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บทท่ี 14 
การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

 
 
ผลของคารบ์อนไดออกไซด์ในภูมอิากาศมคีวามส าคญัมากขึน้ในอนาคตซึ่งเกดิจาก

การเผาไหมเ้ชื้อเพลงิจากหลกั ๆ คอื ถ่านหนิ ไม่น้อยที่เทคโนโลยแีละการอนุรกัษ์ท าใหผ้ล

กระทบลดน้อยลง ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดใ์นอนาคตอาจจะเพิม่ขึน้ 2 เท่าใน 2 ศตวรรษ

ขา้งหน้าหรอือาจมากกว่านัน้ ระดบัการเพิม่ขึน้ดงักล่าวสงูกว่าเมื่อ 10,000 ปีทีผ่า่นมา ซึง่เป็น

สาเหตุท าให้โลกร้อนขึ้น โลกร้อนขึ้นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงตามตามธรรมชาติและเป็น

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่ างคาดไม่ถึง ดังเช่นการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมแิละหยาดน ้าฟ้าในแต่ละภูมภิาค ผลกระทบของการเพิม่ขึ้นของ

ประชากรทีม่ผีลต่อการเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศและมากกว่าทีม่หาสมุทร

จะดดูซบัไวไ้ด ้

สิ่งที่ต้องการอธิบายคือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยปจัจัยธรรมชาติมี

ความหมายต่ออนาคตอย่างไร กิจกรรมของมนุษย์มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ

อย่างไร เพื่อน าความรูท้ ัง้เรื่องความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศน าไปใช้

วางแผนในอนาคตเพื่อเตรยีมรบักบัสภาวะการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศทีจ่ะเกดิขึน้และเพื่อ

สรา้งความตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

 

1.  การเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศตามธรรมชาติ 

สภาพภูมอิากาศดึกด าบรรพ์ และสภาพภูมอิากาศในช่วงยุคโฮโลซีนเป็นเน้ือหาที่

น ามาพจิารณาประกอบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศตามธรรมชาตแิละสรา้งความ

แมน่ย าของการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศในปจัจุบนัและในช่วง 100 - 10,000 ปีในอนาคต 

เช่นจากการแปลสณัฐานของเปลอืกโลกในช่วง 50 - 100 ลา้นปีทีผ่า่นมา มลีกัษณะทีต่่อเน่ือง   
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มอีตัราการเปลีย่นแปลงอย่างชา้สุด คอื 1๐ซ/10 ลา้นปี แนวโน้มเหล่าน้ีท าใหโ้ลกเยน็ตวัลง  

การกล่าวถึงการคงที่ของภูมอิากาศในอดตีเป็นเน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ภมูอิากาศตามธรรมชาตใินปจัจุบนั แมก้จิกรรมของมนุษยเ์ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

ของภูมอิากาศในปจัจุบนัมาก ในการศกึษาถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศที่เกดิขึน้โดย

ธรรมชาติจึงคาดการณ์ได้ยาก แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมอิากาศเกดิขึน้โดยทัว่ไป ดงันัน้การตรวจวดัการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศในยุคน้ีเป็นตวั

อธบิายถงึการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศตามธรรมชาต ิโดยรวมองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการ

เปลีย่นแปลงของภูมอิากาศในอดตีในการวเิคราะห ์

แมก้ารแปรปรวนของภูมอิากาศเกดิจากวฎัจกัรของแผ่นน ้าแขง็ ซึ่งเป็นตวัสะทอ้นให้

เหน็ในระยะยาว จากยุคน ้าแขง็ ประมาณ 23,000 ปีทีผ่่านมา ความแปรปรวนตามธรรมชาตมิี

สาเหตุหลายประการ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือความแปรปรวนของ

บรรยากาศ-มหาสมุทร การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศในยคุโฮโลซนีเป็นสิง่ทีใ่ชป้ระมาณค่าถงึ

สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในปจัจุบนั จากช่วง 10,000 ปีก่อนปจัจุบัน ซึ่งเป็น

ลกัษณะภูมอิากาศโลกทีม่ลีกัษณะแปรปรวน ไม่คงที ่ไม่เป็นเสน้ตรง (Non-linear) มกีารพลกิ

ผนัสู่สภาวะใหม่ จึงมกีารเน้นการตรวจสอบพลงังานแสงอาทิตย์เป็นตวัที่แสดงให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ แสดงให้เห็นวฏัจกัรการแปรปรวนของจ านวนจุดดบับนดวง

อาทิตย์และความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะความยาวนานของจุดดับบนดวงอาทิตย์ และ

แนวโน้มของภูมอิากาศโลก แบบจ าลองของบรรยากาศ-มหาสมุทรทีแ่สดงใหเ้หน็วฏัจกัรความ

รอ้นของมหาสมุทร 

การเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศตามธรรมชาติสะท้อนให้เหน็ในแต่ละภูมภิาค ครึ่ง

ศตวรรษที่ผ่านมา ปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ขึ้นถึง 2 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม   

การรอ้นขึน้จากสภาวะเรอืนกระจกอาจรวมถงึการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศโดยธรรมชาต ิ

วงจรของของการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศกวา่ 1,000 ปีถดัไป สาเหตุเน่ืองจากการหมุนของ

แกนโลกทีส่รา้งสภาวะสมดุลของโลกกบัพลงังานรงัสจีากดวงอาทติย์ แสดงใหเ้หน็โดยรปูแบบ

ทางภูมศิาสตรด์งัน้ี 
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ซกีโลกเหนือ  -   แถบละติจูดกลางด้านล่าง ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

เพิม่ขึ้นเล็กน้อยในฤดูร้อน (ลดลงในฤดูหนาว) การเพิ่มขึ้นของ

ความรอ้นจากรงัสดีวงอาทติยบ์นแผ่นดนิบรเิวณละตจิูดกลางจาก

ซกีโลกเหนือ จะเพิม่ขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงมรสุมฤดูร้อนในแถบ

เอเชยีและแอฟรกิา 

 -   ละตจิดูสงู เป็นแนวโน้มของการเยน็ตวัโดยธรรมชาตใินอนาคต ไม่

น้อยกว่า 1,000 ปีที่ผ่านมา ความร้อนจากดวงอาทิตย์ลดลง

เลก็น้อยในฤดูรอ้น (เพิม่ขึน้ใน ฤดูหนาว) หากมคีวามเยน็ตวัที่

ต่อเน่ือง อุณหภูมจิะไมม่ากกวา่ 0.2 ๐ซ. ในชว่ง 1,000 ปีถดัไป 

 -   แถบศนูยส์ตูรมคีวามเสถยีรกวา่แถบละตจิดูสงู 

ซกีโลกใต ้ -   ทุกระดบัละติจูด ความร้อนจากดวงอาทติย์ลดลงในฤดูร้อนและ

เพิม่ขึน้ในฤดหูนาว 

 

การเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศทีเ่พิม่ขึน้จากก๊าซเรอืนกระจกทีท่ าใหโ้ลกรอ้นขึน้กว่า

ทศวรรษหรอืศตวรรษ ความรอ้นจากดวงอาทติยพ์อทีจ่ะคาดคะเนถงึการเปลีย่นแปลงได ้แต่

การเปลีย่นแปลงในช่วงระยะยาวกว่า 11 ปีของวฏัจกัรไม่สามารถคาดการณ์อย่างถูกตอ้งได ้

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมริอบโลกไมน่่าจะเกนิ 0.5 ๐ซ. การเปลีย่นแปลงใน

สภาวะพลงังานรงัสจีากดวงอาทติย์สามารถช่วยสนับสนุนที่ส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ภมูอิากาศในชว่งไมก่ีศ่ตวรรษถดัไป แต่ปจัจยัทีส่ าคญัคอืก๊าซเรอืนกระจกทีท่ าใหโ้ลกรอ้นขึน้ 

ความแปรปรวนโดยธรรมชาติของภูมิอากาศในช่วงไม่ กี่ ปี น้ีที่ปรากฏ เช่น 

ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) การปะทุของภูเขาไฟ ซึง่ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่

เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงใน 1,000 ปีถดัไป การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิ

รอบโลก โดยสาเหตุธรรมชาตไิมน่่าจะท าใหอุ้ณหภูมเิพิม่ขึน้เกนิ 1 ๐ซ ในชว่ง1,000 ปีถดัไป 
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2.  การเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศจากกิจกรรมของมนุษย ์

การสะสมของคารบ์อนไดออกไซด์ทีป่ล่อยออกมาดว้ย 3 ปจัจยัหลกั คอื การเพิม่ขึน้

ของประชากร ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนและประสิทธิภาพของการใช้

คารบ์อนไดออกไซด ์ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 14.1 ปจัจยัหลกัทีท่ าใหเ้กดิการสะสมของคารบ์อนไดออกไซด ์

 

% ของการเพิม่ขึน้  

ของการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ 

% ของการเพิม่ขึน้ของ

ประชากร 

% ของการเปลีย่นแปลง

ของการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์/คน 

การเปลีย่นแปลงของ

ประสิทธิภาพของการใช้

คาร์บอนไดออกไซด์ 

= 

X 

X 
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2.1 การเพ่ิมขึน้ของประชากร จ านวนประชากรทีอ่าศยัอยูบ่นโลก ซึง่มคีวามจ าเป็น

ในการใชเ้ชือ้เพลงิ ส าหรบั อุตสาหกรรม การขนส่ง การท าความรอ้นภายในบา้น จากการเผา

ไหมเ้ชือ้เพลงิ การใชท้ีด่นิท ากนิเพื่อการเกษตร การเจรญิเตบิโตของเมอืง (การตดัไมท้ าลาย

ปา่) จ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 1.5 - 6 พนัลา้นคนในช่วง 100 ปีทีผ่า่นมา สาเหตุจาก การเกษตร 

การแพทย ์ซึง่ท าใหส้ภาพชวีติของมนุษยด์ขีึน้ แนวโน้มอตัราการเจรญิเตบิโตของเมอืง รายได้

ของเมอืงทีเ่พิม่สงูขึน้ จ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ จาก 6,000 ลา้นคนในปี 2000 อาจจะเพิม่ขึน้

เป็นเกอืบ 11,000 ลา้นคนในระหวา่ง ปี ค.ศ. 2075-2100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 14.2 การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรโลกในอนาคตจากการคาดการณ์ของ UN 
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2.2 การปล่อยคารบ์อนไดออกไซด/์คน  ค่าเฉลีย่ของคารบ์อนไดออกไซดท์ีป่ล่อย

ออกมา/คนบนพืน้ผวิโลกเป็นคา่เฉลีย่มาตรฐานของการอาศยัอยู ่ซึง่เพิม่ตามระยะเวลา และใน

อดตีกระบวนการเหล่าน้ีไดม้าซึ่งการเผาไหมจ้ากอุตสาหกรรม และกจิกรรมของมนุษยว์นัต่อ

วนั (เช่น จากรถ เครื่องท าความร้อนและเครื่องปรบัอากาศภายในบ้าน) การเปลี่ยนแปลง  

ใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นเช่น ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจกึ่งอุตสาหกรรมสู่

อุตสาหกรรม บางการพฒันาเปลีย่นจากเศรษฐกจิการเกษตรสูก่ึง่อุตสาหกรรม 

 

2.3 ประสิทธิภาพของการใช้คารบ์อนไดออกไซด ์ ในช่วงไม่กีศ่ตวรรษถดัไป จะ

เป็น ผลผลติน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิขณะทีก่ารใชถ้่านหนิเริม่ลดลง น ้ามันและก๊าซธรรมชาต ิ

ซึง่สมัพนัธก์บัความสะอาดของการเผากบัการเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ 

 

3.  การคาดการณ์การเพ่ิมขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ 

กว่าลา้นปี ระดบัคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ในอตัรา 1.5 ppm ต่อปี 

(0.4%) เพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงและการตัดไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองและมแีนวโน้มที่จะเพิม่มากขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเผาไหม้

เชื้อเพลงิเป็นตวัแปรหลกัของการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ ถ่านหนิคุณภาพดสี่วนใหญ่ถูก

เผาไหมใ้นช่วงต้นยุคอุตสาหกรรม ก่อนทีจ่ะมกีารใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิและก๊าซธรรมชาต ิพบว่า

ถ่านหนิคุณภาพต ่า เช่น บิทูมนิัส ผลิต คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการใช้พลงังานมาก 

เพราะฉะนัน้ถ่านหนิจงึเป็นปจัจยัหลกัของการเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดร์อบโลก 

การประมาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์จากแบบจ าลองการคาดการณ์การเพิม่ขึน้

ของการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์โดยใชส้มการของ IPPC ในการคาดการณ์ค่าเฉลีย่ของการ

ปล่อยคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่ป็นไปได ้ในปี 2100 และนักวทิยาศาสตรไ์ดค้ดิแบบจ าลองการ

คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การคาดการณ์ในรปูที ่14.3 ค่าเฉลีย่ของ IPPC โดยประมาณ

ชี้ให้เห็นกราฟที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นแนวโน้มอตัราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด ที่

ปรมิาณ 3-4 เทา่ก่อนปี 2200 และ2300   
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รปูท่ี 14.3 การคาดการณ์ปรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดใ์นอนาคต 

 

 การประมาณการเพิม่ขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บรรยากาศได้รบั

ปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเน่ืองมากกว่าครึ่งของปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่

ปล่อยออกมาในปจัจุบันน้ี คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกกักเก็บหรือสะสมในมหาสมุทรหรือ

สิง่มชีวีติ (รูปที่ 14.4 บน) ในระยะยาวภายในไม่กี่รอ้ยปีที่ผ่านมาระดบัคารบ์อนไดออกไซด์

เพิม่มากขึน้ในมหาสมุทรและสะสมสูพ่ืน้ผิวมหาสมุทรซึง่ท าใหม้คีวามเป็นกรดสงูเลก็น้อย (รปู

ที ่14.4 กลาง) และกวา่พนัปี สภาวะความเป็นกรดท าใหเ้กดิกระบวนการพฒันาเป็นแคลเซยีม

คาร์บอนเนต (CaCo3) ที่พื้นมหาสมุทร (รูปที่ 14.4 ล่าง) จากกระบวนการทางเคมทีี่เกดิขึน้

อย่างช้า ๆ น้ี ชี้ให้เหน็ว่าการผสมผสานของคาร์บอนไดออกไซด์ในมหาสมุทรท าให้พื้นผวิ

มหาสมุทรมปีรมิาณความเคม็ลดลงในอนาคต 
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รปูท่ี 14.4  กระบวนการทางเคมขีองการสะสมคารบ์อนไดออกไซดใ์นมหาสมุทร 
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 ความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น เกินระดับ ในระยะยาวปริมาณ

คารบ์อนไดออกไซด์ทีถู่กดงึไปใชโ้ดยพชืมแีนวโน้มอาจถูกขดัขวางโดย 2 ปจัจยั คอื พืน้ทีป่่า

ลดลงอย่างต่อเน่ือง และจ านวนการสะสมของคารบ์อนไดออกไซด์ในพชื อาจจะลดลงในบาง

พืน้ที ่

 ดังนัน้การเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในอนาคต ขึ้นอยู่กับระดับ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในบรรยากาศและการเคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ สู่

มหาสมุทรและสิง่มชีวีติ (พชื) การน าความไม่แน่นอนเหล่าน้ีมาเป็นปจัจยัในการค านวณหา

ค่าเฉลีย่ของแนวโน้มของระดบัคารบ์อนไดออกไซด ์2 แบบจ าลองในการคาดการณ์ความเขม้

ของคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดในบรรยากาศแสดงให้เห็นในรูปที่ 14.5 ระดับต ่าสุดของ

คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้คอื 2 เท่าของก่อนยุคอุตสาหกรรม (2XCO2) ในช่วงใกลปี้ 2200 

และเริม่ลดลง ระดบัสงูสุดของคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้คอื 4 เท่าของก่อนยุคอุตสาหกรรม 

(4XCO2) ในชว่งใกลปี้ 2250 และเริม่ลดลง แบบจ าลองการคาดการณ์ของคารบ์อนไดออกไซด์

จาก แนวโน้มการปล่อยสงูสุดและลดลงอยา่งรวดเรว็ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 14.5 การคาดการณ์ความเขม้ของคารบ์อนไดออกไซดส์งูสุดในบรรยากาศ 
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4.  การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของภมูิอากาศจากการเพิ่มขึ ้นของ

คารบ์อนไดออกไซด์ 

ระดบัคารบ์อนไดออกไซดท์ี่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคตท าใหภู้มอิากาศโลกรอ้น

ขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั โดยมีการพยายามที่จะค านวณและประมาณการร้อนขึ้นใน

อนาคตที ่ค่อย ๆ เพิม่ขึน้จาก 3 ปจัจยั คอื จ านวนคารบ์อนไดออกไซดท์ี่ปล่อยออกมาโดยมี

สาเหตุจากมนุษย ์ ระดบัคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศทีเ่พิม่ขึน้กบัการสะสมของคารบ์อน 

และ ความไวของโลกต่อระดบัความเขม้ของคารบ์อนไดออกไซด ์

การคาดการณ์เป็นการพจิารณาจากค่าเฉลี่ยของสภาวะภูมอิากาศ จากสภาวะก๊าซ

เรอืนกระจกในบรรยากาศท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศรอบโลก การคาดการณ์

ระดบัความเขม้ของคารบ์อนไดออกไซดท์ีแ่สดงใน การใชก้รณีศกึษาเป็นการแสดงคา่เฉลีย่ของ

คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตดงั รปูที ่14.5 แสดงใหเ้หน็ระดบัคารบ์อนไดออกไซดท์ี่

เพิม่ขึน้ 2 เท่า (2XCO2) จาก 275 ppm เป็น 550 ppm รปูที ่14.6 แสดงการคาดการณ์โลก

รอ้นขึน้ 1.5-4.5๐ซ. หรอืประมาณ 2.5๐ซ. และการคาดการณ์สงูสุดแสดงใหเ้หน็ความสมดุลที่

ระดบัของ คารบ์อนไดออกไซดท์ีร่ะดบั 4 เท่า (4XCO2) โลกรอ้นขึน้ 5 
๐ซ. จากการบนัทกึการ

เปลีย่นแปลงอุณหภูม ิตัง้แต่ปี ค.ศ.1880-2000 ปรากฏว่า ในช่วงปีทีร่อ้น คอื ช่วง ปี ค.ศ. 

1990 และ 1997 แต่ชว่งปีทีร่อ้นทีส่ดุ คอื ปี ค.ศ. 1998 ดงัรปูที ่14.7 
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รปูท่ี 14.6 การคาดการณ์โลกรอ้นขึน้จากปรมิาณการเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 14.7 การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมติัง้แต่ ปี ค.ศ. 1880-2000 
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การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศมตีวัแปรทีบ่่งบอกถงึโลกรอ้นขึน้ประมาณ 3๐ซ. ในช่วง

ปลายครสิศตวรรษที ่21 คอื การแปรผนัของลมฟ้าอากาศในแต่ละภูมภิาค ลมฟ้าอากาศเป็น

ชว่งทีร่นุแรงทีส่ดุและการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

การแปรผนัของลมฟ้าอากาศในแต่ละภมิูภาค  เน่ืองดว้ยการรอ้นขึน้โดยทัว่ไปมี

นยัส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงการเกดิลมฟ้าอากาศ และฤดกูาล 

จากแบบจ าลอง GCMs คาดการณ์ถงึปรมิาณฝนทีต่กเพิม่ขึน้ จากการทีอุ่ณหภูมเิพิม่

สงูขึน้ในเขตศนูยส์ตูร เนื่องจากมไีอน ้าในอากาศมากและมผีลต่อวฏัจกัรของน ้า 

โลกรอ้นขึน้อาจมผีลต่อเขตละตจิดูสงู แมก้ารทีโ่ลกรอ้นขึน้จะมลีกัษณะค่อย ๆ รอ้นขึน้ 

หรอืค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงในเขตละตจิูดสูง ดงัเช่น ลกัษณะภูมอิากาศขององักฤษทีม่ลีกัษณะ

เหมอืนฝรัง่เศสใต ้

ลมฟ้าอากาศเป็นช่วงท่ีรุนแรงท่ีสุด จากการคาดการณ์ลมฟ้าอากาศอาจจะมี

ลกัษณะทีรุ่นแรงทีสุ่ด โดยพจิารณาจากปญัหาของขอบเขตปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ ปญัหาวฏั

จกัรของน ้ากลายเป็นเรื่องทีรุ่นแรงมากที่สุด ลกัษณะฝนตกทีรุ่นแรงขึน้ เช่น ความรุนแรงและ

ความถีข่องการเกดิพายุเฮอรเิคนและพายใุนเขตละตจิดูกลาง ซึง่มลีกัษณะไมแ่น่นอน อุณหภูมิ

พืน้ผวิน ้าทะเลในเขตศนูยส์ตูรตอนบนเป็นสาเหตุของการเกดิพายุเฮอรเิคน เน่ืองจากความกด

อากาศต ่า เขตขัว้โลกรอ้นขึน้มากกว่าในเขตศูนยส์ูตรจงึมลีกัษณะความลาดเอยีงของอุณหภูมิ

จากขัว้โลก-ศนูยส์ตูรและมแีนวโน้มทีพ่ายุจะเกดิบรเิวณละตจิดูสงูมากขึน้ 

การเพ่ิมขึ้นของระดบัน ้าทะเล ส่วนที่สมัพนัธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดบัน ้าทะเล     

กับรูปแบบของหยาดน ้ าฟ้า ในเขตละติจูดสูง ความร้อนท าให้หยาดน ้ าฟ้าเพิ่มขึ้นในเขต      

แอนตารก์ตกิาและกรนีแลนด ์ซึ่งเป็นปญัหาหลกัในช่วงระยะเวลาทีย่าวนาน แต่ขอบเขตการ

ละลายของแผ่นน ้าแขง็มากกว่าปรมิาณการตกของหมิะในเขตละตจิูดสูง ส่วนในเขตละติจูด

ต ่าลงมาแผ่นน ้าแขง็และพืน้ทีท่ีป่กคลุมดว้ยน ้าแขง็เริม่ลดต ่าลงตัง้แต่ปลายครสิศตวรรษที่ 19 

ความรอ้นมอีทิธพิลต่อการเพิม่หยาดน ้าฟ้า อกีปจัจยัหน่ึงคอืการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลที่

เกดิจากการแผ่ขยายความรอ้นของมหาสมุทรที่เพิม่ขึน้ จากการประมาณล่าสุดค่าเฉลี่ยของ

ระดบัน ้าทะเลทีเ่พิม่ขึน้ 27 เซนตเิมตร ในปี ค.ศ. 2100 
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การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลที่มผีลกระทบต่อบรเิวณชายฝ ัง่แต่ละส่วนแตกต่างกนั 

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัการแปรสณัฐานของเปลือกโลก การน าน ้าใต้ดนิไปใช้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปจัจุบนัมปีระชากรทีอ่าศยัอยู่บรเิวณชายฝ ัง่ในระยะสงู 1 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง มี

ประมาณ 100 ลา้นคน โดยเฉพาะบรเิวณทีม่ปีระชากรหนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานคร เซีย่ง

ไฮ ้จากาตาร ์โตเกยีว นิวยอรก์ บงัคลาเทศ ตูวาลูในแปซฟิิกใต้ เช่นกรณีประเทศบงัคลาเทศ

ระดบัน ้าทะเลเพิม่ขึน้ถงึ 0.5 เมตร อาจจะมกีารเคลื่อนยา้ยประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นแถบนัน้ถงึ 

17 ลา้นคน 

จากการค านวณการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลแต่ละ 1 เซนตเิมตรจะท าใหแ้นวชายฝ ัง่

ถูกกดัเซาะไปเป็นเมตร นอกจากน้ีน ้าเคม็ยงัสามารถแทรกเขา้ไปในหนิน ้าจดื ส่งผลต่อแหล่ง

น ้าดื่มและการเพาะปลกูดว้ย   

 

5.  การเพ่ิมขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดท่ี์ระดบั 2 เท่า (2XCO2)   

การเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้ระดบั 2และ 4 เทา่ในยคุก่อนอุตสาหกรรม จาก

รปูที ่14.8 คารบ์อนไดออกไซดท์ีถู่กบนัทกึไวใ้นแกนน ้าแขง็ Vostok ในแอนตารก์ตกิา บอกถงึ

ประมาณคารบ์อนไดออกไซด ์เพิม่มากกว่า 300-325 ppm ในช่วง 40,000 ปีทีผ่่านมา

คารบ์อนไดออกไซดท์ีร่ะดบั 2XCO2 = 560 ppm ปรมิาณใกลเ้คยีงกบัเมื่อ 7 ลา้นปีทีผ่า่นมา 

ระดบัความเขม้ที ่4XCO2 (1120 ppm) เป็นไปไดว้่ามอียูต่ ัง้แต่ 50 ลา้นปีทีผ่า่นมาและเป็นไป

ไดว้า่ตัง้แต่ยคุครเีทเชยีส โลกอยูใ่นสภาวะเรอืนกระจกเมือ่ 100 ลา้นปีทีผ่า่นมา 
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รปูท่ี 14.8 ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์ระดบั 2 และ 4 เทา่ เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในอดตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 14.9  แสดงการคาดการณ์อุณหภูมเิพิม่สงูขึน้จากการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์

ทีเ่พิม่ขึน้โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในอดตี 
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จากรูปที่ 14.9 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกจิกรรมของมนุษย์เป็นปจัจยัให้

ระบบภูมอิากาศช่วงไม่กี่รอ้ยปีถดัไปเหมอืนสภาพภูมอิากาศเมื่อ 10 ลา้นปีทีผ่่านมา ซึ่งเป็น

การใชก้ารประมาณการจากอดตีทีผ่่านมาสรา้งระบบในอนาคต แผ่นน ้าแขง็เปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเรว็ช่วงไม่กีศ่ตวรรษทีผ่่านมา แต่มวลน ้าแขง็ส่วนใหญ่ใชเ้วลามากกว่า 1,000-10,000 ปี 

การเพิม่ขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ เชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระดบั 2XCO2 

ของโลก ระดบัคาร์บอนไดออกไซด์ในปจัจุบนักบัสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงถึงระดบั    

50 % และมากกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรม 30% ลกัษณะภูมอิากาศในปี 2100 จะมลีกัษณะ

เหมอืนเมื่อ 5-10 ปีก่อนปจัจุบนั เกดิการถอยรน่ขอบเขตของน ้าแขง็ในมหาสมุทรอารก์ตกิ ฤดู

หนาวจะอุน่ขึน้มาก น ้าแขง็ในดนิและเขตทุนดรารอบ ๆ มหาสมุทรอารก์ตกิในแถบยเูรเซยีและ

ทางตอนเหนือของทวอีเมรกิาหายไป พืน้ทีป่่าและจ านวนตน้สนมคีวามไวต่อการเปลีย่นแปลง

ภูมอิากาศอย่างมาก การถอยร่นทางตอนเหนือของเขตทุนดราและแผ่นน ้าแขง็  จากปรมิาณ

รงัสดีวงอาทติยท์ีส่งูกวา่ปจัจุบนั 5% ซึง่ใกลเ้คยีงเมือ่ 6,000 ปีทีผ่า่นมา 

น ้าแขง็ในทะเลและพชืพรรณมคีวามสมัพนัธร์ะบบภูมอิากาศโลก เราจะเหน็การเคลื่อน

ตวัของแผน่น ้าแขง็ขนาดใหญ่ของทะเลน ้าแขง็ในขัว้โลก น ้าแขง็ในดนิ เขตทุนดรา และปา่ทาง

ตอนเหนือได้รบัผลกระทบจากการที่โลกรอ้น ป่าไมจ้ะเคลื่อนไปทางตอนเหนือของอาร์กติก

และทะเลน ้าแขง็ในฤดหูนาวจะถอยรน่จากชายฝ ัง่ สงัเกตไดจ้ากช่วงไมก่ีท่ศวรรษทีผ่า่นมา แต่

ตอ้งใชเ้วลานานกวา่หลายรอ้ยปีทีล่ะลายน ้าแขง็ในดนิทีผ่วิดนิระดบัลกึ 

ที่ทางตอนเหนือของละติจูดกลาง ป่าไม้จะปรบัตวัให้เขา้กบัความร้อนที่เกิดขึน้ ซึ่ง

สามารถยอ้นดไูดจ้ากเมือ่ 5-10ลา้นปีทีผ่า่นมาเปรยีบเทยีบกบั 100 ปีถดัไปได ้แบบจ าลองของ

ภูมอิากาศและพชืพรรณทางตอนเหนือการเปลี่ยนแปลงกบัการปรบัตวัของเขตหนาวให้มี

ลกัษณะของไมเ้น้ือแขง็ เชน่ เมเปิล (Maple) บชี (Beech) ทีต่อบสนองต่อการทีโ่ลกรอ้นขึน้กบั

การปรบัตวัในเขตอบอุ่นของพชื เช่น โอ๊ค (Oak) ฮคิกอร ี(Hickory) จะเคลื่อนตวัไปทางตอน

เหนือแทน 

ในแถบละติจูดต ่า ไม้พุ่มและพืชพรรณธรรมชาติที่แพร่กระจายในแถบแห้งแล้ง  

บางส่วนของหมิาลยั (Sub-Himalayan) ของอนิเดยีและปากสีถาน ทางตะวนัตกของทีร่าบสูง

ของอเมริกาใต้แถบอาเจนติน่า บางส่วนของสะฮาราในแอฟริกา และที่สูงแถบแอฟริกา
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ตะวนัออก ระดบัความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เหมอืนเมื่อ 7 ลา้นปีก่อน

ปจัจุบนั พชืพรรณ (ต้นไมแ้ละไมพุ้่ม) อยู่ในเขตแหง้แล้งที่ซึ่งไม่สามารถด ารงอยู่ได้ในระดบั

คารบ์อนไดออกไซดใ์นปจัจุบนั ไมพุ้ม่และตน้ไมก้ลายเป็นทุง่หญา้ในแถบกึง่แหง้แลง้ 

การรอ้นขึน้ในศตวรรษถดัไปจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหยาดน ้าฟ้าและการระเหย

ของน ้าในแต่ละภูมภิาคเป็นสิง่ส าคญั การระเหยเพิม่มากขึน้รอบโลกเพราะอุณหภูมทิีร่อ้นขึน้  

ไอน ้าในอากาศทีม่มีากท าใหร้ะดบัหยาดน ้าฟ้ารอบโลกเพิม่มากขึน้ แต่รแูบบแตกต่างกนัในแต่

ละภูมภิาค พืน้ที่ภูเขาน ้าแขง็เหล่าน้ีอาจจะมอียู่ในทางตอนเหนือของ สแกนดเินเวยีทีซ่ึ่งเป็น

ผลจากละติจูดเหนือและที่สูงท าใหอุ้ณหภูมหินาวเยน็กลายเป็นน ้าแขง็ ปจัจุบนัภูเขาน ้าแขง็

ถอยร่น โลกรอ้นขึน้ 2.5๐ซ. ท าใหภู้เขาน ้าแขง็ถอยร่น 330 เมตร (หรอืประมาณ 1,000 ฟุต) 

บรเิวณรมิเขา ภูเขาน ้าแขง็เป็นผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศในช่วงไม่กี่

ทศวรรษ ส่วนใหญ่ยงัไมป่รากฏในช่วง 2XCO2 การละลายของน ้าแขง็ท าใหร้ะดบัน ้าทะเลรอบ

โลกเพิม่สงูขึน้ จากหลกัฐานไมม่แีผน่น ้าแขง็คงอยูไ่ดใ้นกรนีแลนด ์(Greenland) ก่อน 7 ลา้นปี

ก่อนปจัจุบนั เพราะอุณหภูมทิีร่อ้นมาก ในอนาคตตอ้งเผชญิกบัสภาวะทีแ่ตกต่างกนั เริม่จาก

แผน่น ้าแขง็ของกรนีแลนดท์ีย่งัคงอยู่ ผลของการรอ้นขึน้ในอนาคต แสดงใหเ้หน็การแผ่ขยาย

ของการละลายของน ้าแขง็ทีร่อ้นขึน้ 3๐ซ. บรเิวณศูนยก์ลางของแผน่น ้าแขง็จะยงัคงเยน็ตวัอยู่

แต่จะละลายในฤดูร้อน ขอบเขตของแผ่นน ้าแขง็กรนีแลนด์จะละลายอย่างรวดเรว็ในระดบั 

2XCO2 เหตุการณ์สญูเสยีมวลน ้าแขง็ภายในแผน่น ้าแขง็ การละลายท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสงูขึน้ 

ในทางตรงขา้มกนัของขัว้โลก กลุ่มแผ่นน ้าแขง็ในแอนตารก์ตกิาตะวนัออก(Eastern 

Antarctic) ไม่เพยีงมอียู่เมื่อ 5-10 ลา้นปีก่อนแต่ยงัคงใหญ่กว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั ทุกวนัน้ี

ความหนาวจดัของแผ่นน ้าแขง็ และบางส่วนที่อุณหภูมริ้อนขึ้นจากระดบั 2XCO2 ยงัมกีาร

สะสมของหมิะในแต่ละปี นอกจากการรอ้นขึน้ในอนาคตเป็นเหตุใหธ้ารน ้าแขง็ แผน่น ้าแขง็ไหล

อย่างรวดเรว็กบัระดบัน ้าทะเลที่เพิม่สูงขึน้ แผ่นน ้าแขง็เล็ก ๆ ในทางตะวนัตกของแอนตาร์

กตกิาใกลเ้คยีงกบัเมื่อ 10 ลา้นปีก่อนปจัจุบนั บรเิวณไหล่ทวปีของธารน ้าแขง็ แผน่น ้าแขง็ของ

แอนตาร์กติกาอาจจะมีความเปราะบางเพราะระดบัความร้อนของมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้น      

ธารน ้าแขง็ไหลลงสู่มหาสมุทรน ้าแขง็ไหลออกจากแผ่นพืน้ทวปี จากหลกัฐานแผ่นน ้าแขง็ของ
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แอนตาร์ติกตะวันตกที่เปราะบางต่อการละลายครัง้ยิ่งใหญ่จาก 2XCO2 ของโลกท าให้

ระดบัน ้าทะเลเพิม่สงูขึน้ 

จากแบบจ าลองของ IPPC ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็การเพิม่ขึน้ของการละลายของภูเขา

น ้าแขง็ แผ่นน ้าแขง็กรนีแลนด์ และอาจเป็นไปได้ที่ขอบเขตของแผ่นน ้าแขง็แอนตาร์กติกา

ตะวนัตกน้อยลง อตัราระดบัน ้าทะเลทีเ่พิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ จาก 1.5-3มลิลเิมตรต่อปี ในศตวรรษ

ล่าสดุ หรอื 1 ศตวรรษ อตัราการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล 30 เซนตเิมตร (ประมาณ 1 ฟุต)  

 

6.  การเพ่ิมขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดท่ี์ระดบั 4 เท่า (4XCO2) 

โดยแบบจ าลองความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ปรมิาณมากขึน้มากกว่า 4-5 

เท่า ก่อนยุคอุตสาหกรรม ระหว่าง ปี 2200-2300 กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ 

4XCO2 ใน 200-300 ปี ในอนาคตมแีนวโน้มของโลกรอ้นขึน้ การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีเปรยีบ

โลกเมือ่ 50-100 ลา้นปีก่อนปจัจุบนัทีร่ะดบัคารบ์อนไดออกไซดส์งูขึน้ ระดบั 4-5๐ซ. ทีโ่ลกรอ้น

ขึน้ท าใหแ้ผน่น ้าแขง็ถอยรน่ 660 เมตร (มากกว่า 2,000 ฟุต) ถา้คารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้ 

4X CO2 ขัว้โลกอาจขาดสภาวะสมดุล ทัง้แผน่น ้าแขง็ละลาย โดยเฉพาะแผน่น ้าแขง็กรนีแลนด ์

ท าใหแ้ผน่น ้าแขง็เพิม่อตัราการละลาย ความรอ้นเป็นเหตุใหค้วามรอ้นแผ่ขยายสูน่ ้ามหาสมุทร 

น ้าทะเลสูงขึน้ 1-2 เมตร น ้าทะเลท่วมพืน้ที่หลายกโิลเมตรบรเิวณที่ราบภูมภิาคแถบชายฝ ัง่   

ทีต่ ่า 

แมว้า่ความรอ้นทีเ่กดิจากคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้ ทะเลน ้าแขง็รอบ ๆ แอนตารก์ตกิา

จะสูญหาย แถบขัว้โลกเหนือไกลจากแผ่นน ้าแขง็กรนีแลนด์จะรอ้นมาก เกดิการละลายของ

ทะเลน ้าแขง็ น ้าแขง็ในดนิ หรอืเขตทุนดรา และแนวป่าสนเคลื่อนตวัอย่างชา้ ๆ สู่มหาสมุทร

อาร์กติก พชืจ าพวกไม้พุ่มขึ้นต่อเน่ืองถึงพื้นที่ภูมภิาคที่แห้งแล้งที่ละติจูดต ่า หากเกิดการ

พงัทลายหรอืละลายของแผ่นน ้าแขง็ แอนตารก์ตกิาตะวนัตกทีค่งที่อย่างรวดเรว็ในช่วง กว่า

50-200 ปี และ Ross Ice Shelf ในช่วง 200 ปีถดัไป จะท าใหร้ะดบัน ้าทะเลเพิม่ขึน้ 60-120 

เซนตเิมตร/100 ปี และการทีห่มิะตกในแถบแอนตาร์กตกิาในช่วงทีอุ่ณหภูมโิลกเพิม่ขึน้ต ่าสุด 

8๐ซ. ท าใหเ้กดิผลในเชงิลบต่อการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล 
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7.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมขิองโลกซึ่งมแีนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อ

ระบบภูมอิากาศโลก การเปลีย่นแปลงระดบัน ้าทะเล เกษตรกรรม การประมง ระบบนิเวศน์และ

ความหลากหลายทางชวีภาพ ทรพัยากรปา่ไม ้สุขภาพ สาธารณูปโภค รวมทัง้มผีลกระทบต่อ

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมดว้ย 

 

7.1  ผลกระทบต่อระบบภมิูอากาศโลก 

การเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ

โลกแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมภิาค การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมใินส่วนของโลกจะไม่เท่ากนั  

โดยส่วนที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะมกีารเปลี่ยนแปลงน้อย แต่จะมีการเพิม่มากในส่วนที่อยู่

ละติจูดสูงและใกล้ข ัว้โลก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 2.5๐ซ. จากการเพิ่มขึ้นของ

คารบ์อนไดออกไซดท์ีร่ะดบั 2 เท่า และอุณหภูมเิฉลี่ยประจ าปีบรเิวณละตจิูดสูงเพิม่ขึน้ 3.25๐ซ. 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลต่อฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น       

4.25๐ซ. ในฤดูหนาวบริเวณละติจูดสูง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลกระทบต่อระบบ

ภูมอิากาศโลก ทางดา้นชัน้บรรยากาศ ฤดกูาล ปรมิาณน ้าฝนและการเกดิพายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 14.10 ปรมิาณอุณหภูมทิีเ่พิม่สงูมากในแถบละตจิดูสงู ซึง่มสีาเหตุจากระดบั 

คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่สงูขึน้ 
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7.1.1  ผลกระทบต่อชัน้บรรยากาศ  พบว่าในชัน้สเตรโตสเฟียร ์อุณหภูมลิด

ต ่าลง เพราะการลดลงของโอโซน (O3) ในชัน้บรรยากาศ ปรมิาณพลงังานแสงอาทติยท์ีด่ดูซบั

ไวใ้นชัน้สเตรโตสเฟียรจ์งึลดลง ในขณะทีช่ ัน้โทรโพสเฟียรอ์ุณหภูมกิลบัสงูขึน้ 

 

7.1.2  ผลกระทบต่อฤดกูาล ในละตจิูดกลางและสูง จากระดบัการเพิม่ขึน้ของ

คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เพิม่ขึ้น 2 เท่า มผีลต่อการเคลื่อนของฤดูกาล คอื เดอืนเมษายนใน

อนาคตจะมลีกัษณะเหมอืนเดอืนพฤษภาคมในปจัจุบนั และเดอืนพฤศจกิายนในอนาคตจะมี

ลกัษณะเหมอืนเดอืนตุลาคมในปจัจุบนั ฤดรูอ้นทีช่า้กว่าปกต ิ2 เดอืน ในขณะทีฤ่ดหูนาวจะสัน้

และมสีภาวะรนุแรงน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 14.11   การเปลีย่นแปลงระยะเวลาของฤดกูาล ฤดหูนาวจะสัน้และฤดรูอ้นจะนานกวา่ 
ในแถบละตจิดูสงูและละตจิดูกลาง 

 

7.1.3  ผลกระทบต่อปริมาณน ้าฝน  ฝนเป็นแหล่งทีม่าของน ้าในโลกที่ส าคญั

ส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืช นอกจากน้ียังเกี่ยวข้องกับทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อมอื่นอีกมากมาย ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงปรมิาณของฝนที่ตกจะมผีลกระทบต่อ
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มนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เมื่อโลกร้อนขึ้นเพยีง 2-3 องศาเซลเซียส จะมผีลต่อสภาพ

ภูมอิากาศ โดยจะมกีารเปลีย่นแปลงมากในพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นละตจิูดสงูและใกลข้ ัว้โลก การเพิม่ขึน้

ของอุณหภูมน้ีิจะท าใหอ้ตัราการกลายเป็นไอของน ้าสูงขึ้น ปรมิาณฝนเฉลี่ยของโลกจะสูงขึน้ 

ซึง่ผลของการเพิม่ปรมิาณฝนน้ีจะเพิม่มากในฤดหูนาว 

การเพิม่ขึน้ของฝนโดยทัว่ไปจะเกดิในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในละตจิูดสูง โดยเฉพาะ

ในฤดหูนาวจะเหน็การเปลีย่นแปลงไดช้ดั ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมฝีนตกเน่ืองจาก

ลมมรสุมมากขึน้ และบรเิวณที่อยู่ใกล้เขตรอ้นของโลกจะมกีารเปลี่ยนแปลงของปรมิาณฝน 

โดยอาจจะเพิม่หรอืลดลงเลก็น้อย 

การเปลีย่นแปลงของน ้าทา่และการระเหยของน ้านัน้ สง่ผลกระทบต่อเน่ือง

ไปถงึระบบนิเวศของแหล่งน ้าจดื การเปลี่ยนแปลงระดบัน ้าและอุณหภูมขิองน ้ามผีลต่ออตัรา

การอยูร่อดและการเจรญิเตบิโตของพชืบางชนิด ในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงการไหลของน ้าและ

ปรมิาณน ้าฝนจะส่งผลต่อปรมิาณน ้าในแหล่งน ้าจดื และคุณภาพของน ้าในดา้นการละลายของ

ออกซเิจนและสารอาหารในน ้าทีม่ผีลต่อสิง่มชีวีติทุกชนิดทีต่อ้งพึง่พาแหล่งน ้านัน้ 

 

7.1.4  ผลกระทบต่อการเกิดพายุ  เมื่อความรอ้นของโลกเพิม่ขึน้มผีลท าให้

น ้าแขง็ทีข่ ัว้โลกละลายกลายเป็นกระแสน ้าเยน็ ท าใหก้ระแสน ้าเยน็น้ีมมีวลและปรมิาตรมากขึน้ 

และจะไหลตามแรงเหวี่ยงของโลกสู่เส้นศูนย์สูตรที่เป็นกระแสน ้าอุ่น มผีลท าให้อากาศร้อน

เหนือบรเิวณที่กระแสน ้าทัง้สองชนิดบรรจบกนัน้ีลอยตวัสูงขึน้ ขณะที่อากาศเยน็ไหลเขา้มา

แทนที่ก่อให้เกิดพายุที่มคีวามรุนแรง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะมีผลท าให้เกิดพายุ

บ่อยครัง้ขึน้ ซึง่จะท าใหเ้กดิความเสยีหายจากการเกดิน ้าทว่มตามมา 

 

 7.2  ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าทะเล 

ในปี ค.ศ. 2030 โลกจะมอีุณหภูมสิงูขึน้ 0.5-2.5 องศาเซลเซยีส การเพิม่ขึน้ของ

อุณหภูมน้ีิเคยเกดิขึน้เมือ่ 120,000 ปีมาแลว้ ผลทีเ่กดิจากการทีโ่ลกมอีุณหภูมสิงูขึน้อยา่งหน่ึง

ก็คอื การที่ระดบัน ้าทะเลสูงขึน้ เกิดเน่ืองจากการขยายตวัของน ้าทะเล และการละลายของ

ภูเขาน ้าแขง็ และแผน่น ้าแขง็ขนาดใหญ่ในกรนีแลนด ์และแอนตารก์ตกิ การละลายของน ้าแขง็
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ที่อยู่ในเขตละติจูดกลางถึงสูง มีอยู่ไม่ถึงร้อยละ 1 ของน ้าแข็งทัง้หมดในโลก มีผลท าให้

ระดบัน ้าทะเลเพิม่ขึน้ถงึ 30-60 เซนตเิมตร และในปี ค.ศ. 2030 ระดบัน ้าทะเลจะสงูขึน้ 14-24 

เซนตเิมตร โดยมอีตัราการเพิม่ขึน้ประมาณ 4-6 มลิลเิมตรต่อปี อตัราการเพิม่น้ีเรว็กว่าเมื่อ

รอ้ยปีที่ผ่านมา 2-6 เท่า (วสิาข ์ สุพรรณไพบูลย์, 2543, หน้า 3-22) ระดบัน ้าทะเลในแต่ละ

พืน้ทีอ่าจเพิม่สงูขึน้ไมเ่ทา่กนัเน่ืองจากผลจากการเปลีย่นแปลงของกระแสน ้าในมหาสมทุร 

การละลายของน ้าแขง็ในแอนตาร์กติกที่มอียู่ประมาณร้อยละ 90 ของปรมิาณ

น ้าแขง็ทัง้หมดในโลกมผีลท าใหร้ะดบัน ้าทะเลของโลกสูงขึน้ประมาณ 80 เมตร จะท าใหเ้มอืง

และทา่เรอืหลกัของโลกเกดิน ้าทว่ม (วสิาข ์ สุพรรณไพบลูย,์ 2543, หน้า 3-22-3-23) 

สาเหตุส าคญัที่ท าให้ระดบัน ้าทะเลสูงขึ้น คือการขยายตวัของผวิน ้าทะเลเมื่อ

ไดร้บัความรอ้นมากขึน้ โดยมกีารละลายของภเูขาน ้าแขง็ในขัว้โลกเป็นตวัสนบัสนุน ผลกระทบ

จากการทีร่ะดบัน ้าทะเลเพิม่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบในวงกวา้ง โดยพืน้ทีแ่ต่ละแห่งมโีอกาสจะ

ไดร้บัผลกระทบไม่เท่ากนั พื้นที่ที่มคีวามเสีย่งสูง คอื พื้นที่ที่อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลไม่มาก 

โดยเฉพาะบรเิวณชายฝ ัง่ของประเทศก าลงัพฒันาซึง่มขีดีความสามารถในการปรบัตวัต ่า 

ผลจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล จะท าใหเ้กดิน ้าท่วมพื้นที่ลุ่มชายฝ ัง่ทะเล

หรอืใกล้ชายฝ ัง่ทะเลในเขตอบอุ่นและเขตรอ้น ซึ่งมพีืน้ทีป่ระมาณ 859,000 ตารางกโิลเมตร 

ประเทศที่เ ป็นเกาะจะสูญเสียพื้นที่ เ ป็นอันมาก เช่น หมู่ เกาะมัลดีฟส์ อยู่ เหนือกว่า

ระดบัน ้าทะเลเพยีง 2-3 เมตร การเกดิการยา้ยถิน่ฐานของคน พืช และสตัว ์เขา้ไปอยู่ในพืน้ที่

ปากแม่น ้า คุณภาพของน ้าจะเลวลง เน่ืองจากน ้าท่วมทีจ่ะไปกดัเซาะธาตุอาหารจากดนิ และ

การปนเป้ือนจากถงัสว้ม สารพษิจากพืน้ทีท่างการเกษตรและจากพืน้ทีท่ีม่กีารทิง้ขยะอนัตราย 

การไหลบ่าของน ้าทะเลสู่น ้าใต้ดนิและการเพิม่ขึ้นของระดบัน ้าทะเลจะสมัพนัธ์กบัการเพิม่

ความถีแ่ละความรุนแรงของการเกดิพายุเฮอรร์เิคนหรอืพายไุซโคลนในเขตรอ้น นอกจากน้ีการ

เพิม่ขึน้องระดบัน ้าทะเลจะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประชาชนและประเทศทีไ่ดร้บั

ผลกระทบด้วย เช่น การสูญเสียทรพัย์สินจาการถูกน ้าท่วมและพายุ และการสูญเสียจาก

ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัภยัจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอุณหภมูทิีส่งูขึน้ต่อเขตชายฝ ัง่ทะเล 
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พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบแลว้ ไดแ้ก่ พืน้ทีชุ่่มน ้าซึง่มคีวามอุดมสมบูรณ์มากบรเิวณ

อ่าว Chesapeake และพืน้ทีป่ากน ้าของแมน่ ้ามสิซสิซปิป้ีในรฐัหลุยสเ์ซยีนา ประเทศสหรฐัอเมรกิา

และประเทศตูวาลา หมูเ่กาะอยูใ่นมหาสมุทรแปซฟิิค ระดบัน ้าไดท้่วมทีอ่ยูอ่าศยัจนตอ้งอพยพ

ประชากรกวา่ 12,000 คน ไปอยูท่ีป่ระเทศนิวซแีลนดเ์ป็นการถาวร 

คาดการณ์วา่หากระดบัน ้าทะเลสงูขึน้อกี 1 เมตร พืน้ทีข่องประเทศต่าง ๆ อาจจะ

จมหายไป ดงัน้ี อุรุกวยัจะหายไปรอ้ยละ 0.05 อยีปิต ์รอ้ยละ 1 เนเธอรแ์ลนด ์รอ้ยละ 6 บงัคลา

เทศ รอ้ยละ 8 และบางประเทศในหมู่เกาะมารแ์ชลอาจสูญหายถงึรอ้ยละ 80 อนัจะน ามาซึ่ง

ความเสยีหายเป็นจ านวนมากในดา้นทีอ่ยูอ่าศยั ระบบนิเวศชายฝ ัง่ การท าประมงชายฝ ัง่ ธุรกจิ

ทอ่งเทีย่วและพืน้ทีเ่กษตรกรรม เป็นตน้ 

  

7.3  ผลกระทบต่อเกษตรกรรม 

การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโต

ไดม้ากขึน้ พชืจะมกีารเพิม่อตัราการสงัเคราะหแ์สง ท าใหพ้ชืมกีารสญูเสยีน ้าลดลง 

การเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดม์ผีลท าใหเ้กดิการเพิม่ของอุณหภูม ิปรมิาณ

ฝนและสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ซึง่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของพชื 

การเพิม่ขึน้ของอุณหภูมจิะมผีลต่อการเกษตร เช่น จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ทางดา้นระยะเวลาของการเจรญิเตบิโต โดยในเขตหนาวจะมรีะยะเวลาของการเจรญิเตบิโต

ของพืชยาวนานขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านผลผลิต และเกิดการเปลี่ยนศักยภาพของ

การเกษตรตามสภาพภูมศิาสตร ์การเปลี่ยนแปลงดา้นผลผลตินัน้ จะเกดิการเปลี่ยนแปลงใน

ภูมอิากาศทีอ่ยู่ในละตจิูดสงูมากกว่าภูมภิาคทีอ่ยู่ในละตจิูดต ่า เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมจิะเกดิขึน้ในภมูภิาคทีอ่ยูใ่นละตจิดูสงูมากกวา่ 

การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลกเ็ป็นปญัหาต่อคุณภาพน ้าทางการเกษตร โดยเกดิ

การท่วมและเกิดน ้ าทะเลหนุนสู่แหล่งน ้ าผิวดินและแหล่งน ้ า ใต้ดิน มีผลต่อผลผลิตทาง

การเกษตร (วสิาข ์ สุพรรณไพบลูย,์ 2543, หน้า 3-23- 3-28) 

หากโลกรอ้นขึน้ 1-3.5 องศาเซลเซยีส อตัราการระเหยของน ้าจะเพิม่สงูขึน้ ท าให้

ความชุ่มชื้นในดินลดลง พื้นที่ซึ่งมีปญัหาภัยแล้งอยู่แล้วจะได้รบัผลกระทบในช่วงเวลาที่
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ยาวนานขึน้ ท าใหผ้ลผลติต่อไร่ของพชืในเขตอบอุ่นลดลง พื้นที่ทางการเกษตรที่ส าคญับาง

แหง่ เชน่ พืน้ทีร่าบลุ่มในอเมรกิา มโีอกาสสงูทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากความแหง้แลง้ 

ภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้เขตภูมอิากาศและเขตเกษตรกรรมใน

ภูมภิาคอบอุ่นในปจัจุบนัเคลื่อนยา้ยไปทางขัว้โลกเป็นระยะทางระหว่าง 150-550 กโิลเมตร 

ดงันัน้พืน้ทีเ่กษตรกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งรอยต่อของเขตอบอุ่นกบัขัว้โลก เช่น บรเิวณซกีโลกเหนือ 

อาท ิภาคเหนือของแคนาดา แถบสแกนดเินเวยี รสัเซยี และญีปุ่น่ บรเิวณซกีโลกใต ้อาท ิทาง

ตอนใตข้องชลิแีละอารเ์จนตนิา อาจจะไดร้บัประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

นอกจากน้ีอุณหภูมทิีเ่พิม่สูงขึน้ อาจเป็นประโยชน์ต่อการเจรญิเตบิโตและความ

แขง็แรงของพชืบางชนิด แต่ขณะเดยีวกนักอ็าจจะส่งผลเสยีต่อพชืบางชนิด เช่น เมื่อประสบ

กบัปญัหาภยัแลง้ วชัพชือาจแพรก่ระจายจากเขตรอ้นชืน้ไปยงัเขตอบอุน่ 

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะได้ร ับผลกระทบสูง ได้แก่ แอฟริกา เอชียใต้ เอเชีย

ตะวนัออก เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เขตรอ้นชื้นในอเมรกิากลาง และบางประเทศในหมู่เกาะ

แปซฟิิก 

สว่นกลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งสงู ไดแ้ก่ กลุ่มไรท้ีท่ ากนิ กลุ่มคนยากจน กลุ่มที่

อยู่โดดเดีย่ว และกลุ่มทีเ่สยีเปรยีบทางการคา้ นอกจากน้ีสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีไ่ม่เพยีงพอ 

การขาดการเขา้ถงึขา่วสารและเทคโนโลย ีรวมทัง้ขอ้ขดัแยง้ทางการเมอืง จะท าใหก้ารปรบัตวั

เพือ่แกป้ญัหาต่อผลกระทบในดา้นเกษตรกรรมเหล่าน้ีเป็นไปไดอ้ยา่งยากล าบากยิง่ขึน้ 

 

 7.4  ผลกระทบต่อการประมง 

การเปลีย่นแปลงของกระแสน ้ารอ้นและกระแสน ้าเยน็ ส่งผลใหจ้ านวนสตัวน์ ้าใน

มหาสมุทรลดจ านวนลงอย่างมาก เน่ืองจากภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ส่งผลกระทบต่อ

การไหลของกระแสน ้ารอ้นและกระแสน ้าเยน็ในมหาสมุทร และกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์

ของมหาสมุทร เช่น แพลงตอนสตัวบ์รเิวณกระแสน ้าแคลฟิอรเ์นียลดจ านวนลงกว่ารอ้ยละ 70 

นบัจากปี พ.ศ. 2493 สง่ผลใหจ้ านวนปลาในมหาสมุทรลดลง และท าใหน้กทะเลจ านวนมากลด

จ านวนลงอยา่งเหน็ไดช้ดั 
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ประชากรปลาแซลมอนในมหาสมุทรแปซฟิิคตอนเหนือไดล้ดจ านวนลงอยา่งมาก 

ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 ซึ่งเป็นช่วงปีทีร่อ้นขึน้อย่างผดิปกต ินักวทิยาศาสตรไ์ดค้าดกนัไว้

ว่า ในช่วงกลางศตวรรษหน้าอาจจะไม่มพีื้นที่ใด ๆ บนมหาสมุทรแปซิฟิคที่เยน็พอส าหรบั

ปลาแซลมอนเหลอือกีต่อไป 

ผลผลติประมงของโลกโดยรวมอาจไมเ่ปลีย่นแปลงไป เพราะผลกระทบสว่นใหญ่

จะเกิดในระดบัประเทศหรอืท้องถิ่น กล่าวคอือาจต้องมกีารเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ปลา โยกย้าย

สถานทีเ่พาะเลีย้งหรอืเปลีย่นพืน้ทีท่ าประมง 

 

 7.5  ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

สิง่มชีวีติในโลกมกีารอยู่ร่วมกนัในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การอยู่ร่วมกนัในลกัษณะ

การเกื้อกูล การล่าเหยื่อ ภาวะต้องพึ่งพา เป็นต้น โดยมผีู้ผลิต ผู้บรโิภค ผู้ย่อยสลาย และ

ผูส้นบัสนุน นอกจากสิง่มชีวีติจะมคีวามสมัพนัธก์นัแลว้ การด ารงชวีติของสิง่มชีวีติยงัขึน้อยูก่บั

สภาพแวดล้อมที่เป็นตวัก าหนดภาวะต่าง ๆ ของสิง่มชีีวติและชนิด แตกต่างกนัไปตามชนิด

ของสิง่มชีวีตินัน้ ๆ การเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซด์ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่าง ๆ มากมาย 

เช่น เกดิการเพิม่ขึน้ของอุณหภูม ิและสภาพภูมอิากาศต่าง ๆ การเพิม่ขึน้ของระบบน ้าทะเล 

ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การ

เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีย่อมจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่

เกีย่วขอ้ง โดยอาจเกดิทัง้จากทางตรงและทางออ้ม 

การเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซด ์มผีลต่อการเปลีย่นแปลงอุณหภูมแิละสภาพ

ภูมอิากาศจะมผีลต่อระบบนิเวศตามธรรมชาตขิองพชืและสตัว์ทีไ่ม่สามารถหลกีเลี่ยงได ้การ

เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชตามวงจรการเจริญเติบโตโดยจะร่นระยะเวลาการ

เจรญิเตบิโตลง ท าใหผ้ลผลติของดอกไม ้เมลด็พชืและผลไมอ้อกผดิเวลา ซึง่จะมผีลต่อสตัวท์ี่

กนิอาหารจากพชืเหล่านี้ การเจรญิเตบิโตของพชืทีร่วดเรว็เชน่กนั ในเขตทีค่่อนขา้งแหง้แลง้จะ

มไีฟปา่เป็นตวัควบคุมโดยไฟปา่น้ีจะเกดิรนุแรงขึน้ และบ่อยครัง้มากขึน้ 

อุณหภูมทิี่เพิม่ขึน้ระหว่าง 1-3.5 องศาเซลเซยีสในอกี 100 ปีขา้งหน้า จะท าให้

เขตภูมอิากาศปจัจุบนัเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอบอุ่น สิง่มชีีวติที่อยู่อาศยัใน
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ระบบนิเวศปจัจุบนัจะมกีารปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพระบบนิเวศใหม่ หากสิง่มชีวีติเหล่าน้ีไม่

สามารถปรบัตวัไดก้อ็าจจะน าไปสูก่ารอพยพยา้ยถิน่ฐาน หรอืสญูพนัธุใ์นทีสุ่ด นอกจากปญัหา

ดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแลว้ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการปรบัตวั การเจรญิเตบิโตและ

การกระจายตวัของสิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ ปญัหาการตดัไมท้ าลายปา่ และปญัหาสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

นอกจากน้ี ฤดกูาลเจรญิเตบิโตของทุ่งหญา้อนัเป็นแหล่งอาหารส าคญัของการท า

ปศุสตัวแ์ละสตัวป์า่กว่ารอ้ยละ 50 ของโลก อาจจะเปลีย่นแปลงไป อุณหภูมแิละปรมิาณน ้าฝน

ทีเ่พิม่ขึน้จะเปลีย่นแปลงแนวเขตเชื่อมต่อระหวา่งทุ่งหญา้ ปา่ละเมาะ ปา่ไม ้และระบบนิเวศอื่น 

ๆ ในเขตรอ้นชืน้ 

พืน้ทีชุ่่มน ้าบรเิวณแหล่งทีอ่ยู่อาศยัและแหล่งขยายพนัธุ์ทีส่ าคญัของพชืและสตัว ์

แหล่งปรบัปรุงคุณภาพน ้า รวมทัง้ควบคุมน ้าท่วมและสภาวะแหง้แลง้ อาจมพีืน้ทีล่ดลง เพราะ

อุณหภูมทิีส่งูขึน้จะท าใหน้ ้าผวิดนิระเหยเรว็ขึน้จนพืน้ทีชุ่ม่น ้ามขีนาดเลก็ลง 

อุณหภูมแิละอตัราการระเหยของน ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปน้ี อาจมผีลต่อคุณภาพและ

ความหลากหลายของพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัวใ์นระบบนิเวศเป็นอยา่งมาก 

 

 7.6  ผลกระทบต่อทรพัยากรป่าไม้ 

อุณหภูมเิฉลีย่ของโลกทีเ่พิม่ขึน้เพยีง 1 องศาเซลเซยีสในศตวรรษที ่21 มผีลต่อ

โครงสรา้งและองคป์ระกอบทางนิเวศของป่าเป็นอย่างมาก กล่าวคอื ปา่หน่ึงในสามของโลกจะ

ไดร้บัผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ี ปา่บางชนิดอาจหายไป ในขณะเดยีวกนัอาจเกดิโครงสรา้ง

และองค์ประกอบทางนิเวศของป่าไม้ประเภทใหม่ขึ้นได้ นอกจากน้ี จ านวนศตัรูพืชก็จะมี

ปริมาณและความรุนแรงที่สูงขึ้น ป่าไม้ที่มีความเสี่ยงสูงจะได้ร ับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศไดแ้ก่ ป่าไทกา้ทางแถบขัว้โลกเหนือ ป่าในเขตรอ้นและป่าชาย

เลน 

 

 7.7  ผลกระทบต่อสขุภาพ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ อาจมผีลต่อสุขภาพของมนุษยใ์นบรเิวณกวา้ง 

เน่ืองจากสุขภาพขึน้อยู่กบัอาหารที่เพยีงพอ น ้าดื่มที่สะอาด ที่อยู่อาศยั สภาพสงัคมที่ดแีละ
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สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการควบคุมเชือ้โรคตดิต่อ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศสามารถ

สง่ผลกระทบต่อปจัจยัเหล่าน้ีได ้

การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศจะท าใหเ้กดิภยัธรรมชาตใินความถีท่ีบ่่อยขึน้ และ

รนุแรงมากขึน้ เชน่ มผีูเ้สยีชวีติจากคลื่นรงัสคีวามรอ้น ในเมอืงจากชคิาโก เอเธนส ์และนิวเดล ี

เพิม่ขึน้ทุกปี หรอืยุโรปกลางประสบกบัปญัหาน ้าท่วมใหญ่ทีรุ่นแรงทีสุ่ดในศตวรรษถงึ 3 ครัง้ 

ในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา เป็นตน้ 

อุทกภยั พายุ และภยัแล้ง นอกจากจะสรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิและชวีติ

แลว้ ยงัก่อใหเ้กดิปญัหาการโยกยา้ยถิน่ฐานของมนุษย ์ปญัหาสุขภาพจติ และการระบาดของ

โรคตดิต่อโดยเฉพาะโรคมาลาเรยี คาดการณ์ว่าเมื่ออุณหภูมขิองโลกเพิม่สงูขึน้อกี 1-3 องศา

เซลเซียส ประชากรของโลกประมาณร้อยละ 45 จะอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการ

แพรก่ระจายของโรคมาลาเรยี 

 

7.8  ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีร่นุแรง โดยเฉพาะพายุเฮอรเิคน อุทกภยั 

แผน่ดนิถล่มเน่ืองจากฝนตกหนกั หมิะถล่ม และสภาวะแหง้แลง้ทีน่ าไปสูป่ญัหาไฟปา่ จะ

ท าลายระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เชน่ ถนน ท่าเรอื ระบบการตดิต่อสือ่สาร และคมนาคม 

ระบบการจดัสง่พลงังาน และทีอ่ยูอ่าศยั ประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงูไดแ้ก่ ประเทศทีเ่ป็นหมูเ่กาะ

ขนาดเลก็ ประเทศทีก่ าลงัพฒันา และประเทศทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรตามแนวชายฝ ัง่

สงูทีข่าดระบบการป้องกนัทีด่ ี

 

7.9  ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

การที่อุณหภูมขิองโลกเพิม่สูงขึ้น จะมผีลโดยตรงต่อสุขภาพจติใจและอารมณ์ 

และอาจมผีลทีช่ว่ยกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมกา้วรา้งขึน้ได ้และการทีอุ่ณหภูมขิองโลกเพิม่สงูขึน้

นัน้ จะมผีลต่อการเกดิอุบตัเิหตุใหม้อีตัราสูงขึน้ดว้ย เน่ืองจากอุณหภูมขิองอากาศทีส่งูขึน้มี

ผลกระทบต่อสภาพจติใจของผูค้น ท าใหเ้กดิความหงุดหงดิ อารมณ์เสยีง่าย ท าใหข้าดการ
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ตดัสนิใจและการควบคุมตวัเอง นอกจากน้ียงัอาจเกดิผลต่อสุขภาพอนามยั โดยท าใหเ้ชือ้โรค

บางชนิดทีเ่จรญิเตบิโตไดด้ใีนทีอุ่ณหภูมสิงูจะสามารถแพรก่ระจายไดด้ขีึน้ 

ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้นเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การมอีุณหภูมสิูงขึน้ การ

เพิม่ของระดบัน ้าทะเล และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพภูมอิากาศ ไดแ้ก่ การ

อพยพยา้ยถิ่นที่อยู่อาศยัเดมิ เน่ืองจากไม่สามารถประกอบอาชพีเดมิได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ

เปลีย่นแปลงและสญูหายของศลิปวฒันธรรมดว้ย 

ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิก่อใหเ้กดิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิ เกดิจากการตอ้ง

เสยีค่าใชจ้่ายในการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการพยากรณ์การเปลีย่นแปลงของโลก และการเพิม่ขึน้ของ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นประเทศต่าง ๆ การสญูเสยีผลผลติทางการเกษตรจากการเพิม่ขึน้ของ

ระดบัน ้าทะเล ตลอดจนการป้องกนัผลกระทบจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลที่จะไปท่วม

พืน้ทีใ่นส่วนต่าง ๆ ของโลก ผลกระทบจากการสูญเสยีจากน ้าท่วมและพายุทีท่ าให้เกดิความ

เสยีหายในพืน้ทีต่่าง ๆ 

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศมปีจัจยัตามธรรมชาตแิละผลกระทบทีเ่กดิจากมนุษย ์

เป็นผลใหเ้กดิสภาวะเรอืนกระจก การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตจากการ

สรา้งแบบจ าลองพบวา่ จาการเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดท์ีร่ะดบั 2 เท่า ท าใหโ้ลกรอ้นขึน้ 

2.5๐ซ. หากคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้ 4 เท่า ท าใหโ้ลกรอ้นขึน้ 4-5๐ซ. ส่งผลกระทบต่อการ

แปรผันของลมฟ้าอากาศในแต่ละภูมิภาค ที่มีลักษณะที่รุนแรงขึ้น การเพิ่มขึ้นของ

ระดบัน ้าทะเล เกษตรกรรม การประมง ระบบนิเวศทัง้พชืพนัธุ์ สตัว์และระบบนิเวศชายฝ ัง่ 

ผลกระทบที่เกดิขึน้ต่างกส็่งผลกระทบกลบัสู่มนุษยน์ัน่เอง ในประเทศไทยก็ไดร้บัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ซึง่สงัเกตไดจ้ากลกัษณะของอุณหภูมเิฉลีย่และปรมิาณน ้าฝน

เฉลีย่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทัง้น้ียงัส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นเดยีวกนั ดงัเช่น ผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศชายฝ ัง่ของไทย ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศท าให้มนุษย์ผู้ใช้ทรพัยากร

จ าเป็นต้องหาแนวทางอนุรักษ์ ป้องกัน มาตรการต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้เพื่อลดปริมาณ

คารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่เป็นสาเหตุทีท่ าใหโ้ลกรอ้นขึน้ การลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดม์ใิช่

หน้าทีฝ่า่ยใดฝา่ยหน่ึง แต่สิง่หน่ึงทีส่ าคญั คอืทุกคนตอ้งตระหนกัและช่วยกนัลดปรมิาณการใช้

ทรพัยากรทีท่ าใหเ้กดิก๊าซสภาวะเรอืนกระจกอยา่งจรงิจงั 


