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‘เมืองยาคุสต์’ (Yakutsk) เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลก มีผู้อยู่อาศัยมาก

ถึง 280,000 คน เมืองตั ้งอยู ่ทางตะวันออกของภูมิภาคไซบีเรีย ยาคุสต์เป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐซาฮา ประเทศรัสเซีย เป็นเมืองท่าบนฝ่ังแม่น้ำลีนา อุณหภูมิเฉล่ียของเมืองยาคุสต์อยู่ที่
ราว -40 องศาเซลเซียส ภายในเมืองมีหมู่บ้านโอมยาคอน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองไป 925 
กิโลเมตร มีผู้คนอาศัยประมาณ 500 คน หมู่บ้านโอมยาคอนมีอุณหภูมิหนาวเย็นที่สุดที ่เคยมี
บันทึกไว้ คือ -88 องศาเซลเซียส ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอุณหภูมิในฤดูหนาวของทวีปแอนตาร์
กติกาที่มีอุณหภูมิประมาณ -76 องศาเซลเซียสแล้ว หมู่บ้านโอมยาคอนนับว่าหนาวเย็นกว่า 
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานที่ทั้งสองจะมีอุณหภูมิต่างกันกี่องศา แต่สิ่งสำคัญ คือ ทั้งสองต่างก็ตา่ง
ไม่ได้เพียบพร้อมในฐานะเมืองที ่อยู่อาศัยของมนุษย์เหมือนกัน ภายใต้ผืนดินที่ปกคลุมไปด้วย
น้ำแข็งของเมือง ยาคุสต์เป็นสถานที่ตั้งของเหมืองเพชรที่มีการผลิตเพชร คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 
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ของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งทองคำสำรอง เหล็ก และแร่อื่น ๆ เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศตั้งแต่
ยุคโซเวียต ยาคุสต์เป็นแหล่งพลังงานสำรองอย่างก๊าซ ถ่านหิน และน้ำมัน เมืองยาคุสต์จึงถูกยกให้
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางตะวันออกของประเทศรัสเซีย 

แต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวของเมืองยาคุสต์ กิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันไม่
สามารถทำได้ตามปกติเหมือนในพื้นที่อื่น ๆ ชาวยาคุสต์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศด้วย
กลวิธีต่าง ๆ เช่น การติดเครื่องรถยนต์ทิ้งไว้ตลอดจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิ เพราะการดับรถยนต์ไว้
ในฤดูหนาวอาจทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด แบตเตอรี่ต่าง ๆ ก็สามารถใช้ได้นานเพียง 2-3 นาที
เท่าน้ัน ในเมืองยาคุสต์ยังไม่สามารถใช้ปากกาได้ เพราะหมึกปากกาเย็นจะจนกลายเป็นน้ำแข็งจน
ไม่สามารถเขียนได้ อีกทั้งการสวมใส่แว่นตาที่เป็นกรอบแว่นชนิดโลหะเป็นเรื่องอันตรายมากใน
อากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ ชาวยาคุสต์ยังมีวิถีชีวิตที่แปลกในสายตาของคนภายนอก คือ การแช่
น้ำภายใต้อุณหภูมิ -40 องศาหรือมากกว่านั้น เพราะเชื่อว่าการแช่น้ำจะทำให้ร่างกายอบอุ่นและ
ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี 

ในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน (The Climate Crisis) เป็นสาเหตุ
หลักที ่น้ำแข็งขั ้วโลกละลายมากขึ้นทุกปี เราต่างทราบกันดีว่าโลกของเรานั้นเผชิญเข้ากับ
วิกฤตการณ์น้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงข้ึนทุกปี ถึงแม้ว่าโดยเฉล่ียจะ
ไม่มากนัก แต่ผลกระทบนั้นได้ส่งผลร้ายแรงและเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการ
ละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกที่กำลังเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร อีกทั้งสภาพภูมิอากาศ ที่
แปรปรวนและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยภาวะโลกร้อนน้ันเป็นอันตรายต่อมนุษย์และระบบ
นิเวศ ทุกวันน้ีธารน้ำแข็งกำลังละลาย น้ำแข็งขั ้วโลกกำลังสลายตัว ชั ้นดินเยือกแข็งก็อุ ่นขึ้น 
ปะการังก็กำลังจะตาย สัตว์หลายสายพันธุ์เส่ียงต่อการสูญพันธุ์ โลกกำลังสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คลื่นความร้อนนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ มันได้ส่งผลเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์บนโลกให้ไปในทิศทางที่แย่ลง ซึ่งรวมไปถึงเมืองยาคุสต์ซึ่งนำมาเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบที่เลวร้ายจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว  

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 เมืองยาคุสต์มีอุณหภูมิร้อนพุ่งสูงที่สุดกว่าที่เคย
เป็น คือ 32 องศาเซลเซียส อากาศร้อนจนน้ำแข็งละลายกลายเป็นชายหาด นับว่าเป็นเรื่อง
แปลกและน่าเศร้าในคราวเดียวกัน เพราะขนาดเมืองที่หนาวที่สุดขนาดน้ันยังมีอุณภูมิร้อนพุ่งสูงไป
มากกว่า 32 องศาเซลเซียส พื้นที่อื่นก็คงจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงไปยิ่งกว่านั้น เมืองที่ขึ้นชื่อว่าหนาว
ที่สุดอย่างเมืองยาคุสต์ ถือได้ว่ารับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะ
โครงสร้างของสถานที่อยู่อาศัย เพราะอาคารบ้านเรือนทั้งหมดในเมืองยาคุสต์ตั้งอยู่บนช้ันดินเยือก
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แข็งหรือที่เรียกกันว่า ‘เพอร์มาฟรอสต์’ (Permafrost) แต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ กำลัง
เป็นสาเหตุให้ช้ันดินเยือกแข็งละลายและส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างอาคาร  

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันชั ้นดินเยือกแข็งเมลนิกอฟ ซึ ่งตั ้งอยู ่ที ่เมืองยาคุสต์ เป็น
ศูนย์วิจัยเดียวในโลกที่ศึกษาเรื่องช้ันดินเยือกแข็งได้ออกมาเผยว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองยาคุสต์
นั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.5 องศาเซลเซียสในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา ตึกอพาร์ทเมนต์ส่วนใหญ่จากยุค
โซเวียตในเมืองยาคุสต์นั้นสร้างขึ้นจากแผ่นคอนกรีตและตั้งอยู่บนเสาค้ำบนฐานรากของอาคารที่
ป้องกันอาคารไม่ให้สร้างความร้อนแก่ช้ันดินเยือกแข็ง ซึ่งเป็นช้ันดินน้ีเช่ือมติดกันด้วยน้ำที่เย็นเป็น
น้ำแข็งและจะยังมีประสิทธิภาพเท่าที่น้ำยังคงเป็นน้ำแข็ง แต่ด้วยอุณหภูมิของฤดูร้อนที่เพิ่มขึ้นได้
ทำลายชั้นดินเยือกแข็ง เมื่อชั้นดินเยือกแข็งละลาย ทั้งโคลนดินก็จะละลายกองรวมกับวัตถุหรือ
ส่ิงก่อสร้างอะไรก็ตามที่อยู่ด้านบน 

โดยภาพรวมแล้ว อาณาเขตของประเทศรัสเซียนั้นปกคลุมด้วยชั ้นดินเยือกแข็งมากถึง 
65% ส่วนดินแดนที่เรียกว่า ‘ยาคูเตีย’ (Yakutia) ที่ตั้งของสาธารณรัฐซัคคา ในภูมิภาคไซบีเรีย
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นถูกปกคลุมด้วยช้ันดินเยือกแข็งเกือบทั้งหมด โดยภูมิภาคน้ีมีพื้นที่มากกว่า
ฝรั่งเศสถึง 5 เท่า ทั้งยังมีชายแดนติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติกด้วย รัสเซียซึ่งเป็นประเทศในแถบ
อาร์กติกนั้นกำลังร้อนขึ้นเร็วกว่าพื้นที่อื่น ๆ  ทั่วโลก ประมาณ 2.5 เท่า ส่วนเมืองยาคุสต์ก็กำลัง
เผชิญอากาศหนาวจัดแบบในอดีตน้อยลง โดยจากข้อมูลที่มีการสัมภาษณ์คนในท้องถ่ินพบว่า เมื่อ
ประมาณ 20 ปีก่อน โรงเรียนจะปิดการเรียนการสอนนานหลายสัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่า     
-55 องศาเซลเซียส แต่ ณ ตอนน้ี สภาวะอากาสหนาวเย็นจัดเช่นน้ันพบได้ยากแล้ว 

ชั้นดินเยือกแข็งหรือเพอร์มาฟรอสต์นั้นคือแผ่นชั้นดินหนาบริเวณอาร์กติกที่ถูกแช่แขง็มา
เป็นเวลาหลายร้อยปี เพอร์มาฟรอสต์ค่อนข้างมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก เน่ืองจากภายในช้ันดินดังกล่าวคือแหล่งเก็บคาร์บอนมากกว่า 40,000 ล้านตัน ดังน้ัน ถ้า
เพอร์มาฟรอสต์ละลายตัวลง มวลคาร์บอนจำนวนมากจากเพอร์มาฟรอสต์ก็พร้อมปล่อยสู่ชั้น
บรรยากาศ ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความเลวร้ายของวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนให้สาหัสมากขึ้นอีก  

จากการศึกษา เมื่อช้ันดินเยือกแข็งในหน้าร้อนจะอุ่นข้ึน มันจะช่วยให้พันธุ์พืชผลิบานได้ใน
ช่วงเวลาน้ัน จุลินทรีย์ต่าง ๆ ก็จะเริ่มย่อยสลายส่วนของรากของพืชในช้ันดินและปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในชั้นบรรยากาศอีกทอดหนึ่ง ภายใต้กระบวนการที ่เร ียกว่า ‘Rhizosphere 
Priming’ กระบวนการน้ียังมีส่วนที่ทำให้หมีขั้วโลกต้องใช้ชีวิตบนบกมากขึ้น การใช้ชีวิตบนบกของ
หมีขั้วโลกทำให้มันต้องใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมในร่างกายไปเรื่อย ๆ จากภาวะขาดแคลน
อาหาร อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาจากก๊าซเรือนกระจกในช้ัน
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บรรยากาศ กิจกรรมของมนุษย์ทำให้อุณหภูมิโลกที่สูงข้ึนและส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลก 
เมื่อดินผสมหินและทรายที่ยังคงถูกแช่แข็งเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสองปีละลายและปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศทำให้โลกร้อนข้ึน  

ในไซบีเรียน้ันช้ันดินเยือกแข็งที่ครั้งหน่ึงเคยมีการทำเกษตรกรรม มีหมู่บ้านและเมืองที่ถูก
สร้างขึ้น แต่ท่ามกลางการละลายครั้งใหญ่ที่ทำให้พื้นที่ปกคลุมด้วยหนองน้ำและทะเลสาบ พื้นที่
บริเวณน้ันก็ถูกทำให้กลายเป็นดินแดนไร้ประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับคนที่อยู่อาศัยในเขตเพอร์
มาฟรอสต์หรือชั้นดินเยือกแข็งนั้น สภาพภูมิอากาศใหม่กำลังทำให้บ้านและวิถีชีวิตของพวกเขา
หยุดชะงักและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม่น้ำกำลังจะสูงขึ้น พื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดกำลังพังทลาย 
พื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกลดลงมากกว่าคร่ึง เหลือเพียง 120,000 เอเคอร์ ในปี ค.ศ. 2017  

ในยาคูเตีย ซึ่งมีพื้นที่เทียบได้กับหนึ่งในสามของสหรัฐอเมริกา ปศุสัตว์และกวางเรนเดียร์
ได้ลดลงถึงร้อยละ 20 เนื ่องจากสัตว์ต่อสู ้กันมากขึ้นเพื ่อเอาชีวิตรอดจากการทำลายสภาพ
ภูมิอากาศที่ร้อนจัด อาคารเก่าแก่หลายแห่งที่ทำด้วยไม้ภายในเมืองยาคุสต์ได้พังทลายลงมาถึง
พื้นดิน ทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในโลกที่น้ำแข็งละลายไม่สม่ำเสมอ ตึกอพาร์ทเม้นต์ใหม่ถูก
สร้างขึ้นบนเสาขนาดใหญ่ขึ ้นเรื่อย ๆ มากกว่า 40 ฟุต ใต้พื้นดิน ด้วยเหตุนี้ อาคารและอพาร์
ทเม้นต์จำนวนหนึ่งจึงสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างออกมาอย่างชัดเจน อีกทั้งการละลายของ
น้ำแข็งในครั้งน้ียังนำไปสู่มลพิษทางอากาศที่มาจากการย่อยสลายของสัตว์และพืชซึ่งเคยถูกแช่แข็ง
มานานหลายปี 

ด้านรัฐมนตรีสิ ่งแวดล้อมของรัสเซียระบุว่า รายงานเมื ่อปี ค.ศ.  2018 เผยว่า การ
เสื่อมสภาพของชั้นดินเยือกแข็งนั้นเป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลกระทบ
ตั้งแต่แหล่งน้ำ สิ ่งปฏิกูล และท่อน้ำมัน รวมทั้งสารเคมี องค์ประกอบทางชีววิทยา  และสาร
กัมมันตรังสีที่ฝังอยู่ใต้ดิน อีกทั้งการละลายของช้ันดินเยือกแข็งยังจะทำให้มลพิษกระจายตัวเร็วขึ้น 
ไปได้ไกลขึ้น และสามารถซึมเข้าสู่ชั้นดินแข็งด้านบน นับว่าวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนถือเป็นภัย
คุกคามต่อการเมือง ไม่เพียงแต่เป็นวิกฤตที่ส่งผลให้แก่ท้องถ่ินเพียงเท่าน้ัน หากวิกฤตการณ์ภาวะ
โลกร้อนยังดำเนินต่อไปอีกนานหลายสิบปีในอนาคต อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ในเมืองยาคุสต์ที่ถูก
ก่อสร้างข้ึนมาโดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพอากาศร้อน กล่าวย้อนกลับไปในยุค ’60 การฝังเสาค้ำลงช้ัน
ดินเยือกแข็งลึก 6 เมตร นั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในปัจจุบันความลึกดังกล่าวไม่เพียงพอแล้วเมื่อ
พื้นผิวด้านบนร้อนข้ึน ปัจจุบันบางอาคารในเมืองยาคุสต์น้ันถูกรื้อถอนออกไปแล้ว ในขณะที่อาคาร
อื่นก็กำลังเต็มไปด้วยรอยร้าว 
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ภาพที่  2 ภาพเมืองยาคุสต์ ประเทศรัสเซีย 

ที่มา: https://russiatrek.org/blog/cities/yakutsk-the-largest-city-on-permafrost/ 

 
อย่างไรก็ตาม เมืองที่ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลกอย่างยาคุสต์กลับต้องเผชิญกับ

สภาพอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมาก คลื่นความร้อน (Heatwave) ที่ปกคลุมทางตอนเหนือของ
รัสเซียส่งผลให้ธารน้ำแข็งบางส่วนละลายกลายเป็นชายหาด เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความแปลก
ใจเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องหน้าเศร้า เพราะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า 
สถานการณ์วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนแย่ลงเร็วมาก คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change) เตือน
ว่า มีเวลาเพียง 10 ปีเท่านั้น ในการลดอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มเกิน 1.5 องศาเซลเซียส แต่ปัจจุบันได้
เพิ่มไปแล้ว 1 องศา แต่ก่อนที่สภาวะอากาศจะเสียหายถาวร  

อีกทั้งยังงานวิจัยเผยว่า ในปี พ.ศ. 2050 น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายจนทำให้น้ำทะเลอาจ
สูงขึ้นถึง 1.5 ฟุต อาจส่งผลให้เมืองหลายแห่งต้องจมน้ำ หนึ่งในนั้นคือจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
นอกจากน้ี จากการค้นพบของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพอร์มาฟรอสจะละลายเร็วที่สุดในเมืองไซบีเรีย เช่น Vorkuta Chita Ulan-Ude และ 
Petropavlovsk-Kamchatsky ยิ ่งไปกว่านั ้น ในตอนท้ายของศตวรรษที ่ 21 ชายแดนเพอร์
มาฟรอสจะเคล่ือนตัวไปทางเหนือ และจะไปถึงเมือง Yakutsk Magadan และ Igarka จากข้อมูล
ทั้งหมดที่ศึกษามาพบว่าเมืองยาคุสต์เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนมาก เพราะเมื่ออุณหภูมิโลกสูงข้ึน สถานที่ซึ่งหนาวเย็นที่สุดก็ควรค่าแก่
การจับตามอง  
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ปัจจุบันถือว่าภาวะโลกร้อนเลวร้ายลงไปมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ 
เมื่อโลกเริ่มเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบหลักที่เห็นได้ชัดก็มาจาก ‘อุตสาหกรรม’ ซึ่งเป็นสิ่งที่
พัฒนามาจากการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ตั้งแต่อุตสาหกรรมเบาไปจนถึงอุตสาหกรรมหนัก การ
ใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการดำเนินการผลิต มีการปล่อยควันพิษ ก๊าซพิษขึ้นสู่บรรยากาศหรือ
ปล่อยลงทะเลซึ่งเป็นวิธีที่ผิดอย่างมาก อุตสาหกรรมไม่เพียงแต่เป็นการผลาญทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัด แต่ยังเป็นการทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วย อุตสาหกรรมจึงส่งผลให้เกิดปัญหาสภาวะแวดล้อมในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหามลภาวะทางอากาศหรือมลภาวะทางน้ำที ่ครอบคลุมแทบทุกส่วนของโลก อีกทั้ง
อุตสาหกรรมยังส่งผลมีการทำประมงเกินขีดจำกัด การหาปลามากเกินไปจนกระทบต่อห่วงโซ่
อาหารของสัตว์ตั้งแต่ล่างข้ึนบน การกระจายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ยังมี
การสร้างโรงงานเป็นจำนวนมากในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งก่อมลภาวะได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและ
เกินกำลังที่จะควบคุมได้ ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาระดับโลกที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แน่นอน หาก
ไม่มีการร่วมมือกันระหว่างนานาชาติ 

สิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ในตอนนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยการลดการ
อุปโภคบริโภคที่สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิล 
การลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และส่งต่อความรู้ไปยังผู้คนจำนวนมาก การแก้ปัญหาที่แท้จริงน้ัน
โดยส่วนตัวของผู้เขียนแล้วมองว่า เราควรมุ่งเน้นไปที่ต้นเหตุ อย่างเช่นการลดปริมาณการปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงให้ได้ ซึ่งในอนุสัญญาปารีสก็ได้มีการตกลงกันระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ข้อตกลงน้ีไม่เพียงแต่เป็นการรักษา
ความอยู่รอดของสัตว์ป่า แต่หมายถึงความอยู่รอดของมนุษย์ด้วย สัตว์นานาชนิดบนโลก รวมถึง
หมีขั้วโลกเองก็ต้องการการดำรงชีวิตอยู่เช่นกัน เราจึงควรช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ี โดยส่วนตัวผู้เขียน
คิดว่า หากมนุษยชาติยังเพิกเฉยกับการรักษ์โลก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมืองยาคุสต์ที่ยกมาเป็น
กรณีศึกษาอาจหายไปพร้อมกับฉายาเมืองที่หนาวที่สุดในโลก 

นอกจากประเด็นการละลายของเพอร์มาฟรอสที่ส่งผลโดยตรงกับโครงสร้างของอาคาร
บ้านเรือนแล้ว ยังมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือ การระบาดอันลึกลับในมุมห่างไกลของไซบีเรีย ที่แคว้น
ยามัล กวางเรนเดียร์ประมาณ 2,000 ตัวล้มตาย และมีคนกว่า 96 คนได้ร ับการรักษาใน
โรงพยาบาล ซึ่งหนึ่งในน้ันคือเด็กชายอายุ 12 ปีที่ไดเ้สียชีวิตลง กล่าวคือชาวยามัลมักบริโภคเน้ือ
กวางดิบตามธรรมเนียมของท้องถิ่น แต่เมื่อเช้ือเกิดระบาดข้ึนก็ไดท้ำให้คนในท้องถิ่นติดโรคอย่าง
รวดเร็ว ณ ตอนนั้น มีเพียงสมมติฐานว่าคลื่นความร้อนทำให้ดินที่ถูกแช่แข็งตลอดกาลหรือ เพอร์
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มาฟรอสละลายอย่างรวดเร็วทำให้ซากกวางเรนเดียร์ที่ติดเช้ือแอนแทรกซ์เมื่อหลายสิบปีก่อน โผล่
ขึ้นมาและกระจายเชื้อโรคอีกครั้ง นับเป็นการระบาดครั้งแรกของโรคระบาดในแถบอาร์กติกของ
ยามัลในรอบ 70 ปี ท่ามกลางอุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียส ถึงแม้เชื้อสปอร์แอนแทรกซ์
สามารถคงอยู่ได้ในชั้นดินเยือกแข็งนานสูงสุดถึง 2,500 ปี แต่ตอนน้ีมันกำลังเสี่ยงที่จะระบาด
ใหม่ เพราะการละลายของน้ำแข็งถาวรของบริเวณฝังซากสัตว์ในสมัยศตวรรษที่ 19 เมื่อซาก
สัตว์โผล่ออกมา ความเป็นไปได้ในการระบาดของโรคก็จะกระจายตัวเร็วขึ้น ภายใต้สถานการณ์
ภาวะโลกร้อน ยิ่งทำให้ชาวยาคุสต์กังวลกับการระบาดของโรคดังกล่าว  

ในส่วนของประธานาธิบดีของรัสเซีย ได้ออกมายอมรับในภัยคุกคามน้ี โดยบอกในที่ประชุม
เกี่ยวกับอาร์กติกที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2559 ว่า การที่รัสเซียกำลัง
ร้อนเร็วกว่าทั่วโลกถึงสองเท่าครึ่งถือเป็นแนวโน้มที่น่าตกใจ การละลายของน้ำแข็งเพราะโลกร้อน 
ทำให้เกิดโรคระบาดซึ่งเหนืออำนาจในการควบคุม แสดงให้เห็นว่าการละลายของน้ำแข็งไม่เพยีง
ส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างอาคาร บ้านเรือนของผู้อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว โรคระบาดหรือ
ไวรัสที่มองไม่เห็นเองก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาที่เกินการควบคุมจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนเช่นกัน 

จุดประสงค์หลักที่เขียนบทความนี้ขึ้นก็เพื่อต้องการให้ผู้อ่านน้ันมีความตระหนักมากขึ้นถึง
วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ล้วน
ได้รับผลกระทบทั้งส้ิน กรณีศึกษาเมืองยาคุสต์ที่นำมาเขียนบทความครั้งน้ี ผู้เขียนคิดว่าเป็นเมืองที่
จับตาความเลวร้ายของสถานการณ์ได้ดีที่สุดเพราะเป็นพื้นที่หนาวที่สุด แม้มีความเพียบพร้อมใน
ฐานะเมืองก็ดี แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับอาคารบ้านเรือนนับว่าเป็นปัญหาที่คิดว่าหาทางแก้ได้
ยาก เพราะตอนสร้างก็ไม่มีใครคำนึงนึกถึงว่าวันนึงสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นน้ีอาจทำให้โครงสร้าง
อาคารบ้านเรือนอยู่ในสถานะที่อันตรายมาก เนื่องจากอาคารบ้านเรือนในเมืองยาคุสต์ไม่ได้ถูก
ออกแบบให้ทนกับอากาศร้อนจากการละลายของน้ำแข็งที่มากขึ้นทุกปี ๆ  

ภาวะโลกร้อนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารบ้านเรือนของชาวยาคุสต์ แต่ยัง
ส่งผลตอ่พฤติกรรมอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็นการตกปลา การล่าสัตว์ที่อาจหาได้น้อยลง และต้อง
พึ่งพาการนำเข้าจากจีนมากขึ้น แม้เมืองยาคุตส์จะมีการนำเข้าจากจีนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
กระป๋อง ผัก หรือผลไม้ แต่นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยาคุสต์ยังพบปัญหาของเรื่องโรคระบาดหรือ
ไวรัสที่เกินอำนาจในการควบคุมได้ เมืองยาคุสต์กับความหนาว เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอย่างสมดุล วิถี
ชีวิตของผู้คนต่างกลมกลืนไปกับความหนาวเย็น  

หากในอนาคตของหน้า สถานการณ์ของเมืองยาคุสต์แย่ลง นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า 
โลกกำลังอยู่ในจุดที่อันตรายมากจนถึงขีดสุด 
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