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เอกสารฉบัับัน้ี้�ทางโครงการ SUCCESS จััดทำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อให้้ภาคประชาสงัคม

และผู้้้ม้ส่วนี้ได้ส่วนี้เส้ยระดับัท้องถ่ิ่�นี้ม้ความเข้ึ้าใจัเก้�ยวกับัข้ึ้อม้ลด้านี้อากาศ 

เพ่ื่�มมากข้ึ้�นี้ โดยเน้ี้นี้การอธ่ิบัายข้ึ้อม้ลเช่ง “ว่ทยาศาสตร์” ให้้เป็นี้ภาษาพ่ื่�นี้ฐานี้

ท้�สามารถิ่เข้ึ้าใจัได้ง่าย ทั�งความห้มายขึ้องคำาศัพื่ท์ต่างๆ รวมถ้ิ่งข้ึ้อม้ล 

ด้านี้อากาศท้�จัำาเป็นี้สามารถิ่นี้ำาไปใช้ในี้ช้ว่ตประจัำาวันี้และนี้ำาไปประยุกต์ใช้ 

ในี้การบัร่ห้ารจััดการระดับัท้องถ่ิ่�นี้ได้อย่างถ้ิ่กต้องและเห้มาะสมมากย่�งข้ึ้�นี้ 



รู่้�ไว้�ใช่�ว้�า “คู่ำาศััพท์์สำำาคัู่ญ”      

ภาว้ะโลกรู้�อนและการู้เปล่�ยนแปลงสำภาพภ่มิือากาศั  

เรืู้�องใกล�ตััว้และสำำาคัู่ญ  

คู่ว้ามืแปรู้ปรู้ว้นของปริู้มืาณนำ�าฝน  

เหตุัการู้ณ์สำภาพอากาศัสุำดขั�ว้ 

คู่ลื�นคู่ว้ามืรู้�อน 

ปรู้ากฏการู้ณ์เกาะคู่ว้ามืรู้�อนเมืือง 

การู้คู่ลาดเคู่ลื�อนของฤด่กาล  

และการู้เปล่�ยนแปลงรู่้ปแบบของพายุ 

การู้เพิ�มืข้�นของรู้ะดับนำ�าท์ะเล 
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รู้้�ไว้�ใช่่ว่้า “คำำาศััพท์์สำำาคัำญ” 

ภาว้ะโลกรู้�อน 
(Global Warming)

การท้�อุณห้ภ้ม่เฉล้�ยขึ้องอากาศบันี้โลกส้งข้ึ้�นี้ ในี้ช่วง 100 ปีท้�ผู่้านี้มา 

เป็นี้ผู้ลมาจัากการเพ่ื่�มข้ึ้�นี้ขึ้องก๊าซเร่อนี้กระจัก 

ภาว้ะเรืู้อนกรู้ะจก 
(Greenhouse Effect)

เก่ดข้ึ้�นี้มาจัากการเพื่่�มข้ึ้�นี้ขึ้องก๊าซเร่อนี้กระจักท้�จัากก่จักรรมต่าง ๆ  

ขึ้องมนีุ้ษย์ท้�ผู่้านี้มาในี้อด้ต เม่�อก๊าซเร่อนี้กระจักเห้ล่าน้ี้�ลอยข้ึ้�นี้ไป

สะสมในี้ชั�นี้บัรรยากาศมากย่�งข้ึ้�นี้ จ้ังส่งผู้ลให้้รังส้ดวงอาท่ตย์ท้�ส่อง

ผู่้านี้ลงมายงัผู่้วโลกไมส่ามารถิ่สะทอ้นี้กลบััออกไปนี้อกบัรรยากาศได้ 

และทำาให้้ความร้อนี้จ้ังยังคงห้มุนี้เว้ยนี้อย้่ในี้บัรรยากาศขึ้องโลก และ

ทำาให้้อุณห้ภ้ม่ขึ้องโลกส้งข้ึ้�นี้เร่�อย ๆ

สำภาพอากาศั 
(Weather)

สภาพื่ขึ้องอากาศในี้ช่วงระยะเวลาห้น้ี้�งซ้�งเปล้�ยนี้แปลงไปตาม  

วันี้ เวลาและสถิ่านี้ท้� เช่นี้ ลมฟ้้าอากาศท้�กรุงเทพื่มห้านี้ครในี้วันี้น้ี้� 

อุณห้ภ้ม่ส้งถ้ิ่ง 40 องศาเซลเซ้ยส 

สำภาพภ้มิิอากาศั 
(Climate)

สภาพื่อากาศโดยเฉล้�ยขึ้องพ่ื่�นี้ท้�ใด ๆ ตลอดช่วงเวลาอย่างน้ี้อย 30 ปี 

ซ้�งม้ลักษณะเฉพื่าะแตกต่างกันี้ไปในี้แต่ละพ่ื่�นี้ท้� ทั�งอุณห้ภ้ม่ ความช่�นี้ 

ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ และลม เป็นี้ต้นี้

การู้เปล่�ยนแปลง 
สำภาพภ้มิิอากาศั 
(Climate Change)

การเปล้�ยนี้แปลงขึ้องสภาพื่ภ้ม่อากาศในี้ระยะยาวมากกว่า 30 ปี  

เป็นี้ผู้ลมาจัากภาวะโลกร้อนี้และก่จักรรมขึ้องมนีุ้ษย์ทั�งทางตรงและ 

ทางออ้ม ทำาให้้เก่ดการเปล้�ยนี้แปลงขึ้องอณุห้ภ้ม่ ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ ความถ้ิ่�

และความรุนี้แรงขึ้องการเก่ดพื่ายุ รวมถ้ิ่งการเปล้�ยนี้แปลงขึ้องระดับั 

นี้ำ�าทะเล
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ปรู้ากฏการู้ณ์์เอลน่โญ  
(El Niño)

อุณห้ภ้ม่ผู่้วนี้ำ�าทะเลขึ้องมห้าสมุทรแปซ่ฟิ้กตะวันี้ออกอุ่นี้ข้ึ้�นี้ผู่้ดปกต่  

เก่ดข้ึ้�นี้ทุก 5 ปี ทำาให้้เก่ดความแห้้งแล้งในี้ทว้ปเอเช้ยตะวันี้ออก 

เฉ้ยงใต้และออสเตรเล้ยตอนี้เห้น่ี้อ เก่ดไฟ้ป่าในี้ประเทศอ่นี้โดน้ี้เซ้ย

ปรู้ากฎการู้ณ์์ลาน่ญา 
(La Niña) 

อุณห้ภ้ม่ผู่้วนี้ำ�าทะเลขึ้องมห้าสมุทรแปซ่ฟิ้กตะวันี้ออกเย็นี้ข้ึ้�นี้ผู่้ดปกต่ 

ทำาให้้เก่ดฝนี้ตกห้นัี้กในี้ทว้ปเอเช้ยตะวันี้ออกเฉ้ยงใต้และออสเตรเล้ย

ตอนี้เห้น่ี้อ และเก่ดความแห้้งแลง้ในี้สห้รฐัอเมร่กาตอนี้กลางตะวนัี้ตก

คำลื�นคำว้ามิรู้�อน  
(Heat Wave)

ลักษณะอากาศท้�ม้อุณห้ภ้ม่ส้งกว่า 38-41 องศาเซลเซ้ยส และ 

ต้องยาวนี้านี้มากกว่า 48 ชั�วโมง

ปรู้ากฏการู้ณ์์เกาะคำว้ามิรู้�อน 
(Urban Heat Island) 

การท้�ความร้อนี้ท้�เก่ดในี้เม่องให้ญ่่ ลอยตัวแผู่้ปกคลุมไปทั�งเม่อง  

ส่งผู้ลให้้ภายในี้เม่องนัี้�นี้ม้อุณห้ภ้ม่ส้งกว่าภายนี้อกเม่อง

คำว้ามิแปรู้ปรู้ว้น 
ของปริู้มิาณ์นำ�าฝน 
(rainfall variability)

ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ท้�ม้การเปล้�ยนี้ไปจัากค่าปกต่ในี้ช่วงเวลาท้�มากกว่า 

ช่วงฤด้กาลห้ร่อช่วงปี ทั�งปร่มาณ เวลา และพ่ื่�นี้ท้� อาท่ ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้

ตกน้ี้อยห้ร่อมากกว่าปกต่ ตกล่าช้า เป็นี้ต้นี้ 

เหตุุการู้ณ์์สำภาพอากาศั 
สุำดขั�ว้
(Extreme Events)

เป็นี้ความแปรปรวนี้ขึ้องสภาพื่อากาศท้�ก่อให้้เก่ดสภาพื่อากาศร้อนี้จััด 

ห้นี้าวจััด ลมพื่ายุท้�รุนี้แรง ฝนี้ตกห้นัี้ก เก่นี้กว่าปกต่

การู้เพิ�มิข้�นของรู้ะดับนำ�าท์ะเล 
(Sea level rise) 

ท้�เก่ดข้ึ้�นี้จัากภาวะโลกร้อนี้ เม่�ออุณห้ภ้ม่โลกโดยรวมร้อนี้ข้ึ้�นี้ ทำาให้้

ปร่มาณนี้ำ�าขึ้ยายตัวและเก่ดการละลายขึ้องนี้ำ�าแข็ึ้งบัก ท้�ปกคลุม 

พ่ื่�นี้ด่นี้ส่วนี้ให้ญ่่ขึ้องแอนี้ตาร์กต่กาและธิารนี้ำ�าแข็ึ้งลงส่้มห้าสมุทร  

ซ้�งระดับันี้ำ�าทะเลม้แนี้วโน้ี้มเพ่ื่�มส้งข้ึ้�นี้เร่�อย ๆ
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ภาว้ะโลกรู้�อนและการู้เปล่�ยนแปลงสำภาพภ้มิิอากาศั  
เรืู้�องใกล�ตัุว้และสำำาคัำญ

ในี้ปัจั จุั บัันี้น้ี้�  เ ก่อบัทุกคนี้จัะไ ด้ย่นี้คำา ว่ า  

“โลกร้อนี้” “ภาวะโลกร้อนี้” แต่ม้สักก้�คนี้ท้�ร้้จััก 

อย่างแท้จัร่งว่าไม่ใช่แค่ “ร้้ส้กร้อนี้ข้ึ้�นี้ในี้ขึ้ณะใด 

ขึ้ณะห้น้ี้�ง” แต่ ภาวะโลกร้อนี้ ห้มายถ้ิ่ง การท้�อุณห้ภ้ม่

เฉล้�ยขึ้องอากาศส้งมากข้ึ้�นี้จัากในี้อด้ต เม่�อประมาณ 

100 ปีมาแล้ว ม้สาเห้ตุจัากก๊าซเร่อนี้กระจักท้�เพ่ื่�มข้ึ้�นี้

จัากก่จักรรมต่าง ๆ ขึ้องมนุี้ษย์ท้� ผู่้านี้มาในี้อด้ต  

ซ้� ง โดยปกต่แ ล้ว เ ม่� อ ก๊ าซ เร่อนี้กระจัก ได้ แ ก่  

ก๊าซคาร์บัอนี้ไดออกไซต์ ก๊าซม้เทนี้ ก๊าซคลอโร- 

ฟ้ล้ออโรคาร์บัอนี้ ก๊าซไนี้ตรัสออกไซด์ ลอยข้ึ้�นี้ไปสะสม

ในี้ชั�นี้บัรรยากาศ จัะทำาให้้ชั�นี้บัรรยากาศด้ดกล่นี้รังส้

คล่�นี้ยาวท้�แผู่้ออกมาจัากพ่ื่�นี้ผู่้วโลก แล้วคายพื่ลังงานี้

ความร้อนี้ปกคลุมให้้โลกอบัอุ่นี้ ซ้�งเป็นี้การช่วยรักษา

สภาพื่สมดุลทางอุณห้ภ้ม่ไว้ได้ จ้ังม้วัฎจัักรนี้ำ�า อากาศ 

และฤด้กาลต่าง ๆ อย่างสมดุล ซ้�งรวมเร้ยกว่า “ภาวะ

เร่อนี้กระจัก (Greenhouse Effect)” แต่เม่�อก๊าซ 

บัางชน่ี้ดสะสมมากเก่นี้ความสมดุล ร่วมกับัก่จักรรม

ต่างๆ ขึ้องมนีุ้ษย์ท้�ปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักมากย่�งข้ึ้�นี้  

ก็จัะทำาให้้เก่ด “ภาวะโลกร้อนี้” 

สภาวะโลกร้้อนและก๊าซเรื้อนกร้ะจก  

(กร้มส่งเสริ้มคุุณภาพสิ�งแวดล้อม, 2562) 
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ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “ภาว้ะเรืู้อนกรู้ะจก (greenhouse effect)” 

1. ภาวะเร่อนี้กระจัก ค่อ ภาวะโลกร้อนี้ และเป็นี้ส่�งไม่ด้  

ความจริิง ภาวะเร่อนี้กระจัก ไม่ใช่ภาวะโลกร้อนี้ แต่เป็นี้ปรากฎการณ์ธิรรมชาต่ท้�เก่ดข้ึ้�นี้เพ่ื่�อรักษาสมดุลให้้กับัโลก  

ห้ากไม่ม้ภาวะเร่อนี้กระจัก เราอาจัจัะต้องห้นี้าวตายในี้ตอนี้กลางค่นี้ และร้อนี้แทบัละลายในี้ตอนี้กลางวันี้ก็เป็นี้ได้ 

(สำานัี้กงานี้นี้โยบัายและแผู้นี้พื่ลังงานี้, มปป.)

2. ประเทศไทยปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักน้ี้อยมากกว่าประเทศอ่�นี้ 

ความจริิง ประเทศไทยยังม้การใช้เช่�อเพื่ล่งฟ้อสซ่ล โดยเฉพื่าะถ่ิ่านี้ห่้นี้ เพ่ื่�อนี้ำามาใช้ในี้กระบัวนี้การผู้ล่ตไฟ้ฟ้้า 

ซ้�งจัะปลดปล่อยก๊าซเร่อนี้กระจักออกไปสะสมในี้บัรรยากาศมากข้ึ้�นี้ 

ผู้ลพื่วงจัาก “ภาวะโลกร้อนี้” ทำาให้้โลกต้องเผู้ช่ญ่กับั  

“การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศ” ซ้�งเป็นี้การเปล้�ยนี้แปลง 

ท้�เก่ดข้ึ้�นี้ในี้ระยะยาวนี้านี้มากกว่า 30 ปี ซ้�งม้ห้ลักฐานี้ 

สำาคัญ่ท้�แสดงให้้เห็้นี้ว่าประเทศไทยได้รับัผู้ลกระทบัจัาก 

การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศซ้�งเก่ดข้ึ้�นี้แล้ว และกำาลัง 

เก่ดข้ึ้�นี้ในี้ปัจัจุับัันี้ รวมทั�งม้แนี้วโน้ี้มชัดเจันี้ว่าจัะรุนี้แรงข้ึ้�นี้ 

ในี้อนี้าคต นัี้�นี้ค่อ อุณห้ภ้ม่ท้�เพ่ื่�มส้งข้ึ้�นี้ เก่ดการแปรปรวนี้ขึ้อง

ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ทำาให้้เก่ดนี้ำ�าท่วม นี้ำ�าแล้ง เก่ดเห้ตุการณ์สภาพื่

อากาศสุดขัึ้�ว การคลาดเคล่�อนี้ขึ้องฤด้กาล การเปล้�ยนี้แปลง 

ร้ปแบับัขึ้องพื่ายุ การเพ่ื่�มข้ึ้�นี้ขึ้องระดับันี้ำ�าทะเลท้�ส่งผู้ลต่อ 

การกัดเซาะชายฝั�ง และการเก่ดภัยธิรรมชาต่ต่างๆ เป็นี้ต้นี้  

ซ้�งล้วนี้แลว้แต่กระทบัและสรา้งความเส้ยห้ายต่อภาคการเกษตร 

ส่งผู้ลต่อการผู้ล่ตพ่ื่ช ปศุ สัต ว์  และประมงเ น่ี้�องจัาก 

การเปล้�ยนี้แปลงปัจัจััยทางภ้ม่อากาศและจัากภัยธิรรมชาต่ 

กระทบัด้านี้สาธิารณสุขึ้ ภาวะทุพื่โภชนี้าการ เก่ดโรคต่ดต่อและ

โรคอุบััต่ให้ม่ และกระทบัต่อภาคเศรษฐก่จั กระทบัผู้ล่ตภัณฑ์์

มวลรวมขึ้องประเทศ (GDP) เม่�อเก่ดความเส้ยห้ายจัากภยัพ่ื่บััต่ 
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ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “ภาวะโลกี่ร้้อน” 
1. โลกร้อนี้ ไม่ใช่เพ้ื่ยง “อากาศร้อนี้ข้ึ้�นี้” เท่านัี้�นี้ 

ความจริิง ภาวะโลกร้อนี้สามารถิ่เป็นี้สาเห้ตุทำาให้้เก่ดความห้นี้าวเย็นี้สุดขัึ้�ว และสภาพื่อากาศสุดขัึ้�วอ่�นี้ ๆ ได้เช่นี้เด้ยวกันี้ 

ท้�สำาคัญ่ เม่�อผู้ลกระทบัจัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ 

ภ้ม่อากาศเก่ดข้ึ้�นี้กับัเม่อง โดยเฉพื่าะเม่องท้�โตข้ึ้�นี้อย่างรวดเร็ว

และไม่ม้การวางแผู้นี้การใช้ประโยชน์ี้ท้�ด่นี้อยา่งเห้มาะสม ทำาให้้

เก่ดปัญ่ห้าต่าง ๆ ตามมา เช่นี้ การเปล้�ยนี้แปลงระบับัน่ี้เวศ 

ไม่เห้มาะสม การเปล้�ยนี้เส้นี้ทางการไห้ลขึ้องนี้ำ�า การถิ่มพ่ื่�นี้ท้� 

ชุ่มนี้ำ�าและเส้นี้ทางระบัายนี้ำ�า และการท้�ระบับัและโครงสร้าง 

พ่ื่�นี้ฐานี้ต่าง ๆ ขึ้องเม่องไม่เพ้ื่ยงพื่อและไม่ม้ประส่ทธ่ิภาพื่  

เม่�อผู้นี้วกกับัผู้ลกระทบัจัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศ 

ท้�คาดการณ์ล่วงห้น้ี้าได้ยากมากข้ึ้�นี้ ประกอบักับัแผู้นี้พัื่ฒนี้า

เม่องท้�ม้อย้ม้่การคำาน้ี้งถ้ิ่งผู้ลกระทบัจัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ 

ภ้ม่อากาศด้านี้นี้ำ�าน้ี้อยเก่นี้ไป และท้�สำาคัญ่เม่�อเม่องยังคง 

โตข้ึ้�นี้เร่�อย ๆ  ตลอดเวลา และต้องเผู้ช่ญ่กับัภัยพ่ื่บััต่ท้�ม้ร้ปแบับั

เปล้�ยนี้แปลงไป จ้ังส่งผู้ลให้้การบัร่ห้ารจััดการเม่องต้องเผู้ช่ญ่ 

กับัปัญ่ห้าสำาคัญ่ท้�สลับัซับัซ้อนี้ยากย่�งข้ึ้�นี้ไปอ้ก และส่งผู้ลกระทบั

ต่อคนี้ ชุมชนี้ กลุ่มคนี้ต่าง ๆ มากข้ึ้�นี้ตามไปด้วย

ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “กี่าร้เปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากี่าศ” 
1. เราต้องรอนี้านี้ถ้ิ่ง 30 ปีถ้ิ่งจัะเห็้นี้การเปล้�ยนี้แปลง  

ความจริิง การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศกำาลังเก่ดข้ึ้�นี้แล้ว 

2. การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศไม่ได้เก่ดข้ึ้�นี้กับัเราห้ร่อพ่ื่�นี้ท้�ท้�เราอาศัยอย้ ่

ความจริิง ผู้ลกระทบัจัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศจัะเก่ดข้ึ้�นี้ในี้ทุกพ่ื่�นี้ท้�บันี้โลก

3. การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศเป็นี้ปัญ่ห้าด้านี้ส่�งแวดล้อมเท่านัี้�นี้  

ความจริิง การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศส่งผู้ลกระทบัทุกภาคส่วนี้ทั�งสังคม เศรษฐก่จั ส่�งแวดล้อม
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เหตุุการู้ณ์์สำภาพอากาศัสุำดขั�ว้ (Extreme Events)
อ้กเห้ตุการณ์ท้�เก่ดจัากผู้ลกระทบัขึ้องการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศ ค่อ เห้ตุการณ์สภาพื่อากาศสุดขัึ้�ว ซ้�งเป็นี้ 

ความแปรปรวนี้ขึ้องสภาพื่อากาศท้�ก่อให้้เก่ดสภาพื่อากาศร้อนี้จััด ห้นี้าวจััด ลมพื่ายุท้�รุนี้แรง ฝนี้ตกห้นัี้กเก่นี้กว่าปกต่ ห้ร่อ 

ฝนี้ท่�งช่วงยาวนี้านี้กว่าปกต่
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เหตุุการู้ณ์์ท่์�เคำยเกิดและม่ิแนว้โน�มิเกิดอ่กในอนาคำตุ

กี่าร้เกิี่ดมหาอุทกี่ภัยป ีพ.ศ. 2554 ข้องปร้ะเทศไทย
การเก่ดมห้าอุทกภัยในี้ปี พื่.ศ.2554 ส่วนี้ห้น้ี้�งเก่ดจัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศ โดยฤด้ฝนี้เก่ดเร็วกว่าปกต่ 

ผู้นี้วกกับัม้พื่ายุท้�พัื่ดเข้ึ้าส่้ประเทศไทยต่ดต่อกันี้ถ้ิ่ง 5 ล้กได้แก่ พื่ายุโซนี้ร้อนี้ไห้ห้ม่า นี้กเตนี้ ไห้่ถิ่าง เนี้สาด และนี้าลแก  

ซ้�งไม่เคยเก่ดข้ึ้�นี้มาก่อนี้ในี้อด้ต ประกอบักับันี้ำ�าทะเลห้นุี้นี้จ้ังทำาให้้นี้ำ�าไม่สามารถิ่ระบัายลงส่้ทะเลได้ แต่การบัร่ห้ารจััดการและ

การตัดส่นี้ใจัขึ้องภาครัฐท้�ไร้ประส่ทธ่ิภาพื่ และการเปล้�ยนี้แปลงการใช้ประโยชน์ี้แบับัไร้ท่ศทาง จ้ังเก่ดนี้ำ�าท่วมต่อเน่ี้�อง ตั�งแต่

ปลายเด่อนี้กรกฎาคม 2554 ถ้ิ่งกลางเด่อนี้มกราคม 2555 ม้ผู้้้ได้รับัผู้ลกระทบัมากกว่า 12.8 ล้านี้คนี้ และธินี้าคารโลกประเม่นี้

ม้ลค่าเส้ยห้ายส้งถ้ิ่ง 1.44 ล้านี้ล้านี้บัาท
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มหาอุทกภัยปีี 2554 (Tnews, 2560)
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คำว้ามิแปรู้ปรู้ว้นของปริู้มิาณ์นำ�าฝน  
เหตุุการู้ณ์์สำภาพอากาศัสุำดขั�ว้ 

ความแปร้ปร้วนข้องปริ้มาณนำ�าฝน (rainfall variability)

ความแปรปรวนี้ขึ้องปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ ค่อ ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ท้�ม้การเปล้�ยนี้ไปจัากค่าปกต่ในี้ช่วงเวลาท้�มากกว่าช่วงฤด้กาลห้ร่อ 

ช่วงปี ทั�งปร่มาณ เวลา และพ่ื่�นี้ท้� อาท่ ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ตกน้ี้อยห้ร่อมากกว่าปกต่ ตกล่าช้า เป็นี้ต้นี้ 

ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “คำว้ามิแปรู้ปรู้ว้นของปริู้มิาณ์นำ�าฝนและเหตุุการู้ณ์์สำภาพอากาศัสุำดขั�ว้”  
1. ความเข้ึ้าใจัท้�ว่า ความแปรปรวนี้ขึ้องปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ ค่อ ปร่มาณฝนี้ตกน้ี้อยห้ร่อมากกว่าปกต่

ความจริิง ความแปรปรวนี้ขึ้องปร่มาณนี้ำ�าฝนี้นัี้�นี้ สามารถิ่เก่ดความแปรปรวนี้ได้ทั�ง ปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ ช่วงเวลาท้�ฝนี้ตก 

จัำานี้วนี้วันี้ท้�ฝนี้ตก ความห้นัี้กเบัาขึ้องฝนี้ต่อวันี้

เหตุุการู้ณ์์ท่์�เคำยเกิดและม่ิแนว้โน�มิเกิดอ่กในอนาคำตุ

แนวโน้มกี่าร้เปล่�ยนแปลงข้องฝนในปร้ะเทศไทย
Limsakul and Singhruck (2016) ได้ทำาการศ้กษาพื่บัว่า ภาวะสุดขัึ้�วขึ้องฝนี้ในี้ประเทศไทยตั�งแต่ พื่.ศ. 2498-2557  

นัี้�นี้แสดงให้้เห็้นี้ถ้ิ่งจัำานี้วนี้วันี้และระยะเวลาท้�ฝนี้ตกอย่างต่อเน่ี้�องนัี้�นี้ลดลง ในี้ขึ้ณะท้�ความแรงและปร่มาณฝนี้จัากฝนี้ตกห้นัี้ก  

รวมถ้ิ่งฝนี้ตกรวมในี้รอบั 1 และ 5 วันี้เพ่ื่�มข้ึ้�นี้ ซ้�งเป็นี้การเพ่ื่�มความเส้�ยงต่อนี้ำ�าท่วมฉับัพื่ลันี้และนี้ำ�าแล้งได้ 
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การ้เปีล่�ยนแปีลงฝนในปีร้ะเทศไทยช่่วง พ.ศ.2498-2557 (ท่�มา Limsakul and Singhruck, 2016)
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ผลกริะทบจากความแปริปริวนของปริิมาณนำ�าฝน 

ต่่อแหล่งกักเก็บนำ�า เม่�อเก่ดความแปรปรวนี้ขึ้องปร่มาณนี้ำ�าฝนี้  

จัะส่งผู้ลโดยตรงต่อการบัร่ห้ารจััดการนี้ำ�าขึ้องประเทศไทย 

ให้้ยากมากข้ึ้�นี้ อาท่ การวางแผู้นี้ในี้การกักเก็บันี้ำ�าในี้เข่ึ้�อนี้ห้ร่อ 

อ่างเก็บันี้ำ�า ห้ากปร่มาณฝนี้ตกน้ี้อยลงและล่าช้ากว่าปกต่  

ซ้�งเป็นี้สาเห้ตุขึ้องการเก่ดปัญ่ห้าภัยแล้ง ส่งผู้ลให้้ปร่มาณ  

“นี้ำ�าในี้แห้ล่งกักเก็บันี้ำ�า” ไม่เพ้ื่ยงพื่อและขึ้าดแคลนี้ และ 

สร้างผู้ลกระทบัต่อเน่ี้�องไปยังระบับัต่าง ๆ อาท่ ส่งผู้ลต่อนี้ำ�า 

ในี้ระบับัชลประทานี้และทำาการเกษตร การใช้นี้ำ�าระดบััครัวเร่อนี้ 

และเม่อง ห้ร่ออุตสาห้กรรม รวมถ้ิ่งส่งผู้ลให้้ปร่มาณนี้ำ�าด่บั 

ท้�ใช้ทำานี้ำ�าประปาขึ้าดแคลนี้ และส่งผู้ลให้้ “นี้ำ�าประปาเค็ม” 

เน่ี้�องมาจัากนี้ำ�าทะเลห้นุี้นี้ส้งและไม่สามารถิ่ปล่อยนี้ำ�าจ่ัด 

ไปผู้ลักดันี้นี้ำ�าเค็มได้ ซ้�งจัะส่งผู้ลต่อสุขึ้ภาพื่ต่อทุกคนี้ โดยเฉพื่าะ

ผู้้้ป่วยและผู้้้ส้งอายุ

และความแปรปรวนี้ขึ้องปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ยังส่งผู้ลโดยตรง 

ต่อการวางแผู้นี้ในี้การระบัายนี้ำ�า ในี้ขึ้ณะท้�เม่องไม่ม้การบัร่ห้าร

จััดการการใช้ประโยชน์ี้ท้�ด่นี้ท้�เห้มาะสม และไม่ม้การเตร้ยม

โครงสร้างพ่ื่�นี้ฐานี้ท้�ม้ประส่ทธ่ิภาพื่ เช่นี้ทางระบัายนี้ำ�าท้�เพ้ื่ยงพื่อ 

ก็อาจัจัะเก่ดนี้ำ�าท่วมซำ�าซากได้ แม้ปร่มาณฝนี้ท้�ตกอาจัจัะไม่ได้

มากกว่าปกต่ก็เป็นี้ได้

ฝนตกี่หนักี่
ผลกริะทบจากฝนท่�ต่กมากต่่อแหล่งกักเก็บนำ�า ห้ากปร่มาณฝนี้ตกมากเก่นี้ไปและเก่นี้ปร่มาณกักเก็บั

ส้งสุดขึ้องแห้ล่งนี้ำ�าห้ร่อเข่ึ้�อนี้ จัำาเป็นี้ต้องระบัายนี้ำ�าออกจัากเข่ึ้�อนี้เพ่ื่�อไม่ให้้เข่ึ้�อนี้แตก ซ้�งจัะกระทบัต่อพ่ื่�นี้ท้� 

ด้านี้ท้ายเข่ึ้�อนี้โดยตรง เช่นี้ ทำาให้้เก่ดนี้ำ�าท่วม ผู้ลผู้ล่ตเส้ยห้าย และอาจัส่งผู้ลกระทบัถ้ิ่งในี้เขึ้ตเม่องท้�ม้ผู้้้คนี้

อาศัยห้นี้าแน่ี้นี้ ซ้�งไม่ได้ม้การวางแผู้นี้ระบับัระบัายนี้ำ�าให้้สามารถิ่รองรับันี้ำ�าปร่มาณมากได้ อาจัส่งผู้ลให้้เก่ด 

นี้ำ�าท่วม และสร้างความเส้ยห้ายอย่างมาก

ท้�ผู่้านี้มาเห็้นี้ได้ชัดว่า การพัื่ฒนี้าเม่องอย่างไร้ท่ศทางห้ร่อการพัื่ฒนี้าเม่องท้�ไม่คำาน้ี้งถ้ิ่งการเปล้�ยนี้แปลง 

การใช้ประโยชน์ี้ท้�ด่นี้อย่างเห้มาะสม โดยเฉพื่าะอย่างย่�ง การสร้างส่�งก่อสร้างรุกลำ�าและถิ่มพ่ื่�นี้ท้�รับันี้ำ�า  

แห้ล่งนี้ำ�า ลำาคลอง พ่ื่�นี้ท้�ชุ่มนี้ำ�า ทำาให้้พ่ื่�นี้ท้�สำาห้รับัรองรับันี้ำ�าฝนี้น้ี้อยลงไป ในี้ขึ้ณะท้�ระบับัโครงสร้างพ่ื่�นี้ฐานี้ 

ขึ้องเม่องเองม้ไม่เพ้ื่ยงพื่อและไม่ได้ม้การวางแผู้นี้ล่วงห้น้ี้าห้ากต้องเผู้ช่ญ่กับัฝนี้ตกห้นัี้กห้ร่อเก่ดภัยพ่ื่บััต่ เช่นี้ 

ระบับัระบัายนี้ำ�า ดังนัี้�นี้เม่�อเก่ดนี้ำ�าท่วมจ้ังเป็นี้สาเห้ตุขึ้องการส้ญ่เส้ยทางด้านี้เศรษฐก่จัค่อนี้ข้ึ้างส้ง
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เหตุุการู้ณ์์ท่์�เคำยเกิดและม่ิแนว้โน�มิเกิดอ่กในอนาคำตุ

ภูเก็ี่ตฝนตกี่หนักี่กี่ร้ะทบเข้ตเศร้ษฐกิี่จ เส่ยหายไม่ตำ�ากี่ว่า 120 ล้านบาท
เห้ตุการณ์นี้ำ�าท่วมภ้เก็ตในี้ปี พื่.ศ. 2556 ท้�ฝนี้ตกห้นัี้กในี้พ่ื่�นี้ท้�จัังห้วัดภ้เก็ต ต่ดต่อกันี้เป็นี้เวลานี้านี้กว่า 2 ชั�วโมง ส่งผู้ลให้้

พ่ื่�นี้ท้�เทศบัาลเม่องป่าตองม้นี้ำ�าท่วมถิ่นี้นี้ห้ลายสายในี้พ่ื่�นี้ท้�นี้ำ�าท่วมส้ง 20-50 เซนี้ต่เมตร ถิ่นี้นี้บัางสายถ้ิ่กนี้ำ�าท่วมตัดขึ้าด 

รถิ่ไม่สามารถิ่สัญ่จัรได้ ทำาให้้แห้ล่งท่องเท้�ยว ร้านี้ค้า ผัู้บั และบัาร์เบ้ัยร์ต้องปิดตัวชั�วคราว ทำาให้้ส้ญ่รายได้นัี้บัส่บัล้านี้บัาท  

นี้อกจัากน้ี้�ห้ากเก่ดนี้ำ�าท่วมในี้เขึ้ตเทศบัาลนี้ครภ้เก็ต โดยเฉพื่าะในี้จัดุท้�เป็นี้ยา่นี้เม่องเกา่แต่ละครั�งนัี้�นี้ ได้ส่งผู้ลกระทบัดา้นี้เศรษฐก่จั

ค่ดเป็นี้ตัวเง่นี้ไม่ตำ�ากว่าครั�งละ 120 ล้านี้บัาท (ไทยรัฐออนี้ไลน์ี้ (2556), MGRonline (2556, 2562))

ท่�มา: ไทยรั้ฐออนไลน์ (2556)
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ฝนตกี่น้อย
เม่�อปี 2563 ศ้นี้ย์ว่จััยธินี้าคารออมส่นี้ ได้ระบุัสถิ่านี้การณ์ภัยแล้งว่ารุนี้แรงกว่าปี 2558 ส่งผู้ลกระทบั 

ต่อเกษตรกร 2.93 ล้านี้ราย พ่ื่�นี้ท้�เพื่าะปล้กพ่ื่ชเศรษฐก่จั 27.7 ล้านี้ไร่ ม้ลค่าความเส้ยห้าย 2.6 ห้ม่�นี้ล้านี้บัาท  

(ฐานี้เศรษฐก่จั, 2563) เน่ี้�องมากจัากฤด้ฝนี้ปี 2562 นัี้�นี้ ม้ฝนี้ตกน้ี้อยมาก นี้ำ�าท้�กักเก็บัไว้ได้ค่อ “นี้ำ�าต้นี้ทุนี้”  

ม้ในี้ปร่มาณตำ�ากว่าความต้องการใช้จัร่ง ข้ึ้อม้ล ณ วันี้ท้� 1 พื่.ย. 62 เข่ึ้�อนี้ภ้ม่พื่ล เข่ึ้�อนี้ส่ร่ก่ต่� และเข่ึ้�อนี้อุบัลรัตน์ี้  

ม้ปร่มาณนี้ำ�าสะสมอย้่แค่ประมาณ 5,000 ล้านี้ล้กบัาศก์เมตร น้ี้อยกว่าปร่มาณความต้องการใช้นี้ำ�าจัร่ง ๆ  

2-3 เท่า ส่วนี้นี้ำ�าในี้อ่างเก็บันี้ำ�าขึ้นี้าดให้ญ่่ทั�วประเทศ ม้ปร่มาณนี้ำ�าน้ี้อยกว่าปีก่อนี้อย้่ประมาณ 12%  

สัญ่ญ่าณความขึ้าดแคลนี้นี้ำ�าจ้ังปรากฏให้้เห็้นี้ตั�งแต่ช่วงปลายปี

 

ความต้องการใช้นี้ำ�าในี้ภาคการเกษตรขึ้องประเทศไทยนัี้�นี้ค่ดเป็นี้ร้อยละ 70-75 ขึ้องความต้องการนี้ำ�า

ทั�งห้มด ในี้ขึ้ณะท้�ภาคอุปโภคบัร่โภคใช้นี้ำ�าน้ี้อยกว่าร้อยละ 4 ใกล้เค้ยงกับัภาคธุิรก่จั และเม่�อปร่มาณนี้ำ�าฝนี้ 

ม้ความผัู้นี้แปรส้งข้ึ้�นี้จัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศ ปัญ่ห้าสำาคัญ่ท้�จัะเก่ดข้ึ้�นี้ในี้อนี้าคตเม่�อเก่ดภัยแล้ง

นัี้�นี้ค่อ การแย่งช่งทรัพื่ยากรนี้ำ�าระห้ว่างภาคการบัร่โภคอุปโภคในี้ครัวเร่อนี้ ภาคธุิรก่จัและอุตสาห้กรรม  

ซ้�งส่วนี้ให้ญ่่อย้ใ่นี้พ่ื่�นี้ท้�เม่องกับัภาคการเกษตร ซ้�งเม่�อปร่มาณนี้ำ�าม้จัำากัด ทำาให้้ต้องให้้ความสำาคัญ่กับัพ่ื่�นี้ท้�เม่อง

มากกว่าภาคการเกษตร ซ้�งจัะเห็้นี้ได้จัากการแก้ปัญ่ห้าท้�ขึ้าดความสมดุลโดยการลดนี้ำ�าห้ร่อให้้ภาคการเกษตร

ห้ยุดทำาการเกษตร เพ่ื่�อให้้ม้นี้ำ�าเพ้ื่ยงพื่อกับัความต้องการขึ้องภาคส่วนี้อ่�นี้ (สกสว, 2563)

18

รู้�ทั
นก
ารู้
เป
ลี่� ย
นแ
ปลี่
งส
ภา
พ
ภ้มิ
อา
กา
ศ



19



ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “ภัยแล้ง” 
1. ภัยแล้ง เป็นี้ภัยธิรรมชาต่ท้�เก่ดข้ึ้�นี้ตามปกต่

ความจริิง สาเห้ตุขึ้องภัยแล้งส่วนี้ห้น้ี้�งมาจัากธิรรมชาต่และอ้กส่วนี้ห้น้ี้�งค่อการบัร่ห้ารจััดการนี้ำ�าท้�ไม่เห้มาะสม  

ห้น่ี้วยงานี้ท้�เก้�ยวข้ึ้องต้องม้การปรับัร้ปแบับัการบัร่ห้ารจััดการทรัพื่ยากรนี้ำ�าให้ม่ภายใต้สถิ่านี้การณ์การเปล้�ยนี้แปลง

สภาพื่ภ้ม่อากาศ

เหตุุการู้ณ์์ท่์�เคำยเกิดและม่ิแนว้โน�มิเกิดอ่กในอนาคำตุ
ภัยแล้งหนักี่สุดในร้อบ 

การเก่ดภัยแล้งในี้ช่วงกลางปี พื่.ศ.2562 บัร่เวณภาคตะวันี้ออกเฉ้ยงเห้น่ี้อ ภาคเห้น่ี้อ และภาคกลาง ม้สาเห้ตุห้ลักมาจัาก

ปรากฏการณ์เอลน้ี้โญ่ (ภัยแล้ง) ท้�เก่ดในี้ช่วงปลายปี 2561 ทำาให้้เก่ดฝนี้ท่�งช่วงในี้ฤด้ฝนี้นี้านี้ 2 เด่อนี้ (ม่.ย.-ก.ค. 2562) ปร่มาณ 

ฝนี้ตกน้ี้อยกว่าปกต่ ทำาให้้นี้ำ�าในี้เข่ึ้�อนี้ห้ลายแห่้งอย้ใ่นี้ระดับัตำ�า ถ้ิ่งจัะม้ฝนี้ตกแต่เป็นี้ฝนี้ท้�เก่ดในี้พ่ื่�นี้ท้�ใต้เข่ึ้�อนี้จ้ังไม่สามารถิ่กักเก็บั

นี้ำ�าได้ เม่�อถ้ิ่งฤด้ร้อนี้ ทำาให้้เก่ดภัยแล้งท้�รุนี้แรง นัี้บัว่าเป็นี้ภัยแล้งท้�รุนี้แรงมากเป็นี้อันี้ดับั 2 ท้�เคยเก่ดข้ึ้�นี้ในี้อด้ต ซ้�งสถิ่านี้การณ์

ภัยแล้งน้ี้� ทำาให้้ 54 จัังห้วัด เส้�ยงขึ้าดแคลนี้นี้ำ�าเพ่ื่�ออุปโภคบัร่โภค และ 46 จัังห้วัด เส้�ยงขึ้าดแคลนี้นี้ำ�าเพ่ื่�อการเกษตร โดยเฉพื่าะ

ภาคกลางจัะประสบัปัญ่ห้าภัยแล้งมากท้�สุด ทำาให้้งดการจ่ัายนี้ำ�าเพ่ื่�อแก่ภาคการเกษตร และให้้กระทรวงเกษตรและสห้กรณ ์(กษ.) 

ห้ามาตรการรองรับัความเด่อดร้อนี้ให้้กับัเกษตรกร
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คำลื�นคำว้ามิรู้�อน  
ปรู้ากฏการู้ณ์์เกาะคำว้ามิรู้�อนเมืิอง 

คล่�นความร้้อน (Heat Waves)
ห้ลายคนี้คงเคยไดย้น่ี้คำาว่า “คล่�นความร้ิอน” กันี้มาบัา้งแล้ว แต่ยงัม้บัางคนี้ท้�ค่ดว่าเป็นี้เพ้ื่ยงแค่สภาพื่อากาศท้�ร้อนี้มากกวา่

ปกต่ แต่จัร่ง ๆ  แล้วนัี้�นี้ คล่�นี้ความร้อนี้ค่อปรากฏการณ์ท้�เก่ดจัากอากาศร้อนี้จััดสะสมอย่้บัร่เวณใด บัร่เวณห้น้ี้�งในี้แผู่้นี้ด่นี้ สำาห้รับั

ประเทศไทยกรมอุตุน่ี้ยมว่ทยาได้ระบุัว่า การเก่ดคล่�นี้ความร้อนี้นัี้�นี้ จัะต้องม้ลักษณะอุณหภููมิสููงกว่า 38-41 องศาเซลเซ่ยสู และ

ต้่องยาวนานมากกว่า 48 ชัั่�วโมง 

สามารถิ่แบ่ังออกได้เป็นี้ 2 ประเภท ค่อ

- คล่�นี้ความร้อนี้แบับัสะสมความร้อนี้ เก่ดในี้พ่ื่�นี้ท้�ท้�ม้การสะสมความร้อนี้เป็นี้เวลานี้านี้ อากาศแห้้ง ลมน่ี้�ง ทำาให้้ 

ความร้อนี้จัากแสงอาท่ตย์ไม่เคล่�อนี้ท้� มักเก่ดในี้ประเทศอ่นี้เด้ย แอฟ้ร่กา ออสเตรเล้ย อเมร่กาเห้น่ี้อ ฯลฯ

- คล่�นี้ความร้อนี้แบับัพัื่ดพื่าความร้อนี้ โดยเก่ดจัากลมห้อบัความร้อนี้จัากทะเลทรายข้ึ้�นี้ไปในี้เขึ้ตห้นี้าว มักเก่ดข้ึ้�นี้ 

แถิ่วทะเลเมด่เตอร์เรเน้ี้ยนี้ แคนี้าดาตอนี้ใต้ ฯลฯ

ผลกริะทบจากคล่�นความร้ิอน จัะส่งผู้ลทำาให้้ผู้้้ท้�อย้ใ่นี้ท้�ร่ม อาท่ ผู้้้ส้งอายุ ผู้้้ป่วยความดันี้โลห่้ตส้ง อาจัเส้�ยงเป็นี้โรคลมแดด 

(Heatstroke) ห้ร่อโรคเพื่ล้ยแดด (Heat Exhaustion) เนี้่�องจัากอากาศร้อนี้สามารถิ่ทำาลายระบับัเผู้าผู้ลาญ่อาห้ารในี้ร่างกาย 

และยังส่งผู้ลต่อผู้้้ท้�ทำาก่จักรรมห้ร่อทำางานี้กลางแจ้ัง เช่นี้ แรงงานี้ก่อสร้าง เกษตรกร และยังทำาความเส้ยห้ายให้้กับัผู้ลผู้ล่ตทาง 

การเกษตร ส่งผู้ลต่อความมั�นี้คงทางด้านี้อาห้ารอ้กด้วย นี้อกจัากน้ี้�ผู้ลกระทบัทางอ้อมเม่�ออากาศร้อนี้เป็นี้เวลายาวนี้านี้ ทำาให้้

ปร่มาณความต้องการใช้พื่ลังงานี้ส้งมากข้ึ้�นี้เน่ี้�องมาจัากการใช้อุปกรณ์เคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้าท้�สร้างความเย็นี้มากข้ึ้�นี้ อาท่ การใช้พัื่ดลม 

เคร่�องปรับัอากาศและต้เ้ยน็ี้ ซ้�งเป็นี้เคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้าท้�ก่นี้ไฟ้มากอย้แ่ล้วและตอ้งทำางานี้ห้นี้กัมากย่�งข้ึ้�นี้ จ้ังทำาให้้ปร่มาณการใช้ไฟ้ฟ้้า

ขึ้องเม่องโดยรวมเพ่ื่�มส้งมากข้ึ้�นี้ อาจันี้ำามาซ้�งปัญ่ห้าความมั�นี้คงทางด้านี้พื่ลังงานี้
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ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “คล่�นความร้้อน” 
1. ร้อนี้ทะลุปรอท ไม่ใช่ คล่�นี้ความร้อนี้

ความจริิง คล่�นี้ความร้อนี้ต้องม้สเกลให้ญ่่ คล้ายกับัคล่�นี้ในี้ทะเลท้�เคล่�อนี้เข้ึ้ามา แต่บ้ัานี้เราเป็นี้ความร้อนี้ระอุในี้พ่ื่�นี้ท้�  

ม้การรับัแดดโดยตรง และลมน่ี้�งเท่านัี้�นี้

เหตุุการู้ณ์์ท่์�เคำยเกิดและม่ิแนว้โน�มิเกิดอ่กในอนาคำตุ
เหตุกี่าร้ณ์คล่�นความร้้อนทั�วโลกี่

การเก่ดคล่�นี้ความร้อนี้ทั�วโลก เช่นี้ เด่อนี้เมษายนี้-พื่ฤษภาคม 2558 ประเทศอ่นี้เด้ยวม้ยอดเส้ยช้ว่ตจัากมหั้นี้ตภัย 

คล่�นี้ความร้อนี้พุ่ื่งทะลุ 1,500 ราย ปี 2561 ท้�ประเทศญ้่�ปุ่นี้ม้ผู้้้ป่วยซ้�งเป็นี้ผู้้้ส้งวัย ป่วยเป็นี้โรคลมแดดต้องเข้ึ้ารับัการรักษา 

ในี้โรงพื่ยาบัาลนัี้บัห้ม่�นี้ราย ปี 2562 คล่�นี้ความร้อนี้ในี้เด่อนี้ม่ถุิ่นี้ายนี้-เด่อนี้กรกฎาคม ในี้ฝรั�งเศส ส่งผู้ลให้้ม้ผู้้้เส้ยช้ว่ต 

จัำานี้วนี้ 1,435 คนี้ เด่อนี้ธัินี้วาคมปี 2562 ประเทศออสเตรเล้ย ม้อุณห้ภ้ม่เฉล้�ยทั�วประเทศส้งถ้ิ่ง 40.9 องศาเซลเซ้ยส และ 

เก่ดคล่�นี้ความร้อนี้ในี้ 10 พ่ื่�นี้ท้� และถ้ิ่กบัันี้ท้กไว้ว่าได้ทำาลายสถ่ิ่ต่เป็นี้ปีท้�ร้อนี้ท้�สุดในี้ประวัต่การณ์ขึ้องออสเตรเล้ย เพื่ราะม้  

33 วันี้ต่อเน่ี้�องท้�อุณห้ภ้ม่เฉล้�ยทั�งประเทศส้งเก่นี้ 39 องศาเซลเซ้ยส (ทศพื่ล, 2564) เด่อนี้ส่งห้าคม 2563 เก่ดคล่�นี้ความร้อนี้ 

ในี้ญ้่�ปุ่นี้ ทำาให้้ในี้ช่วง 9 วันี้ ม้ผู้้้เส้ยช้ว่ตจัากการเป็นี้ลมแดด จัำานี้วนี้ 26 ราย โดย 80% เป็นี้ผู้้้ส้งอายุ (Thaipbs, 2563)  

เด่อนี้มกราคม 2564 คล่�นี้ความร้อนี้ได้เข้ึ้าปกคลุมพ่ื่�นี้ท้�ตะวันี้ออกเฉ้ยงใต้ขึ้องออสเตรเล้ย ส่งผู้ลให้้เก่ดไฟ้ป่าปะทุข้ึ้�นี้ห้ลายแห่้ง 

ใกล้ตัวเม่อง 
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สำถิิติัผู่้�เส่ำยช่่วิ้ตัจากคู่ลื�นคู่ว้ามืรู้�อนมืากท่์�สุำด 5 ลำาดับ รู้ว้มื 135,010 คู่น ในรู้อบกว้�า 10 ป ีดังน่�

ทว่ปียุโร้ปี พ.ศ. 2546 ม่ผู้้้เส่ยช่่วิตร้วม 71,310 คุน

ปีร้ะเทศรั้สเซ่ย พ.ศ. 2553 ม่ผู้้้เส่ยช่่วิตร้วม 55,736 คุน

ทว่ปียุโร้ปีเมื�อ พ.ศ. 2549 ม่ผู้้้เส่ยช่่วิตร้วม 3,418 คุน

อินเด่ย พ.ศ. 2541 ม่ผู้้้เส่ยช่่วิตร้วม 2,541 คุน

อินเด่ย พ.ศ. 2558 ม่ผู้้้เส่ยช่่วิตร้วม 2,005 คุน

ทั�งน้ี้�กรมอุตุน่ี้ยมว่ทยา (2553) ได้ย่นี้ยันี้แล้วว่า ปริะเทศไทย “ไม่ม่” โอกาสูเกิดคล่�นความร้ิอน เน่ี้�องจัากไม่ได้ตั�งอย้ ่

ในี้พ่ื่�นี้ท้�อากาศร้อนี้จััด และไม่ม้ทะเลทรายเห้ม่อนี้อ่นี้เด้ยห้ร่อออสเตรเล้ย ซ้�งประเทศไทยจัะม้มวลอากาศเย็นี้จัากประเทศจ้ันี้ 

แผู่้ลงมาทุก 7-10 วันี้ ช่วยลดอุณห้ภ้ม่ไม่ให้้ร้อนี้จััดอ้กด้วย 
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ท่�มา: Thaipbs (2562)

ปร้ากี่ฏกี่าร้ณ์เกี่าะความร้้อนเม่อง (Urban Heat Island)

สำาห้รับัเม่องให้ญ่่ในี้ปัจัจุับัันี้ม้ความเจัร่ญ่และม้การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่แวดล้อมมากข้ึ้�นี้ ทำาให้้เห็้นี้การเปล้�ยนี้แปลง 

ท้�เห็้นี้ได้ชัด อาท่ เม่องม้อากาศร้อนี้ข้ึ้�นี้ ลมพัื่ดน้ี้อยลง และเก่ดมลพ่ื่ษทางอากาศ ซ้�งล้วนี้แต่เก้�ยวข้ึ้องกับัการเก่ด “ปริากฏการิณ์

เกาะความร้ิอนเม่อง (Urban Heat Island)” ทั�งส่�นี้ ซ้�งปรากฏการณ์เกาะความร้อนี้เม่องนัี้�นี้ ค่อ การท้�ความร้อนี้ท้�เก่ดในี้เม่อง

ลอยตัวแผู่้ปกคลุมไปทั�งเม่อง ส่งผู้ลให้้ภายในี้เม่องนัี้�นี้ม้ร้อนี้กว่าภายนี้อกเม่อง สาเห้ตุจัากธิรรมชาต่และโดยเฉพื่าะจัากก่จักรรม

ขึ้องมนุี้ษย์ อาท่ การเปล้�ยนี้แปลงพ่ื่�นี้ท้�ท้�เคยเป็นี้ต้นี้ไม้ไปสร้างถิ่นี้นี้ อาคาร บ้ัานี้เร่อนี้ ฯลฯ และใช้วัสดุส่�งก่อสร้างท้�เก็บักัก 

ความร้อนี้ เช่นี้ คอนี้กร้ต ยางมะตอย ร่วมกับัความร้อนี้ท้�ปล่อยสะสมออกมาจัากเคร่�องปรับัอากาศ การเผู้าผู้ลาญ่เช่�อเพื่ล่ง  

ไอเส้ยจัากรถิ่ยนี้ต์ เป็นี้ต้นี้ ซ้�งแนี้วทางท้�ด้ท้�สุดค่อการเพ่ื่�มพ่ื่�นี้ท้�ส้เข้ึ้ยว ซ้�งทางองค์การอนี้ามัยโลก (WHO) ได้กำาห้นี้ดไว้ว่าสัดส่วนี้

พ่ื่�นี้ท้�ส้เข้ึ้ยวท้�เห้มาะสมสำาห้รับัเม่องส่�งแวดล้อมด้ค่อ 9 ตารางเมตรต่อคนี้ 
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ผลกริะทบจ้ังทำาให้้อากาศภายในี้เม่องย่�งร้อนี้มากข้ึ้�นี้และถ้ิ่กกดทับัจัากอากาศเย็นี้ท้�อย้่ภายนี้อกเม่อง ทำาให้้เก่ดลักษณะ

เห้ม่อนี้โดมความร้อนี้ ซ้�งทำาให้้ความร้อนี้และฝุ่นี้ไม่สามารถิ่กระจัายตัวออกจัากพ่ื่�นี้ท้�เม่องได้ (ส่ร่ประภาภรณ์, 2563) และ 

ผู้ลกระทบัห้น้ี้�งจัากปรากฎการณ์เกาะความร้อนี้เม่องค่อทำาให้้เก่ดฝนี้ตกในี้ช่วงเวลาเล่กงานี้และเก่ดเวลาใกล้เค้ยงกันี้ทุกวันี้  

ห้ร่อท้�เร้ยกกันี้แบับัไม่เป็นี้ทางการว่า “ฝนี้ราชการ” (กรุงเทพื่ธุิรก่จั, 2563) 

ท่�มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า (2562)

ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “ปรู้ากฏการู้ณ์์เกาะคำว้ามิรู้�อนเมืิอง” 
1. เน่ี้�องจัากการสร้างส่�งก่อสร้างมากมายในี้เม่อง เป็นี้สาเห้ตุให้้เก่ดปรากฏการณ์เกาะความร้อนี้เม่อง

ความจริิง ปัจัจััยท้�เป็นี้สาเห้ตุขึ้องการเก่ดปรากฏการณ์เกาะความร้อนี้เม่องท้�สำาคัญ่อ้กอย่างค่อ พื่ฤต่กรรม 

การใช้ช้ว่ตขึ้องผู้้้คนี้ เช่นี้ การเด่นี้ทาง การใช้รถิ่ยนี้ต์จัำานี้วนี้มาก การใช้ไฟ้ฟ้้าในี้ครัวเร่อนี้ (กรนี้ภา ยังคง, 2561)

2. ความร้อนี้ในี้เม่องท้�เก่ดข้ึ้�นี้จัากปรากฏการณ์ความร้อนี้เม่อง จัะอย้่บัร่เวณเขึ้ตเม่องเท่านัี้�นี้

ความจริิง อ่ทธ่ิพื่ลขึ้องปรากฏการณ์เกาะความร้อนี้เม่องสามารถิ่แพื่ร่ออกไปยังนี้อกเม่องได้ จัะไกลแค่ไห้นี้ 

ข้ึ้�นี้อย้่กับัปัจัจััยขึ้องกระแสลมและขึ้นี้าดพ่ื่�นี้ท้�ขึ้องเกาะความร้อนี้ ซ้�งสามารถิ่แพื่ร่ไปได้ไกลมากถ้ิ่ง 30 ก่โลเมตร 

(กรมป่าไม้, 2556)

26

รู้�ทั
นก
ารู้
เป
ลี่� ย
นแ
ปลี่
งส
ภา
พ
ภ้มิ
อา
กา
ศ



27



การู้คำลาดเคำลื�อนของฤด้กาล  
และการู้เปล่�ยนแปลงรู้้ปแบบของพายุ 

การคลาดเคล่�อนี้ขึ้องฤด้กาลและการเปล้�ยนี้แปลงร้ปแบับัขึ้องพื่ายุนัี้�นี้ เป็นี้ผู้ลกระทบัท้�เก่ดจัากการเปล้�ยนี้แปลง 

สภาพื่ภ้ม่อากาศอ้กอย่างห้น้ี้�งท้�สำาคัญ่ ซ้�งเคร่อข่ึ้ายการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศแห่้งประเทศไทย (2562) ได้รายงานี้ว่า 

พื่ายุห้มุนี้เขึ้ตร้อนี้ท้�ม้โอกาสเคล่�อนี้ท้�เข้ึ้าส่้อ่าวไทยในี้ช่วงเด่อนี้ตุลาคมถ้ิ่งเด่อนี้ธัินี้วาคม จัะม้จัำานี้วนี้ลดลง แต่จัำานี้วนี้พื่ายุ 

ท้�ม้ความรุนี้แรงส้งจัะเพ่ื่�มข้ึ้�นี้ร้อยละ 3-9 เน่ี้�องจัากการระเห้ยและปร่มาณไอนี้ำ�าท้�ม้มากข้ึ้�นี้ 

เหตุุการู้ณ์์ท่์�เคำยเกิดและม่ิแนว้โน�มิเกิดอ่กในอนาคำตุ
พายุปาบึกี่ถล่มภาคใต้

เม่�อวันี้ท้� 3-5 มกราคม 2562 พื่ายุปาบ้ักได้เคล่�อนี้เข้ึ้าส่้ทางตอนี้ใต้ขึ้องไทย ซ้�งเป็นี้ปรากฏการณ์ท้�ไม่เคยเก่ดข้ึ้�นี้มาก่อนี้  

ถ่ิ่อเป็นี้ครั�งแรกท้�พื่บัพื่ายุเก่ดข้ึ้�นี้ในี้เด่อนี้มกราคม จัากฤด้กาลปกต่ทางตอนี้ใต้ขึ้องไทย พื่ายุจัะเก่ดในี้ช่วงปลายปีประมาณ 

ตุลาคม-ธัินี้วาคม ซ้�งม้ข้ึ้อสังเกตว่าอาจัเป็นี้ผู้ลมาจัากความผู้นัี้แปรและการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศ ซ้�งนัี้กว่จััยพื่ยายามค้นี้ห้า

ห้ลักฐานี้ให้ม่ ๆ เพ่ื่�อมาสนัี้บัสนุี้นี้อย้่ (ไทยโพื่สต์, 2562) 

กี่าร้เกิี่ดพายุม่แนวโน้มเกิี่ดเพิ�มขึ้�นในอนาคต
ผู้ลการศ้กษาขึ้ององค์กร “Germanwatch” ซ้�งเป็นี้องค์กรประเทศเยอรมน้ี้ท้�ไม่แสดงห้ากำาไร ได้จััดทำาเอกสาร ดัชน้ี้ 

ความเส้�ยงด้านี้ภ้ม่อากาศโลก ซ้�งรายงานี้วา่ ประเทศไทยม้ความเส้�ยงด้านี้ภ้ม่อากาศโลกเปน็ี้อันี้ดับัท้� 9 ขึ้องโลก (จัาก 180 ประเทศ) 

และพื่บัว่าการเก่ดภัยพ่ื่บััต่ทางธิรรมชาต่จัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศทั�วโลกเฉล้�ยม้การเพ่ื่�มข้ึ้�นี้ โดยในี้ปี 1960-1970  

เก่ดเฉล้�ย 39 ครั�งต่อปี แต่ในี้ช่วง 2009-2019 เก่ดประมาณ 238 ครั�งต่อปี เพ่ื่�มข้ึ้�นี้กว่า 6 เท่าตัว และเม่�อพ่ื่จัารณาจัำานี้วนี้พื่ายุ

ท้�เก่ดข้ึ้�นี้ม้แนี้วโน้ี้มเพ่ื่�มข้ึ้�นี้อย่างเห็้นี้ได้ชัด 

 

28

รู้�ทั
นก
ารู้
เป
ลี่� ย
นแ
ปลี่
งส
ภา
พ
ภ้มิ
อา
กา
ศ



(ท่�มา:ปีร้ะสาท, 2564)
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ฤดูซากุี่ร้ะบานเร็้วท่�สุดในร้อบ 1,200 ปี
จัากผู้ลการว่จััยขึ้องมห้าว่ทยาลัยโอซากา รายงานี้ว่า “ฤด้ซากุระ” ซ้�งชาวญ้่�ปุ่นี้ถ่ิ่อว่าเป็นี้ “สัญ่ญ่าณการเร่�มต้นี้ 

ฤด้ใบัไม้ผู้ล่” ได้บัานี้เต็มท้�เม่�อวันี้ท้� 26 ม้นี้าคม 2564 ซ้�งถ่ิ่อว่าเร็วท้�สุดในี้รอบั 1,200 ปี โดยนัี้กว่ทยาศาสตร์ช้�ว่าเป็นี้ผู้ลมาจัาก

การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศทำาให้้เก่ดการคลาดเคล่�อนี้ขึ้องฤด้กาลข้ึ้�นี้ ซ้�งเด่มเก่ดข้ึ้�นี้ช่วงกลางเด่อนี้เมษายนี้ขึ้องทุกปี  

(BBC news, 2564)

 

(ท่�มา BBC news, 2564)
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การู้เพิ�มิข้�นของรู้ะดับนำ�าท์ะเลและการู้กัดเซาะช่ายฝ่� ง

การเพ่ื่�มข้ึ้�นี้ขึ้องระดับันี้ำ�าทะเลห้ร่อระดับันี้ำ�าทะเลส้งข้ึ้�นี้  

เป็นี้อ้กห้น้ี้�งผู้ลกระทบัท้�เก่ดจัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ 

ภ้ม่อากาศซ้�งคุกคามการดำารงช้ว่ตขึ้องชุมชนี้ชายฝั�งทะเล เช่นี้ 

การรุกลำ�าขึ้องนี้ำ�าเค็มส่งผู้ลให้้ผู้ลผู้ล่ตข้ึ้าวลดลงในี้พ่ื่�นี้ท้�อ่าวไทย

ตอนี้บันี้ขึ้องประเทศไทย ทำาให้้ป่าชายเลนี้ลดน้ี้อยลงและ 

แนี้วปะการังเส่�อมโทรม ส่งผู้ลทำาให้้รายได้ขึ้องชาวประมง 

ลดน้ี้อยลงเน่ี้�องจัากระบับัน่ี้เวศชายฝั�งเปล้�ยนี้แปลง ซ้�งม้รายงานี้

ผู้ลการว่จััยว่า นี้ำ�าทะเลม้การเพ่ื่�มข้ึ้�นี้ 5 ม่ลล่เมตรต่อปีในี้ช่วง  

25 ปีท้�ผู่้านี้มา ประกอบักับัการทรุดตัวขึ้องแผู่้นี้ด่นี้ในี้บัร่เวณ

ปากแม่นี้ำ�าร่วมด้วย (OpenDevelopment Thailand, 2561) 

IPCC ไดค้าดการณแ์นี้วโน้ี้มว่าระดับันี้ำ�าทะเลจัะเพื่่�มส้งข้ึ้�นี้

อ้ก 18 – 60 เซนี้ต่เมตร ในี้ปี พื่.ศ. 2643 และในี้บัางพ่ื่�นี้ท้�ขึ้อง

ประเทศไทยจัะม้การรุกลำ�าขึ้องนี้ำ�าทะเลเข้ึ้าส่้ชั�นี้นี้ำ�าบัาดาล 

ตามแนี้วชายฝั�งทะเล ทำาให้้นี้ำ�าในี้ชั�นี้บัาดาลม้การปนี้เป้�อนี้  

ส่งผู้ลกระทบัโดยตรงต่อการอุปโภคและบัร่โภคขึ้องชุมชนี้และ

ห้น่ี้วยงานี้อุตสาห้กรรมท้�ตั�งอย้่ตามแนี้วชายฝั�ง (ปรัชญ่า และ

คณะ, 2555) นี้อกจัากน้ี้�ประเทศไทยยงัต้องเผู้ช่ญ่ปัญ่ห้านี้ำ�าท่วม

ตามแนี้วชายฝั�ง ส่งผู้ลให้้นี้ำ�าท้�ท่วมเข้ึ้ามาในี้แผู่้นี้ด่นี้ และ 

ไม่สามารถิ่ระบัายนี้ำ�าได้ทันี้เวลา นี้อกจัากน้ี้�ยังม้การคาดการณ์

ว่าคล่�นี้พื่ายุซัดฝั�งในี้ประเทศไทยจัะทว้ความรุนี้แรงมากข้ึ้�นี้ 

ร้อยละ 32.7 ในี้พ่ื่�นี้ท้�เขึ้ตกรุงเทพื่มห้านี้ครและภาคกลาง 

จัะได้รับัผู้ลกระทบัห้นี้กัท้�สุด (กรมส่งเสร่มคุณภาพื่ส่�งแวดล้อม, 

2563)

ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “กี่าร้เพิ�มขึ้�นข้องร้ะดับนำ�าทะเล”
1. ระดับันี้ำ�าทะเลชายฝั�งส้งข้ึ้�นี้จัะส่งผู้ลกระทบักับัผู้้้ท้�อาศัยบัร่เวณชายฝั�งทะเลเท่านัี้�นี้ 

ความจริิง ระดับันี้ำ�าทะเลบัร่เวณชายฝั�งอาจัส้งข้ึ้�นี้มากจันี้เป็นี้สาเห้ตุการเก่ดนี้ำ�าท่วมได้บ่ัอยข้ึ้�นี้ และอาจัท่วมเข้ึ้ามา 

ถ้ิ่งเขึ้ตเม่อง นี้อกจัากนัี้�นี้นี้ำ�าเค็มท้�รุกลำ�าเข้ึ้ามาปนี้กับันี้ำ�าจ่ัดยังส่งผู้ลต่อคุณภาพื่นี้ำ�า ทำาให้้ทั�งประมงและการเกษตร 

ได้รับัความเส้ยห้าย

ผู้ลกระทบัขึ้องการเปล้�ยนี้แปลงภ้ม่อากาศท้�ม้ต่อการเพ่ื่�มส้งข้ึ้�นี้ขึ้องระดับันี้ำ�าทะเลนัี้�นี้ ส่งผู้ลกระทบัต่อด่นี้ดอนี้สามเห้ล้�ยม 

ปากแม่นี้ำ�าเส้�ยงจัะเก่ดนี้ำ�าท่วมเพ่ื่�มมากข้ึ้�นี้ ซ้�งเป็นี้ปัญ่ห้าท้�เก่ดข้ึ้�นี้อย้่เป็นี้ประจัำาอย้่แล้ว และยังส่งผู้ลกระทบัต่อคุณภาพื่และ 

ปร่มาณนี้ำ�าจ่ัด แห้ล่งอาห้าร และกระทบัต่อผู้้้คนี้ท้�อย้่ในี้เกาะต่าง ๆ อ้กด้วย 
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ผิลกี่ร้ะทบข้องกี่าร้เปล่�ยนแปลงภูมิอากี่าศท่�ม่ต่อกี่าร้เพิ�มสูงขึ้�นข้องร้ะดับนำ�าทะเล

ผิลกี่ร้ะทบ ร้ายละเอ่ยด

ด่นี้ดอนี้สามเห้ล้�ยมปากแม่นี้ำ�า ม้ภาวะการเส้�ยงส้งมากต่อการเก่ดภาวะนี้ำ�าท่วม เม่�อนี้ำ�าทะเลม้ระดับัส้งข้ึ้�นี้ 

ด่นี้ดอนี้สามเห้ล้�ยมปากแม่นี้ำ�าจัำานี้วนี้มากท้�ประสบัปัญ่ห้าอย้่แล้วเน่ี้�องจัาก 

การจััดการทรัพื่ยากรไม่ด้และการทำาลายท้�อย้อ่าศัยท้�อย้ร่อบั ๆ  และในี้บัางกรณ้ 

ได้ม้การสร้างเข่ึ้�อนี้ และส่�งก่อสร้างอ่�นี้ ๆ  เพ่ื่�อป้องกันี้นี้ำ�าท่วมทำาให้้การตกตะกอนี้

ลดลง ทำาให้้การชะล้างพัื่งทลายขึ้องด่นี้ และการจัมตัวลงขึ้องแผู่้นี้ด่นี้ ในี้ท้องถ่ิ่�นี้ 

นัี้�นี้ ๆ ทว้ความรุนี้แรงข้ึ้�นี้ 

คุณภาพื่และปร่มาณนี้ำ�าจ่ัด ผู้ลกระทบัท้�เก่ดข้ึ้�นี้ได้ทันี้ท้จัากภาวะนี้ำ�าท่วมเนี้่�องจัากการเพื่่�มส้งข้ึ้�นี้ขึ้องระดับั 

นี้ำ�าทะเล ค่อคุณภาพื่และแห้ล่งนี้ำ�าจ่ัด ส่วนี้ผู้ลกระทบัในี้ระยะยาว ว่าจัะม้ 

ผู้ลกระทบัต่อแห้ล่งนี้ำ�าใต้ด่นี้ด้วยห้ร่อไม่นัี้�นี้ ยังไม่แน่ี้นี้อนี้การไห้ลเข้ึ้ามาขึ้อง 

นี้ำ�าเค็มจัะก่อให้้เก่ดปัญ่ห้าท้�สำาคัญ่กับัเม่องชายฝั�ง ส่วนี้บันี้เกาะเล็ก ๆ ระดับั 

นี้ำ�าใต้ด่นี้ท้�โดยทั�วไปเป็นี้แห้ล่งนี้ำ�าจ่ัดท้�ม้อย้่อย่างจัำากัดป้องกันี้ได้ยาก และง่าย 

ต่อการแทรกซ้มเข้ึ้าไปขึ้องนี้ำ�าทะเล การรุกไล่ขึ้องนี้ำ�าเค็มเข้ึ้าไปในี้แผู่้นี้ด่นี้ 

ได้เก่ดข้ึ้�นี้แล้วในี้ห้ลายประเทศ ส่วนี้ท้�ราบัตำ�าบัร่เวณชายฝั�งการเพ่ื่�มส้งข้ึ้�นี้ 

ขึ้องระดับันี้ำ�าทะเล อาจัทำาให้้ระดับันี้ำ�าใต้ด่นี้ส้งข้ึ้�นี้นี้ำาไปส่้การเก่ดความสกปรก 

เช่นี้ เช่�อไวรัสและแบัคท้เร้ย จัากระบับัการบัำาบััดนี้ำ�าเส้ย ท้�อาจัห้ลุดเข้ึ้าไป 

ในี้ทางนี้ำ�าได้ ซ้�งจัะก่อให้้เก่ดอันี้ตรายต่อประชากรในี้ท้องถ่ิ่�นี้ได้ไม่โดยตรง 

ก็โดยอ้อม ถ้ิ่าห้ากความสกปรกน้ี้�ห้ลุดเข้ึ้าไปในี้โซ่อาห้าร

แห้ล่งอาห้าร การเพ่ื่�มส้งข้ึ้�นี้ขึ้องระดับันี้ำ�าทะเลจัะกระทบัต่อผู้ลผู้ล่ตอาห้ารขึ้องท้องถ่ิ่�นี้ นี้อกจัากน้ี้� 

ยังกระทบัต่อการผู้ล่ตอาห้ารผู้่านี้ทางพ่ื่�นี้ท้�เกษตรกรรมถ้ิ่กทำาลาย ถ้ิ่กนี้ำ�าท่วม 

เพ่ื่�มมากข้ึ้�นี้ และนี้ำ�าเค็มรุกไล่เข้ึ้าไปได้ยังแห้ล่งนี้ำ�าเพ่ื่�อการเกษตร 

ภาวะการเส้�ยงรุนี้แรงสำาห้รับัคนี้บันี้เกาะ

ขึ้นี้าดเล็ก

ท้�ด่นี้เห้ล่อให้้ผู้้้คนี้อย้่อาศัยได้น้ี้อยลง และทำาให้้แห้ล่งทรัพื่ยากร ธิรรมชาต่ เช่นี้  

แห้ล่งนี้ำ�าจ่ัด ท้�โดยทั�วไปม้น้ี้อยอย้่แล้วเปล้�ยนี้แปลงไป

ท่�มา: กร้มอุตุนิยมวิทยา (2564)
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การิกัดเซาะชั่ายฝ่�ง โดยปกต่เก่ดจัาก 2 สาเห้ตุ ค่อกระบัวนี้การทางธิรรมชาต่และก่จักรรมขึ้องมนุี้ษย์ สำาห้รับัการกัดเซาะ

ชายฝั�งท้�เก่ดผู้ลกระทบัมาจัากการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศนัี้�นี้ เก่ดจัากการเพื่่�มข้ึ้�นี้ขึ้องนี้ำ�าทะเลเฉล้�ยเพื่่�มข้ึ้�นี้ ทั�งยังม้ผู้ลต่อ

สภาวะคล่�นี้และการกัดเซาะชายฝั�ง ส่งผู้ลต่อระบับัน่ี้เวศชายฝั�งทะเลซ้�งเป็นี้ทั�งทรัพื่ยากรท้�สำาคัญ่เป็นี้แห้ล่งประกอบัอาช้พื่ขึ้อง

ชุมชนี้ชายฝั�ง ผู้ลผู้ล่ตทางการประมง และเกษตรกรรมบัร่เวณชายฝั�งรวมไปถ้ิ่งธุิรก่จัการท่องเท้�ยวซ้�งม้ความสำาคัญ่ต่อว่ถ้ิ่ช้ว่ตขึ้อง

ชุมชนี้ท้องถ่ิ่�นี้ และเศรษฐก่จัขึ้องประเทศ ระดับันี้ำ�าทะเลท้�ส้งข้ึ้�นี้ยังทำาให้้บัร่เวณชะวากทะเลท้�อย้่ในี้เขึ้ตพ่ื่�นี้ท้�ตำ�าจัมลงและ 

ถ้ิ่กกัดเซาะมากข้ึ้�นี้ บัร่เวณปากแม่นี้ำ�าจัะเก่ดการผัู้นี้แปรขึ้องนี้ำ�าข้ึ้�นี้นี้ำ�าลงและม้การรุกลำ�าขึ้องนี้ำ�าเค็มเข้ึ้าส่้ลำานี้ำ�า เก่ดการเปล้�ยนี้แปลง

ต่อการดำารงช้ว่ตขึ้องพ่ื่ชและสัตว์นี้ำ�า ระดับันี้ำ�าทะเลท้�ส้งข้ึ้�นี้และเข้ึ้าท่วมบัร่เวณท้�ลุ่มนี้ำ�าเค็มและป่าชายเลนี้ ส่งผู้ลให้้บัร่เวณ 

ท้�ต่ดอย้่กับัชายฝั�งทะเลขึ้องพ่ื่�นี้ท้�ดังกล่าวถ้ิ่กนี้ำ�าทะเลท่วมขัึ้ง และเก่ดกัดเซาะอย่างต่อเน่ี้�อง กระทั�งส้ญ่เส้ยสภาพื่ทางน่ี้เวศ

ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “ผิลกี่ร้ะทบกี่าร้เปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากี่าศท่�ม่ผิลต่อกี่าร้เพิ�มสูงขึ้�นข้องร้ะดับ
นำ�าทะเล”
1. โลกร้อนี้ข้ึ้�นี้ทำาให้้นี้ำ�าแข็ึ้งขัึ้�วโลกละลายมากข้ึ้�นี้ เป็นี้สาเห้ตุทำาให้้นี้ำ�าในี้มห้าสมุทรส้งข้ึ้�นี้

ความจริิง จัร่ง ๆ แล้วม้ห้ลายสาเห้ตุท้�ทำาให้้นี้ำ�าทะเลส้งข้ึ้�นี้ อาท่ แผู่้นี้นี้ำ�าแข็ึ้งขัึ้�วโลกละลาย ปร่มาตรนี้ำ�าในี้มห้าสมุทร 

ขึ้ยายตัวเพ่ื่�มข้ึ้�นี้จัากการด้ดซับัความร้อนี้ท้�เก่ดมากข้ึ้�นี้ ธิารนี้ำ�าแข็ึ้งบันี้ภ้เขึ้า และการกักเก็บันี้ำ�าจ่ัดโดยเข่ึ้�อนี้ต่าง ๆ ลดลง 

ความเข้้าใจผิิดเก่ี่�ยวกัี่บ “กี่าร้กัี่ดเซาะชายฝ่� ง”
1. การแก้ปัญ่ห้ากัดเซาะชายฝั�งท้�ด้ท้�สุดค่อการใช้โครงสร้างทางว่ศวกรรม เช่นี้ กำาแพื่งป้องกันี้คล่�นี้ คันี้ดักทราย  

เข่ึ้�อนี้กันี้คล่�นี้ 

ความจริิง การใช้โครงสร้างทางว่ศวกรรมในี้การป้องกันี้การกัดเซาะชายฝั�ง มักจัะก่อให้้เก่ดผู้ลกระทบัต่อพ่ื่�นี้ท้�ข้ึ้างเค้ยง 

ทำาให้้เก่ดการกัดเซาะต่อเน่ี้�องได้ และส่งผู้ลกระทบัทั�งการใช้พ่ื่�นี้ท้�และอันี้ตรายต่อเร่อประมงชายฝั�งขึ้นี้าดเล็ก ค่าใช้จ่ัายส้ง  

รวมถ้ิ่งปิดบัังทัศนี้ยภาพื่ขึ้องชายห้าดอ้กด้วย (กรมทรัพื่ยากรทางทะเลและชายฝั�ง, 2564) เช่นี้การสร้างกำาแพื่งกันี้คล่�นี้

บัร่เวณโรงแรมห้าดแก้ว ร้สอร์ท สงขึ้ลาเปร้ยบัเท้ยบัระห้ว่างปี 2557 และ 2561 จัะเห็้นี้ว่ากำาแพื่งกันี้คล่�นี้ไม่สามารถิ่ยับัยั�ง

สถิ่านี้การณ์กัดเซาะชายฝั�งได้ ทั�งยังเป็นี้การซำ�าเต่มให้้เก่ดการกัดเซาะท้�รุนี้แรงข้ึ้�นี้อย่างต่อเน่ี้�อง

34

รู้�ทั
นก
ารู้
เป
ลี่� ย
นแ
ปลี่
งส
ภา
พ
ภ้มิ
อา
กา
ศ



(ศ้นย์ข้้อม้ลและข่้าวสืบสวนเพื�อสิทธิิพลเมือง, 2562)

เหตุุการู้ณ์์ท่์�เคำยเกิดและม่ิแนว้โน�มิเกิดอ่กในอนาคำตุ
กี่าร้กัี่ดเซาะชายฝ่� งนคร้ศร่้ธร้ร้มร้าชและสงข้ลา ผิลกี่ร้ะทบจากี่ Climate Change

ปัจัจุับัันี้การเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่ภ้ม่อากาศเข้ึ้ามาม้ผู้ลต่อในี้พ่ื่�นี้ท้�ชายฝั�งด้านี้ตะวันี้ออกขึ้องประเทศ ได้แก่ ชายฝั�งจัังห้วัด

นี้ครราชส้มา (236 ก่โลเมตร) และจัังห้วัดสงขึ้ลา (170 ก่โลเมตร) โดยเน่ี้�องมาจัากอุณห้ภ้ม่โดยรวมส้งข้ึ้�นี้ ทำาให้้ฤด้กาลต่าง ๆ 

เปล้�ยนี้แปลงไป พื่ายุม้ความรุนี้แรงมากข้ึ้�นี้ และท้�สำาคัญ่ค่อทำาให้้ระดับันี้ำ�าทะเลเพ่ื่�มส้งข้ึ้�นี้ จ้ังทำาให้้ห้ลายพ่ื่�นี้ท้�เร่�มม้ปัญ่ห้า 

การกัดเซาะท้�ด่นี้ตามแนี้วชายฝั�งโดยเฉพื่าะในี้ฤด้มรสุม ทางศ้นี้ย์ว่จััยและพัื่ฒนี้าประมงชายฝั�งสงขึ้ลา ได้รายงานี้การกัดเซาะ

ชายฝั�งทางภาคใต้ฝั�งตะวันี้ออกว่า เก่ดข้ึ้�นี้ท้� ห้าดทุ่งใส ห้าดห่้นี้งาม ห้าดบ้ัานี้เราะ ห้าดโพื่ธ่ิ�ทอง ห้าดทรายแก้ว ห้าดท่าส้งบันี้ 

ห้าดสยาม ห้าดบั้านี้ห้น้ี้าโกฐ่ ห้าดบั้านี้เกาะฝ้าย ห้าดจัันี้ทร์แจ้ัง ในี้จัังห้วัดนี้ครศร้ธิรรมราช ห้าดปากระวะ ห้าดม่วงงาม  

ห้าดทรายแก้ว ห้าดแห้ลมสนี้อ่อนี้ ห้าดสม่ห้ลา ห้าดเก้าเส้ง ห้าดแก้ว บ้ัานี้กรงอ่ตา ห้าดสร้อยสวรรค์ ในี้จัังห้วัดสงขึ้ลา ซ้�งเม่�อ

รวมกับัการก่อสร้างต่าง ๆ ในี้พ่ื่�นี้ท้�ชายฝั�งทะเล อาท่ เข่ึ้�อนี้กันี้คล่�นี้ การสร้างท่าเร่อนี้ำ�าล้ก ซ้�งทำาให้้สมดุลเก่ดการเปล้�ยนี้แปลง 

ย่�งทำาให้้เก่ดการกัดเซาะชายฝั�งได้ง่ายข้ึ้�นี้ 
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ท่�มา Hatyaitoday (2564) และ Hatyaifocus (2564)

มัสย่ดเก้าเส้ง ชุมชนี้บ้ัานี้เก้าเส้ง จัังห้วัดสงขึ้ลาบัร่เวณห้าดสม่ห้ลา ถิ่นี้นี้ชลาทัศน์ี้ อำาเภอเม่อง จัังห้วัดสงขึ้ลา
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