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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 

วิปริตโลกรอน มะกันตับแลบ อารเจนตินาหิมะตก 
10 กรกฎาคม 2550 18:40 น. 

 

อากาศแปรปรวนหนัก หิมะตกใหญในนครหลวงอารเจนตินาเปนครั้งแรกใน
รอบเกือบ 100 ป ชาวเมืองแตกตื่น พบหนาวตาย 2 ศพแลว สวนที่นิวยอรก-
วอชิงตันโดนคลื่นความรอนถลม ชาวมะกันรอนตับแลบ ดานไฟปายังผลาญ
หลายรัฐในอเมริกา ขณะที่แพทยไทยเตือนโลกรอนทําใหโรคที่เกิดจากแมลง
เปนพาหะเพิ่มขึ้น อุณหภูมิสูงกอเกิดโรคภมูิแพมากขึ้นอีก  

ปญหาภาวะโลกรอนยังสงผลกระทบสรางความผันผวนตอระบบนิเวศวิทยา 
และความแปรปรวนของสภาพอากาศไปทั่วทุกหนแหง ทั้งนี้ แมวาหลายหนวยงานทั่วโลกเริ่มตะหนักถึงปญหาที่
เกิดขึ้น โดยเริม่วางมาตรการแกไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง แตความแปรปรวนตอสภาพอากาศที่
เกิดจากภาวะโลกรอนเริ่มสงผลกระทบอยางหนักไปทั่วโลก ลาสุดที่ประเทศอารเจนตินาเกิดหิมะตก ซึ่ง
ปรากฏการณครั้งนี้เปนครั้งแรกในรอบเกือบรอยปอยางไมเคยมีมากอน  

อารเจนตินาหิมะตกในรอบ 100 ป  

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยาของอารเจนตินา เปดเผยวา เกดิปรากฏการณประหลาดขึ้นเปนครั้งแรกใน
รอบเกือบรอยป เมื่อหิมะตกหนักติดตอกันหลายชั่วโมงหลายพื้นที่ในกรุงบูเอโนสไอเรส เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่
ผานมา บางแหงมีหิมะตกหนักจนมองเห็นเปนสีขาวโพลนที่ปกคลุมอยูทั่วไป ทามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ
ดังกลาว ทําใหชาวกรุงบูเอโนสไอเรสตางตกตะลึงไปตามๆ กัน เพราะเปนครั้งแรกที่มีหิมะตกในนครหลวงแหงนี้
นับตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2461 เปนตนมา หลังจากนั้นมา 89 ปตอมาก็ไมเคยมหีมิะตกอีกเลย อยางมากที่สุดมี
แคลูกเห็บตกเปนครั้งคราว  

กรมอุตุนิยมวทิยาของอารเจนตินา เปดเผยตอวา ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นจากมวลอากาศเย็นจากมหาสมุทรแอนตารก
ติกที่ขั้วโลกพัดเขาปะทะกับความกดอากาศต่ําที่มีความชื้นสูงในแถบตะวันตกและภาคกลางของอารเจนตินา สงผล
ใหพื้นที่หลายแหง รวมทั้งกรุงบูเอโนสไอเรสมีหิมะและน้ําแข็งปกคลุม โดยเฉพาะที่จังหวัดริโอ เนโกร ซึ่งมี
อุณหภูมิต่ําสุดถึงติดลบ 22 องศาเซลเซียส ตางไปจากหิมะที่ตกพรอมกับฝน และหายไปอยางรวดเร็วชวงทีผ่านมา 

รายงานขาวเผยวา ประชาชนหลายพันคนพากันตื่นเตนกับหิมะที่ตกลงมา หลายคนตางพากันออกไปถายรูปเก็บไว
เปนที่ระลึก สวนเด็กๆ ก็เลนหิมะกันอยางสนุกสนาน ขณะที่มีรายงานวา เกิดอุบัติเหตุบนทองถนนหลายจุด 
เนื่องจากถนนลื่น นอกจากนี้ มีรายงานวาผูเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่หนาวเหน็บแลวถึง 2 คน  

ทั้งนี้ กรุงบูเอโนสไอเรสเพิ่งเผชิญกับสภาพอากาศเย็นจัดที่อุณหภูมิลดต่ําลงมากกวาจุดเยือกแข็ง เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผานมา อันเปนอุณหภูมิต่ําที่สุดในรอบเวลากวา 40 ป สงผลใหเกิดภาวะวิกฤติดานพลังงานและมี
ผูเสียชีวิตไป 23 คน สวนหิมะที่ตกเมื่อวันจันทรมีรายงานผูเสียชีวิต 2 คน  

   

สหรัฐเปดศูนยทําความเย็นดับรอน  

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึกออนไลน ฉบับประจําวันที่  10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550  หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ขณะเดียวกัน ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอยูในทวีปเดียวกันแตอยูทางตอนเหนือ กลับประสบปญหาสภาพ
อากาศรอนจัดจากคลื่นความรอนแผปกคลุมทั้งที่นครนิวยอรกและที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประชาชนตองหาวิธีตางๆ
เพื่อดับรอน ขณะที่ไฟปาในพื้นที่ทางตะวันตกยังคงเผาผลาญสรางความเสียหายหลายรัฐ ทั้งที่แคลิฟอรเนีย 
เนวาดา ยูทาห วอชิงตัน โคโลราโด โอเรกอน และมอนแทนา โดยอุณหภูมิสูงสุดอาจเพิ่มขึ้นถึง 38 องศา
เซลเซียส คาดวาคลื่นความรอนอาจแผกระจายไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศภายในสัปดาหนี้  

สํานักขาวเอพีรายงานวา เทศบาลนครนิวยอรกไดเปดศนูยทําความเย็นขึ้น 290 แหงขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหคนที่ไม
มีเครื่องปรับอากาศติดบานมานั่งพักผอนคลายรอน ศูนยเหลานี้จะตั้งอยูตามอาคารที่ทําการสาธารณะ หรือศูนย
ดูแลผูสูงอายุ  

ดานนายไมเคลิ บลูมเบิรก นายกเทศมนตรีนิวยอรกไดส่ังใหเจาหนาที่ประจําการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแกปญหา
กรณีที่เกิดไฟฟาดับ พรอมทั้งกระตุนเตือนประชาชนใหชวยกันปองกันการเกิดไฟฟาดับทั่วเมืองดวยการประหยัด
พลังงาน เพราะไมตองการใหเกิดประวัตศิาสตรซ้ํารอยเหตุไฟฟาดับในยานควีนส และเวสตเชสเตอรในเดือน
เดียวกันของปที่แลว ที่ทําใหคน 174,000 คน ตองทุกขทรมานเพราะไมมีไฟฟาใชในชวงหนารอน  

ขามทวีปมาที่ออสเตรเลีย โฆษกการทาอากาศยานเมลเบิรน แถลงวา เกิดหมอกลงจัดเปนอุปสรรคตอเที่ยวบินทั้ง
ภายในและระหวางประเทศ ทําใหมีผูโดยสารตกคางอยูที่สนามบินเมลเบิรนหลายพันคน โดยหมอกที่หนาทึบทําให
เที่ยวบินระหวางประเทศ 14 เที่ยว ตองเปลี่ยนเสนทางไปลงจอดยังสนามบินที่อื่นแทน สวนใหญจะเปนที่นคร
ซิดนีย ขณะที่เที่ยวบินในประเทศตองเลื่อนเวลาออกไปหรือยกเลิก  

ตั้งทีมติดตามทะเลแปรปรวน  

สวนการแกไขปญหาภาวะโลกรอนในประเทศไทย หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความหวงใยและสน
พระราชหฤทยัตอปญหาภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบไปทั่วโลกนั้น พรอมรับสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงาน
สถานการณที่เกิดขึ้นทุกวัน  

วันเดียวกัน นางนิศากร โฆษิตรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กลาวถึงกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยถึงภาวะโลกรอนที่จะสงใหเกิดความ
แปรปรวนของอากาศและระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นวา ขณะนี้ ทช.เตรียมตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง
ทางดานสมุทรศาสตรในภาพรวมทั้งหมด โดยเชิญนักวิทยาศาสตรจากศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรม
การเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (START) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองทัพเรือ 
กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา และหนวยงานที่เกี่ยวของหารือและตั้ง คณะทํางานเพื่อติดตามเรื่องนี้ขึ้น  

"เราเริม่พบปรากฏการณที่ยืนยันถึงอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ชัดเจนแลว คือกรณีเหตุการณคลื่นลม
แรงผิดปกติที่พัดเขามา สรางความเสียหายและทําใหเกิดการกัดเซาะอยางรุนแรงในเขตพื้นที่ภาคใตตอนลางหลาย
จังหวัด เมื่อปลายป 2549 ซึ่งครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเปนหวง และ ทช.ไดสนองพระ
ราชดํารัส จนกระทั่งมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรแกปญหากัดเซาะ และไดเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติแลว" นางนิศากร กลาว  

   

ช้ีนํ้าทะเลสูงกระทบชายฝงกัดเซาะ  

ดาน ดร.อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง
ของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการชวยกันแกปญหาและรับมือกับภาวะโลกรอน โดยใหทุกภาคสวนรวมมือประสานงานกันนั้น ถือวาพระองค
ทรงมีวิสัยทัศนที่กวางไกลมาก เพราะการรับมือและแกปญหาโลกรอนนั้นไมเฉพาะนักวิทยาศาสตรเทานั้นที่ชวย
อธิบายแกไข และจัดการกับภาวะนี้ได แตทุกภาคสวนตองรวมกัน  

อยางไรก็ตาม จากขอมูลที่นํามาวิเคราะหคอนขางชัดเจนวามีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลจริง แตยังถือวาอยูใน
อัตราที่ยังไมสูงมากผิดปกติ ซึ่งระดับน้ําทะเลในอาวไทยเพิ่มขึ้น 1-2 มิลลิเมตรตอป แตที่นาสนใจคือระดับน้ําทะเล
ในฝงอันดามันสูงขึ้นถึง 8-12 มิลลิเมตรตอป แตส่ิงที่นาหวงจากภาวะน้ําทะเลสูงขึ้นคือจะเปนตัวเรงใหเกิดการกัด
เซาะชายฝงมากขึ้นถึง 2 เทา จากเดิมอัตราการกัดเซาะชายฝงเฉลี่ย 1-5 เมตรตอป แตบางจุดอาจแรงถึง 12 เมตร
ตอป แตถามีอัตราเรงของน้ําทะเลเพิ่มเปน 10 มิลลิเมตร พื้นที่อาจถูกน้ํากัดเซาะไปปละ 10 เมตร ซึ่งภาพเฉลี่ย
แลวแตลักษณะของหาดที่แบนไมลาดชันมาก อยางพื้นที่ จ.จันทบุรี ลุมน้ําปากพนัง จะเกิดปญหามาก สวนอากาศ
ที่อุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส จะสงผลใหน้ําทะเลอุนขึ้น 0.1-0.2 องศาเซลเซียส  
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"นักวิทยาศาสตรยังเปนหวงเรื่องความเปนกรดของน้ําทะเลและน้ําจืดเนื่องจากมีคารบอนไดออกไซดเยอะมาก ทํา
ใหส่ิงมีชีวิตหลายอยางสรางเปลือกไมได เชน ปลาดาว หอยเมน ซึ่งส่ิงมีชีวิตพวกนี้มีบทบาทในระบบนิเวศมาก ถา
พวกนี้หายไปนิเวศวิทยาจะถูกตัดตอนไป" ดร.อานนท กลาว  

สวนนายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กลาววา กรมอุทยานฯ ให
ความสําคญัตอการแกปญหาโลกรอนมานานแลว และดําเนินการทุกอยางมาสม่ําเสมอ แตเมื่อมีกระแสพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกีย่วกับเรื่องนี้ จะเรงรัดดําเนนิการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟู
ปาเพิ่มพื้นที่อนุรักษ เพื่อเพิม่ตัวดูดซับปริมาณกาซเรือนกระจกใหมากขึ้น  

   

โลกรอนทําโรคแมลงเปนพาหะเพิ่ม  
ท้ังน้ีจากปญหาโลกรอน กระทรวงสาธารณสุขไดออกมาแสดงความเปนหวง โดยระบุวาสภาพอากาศที่
รอนขึ้นอาจสงผลใหโรคที่เกิดจากแมลงเปนพาหะสูงขึ้นดวย  

วันเดียวกัน ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ แพทยผูเช่ียวชาญโรคภูมิแพ คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา เน่ืองจากประเทศไทยอยูแถบภูมิอากาศรอนอยูแลว ภาวะ
โลกที่จะรอนขึ้นอาจยังไมชัดเจนสําหรับโรคใหมๆ  มากนัก แตจํานวนความถี่ของโรคที่มีอยูเกาอาจจะ
เพิ่มขึ้น ไมวาเรื่องยุง แมลงวัน หรือแมลงตางๆ อาจจะมีการเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงในเขตจังหวัดหรือ
ภูมิภาคได ดังน้ัน ประเทศไทยคงตองเตรียมการเปลี่ยนแปลงจากโรคที่มีแมลงเปนพาหะเพิ่มมากขึ้น และ
ติดตอไดงายขึ้น รวมทั้งโรคภูมิแพ ซึ่งไรฝุนเปนสารกอภูมิแพมากที่สุด เพราะไรฝุนชอบอยูในที่รอนและ
ช้ืน  

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย กลาวตอวา สภาพภูมิอากาศปจจุบันโรคภูมิแพมีมากอยูแลว โดยเด็กและเยาวชนเปน
ภูมิแพในจมูกรอยละ 20-40 หอบหืดรอยละ 4-13 ถามีไรฝุนมาก สิ่งแวดลอมกระตุนใหเกิดภูมิแพมาก
ขึ้น คงมีตัวเลขคนเปนภูมิแพมากขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงยังตองการการวิจัยวาถารอนขึ้น 1-3 องศา
เซลเซียส จะเปนอยางไร สวนท่ีชัดเจนคือ ภูมแิพผิวหนัง  

"สิ่งท่ีจะตองชวยกันกระตุนความคิดคือ การทํางานวิจัยท่ีจะตองไปรวมมือกับดานกีฏวิทยาและ
นิเวศวิทยา คงจะไมใชเรื่องของสาธารณสุขอยางเดียว จะตองรวมมือกับสัตวแพทย กรมปศุสัตวดวยซ้ํา
วาในวงจรชีวิตของแมลง ของสัตวท่ีเปนแหลงพาหะของโรคที่เรารูจักกันดีอยูแลวจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดวยภาวะอุณหภูมิอยางไร และจะเปนไปในทางโรครุนแรงมากขึ้นหรือนอยลง ถางานวิจัยบูรณาการ
รวมกัน จะทําใหเราวางแผนไดถูกตองวาโรคอะไรที่จะเปนปญหาและปองกันไวกอน" แพทยผูเช่ียวชาญ
โรคภูมิแพ กลาว  

แนะดูแลสุขภาพใหแข็งแรง  

ดาน ศ.น.พ.สันต หัตถีรัตน หัวหนาภาควชิาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี กลาววา 
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหประชาชนในพื้นที่ซึ่งไมคุนเคยกับสภาพอากาศแบบนี้เกดิการเจ็บปวยขึ้น และ
มักเกิดจากปญหา 2 ประการ คือ 1.ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จากความรอนความแหงแลง และเกิดไฟไหมปา 
ทําใหเกิดควัน เหมือนที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของไทย เมื่อคนสูดดมไปจะทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ไอ 
หอบ เหนื่อย หายใจไมคอยออก และเมื่อความแหงแลงเกิดขึ้นภาวะทุพโภชนาการก็จะเกิดขึ้น คนจะขาดอาหาร 
ขาดน้ํา จะทําใหเกิดโรคที่เกิดจากการขาดอาหารและน้ํา 2.ถาอากาศทําใหพื้นที่เกิดมีน้ําทวมใหญ จะมีภัยจากโรค
ที่เกิดจากน้ําทวมใหญ เชน โรคฉ่ีหนู โรคน้ํากัดเทา โรคที่มากับน้ํา ทองเดิน ทองเสีย  

ศ.น.พ.สันต กลาวดวยวา วิธีที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับโรคภัยไขเจ็บที่จะมากับโลกรอนคือ การดูแลสุขภาพของตนเอง
ใหมีรางกายแข็งแรง รับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู ออกกําลังกายใหสม่ําเสมอพอควร ลดความเครียดจาก
ภาวะการดํารงชีพ เพราะไมแนใจวาภมูิอากาศจะเกี่ยวของกับการเปนโรคจิตมากขึน้หรือไม แตอาจเปนได 
เนื่องจากเมื่ออากาศรอนจะทําใหเกิดอารมณฉุนเฉียวไดงาย 

 


