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ภาวะโลกร้้อน
(Global Warming)

การที่่�อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของอากาศบนโลกสููงขึ้้�น ในช่่วง 100 ปีีที่่�ผ่่านมา
เป็็นผลมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของก๊๊าซเรืือนกระจก

ภาวะเรืือนกระจก
(Greenhouse Effect)

เกิิดขึ้้�นมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�จากกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของมนุุษย์์ที่่�ผ่่านมาในอดีีต เมื่่�อก๊๊าซเรืือนกระจกเหล่่านี้้�ลอยขึ้้�นไป
สะสมในชั้้�นบรรยากาศมากยิ่่�งขึ้้�น จึึงส่่งผลให้้รัังสีีดวงอาทิิตย์์ที่่�ส่่อง
ผ่่านลงมายัังผิิวโลกไม่่สามารถสะท้้อนกลัับออกไปนอกบรรยากาศได้้
และทำำ�ให้้ความร้้อนจึึงยัังคงหมุุนเวีียนอยู่่�ในบรรยากาศของโลก และ
ทำำ�ให้้อุุณหภููมิิของโลกสููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ

สภาพอากาศ

สภาพของอากาศในช่่ ว งระยะเวลาหนึ่่� ง ซึ่่� ง เปลี่่� ย นแปลงไปตาม
วััน เวลาและสถานที่่� เช่่น ลมฟ้้าอากาศที่่�กรุุงเทพมหานครในวัันนี้้�
อุุณหภููมิิสููงถึึง 40 องศาเซลเซีียส

(Weather)
สภาพภููมิิอากาศ
(Climate)
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
(Climate Change)

สภาพอากาศโดยเฉลี่่�ยของพื้้�นที่่�ใด ๆ ตลอดช่่วงเวลาอย่่างน้้อย 30 ปีี
ซึ่่ง� มีีลัักษณะเฉพาะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละพื้้�นที่่� ทั้้�งอุุณหภููมิิ ความชื้้น�
ปริิมาณน้ำำ��ฝน และลม เป็็นต้้น
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศในระยะยาวมากกว่่า 30 ปีี
เป็็นผลมาจากภาวะโลกร้้อนและกิิจกรรมของมนุุษย์์ทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อม ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของอุุณหภููมิิ ปริิมาณน้ำำ��ฝน ความถี่่�
และความรุุนแรงของการเกิิดพายุุ รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับ
น้ำำ��ทะเล

ปรากฏการณ์์เอลนีีโญ
(El Niño)

อุุณหภููมิิผิิวน้ำำ�� ทะเลของมหาสมุุทรแปซิิฟิิกตะวัันออกอุ่่�นขึ้้�นผิิดปกติิ
เกิิดขึ้้�นทุุก 5 ปีี ทำำ�ให้้เกิิดความแห้้งแล้้งในทวีีปเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้และออสเตรเลีียตอนเหนืือ เกิิดไฟป่่าในประเทศอิินโดนีีเซีีย

ปรากฎการณ์์ลานีีญา
(La Niña)

อุุณหภููมิิผิิวน้ำำ��ทะเลของมหาสมุุทรแปซิิฟิิกตะวัันออกเย็็นขึ้้�นผิิดปกติิ
ทำำ�ให้้เกิิดฝนตกหนัักในทวีีปเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และออสเตรเลีีย
ตอนเหนืือ และเกิิดความแห้้งแล้้งในสหรััฐอเมริิกาตอนกลางตะวัันตก

คลื่่�นความร้้อน
(Heat Wave)

ลัั กษณะอากาศที่่� มีีอุุณหภููมิิสููงกว่่ า 38-41 องศาเซลเซีียส และ
ต้้องยาวนานมากกว่่า 48 ชั่่�วโมง

ปรากฏการณ์์เกาะความร้้อน
(Urban Heat Island)

การที่่�ความร้้อนที่่�เกิิดในเมืืองใหญ่่ ลอยตััวแผ่่ปกคลุุมไปทั้้�งเมืือง
ส่่งผลให้้ภายในเมืืองนั้้�นมีีอุุณหภููมิิสููงกว่่าภายนอกเมืือง

ความแปรปรวน
ของปริิมาณน้ำำ��ฝน
(rainfall variability)

ปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่�มีีการเปลี่่�ยนไปจากค่่าปกติิในช่่วงเวลาที่่�มากกว่่า
ช่่วงฤดููกาลหรืือช่่วงปีี ทั้้�งปริิมาณ เวลา และพื้้�นที่่� อาทิิ ปริิมาณน้ำำ��ฝน
ตกน้้อยหรืือมากกว่่าปกติิ ตกล่่าช้้า เป็็นต้้น

เหตุุการณ์์สภาพอากาศ
สุุดขั้้�ว

เป็็นความแปรปรวนของสภาพอากาศที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดสภาพอากาศร้้อนจััด
หนาวจััด ลมพายุุที่่�รุุนแรง ฝนตกหนััก เกิินกว่่าปกติิ

(Extreme Events)
การเพิ่่� มขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเล
(Sea level rise)

ที่่�เกิิดขึ้้�นจากภาวะโลกร้้อน เมื่่�ออุุณหภููมิิโลกโดยรวมร้้อนขึ้้�น ทำำ�ให้้
ปริิมาณน้ำำ��ขยายตััวและเกิิดการละลายของน้ำำ��แข็็งบก ที่่�ปกคลุุม
พื้้�นดิินส่่วนใหญ่่ของแอนตาร์์กติิกาและธารน้ำำ��แข็็งลงสู่่�มหาสมุุทร
ซึ่่�งระดัับน้ำำ��ทะเลมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
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เรื่่�องใกล้้ตััวและสำำ�คััญ
ในปัั จจุุ บัั น นี้้� เกืือบทุุ ก คนจะได้้ ยิินคำำ�ว่่ า
“โลกร้้ อ น” “ภาวะโลกร้้ อ น” แต่่ มีีสัั ก กี่่� ค นที่่� รู้้� จัั ก
อย่่ า งแท้้ จริิ งว่่ า ไม่่ ใช่่ แ ค่่ “รู้้�สึึ กร้้ อ นขึ้้� น ในขณะใด
ขณะหนึ่่�ง” แต่่ ภาวะโลกร้้อน หมายถึึง การที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
เฉลี่่�ยของอากาศสููงมากขึ้้�นจากในอดีีต เมื่่�อประมาณ
100 ปีีมาแล้้ว มีีสาเหตุุจากก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เพิ่่�มขึ้้น�
จากกิิจกรรมต่่ า ง ๆ ของมนุุ ษ ย์์ ที่่� ผ่่ า นมาในอดีีต
ซึ่่� ง โดยปกติิแล้้ ว เมื่่� อ ก๊๊ า ซเรืือนกระจก ได้้ แ ก่่
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซต์์ ก๊๊ า ซมีีเทน ก๊๊ า ซคลอโรฟลููออโรคาร์์บอน ก๊๊าซไนตรััสออกไซด์์ ลอยขึ้้น� ไปสะสม
ในชั้้�นบรรยากาศ จะทำำ�ให้้ชั้้�นบรรยากาศดููดกลืืนรัังสีี
คลื่่�นยาวที่่�แผ่่ออกมาจากพื้้�นผิิวโลก แล้้วคายพลัังงาน
ความร้้อนปกคลุุมให้้โลกอบอุ่่�น ซึ่่�งเป็็นการช่่วยรัักษา
สภาพสมดุุลทางอุุณหภููมิิไว้้ได้้ จึึงมีีวััฎจัักรน้ำำ�� อากาศ
และฤดููกาลต่่าง ๆ อย่่างสมดุุล ซึ่่�งรวมเรีียกว่่า “ภาวะ
เรืือนกระจก (Greenhouse Effect)” แต่่เมื่่�อก๊๊าซ
บางชนิิดสะสมมากเกิินความสมดุุล ร่่วมกัับกิิจกรรม
ต่่างๆ ของมนุุษย์์ที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากยิ่่�งขึ้้�น
ก็็จะทำำ�ให้้เกิิด “ภาวะโลกร้้อน”
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สภาวะโลกร้้อนและก๊๊าซเรืือนกระจก
(กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม, 2562)

ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “ภาวะเรืือนกระจก (greenhouse effect)”

1. ภาวะเรืือนกระจก คืือ ภาวะโลกร้้อน และเป็็นสิ่่�งไม่่ดีี
ความจริิง ภาวะเรืือนกระจก ไม่่ใช่่ภาวะโลกร้้อน แต่่เป็็นปรากฎการณ์์ธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อรัักษาสมดุุลให้้กัับโลก
หากไม่่มีีภาวะเรืือนกระจก เราอาจจะต้้องหนาวตายในตอนกลางคืืน และร้้อนแทบละลายในตอนกลางวัันก็็เป็็นได้้
(สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, มปป.)
2. ประเทศไทยปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกน้้อยมากกว่่าประเทศอื่่น�
ความจริิง ประเทศไทยยัังมีีการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล โดยเฉพาะถ่่านหิิน เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า
ซึ่่�งจะปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกออกไปสะสมในบรรยากาศมากขึ้้น�

รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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ผลพวงจาก “ภาวะโลกร้้อน” ทำำ�ให้้โลกต้้องเผชิิญกัับ
“การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่� เ กิิดขึ้้� น ในระยะยาวนานมากกว่่ า 30 ปีี ซึ่่� ง มีีหลัั ก ฐาน
สำำ�คัั ญที่่� แ สดงให้้ เ ห็็ นว่่ า ประเทศไทยได้้ รัั บผ ลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศซึ่่�งเกิิดขึ้้�นแล้้ว และกำำ�ลััง
เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน รวมทั้้�งมีีแนวโน้้มชััดเจนว่่าจะรุุนแรงขึ้้�น
ในอนาคต นั่่�นคืือ อุุณหภููมิิที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น เกิิดการแปรปรวนของ
ปริิมาณน้ำำ��ฝนทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วม น้ำำ��แล้้ง เกิิดเหตุุการณ์์สภาพ
อากาศสุุดขั้้�ว การคลาดเคลื่่�อนของฤดููกาล การเปลี่่�ยนแปลง

รููปแบบของพายุุ การเพิ่่�มขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�ส่่งผลต่่อ
การกััดเซาะชายฝั่่�ง และการเกิิดภััยธรรมชาติิต่่างๆ เป็็นต้้น
ซึ่่ง� ล้้วนแล้้วแต่่กระทบและสร้้างความเสีียหายต่่อภาคการเกษตร
ส่่ ง ผลต่่ อ การผลิิตพืืช ปศุุ สัั ต ว์์ และประมงเนื่่� อ งจาก
การเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยทางภููมิิอากาศและจากภััยธรรมชาติิ
กระทบด้้านสาธารณสุุข ภาวะทุุพโภชนาการ เกิิดโรคติิดต่่อและ
โรคอุุบััติิใหม่่ และกระทบต่่อภาคเศรษฐกิิจ กระทบผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมของประเทศ (GDP) เมื่่อ� เกิิดความเสีียหายจากภััยพิิบััติิ

ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “ภาวะโลกร้้อน”

1. โลกร้้อน ไม่่ใช่่เพีียง “อากาศร้้อนขึ้้น� ” เท่่านั้้�น
ความจริิง ภาวะโลกร้้อนสามารถเป็็นสาเหตุุทำ�ำ ให้้เกิิดความหนาวเย็็นสุดุ ขั้้ว� และสภาพอากาศสุุดขั้้ว� อื่่น� ๆ ได้้เช่่นเดีียวกััน
ที่่� สำำ�คัั ญ เมื่่� อ ผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศเกิิดขึ้้�นกัับเมืือง โดยเฉพาะเมืืองที่่�โตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
และไม่่มีีการวางแผนการใช้้ประโยชน์์ที่่ดิิน
� อย่่างเหมาะสม ทำำ�ให้้
เกิิดปััญหาต่่าง ๆ ตามมา เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงระบบนิิเวศ
ไม่่เหมาะสม การเปลี่่�ยนเส้้นทางการไหลของน้ำำ�� การถมพื้้�นที่่�
ชุ่่�มน้ำำ��และเส้้นทางระบายน้ำำ�� และการที่่�ระบบและโครงสร้้าง
พื้้�นฐานต่่าง ๆ ของเมืืองไม่่เพีียงพอและไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
เมื่่�อผนวกกัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ที่่�คาดการณ์์ล่่วงหน้้าได้้ยากมากขึ้้�น ประกอบกัับแผนพััฒนา
เมืืองที่่�มีีอยู่่�มีีการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศด้้ า นน้ำำ��น้้ อ ยเกิินไป และที่่� สำำ�คัั ญ เมื่่� อ เมืืองยัั ง คง
โตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ตลอดเวลา และต้้องเผชิิญกัับภััยพิิบััติิที่่�มีีรููปแบบ
เปลี่่�ยนแปลงไป จึึงส่่งผลให้้การบริิหารจััดการเมืืองต้้องเผชิิญ
กัับปัญห
ั าสำำ�คัญที่่
ั ส� ลัับซับซ้
ั อ้ นยากยิ่่ง� ขึ้้น� ไปอีีก และส่่งผลกระทบ
ต่่อคน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ มากขึ้้�นตามไปด้้วย

ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ”

1. เราต้้องรอนานถึึง 30 ปีีถึึงจะเห็็นการเปลี่่�ยนแปลง
ความจริิง การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศกำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นแล้้ว
2. การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศไม่่ได้้เกิิดขึ้้นกั
� ับเราหรืือพื้้�นที่่�ที่่�เราอาศััยอยู่่�
ความจริิง ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจะเกิิดขึ้้�นในทุุกพื้้�นที่่�บนโลก
3. การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเท่่านั้้�น
ความจริิง การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศส่่งผลกระทบทุุกภาคส่่วนทั้้�งสัังคม เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม

9

เหตุุการณ์์สภาพอากาศสุุดขั้้�ว (Extreme Events)
อีีกเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดจากผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ คืือ เหตุุการณ์์สภาพอากาศสุุดขั้้�ว ซึ่่�งเป็็น
ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่่�ก่่อให้้เกิิดสภาพอากาศร้้อนจััด หนาวจััด ลมพายุุที่่�รุุนแรง ฝนตกหนัักเกิินกว่่าปกติิ หรืือ
ฝนทิ้้�งช่่วงยาวนานกว่่าปกติิ

รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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เหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดและมีีแนวโน้้มเกิิดอีีกในอนาคต
การเกิิดมหาอุุทกภััยปีี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย

การเกิิดมหาอุุทกภััยในปีี พ.ศ.2554 ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยฤดููฝนเกิิดเร็็วกว่่าปกติิ
ผนวกกัับมีีพายุุที่่�พััดเข้้าสู่่�ประเทศไทยติิดต่่อกัันถึึง 5 ลููกได้้แก่่ พายุุโซนร้้อนไหหม่่า นกเตน ไห่่ถาง เนสาด และนาลแก
ซึ่่�งไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อนในอดีีต ประกอบกัับน้ำำ��ทะเลหนุุนจึึงทำำ�ให้้น้ำำ��ไม่่สามารถระบายลงสู่่�ทะเลได้้ แต่่การบริิหารจััดการและ
การตััดสิินใจของภาครััฐที่่�ไร้้ประสิิทธิิภาพ และการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์แบบไร้้ทิิศทาง จึึงเกิิดน้ำำ��ท่่วมต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่
ปลายเดืือนกรกฎาคม 2554 ถึึงกลางเดืือนมกราคม 2555 มีีผู้้�ได้้รัับผลกระทบมากกว่่า 12.8 ล้้านคน และธนาคารโลกประเมิิน
มููลค่่าเสีียหายสููงถึึง 1.44 ล้้านล้้านบาท
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รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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มหาอุุทกภััยปีี 2554 (Tnews, 2560)

ความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ��ฝน
เหตุุการณ์์สภาพอากาศสุุดขั้้�ว
ความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ��ฝน (rainfall variability)

ความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ��ฝน คืือ ปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่�มีีการเปลี่่�ยนไปจากค่่าปกติิในช่่วงเวลาที่่�มากกว่่าช่่วงฤดููกาลหรืือ
ช่่วงปีี ทั้้�งปริิมาณ เวลา และพื้้�นที่่� อาทิิ ปริิมาณน้ำำ��ฝนตกน้้อยหรืือมากกว่่าปกติิ ตกล่่าช้้า เป็็นต้้น
ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “ความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ��ฝนและเหตุุการณ์์สภาพอากาศสุุดขั้้�ว”

รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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1. ความเข้้าใจที่่�ว่่า ความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ��ฝน คืือ ปริิมาณฝนตกน้้อยหรืือมากกว่่าปกติิ
ความจริิง ความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ�� ฝนนั้้�น สามารถเกิิดความแปรปรวนได้้ทั้้�ง ปริิมาณน้ำำ��ฝน ช่่วงเวลาที่่�ฝนตก
จำำ�นวนวัันที่่�ฝนตก ความหนัักเบาของฝนต่่อวััน

เหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดและมีีแนวโน้้มเกิิดอีีกในอนาคต
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของฝนในประเทศไทย

Limsakul and Singhruck (2016) ได้้ทำำ�การศึึกษาพบว่่า ภาวะสุุดขั้้�วของฝนในประเทศไทยตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2498-2557
นั้้�นแสดงให้้เห็็นถึึงจำำ�นวนวัันและระยะเวลาที่่�ฝนตกอย่่างต่่อเนื่่�องนั้้�นลดลง ในขณะที่่�ความแรงและปริิมาณฝนจากฝนตกหนััก
รวมถึึงฝนตกรวมในรอบ 1 และ 5 วัันเพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อน้ำำ�ท่
� ่วมฉัับพลัันและน้ำำ��แล้้งได้้
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การเปลี่่�ยนแปลงฝนในประเทศไทยช่่วง พ.ศ.2498-2557 (ที่่�มา Limsakul and Singhruck, 2016)

ผลกระทบจากความแปรปรวนของปริิ ม าณน้ำำ�� ฝน
ต่่อแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ�� เมื่่�อเกิิดความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ��ฝน
จะส่่ ง ผลโดยตรงต่่ อ การบริิหารจัั ด การน้ำำ��ข องประเทศไทย
ให้้ยากมากขึ้้�น อาทิิ การวางแผนในการกัักเก็็บน้ำำ��ในเขื่่�อนหรืือ
อ่่ า งเก็็ บน้ำำ�� หากปริิมาณฝนตกน้้ อ ยลงและล่่ า ช้้ า กว่่ า ปกติิ
ซึ่่� ง เป็็ น สาเหตุุ ข องการเกิิดปัั ญห าภัั ย แล้้ ง ส่่ ง ผลให้้ ป ริิมาณ
“น้ำำ�� ในแหล่่ ง กัั ก เก็็ บน้ำำ�� ” ไม่่ เ พีียงพอและขาดแคลน และ
สร้้างผลกระทบต่่อเนื่่�องไปยัังระบบต่่าง ๆ อาทิิ ส่่งผลต่่อน้ำำ��
ในระบบชลประทานและทำำ�การเกษตร การใช้้น้ำำ��ระดัับครััวเรืือน
และเมืือง หรืืออุุตสาหกรรม รวมถึึงส่่งผลให้้ปริิมาณน้ำำ��ดิิบ

รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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ที่่�ใช้้ทำำ�น้ำำ��ประปาขาดแคลน และส่่งผลให้้ “น้ำำ��ประปาเค็็ม”
เนื่่� อ งมาจากน้ำำ�� ทะเลหนุุ นสูู งและไม่่ ส ามารถปล่่ อ ยน้ำำ��จืื ด
ไปผลัักดัันน้ำำ��เค็็มได้้ ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อสุุขภาพต่่อทุุกคน โดยเฉพาะ
ผู้้�ป่่วยและผู้้�สููงอายุุ
และความแปรปรวนของปริิมาณน้ำำ�� ฝนยัังส่่งผลโดยตรง
ต่่อการวางแผนในการระบายน้ำำ�� ในขณะที่่เ� มืืองไม่่มีีการบริิหาร
จััดการการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�เหมาะสม และไม่่มีีการเตรีียม
โครงสร้้างพื้้น� ฐานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เช่่นทางระบายน้ำำ�ที่่
� เ� พีียงพอ
ก็็อาจจะเกิิดน้ำำ�ท่
� ่วมซ้ำำ�� ซากได้้ แม้้ปริิมาณฝนที่่�ตกอาจจะไม่่ได้้
มากกว่่าปกติิก็็เป็็นได้้

ฝนตกหนััก

ผลกระทบจากฝนที่่�ตกมากต่่อแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ�� หากปริิมาณฝนตกมากเกิินไปและเกิินปริิมาณกัักเก็็บ
สููงสุุดของแหล่่งน้ำำ��หรืือเขื่่�อน จำำ�เป็็นต้้องระบายน้ำำ��ออกจากเขื่่�อนเพื่่�อไม่่ให้้เขื่่�อนแตก ซึ่่�งจะกระทบต่่อพื้้�นที่่�
ด้้านท้้ายเขื่่�อนโดยตรง เช่่น ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วม ผลผลิิตเสีียหาย และอาจส่่งผลกระทบถึึงในเขตเมืืองที่่�มีีผู้้�คน
อาศััยหนาแน่่น ซึ่่�งไม่่ได้้มีีการวางแผนระบบระบายน้ำำ��ให้้สามารถรองรัับน้ำำ��ปริิมาณมากได้้ อาจส่่งผลให้้เกิิด
น้ำำ��ท่่วม และสร้้างความเสีียหายอย่่างมาก
ที่่�ผ่า่ นมาเห็็นได้้ชัดั ว่่า การพััฒนาเมืืองอย่่างไร้้ทิิศทางหรืือการพััฒนาเมืืองที่่�ไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงการเปลี่่ย� นแปลง
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินอย่่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การสร้้างสิ่่�งก่่อสร้้างรุุกล้ำำ��และถมพื้้�นที่่�รัับน้ำ��ำ
แหล่่งน้ำำ�� ลำำ�คลอง พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�สำำ�หรัับรองรัับน้ำำ��ฝนน้้อยลงไป ในขณะที่่�ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของเมืืองเองมีีไม่่เพีียงพอและไม่่ได้้มีีการวางแผนล่่วงหน้้าหากต้้องเผชิิญกัับฝนตกหนัักหรืือเกิิดภััยพิิบััติิ เช่่น
ระบบระบายน้ำำ�� ดัังนั้้�นเมื่่�อเกิิดน้ำำ�ท่
� ่วมจึึงเป็็นสาเหตุุของการสููญเสีียทางด้้านเศรษฐกิิจค่่อนข้้างสููง

เหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดและมีีแนวโน้้มเกิิดอีีกในอนาคต
ภููเก็็ตฝนตกหนัักกระทบเขตเศรษฐกิิจ เสีียหายไม่่ต่ำ��กว่
ำ
่า 120 ล้้านบาท

เหตุุการณ์์น้ำ�ท่
ำ� ่วมภููเก็็ตในปีี พ.ศ. 2556 ที่่�ฝนตกหนัักในพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต ติิดต่่อกัันเป็็นเวลานานกว่่า 2 ชั่่�วโมง ส่่งผลให้้
พื้้�นที่่�เทศบาลเมืืองป่่าตองมีีน้ำำ��ท่่วมถนนหลายสายในพื้้�นที่่�น้ำำ��ท่่วมสููง 20-50 เซนติิเมตร ถนนบางสายถููกน้ำำ��ท่่วมตััดขาด
รถไม่่สามารถสััญจรได้้ ทำำ�ให้้แหล่่งท่่องเที่่�ยว ร้้านค้้า ผัับ และบาร์์เบีียร์์ต้้องปิิดตััวชั่่�วคราว ทำำ�ให้้สููญรายได้้นัับสิิบล้้านบาท
นอกจากนี้้ห� ากเกิิดน้ำำ��ท่ว่ มในเขตเทศบาลนครภููเก็็ต โดยเฉพาะในจุุดที่่�เป็็นย่า่ นเมืืองเก่่าแต่่ละครั้้ง� นั้้�น ได้้ส่ง่ ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ
คิิดเป็็นตััวเงิินไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าครั้้�งละ 120 ล้้านบาท (ไทยรััฐออนไลน์์ (2556), MGRonline (2556, 2562))
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ที่่�มา: ไทยรััฐออนไลน์์ (2556)

ฝนตกน้้อย

เมื่่�อปีี 2563 ศููนย์์วิิจััยธนาคารออมสิิน ได้้ระบุุสถานการณ์์ภััยแล้้งว่่ารุุนแรงกว่่าปีี 2558 ส่่งผลกระทบ
ต่่อเกษตรกร 2.93 ล้้านราย พื้้�นที่่�เพาะปลููกพืืชเศรษฐกิิจ 27.7 ล้้านไร่่ มููลค่่าความเสีียหาย 2.6 หมื่่นล้
� ้านบาท
(ฐานเศรษฐกิิจ, 2563) เนื่่�องมากจากฤดููฝนปีี 2562 นั้้�น มีีฝนตกน้้อยมาก น้ำำ��ที่่�กัักเก็็บไว้้ได้้คืือ “น้ำำ��ต้้นทุุน”
มีีในปริิมาณต่ำำ�� กว่่าความต้้องการใช้้จริิง ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 พ.ย. 62 เขื่่�อนภููมิิพล เขื่่�อนสิิริิกิิติ์์� และเขื่่�อนอุุบลรััตน์์
มีีปริิมาณน้ำำ��สะสมอยู่่�แค่่ประมาณ 5,000 ล้้านลููกบาศก์์เมตร น้้อยกว่่าปริิมาณความต้้องการใช้้น้ำำ��จริิง ๆ
2-3 เท่่ า ส่่ ว นน้ำำ�� ในอ่่ า งเก็็ บน้ำำ��ขน าดใหญ่่ ทั่่� ว ประเทศ มีีปริิมาณน้ำำ��น้้ อ ยกว่่ า ปีี ก่่ อ นอยู่่�ประมาณ 12%
สััญญาณความขาดแคลนน้ำำ��จึึงปรากฏให้้เห็็นตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี

รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

18

ความต้้องการใช้้น้ำำ��ในภาคการเกษตรของประเทศไทยนั้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 70-75 ของความต้้องการน้ำำ��
ทั้้�งหมด ในขณะที่่�ภาคอุุปโภคบริิโภคใช้้น้ำำ��น้้อยกว่่าร้้อยละ 4 ใกล้้เคีียงกัับภาคธุุรกิิจ และเมื่่�อปริิมาณน้ำำ��ฝน
มีีความผัันแปรสููงขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ปััญหาสำำ�คััญที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตเมื่่�อเกิิดภััยแล้้ง
นั้้�นคืือ การแย่่งชิิงทรััพยากรน้ำำ��ระหว่่างภาคการบริิโภคอุุปโภคในครััวเรืือน ภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่เ� มืืองกัับภาคการเกษตร ซึ่่ง� เมื่่อ� ปริิมาณน้ำำ��มีีจำำ�กัดั ทำำ�ให้้ต้อ้ งให้้ความสำำ�คัญกั
ั บพื้้
ั นที่่
� เ� มืือง
มากกว่่าภาคการเกษตร ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการแก้้ปัญห
ั าที่่�ขาดความสมดุุลโดยการลดน้ำำ�หรืื
� อให้้ภาคการเกษตร
หยุุดทำำ�การเกษตร เพื่่�อให้้มีีน้ำำ��เพีียงพอกัับความต้้องการของภาคส่่วนอื่่น� (สกสว, 2563)
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ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “ภััยแล้้ง”

1.	ภััยแล้้ง เป็็นภััยธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นตามปกติิ
ความจริิง สาเหตุุของภััยแล้้งส่่วนหนึ่่�งมาจากธรรมชาติิและอีีกส่่วนหนึ่่�งคืือการบริิหารจััดการน้ำำ��ที่่�ไม่่เหมาะสม
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องมีีการปรัับรููปแบบการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� ใหม่่ภายใต้้สถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

เหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดและมีีแนวโน้้มเกิิดอีีกในอนาคต
ภััยแล้้งหนัักสุุดในรอบ

รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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การเกิิดภััยแล้้งในช่่วงกลางปีี พ.ศ.2562 บริิเวณภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคเหนืือ และภาคกลาง มีีสาเหตุุหลัักมาจาก
ปรากฏการณ์์เอลนีีโญ (ภััยแล้้ง) ที่่�เกิิดในช่่วงปลายปีี 2561 ทำำ�ให้้เกิิดฝนทิ้้�งช่่วงในฤดููฝนนาน 2 เดืือน (มิิ.ย.-ก.ค. 2562) ปริิมาณ
ฝนตกน้้อยกว่่าปกติิ ทำำ�ให้้น้ำำ��ในเขื่่�อนหลายแห่่งอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ถึึงจะมีีฝนตกแต่่เป็็นฝนที่่�เกิิดในพื้้�นที่่�ใต้้เขื่่�อนจึึงไม่่สามารถกัักเก็็บ
น้ำำ��ได้้ เมื่่�อถึึงฤดููร้้อน ทำำ�ให้้เกิิดภััยแล้้งที่่�รุุนแรง นัับว่่าเป็็นภััยแล้้งที่่�รุุนแรงมากเป็็นอัันดัับ 2 ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีต ซึ่่�งสถานการณ์์
ภััยแล้้งนี้้� ทำำ�ให้้ 54 จัังหวััด เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��เพื่่�ออุุปโภคบริิโภค และ 46 จัังหวััด เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร โดยเฉพาะ
ภาคกลางจะประสบปััญหาภััยแล้้งมากที่่�สุดุ ทำำ�ให้้งดการจ่่ายน้ำำ��เพื่่อ� แก่่ภาคการเกษตร และให้้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ (กษ.)
หามาตรการรองรัับความเดืือดร้้อนให้้กัับเกษตรกร

คลื่่�นความร้้อน
ปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืือง
คลื่่�นความร้้อน (Heat Waves)

หลายคนคงเคยได้้ยิินคำำ�ว่า่ “คลื่่น� ความร้้อน” กัันมาบ้้างแล้้ว แต่่ยังั มีีบางคนที่่�คิิดว่่าเป็็นเพีียงแค่่สภาพอากาศที่่�ร้อ้ นมากกว่่า
ปกติิ แต่่จริิง ๆ แล้้วนั้้�น คลื่่น� ความร้้อนคืือปรากฏการณ์์ที่่เ� กิิดจากอากาศร้้อนจััดสะสมอยู่่�บริิเวณใด บริิเวณหนึ่่�งในแผ่่นดิิน สำำ�หรับั
ประเทศไทยกรมอุุตุนิิุ ยมวิิทยาได้้ระบุุว่า่ การเกิิดคลื่่น� ความร้้อนนั้้�น จะต้้องมีีลัักษณะอุุณหภููมิสูิ งู กว่่า 38-41 องศาเซลเซีียส และ
ต้้องยาวนานมากกว่่า 48 ชั่่�วโมง
สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 2 ประเภท คืือ
รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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- คลื่่�นความร้้อนแบบสะสมความร้้อน เกิิดในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการสะสมความร้้อนเป็็นเวลานาน อากาศแห้้ง ลมนิ่่�ง ทำำ�ให้้
ความร้้อนจากแสงอาทิิตย์์ไม่่เคลื่่�อนที่่� มัักเกิิดในประเทศอิินเดีีย แอฟริิกา ออสเตรเลีีย อเมริิกาเหนืือ ฯลฯ
- คลื่่�นความร้้อนแบบพััดพาความร้้อน โดยเกิิดจากลมหอบความร้้อนจากทะเลทรายขึ้้�นไปในเขตหนาว มัักเกิิดขึ้้�น
แถวทะเลเมดิิเตอร์์เรเนีียน แคนาดาตอนใต้้ ฯลฯ
ผลกระทบจากคลื่่น� ความร้้อน จะส่่งผลทำำ�ให้้ผู้�ที่่้ อ� ยู่่�ในที่่�ร่ม่ อาทิิ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่ว่ ยความดัันโลหิิตสููง อาจเสี่่ย� งเป็็นโรคลมแดด
(Heatstroke) หรืือโรคเพลีียแดด (Heat Exhaustion) เนื่่�องจากอากาศร้้อนสามารถทำำ�ลายระบบเผาผลาญอาหารในร่่างกาย
และยัังส่่งผลต่่อผู้้�ที่่�ทำำ�กิิจกรรมหรืือทำำ�งานกลางแจ้้ง เช่่น แรงงานก่่อสร้้าง เกษตรกร และยัังทำำ�ความเสีียหายให้้กัับผลผลิิตทาง
การเกษตร ส่่งผลต่่อความมั่่�นคงทางด้้านอาหารอีีกด้้วย นอกจากนี้้�ผลกระทบทางอ้้อมเมื่่�ออากาศร้้อนเป็็นเวลายาวนาน ทำำ�ให้้
ปริิมาณความต้้องการใช้้พลัังงานสููงมากขึ้้น� เนื่่�องมาจากการใช้้อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าที่่�สร้้างความเย็็นมากขึ้้�น อาทิิ การใช้้พััดลม
เครื่่อ� งปรัับอากาศและตู้้เ� ย็็น ซึ่่ง� เป็็นเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าที่่�กิินไฟมากอยู่่�แล้้วและต้้องทำำ�งานหนัักมากยิ่่ง� ขึ้้น� จึึงทำำ�ให้้ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า
ของเมืืองโดยรวมเพิ่่�มสููงมากขึ้้�น อาจนำำ�มาซึ่่�งปััญหาความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงาน

ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “คลื่่�นความร้้อน”

1.	ร้้อนทะลุุปรอท ไม่่ใช่่ คลื่่น� ความร้้อน
ความจริิง คลื่่�นความร้้อนต้้องมีีสเกลใหญ่่ คล้้ายกัับคลื่่น� ในทะเลที่่�เคลื่่�อนเข้้ามา แต่่บ้้านเราเป็็นความร้้อนระอุุในพื้้�นที่่�
มีีการรัับแดดโดยตรง และลมนิ่่�งเท่่านั้้�น

เหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดและมีีแนวโน้้มเกิิดอีีกในอนาคต
เหตุุการณ์์คลื่่�นความร้้อนทั่่�วโลก

การเกิิดคลื่่�นความร้้อนทั่่�วโลก เช่่น เดืือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 ประเทศอิินเดีียวมีียอดเสีียชีีวิิตจากมหัันตภััย
คลื่่�นความร้้อนพุ่่�งทะลุุ 1,500 ราย ปีี 2561 ที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีผู้้�ป่่วยซึ่่�งเป็็นผู้้�สููงวััย ป่่วยเป็็นโรคลมแดดต้้องเข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาลนัับหมื่่�นราย ปีี 2562 คลื่่�นความร้้อนในเดืือนมิิถุุนายน-เดืือนกรกฎาคม ในฝรั่่�งเศส ส่่งผลให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต
จำำ�นวน 1,435 คน เดืือนธัันวาคมปีี 2562 ประเทศออสเตรเลีีย มีีอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั่่�วประเทศสููงถึึง 40.9 องศาเซลเซีียส และ
เกิิดคลื่่�นความร้้อนใน 10 พื้้�นที่่� และถููกบัันทึึกไว้้ว่่าได้้ทำำ�ลายสถิิติิเป็็นปีีที่่�ร้้อนที่่�สุุดในประวััติิการณ์์ของออสเตรเลีีย เพราะมีี
33 วัันต่่อเนื่่�องที่่�อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งประเทศสููงเกิิน 39 องศาเซลเซีียส (ทศพล, 2564) เดืือนสิิงหาคม 2563 เกิิดคลื่่�นความร้้อน
ในญี่่�ปุ่่�น ทำำ�ให้้ในช่่วง 9 วััน มีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากการเป็็นลมแดด จำำ�นวน 26 ราย โดย 80% เป็็นผู้้�สููงอายุุ (Thaipbs, 2563)
เดืือนมกราคม 2564 คลื่่น� ความร้้อนได้้เข้้าปกคลุุมพื้้�นที่่�ตะวัันออกเฉีียงใต้้ของออสเตรเลีีย ส่่งผลให้้เกิิดไฟป่่าปะทุุขึ้้�นหลายแห่่ง
ใกล้้ตััวเมืือง
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สถิิติิผู้้�เสีียชีีวิิตจากคลื่่�นความร้้อนมากที่่�สุุด 5 ลำำ�ดัับ รวม 135,010 คน ในรอบกว่่า 10 ปีี ดัังนี้้�
ทวีีปยุุโรป พ.ศ. 2546 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตรวม 71,310 คน
ประเทศรััสเซีีย พ.ศ. 2553 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตรวม 55,736 คน
ทวีีปยุุโรปเมื่่�อ พ.ศ. 2549 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตรวม 3,418 คน
อิินเดีีย พ.ศ. 2541 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตรวม 2,541 คน
อิินเดีีย พ.ศ. 2558 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตรวม 2,005 คน

ทั้้�งนี้้�กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (2553) ได้้ยืืนยัันแล้้วว่่า ประเทศไทย “ไม่่มีี” โอกาสเกิิดคลื่่�นความร้้อน เนื่่�องจากไม่่ได้้ตั้้�งอยู่่�
ในพื้้�นที่่�อากาศร้้อนจััด และไม่่มีีทะเลทรายเหมืือนอิินเดีียหรืือออสเตรเลีีย ซึ่่�งประเทศไทยจะมีีมวลอากาศเย็็นจากประเทศจีีน
แผ่่ลงมาทุุก 7-10 วััน ช่่วยลดอุุณหภููมิิไม่่ให้้ร้้อนจััดอีีกด้้วย

25
ที่่�มา: Thaipbs (2562)

ปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืือง (Urban Heat Island)

สำำ�หรัับเมืืองใหญ่่ในปััจจุุบัันมีีความเจริิญและมีีการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เห็็นได้้ชััด อาทิิ เมืืองมีีอากาศร้้อนขึ้้น� ลมพััดน้้อยลง และเกิิดมลพิิษทางอากาศ ซึ่่�งล้้วนแต่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิด “ปรากฏการณ์์
เกาะความร้้อนเมืือง (Urban Heat Island)” ทั้้�งสิ้้น� ซึ่่ง� ปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืืองนั้้�น คืือ การที่่�ความร้้อนที่่�เกิิดในเมืือง
ลอยตััวแผ่่ปกคลุุมไปทั้้�งเมืือง ส่่งผลให้้ภายในเมืืองนั้้�นมีีร้้อนกว่่าภายนอกเมืือง สาเหตุุจากธรรมชาติิและโดยเฉพาะจากกิิจกรรม
ของมนุุษย์์ อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�ที่่�เคยเป็็นต้้นไม้้ไปสร้้างถนน อาคาร บ้้านเรืือน ฯลฯ และใช้้วััสดุุสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�เก็็บกััก
ความร้้อน เช่่น คอนกรีีต ยางมะตอย ร่่วมกัับความร้้อนที่่�ปล่่อยสะสมออกมาจากเครื่่�องปรัับอากาศ การเผาผลาญเชื้้�อเพลิิง
ไอเสีียจากรถยนต์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งแนวทางที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว ซึ่่�งทางองค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้กำำ�หนดไว้้ว่่าสััดส่่วน
พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับเมืืองสิ่่�งแวดล้้อมดีีคืือ 9 ตารางเมตรต่่อคน

ผลกระทบจึึงทำำ�ให้้อากาศภายในเมืืองยิ่่�งร้้อนมากขึ้้�นและถููกกดทัับจากอากาศเย็็นที่่�อยู่่�ภายนอกเมืือง ทำำ�ให้้เกิิดลัักษณะ
เหมืือนโดมความร้้อน ซึ่่�งทำำ�ให้้ความร้้อนและฝุ่่�นไม่่สามารถกระจายตััวออกจากพื้้�นที่่�เมืืองได้้ (สิิริิประภาภรณ์์, 2563) และ
ผลกระทบหนึ่่�งจากปรากฎการณ์์เกาะความร้้อนเมืืองคืือทำำ�ให้้เกิิดฝนตกในช่่วงเวลาเลิิกงานและเกิิดเวลาใกล้้เคีียงกัันทุุกวััน
หรืือที่่�เรีียกกัันแบบไม่่เป็็นทางการว่่า “ฝนราชการ” (กรุุงเทพธุุรกิิจ, 2563)
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ที่่�มา หนัังสืือพิิ มพ์์ แนวหน้้า (2562)

ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “ปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืือง”

1. เนื่่�องจากการสร้้างสิ่่�งก่่อสร้้างมากมายในเมืือง เป็็นสาเหตุุให้้เกิิดปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืือง
ความจริิง ปััจจััยที่่�เป็็นสาเหตุุของการเกิิดปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืืองที่่�สำำ�คัญอีี
ั กอย่่างคืือ พฤติิกรรม
การใช้้ชีีวิิตของผู้้�คน เช่่น การเดิินทาง การใช้้รถยนต์์จำำ�นวนมาก การใช้้ไฟฟ้้าในครััวเรืือน (กรนภา ยัังคง, 2561)
2. ความร้้อนในเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นจากปรากฏการณ์์ความร้้อนเมืือง จะอยู่่�บริิเวณเขตเมืืองเท่่านั้้�น
ความจริิง อิิทธิิพลของปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืืองสามารถแพร่่ออกไปยัังนอกเมืืองได้้ จะไกลแค่่ไหน
ขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยของกระแสลมและขนาดพื้้�นที่่�ของเกาะความร้้อน ซึ่่�งสามารถแพร่่ไปได้้ไกลมากถึึง 30 กิิโลเมตร
(กรมป่่าไม้้, 2556)

27

การคลาดเคลื่่�อนของฤดููกาล
และการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของพายุุ
การคลาดเคลื่่�อนของฤดููกาลและการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของพายุุนั้้�น เป็็นผลกระทบที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศอีีกอย่่างหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งเครืือข่่ายการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศแห่่งประเทศไทย (2562) ได้้รายงานว่่า
พายุุหมุุนเขตร้้อนที่่�มีีโอกาสเคลื่่�อนที่่�เข้้าสู่่�อ่่าวไทยในช่่วงเดืือนตุุลาคมถึึงเดืือนธัันวาคม จะมีีจำำ�นวนลดลง แต่่จำำ�นวนพายุุ
ที่่�มีีความรุุนแรงสููงจะเพิ่่�มขึ้้นร้
� ้อยละ 3-9 เนื่่�องจากการระเหยและปริิมาณไอน้ำำ��ที่่�มีีมากขึ้้�น

เหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดและมีีแนวโน้้มเกิิดอีีกในอนาคต
พายุุปาบึึกถล่่มภาคใต้้
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เมื่่�อวัันที่่� 3-5 มกราคม 2562 พายุุปาบึึกได้้เคลื่่�อนเข้้าสู่่�ทางตอนใต้้ของไทย ซึ่่�งเป็็นปรากฏการณ์์ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
ถืือเป็็นครั้้�งแรกที่่�พบพายุุเกิิดขึ้้�นในเดืือนมกราคม จากฤดููกาลปกติิทางตอนใต้้ของไทย พายุุจะเกิิดในช่่วงปลายปีีประมาณ
ตุุลาคม-ธัันวาคม ซึ่่ง� มีีข้้อสัังเกตว่่าอาจเป็็นผลมาจากความผัันแปรและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่ง� นัักวิิจััยพยายามค้้นหา
หลัักฐานใหม่่ ๆ เพื่่�อมาสนัับสนุุนอยู่่� (ไทยโพสต์์, 2562)
การเกิิดพายุุมีีแนวโน้้มเกิิดเพิ่่� มขึ้้�นในอนาคต

ผลการศึึกษาขององค์์กร “Germanwatch” ซึ่่�งเป็็นองค์์กรประเทศเยอรมนีีที่่�ไม่่แสดงหากำำ�ไร ได้้จััดทำำ�เอกสาร ดััชนีี
ความเสี่่ย� งด้้านภููมิิอากาศโลก ซึ่่ง� รายงานว่่า ประเทศไทยมีีความเสี่่ย� งด้้านภููมิิอากาศโลกเป็็นอันดั
ั บที่่
ั � 9 ของโลก (จาก 180 ประเทศ)
และพบว่่าการเกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศทั่่�วโลกเฉลี่่�ยมีีการเพิ่่�มขึ้้�น โดยในปีี 1960-1970
เกิิดเฉลี่่�ย 39 ครั้้�งต่่อปีี แต่่ในช่่วง 2009-2019 เกิิดประมาณ 238 ครั้้�งต่่อปีี เพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 6 เท่่าตััว และเมื่่�อพิิจารณาจำำ�นวนพายุุ
ที่่�เกิิดขึ้้�นมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด
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(ที่่�มา:ประสาท, 2564)

ฤดููซากุุระบานเร็็วที่่�สุุดในรอบ 1,200 ปีี

จากผลการวิิจััยของมหาวิิทยาลััยโอซากา รายงานว่่า “ฤดููซากุุระ” ซึ่่�งชาวญี่่�ปุ่่�นถืือว่่าเป็็น “สััญญาณการเริ่่�มต้้น
ฤดููใบไม้้ผลิิ” ได้้บานเต็็มที่่�เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2564 ซึ่่�งถืือว่่าเร็็วที่่�สุุดในรอบ 1,200 ปีี โดยนัักวิิทยาศาสตร์์ชี้้�ว่่าเป็็นผลมาจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศทำำ�ให้้เกิิดการคลาดเคลื่่�อนของฤดููกาลขึ้้�น ซึ่่�งเดิิมเกิิดขึ้้�นช่่วงกลางเดืือนเมษายนของทุุกปีี
(BBC news, 2564)
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(ที่่�มา BBC news, 2564)

การเพิ่่� มขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเลและการกััดเซาะชายฝั่่�ง
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การเพิ่่�มขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเลหรืือระดัับน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�น
เป็็ นอีี กหนึ่่� ง ผลกระทบที่่� เ กิิดจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศซึ่่�งคุุกคามการดำำ�รงชีีวิิตของชุุมชนชายฝั่่�งทะเล เช่่น
การรุุกล้ำำ�ข
� องน้ำำ�� เค็็มส่่งผลให้้ผลผลิิตข้้าวลดลงในพื้้�นที่่�อ่า่ วไทย
ตอนบนของประเทศไทย ทำำ�ให้้ป่่าชายเลนลดน้้อยลงและ
แนวปะการัังเสื่่�อมโทรม ส่่ ง ผลทำำ� ให้้ ร ายได้้ ข องชาวประมง
ลดน้้อยลงเนื่่�องจากระบบนิิเวศชายฝั่่ง� เปลี่่ย� นแปลง ซึ่่ง� มีีรายงาน
ผลการวิิจััยว่่า น้ำำ�� ทะเลมีีการเพิ่่�มขึ้้�น 5 มิิลลิิเมตรต่่อปีีในช่่วง
25 ปีีที่่�ผ่่านมา ประกอบกัับการทรุุดตััวของแผ่่นดิินในบริิเวณ
ปากแม่่น้ำำ��ร่่วมด้้วย (OpenDevelopment Thailand, 2561)
IPCC ได้้คาดการณ์์แนวโน้้มว่่าระดัับน้ำำ��ทะเลจะเพิ่่ม� สููงขึ้้น�
อีีก 18 – 60 เซนติิเมตร ในปีี พ.ศ. 2643 และในบางพื้้�นที่่�ของ

ประเทศไทยจะมีีการรุุ ก ล้ำำ��ข องน้ำำ�� ทะเลเข้้ า สู่่�ชั้้� นน้ำำ��บ าดาล
ตามแนวชายฝั่่�งทะเล ทำำ�ให้้น้ำำ��ในชั้้�นบาดาลมีีการปนเปื้้�อน
ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการอุุปโภคและบริิโภคของชุุมชนและ
หน่่วยงานอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ตามแนวชายฝั่่�ง (ปรััชญา และ
คณะ, 2555) นอกจากนี้้ป� ระเทศไทยยัังต้้องเผชิิญปััญหาน้ำำ��ท่ว่ ม
ตามแนวชายฝั่่� ง ส่่ ง ผลให้้ น้ำำ��ที่่� ท่่ ว มเข้้ า มาในแผ่่ นดิิน และ
ไม่่สามารถระบายน้ำำ��ได้้ทัันเวลา นอกจากนี้้ยั� ังมีีการคาดการณ์์
ว่่าคลื่่�นพายุุซััดฝั่่�งในประเทศไทยจะทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น
ร้้อยละ 32.7 ในพื้้�นที่่�เขตกรุุงเทพมหานครและภาคกลาง
จะได้้รับผ
ั ลกระทบหนัักที่่�สุดุ (กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม,
2563)

ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “การเพิ่่� มขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเล”

1. ระดัับน้ำ�ำ� ทะเลชายฝั่่�งสููงขึ้้�นจะส่่งผลกระทบกัับผู้้�ที่่�อาศััยบริิเวณชายฝั่่�งทะเลเท่่านั้้�น
ความจริิง ระดัับน้ำำ��ทะเลบริิเวณชายฝั่่�งอาจสููงขึ้้น� มากจนเป็็นสาเหตุุการเกิิดน้ำำ��ท่่วมได้้บ่่อยขึ้้�น และอาจท่่วมเข้้ามา
ถึึงเขตเมืือง นอกจากนั้้�นน้ำำ��เค็็มที่่�รุุกล้ำำ��เข้้ามาปนกัับน้ำำ��จืืดยัังส่่งผลต่่อคุุณภาพน้ำำ�� ทำำ�ให้้ทั้้�งประมงและการเกษตร
ได้้รัับความเสีียหาย
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศที่่�มีีต่่อการเพิ่่�มสููงขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเลนั้้�น ส่่งผลกระทบต่่อดิินดอนสามเหลี่่�ยม
ปากแม่่น้ำำ��เสี่่�ยงจะเกิิดน้ำำ��ท่่วมเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�เป็็นประจำำ�อยู่่�แล้้ว และยัังส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพและ
ปริิมาณน้ำำ��จืืด แหล่่งอาหาร และกระทบต่่อผู้้�คนที่่�อยู่่�ในเกาะต่่าง ๆ อีีกด้้วย

ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศที่่�มีีต่่อการเพิ่่� มสููงขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเล
ผลกระทบ

รายละเอีียด

ดิินดอนสามเหลี่่�ยมปากแม่่น้ำ�ำ�

มีีภาวะการเสี่่�ยงสููงมากต่่อการเกิิดภาวะน้ำำ��ท่่วม เมื่่�อน้ำำ��ทะเลมีีระดัับสููงขึ้้�น
ดิินดอนสามเหลี่่�ยมปากแม่่น้ำำ��จำำ�นวนมากที่่�ประสบปััญหาอยู่่�แล้้วเนื่่�องจาก
การจััดการทรััพยากรไม่่ดีีและการทำำ�ลายที่่�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�รอบ ๆ และในบางกรณีี
ได้้มีีการสร้้างเขื่่อ� น และสิ่่ง� ก่่อสร้้างอื่่น� ๆ เพื่่อ� ป้้องกัันน้ำำ��ท่ว่ มทำำ�ให้้การตกตะกอน
ลดลง ทำำ�ให้้การชะล้้างพัังทลายของดิิน และการจมตััวลงของแผ่่นดิิน ในท้้องถิ่่น�
นั้้�น ๆ ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น
คุุณภาพและปริิมาณน้ำำ��จืืด
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทัันทีีจากภาวะน้ำำ��ท่่วมเนื่่�องจากการเพิ่่�มสููงขึ้้�นของระดัับ
น้ำำ��ทะเล คืือคุุณภาพและแหล่่งน้ำำ��จืืด ส่่วนผลกระทบในระยะยาว ว่่าจะมีี
ผลกระทบต่่อแหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิินด้้วยหรืือไม่่นั้้�น ยัังไม่่แน่่นอนการไหลเข้้ามาของ
น้ำำ��เค็็มจะก่่อให้้เกิิดปััญหาที่่�สำำ�คััญกัับเมืืองชายฝั่่�ง ส่่วนบนเกาะเล็็ก ๆ ระดัับ
น้ำำ��ใต้้ดิินที่่�โดยทั่่�วไปเป็็นแหล่่งน้ำำ��จืืดที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดป้้องกัันได้้ยาก และง่่าย
ต่่ อ การแทรกซึึมเข้้ า ไปของน้ำำ�� ทะเล การรุุ ก ไล่่ ข องน้ำำ�� เค็็ ม เข้้ า ไปในแผ่่ นดิิน
ได้้ เ กิิดขึ้้� น แล้้ ว ในหลายประเทศ ส่่ ว นที่่� ร าบต่ำำ��บริิ เวณชายฝั่่� ง การเพิ่่� ม สููงขึ้้� น
ของระดัับน้ำำ��ทะเล อาจทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ใต้้ดิินสููงขึ้้�นนำำ�ไปสู่่�การเกิิดความสกปรก
เช่่น เชื้้�อไวรััสและแบคทีีเรีีย จากระบบการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ที่่�อาจหลุุดเข้้าไป
ในทางน้ำำ��ได้้ ซึ่่� งจะก่่ อให้้ เกิิดอัั นตรายต่่ อประชากรในท้้ องถิ่่� นได้้ ไม่่ โดยตรง
ก็็โดยอ้้อม ถ้้าหากความสกปรกนี้้หลุ
� ุดเข้้าไปในโซ่่อาหาร
แหล่่งอาหาร
การเพิ่่ม� สููงขึ้้นข
� องระดัับน้ำ��ำ ทะเลจะกระทบต่่อผลผลิิตอาหารของท้้องถิ่่น� นอกจากนี้้�
ยัังกระทบต่่อการผลิิตอาหารผ่่านทางพื้้�นที่่�เกษตรกรรมถููกทำำ�ลาย ถููกน้ำำ��ท่่วม
เพิ่่�มมากขึ้้�น และน้ำำ�� เค็็มรุุกไล่่เข้้าไปได้้ยัังแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร
ภาวะการเสี่่� ย งรุุ น แรงสำำ�หรัับ คนบนเกาะ ที่่�ดิินเหลืือให้้ผู้้�คนอยู่่�อาศััยได้้น้้อยลง และทำำ�ให้้แหล่่งทรััพยากร ธรรมชาติิ เช่่น
ขนาดเล็็ก
แหล่่งน้ำำ��จืืด ที่่�โดยทั่่�วไปมีีน้้อยอยู่่�แล้้วเปลี่่�ยนแปลงไป
ที่่�มา: กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (2564)
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การกััดเซาะชายฝั่่�ง โดยปกติิเกิิดจาก 2 สาเหตุุ คืือกระบวนการทางธรรมชาติิและกิิจกรรมของมนุุษย์์ สำำ�หรัับการกััดเซาะ
ชายฝั่่�งที่่�เกิิดผลกระทบมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศนั้้�น เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของน้ำำ��ทะเลเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งยัังมีีผลต่่อ
สภาวะคลื่่�นและการกััดเซาะชายฝั่่�ง ส่่งผลต่่อระบบนิิเวศชายฝั่่�งทะเลซึ่่�งเป็็นทั้้�งทรััพยากรที่่�สำำ�คััญเป็็นแหล่่งประกอบอาชีีพของ
ชุุมชนชายฝั่่�ง ผลผลิิตทางการประมง และเกษตรกรรมบริิเวณชายฝั่่�งรวมไปถึึงธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่อ่ วิิถีีชีีวิิตของ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น และเศรษฐกิิจของประเทศ ระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�สููงขึ้้�นยัังทำำ�ให้้บริิเวณชะวากทะเลที่่�อยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�ต่ำำ��จมลงและ
ถููกกััดเซาะมากขึ้้น� บริิเวณปากแม่่น้ำำ��จะเกิิดการผัันแปรของน้ำำ��ขึ้้นน้ำ
� ำ��ลงและมีีการรุุกล้ำำ��ของน้ำำ��เค็็มเข้้าสู่่�ลำำ�น้ำำ�� เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของพืืชและสััตว์์น้ำำ�� ระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�สููงขึ้้�นและเข้้าท่่วมบริิเวณที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เค็็มและป่่าชายเลน ส่่งผลให้้บริิเวณ
ที่่�ติิดอยู่่�กัับชายฝั่่�งทะเลของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวถููกน้ำำ�� ทะเลท่่วมขััง และเกิิดกััดเซาะอย่่างต่่อเนื่่�อง กระทั่่�งสููญเสีียสภาพทางนิิเวศ
ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “ผลกระทบการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีผลต่่อการเพิ่่� มสููงขึ้้�นของระดัับ
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น้ำำ��ทะเล”

1. โลกร้้อนขึ้้�นทำำ�ให้้น้ำำ��แข็็งขั้้�วโลกละลายมากขึ้้�น เป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้น้ำำ��ในมหาสมุุทรสููงขึ้้�น
ความจริิง จริิง ๆ แล้้วมีีหลายสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้น้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�น อาทิิ แผ่่นน้ำำ��แข็็งขั้้�วโลกละลาย ปริิมาตรน้ำำ��ในมหาสมุุทร
ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้นจ
� ากการดููดซัับความร้้อนที่่�เกิิดมากขึ้้�น ธารน้ำำ�� แข็็งบนภููเขา และการกัักเก็็บน้ำำ��จืืดโดยเขื่่�อนต่่าง ๆ ลดลง
ความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับ “การกััดเซาะชายฝั่่� ง”

1. การแก้้ปัญห
ั ากััดเซาะชายฝั่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการใช้้โครงสร้้างทางวิิศวกรรม เช่่น กำำ�แพงป้้องกัันคลื่่�น คัันดัักทราย
เขื่่�อนกัันคลื่่�น
ความจริิง การใช้้โครงสร้้างทางวิิศวกรรมในการป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง มัักจะก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�ข้้างเคีียง
ทำำ�ให้้เกิิดการกััดเซาะต่่อเนื่่อ� งได้้ และส่่งผลกระทบทั้้�งการใช้้พื้้นที่่
� แ� ละอัันตรายต่่อเรืือประมงชายฝั่่ง� ขนาดเล็็ก ค่่าใช้้จ่า่ ยสููง
รวมถึึงปิิดบัังทััศนยภาพของชายหาดอีีกด้้วย (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, 2564) เช่่นการสร้้างกำำ�แพงกัันคลื่่�น
บริิเวณโรงแรมหาดแก้้ว รีีสอร์์ท สงขลาเปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2557 และ 2561 จะเห็็นว่า่ กำำ�แพงกัันคลื่่น� ไม่่สามารถยัับยั้้ง�
สถานการณ์์กััดเซาะชายฝั่่�งได้้ ทั้้�งยัังเป็็นการซ้ำำ��เติิมให้้เกิิดการกััดเซาะที่่�รุุนแรงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

(ศููนย์์ข้้อมููลและข่่าวสืืบสวนเพื่่� อสิิทธิิพลเมืือง, 2562)

เหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดและมีีแนวโน้้มเกิิดอีีกในอนาคต
การกััดเซาะชายฝั่่� งนครศรีีธรรมราชและสงขลา ผลกระทบจาก Climate Change

ปััจจุุบันั การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเข้้ามามีีผลต่่อในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งด้้านตะวัันออกของประเทศ ได้้แก่่ ชายฝั่่�งจัังหวััด
นครราชสีีมา (236 กิิโลเมตร) และจัังหวััดสงขลา (170 กิิโลเมตร) โดยเนื่่�องมาจากอุุณหภููมิิโดยรวมสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ฤดููกาลต่่าง ๆ
เปลี่่�ยนแปลงไป พายุุมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น และที่่�สำำ�คััญคืือทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ทะเลเพิ่่�มสููงขึ้้�น จึึงทำำ�ให้้หลายพื้้�นที่่�เริ่่�มมีีปััญหา
การกััดเซาะที่่�ดิินตามแนวชายฝั่่�งโดยเฉพาะในฤดููมรสุุม ทางศููนย์์วิิจััยและพััฒนาประมงชายฝั่่�งสงขลา ได้้รายงานการกััดเซาะ
ชายฝั่่�งทางภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออกว่่า เกิิดขึ้้�นที่่� หาดทุ่่�งใส หาดหิินงาม หาดบ้้านเราะ หาดโพธิ์์�ทอง หาดทรายแก้้ว หาดท่่าสููงบน
หาดสยาม หาดบ้้านหน้้าโกฐิิ หาดบ้้านเกาะฝ้้าย หาดจัันทร์์แจ้้ง ในจัังหวััดนครศรีีธรรมราช หาดปากระวะ หาดม่่วงงาม
หาดทรายแก้้ว หาดแหลมสนอ่่อน หาดสมิิหลา หาดเก้้าเส้้ง หาดแก้้ว บ้้านกรงอิิตา หาดสร้้อยสวรรค์์ ในจัังหวััดสงขลา ซึ่่�งเมื่่�อ
รวมกัับการก่่อสร้้างต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเล อาทิิ เขื่่�อนกัันคลื่่�น การสร้้างท่่าเรืือน้ำำ��ลึึก ซึ่่�งทำำ�ให้้สมดุุลเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ยิ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการกััดเซาะชายฝั่่�งได้้ง่่ายขึ้้น�
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บริิเวณหาดสมิิหลา ถนนชลาทััศน์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา

มััสยิิดเก้้าเส้้ง ชุุมชนบ้้านเก้้าเส้้ง จัังหวััดสงขลา

ที่่�มา Hatyaitoday (2564) และ Hatyaifocus (2564)
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