกครัง้ ที่น� ้ำท่วม น� ้ำจะขังอยูใ่ น
บ้ านนานขึ ้น โดยเฉพาะช่วงปี หลังๆ ประมาณ 7-8 ปี ที่
ผ่านมา น� ้ำท่วมขังบ่อยขึ ้นนานขึ ้น ยิ่งช่วงนี ้ฝนตกหนัก
บ่อยขึ ้น และก็ตกไม่เป็ นฤดูกาล ท�ำให้ เราต้ องเจอกับ
ปั ญหานี ้ซ� ้ำซาก สิง่ ที่เราท�ำได้ คือการเตรี ยมความพร้ อม
ภายในบ้ าน เตรี ยมเรื อ เตรี ยมยกของให้ สงู ขึ ้น โดยเฉพาะ
ที่บ้านเราอยูก่ นั สองคน (ป้ากรอบและสามี) เวลาน� ้ำมา
จากด้ านเหนือ (เทือกเขาบรรทัด) จะได้ ไม่เสียหายมาก”
สิ่งที่เราได้ ค้นพบในพืน้ ที่และจะต้ องให้ ความส�ำคัญคือ
การกลับ มาทบทวนว่า การตัง้ รั บ ปรั บ ตัว ของชุม ชนต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนัน้ นอกจากจะต้ อง
พิ จ ารณาถึ ง สภาพอากาศที่ ก� ำ ลัง แปรปรวนไปจากรู ป
แบบเดิมๆ แล้ ว การเปลี่ยนแปลงการใช้ พื ้นที่ก็เป็ นอีก
หนึง่ ปั จจัยที่จะต้ องน�ำมาพิจารณา ก่อนที่เราจะก้ าวไป
สู่ก ารก� ำ หนดแผนตัง้ รั บ ปรั บ ตัว ร่ ว มกับ ชุม ชนต่อ ไปใน
อนาคต
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่าง
ไกลจากสังคมเมืองกรุงโดยมีระยะทางหลายพันกิโลเมตร โดย
บริเวณรอบหมู่บ้านนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกที่หนาจัดและ
ยังล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพืชพรรณต่างๆเป็นจ�ำนวน
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�ำไมเดี่ยวนี้อากาศถึงได้ร้อนขึ้น” เธอบอกพร้อมกับรอยยิ้ม
“จ้า เข้าไปก็ระวังด้วยนะ เพราะเจ้าเสือโคร่งราเอลมันชอบออก
อาละวาดบ่อยๆ” ทั้งสองพูดเตือนเธอ
“ค่ะ หนูจะระวังตัว ไปก่อนนะคะ” เธอบอกลาพร้อมกับรอย
ยิ้มอีกครั้ง

28

หลังจากนั้นระหว่างที่เธอก�ำลังเดินจากสวนแห่งนั้นมา 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�ำให้เธอไม่
สบายเป็นไข้ตัวร้อนอยู่หลายวัน ตอนนี้เธอเดินมาถึงหน้าทาง
เข้าป่าแล้ว หน้าทางเข้านั้นมีแผ่นป้ายเล็กๆถูกแกะสลักด้วยไม้
เขียนไว้ว่า
“ป่าแห่งนี้ คือ ป่าแห่งฤดูกาล จงระวังภัยธรรมชาติไว้ให้ดี”
หลังจากที่เธออ่านป้ายเสร็จเธอรีบเดินเข้าไปในป่าทันที แต่
เมื่อเธอได้เข้าไปที่ส่วนพื้นที่แรกของป่า เธอก็ต้องตกใจ
มาก!!! เพราะสภาวะอากาศจากที่จะต้องหนาวจัด แต่ ณ
ตอนนี้ สภาวะอากาศกลับกลายเป็น.....ร้อนจัด !!!

“เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่นะ !!” เธอพูดด้วยน�้ำเสียงที่ตกใจมาก
จากพื้นที่ป่าอันเหน็บหนาว บัดนี้พื้นที่เหล่านั้นได้เปลี่ยนไป
โดยปริยาย สิ่งแวดล้อมรอบๆในพื้นที่นั้นต่างก�ำลังถูกเปลวไฟ
แผดเผา ทันใดนั้นเธอก็มองไปที่ภูเขาน�้ำแข็งที่แต่ก่อนมีหิมะ
ปกคลุมแต่ตอนนี้มันได้กลายสภาพเป็นเพียงภูเขาที่ไร้ซึ่งความ
เหน็บหนาวเป็นเพียงภูเขาธรรมดาๆเท่านั้น
“สาวน้อยเธอรีบหนีออกไปจากที่นี่เสียเถอะนะ”
นกเพนกวินที่นอนอยู่ข้างๆภูเขาพูดขึ้น
“คุณบาดเจ็บนี่คะ” สาวน้อยพูดไป
พลันเดินไปหานกเพนกวิน
“ไม่ต้องห่วงฉันหรอกเธอรีบหนีออกไปจากพื้นที่นี้เถอะ อีกไม่
นานภูเขานี้จะปล่อยไฟลาวาไหลลงมาแล้วนะ” นกเพนกวิน
กล่าวเตือน
“มันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี้กันนะ ท�ำไมสภาวะอากาศถึงได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะ ?? ” สาวน้อยพูดอย่างสงสัย
“ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่เพียงว่าอากาศร้อนขึ้น ร้อนขึ้น
ร้อนขึ้น ร้อนขึ้นเรื่อยๆ” นกเพนกวินพูดด้วยน�้ำเสียงที่อ่อนล้า
สาวน้อยไม่รอช้า เธอรีบอุ้มนกเพนกวินอย่างรวดเร็วและรีบ
พาไปที่พื้นที่ที่สองทันที เธอรู้แต่เพียงว่าเธอจะต้องช่วยนก
เพนกวินตัวนี้ไว้ให้ได้ ระหว่างทางเธอได้เห็นนกเพนกวินหลาย
ร้อยตัวนอนตายอยู่รอบๆพื้นที่ของป่า หลังจากที่เธอเดินอยู่ได้
ซักพักเธอก็เดินทางมาถึงพื้นที่ที่สองเพราะว่าในบริเวณนั้นมี
บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถช่วยแพนกวินตัวนี้ให้หายอาการบาด
เจ็บได้ หลังจากที่เธอได้ช่วยแพนกวินตัวนั้นแล้วเธอออกเดิน
ทางต่อมาเรื่อยๆและได้ไปพบฝูงลิงจ�ำนวนมากที่ก�ำลังมีอาการ
ตกใจเพราะว่าฝูงลิงเหล่านั้นได้ยินเสียงค�ำรามของเจ้าเสือโคร่ง
ราเอลที่อยู่ห่างไปไม่ไกลแต่เธอก็ไม่ได้สนใจในพฤติกรรมลิง
เหล่านั้นเธอจึงเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาพบกับเจ้าเสือโคร่งราเอล
เธอจึงได้รีบเดินหนีออกไปหลบอยู่ในถ�้ำแห่งหนึ่ง
ในขณะนั้นเสือโคร่งราเอลก็วิ่งเข้ามาดักรออยู่ตรงหน้าถ�้ำแล้ว
และพูดกับเธอว่า “ไม่ต้องกลัวข้าหรอก ข้าไม่ท�ำอันตรายเจ้า
ข้าจะมาช่วยเหลือเจ้าตังหาก เจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับป่า
แห่งนี้”
“หนูไม่รู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าสภาพอากาศในป่าแห่ง

นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก” เธอกล่าวอย่างแปลกใจ
“ข้าจะตอบค�ำถามของเจ้าให้ว่าป่าแห่งนี้และพื้นที่ต่างๆนั้นเกิด
อะไรขึ้น การที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากภาวะที่
เรียกว่า ภาวะโลกร้อน” เสือโคร่งราเอลพูดอย่างเยือกเย็น
“ภาวะโลกร้อน มันคืออะไรเหรอค่ะ ???? ” เธอสงสัย
“ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก
สูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะ
โลกร้อนอาจจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน
ระดับน�้ำทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์
และมนุษย์ ”
“แล้ววิธีการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเหล่านี้จะแก้ได้ยังไงคะ”
สาวน้อยถามเสือโคร่งราเอลด้วยความอยากรู้เสือโคร่งราเอลจึง
หัวเราะเสียงดังและตอบกลับไปว่า
“ฮ่าๆๆๆ ข้าก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาโลกร้อนหรอก แต่ข้ารู้ว่าเจ้าต้อง
ไปถามใครถึงจะได้ค�ำตอบเหล่านี้”
“ถามใครเหรอคะ?”
“เจ้าต้องไปหาค�ำตอบนี้จากผู้เฒ่าเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลล้านปี”
“อ๋อ ผู้เฒ่าเต่า หนูรู้จักค่ะ ขอบคุณคะที่ช่วยเหลือ หนูขอตัว
ออกเดินทางต่อนะคะ” สาวน้อยกล่าวลาเสือโคร่งราเอล
“เจ้าจะไปเดินทางต่อไปยังละ? กว่าจะเดินทางผ่านป่าทัง้ สาม
พืน้ ทีไ่ ปนัน้ สภาพของเจ้าคงไปไม่ไหวเแน่” เสือโคร่งจึงบอก
ต่อไปอีกว่า “ข้ามีทางลัดให้เจ้า เดีย๋ วข้าจะน�ำทางให้เอง” สาว
น้อยจึงเดินตามเสือโคร่งไปยังทางลัดทีจ่ ะพาออกไปสูท่ ะเลล้านปี
ทะเลล้านปี คือ ทะเลที่มีแต่เหล่าสัตว์ดึกด�ำบรรพ์
อาศัยอยู่อายุของสัตว์เหล่านั้นล้วนแล้วไม่ต�่ำกว่าหนึ่ง
ล้านปีเกือบทุกตัว และทะเลนี้ยังเชื่อมต่อกับแหล่งน�้ำ
ทั่วโลก ท�ำให้มีสัตว์สายพันธ์แปลกใหม่เกิดขึ้นตลอด
เวลา แต่ก็มีข้อจ�ำกัดมากมายในการที่สัตว์ทั่วไปจะเข้า
มาในทะเลล้านปีนี้ท�ำให้ยากแก่การค้นพบของมนุษย์
“เอาละเรามาถึงกันแล้ว ข้าขอตัวกลับก่อนและข้าขอฝาก
อนาคตของที่นี้ไว้ที่เจ้าด้วยละ” เสือโคร่งราเอลกล่าวลาสาวน้อย
สาวน้อยยิม้ ให้เจ้าเสือโคร่งราเอลพร้อมกับพูดว่า “ขอบคุณนะคะ”
เธอไม่เคยมาที่นี่เลย และคงเป็นครั้งแรกของเธอที่ได้เข้ามาใน
ดินแดนของทะเลล้านปีแห่งนี้ เธอมองไปรอบๆบริเวณของ
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ทะเลนี้และพูดเบาๆว่า “สวยงามจัง ไม่เคยเห็นทะเลที่ไหน
สวยเท่าที่นี่มาก่อนเลย”
“สวยงามงั้นเหรอ” เสียงแหลมๆแสบแก้วหูดังขึ้นมา
“อะหรือเธอคือปลา…” สาวน้อยเอ่ยค�ำพูดพร้อมกับความ
สงสัย
“รู้จักข้าด้วยรึ ใช่ข้าคือ ปลาดาวเจ็ดสี”
“แล้วเธอมาท�ำอะไรที่นี้สาวน้อย เธอไม่สมควรมาที่แห่งนี้
กลับไปซะ” ปลาดาวพูดเสียงดัง
“คือหนูต้องการมาพบท่านผู้เฒ่าเต่า หนูกลับไปไม่ได้หรอก
คะ” สาวน้อยพูดพร้อมน�้ำเสียงของความตั้งมั่น
“หึหึ เจ้าคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างนั้นเห
รอ??” ปลาดาวถามด้วยน�้ำเสียงหยั่งเชิงกับสาวน้อย
“คุณรู้ !!!” สาวน้อยท�ำท่าตกใจเล็กน้อย
“ใช่ข้ารู้เจ้าไม่มีทางช่วยเหลือโลกใบนี้ได้หรอก เพราะสิ่งต่างๆ
เหล่านี้และการที่เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์
อย่างพวกเจ้าทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจงกลับไปซะ” ปลาดาวพูด
ด้วยน�้ำเสียงโมโห
“แต่ มันต้องมีวิธีแก้ใช่ไหมคะ”
“หึหึ มี แต่...ข้าว่าเจ้าท�ำไม่ได้หรอก ไม่มีทางท�ำได้”
ปลาดาวพูดจาดูถูกสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้า
“หนูมั่นใจค่ะ ว่าหนูต้องท�ำได้แน่ๆ ขอร้องละเพื่อ
ทุกๆคนบอกมาเถอะนะค่ะ วิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
โลกร้อนได้” เสียงสาวน้อยอ้อนวอนปลาดาว
“ได้ ข้าจะพาเจ้าไปหาท่านวาฬผู้รอบรู้”
“ท่านวาฬผู้รอบรู้เหรอค่ะ”
“ใช่ ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าจะเข้าใจ ว่าเจ้าน่ะ ท�ำอะไร
ไม่ได้หรอก” ปลาดาวยังไม่เลิกที่จะบอกสาวน้อยว่าทุกอย่างมัน
สายเกินแก้แล้ว
หลังจากที่เจ้าปลาดาวเจ็ดสีพูดเสร็จ สภาพแวดล้อมรอบๆ
บริเวณนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่....สีของท้องฟ้า
จากสีฟ้าอ่อนก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ
นั้นต่างก็เริ่มแห้งและเหี่ยวเฉาไปตามๆกัน รวมถึงน�้ำทะเลก็
เริ่มเปลี่ยนสีเช่นกัน
“เกิดอะไรขึ้นนะ” สาวน้อยท�ำหน้าสงสัย
“ไม่ต้องตกใจไปหรอก นี้คือผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไงละ”
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ปลาดาวบอกสาวน้อยด้วยความเคยชินกับบรรยากาศแบบนี้
“แล้วอีกไม่นานสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็จะต้องตายกัน
หมด มันคือชะตากรรม” น�้ำเสียงของปลาดาวบอกด้วยความ
สั่นเครือ
“ชะตากรรม??” สาวน้อยสงสัยในค�ำพูดของปลาดาว
“มันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องชดใช้กับสิ่งที่ได้ท�ำไป”
สาวน้อยสงสัยในค�ำพูดของปลาดาว มนุษย์เป็นต้นเหตุของ
ปัญหาโลกร้อนนะหรือ?? เธอฟังปลาดาวพูดต่อไปเรื่อยๆจน
กระทั่งสีของน�้ำทะเลเปลี่ยนไปเป็นสีแดงจนหมดทั้งผืนน�้ำ!!
และในขณะที่เธอจ้องมองลงไปที่ผืนน�้ำนั้น ก็มีบางสิ่งบาง
อย่างก�ำลังโผล่ขึ้นมาจากใต้ผืนน�้ำ....เธอมองไปด้วยความสงสัย
“ไม่ต้องสงสัยหรอกสาวน้อยเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง” ปลาดาวหันไป
บอกสาวน้อยที่ก�ำลังยืนท�ำหน้างงๆ
เสียงนีด้ งั ขึน้ มาจากใต้ผนื น�ำ้ ดังกึกก้องไปทัว่ อาณาบริเวณ ทันใด
นัน้ สาวน้อยเห็นกลุม่ ก้อนสีทองเลือนๆอยูใ่ นผืนน�ำ้ ขนาดใหญ่
แล้วสาวน้อยเหลือบไปเห็นดวงตาคูน่ งึ ทีโ่ ผล่ขนึ้ มาเหนือนน�ำ้ ใน
กลุม่ ก้อนสีทองนั้น
“สวัสดีท่านปลาวาฬผู้รอบรู้ ข้าไม่ได้เจอท่านนานแล้ว ข้ารู้สึก
เป็นเกียรติมากที่ได้เจอท่านอีกครั้ง” ท่าทางของปลาดาวที่ก�ำลัง
แสดงออกถึงความเคารพต่อท่านวาฬผู้รอบรู้
“สวัสดีเจ้าปลาดาวเจ็ดสี สบายดีใช่ไหม”
“ข้าสบายดี แต่วันนี้ข้ามีเหตุที่ต้องการจะพบท่าน
เพราะเรื่องของสาวน้อยคนนี้”
“สวัสดีสาวน้อย ไม่ต้องตกใจกลัวข้าหรอกนะ ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการ
จะถามอะไรจากข้า” ท่านวาฬผู้รอบรู้กล่าวทักทายด้วยน�้ำเสียง
นุ่มนวล
“ท่านรู้เหรอค่ะ ถ้าอย่างนั้น วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
นั้น..ช่วยกรุณาบอก..ด้วยนะค่ะ”
“เจ้ารู้ไหมว่า...สิ่งที่เจ้าต้องการรู้นั้นมัน
แทบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย??? ”
“เอ๊ะ!! ท�ำไมเหรอคะ ถ้าเรารู้วิธีแก้ไข
ก็น่าจะช่วยโลกนี้ได้ทันนิคะ”
“โลกนี้นะ ไม่มีเวลาที่จะช่วยและแก้ไขได้อีกแล้ว โลกนี้จะ
ต้องถูกหลอมละลายด้วยไฟแห่งความร้อนจากน�้ำมือของพวก

มนุษย์”
“เอาล่ะข้าจะอธิบายถึง สาเหตุของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
เหล่านี้ ”
"มหันตภัยร้ายที่ก�ำลังคุกคามโลกอยู่ขณะนี้ คือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ปริมาณมหาศาล
ที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกหนาขึ้น
เท่าไร ก็จะเป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้
คายออกไปสู่บรรยากาศ ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศ
โลก สูงขึ้นจนถึงระดับอันตรายผืนน�้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือ
และธารน�้ำแข็งบนภูเขาทั้งหมดทั่วโลกค่อยๆ ละลายลงเรื่อยๆ
และอาจจะท�ำให้ระดับน�้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 ฟุต
ตัวอย่างที่มนุษย์ก่อขึ้นมาเพื่อท�ำลายโลกใบนี้ก็คือ การตัด
ไม้ท�ำลายป่า การใช้สารซีเอฟซีในอุตสาหกรรมต่างๆ การ
สร้างโรงงานปรมาณูและระเบิดนิวเคลีย์ การใช้รถยนต์จักรยานยนต์กันเป็นจ�ำนวนมาก และการใช้เทคโนโลยีเกิด
ความจ�ำเป็น ฯลฯ
“ไม่น่าเชื่อว่าสาเหตุต่างๆที่ท�ำให้โลกร้อนขึ้นนั้นสาเหตุเกิดมา
จากน�้ำมือมนุษย์” สาวน้อยแสดงน�้ำเสียงออกมาดัวยความ
เสียใจ
“ในเมื่อเหตุการ์ณแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว แล้วข้า
จะหาทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ”
“ส�ำหรับวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน 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�ำให้สาวน้อยเกิดคิดถึงคุณยาย และคนในหมู่บ้าน เธอ
คิดในใจต่อว่า “หากมนุษย์เรามีความสามัคคี ลดความเห็น
แก่ตัว แก่งแย่งชิงดีกันและเห็นประโยชน์ส่วนรวมกันมากกว่า
นี้ ปัญหาโลกร้อนที่ก�ำลังเกิดขึ้นคงจะไม่ร้ายแรงถึงเพียงนี้”
ในระยะเวลาที่เหลือหลังจากท่านวาฬบอกเวลาของโลกที่ก�ำลัง
จะหมดไป สาวน้อยและบรรดาสัตว์ทุกๆตัวก็ฟังวิธีการแก้ไข
จากท่านวาฬผู้รอบรู้รวมถึงผลกระทบจากปัญหาจากภัยโลก
ร้อนนี้
และแล้วเวลาในโลกแห่งความจริงก็ดังขึ้นมา……..ติ๊ดๆๆๆๆๆ
เสียงนาฬิการ้องบอกถึงเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งดัง
ขึ้น
“เอาละ เด็กๆแม้ว่าเวลาในโลกแห่งนิยายจะได้จบลงไปแล้ว
ก็ตาม แต่เวลาในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่ได้จบไป พวก
เรายังมีเวลาที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อยู่…หวังว่านิยายที่ครู
เล่าให้ฟังในวันนี้จะให้ข้อคิดและเตือนใจพวกเราทุกคนให้หัน
มารักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนี้กันนะ”
หลังจากนักเรียนทุกคนออกจากห้องเรียนก�ำลังเดินทางกลับ
บ้านนั้น เด็กหญิงคนหนึ่งที่ได้ฟังนิยายจากคุณครูนั้นก็รีบ
วิ่งกลับไปที่บ้านทันทีเธอรีบเข้าไปในห้องนอนของเธอและ
บอกกับดอกไม้ที่เธอปลูกอยู่ในกระถางข้างๆหน้าต่างของเธอ
ว่า “ฉันขอโทษด้วยนะที่ดูแลเธอไม่ดี ท�ำให้เธอต้องเหี่ยวเฉา
ต่อไปนี้ฉันขอสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเลยนะ” หลังจาก
นั้นเธอก็ลงไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อไปปิดไฟที่ไม่ได้มีคนใช้และ
ไปตรวจสอบในบ้านและบริเวณบ้านของเธอว่าจะช่วยแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร………………
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