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       “ ปะการงัปรบัตัวอยางไรในสภาวะโลกรอน    ซ่ึงทําใหอุณหภมิูของนํ้าทะเลเพิม่สงูขึน้    ถาเปน
มนุษยเราก็คงจะเดนิไปหาทีกํ่าบัง   หรอืไมก็กางรมซะเลย   แตปะการงัเดนิไมไดมีกลยทุธทีน่าสนใจ
ปรศินาในเรือ่งน้ีถกูคนพบวา    ปะการงัมีวธีิการทีน่าสนใจในการลดความเขมของแสงอาทติยลง
มันทําไดอยางไร....”

        การทีน่กัวิทยาศาสตรคนพบธรรมชาตขิองสิง่มชีวิีตในแนวปะการงัไดชวย
ในการไขปรศินาทีเ่ชือ่มตอความสมัพันธของระบบนเิวศทางทะเลกับกระบวนการ
ตางๆ ของชัน้บรรยากาศโลก  ไมวาจะเปนวัฏจกัรของน้ํา  การเปลีย่นแปลงของ
อุณหภูม ิ  การเกิดลม   และเรือ่งอ่ืนๆในขอบเขตทีวิ่ทยาศาสตรจะสามารถ
เชือ่มโยงได การคนพบครัง้นี.้..เปนการคนพบกลไกการปรบัตวัของแนวปะการงั
ทีอ่าจจะทําใหหลายคนทาํใจใหเชือ่ไดลําบาก    วาแนวปะการงัจะสามารถทําให
เกิดเมฆข้ึนมาได   เมฆทีส่รางข้ึนจะชวยลดอุณหภูมขิองน้ําทีกํ่าลังเพ่ิมสงูข้ึนจน
ทํารายปะการงัเอง และยังชวยลดอันตรายจากรงัสยูีวีดวย

        หลกัสตูรวิทยาศาสตรในโรงเรยีน ไดเปดโอกาสใหเราไดร่ําเรยีนกันตัง้แตสมยัมธัยม บางโรงเรยีนก็เนน
ตัง้แตชัน้ประถม      โดยเราไดเรยีนรูวาแนวปะการงัเปนแหลงอาหารของโลก     เปรยีบเสมอืนปาไมในทะเล
เปนทีอ่ยูอาศยัและทีห่ลบภัยของสิง่มชีวิีตในทะเล เปนแหลงทองเทีย่วทีส่ําคญั

         สําหรบัการเรยีนรูในเรือ่งลมบก - ลมทะเล ซึง่ในชวงเวลากลางวันแผนดินจะดูดซบัความรอนไดเรว็กวา
แผนผนืน้ําในมหาสมทุร      ดังนัน้จงึเกิดความแตกตางของอุณหภูมใินผนืน้ํากับอุณหภูมบินชายฝง     ทําให
มวลอากาศเย็นในทะเลเคลือ่นตวัเขาสูฝง     และเขาแทนทีม่วลอากาศรอนทีล่อยตวัสงูข้ึนไปในชัน้บรรยากาศ
ในทางกลบักันในเวลากลางคนื  แผนดินจะมกีารถายเทอุณหภูมไิดดีกวา  ทําใหเย็นตวัลงเรว็กวาอุณหภูมขิอง
น้ําในมหาสมทุรมหาสมทุร   ดังนัน้กระแสลมก็จะเปลีย่นทศิทางพัดจากแผนดินออกสูทะเล   มวลอากาศจะถกู
                                                              ถายเทไป ตามมวลอากาศรอนทีล่อยตวัสงูข้ึน
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           ท่ีตองกลาวถึงเรือ่งลม      กเ็พราะสัมพนัธกบัการเกดิเมฆ
อยางหลีกเล่ียงไมไดจรงิๆ        การเกดิลมผลพลอยไดกทํ็าใหเกดิ
การพดัพาเอาไอนํ้าจากพืน้ผวิโลกใหลอยตัวสูงข้ึนและเม่ือกระทบ
ความเย็นกจ็ะกล่ันตัวเปนเมฆหมอก ลองลอยในชัน้บรรยากาศ

         พอกลาวมาถงึตรงนีค้วามสงสยัก็เริม่เกิดข้ึนคอื     ปะการงัจะสรางเมฆ
ไดอยางไร  เพราะยังไงเมฆมนัก็เกิดจากการทีไ่อน้ําระเหยจากพ้ืนดิน   พ้ืนน้ํา
ข้ึนไปในชัน้บรรยากาศในเวลากลางวันอยูแลว

         คาํอธบิายทีส่ําคญัทีท่ําใหมนษุยอยางไดเขาใจปรากฏการณตางๆในโลก
ใบนีม้ากข้ึน    นกัวิทยาศาสตรทีศ่กึษาแนวปะการงั   ของประเทศออสเตรเลยี
แสดงใหเหน็วาในแนวปะการงัจะมกีาซในกลุมไดเมทลิซลัไฟล (Dimethyl sulphide)
อยูเตม็ไปหมด   เมือ่  DMS  ถกูปลอยข้ึนสูชัน้บรรยากาศ  เจาสารตวันีจ้ะชวย
ในการทําใหเกิดเมฆ ซึง่เมฆทีเ่กิดข้ึนมานีจ้ะมผีลอยางมากตออุณหภูมขิองน้ําในแนวปะการงั

         ในอากาศ  DMS  จะถกูเปลีย่นใหอยูในรปูของละอองอากาศ  (Aerosol)  ซึง่จะไปชวยในการรวมตวักับ
ไอน้ําทําใหเกิดเมฆไดงายข้ึน      นอกจากนีส้ารประกอบซลัเฟอรชนดินียั้งถกูสรางข้ึน     เปนจํานวนมากจาก
สาหรายในทะเล   สารชนดินีเ้องทีท่ําใหน้ําทะเลมีกลิน่แบบเฉพาะตวัแบบทีเ่ราไดกลิน่กันอยู  และแตกอนนีเ้รา
รูกันมาแลววาสาหรายทะเลมสีวนสําคญัอยางมากในการควบคมุบรรยากาศของโลก แตไมมใีครเคยคดิมากอน
วาแนวปะการงัจะทําหนาทีแ่บบเดียวกันนีด้วย
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           ทมีวิจยัของ  Graham  Jones  จากมหาวิทยาลยั  Southern Cross University  ประเทศออสเตรเลยี
ไดทําการตรวจวัดความเขมขนของ DMS  ในปะการงัและในน้ําทีอ่ยูรอบๆ ปะการงัของ  Great  Barrier  Reef
พวกเขาพบวาเมอืกหรอืของเหลวทีป่ะการงัสรางและปลอยออกมานัน้จะมคีวามเขมขนของ  DMS  สงูทีส่ดุและ
มมีากกวาทีต่รวจวัดไดจากสิง่มชีวิีตชนดิอ่ืนๆ  นอกจากนียั้งพบวาบรเิวณใกลผวิน้ําทะเลจะมชีัน้ของ  DMS
ทีค่อนขางมคีวามเขมขนสงูเกิดข้ึน และ DMS นีก็้จะถกูลมพัดพาใหลอยตัวสงูข้ึนมาและเปลีย่นไปอยูในรปูของ
ละอองอากาศดังทีก่ลาวไปกอนหนานีแ้ลว

                                                      Jones   กลาวเพ่ิมเติมอีกวาถงึแมวาการแพรกระจายของ   DMS
                                           จาก   Great   Barrier   Reef   จะมไีมมากมายนกัเมือ่มองในภาพรวมของ
                                           บรรยากาศโลก      แตก็มสีวนสําคญัตอการเปลีย่นแปลงของบรรยากาศใน
                                            ระดับทองถิน่เลยทเีดียว

                             Peter   Liss   นกัเคมสีิง่แวดลอม    จาก    University   of   East
Norwich ประเทศอังกฤษ  กลาวเสรมิวา “ ปญหาทีน่าสนใจมากๆ ของการ
ศกึษาในครัง้นี ้ ก็คอืผลกระทบทีเ่กิดข้ึนกับการเปลีย่นแปลงของบรรยากาศ
คอือะไร    ปะการงัเปนแหลงสราง   DMS  ทีม่ปีรมิาณมาก   ซึง่นาจะมผีล
ตอการกอตวัของเมฆในบรเิวณนัน้”

          และในปตอไปทมีวิจยัของออสเตรเลยีทมีนี ้    ก็วางแผนทีจ่ะทําการวิจยัในเรือ่งของผลกระทบของแนว
 ปะการงั และปะการังชนดิตางๆ ทีม่ตีอชัน้บรรยากาศในบรเิวณนัน้ๆ โดย Jones กลาววา “ เรายังไมรูแนชดัวา
 DMS  ทีป่ลดปลอยออกมาจากปะการังมคีวามสมัพันธอยางไรกับการกอตวัของเมฆ และบรรยากาศเหนอืแนว
 ปะการงั ซึง่เปนองคความรูทีข่าดหายไป และเราตองทําการศกึษาเพ่ิมเตมิ”

          การคนพบในครัง้นีช้วยทําใหเราเขาใจสิง่ทีเ่ราสงสยัมากวา  30  ป  ในชวงทศวรรษ  1970  เราพบวา
ชัน้บรรยากาศเหนอื  Great Barrier Reef  จะมอีนภุาคของละอองอากาศในปรมิาณทีส่งูมาก  นกัวิทยาศาสตร
ในสมยันัน้ก็คดิวาปะการงันาจะเปนแหลงสรางละอองอากาศทีส่ําคญั   แตกลไกทีป่ะการงัทําใหละอองอากาศมี
ปรมิาณมากข้ึนยังไมทราบกันในขณะนัน้  Jones  กลาววา    “ ในชวงเวลาดังกลาว นกัวิทยาศาสตรยังไมรูจกั
DMS กันเลย”
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        นอกจากนีแ้ลวงานวิจยัยังเสนอความนาจะเปนหรอืสมมตุฐิาน
ทีน่าสนใจเพ่ิมเตมิเก่ียวกับเรือ่งนีเ้อาไวอีกวาปะการงัสามารถใชระบบ Gaia-
like  feedback  mechanism   เพ่ือจะควบคมุปรมิาณแสงอาทติยทีส่องลงมา
กระทบกับปะการงัไมใหรอนมากเกินไป

            Gaia Hypothesis  เปนสมมตฐิานทีเ่สนอไววาโลกใบนีม้กีารทํางาน
เหมอืนกับเปนสิง่มชีวิีตชนดิหนึง่เหมอืนกัน     และก็จะมกีารปรบัตวัอยูตลอด
เวลา   เพ่ือทําใหสามารถมชีวิีตหรอืคงความสมดุลอยูตอไปได   เหมอืนๆ กับ
มนษุยเราทีต่องพยามปรบัตวัเองใหเขาสูสมดุล (Homeostasis) อยูตลอดเวลา
เชน เมือ่อุณหภูมิรางกายสงูข้ึน เราก็จะพยายามลดอุณหภูมริางกาย  โดยการ
คายความรอนออกจากรางกายมาพรอมกับการเสยีเหงือ่ เปนตน

          ซึง่นกัวิทยาศาสตรไดเสนอแนวคดิทีห่ลากหลาย     และเรยีกโลกใบนี้
ในชือ่ทีแ่ตกตางกัน    เชน   เปนเซลลขนาดใหญ   (Giant Cell)  เปนสิง่มชีวิีต
(Organism )    หรอืเปนสิง่มชีวิีตขนาดใหญ     (Superorganism)    แตไมวา
นกัวิทยาศาสตรคนไหนจะเสนอและเรยีกชือ่โลกวาอยางไร      ใจความสําคญั
ของทฤษฎนีี ้ คอืโลกเปนระบบเด่ียวๆ  ระบบหนึง่ทีเ่หมอืนสิง่มชีวิีตโลกมกีาร
ปรบัตวัของมนัอยูตลอดเวลาเพ่ือใหอยูในสมดุล มนัจะมคีวามสมัพันธเก่ียวของ
กับทฤษฎตีางๆ ทีเ่ราเรยีนมาไมวาจะในทางฟสกิส เคม ีธรณวิีทยา และแรงผลกัดันทางชวีภาพหลายๆ ดาน
ซึง่ทัง้หมดจะตองปรบัตวัเพ่ือเขาสูสมดุลของพลงังานทีไ่ดรบัจากดวงอาทติยและพลงังานทีป่ลดปลอยออกไป
สูในอวกาศดวยเชนกัน

           คาํอธบิายในเรือ่งของปะการงัสรางเมฆโดยใช  Gaia Hypothesis ถาจะเปรยีบกับการปรบัสมดุลของ
รางกายมนษุยก็จะคลายกับกรณีทีผ่วิหนงัเรา  (เปรยีบไดกับแนวปะการงั) โดนแสงอาทติยและรังสยูีวีซึง่จะไป
กระตุนใหรางกายปรบัตวั และปองกันตวัโดยการสรางเมด็สข้ึีนมา ทําใหสผีวิเราเขมข้ึน (ขณะทีป่ะการงัก็จะ
สราง DMS เพ่ิมข้ึน) ชวยดูดซบัรงัสยูีวีและปองกันอันตรายทีจ่ะเกิดกับเซลลและออรแกเนลลในรางกาย (DMS
ชวยในการเมฆ และเมฆจะไปลดความรอนและรงัสยูีวีจากดวงอาทติย)
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          จากการทดลองในหองปฏิบัตกิารทีมวิจยัของ   Jones   ไดแสดงใหเหน็วาปะการงัจะสราง   DMS
เพ่ิมมากข้ึนเมือ่แบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูในเนือ้เย่ือของปะการงั   (Symbiotic bacteria)   ตกอยูในภาวะเครยีด
เมือ่อุณหภูมสิงูข้ึนหรอืเมือ่โดนรงัสยูีวีมากๆ  และถา DMS มสีวนชวยในการเกิดเมฆได  เขายังกลาวอีกวา
“  ซึง่มนัก็นาจะเปนการทีป่ะการังไดมวิีวัฒนาการ  และสรางกลไกไปในทางทีจ่ะลดอุณหภูมขิองน้ําหรอืลด
การโดนรงัสยูีวีจากแสงอาทติย     ตอนนีเ้รากําลงัอยูในระหวางการศกึษาเพ่ือทีจ่ะหาขอสรุปในเรือ่งนีอ้ยาง
จรงิจงักันอยู และยังมขีอสงสยัอีกหลายอยางทีร่อใหเขาคนพบเก่ียวกับ
เรือ่งนี ้ ”      และครัง้นีก็้ถอืเปนขอมลูทีน่าํมาอธบิายเชือ่มโยงเก่ียวกับ
กระบวนการตางๆ   ทีเ่กิดข้ึนในแนวปะการงั   ซึง่สมัพันธเชือ่มโยงกับ
กระบวนการตางๆ ในชัน้บรรยากาศในโลกเปนครัง้แรก
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