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บทท่ี 9 
มหาสมทุรกบัการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

 
 

 โลกประกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็นทะเลและมหาสมุทรเป็นสว่นใหญ่ ซึง่มผีลต่อระบบนิเวศน์

และภมูอิากาศของโลก มหาสมุทรและบรรยากาศจะมกีารหมุนเวยีนถ่ายเทความรอ้นซึง่กนัทัง้

ในแนวนอนและแนวยนื มหาสมุทรจะเกบ็กกั หมนุเวยีนและปล่อยความรอ้นออกมา ความรอ้น

ทีถู่กปล่อยออกมาผ่านผวิน ้าอุ่นจะถูกผลกัดนัใหเ้กดิการยกตวัขึน้ของอากาศ ท าใหค้วามกด

ของอากาศต ่าลง ขณะทีผ่วิน ้าทีเ่ยน็กวา่จะเอือ้ต่อการเกดิความกดอากาศสงู 

 นอกจากน้ีมหาสมุทรเป็นปจัจยัส าคญัหน่ึงที่ช่วยดงึก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้

ประโยชน์โดยเข้าสู่กระบวนการวฏัจกัรคาร์บอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพชืและสตัว์เล็ก เช่น 

แพลงตอน แบคทีเรยีต่าง ๆ ที่อยู่ในน ้าและยงัช่วยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศซึง่เป็นตวัการทีท่ าใหโ้ลกรอ้น ดงันัน้มหาสมุทรจงึมบีทบาทส าคญัในการควบคุม

การเปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิซึง่สง่ผลต่อลกัษณะภมูอิากาศของโลก 

 

1.  มหาสมุทร 
  

น ้าทัง้หมดบนโลกไดถู้กสะสมอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ พบมากทีสุ่ดในมหาสมุทรซึ่งเป็น

น ้าเคม็ พืน้ที ่ 2 ใน 3 ของโลกปกคลุมดว้ยน ้าในมหาสมุทร หรอืน ้าเคม็คดิเป็นรอ้ยละ 97.22 

ของน ้าทัง้หมดบนโลก แมว้่าจะมนี ้าอยู่มากมายบนโลก แต่น ้าจดืซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ

ของมนุษยก์ลบัมน้ีอยมาก คอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.78  
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รปูท่ี 9.1 เปรยีบเทยีบจ านวนแหล่งน ้าบนโลกและน ้าเคม็กบัน ้าจดื 

 

มหาสมุทร คอื เปลือกโลกส่วนที่มลีกัษณะคล้ายแอ่ง มนี ้าปกคลุมอยู่ล้อมรอบทวปี

ต่างๆ สว่นทีอ่ยูบ่รเิวณขอบของมหาสมุทร เรยีกวา่ทะเล 

 น ้าทะเลจะกระจายอยู่ในแอ่งมหาสมุทรที่ส าคญั 4 แห่ง ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทรแอตแลนตกิ มหาสมุทรอนิเดยี และมหาสมุทรอารค์ตกิ 

 

ตารางท่ี 9.1 มหาสมุทรทีส่ าคญัของโลก 

 

มหาสมุทร 
ร้อยละของพืน้ท่ี 

มหาสมุทรบนพืน้โลก 

เน้ือท่ี 

ตารางกิโลเมตร 

 มหาสมุทรแปซฟิิก 48 % 179  ลา้นตารางกโิลเมตร 

 มหาสมุทรแอตแลนตกิ 28 % 106  ลา้นตารางกโิลเมตร 

 มหาสมุทรอนิเดยี 20 %  74  ลา้นตารางกโิลเมตร 

 มหาสมุทรอารค์ตกิ 4 %  14  ลา้นตารางกโิลเมตร 
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สว่นมหาสมุทรทางตอนใต ้คอื มหาสมทุรแอนตารก์ตกิ เกดิจากการขยายตวัไปทางใต้

ของมหาสมุทรแปซฟิิก แอตแลนตกิ และ อนิเดยี แต่ไมม่กีารแยกตวัออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

 

2.  คณุสมบติัของน ้า 
 

 น ้าสามารถคงอยูไ่ดท้ัง้ 3 สถานะ คอื 

 ของแขง็   ไดแ้ก่ น ้าแขง็ หมิะ 
 ของเหลว  ไดแ้ก่ น ้า 
 ก๊าซ  ไดแ้ก่ ไอน ้า 

 นอกจากน้ีน ้ายงัมคีุณสมบตัริอ้นและเยน็ชา้กวา่พืน้แผน่ดนิ ดงันัน้แหล่งน ้าขนาดใหญ่

บนโลกจงึเป็นแหล่งเกบ็ความรอ้นในชว่งฤดหูนาว ท าใหอ้ากาศไมห่นาวจดัจนเกนิไปและมผีล

ท าใหอ้ากาศเยน็ลงในชว่งฤดรูอ้นดว้ย ดงันัน้บรเิวณทีอ่ยูใ่กลช้ายฝ ัง่ทะเลหรอืมหาสมทุรจงึมี

สภาพอากาศด ีอุณหภูมไิมร่อ้นหรอืเยน็จนเกนิไป 

 
3.  วฏัจกัรของน ้า 
 

 วฏัจกัรของน ้าเป็นการหมุนเวยีนของน ้าอย่างต่อเน่ือง เมื่อโลกได้รบัความพลงังาน

ร้อนจากแสงอาทติย์ ท าให้น ้าจากแหล่งน ้าทัง้ขนาดใหญ่และเล็ก บนพื้นดนิเกิดการระเหย

กลายเป็นไอน ้า รวมทัง้พชืและสตัวจ์ะคายน ้ากลบัขึน้สูบ่รรยากาศ แต่น ้าสว่นใหญ่ทีร่ะเหยเป็น

ไอจะเป็นน ้าจากทะเลและมหาสมุทร เมื่อมวลอากาศพดัพาไอน ้าจากมหาสมุทรเขา้สู่พืน้ทวปี 

ไอน ้ากจ็ะกลัน่ตวัและตกลงมาเป็นหยาดน ้าฟ้าในรปูต่างๆ เช่น ฝน หมิะ ลูกเหบ็ ฝนทีต่กลงใน

มหาสมุทรโดยตรงกจ็ะระเหยกลบัสู่บรรยากาศอกีครัง้ ส่วนที่ตกลงบนพืน้ดนิหรอืใต้ดนิส่วน

ใหญ่กจ็ะไหลออกสูท่ะเลและมหาสมุทรอกีครัง้ ซึง่การหมุนเวยีนเหล่าน้ีจะด าเนินต่อเน่ืองกนัไป

อยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
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รปูท่ี 9.2 วฏัจกัรของน ้า 

ท่ีมา Kemp, 1994, p. 17 

 

 

4.  ส่วนประกอบของน ้าในมหาสมทุร 
 

 น ้าในมหาสมุทรประกอบดว้ยน ้าบรสิุทธิป์ระมาณรอ้ยละ 96.5 (มธีาตุออกซเิจน และ

ไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ) และสารละลายจ าพวกเกลอื (ธาตุโซเดยีมและคลอไรด์) ประมาณ

รอ้ยละ 2.9 และธาตุอื่นๆ อกีได้แก่ แคลเซยีม ฟลูออไรด์ โบรอน โบรมนี ไบคารบ์อเนต 

ซลัเฟต แมกนีเซยีมและโพแทสเซียม ประมาณรอ้ยละ 0.6 ซึ่งส่วนประกอบของน ้าทะเลจะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละชว่งเวลา 

 

 

 



GE 410 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 9.3  สว่นประกอบของน ้าในมหาสมทุร 

 

5.  ความเคม็ของน ้า 
 

 ปรมิาณของเกลอืทัง้หมดทีอ่ยู่ในน ้าทะเล เราเรยีกว่า “ความเคม็” (Salinity) ซึ่ง

โดยทัว่ไปจะมคี่าเฉลีย่ประมาณพนัละ 35 (35 สว่นในพนัสว่น) ความเคม็จะแตกต่างกนัไปใน

แต่ละมหาสมุทร ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความเคม็ของน ้าทะเลคอื ปรมิาณของหยาดน ้าฟ้าและ

อตัราการระเหย ในเขตรอ้นชืน้ซึ่งฝนตกชุก ฝนและน ้าจากแม่น ้าทีไ่หลลงทะเลท าใหน้ ้าทะเล

เจอืจาง จงึท าใหค้วามเคม็ของน ้าทะเลลดลงไป ส่วนในเขตแหง้แล้งหรอืกึ่งแหง้แล้งซึ่งมฝีน

น้อยและอตัราการระเหยสงูท าใหเ้กลอืมมีาก ความเคม็ของน ้าจงึอยู่ในอตัราสงู อนัมผีลท าให้

การแผก่ระจายตามละตจิดูของความเคม็ในมหาสมุทรเป็นดงัน้ี 

 ความเคม็สูงสุดอยู่ในเขตกึ่งเมอืงรอ้นใกล้ละติจูด 30 องศาเหนือและใต ้
เน่ืองจากหยาดน ้าฟ้ามปีรมิาณน้อย ท าใหน้ ้าจากแม่น ้าไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรมปีรมิาณ
ลดลง และอตัราการระเหยสงูดว้ย 

 ความเคม็จะลดลงเมือ่เคลื่อนมาทางศนูยส์ตูร เพราะมปีรมิาณฝนตกชุก 
 ปรมิาณความเคม็จะต ่าสุดในบรเิวณแถบขัว้โลก เน่ืองจากอตัราการระเหยต ่า

มาก และมนี ้าจดืบนแผ่นดนิในรูปของหมิะและธารน ้าแขง็ละลายไหลลงทะเลในช่วงทีอ่ากาศ
อบอุ่น 

น ้าบรสิทุธิ ์ 96.5 % 
 ธาตุอื่น ๆ  

3.5% 

โซเดยีม = 1.0 % 
 

คลอไรด ์= 1.9 % 
 

ธาตุอื่น ๆ ประมาณ 0.6% 
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6.  อณุหภมิูของน ้าในมหาสมทุร 
 

 ลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของมหาสมุทร จะสามารถแบ่งมหาสมุทร

ออกเป็นชัน้โดยอาศยัคุณสมบตัทิางดา้นอุณหภูมขิองน ้าทะเลเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ชัน้บนสุด ในบรเิวณละติจูดต ่าไปจนถึงบรเิวณละติจูดกลาง ณ ระดบัความลึก
ประมาณ 500 เมตรจากผวิหน้าน ้าทะเล จะมอีุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 20-25 °ซ. (68-77 °ฟ.) 
จดัเป็นชัน้ทีม่อีุณหภูมขิองน ้าอุ่น (warm layer) 

2. ชัน้เทอรโ์มไคลน์ (Thermocline)  ชัน้น้ีเป็นชัน้บาง ๆ และเป็นชัน้ทีอุ่ณหภูมิ
ของน ้าทะเลลดลงอย่างรวดเรว็ เป็นบรเิวณทีม่กีารรวมตวักนัของน ้าทีอุ่่นจากผวิหน้าและน ้าที่
เยน็จากทอ้งทะเลลกึไหลมารวมกนั จงึท าใหบ้รเิวณน้ีมอีุณหภูมแิปรปรวนมากกว่าชัน้อื่น ๆ 
ของน ้าทะเล 

3. ชัน้ล่างสุด มขีนาดกวา้งสุด เป็นชัน้ที่มอีุณหภูมขิองน ้าค่อนขา้งเยน็จดั ซึ่งจะมี
อุณหภูมเิฉลีย่ประมาณ 0-5°ซ. (32-41°ฟ.) ณ ระดบัน ้าทีล่กึลงไปของมหาสมุทรทุกแห่งน ้าจะ
เยน็จดั และในระดบัลกึสุดน ้าจะเยน็กว่าจุดเยอืกแขง็ คอื อุณหภูมจิะต ่ากว่า -1°ซ. แต่น ้าจะไม่
แขง็ตวัจนกลายเป็นน ้าแขง็ เพราะว่าน ้าทะเลมคีวามเคม็และความดนัสงูมากท าใหน้ ้าสามารถ
เคลื่อนไหวไดใ้นระดบัลกึ 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 9.4   ชัน้ของอุณหภมูใินมหาสมุทร 

กรนีแลนด ์                                         แอนตารก์ตกิา 

1. ชัน้อบอุ่น 

2. เทอรโ์มไคล ์

 
3. น า้ลกึและเยน็  

 

 

 
             60° น.         30° น.          0°          30° ต.        60° ต. 

 

 

 

 

 

 

             60° น.         30° น.          0°          30° ต.        60° ต. 

เยน็ เยน็ 
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 นอกจากอุณหภูมขิองน ้าทะเลจะแตกต่างกนัไปตามละตจิดูและความลกึแลว้ ทีต่ ัง้ของ

มหาสมุทรยงัสมัพนัธ์ไปถงึกระแสน ้าในมหาสมุทรดว้ย ซึ่งโดยทัว่ไปอุณหภูมเิฉลี่ยของผวิน ้า

ทะเลจะลดลงเมื่อละติจูดสูงขึ้น ดังนัน้อุณหภูมิต ่าสุดจะพบในเขตขัว้โลกซึ่งจะมีอุณหภูมิ

ประมาณ -2°ซ. (28°ฟ.) และบรเิวณใกลเ้สน้ศูนยส์ตูรจะมอีุณหภูมปิระมาณ 27°ซ. (81°ฟ.) 

และอุณหภูมขิองน ้าทะเลในซกีโลกใต้จะต ่ากว่าในซกีโลกเหนือเล็กน้อย เน่ืองจากความเยน็

ของพืน้น ้าแขง็ในมหาสมุทรแอนตารก์ตกิ 

รูปแบบของกระแสน ้ามหาสมุทรมผีลต่อการกระจายของอุณหภูมนิ ้าทะเลด้วย โดย

กระแสน ้าทีไ่หลจากละตจิูดต ่าไปยังละตจิูดสูงจะท าใหอุ้ณหภูมขิองน ้าสูงขึน้ และกระแสน ้าที่

เคลื่อนที่จากละติจูดสูงมายังละติจูดต ่ าจะท าให้อุณหภูมิของน ้ าต ่ าลงด้วย ดังนัน้ทางฝ ัง่

ตะวนัออกของมหาสมุทรในเขตละตจิดูกลางอุณหภูมขิองน ้าทะเลจะเยน็ ในขณะทีฝ่ ัง่ตะวนัตก

อุณหภูมขิองน ้าจะรอ้น 

 

7.  ความหนาแน่นของน ้าทะเล 
 

 ความหนาแน่น คอื น ้าหนักต่อหน่ึงหน่วยปรมิาตรของสสารนัน้ มหีน่วยวดัเป็นปอนด์

ต่อลูกบาศก์ฟุต โดยความเคม็และอุณหภูมจิะมผีลต่อความหนาแน่น ความเคม็ยิง่สูงความ

หนาแน่นของน ้าจะยิง่มาก ความเคม็ของน ้าทะเลทีอุ่ณหภูม ิ4°ซ. จะท าใหน้ ้ามคีวามหนาแน่น

ประมาณ 64 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ส่วนความหนาแน่นของน ้าจดืที่อุณหภูมเิดยีวกนัมี

คา่ประมาณ 62.4 ปอนดต์่อลกูบาศกฟุ์ต อุณหภูมขิองน ้าทีล่ดลงจะท าใหค้วามหนาแน่นของน ้า

ยิง่จะเพิม่มากขึน้ 

 ความหนาแน่นของน ้าทะเลจะมผีลต่อการไหลเวยีนของน ้า เพราะความแตกต่างของ

ความหนาแน่นจะท าใหเ้กดิการแทนทีข่องน ้าขึน้ โดยการทีน่ ้าอุ่นมคีวามหนาแน่นน้อยกวา่น ้า

เยน็ จงึท าใหน้ ้าอุ่นลอยตวัอยูบ่นน ้าเยน็ซึง่มคีวามหนาแน่นมากกวา่ และจากสาเหตุดงักล่าวนี้

ท าใหก้ระแสน ้าเกดิการไหลเวยีนแตกต่างกนัไปในแต่ละชว่งเวลาหรอืฤดกูาล 
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8.  ความกดของน ้าทะเล 
 

 ความกดมหีน่วยเป็น ปอนด์ต่อตารางน้ิว ความกดจะเพิม่ขึ้นตามความลึก โดยจะ

เพิม่ขึน้ประมาณ 14.7 ปอนดต์่อตารางน้ิวทุกระดบัลกึ 33 ฟุต หรอื 10 เมตร ทีค่วามลกึ 1,000 

ฟุตหรอื 300 เมตรจะมคีวามกดของน ้าเท่ากบั 445 ปอนดต์่อตารางนิ้ว ทีค่วามลกึ 2,000 ฟุต

หรอื 600 เมตรจะมคีวามกดของน ้าเท่ากบั 892 ปอนดต์่อตารางน้ิว และทีบ่รเิวณร่องลกึ

บาดาลทีล่กึทีสุ่ดจะมคีวามกดมากกว่า 16,000 ปอนดต์่อตารางนิ้ว ซึง่ความกดดงักล่าวน้ีจะมี

ผลกระทบต่อระบบอวยัวะภายในรา่งกายของมนุษย ์เชน่ แกว้ห ูปอด เป็นตน้ แมว้า่จะเป็นการ

ลงไปในระดบัทีไ่มล่กึมากกต็าม ดงันัน้ เรอืด าน ้าทีด่ าลงไปในระดบัทีล่กึมากๆ หลายพนัฟุต จงึ

ตอ้งมกีารปรบัความกดภายในตวัเรอืใหอ้ยูใ่นระดบัปกตทิีม่นุษยส์ามารถอยูไ่ด ้
 

9.  การเคล่ือนไหวของน ้าทะเล 
 

 การเคลื่อนไหวของน ้าในทะเลหรอืมหาสมทุรแบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆ คอื 

1. คล่ืน (Waves) คลื่นของน ้าทะเลเกดิขึน้จากลมเป็นสว่นใหญ่ บางครัง้อาจเกดิขึน้

จากแผน่ดนิไหว ภูเขาไฟระเบดิ เมือ่ลมพดัผา่นผวิน ้าจะท าใหเ้กดิความฝืดขึน้ระหวา่งผวิน ้ากบั

กระแสลมจะท าใหเ้กดิคลื่นขึน้ เน่ืองจากการเคลื่อนไหวของคลื่นจะเป็นแบบวงกลมหรอืแบบ 

Oscillatory  
2. น ้าขึ้นน ้าลง (Tides) คอืการเพิม่และลดระดบัของน ้า เกดิขึน้จากแรงดงึดูดของ

ดวงจนัทรท์ี่มตี่อโลก และแรงเหวี่ยงของโลก (Centrifugal Force) ในทะเลเปิดจะมกีาร

เปลี่ยนแปลงระดบัของน ้าทะเลน้อยมาก ส่วนใหญ่บรเิวณรมิฝ ัง่ทะเลและปากแม่น ้าจะมคีวาม

รนุแรงมากกวา่ ระดบัการขึน้หรอืลงของน ้าทะเลแตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

3. กระแสน ้า (Currents) น ้าในมหาสมุทรมกีารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดย

กระแสลมท าให้เกิดคลื่นพัดพาเอาสารอาหารและน ้ าไหลเวียนเปลี่ยนที่กันและกันอยู่

ตลอดเวลา กระแสน ้าเกดิขึน้จากปจัจยั 5 ประการ คอื 
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1. ความหนาแน่นของน ้าทีต่่างกนั 

2. ความลาดเทของพืน้ผวิน ้าในมหาสมทุร 

3. ลมทีพ่ดัประจ า 

4. แรงเฉหรอืแรงคอรอิอลสิ (coriolis force) ซึง่เป็นแรงทีเ่กดิจากการหมุนของ

โลกท าใหว้ตัถุทีเ่คลื่อนทีโ่ดยเสร ีซกีโลกเหนือเฉไปทางขวา ส่วนทางซกีโลก

ใตเ้ฉไปทางซา้ย 

5. ลกัษณะมหาสมทุรและชายฝ ัง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 9.5  การหมนุเวยีนของกระแสน ้าในมหาสมทุร 

ท่ีมา : Burroughs, 2002, p. 35. 

 

ลมประจ าที่พดัในแต่ละซีกโลกจะบังคับให้น ้ าในมหาสมุทรพดัหมุนวนไปรอบ ๆ 

เรยีกว่าการพดัวน (Gyre) การไหลของกระแสน ้าในมหาสมุทรจะมกีารไหลจากบรเิวณละตจิดู 

30o – 40o เหนือและใตไ้ปยงัศูนยส์ตูร เป็นกระแสน ้าศูนยส์ตูร (Equatorial Current) ซึง่อยูใ่น

อทิธพิลของลมสนิค้า ซึ่งกระแสลมพดัมาจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนือในซกีโลกเหนือ และ

ตะวนัออกเฉียงใต้ในซีกโลกใต้ โดยกระแสน ้าจะไหลจากตะวนัออกของมหาสมุทรไปทาง

ตะวนัตกตามทิศทางของลมสินค้า กระแสน ้ าศูนย์สูตร เมื่อไหลไปปะทะชายฝ ัง่ทางด้าน

ตะวนัตกของมหาสมุทร ก็จะไหลขึ้นไปยงัเขตละติจูดสูง กลายเป็นกระแสน ้าอุ่น (Warm 
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current) ไหลขนานไปกบัชายฝ ัง่ เช่น กระแสน ้าอุ่น Gulf stream, Kuroshio, Caribbean และ 

Brazil current กระแสน ้าเหล่าน้ีจะท าใหอุ้ณหภูมสิงูกวา่ปกต ิ

อน่ึง ระหว่างกระแสน ้าศูนยส์ูตรของซกีโลกทัง้สอง จะมกีระแสน ้าศูนยส์ูตรสวนทาง 

(Equatorial counter current) ซึง่ไหลวกกลบัไปทางตะวนัออกของมหาสมทุร ลกัษณะเชน่น้ีจะ

ปรากฏชดัเจนในมหาสมุทรแอตแลนตกิ แปซฟิิกและอนิเดยี 

ในบรเิวณละตจิูดกลางประมาณ ละติจูด 40o เหนือและใต้ ลมตะวนัตกจะพดักระแส

น ้าอุ่นน้ีมาทางตะวนัออกขา้มมหาสมุทร กระแสน ้าจะเคลื่อนทีไ่ปอย่างชา้ ๆ ตามอทิธพิลของ

ลมตะวนัตก เรยีกวา่ กระแสน ้าลมตะวนัตก (West wind drift) 

West-wind drift เมื่อเขา้ปะทะชายฝ ัง่ดา้นตะวนัออกของมหาสมุทร กระแสน ้าจะถูก

ผนัไปตามชายฝ ัง่ทัง้ทางเหนือ และใต ้ส่วนทีไ่หลมาทางศูนยส์ตูร เป็นกระแสน ้าเยน็ เกดิจาก

การยกตวัของน ้าเยน็ทีม่าจากขัว้โลก ดงันัน้จะเหน็ไดจ้ากกระแสน ้า Humboldt current (Peru 

current) ไหลขนานกบัฝ ัง่ชลิแีละเปร ู Benguela current ไหลขนานกบัชายฝ ัง่ตะวนัตกของ

แอฟรกิา  Canaries current ไหลขนานกบัชายฝ ัง่สเปน และตอนเหนือแอฟรกิา 

บรเิวณตะวนัออกเฉียงเหนือของแอตแลนตกิ กระแสน ้า West-wind drift ไหลขึน้ไปยงั

ขัว้โลก เมื่อเทยีบแลว้เป็นกระแสน ้าอุ่นเรยีกว่า North Atlantic current ซึง่แผก่ระจายไปรอบ

เกาะองักฤษไปยงัทะเลเหนือและชายฝ ัง่นอรเวย ์ท าใหเ้มอืงท่านาวคิ (Narvik) ปราศจาก

น ้าแขง็ 

บรเิวณขัว้โลกเหนือ มกีระแสน ้าเยน็ไหลลงมา เช่น Kamchatka current ไหลลงมา

จากคาบสมุทร Kamchatka, Kurile Island และเกาะ Greenland ไหลลงมาตามฝ ัง่ดา้น

ตะวนัออกของ Greenland ผา่นชอ่งแคบเดนมารก์ เป็นตน้ 
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รปูท่ี 9.6 กระแสน ้าในมหาสมทุร 

ท่ีมา : Kemp, 1994, p. 24 

 

10.  บทบาทของมหาสมทุรต่อการเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศ 
 

 งานวจิยัสมยัใหม่ทางด้านภูมอิากาศวทิยาได้ท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบับทบาทของ

มหาสมุทรต่อระบบภูมอิากาศของโลกเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

บรเิวณพืน้ผวิมผีลเชื่อมโยงถงึรูปแบบของการหมุนเวยีนของอากาศและความผดิปกตทิี่เ กดิ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ มหาสมุทรจงึไดร้บัความสนใจในฐานะทีม่บีทบาท

ต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ ซึ่งท าการศกึษาวจิยัโดยใชท้ฤษฎีพืน้ฐานที่เกี่ยวขอ้งกบั

ลกัษณะภมูอิากาศ เพือ่แสดงถงึบทบาทของมหาสมทุรทีม่ตี่อลกัษณะภมูอิากาศของโลก ดงัน้ี 
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1. ในฐานะท่ีมีบทบาทเช่ือมโยงกนักบัพืน้ดิน กล่าวคอื เมื่อระดบัของน ้าทะเลลด

ปรมิาณลง มวลของแผน่ดนิหรอืพืน้ทวปีกจ็ะมขีนาดเพิม่มากขึน้ 

2. ในฐานะท่ีเป็นแหล่งกกัเกบ็ความร้อน น ้ามคีุณสมบตัริอ้นและเยน็ชา้กว่า

พืน้ดนิ จงึท าใหพ้ืน้น ้ามกีารเปลีย่นแปลงน้อยมากเมื่อเทยีบกบัพืน้ดนิ ดงันัน้การเปลีย่นแปลง

อุณหภูมขิองน ้าทะเลจงึมอีทิธพิลต่อลกัษณะภูมอิากาศของโลก โดยมปีจัจยัส าคญัทีท่ าใหก้าร

เปลี่ยนแปลงปรากฏชดัเจนยิง่ขึน้ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงความเคม็ อตัราการระเหย และการ

สง่ผา่นพลงังานความรอ้นจากดวงอาทติย ์

3. ในฐานะเป็นตวักลางในการส่งผา่นความร้อน เน่ืองจากน ้าสามารถเคลื่อนไหว

ได้อย่างอิสระ ดงันัน้น ้าทะเลจึงมีบทบาทส าคญัในการแพร่กระจายหรือส่งผ่านความร้อน

ออกไปทัว่พืน้ผวิโลก โดยกระแสน ้าในมหาสมุทรจะเป็นตวักลางในการส่งผ่านพลงังานความ

ร้อนออกไปทัว่โลก และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในมหาสมุทรจะส่งผลต่อลักษณะ

ภูมอิากาศ ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 9.7 กระแสน ้าอุ่นจะไหลบรเิวณผวิน ้าจากเขตรอ้นไปยงัขัว้โลก สว่นกระแสน ้าเยน็ 

จะไหลอยูร่ะดบัลกึจากขัว้โลกมายงัเขตรอ้น 

ท่ีมา : Burroughs, 2002, p. 69 
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11.  มหาสมทุรเป็นแหล่งกกัเกบ็คารบ์อน 
 

 ธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของสิง่มชีีวติตัง้แต่จุลนิทรยี์จนกระทัง่มนุษย์

รวมทัง้สารประกอบอนิทรยีท์ุกชนิดต่างกม็โีมเลกุลของคารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ ซึง่โมเลกุล

ของคารบ์อนน้ีจงึจะมอียูท่ ัง้ในน ้าและในบรรยากาศ  โดยในบรรยากาศคารบ์อนจะอยูใ่นรปูของ

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ประมาณรอ้ยละ 0.03 โดยปรมิาตร และโมเลกุลของธาตุคารบ์อน

ยงัเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของอนิทรยีส์ารต่าง ๆ ทีช่่วยในการด ารงชวีติ เช่น คารโ์บไฮเดรท 

ไขมนั โปรตนี เป็นต้น นอกจากน้ีคารบ์อนยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัของอนินทรยีส์ารทีม่อียู่

ในระบบนิเวศ เช่น หิน แร่ ดิน น ้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่มีคา ร์บอนเป็น

องคป์ระกอบทัง้สิน้ 

 เมื่อพจิารณาวฏัจกัรคารบ์อน (carbon cycle) พบว่า มหาสมุทรเป็นแหล่งกกัเกบ็

คารบ์อนมากทีสุ่ด คอืประมาณ 40,000 พนัลา้นตนั แหล่งกกัเกบ็คารบ์อนบนพืน้โลกประมาณ 

2000 พนัล้านตนั และแหล่งกกัเกบ็คารบ์อนในบรรยากาศมเีพยีง 750 พนัล้านตนัเท่านัน้

(Kemp, 1994, p 148) 

 มหาสมุทรเป็นแหล่งกกัเก็บคาร์บอนเพราะธาตุคาร์บอนส่วนใหญ่ของชวีภาคอยู่ใน

มหาสมุทร ในแต่ละปีปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออดไซด ์ทีค่วรจะเพิม่ขึน้ในบรรยากาศ จากการ

เผาเชือ้เพลงิฟอสซลิจะหายไปประมาณ 1 ใน 3 เน่ืองจากละลายลงสูม่หาสมุทร 

 น ้าในมหาสมุทรมีธรรมชาติที่แยกตวัเป็นชัน้ ๆ และจะเกิดกระแสน ้าหมุนเวยีนกนั

เฉพาะในระดบัชัน้ของตน  การหมุนเวยีนของน ้าต่างระดบัชัน้มน้ีอยมาก และเกดิขึน้เฉพาะ

บางแห่งในมหาสมุทรเท่านัน้มหาสมุทรในระดับน ้ าตื้นที่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซ กับ

บรรยากาศไดโ้ดยตรง  มก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซดล์ะลายอยูไ่มม่ากนกั 

 คารบ์อนในมหาสมุทรสว่นใหญ่จะอยูใ่นระดบัลกึ คารบ์อนจากเขตน ้าตืน้ จมลงสูน่ ้าลกึ

เน่ืองจากคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกสังเคราะห์แสงกลายเป็นชีวมวล เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร 

จนกระทัง่กลายเป็นซากอนิทรยีแ์ละจมลงไปสลายตวัเป็นอนุมูลของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

ในเขตน ้าลกึ 
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 น ้าในระดบัลกึจะมคีารบ์อนไดออกไซดล์ะลายอยูม่าก จนคลา้ยจะเป็นน ้าโซดาอ่อน ๆ 

คาร์บอนจากเขตน ้าลึก จะย้อนกลบัขึ้นมาสู่ระดบัตื้น โดยการหมุนเวียนของกระแสน ้าต่าง

ระดับที่ เ กิดอย่ า งช้า  ๆ  พอน ้ าจากระดับลึกลอยตัวขึ้นสู่ ร ะดับตื้ น  ก็จ ะคาย ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดค์นืสูบ่รรยากาศ 

 นับรอ้ยปีที่ผ่านมา มหาสมุทร ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาเชื้อเพลงิ

ฟอสซลิไปเป็นจ านวนมาก โดยไม่ปรากฏเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบของน ้าทะเลมากพอทีจ่ะ

สงัเกตเหน็ได ้เชื่อวา่มหาสมุทรสามารถจดัการกบัคารบ์อนไดออกไซดส์ว่นเกนิ โดยแปรสภาพ

กลบัไปกลบัมากบัหนิปนูทีม่อียู ่มากมายทัว่มหาสมุทร ดว้ยสมดุล ไบคารบ์อเนต-คารบ์อเนต 

 การเกดิขึน้ของสิง่มชีวีติบนโลกท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่

เคยอยู่ในชัน้บรรยากาศ และมหาสมุทรไปเป็นสารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์จ านวน

มหาศาลบนบก และในทะเลพฒันาการของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศหลากหลายในช่วงหลายลา้น

ปีมสี่วนก าหนดรูปแบบการเคลื่อนย้ายของสารคาร์บอนแบบธรรมชาติระหว่างบรรยากาศ 

มหาสมุทร และพืน้ดนิเปลีย่นไป 

 จากหลายๆ ปจัจยัที่ท าให้มหาสมุทรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลต่อสภาพ

อากาศกระแสลม กระแสน ้า และอุณหภูมขิองน ้าทะเลเกดิความแปรปรวน สง่ผลต่อระบบนิเวศ

ในมหาสมุทร โดยเฉพาะสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นมหาสมุทรเมื่อสิง่มชีวีติเหล่านัน้ตายลงจะจมลง

สูก่น้สมุทรกลายเป็นเศษตะกอน ซึง่ใชป้ระโยชน์ศกึษาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ได ้

เพราะจ านวนสิง่มชีวีติทีต่ายลงในแต่ละช่วงของสภาพอากาศจะแตกต่างกัน การศกึษาตะกอน

มหาสมุทรปจัจุบนัสามารถบ่งบอกการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศแต่ละช่วงไดอ้ยา่งชดัเจน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปจัจุบันท าให้มนุษย์ตระหนักถึง

ความส าคญัของมหาสมุทร และไดท้ าการศกึษาถงึความส าคญัของมหาสมุทรมาขึน้ ในอนาคต

มนุษยย์งัมโีครงการน าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศมาสะสมไวท้ีม่หาสมุทร  เพื่อ

ลดปจัจยัทีท่ าใหโ้ลกรอ้นขึน้อกีดว้ย 


