ภาวะโลกรอนคืออะไร... ?
"สภาวะโลกรอน (Global Warming) "
หมายถึง การที่ชั้นบรรยากาศตั้งแตผิวโลกขึ้นไปมี
อุณหภูมิที่สูงขึ้นอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะสภาพของภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน
ลม เปนตน สงผลกระทบตอชีวิตและทําใหระบบ
นิเวศมีการเปลี่ยนแปลง
ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ภาวะโลกร อ นได แ ก
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ ทํ า ให
เกิด กาชเรือนกระจก (Greenhouse Gases)
อันไดแก กาชคารบอนไดออกไซด มีเธน ไนตรัสออกไซด ฯลฯ ถูกปลอยใหมาสูชั้นบรรยากาศ
หอหุมผิวโลกมากขึ้น กั้นการสะทอนกลับของรังสีอินฟาเรดสงผลใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 1.56 องศาเซลเซียส การปลดปลอยสารเคมีบางชนิด ทําใหชั้นโอโซนในบรรยากาศเกิดชองโหว
และเบาบางลง รังสีจากดวงอาทิตยทําใหเกิดมะเร็งสามารถสองผานเขามายังโลกมากขึ้น ทําให
เกิดอันตรายอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ภาวะเชนนี้เรียกวา ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse
Effect)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก
อุณหภูมิของโลกมีแนวโนมสูงสูงขึ้นทุกปในป พ.ศ.2541 เปนปที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุด และใน
ป พศ. 2544 ถือเปน ปที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเปนอันดับที่สอง อันเปนผลมาจากปรากฎการณืลา
นินญา หรือปรากฏการณที่อุณหภูฒิของพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟกอุนขึ้นอยางผิดปกติ ที่ผานมา
พบวา อุณหภูมิของโลกมีอัตราเฉลี่ยที่สูงกวาระดับปกติอยางตอเนื่องมาตั้งแตทศวรรษที่ 1980
การเพิ่มสูงขึ้นของอุณภูมิโลกนั้นเปนไปอยางชา แตในอนาคตมีความเปนไปไดวาอาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดสถานการณและปญหาที่แตกตางกันในแตละประเทศ แตละ
สวนของโลก ดังนี้
แถบขั้วโลก
ไดรับผลกระทบมากที่สุดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งภูเขาน้ําแข็ง
กอนน้ําแข็งจะละลายอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งภูเขาน้ําแข็ง กอนน้ําแข็งจะละลายอยาง
รวดเร็ว ทําใหระดับน้ําทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลสูทั่วโลกทําใหเกิดน้ําทวมไดทุกทวีป ทํา
ใหสัตวทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศนเปลี่ยน
ทวีปยุโรป
ยุโรปใต ภูมิประเทศจะกลายเปนพื้นที่ลาดเอียง เกิดความแหงแลงในหลายพื้นที่ ปญหาอุทกภัย
จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้ําแข็งบนบริเวรยอดเขาสูงที่ปกคลุมดวยหิมะจะละลายหมด
ทวีปเอเชีย
จะเกิดฤดูกาลที่แหงแลง มีน้ําทวม ผลผลิตทางอาหารลดลง ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น สภาวะอากาศ
แปรปรวน อาจทําใหเกิดพายุตาง ๆ มากมายเขาไปทําลายบานเรือนที่อยูอาศัยของประชาชน
ทวีปอเมริกาเหนือ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะไดรับผลประโยชนเนื่องจากอากาศที่อุนขึ้น ทุงใหญของแคนนา
ดาและทุงราบใหญสหรัฐอเมริกาจะตายเพราะความแปรปรวนของอากาศสงผลตอสัตว

รัฐที่เปนเกาะเล็ก ๆ
จะไดรับผลจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นกัดกรอนชายฝง จะสรางความเสียหายแกระบบนิเวศ แนว
ปะการังจะถูกทําลาย ปลาทะเลประสบปญหา เนื่องจากระบบนิเวศที่แปรเปลี่ยนไป ธุรกิจทอง
เทียวทางทะเลที่สําคัญจะสูญเสียรายไดไป ทัศฯียภาพที่สวยงามของทะเลจะเปลี่ยนไป
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง
นักวิทยาศาสตรคาดการณวาระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90
เซนติเมตรในอีกหนึ่งรอยป
ขางหนา ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพตางๆหลาย
ประการ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยประเมินไววา มีสิ่งชี้ชัดในเรื่องความเปนไปไดของภาวการณขาดแคลน
น้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม
โดยเฉพาะในบริเวณชายฝงของกรุงเทพฯที่มีความหนาแนนของประชากรสูง
และอยูเหนือ
ระดับน้ําทะเลเพียง 1 เมตร โดย ระดับการรุกของน้ําเค็มจะเขามาในพื้นที่แมน้ําเจาพระยาถึง 40
กิโลเมตร สงผลกระทบรุนแรงตอพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความออนไหวตอความสมดุลของน้ําจืด
และน้ําเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณน้ําลน
ตลิ่งและอุทกภัย ที่จะกอความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมาก
รวมถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่จะตามมา
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยประเมินไววา มีสิ่งชี้ชัดในเรื่องความเปนไปไดของภาวการณขาดแคลน
น้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม
โดยเฉพาะในบริเวณชายฝงของกรุงเทพฯที่มีความหนาแนนของประชากรสูง
และอยูเหนือ
ระดับน้ําทะเลเพียง 1 เมตร โดย ระดับการรุกของน้ําเค็มจะเขามาในพื้นที่แมน้ําเจาพระยาถึง 40
กิโลเมตร สงผลกระทบรุนแรงตอพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความออนไหวตอความสมดุลของน้ําจืด
และน้ําเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณน้ําลน
ตลิ่งและอุทกภัย ที่จะกอความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมาก
รวมถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่จะตามมา
สวนพื้นที่ชายฝงจะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน
โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีตอพื้นที่ชายฝงแตกตางกันไปเปนกรณี เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงหลาย
แบบ เช น พื้ น ที่ช ายฝง ที่ เ ปน หนา ผา
อาจจะมีก ารยุ บ ตั วเกิ ดขึ้ น กั บหิ น ที่ ไม แ ข็ง ตั ว พอ แต
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอยางชาๆ สวนชายหาดจากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝงที่แคบ
จะหายไป และชายหาดจะถูกรนเขามาถึงพื้นที่ราบริมทะเล
สวนพื้นที่ปาชายเลนจะมีความหนาของพรรณไมลดลง เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจะทําให
พืชตาย แองน้ําเค็มลดลงและถูกแทนที่ดวยหาดเลน ในขณะที่ปากแมน้ําจะจมลงใตน้ําทําใหเกิด
การชะลาง พังทลายของพื้นที่ลุมน้ํา โดย ทะเลสาบสงขลาซึ่งเปนแหลงน้ําชายฝงจะมีพื้นที่
เพิ่มขึ้นและอาจมีน้ําเค็มรุกเขามามากขึ้น
ตัวอยางอื่นๆของพื้นที่ที่จะไดรับความเสียหาย คือ จังหวัดสุราษฎรธานี หากระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
อีก 1 เมตร พื้นที่รอยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกรอนและพังทลาย กอใหเกิดความเสียหายกับ
พื้นที่การเกษตรและนากุงในบริเวณดังกลาวดวย
ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จะทําใหการระเหยของน้ําทะเล มหาสมุทร แมน้ํา ลําธาร
และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทําใหฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยูในบางบริเวณ ทําใหเกิด

อุทกภัย สวนบริเวณอื่นๆก็จะเกิดปญหาแหงแลง เนื่องจากฝนตกนอยลง กลาวคือ พื้นที่ภาคใต
จะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบอยครั้งขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตอง
เผชิญกับภัยแลงมากขึ้น
รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหวัฏจักรของน้ําเปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหล
ของระบบน้ําผิวดิน และระดับน้ําใตดินก็จะไดรับผลกระทบดวย ทั้งพืชและสัตวจึงตองปรับปรุง
ตัวเองเขาสูระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตาม
ไปดวย
ระบบนิเวศทางทะเล ก็เปนอีกระบบนิเวศหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน เนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิผิวน้ําที่เพิ่มขึ้นสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ
รวมถึงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสีทั้งในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน
ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้ํา
การศึกษาของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ระบุวา ในประเทศไทยมีแนวโนมวาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทําใหปริมาณน้ําลดลง (ประมาณ 5 - 10 เปอรเซ็นต) ซึ่งจะมีผลตอผลผลิต
ดานการเกษตร โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และตองอาศัยปริมาณน้ําฝนและ
แสงแดดที่แนนอน รวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะดวย
สําหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอภาคการเกษตรจะไม
รุนแรงมาก เพราะพื้นที่ชลประทานจะไดรับการปองกัน แตผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
อาจจะรุนแรงในบริเวณที่ขาดน้ําอยูแลว
นอกจากนี้ ผลกระทบยังอาจเกิดขึ้นกับการทําประมง เนื่องจาก แหลงน้ําที่เคยอุดมสมบูรณ
ตลอดทั้ง ป อาจแห ง ขอดลงในบางฤดู ก าล
ซึ่ งจะส งผลกระทบต อ การขยายพั น ธุ และการ
เจริญเติบโตของสัตวน้ํา ซึ่งจะทําใหจํานวนและความหลากหลายของชนิดของสัตวน้ําลดจํานวน
ลงอยางมาก ตัวอยางเชน ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณในแหลงน้ําแถบ
ลุมแมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงอยางตอเนื่อง หากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยังคงดําเนินตอไป

เหตุการณสภาพอากาศรุนแรง
จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อากาศที่รอนขึ้น และความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นจะทําใหภัย
ธรรมชาติตางๆเกิดบอยครั้งและรุนแรง จะทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองบอยครั้งขึ้นและไมเปนไป
ตามฤดูกาล โดยภาคใตของประเทศซึ่งเคยมีพายุไตฝุนพัดผานจะเกิดพายุมากขึ้น และความ
รุนแรงของพายุไตฝุนก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของแนวโนม
อุทกภัยแบบฉับพลันดวยเชนเดียวกัน สงผลใหประชาชนจํานวนมากไรที่อยูอาศัย และกอใหเกิด
ความเสียหายกับระบบนิเวศ
ภัยธรรมชาติอีกอยางหนึ่งที่คาดการณวาจะรุนแรงขึ้น ไดแก ภาวะภัยแลง เชน ในชวงกลางป
พ.ศ 2533 ประเทศไทยตองประสบกับความแหงแลงรุนแรงจากปรากฏการณ เอล นินโญ ที่เชื่อ
กันวาอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
ตอผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ไฟปาอาจจะเกิดบอยครั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแลง
ผลกระทบดานสุขภาพ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตุการณตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบอยครั้งสงผล
กระทบโดยตรงตอสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่สัมพันธกับการบริโภคอาหารและ

น้ําดื่ม มีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงมากขึ้น โดยภัยธรรมชาติ เชน ภาวะน้ําทวมทําใหเกิดการปนเปอน
ของเชื้อโรคในแหลงน้ํา ไมวาจะเปน โรคบิด ทองรวง และอหิวาตกโรค เปนตน
โรคติดตอในเขตรอนก็มีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น และจะคราชีวิตผูคนเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน
โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเปนพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุของยุงจะมากขึ้นใน
สภาวะแวดลอมที่รอนขึ้นและฤดูกาลที่ไมแนนอน
แนวโนมของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร
และความอดอยาก ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิตานทานรางกายต่ํา โดยเฉพาะในเด็ก
และคนชรา
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
ภาวะโลกรอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นไมเพียงแตสงกระทบที่รุนแรงตอ
ประเทศไทยในทางกายภาพเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบทางออมตอความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศชาติเชนเดียวกัน กลาวคือ การยุบตัวของพื้นที่ชายฝง ภูมิอากาศ
แปรปรวน โรคระบาดรุนแรง และผลกระทบอื่นๆ สงผลใหมีประชากรบาดเจ็บลมตาย ทิ้งที่ทํากิน
และไรที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ประชาชนยังจะไดรับความเดือดรอนจากการขาด
แคลนอาหารและน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะระหวางภาวะน้ําทวม และความเสียหายที่เกิดกับระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งโดยมาก ผูที่จะไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุดจะเปนประชาชนที่มีความ
ยากจน และไมมีทุนทรัพยพอที่จะปองกันผลกระทบของภาวะโลกรอนได ยกตัวอยางเชน การ
ปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็มในพื้นที่ทํากิน อาจทําไดโดยการสรางเขื่อน และประตูน้ําปองกัน
น้ําเค็ม แตวิธีการนี้ตองลงทุนสูง ดังนั้นเมื่อราคาของการปองกันสูงเกินกวาที่ชาวนาจะสามารถรับ
ได การทิ้งพื้นที่ทํากินในบริเวณที่ใหผลผลิตต่ําจึงเปนทางออกที่คาดวาจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ความเสียหายตางๆที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญตาม
แนวชายฝงที่ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณธรรมชาติที่รุนแรง ลวน
สงผลใหผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเปนสินคาออกหลักของประเทศมีปริมาณลดลง พื้นที่ที่คุมคา
แกการปองกันในเชิงเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่มีการพัฒนาสูง อาจไดรับการปองกันลวงหนา เชน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จําตองมีโครงสรางปองกันกระแสคลื่น ซึ่งจะรุนแรงขึ้นเมื่อน้ําทะเล
สูงขึ้น
หรือการสรางกําแพงกั้นน้ําทะเลหรือเขื่อน
เพื่อปองกันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทาง
การเกษตร และการทํานาเกลือ เปนตน
การปองกันดังกลาวนั้นจะตองใชงบประมาณจํานวนมหาศาล ดังนั้น ในพื้นที่ที่ไมคุมคาที่จะ
ปองกันในเชิงเศรษฐกิจจะถูกละทิ้งไป ซึ่งในสวนนี้จะเปนสวนที่เกิดปญหาเศรษฐกิจและสังคม
มากที่สุด เชน การชวยเหลือชาวนา ซึ่งจําเปนที่จะตองยายไปอยูที่ที่สูงขึ้นเนื่องจากน้ําทะเลรุก
เปนตน
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