อีก 35 ป ไทยอวมโลกรอน
พายุฝนที่เทลงมาในประเทศไทยจนน้ําทวม ดินถลม น้ําปาทะลักทําลายทุกอยางที่ขวางหนาในตอนนี้ หรือ
หนารอนที่อากาศรอนมากขึ้นและนานขึ้น สวนในหนาหนาวจํานวนวันที่อากาศหนาวลดนอยลง เปนสิง่ ทีค่ นไทยรูส กึ
ไดในชวงเวลาที่ผานมานักวิทยาศาสตรมีหลักฐานที่ระบุไวชัดเจนวา อุณหภูมิโลกของเรากําลังสูงขึ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ พิษสงของมันทําใหเรารับรูความรอนที่สูงขึ้น พายุรุนแรง น้ําทวมฉับพลัน ความแหง
แลง คลื่นความรอน ซึ่งเกิดถี่ขึ้นและคุกคามมนุษยมากขึ้น
และมีคําถามวาใน 30-40 ปขางหนา ถาอุณหภูมิความรอนเพิ่มขึ้น จะเกิด
อะไรขึ้นกับประเทศไทย และถึงเวลาแลวหรือยังที่ทุกฝายตองรวมมือกันทําใหภาพ
วิกฤตการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กําลังเกิดขึ้นและคาดวาจะ เกิดขึ้น
แนๆ ในอนาคตตอบานเราชัดเจนขึ้น เพื่อประชาชนจะไดตั้งรับภัยพิบัติ และปรับตัว
เพื่อบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต
สําหรับงานวิจัยในหัวขอเรื่อง "ผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทย" ที่สํานัก
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สบว.) ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไดริเริ่มขึ้น นี่อาจจะไมใชงานวิจัยแรกที่โฟกัสเฉพาะ พื้นที่ประเทศไทย แตเปนการเอาใจใสและ
ชวยเยียวยาภาวะโลกรอนอยางจริงจัง เพราะภัยคุกคามนี้จะสงผลกระทบรุนแรงเกินกวาที่จะเพิกเฉยได
ดร.ชัยยุทธ ขันทปราบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กลาววา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอกาศที่ปรากฏใหเห็น แลวในปจจุบัน สบว.คาดวาจะรุนแรง
มากขึ้นในอนาคต จึงไดพัฒนาโปรแกรมวิจัยขนาดใหญเรื่อง "ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทย" ขึ้นเพื่อสนับสนุนใหศูนยความเปน
เลิศ 9 ศูนย ภายใต สบว.ไดทํางานวิจัยเชิงบูรณาการคลอบคลุมทั้งผลกระทบ
และมาตรการลดผลกระทบจากภาวะโลกร อ นในไทยและได รว มมื อกั บ ศูน ย
เครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการ เปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia START Regional Center) จัดทํา
เอกสารรายงานสถานภาพดานสภาพภูมิอากาศในอนาคตของไทยในอีก 35-55 ปขางหนา ในชวงป พ.ศ.25882608 ที่เปนการคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลา ดังกลาวจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
แสดงผลดวยตัวบงชี้สําคัญ คือ อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน และระดับน้ําทะเล
พื้นที่ศึกษาวิจัยแบงเปน 8 พื้นที่ ตั้งแตบริเวณเทือกเขาสูงและที่ราบหุบเขาภาคเหนือ ที่ราบภาคกลางและแอง
เจาพระยาชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก บริเวณ

ชายฝงแมน้ําโขง และแนวชายฝงอันดามันตอนลาง การจัดทํารายงานฉบับนี้ใชแบบจําลองถึง 8 โมเดล เพื่อ
วิเคราะหและฉายภาพแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริเวณตางๆ
สําหรับผลจากการวิเคราะหแบบจําลองนั้น ผศ.ดร.อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการศูนยเครือขาย
งานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรายงานใหฟงวา ใน
อนาคตอีก 35 ปขางหนา ถาการพัฒนาประเทศ "ยังไมมี" การกํากับ "ดวยนโยบายอนุรักษสิ่งแวดลอม" มีปริมาณ
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางทุกวันนี้ ทุกคนยังดํารงชีวิตแบบ
ไมตระหนักถึงภาวะโลกรอน ใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยเห็นแกชีวิตที่
สะดวกสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงขึ้นอีกไดถึง 3-4 องศา
เซลเซียส ระดับน้ําทะเลอาจจะสูงขึ้นจากเดิม 14-15 เซนติเมตร แตในพื้นที่
อาวไทยอีก 20-30 ปขางหนา ในชวงมรสุมกรรโชกแรงระดับน้ําทะเลจะ
เพิ่มขึ้นมากกวาปจจุบัน 30 เซนติเมตร ฉะนั้นตองใหความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลในบางชวงของปดวย
ขณะที่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยนั้น ดร.อานนท บอกวา จากแบบจําลองแสดงถึงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยซึ่งมีความ
แตกตางกันมากในแตละพื้นที่อยางภาคอีสานและภาคตะวันตกจะมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในแตละปลดลงถึงปละ
ประมาณ 100 มิลลิเมตร ทําใหพื้นที่นี้เสี่ยงเกิดความแหงแลงกวาเดิม ในขณะเดียวกันพื้นที่ เชน ภาคตะวันออกจะมี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงขึ้นกวา 300 มิลลิเมตร แนนอนวาจะสงผลกระทบทําใหเกิดภาวะน้ําทวมตามหัวเมืองใหญ
แหลงทองเที่ยวและเขตเศรษฐกิจตางๆ ในบริเวณนั้น
"ความเสี่ยงของประเทศไทยไมไดมาจากภายนอก แตมาจากภายในที่ไมตระหนักวาเราอยูในโลกที่มีสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน ในอดีตมีความแปรปรวนเพียงเล็กนอย แตในชวงหลายสิบปมานี้ มีความแปรปรวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้ คือ ประเทศที่มีพันธกรณีตองลดการปลอย
กาซเรือนกระจกที่เปนตนเหตุของโลกรอน มีแนวโนมตองชะลอการ
ปลดปลอย ในขณะที่กลุมประเทศที่ไมมีพันธกรณีฉกฉวยโอกาสทอง
ปลอยกาซเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เห็นไดจากกราฟจะพุงขึ้นระยะสั้น 10-20
ปนี้ ไทยเองหากไมเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมตัวเอง จะไดรับผลกระทบ
รุนแรงแนนอน ถาปลอยใหปญหามาถึงแลวคอยแกตนทุนจะสูงมาก ซึ่ง
แนวทางรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่ดีตองทํามาจากขางลาง และลงลึกในระดับพื้นที่ใหมากที่สุด" ดร.อานนท เนน
ย้ํา และเห็นวาโปรแกรมวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ สบว. ลงมือทํา ถาพัฒนาใหเกิดความเปนรูปธรรมจะ
ลดชองวางการศึกษาในระดับพื้นที่และเติมเต็มองคความรูในดานตางๆ ชวยลด ความเสี่ยงและความเปราะบางของ
ประเทศไทยในอนาคต

ขณะที่ ดร.ชัยยุทธ ผอ.สบว. กลาวเสริมถึงผลกระทบภาวะโลกรอนตอไทยจากรายงานชิ้นนี้วา การเปลี่ยน
แปลงสภาวะอากาศมีผลตอการเสื่อมของทรัพยากรที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง บริเวณใกลชายฝง
คลื่นลมแรงเผชิญปญหาน้ําทวม และการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง ผูคนยายถิ่นฐาน นอกจากนี้ใน 35 ปขางหนา
แหลงน้ําจืดลดลงอยางแนนอน ผลผลิตทางการเกษตรก็ลดลง ปนี้ผลไมของประเทศไทยลดลง 30% ขณะที่รายงาน
ขององคการอนามัยโลกก็ยังชี้ถึงแนวโนมการผลิตขาวทั่วโลกลดลงกวา 20% เพราะขาวไดรับผลกระทบจาก
อุณหภูมิและรังสี ซึ่งตองมีการเรงทําวิจัยเพื่อพยายามหาคําตอบ เชน พืชพันธุใดที่เหมาะสมกับพื้นที่ภูมิอากาศและ
จะจัดการอยางไรแตละพื้นที่เหมาะกับระบบเกษตรแบบไหน
"เราพยายามสรางความเชื่อมโยงเรื่อง ภูมิอากาศกับนักวิจัยของศูนยความเปนเลิศตางๆ แลวก็ดึงนักวิจัย
อิสระเขามารวมทํางานในโปรแกรม วิจัยดานโลกรอนของ สบว. เพราะเห็น
วา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองรับใชสังคม นักวิทยาศาสตรตองปรับ
ความรูที่มีอยูตอบโจทยประเทศใหไดไมใชจะอยูบนหอคอยงาชาง โลกจะ
รอนขึ้นเรื่อยๆ ก็ไมสนใจ การทํางานวิจัยนี้มีระยะเวลา 3 ป จากนั้นจะนํา
รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้เสนอเปนขอมูล
เชิงลึกตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตลอดจนวางยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนที่สําคัญโปรแกรมวิจัยนี้จะประสบผลสํา เร็จถา
สื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะคนรุนใหมใหตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น" ดร.ชัยยุทธ กลาวทิ้งทาย
สําหรับศูนยความเปนเลิศ 9 แหงภายใต สบว. ประกอบดวยศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี, ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี, ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และของเสียอันตราย,
ดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง, ดานเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม, ดานเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร, ดานนวัตกรรม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, ดานคณิตศาสตร และศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
ภายใตโปรแกรมวิจัยนี้ สบว.จัดสรรงบประมาณ 30 ลานบาท เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยทั้งที่มีสังกัดอยูในทั้ง 9 ศูนยฯ
และนักวิจัยอิสระในเครือขายซึ่งกระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันวิจัยกวา 30 แหง ทั่วประเทศ ใหมี
โอกาสทํางานวิจัยโลกรอนในไทยใหครอบคลุมทุกมิติผลกระทบ
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