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ปาฐกถาพิเศษเร่ือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ศ.ดร.นิพนธ ตั้งธรรม 

ศูนยวิจัยปาไม  คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
บทคัดยอ 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเปนปรากฏการณท่ีนักวิทยาศาสตรยุคใหมเริ่มยอมรับวาไดเริ่มปรากฏให
เห็นชัดเจนข้ึนต้ังแตเริ่มข้ึนศตวรรษน้ีเปนตนมา หลายประเทศไดรีบศึกษาถึงกระบวนการเกิดและพฤติกรรมตอเนือ่ง 
รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะตองเกิดข้ึนกับสรรพชีวิต และสิ่งแวดลอมชีวกายภาพท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก ระดับในแตละประเทศ และในระดับทองถิ่นท่ีมีภูมสิัณฐานแตกตางกันไปท้ังพ้ืนท่ีบก และทองทะเล 
 
 ประเทศไทยแมจะอยูในเขตรอน และคุนเคยกับสภาพอากาศรอนท่ีแตกตางกันในแตละวันแตละฤดูกาลมา
ตลอด ก็หนีไมพนจากภาวะโลกรอนอันเกิดจากกาซเรือนกระจกท่ีมีแหลงท่ีเกิดไมวาจากท่ีใดใน ภาวะโลกรอนนีจ้ะทวี
ความรุนแรงมากข้ึน ท้ังจากการพยากรณของนักวิทยาศาสตร และสภาพความเปนจริงท่ีทุกคนในโลกไดชวยกันกอข้ึน 
ท้ังประเทศท่ีทําอุตสาหกรรมเขมขน และประเทศท่ีตองอาศัยทรัพยากรดิน น้ํา ทําการเกษตร เพื่อพัฒนาความม่ังค่ัง 
 
 ผลกระทบท่ีไดเกิดข้ึนแลว และท่ีกําลังจะตามมามีหลากหลายและหลายระดับความรุนแรง แลวแตสถานภาพ
ของทรัพยากรและตําแหนงท่ีต้ังของแตละประเทศ ประเทศไทยแมจะต้ังอยูในทําเลท่ีดีในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ต้ังอยูในคาบสมุทรแหลมอินโดจีน ขนาบดวยชายฝงทะเลสองขาง ต้ังแตภาคตะวันออกจรดภาคใต ซึ่งจะตองรบั
ผลกระทบจากการสูงข้ึนของนํ้าทะเล เมื่อภูเขานํ้าแข็งข้ัวโลกละลาย และน้ําทะเลพองตัวข้ึน เมื่ออุณหภูมนิ้ําทะเลสูงข้ึน 
ภาคอีสานซ่ึงอยูเขตเสนรุงท่ีสูงข้ึนมาและสภาพปาไมหมดไปแลวอยางส้ินเชิง รวมท้ังภาคเหนือและภาคตะวันตกซ่ึง
เปนเทือกเขาท่ีเปนตนน้ําสําคัญของประเทศ คาดวาจะไดรับผลกระทบท่ีแตกตางกันไป แมวายังจะคาดการณไดไม
ชัดเจนนักในขณะนี้ ก็พอจะจินตนาการไดภายใตการศึกษาและพยากรณของนักวิทยาศาสตรในกลุมท่ีรวมตัวกนั 
เรียกวา International Panel on Climate Change (IPCC)  
 
 บทความก่ึงวิชาการน้ีเรียบเรียงจาก การนําเสนอดวยโปรแกรม (Power Point) ประกอบการบรรยายในการ
ประชุมวิชาการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย จัดโดยกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2549 มีวัตถปุระสงคเพื่อ (1) ใหความรูความเขาใจเบ้ืองตน
ในเรื่องของสภาวะโลกรอนกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) ผลกระทบท่ีพบเห็นไดในขณะนี้ท้ังในระดับโลก 
ภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย และสุดทายเปนเรื่องขององคความรูในปจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ท้ังในเรื่องทรัพยากรนํ้า ระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ท้ังหมดจะเปนองคความรูพอสังเขป ท่ีผูสนใจ
สามารถติดตามศึกษารายละเอียดในรายงานของ IPCC Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Climate 
Change Impacts, Adaptation and Vulnerability ท่ียังอยูในข้ันตอนของปรับปรุงแกไขจากสมาชิกทุกประเทศ ซึ่งคาดวา
จะออกมาเปนทางการในปหนาน้ี: 
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1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)” 
  
 ในยุคสมัยท่ีพูดกันถึงเรือ่ง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ/หรือ สภาวะโลกรอน” หลายคนคิดวามัน
เปนเรื่องเดียวกนั อันท่ีจริงแลวนักวิทยาศาสตรในเรื่องน้ีไดใหความหมายไววา 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change)”  เปนคําท่ีกลาวโดยรวม ถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ี
เกิดข้ึนอยางแนนอนในชวงระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษ 

 
สวนคําวา “สภาวะโลกรอน (global warming)”  มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของความเขมขนของ “กาซเรือนกระจก (greenhouse gases, GHG)” ซึ่งประกอบดวยกาซ
หลักไดแก คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด โดยเม่ือกาซเหลาน้ีมีการสะสมมากข้ึนในชั้นบรรยากาศ
รอบผิวโลกจะทําหนาท่ีคลายเรือนกระจก คือยอมใหรังสีดวงอาทิตยคลื่นสั้น (short-wave radiation) ผานเขามาในช้ัน
บรรยากาศได แตเม่ือรังสีดังกลาวตกกระทบกับพ้ืนโลกแลวสะทอนเปนรังสีดวงอาทิตยคลื่นยาว (long-wave radiation) 
ไมสามารถแผกระจายออกนอกช้ันบรรยากาศได ทําใหเกิดการสะสมของความรอนบริเวณผิวโลก อุณหภูมิของโลกจงึ
เพิ่มสูงข้ึน   
 

เพื่อใหเขาใจตามสมควรในเรื่องนี้ ขอนําความรูพื้นฐานโดยยอมาเสนอไวดงัน้ี :- 
 
 1.1  สาเหตุและปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
  

 นักภูมิอากาศ (Climatologists) หลายทานไดพบหลักฐานท่ีพอช้ีไดวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
สาเหตุและปจจัยไมมากนักท่ีเปนตัวการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในชวงเวลาท่ีผานมา ดังแสดงไวใน
ภาพท่ี1 อยางไรก็ตามสาเหตุและปจจัยเหลาน้ีประกอบดวย: 
 

• ความผันแปรของวงโคจรของโลก (Variations in the Earth's orbital characteristics) 

• ความผันแปรของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศ (Atmospheric carbon dioxide 
variations) 

• การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcanic eruptions) 

• ความผันแปรของพลังสุริยะ (Variations in solar output) 
 
เนื่องจากความผันแปรของปริมาณกาซเรอืนกระจก โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวการสําคัญอัน

เกิดจากกิจกรรมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยท้ังโลก ท้ังงานวิจัยและการบริหารจัดการเพ่ือลดปญหา
จึงไดรับสนใจเปนพิเศษ ในท่ีนี้ขอกลาวพอสังเขปดังน้ี:- 
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สาเหตแุละปจจยัท่ีสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศโลก

 ปจจัยที่มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก

PhysicalGeography.net | FUNDAMENTALS OF PHYSICAL GEOGRAPHY

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7y.html

ภูมิอากาศของโลก

พลังสุริยะ

การระเบิดของ
ภเูขาไฟ

องคประกอบทางเคมี
ของช้ันบรรยากาศ

การสะทอนรังสีความรอน

คล่ืนสั้นกลับของบรรยากาศ

การสะทอนรังสีความรอน

คล่ืนสั้นกลับของพ้ืนผิวโลก

มุมของ

ดวงอาทิตยกับโลก

การแลกเปลีย่นความ
รอนของมหาสมุทร

ปจจัยจากนอกโลก

ปจจัยจาก มหาสมุทร ชั้นบรรยากาศ และ แผนดิน

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก

ฝุนละอองจากดวงดาว

ในอวกาศ

การเล่ือนตัว
ของไหลทวีป

การเกิดภูเขา
(บรรพตรงัสรรค)

GHG

 
 

ภาพที่ 1 สาเหตุและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases, GHG): 
 

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก/ภาวะโลกรอน (Climate Change/ Global warming) เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณกาซเรือนกระจก (GHG) ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO

2
),  มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด (N2O), โคลโรฟลู

โอโรคารบอน (CFC), โอโซน (O3) 
 

ท้ังหมดนี้ถือเปน GHG ท่ีมีศักยภาพทําใหโลกรอน (Global Warming Potential; GWPs) อยางไรก็ตามขอมูล
จากการตรวจวดัและคาดการณสําหรับอนาคตจะเปนเรื่องของกาซคารบอนไดออกไซด ดังแสดงไวในภาพท่ี 2:- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  กราฟแสดงการเพ่ิมข้ึนของกาซคารบอนไดออกไซดต้ังแต ป ค.ศ. 1744 ถึง 1992 อันเปนการเพ่ิมข้ึนแบบ
ทวีคูณ (exponential) ในระหวางชวงเวลาท่ีทําการตรวจวัด แนวเสนสีแดงท่ีสรางข้ึนเปนการคาดหมายจากแนวโนมท่ี
ผานมาและนาจะทวีความเขมขนมากข้ึน      ท่ีมา : http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7y.html 
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1.2 การเสียสมดุลของพลังงานความรอนของโลก (Earth's Energy Out of Balance) 
 

โดยทฤษฎีแลวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกน้ันมีพื้นฐานมาจากความจริงท่ีวา อุณหภูมิของ
โลกนั้นข้ึนอยูกบัสมดุลระหวางพลังงานความรอนท่ีโลกไดรบั กับ พลังงานความรอนท่ีโลกปลอยออกไปสูบรรยากาศ 
ดังตัวอยางในภาพท่ี 3 ภาพการเปลี่ยนแปลงของสมดุลความรอนในแตละเดือน 

 
 
 

การเสียสมดุลของพลังงานความรอนของโลกการเสียสมดุลของพลังงานความรอนของโลก
((EarthEarth''s s EnergyEnergy OutOut ofof BalanceBalance))

การเสียสมดลุของพลังงานความรอนของโลกจนถึงปจจุบันถือไดวาอยูในระดบัสูงตามมาตรฐานของประวัติศาสตรโลก 
ทั้งน้ีพอยกเปนตัวอยางไดวา “การเสียสมดลุเพียง 1 วัตต-ป ตอ ตารางเมตร ติดตอกันตลอด 10,000 ปที่ผานมา จะมี

พลังงานความรอนมากพอที่จะละลายน้ําแข็งไดจนทําใหระดบันํ้าทะเลสูงข้ึนถึง 1 กิโลเมตร (ถามีนํ้าแข็งที่จะใหละลายได

มากถึงขนาดน้ัน) หรือ จะเพิ่มอุณหภูมิของมหาสมุทรในช้ัน thermocline [the boundary layer between the warm
surface waters and the deep ocean] ไดมากกวา 100°C”.

รังสีคลื่นสั้น

รังสีคลื่นยาว

รังสีความรอนสุทธิ

พลงังานความรอนเผาดินและอากาศ (พลงังานความรอนสุทธทิี่โลกไดรับ)

พลงังานความรอนเผานํ้า พลงังานความรอนที่ถูกเกบ็กกัไว

 
 

ภาพที่ 3  ตัวอยางแสดงสมดุลของพลังงานความรอนของโลก 
จากการศึกษาของ GISS (http://www.giss.nasa.gov/research/news/20050428) 

 

นักวิทยาศาสตรของสถาบันศึกษาดานอวกาศกอดดารดของ NASA (NASA's Goddard Institute for Space 
Studies (GISS) ไดทําการศึกษาสมดุลพลังงานของโลก (Earth's energy balance) โดยใชท้ังแบบจําลองภูมิอากาศของ
โลก (global climate models) การตรวจวัดภาคพ้ืนดิน (ground-based measurements) และการใชภาพถายจากดาวเทียม 
(satellite observations) พบวา: 

มหาสมุทรไมแตเพียงไดดูดเก็บ (absorb) พลังงานความรอนจากดวงอาทิตยไวประมาณ 0.85 วัตต (Watts) 
ตอตารางเมตร (= 0.85x1.43x10-3=1.2155x10-3 แคลอรีตอ ตารางเซนติเมตรตอนาที หรอื cal cm-2min-1) มากกวาท่ี
ปลดปลอยออกไปสูช้ันบรรยากาศ (radiating back to space ) แตปริมาณท่ีดูดเก็บไวนี้ยังคงถูกเก็บกัก (hiding) อยูในนํ้า
ทะเล  ผลกระทบที่จะมีตอระบบลมฟาอากาศตามมายังไมทราบแนชัด 
 

จากการตรวจวดัในชวงสิบปท่ีผานมาดังกลาว พบวามหาสมุทรไดดูดเก็บพลังงานความรอนมากข้ึนโดย
เฉลี่ย 6.02 วัตต-ป ตอ ตารางเมตร (1วัตต-ป คือ ปริมาณของพลังงานท้ังหมดท่ีไดจากพลังงาน 1 วัตตใน 1 ป ซึ่งมีคา  
1.43 x 10-3 คาลอรีตอตร.ซม.ตอนาที ใน 1 ป) ผลการคํานวณจากแบบจําลองคณิตศาสตรของ GISS ไดคาเฉลี่ยการ



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 

          24

เพิ่มข้ึนของพลังงานความรอนนับจากป พ.ศ. 2423 จนถึงป พ.ศ. 2546 เพิ่มข้ึนประมาณ 5.98 วัตต-ป ตอ ตารางเมตร ซึ่ง
ใกลเคียงกับคาตรวจวัดระหวางชวงทศวรรษท่ีผานมา 
 

คาเฉลี่ยสมดุลของความรอนของโลกท่ีเปลี่ยนไปน้ี สวนหนึ่งท่ีสําคัญเกิดจากภาวการณเกิดกาซเรือน
กระจกท่ีทําใหความรอนท่ีสะทอนกลับท้ังคลื่นสั้นและคลื่นยาว ไมสามารถหลุดรอดไปจากช้ันบรรยากาศของโลก
เหมือนอยางท่ีเคยเปนมากอนหนาท่ีจะมีการสะสมของกาซเรือนกระจก ดังน้ันความรอนซึ่งสะสมอยูในช้ันบรรยากาศ
โลก และสะสมใหพื้นผิวโลกท้ังสวนท่ีเปนแผนดินและมหาสมุทรมีรังสีสุทธิ (net Radiation) และความรอนอันนี้ใชเผา
น้ํา (latent Heat) เผาดินและอากาศ (sensible heat) เปลี่ยนไปจากเดิมมากข้ึน ๆ 
 

นักวิทยาศาสตรในสาขาน้ีไดใหความเห็นวา การเสียสมดลุของพลังงานความรอนของโลกจนถงึปจจบัุน
ถือไดวาอยูในระดับสูงตามมาตรฐานของประวัติศาสตรโลก ท้ังน้ีเขาไดยกเปนตัวอยางใหเห็นวา “การเสียสมดุลเพียง 1 
วัตต-ป ตอ ตารางเมตร ติดตอกันตลอด 10,000 ปท่ีผานมา จะทําใหมีพลังงานความรอนมากพอท่ีจะละลายนํ้าแข็ง
บริเวณข้ัวโลกไดจนทําใหระดับน้ําทะเลสูงข้ึนไดถึง 1 กิโลเมตร (ถามีน้ําแข็งท่ีจะใหละลายไดมากถึงขนาดน้ัน) หรือจะ
เพิ่มอุณหภูมิของมหาสมุทรในช้ัน thermocline (ซึ่งเปนช้ันความหนาระหวางสวนบนของนํ้าทะเลท่ีอุนและท่ีอยูลึกลง
ไป) ไดมากกวา 100°C” 

   

ปจจุบันอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกโดยเฉลี่ยยงัไมไดเพิ่มข้ึนมากพอท่ีจะทําใหเกิดการเสียสมดุลของ
พลังงานท้ังหมดนับแตป พ.ศ. 2423 เปนตนมา แมวาพลังงานความรอนสวนท่ีเพิ่มข้ึนมาไดถูกใชไปในการละลายหิมะ
และภูเขานํ้าแข็ง เผาสวนท่ีเปนพื้นดินและน้ํา พลังงานสวนใหญท่ีเกินมานับต้ังแตป พ.ศ. 2423 นั้นไดถูกเก็บกักไวใน
มหาสมุทรสวนท่ีลึกลงไปและยังไมแสดงผลกระทบอะไรท่ีชัดเจนออกมา 

 

  อยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตรไดกลาววา นอกเหนือไปจากอุณหภูมิของโลกท่ีเพิ่มแลว 0.6-0.7°C 
ในชวงศตวรรษท่ีผานมา (จากสภาวะโลกรอน) แลวอุณหภูมิของอากาศท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีก ประมาณ 0.6°Cซึ่งยังคงเก็บอยู
ในน้ําทะเล (in the pipeline) กําลังจะตามมา แมวาเราจะหยุดยั้งภาวะโลกรอนจากการเกิดกาซเรือนกระจกไดอยาง
ทันทีทันใดก็ตาม 
 

2.  ผลกระทบจากภาวะโลกรอนเริ่มเกิดขึ้นแลวจริงหรือ? 
 

 ภัยพิบัติจากธรรมชาติท่ัวโลกทําใหสื่อตาง ๆ ท่ัวโลกเริ่มแสวงหาความรูความเขาใจ เพื่อนําไปถายทอดให
สาธารณชนรับรู ในประเทศไทยนั้นท้ังส่ือหนังสือพิมพและโทรทัศนไดเริ่มกระบวนการถายทอดความรูนี้แลว ดัง
ตัวอยางขอความท่ีนํามาถายทอด ณ ท่ีนี้  
 

 “........พาเหรดพายุและน้ําทวมท่ีปวนโลกอยูในตอนน้ี นอกจากความเสียหายระดับพระกาฬท่ีท้ิงไว ยังแถม
คําถามสําคัญมาใหขบคิดดวยวา เกิดอะไรขึ้นกับโลก”  
      

 “……หรือคําทํานายบางอยางจะเปนจริง และโลกกําลังจะถึงจุดวิกฤติหรอืไม ทิพยพิมล เกียรติวาทีรัตนะ
(กรุงเทพธุรกิจ,วันพุธท่ี 19 ต.ค. 2548) พาไปหาคําตอบตามหลักวิทยาศาสตร”  จากสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี:- 
     

• รศ.ธนวัฒน จารุพงษสกุล อาจารยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวโทษมนุษย คือตัวการ
ของหายนภัยดงักลาว ตลอดหลายสิบปท่ีผานมา การบริโภคพลังงานและทรัพยากรโลกของมนุษยสงผล
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ใหเกิดการสะสมของกาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศ จนสงผลใหเกิดภาวะเรอืนกระจกท่ีเขา
ข้ันวิกฤติ  

• "พิบัติภัยท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกเปนผลมาจากภาวะโลกรอนโดยตรง ประเทศไทยเองก็ไมอาจหลีกพน
สภาวการณดังกลาวไปได จะเห็นไดวาบานเรามีแนวโนมจะเกิดปริมาณฝนตกในฤดูลดลง หรือฤดูฝนสัน้
ลง ขณะท่ีฤดูหนาวจะมีฝนตกเพ่ิมข้ึน และจะเปนฝนท้ิงชวง ตกครั้งละมากๆ  

• นอกจากน้ี โอกาสท่ีพายุโซนรอนและไตฝุนจะเปลี่ยนทิศพัดเขาสูประเทศไทยทางอาวไทยโดยตรงมาก
ข้ึนดวย จาก 3-5 ปตอลูก ก็จะเปน 1-2 ปตอลูก ตามมาดวยอุทกภยัและแผนดินถลม โดยเฉพาะพื้นท่ี
บริเวณชายฝงตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออก และกรุงเทพมหานคร"  

 

นอกเหนือจากวิทยาศาสตรดังกลาว อาจารยนิธิ เอี่ยวศรีวงศ นักสังคมศาสตร ไดกลาวในบทความเรื่อง “ภาวะ
ฉุกเฉินของประชาชน” ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน (วันท่ี 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2549) ไววา 
 “……โศกนาฏกรรมทํานองน้ีเกิดซํ้าแลวซ้ําอกีในทุกพื้นท่ีซึ่งประสบภัยธรรมชาติ ไมวาขนาดเล็กหรือใหญ น้ํา
ทวมใหญท่ีบานกรูดเม่ือปกลาย และน้ําทวมใหญกับดินถลมท่ีอุตรดิตถในปนี้, ฯลฯ .................... 
 บัดน้ีความเห็นทางวิทยาศาสตรคอนขางสอดคลองกันแลววา ความเปลี่ยนแปลงดานภูมิอากาศของโลกทําให
อุบัติภัยทางธรรมชาติมีแนวโนมจะเกิดถี่ข้ึนและรุนแรงข้ึน ฉะนั้นสังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูยุคภัยพิบัติระดับโลก โดย
ไมมีวิธีจัดการกับผลของมันอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
ถึงเวลาท่ีเราควรคิดเรื่องน้ีอยางจริงจังวาจะปรับปรุงความสามารถในภาครัฐและเอกชน เพื่อการบูรณะฟนฟูภัยพิบัติ
อยางไร” 
 

 ท้ังหมดเปนเพียงตัวอยางของความตระหนักท่ีไดเริ่มเกิดข้ึนแลว สําหรับประเทศไทยไมวาจะเปนมุมมองของ
นักวิทยาศาสตรหรอืนักสังคมศาสตร 
 
 

3. โลกรอน: ผลกระทบสะสมเชงิปฏิสัมพันธ 
 
 

 หากจะกลาววาผลกระทบของโลกรอนท่ีคิดวาเกิดข้ึนกับโลกของเราและประเทศของเราแลวนี้ เปนผลอนัเกิด
จากการสะสมของกาซเรือนกระจกจากประเทศอุตสาหกรรม จากการใชพลังงานท้ังในเมืองและชนบท แตเพียงมุมเดียว
ก็คงไมยุติธรรมสําหรับประเทศเหลาน้ันเทาใดนัก ประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีจะใชทรัพยากรท่ีดิน น้ํา ปาไม เปนฐานใน
การพัฒนาก็ไดมีสวนเปลี่ยนแปลงส่ิงปกคลุมดินของโลก และการเพ่ิมกาซเรือนกระจกดวยเชนกัน จากการตัดไมทําลาย
ปาแลวเผาเพื่อทําการเกษตร ซึ่งแทบจะไมมีโอกาสทําใหพื้นท่ีนั้นกลับสูสภาพเดิมไดอีก ดังน้ันภาวะโลกรอนอันน้ีซึ่ง
เปนลักษณะของผลกระทบแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและท่ัวท้ังโลก อยางมี
ปฏิสัมพันธเช่ือมโยงกันท้ังหมด ดังแสดงไวในภาพท่ี 4 ผลกระทบสะสมเชิงปฏิสัมพันธไดมีมาตลอดและจะมีเพิ่มมาก
ข้ึนตลอดไป 
 



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 

          26

โลกรอน:ผลกระทบสะสมเชิงปฏิสัมพันธ

ระดับทองถ่ิน

GHG

GHG

สมดุลของ พลังงานและนํ้า ผิดรูปเสียขบวน
GHG

GHG

GHG

การ
เปลี่ยนแปลง

การใชประโยชน
ท่ีดิน

การใชพลังงาน
ดานอุตสาหกรรม

การขยายตัว
ของเมืองและ
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

การบริโภค
พลังงานและ
ทรัพยากรโลก
ของมนุษยใน
ศตวรรษที่ผาน
มา สง ผลใหเกิด
การสะสมของกาซ
คารบอนไดออกไซด

ในชัน้บรรยากาศ 
จนสงผลใหเกิด
ภาวะเรือน

กระจกที่เขาขั้น
วกิฤติ 

ระดับภมูิภาค/ทวีป

GHG

ระดับประเทศ

 
ภาพที่ 4  ผลกระทบสะสมท้ังใหสมดุลของนํ้าและพลังงานในทุกระดับพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 

4. ผลกระทบที่พบเห็นไดในขณะน้ี (Impacts Observable Now) 
 

 ในบทสรุปของรายงานกอนจะเปนฉบับสมบูรณ (Draft) ของ IPCC กลุม 2 ในเรื่องของผลกระทบและการ
ปรับตัวรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกซ่ึงจะตีพิมพออกเปนทางการในปหนา (ค.ศ. 2007) ไดสรุป
ประเด็นท่ีนาสนใจพอนํามาประมวลไดสั้น ๆ ดังน้ี 

• ลักษณะอากาศท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในระบบกายภาพ และชีวภาพ (physical and biological system)
ท่ีชัดเจนท่ีสุดคือการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิอันเกิดจาก GHG (High Confidence, HC หมายถงึ ผูศึกษามีความ
มั่นใจในระดับสูง ) 

• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนไดสงผลแลวตอ/กระบวนการทาง
อุทกวิทยา,   ทรัพยากรนํ้า, มหาสมุทร, และ ชายฝงทะเล (HC) 

•  มีหลักฐานมากข้ึนวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไดสงผลกระทบตอระบบธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
บนบก (terrestrial natural biological systems)  ระบบนิเวศมหาสมุทร และ แหลงนํ้าจืด (HC) 

•  ผลกระทบตอการเกษตร และสุขภาพมนุษยก็พบบางแลว แตยังมีความม่ันใจในระดับปานกลาง  
เนื่องจากมีการปรับตัวรองรับเรื่องน้ีกันบางแลว (Medium Confidence, MCหมายถึง ผูศึกษามีความม่ันใจ
ในระดับปานกลาง) 

 

 รายละเอียดในเรื่องน้ีคงจะตองรอรายงานฉบับสมบูรณของ IPCC Forth Assessment Report-Climate Change 
2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability ยังคาดวาจะออกมาในเร็ววันนี้ อยางไรก็ตามกอนหนา
บทสรุปขางบนน้ี Ramachandran (2001) ไดนําผลการศึกษาจากรายงานของคณะกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศระหวางชาติ (IPCC) ในปกอนหนาน้ีมาเสนอไววากิจกรรมตาง ๆ ท่ีมนุษยไดพัฒนาตลอดมาไดสงผลทําให
เกิดภาวะโลกรอนมากข้ึนในชวง 50 ปท่ีผานมาและคาดวาจะสงผลกระทบตอลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาท้ังโลก
โดยท่ัวไปซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้:- 
  

• ระหวางชวงเวลา 50 ปท่ีผานมาปริมาณฝน หิมะ และ น้ําจากทองฟารูปแบบอื่นๆ(precipitation) ของพ้ืนท่ี 
ท่ีอยูในเขตอบอุนต้ังแต ณ ท่ีเสนรุงระดับกลาง- สูงของซีกโลกเหนือ (mid- and high-latitudes of the NH 
continents) ไดเพ่ิมข้ึน 0.5-1.0 เปอรเซ็นตตอทศวรรษ   เหตุการณท่ีมีปริมาณฝนและหิมะท่ีตกหนักมาก ๆ 
( heavy rainfall events) ไดเพ่ิมข้ึนประมาณ 2- 4 เปอรเซ็นต  ท้ังน้ีเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณความช้ืนในบรรยากาศ  การเพ่ิมข้ึนของฝนแบบฟาคะนอง (thunderstorm activity) และ พายุฝนท่ี
กินบริเวณกวาง (large-scale storm activity) – ท้ังหมดเปนผลสืบเนื่องมาจาก การรอนข้ึนของโลก 

 

 อยางไรก็ตาม บริเวณพื้นท่ีในเขตกึ่งรอน (Sub-tropical) ของซีกโลกเหนือ (ระหวางเสนรุง10oเหนือ-30o เหนือ), 
ปริมาณของฝนอาจจะลดลงประมาณ 0.3 เปอรเซ็นตตอทศวรรษ 

 

 สําหรับในภูมิภาคเขตรอน (ระหวางเสนรุง10oเหนือ -10oใต) ปริมาณฝนไดเพิ่มข้ึน ประมาณ 0.2-0.3 
เปอรเซ็นตตอทศวรรษ ในชวงเวลา 100 ปท่ีผานมา อยางไรก็ตาม จากขอมูลท่ีตรวจวดัไดในภูมิภาคนี้จะเห็นไดวา 
ขอสรุปของ IPCC นั้นในหลายกรณีดวยกันกย็ังไมสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีเปนจริงในบางภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะ
ผลท่ีไดจากการใชแบบจําลองในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาไมไดเปนไปอยางท่ี IPCC สรปุไว 
 
 

5. ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชยีเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

 บทสรุปเพ่ือใชในการกําหนดนโยบายบริหารจัดการท่ีไดจากการศึกษาของกลุมนักวิจัย ในเอเชีย โดยท่ัวไปมี 2 
ประเด็นคือ 

1) มีหลักฐานปรากฏจากการตรวจวัดลักษณะลมฟาอากาศหลายแหงในทวีปเอเชีย พบวา ภูมิอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดและอากาศรอนข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (distinct and significant warming) ใน
ทศวรรษท่ีผานมา และพบวาปริมาณน้ําฝนท้ังปลดลงในหลายสถานีตรวจวดั การลดลงของปริมาณน้ําฝน
นี้เกิดข้ึนตอเนื่องกันมาต้ังแตป ค.ศ. 1970 และเริ่มมีนัยสําคัญต้ังแตป ค. ศ. 1990 เปนตน 

2) มีหลักฐานการเพ่ิมข้ึนท้ังระดับความรุนแรงและความถี่ (intensity and frequency) ของการเกิด
ปรากฏการณลักษณะอากาศท่ีรุนแรง เชน คลื่นความรอน (heat wave) พายุโซนรอน (tropical cyclones)  
ชวงแลงท่ียาวนานข้ึน, ฝนตกหนักรุนแรง (intense rainfall) ทอรนาโด (tornadoes)  การถลมของหิมะ พายุ
ฟาคะนอง และพายุฝุน เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้นับต้ังแตป ค.ศ. 1990 เปนตนมา 

 

 ผลสรุปขางบนนี้กับการศึกษาท่ีมีมาแลวและกําลังอยูในระหวางการติดตามศึกษาในเรื่องเหลาน้ี พอประมวล
ไดดังน้ี 
 

5.1 การเพ่ิมขึ้นของพายุโซนรอน (Tropical cyclones) กับ ภาวะโลกรอน (global warming)  

ความเชื่อมโยงระหวางการเพ่ิมขึ้นของพายุโซนรอน (tropical cyclones) กับ ภาวะโลกรอน (global warming) : มี 
 

เหตุผลอธิบายพอสังเขปไดวา  
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โดยทฤษฎีแลวความเช่ือมโยงระหวางการเพ่ิมข้ึนของพายุโซนรอนกับภาวะโลกรอนอาจสามารถอธิบายดวยหลักการ
พื้นฐานทางฟสิกสบางประการ กลาวคือ 
   

 กลไกอันสําคัญในการเกิดพายุทุกลูกก็คือ การควบแนนของไอนํ้าในอากาศ(Condensation of water 
vapor) จะตองปลดปลอยพลังงานออกมาอุณหภูมิท่ีแตกตางกันเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะท่ีไมเสถียร (instabilities) ของ
มวลอากาศและทําใหเกิดกระแสลม ภาวะท่ีไมหยุดน่ิงของมวลอากาศดังกลาว (unstable disturbances) จะเพ่ิมมากข้ึน ๆ 
จนเปนพายุท่ีมีพลังงานมหาศาล (powerful storms)  พายุโซนรอน แตกตางจาก พายุเฮอรริเคนในเขตอบอุน(mid-
latitude storms) ตรงท่ีกลไกหลักในการเกิด พายุเฮอรริเคน เกิดจากความไมเสถียรภาพของสภาวะอากาศเนื่องจากความ
กดอากาศตางกัน('baroclinic instabilities‘) เปนสําคัญ ในขณะท่ีพายุโซนรอน เกิดจากสาเหตุ“สภาวะไมเสถียรของมวล
อากาศแนวต้ังในพื้นท่ีราบบนบกอันเกิดจากความรอนเผาดนิและอากาศ (plain convective instabilities)” เปนสําคัญ 
จากการติดตามเฝาระวังในเรื่องนี้ พบวา ในชวงระหวางป ค. ศ. 1990-2007 จํานวนของพายุเฮอริเคนและพายุโซนรอน
ไดเพิ่มมากข้ึนในทุกลุมมหาสมุทร (Ocean basin) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 5 
 

ตารางที่ 1  จํานวนและ เปอรเซ็นตของพายุเฮอรริเคนในระดับ 4 และ 5 ที่เกิดขึน้ในรอบ 15 ป ในชวงระหวางป ค.ศ. 
1975–1989 และ1990–2004 ในเขตลุมมหาสมุทร (ocean basins) ตาง ๆ ของโลก 

 
 ชวงเวลา (ป ค.ศ.) 

ลุมมหาสมุทร 1975–1989 1990–2004 

 จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต 

มหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันออก 36 25 49 35 

มหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตก 85 25 116 41 

มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ 16 20 25 25 

มหาสมุทรแปซิฟกซีกตะวันตกเฉียงใต 10 12 22 28 

มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ 1 8 7 25 

มหาสมุทรอินเดียตอนใต 23 18 50 34 

 
ท่ีมา : Science, Vol. 309, Issue 5742, 1844 – 1846, 16 September 2005  
 

 ผลการคํานวณจากแบบจําลองคณิตศาสตร พบวาภาวะโลกรอน จะทําใหเกิดพายุท่ีรุนแรงมากข้ึนในเขต
อบอุน ซึ่งก็พอมีหลักการทางฟสิกสท่ีอธิบายไดดังน้ี: 
 

(1) เม่ือผิวโลกและชั้นบรรยากาศรอนมากข้ึนพลังงานความรอนก็จะเผาน้ําใหระเหย ไดมากข้ึน มวล
อากาศก็จะมีความช้ืนมากข้ึน แตจะมีปจจัยหนึ่งท่ีสามารถลดความรุนแรงของพายุนี้ไดคือ ภาวะ
โลกรอนจะทําให บริเวณข้ัวโลก( polar regions) อุนข้ึนเร็วกวาบริเวณพื้นท่ีในเสนรุงท่ีตํ่ากวา จึง
ชวยลดความแตกตางของอุณหภูมิระหวางแนวเหนือ-ใต ของโลก(meridional temperature 
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gradient) พายุในเขตอบอุนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมีความแตกตาง กันของอุณหภูมิมากๆ ( sharp 
temperature gradients) 

(2) พายุในเขตอบอุนมีอิทธิพลอันสําคัญตอระบบลมฟาอากาศเน่ืองจากมันเปนตัวขับเคลื่อนเอาความ
รอนข้ึนไปยังข้ัวโลก (poleward heat transport)   ดังน้ันนักวิทยาศาสตรจึงคาดหมายวาจะมี
ความสัมพันธกันระหวางจํานวนพายุกับความแตกตางของอุณหภูมิระหวางบริเวณข้ัวโลกกับเขต
ศูนยสูตร (pole-equator temperature differences) 

 
 

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=10278

Click here to view full image (2008 kb)

มหาสมุทรแปซิฟก
ฝงตะวนัตก

มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ

มหาสมุทรแอตแลนติก
ตอนเหนือ

มหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวนัออก

มหาสมุทรอินเดียตอนใต

จํานวน และ เปอรเซ็นต ของพายุเฮอรริเคน ในระดับ 4 และ 5 ท่ีเกิดข้ึนในรอบ 15 ป ในชวง
ระหวางป ค.ศ. 1975–1989 และ 1990–2004 ในเขตลุมมหาสมุทร (ocean basins) ตางๆของโลก

จาก 36(25%)เปน49(35%)

The Earth’s
Biosphere

จาก 16(20%)เปน25(25%)

จาก 1(8%)เปน7(25%)

จาก 23(18%)เปน50(34%)

จาก 85(25%)
เปน116(41%)

 
 
ภาพที่ 5    จาํนวนและเปอรเซ็นตของพายเุฮอริเคนในระดับ 4 และ 5 ทีเ่กิดขึน้ในรอบ 15 ป ในชวงระหวางป  ค. ศ. 1975 – 

1989 และ 1990 -2004 ในเขตลุมมหาสมทุร (Ocean Basin) ตาง ๆ ของโลก 
 

5.2 ภาวะโลกรอนกบัปรากฏการณเอนโซ (ENSO) 
 

ความผันแปรของอากาศในเขตเอเชียตะวันออก เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต เช่ือมโยงอยูกับปรากฏการณ 
ENSO    เมื่ออุณหภูมิโลกรอนข้ึน ลักษณะอากาศในมหาสมุทรแปซิฟกมีแนวโนมท่ีจะเกิดสภาวะของ El Nino มากข้ึน 
ทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของความถี่การเกิด ENSO และการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของฤดูกาล ซึ่งจะเห็นไดวาความผันแปร
จากคาเฉลี่ยอุณหภูมิน้ําทะเลบริเวณศูนยสูตรของมหาสมุทรแปซิฟก  ทําใหเกิดความแหงแลง และอุทกภัยถี่ข้ึนระหวาง
ชวงฤดูรอนของประเทศท่ีอยูทางตะวันออก  ทางใต  และทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย  จึงพอกลาวไดวาใน
อนาคตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวนี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 
5.3 ผลกระทบของภาวะโลกรอนกบัระบบนิเวศในทวีปเอเชยี 
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ในสวนท่ีเกี่ยวกับระบบนิเวศท้ังบนบกและในมหาสมุทร ผูวิจัยในสวนของเอเชียไดสรุปไวดังน้ี : - 
1) ในชวงปหลัง ๆ นี้ ศักยภาพในการใหผลผลิตของพืชในเกือบทุกประเทศในเอเชียมีแนวโนมลดลง ซึ่งดู

เหมือนจะเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ซึ่งสงผลทําใหเกิดการระบาดของโรคพืชและการขาดนํ้ามากข้ึนและถี่ข้ึน ใน
เขตเอเชียกลาง, เอเชียตะวันออก, เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศบก (terrestrial 
ecosystem) และระบบนิเวศมหาสมุทร (marine ecosystems) เริ่มปรากฏชัดข้ึน(HC) 

2) การเพ่ิมข้ึนของ GHG จะมีผลทําใหความผันผวนลมฟาอากาศระหวางป (inter annual variability) และ
ภายในฤดูกาลตาง ๆ (intra-seasonal variability) ของภูมภิาคเอเชียเปนไปอยางมีนัยสําคัญเมื่อสิ้นศตวรรษท่ี 21 นี้ (HC) 

3)  การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิจะทําใหระดับน้ําทะเลสูงข้ึน มีพายุหมุนรุนแรงข้ึน (intense cyclonic variability) 
คลื่นและลมในทะเลสูงมากข้ึน ทําใหเกิดภัยพิบัติตอพื้นท่ีชายฝงในเขตเอเชียตะวันตก เอเชียใต และเอเชียตะวันออก
เฉียงใตมากยิ่งข้ึน (HC) 

4) อุณหภูมิพื้นผิวท่ีรอนข้ึนและการผิดเพ้ียนไป (shift) ของฤดูฝนในเกือบทุกประเทศของทวีปเอเชีย จะทําให
ผลผลิตพืชลดลง (MC) เนื่องจากความเครียดท่ีเกิดจากความรอน (thermal stress)  ความแหงแลงและอุทกภัยจะรุนแรง
ข้ึน อันเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดิน (soil degradation) น้ําทวมชายฝงทะเล และการรุกล้ําของนํ้าเค็มเขาไปใน
แหลงนํ้าจืด เนือ่งจากการสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล (ทําใหมีพื้นท่ีเพาะปลูกลดนอยลง)  ผลผลิตของธัญพืชในเอเชียใต 
(SA) คาดวา จะลดลงไปประมาณ 4-10% ในส้ินศตวรรษน้ี (MC)  

5) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีศักยภาพทําใหเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรนํ้า (water resources stresses) ใน
เกือบทุกภูมิภาคของเอเชีย ปริมาณ/คุณภาพน้ําจืดท่ีจะมีใหใชไดในบริเวณเอเชียกลาง เอเชียใต เอเชียตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA) คาดวา จะไดรับการกระทบกระเทือนมากข้ึน และทําใหเกิดความยากลําบากแกคนนับ
พันลาน (billion people) ในราว ๆ ป ค.ศ. 2050 (HC) อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนในเอเชีย จะทําใหธารนํ้าแข็ง (glaciers) บน
เทือกเขาหิมาลัยลดนอยถอยลง (MC)        ดังน้ันการรูจักใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในดานการชลประทาน และ การ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการนํ้าชลประทานจะเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง 

6) การจับปลาเกินกําลังการผลติ ท้ังในทะเลและบนบกในเกือบทุกประเทศของเอเชียตะวนัออก เอเชียใต และ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําลดลงอยางรวดเรว็ดังท่ีทราบกันมาแลว     การเปลี่ยนแปลงทิศทางและ
ความเร็วของกระแสนํ้า อุณหภูมิของนํ้า ความเค็มของนํ้าทะเล ความรุนแรง (strength) ของการคลุกเคลาข้ึนและลง
ระหวางผวินํ้าและนํ้าทะเลท่ีอยูลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตก และมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือจะเพ่ิมมาก
ข้ึน ท้ังน้ีเนื่องจากอุณหภูมิและระดับน้ําทะเลท่ีเพิ่มข้ึนจะเปนผลทําใหผลผลิตของปลาในเอเชียลดนอยลง(HC) การทวม
ของนํ้าทะเลบริเวณชายฝงจะทําใหอุตสาหกรรมสัตวน้ําของเอเชียไดรับความเสียหาย (HC) 

7)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในเอเชียอยางหลีกเลีย่งไมได การ
เพิ่มข้ึนของโรคระบาดและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บ อันเนื่องมาจากการเกิดอทุกภัยและความแหงแลง คาดวา
จะเกิดข้ึนในเขตเอเชียตะวันออก, เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต (HC) การเพ่ิมข้ึนของอุณหภมูิของนํ้าชายฝง
ทะเลจะสงผลใหการเพ่ิมข้ึนและมีพิษภัยมากข้ึนของอหิวาตกโรค(Cholera )ในเอเชียใต 

 8)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ท่ีดินและส่ิงปกคลุมพ้ืนท่ีดิน และการเพ่ิมข้ึนของพลเมืองในทุกประเทศของทวีปเอเชีย  ท้ังพันธุพืชและสัตวเสี่ยงตอ
การสูญพันธุ อันเนื่องจากถิ่นท่ีอยูอาศัยอยูกระจัดกระจาย (habitat    fragmentation)มากข้ึน (MC)  การถูกคุกคามใน
เสถียรภาพทางนิเวศ (ecological stability) ของพ้ืนท่ีชุมนํ้า ปาโกงกาง และปะการังในเอเชียจะเพิ่มมากข้ึน 
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การบุกเบิกใชทรัพยากรธรรมชาติผนวกกับการขยายตัวของเขตเมือง อุตสาหกรรม และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในทุกประเทศของเอเชีย จะทําใหเกิดปญหามลพิษทางนํ้า การเส่ือมโทรมของท่ีดิน และปญหาสิ่งแวดลอมอื่น 
ๆ ตามมา จนเปนผลทําใหคุณภาพชีวิตของคนในทวีปนี้ตํ่าลงอยางแนนอน 
 
 

6. สัญญาณบงบอกผลกระทบของโลกรอนในประเทศไทย? 
        เด็ดดอกไมสะเทอืนถึงดวงดาว 
         ไมวาผลกระทบของโลกรอนจะเกิดกับประเทศไทย หรือไมอยางไร สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ
หลายฉบับไดเริ่มกลาวถึงบางแลว เชนคอลัมนจุดประกายของหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548 โปรยหัวช่ือเรื่องวา “เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว” กลาวไวในตอนหนึ่งวา  
 

....." ตองรีบเก่ียวหนอย เพราะฝนตกบอยเหลือเกิน ถาไมรบีเกี่ยวใหเสร็จ ขาวมันจะงอกเอาได" 'ผง ลักขษร' 
เกษตรกรวัย 76 ป เจาของผืนนากวา 20 ไร พึมพํากับเพื่อนบานท่ีมาชวยลงแขก ฝนท่ีกระหนํ่าลงมาตอเนื่องในชวง
กลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งควรจะเปนหนาหนาวแลว ไมใชแตเกษตรกรท่ีชีวิตข้ึนอยูกับฟาและฝนเทาน้ัน แมแต
นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมก็ยังต้ังคําถามกับอาการวิปริตของโลกน้ีเชนกัน 

 

ไมวาจะเปนฝนท่ีมาลาชากวาปกติจนเกิดภัยแลงในหลายพ้ืนท่ี แตแลวเพียงไมกี่เดือนตามมาเกิดฝนตกครั้งใหญจน
หลายพ้ืนท่ีภาคเหนือตองเผชิญกับน้ําปาหลายระลอก ยังมีพายุเฮอรริเคนท่ีกอตัวกลางมหาสมุทรแอตแลนติกถลมรัฐ
ฟลอริดาของสหรัฐ จนเมืองท้ังเมืองจมอยูใตบาดาล.......”  
 
6.1  ผลกระทบของโลกรอนหรือการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ินในประเทศ? 

 

อันท่ีจริงแลวสญัญาณบงบอกเร่ืองดังกลาวน้ีมใิชเพิ่งช้ีใหเห็น ในปจจุบันวาแตไดปรากฏมาบางแลวอยาง
ตอเน่ือง แตก็มีประเด็นท่ีตองคิดกันตอวาเปนเรื่องของโลกรอนเพียงอยางเดียวหรือเกิดจากสาเหตุอื่นประกอบดวย ผล
ของการศึกษาวิจัยท่ีนําเสนอตอไปนี้จะชวยทําใหเกิดความคิดในการหาคําตอบมากข้ึน 
 
6.1.1 การศึกษาวิจัยการลดลงของพ้ืนที่ปากับการตก การกระจายของปริมาณฝนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 

 

ในประเทศไทยนั้น Tangtham และ Sithipibul (1989) วิเคราะหน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีตรวจวดัได
ในชวงป ค.ศ. 1951-1984  พบวา มีความสัมพันธในเชิงลบกับพื้นท่ีปาไมท่ีลดลงในภาคนี้ แตจะมีวันฝนตกมากข้ึน 
ในขณะท่ี Satomora (2000) และ Sen และคณะ (2003) ไดศึกษาโดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรพบวา การลดลงของ
พื้นท่ีปาไม (deforestation) ในแหลมอินโดจีน สงผลตอการลดลงของปริมาณฝนในเขตเอเชียอาคเนย  สวน Kanae และ
คณะ (2001) ศึกษาดวยการวเิคราะหตามอนุกรมเวลาและใชแบบจําลอง พบวา ปรมิาณฝนในประเทศไทยเฉพาะใน
เดือน กันยายน ลดลงไปอยางมีนัยสําคัญในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมา ท้ังน้ีโดยภาพรวมท้ังประเทศแลวปริมาณฝนใน
เดือนน้ีจะลดลงไปประมาณ 7 % ในขณะท่ีในทองท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงสูงสุดถึง 29 % 

Kanae และคณะ (2001) ไดอธิบายถึงสาเหตุท่ีฝนในเดือนกันยายนลดลงอยางมีนัยสําคัญวา เนื่องจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งปกติมักจะออนกําลังในเดือนนี้ (กันยายน) กลับหายไป (disappear) ท้ังน้ีแบบจําลองท่ีเขาใชศึกษา
ช้ีใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของการสะทอนรังสีคลื่นสั้น (surface albedo) ของผิวดินและความขรุขระของพ้ืนท่ี 
(roughness) อนัเกิดจากสภาพปาเดิมในพ้ืนท่ีนี้ลดนอยลงไป สงผลตอการเกดิพฤติกรรมนี ้



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 

          32

Yasunari (2002) ไดศึกษาความผันผวนของปริมาณฝนท้ังปของประเทศไทย พบวา โดยภาพรวมแลว ปริมาณ
ฝนในเดือน กันยายน มีแนวโนมลดลงท้ังประเทศอยางชัดเจนนับต้ังแตป ค.ศ.1950 เปนตนมา แตไมสงผลตอปริมาณ
ฝนในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อันเปนชวงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังพัดแรงอยู 

Sen และคณะ (2003) ศึกษาการลดนอยถอยลงของปาในแหลมอินโดจีน (Indochina deforestation) ตอลม
มรสุมชวงฤดรูอนของเอเชียตะวันออก (East- Asian summer monsoon) โดยใชแบบจําลองและการตรวจวัดคาในอดีต 
พบวา : 

 

 “การลดลงของพ้ืนท่ีปาในเขตแหลมอินโดจีนท่ีผานมา ไดสงผลกระทบตอลมมรสุมไมเฉพาะในระดับทองถิ่น
เทาน้ัน แตไดกระทบไปไกลถึงระบบมรสุมชวงฤดูรอนในเขตเอเชียตะวันออกดวย ท้ังน้ีเนื่องจาก การเพ่ิมข้ึนของ
ความเร็วลม และอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีอัตราสวนการผสมของไอนํ้าในอากาศ (water vapor mixing ratio) กลับลด
นอยลง ท้ังน้ีเนื่องจากความหนาแนนของไอน้ําในอากาศท่ีระดับความสูง ณ ความดันอากาศ 850 มิลลบิาร(ประมาณ 1 
กม. เหนือผิวดนิ) บริเวณปาท่ีถูกทําลายลดนอยลงไป” 
 
6.1.2 การเปลีย่นแปลงปริมาณฝนรายปของภาคตะวันออก 

  

การศึกษาความผันแปรของปริมาณฝนในภาคตะวันออกของประเทศไทย พอสรุปไดดังน้ี:- 
• กรมชลประทานวิเคราะหแนวโนมปริมาณฝนในภาคตะวันออกระหวางป พ.ศ. 2495 – 2545 พบวาปริมาณฝน

รายปมีแนวโนมลดลง 6.0 มม./ป มีคาสัมประสิทธิ์ ความผันแปร 11.5 % คาเบ่ียงเบนจากคาเฉลี่ย  215 มม. 
(สงวน, 2539) 

• การศึกษาของ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุมนํ้าภาคตะวันออก  (นิพนธ,2549) พบวา โดยภาพรวมแลว
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2495 – 2547 ปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังปของภาคตะวันออกลดลง 6.75 มม. / ป ท้ังน้ีในฤดูฝน
ลดลงเฉลี่ยปละ 5.94 มม. / ป โดยลดลงทุกเดือนยกเวนเดอืนมีนาคม โดยเฉพาะเดือนกันยายนลดลงมากกวา
เดือนใดๆ (-2.58 มม.) ตามมาดวยเดือนตุลาคม (-1.02 มม.)  

• การวิเคราะหแนวโนมโดยการใชขอมูลปตอป พบวาการลดลงของฝนดังกลาวยังไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อ
วิเคราะหดวยอนุกรมเวลา 10, 15 และ 20 ป การลดลงของฝนเฉลี่ยท้ังปมีนัยสําคัญทางสถิติ 

• ปริมาณรวมท้ังปเฉลี่ยของทุกจังหวัดในภาคตะวันออก มแีนวโนมลดลงยกเวนจังหวัดตราดท่ีมีแนวโนม
เพิ่มข้ึน 

• อัตราการลดลงของปริมาณฝนรายปเฉลี่ยลดลงจากสูงสุด → ตํ่าสุดของจังหวัดตางๆ คือจังหวัดจันทบุรี (-19.4 
มม.) ระยอง (-10.3 มม.) ฉะเชิงเทรา (-8.6 มม.) สระแกว (-8.0 มม.) นครนายก (-7.4 มม.) ปราจีนบุรี (-4.8 
มม.) และ ชลบุรี (-4.6 มม.)  

• จังหวัดตราด เพ่ิมข้ึน 9.12 มม./ป 
• เปนท่ีนาสังเกตวาในบรรดาการลดลงของปรมิาณน้ําฝนในเดือนตางๆ นั้น อัตราการลดลงมากท่ีสุด เกิดข้ึนใน

เดือน “กันยายน หรือ ตุลาคม” แมแตในจังหวัดตราด ซึ่งมีฝนท้ังปเพิ่มข้ึน ก็มีฝนตกลดลงใน 2 เดือนดังกลาว 
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ภาพที่ 6 แนวโนมการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ําฝนรายป วิเคราะหดวยอนุกรมเวลา 10 ป 15 ป และ 20 ป ของภาคตะวนัออก 

VS จ.ตราด 
 

6.2 ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ 
 

ผูเขียนเรื่อง  “เด็ดดอกไมกระเทือนถึงดวงดาว” ในคอลัมนจุดประกายดังกลาวไดเสรมิตอไปวา แนนอนวา
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไมไดกระทบตอ (ระดับทองถิ่น) “ชาวหมูบานบะ”เทาน้ัน วิกฤติครั้งน้ีกําลังคืบคลานไปยัง
พื้นท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ เพราะฤดูฝนท่ีผันแปรไปนี้ สงผลตอการเพาะปลูกโดยตรง ฝนท่ีตกในฤดูหนาวจะทําลายพืชผล
อยางหนัก  โดยเฉพาะขาว และแมลงศัตรูพืชจะขยายพันธุอยางรวดเรว็ แถมยังกระทบไปถึงการทําประมงดวย จากผล
การศึกษาลาสุด พบวากระแสนํ้าในอาวไทย กําลังไหลกลับในทิศตรงกันขาม สงผลใหเกิดการพัดพาสัตวน้ําออกนอก
อาวไทยไปเรื่อยๆ  

 

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นอื่นๆ ท่ีนาสนใจอีกท้ังขอความจากคอลัมนดังกลาว ตอไปนี้ :- 
• "ผมเตือนเรื่องนี้มาต้ังแตป ค.ศ.1990 ขณะน้ันยังไมเห็นชัดนัก มาวันนี้ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนข้ึน คาด

วาอีก 10-20 ปขางหนา ทุกอยางท่ีเช่ือมโยงกนัหมดน้ีจะอยูในภาวะวิกฤติหนัก" รศ.ธนวัฒน ย้ํา  
• แตดวยเหตุท่ีโลกมีอณุหภูมิสงูข้ึน ความช้ืนในผิวดินก็จะยิ่งกลายเปนไอระเหยข้ึนไปในช้ันบรรยากาศมากข้ึน

เรื่อยๆ พื้นดินจะแหง ประกอบกับใบไมแหงท่ีรวงหลนมาใตโคนตนมากเขา ก็จะกลายเปนเช้ือเพลิงอยางดีให
เกิดไฟปาข้ึนมา" 

  ดร.จิรพล ประธานคณะกรรมการเครือขายส่ิงแวดลอม ยกตัวอยาง  
• ในชวงท่ีผานมา ไฟปาท่ีเกิดข้ึนเริ่มกินระยะเวลานานมากข้ึนกวาไฟจะสงบ ไมใชเฉพาะท่ีหวยขาแขงเทาน้ัน 

ไฟปาท่ีเกิดข้ึนบนเกาะสุมาตราท่ีตอเน่ืองเปนเวลานานกวา3 อาทิตย จนทําใหเกิดหมอกควนัขามมาถึงมาเลเซีย
และภาคใตของไทย  
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• ไมเพียงแตหมอกควันหนาทึบจะปกคลุมเหนือนานฟาของประเทศตนไฟและปลายทางเทาน้ัน การเกิดไฟปาท่ี
แพรกระจายในวงกวาง ยงัสงผลกระทบตอแหลงอาหาร และท่ีอยูอาศัยของสัตวนอยใหญหลายชนิด หน่ึงใน
นั้นคือ 'คางคาว'  

• "ผมยังมีขาวดีอยากแจงใหคนไทยไดรับทราบอีกอยาง หลังจากทําวิจัยมาประมาณ 3.5-4 ป เราพบวามีคางคาว
ใน 6 จังหวัด จากท่ีทําพ้ืนท่ีสํารวจ 9 จังหวดั ไดแก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กรุงเทพฯ อยุธยา และสุ
ราษฎรธานี จํานวน 4 ใน 12 ชนิด ติดเช้ือไวสรัสนิปาหเรียบรอยแลว หรือคิดเปน 7.5% ของคางคาวไทย 
แบงเปนคางคาวกินผลไม 3 ชนิด (คางคาวแมไกภาคกลาง คางคาวแมไกเกาะ และคางคาวแมไกปาฝน) และ
กินแมลง 1 ชนิด (คางคาวหนายักษสามหลืบ)"  

  .....ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา ผูเช่ียวชาญดานสมองของศูนยปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ยกตัวอยางการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมจากกรณีไฟไหมปาใหฟง 
 
 

6.3 ผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเล 
 

นอกเหนือจากผลกระทบตอเนื่องดังกลาวแลว ยังมีผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเล ดังเชนท่ีทีมขาว
สิ่งแวดลอม แหงคอลัมน “จุดประกาย” ของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจไดแปลงความรูจากนักนิเวศวิทยาหลายทาน
ผานช่ือเรื่อง “แผนดินที่หายไป:ผลกระทบของผีเสื้อขยับปก” 

 

• นักนิเวศวิทยาตางลงความเห็นวา ความแปรปรวนของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไมวา ฝนตกดินถลม น้ําทวม ลวนมีปจจัย
มาจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ท้ังการตัดไมทําลายปา การใชทรัพยากรดินน้ําอยางไมเหมาะสม ฯลฯ ไมวาตัว
แปรเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีคืออะไร แตผลท่ีเกิดข้ึนประจักษชัดแกสายตาแลวสําหรับชาวบานท่ีอยูริม
ทะเล เสาไฟฟาท่ีเคยต้ังอยูขางถนน วันนี้กลับยืนเขาแถวเรียงราวอยูหางจากชายฝงไปหลายรอยเมตร  

• รศ.ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล หัวหนาโครงการวิจัยแกปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ต้ังขอสังเกตวา ในระยะหลังกระแสลมเปลี่ยนทิศทางและมีความรุนแรงมากขึ้น จนเปนสาเหตุใหเกิด
คลื่นในทะเลสูง และเกิดลมมรสุมเพ่ิมมากข้ึน  

 

 ...."สังเกตดูวาคลื่นลมในทะเลเกิดการเปลี่ยนทิศทาง คลื่นแถบอาวไทยท่ีปกติสูง 1 เมตร ก็เพิ่มเปน 2 เมตร 
ขณะท่ีฝงอันดามันก็มีคลื่นสูงเปน 4-5 เมตร จากเดิมเคยมีคลื่นสูงราว 2- 3 เมตร เดิม 3-5 ปจะมีพายุจรพัดมาสักลูก แต
ในชวง 10 ปนี้เกิดพายุเฉลี่ย 1-2 ป หนึ่งลูก" นักวิชาการกลาว  

• ไทยยังไดรับอทิธิพลจากพายุโซนรอนหรอืลมพายุจร ซึ่งสวนใหญจะเปนลมพายุดีเปรสชัน มีจุดกําเนิดจากบริเวณ
ทะเลจีนใตและมีสวนนอยท่ีเกดิในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก โดยพายุโซนรอนจะเคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทย
ในชวงเดือนมิถนุายนถึงสิงหาคมเคลื่อนผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศในชวงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และจะเคลื่อนตัวผานภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใตฝงตะวันออกของประเทศ  

• ปจจัยท่ีสงผลใหระดับน้ําทะเลเปลี่ยนแปลงอีกตัวหนึ่งคือ อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึน "จากการคาดการณของ
แบบจําลองการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ พบวาอุณหภูมิโลกจะสูงข้ึน 1.2-2 องศาเซลเซียส หรืออาจจะสูงข้ึนถึง 3.5-5 
องศาเซลเซียสในอีก 40-50 ปขางหนา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล หรือ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของลมพายุมากข้ึนในอนาคต และมีผลตอระดับน้ําทะเล" นักวิชาการจุฬาฯ กลาว  



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 

          35

• สําหรับระดับน้ําทะเลท่ัวโลกซึ่งไดจากสถานีวดันํ้าทะเลทวีปตางๆ พบวามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 12-15 
เซนติเมตร ซึ่งคาดวาระดับน้ําทะเลจะเพ่ิมข้ึนจากอุณหภูมิโลก เพราะบางแหงท่ีเกิดระดับน้ําทะเลเพ่ิมข้ึนจะเกิดการ
ทรุดตัวของแผนดิน หรือระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงข้ึนผสมกับเกิดการทรุดตัวของแผนดินได  

• ขณะเดียวกัน มีการประเมินระดับน้ําทะเลใน 20 ปขางหนาพบวา ระดับน้ําจะเพิ่มสูงข้ึนอีกไมนอยกวา 30 
เซนติเมตรเชนกัน ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาน้ําทวม การเปลี่ยนแปลงของพายุโซนรอน และหากแผนดินทรุดยังเกิด
อยางตอเน่ือง บวกกับระดับน้ําทะเลท่ัวโลกเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากอุณหภูมโิลกท่ีสูงข้ึน โดยไมมีมาตรการอะไรมา
แกปญหาเลย สุดทายกรุงเทพฯและปริมณฑลหายไปเกือบครึ่งเมือง เนื่องจากขณะนี้ไมมีพื้นท่ีรับน้ําเหลืออยูแลว  

• "การเปลี่ยนแปลงของกระแสลม และการลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนสงผลให ปญหาการกัดเซาะชายฝงเพ่ิมความ
รุนแรงมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีชายฝงทะเลของไทยหายไปจํานวนมาก" รศ.ดร.ธนวัฒน กลาวเสริม  

• การลดลงของปาชายเลนท้ังดานอาวไทยและอันดามันมีสาเหตุ 2 ประการ คือการตัดไมปาชายเลน เพื่อการผลิตถาน
ไม และการปรับพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ซึ่งการลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนดังกลาว เปนอีก
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงทะเลเพ่ิมมากข้ึน  

• สถานการณกัดเซาะชายฝงเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน โดยขณะน้ีจังหวัดริมชายฝงทะเลท้ัง 23 จังหวัด ท้ังแถบฝงอาว
ไทย และฝงอันดามันประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรนุแรง คิดเปนพื้นท่ีประมาณ 599 กิโลเมตร หรือ 21% 
ของพ้ืนท่ีชายฝง 2,667 กิโลเมตร โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณปากแมน้ําบางปะกงจนถึงปากแมน้ําแมกลองครอบคลุม 
5 จังหวัดไดแก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ซึ่งคอนขางออนไหวและมีการกัด
เซาะรุนแรงท่ีสุดของประเทศ เนื่องจากบางพ้ืนท่ีมีอัตราการกัดเซาะชายฝงมากกวา 25 เมตรตอป  

• สําหรับจังหวัดสมุทรสงครามจุดท่ีประสบปญหามากแถวบริเวณบานขุนสมุทรจีน ซึ่งในรอบ 38 ปท่ีขณะนี้พื้นท่ี
หายไป 11,000 ไร และจากการทําแบบจําลองอีก 20 ป จะหายไปอีก 37,000 ไร ซึ่งกระทบกับชาวบานโดยตรง 

• พื้นท่ีดังกลาวจะใชเปนพื้นท่ีนํารองในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบเปนระบบโดยไดรับงบฯ จากสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)จะทดลองทําโมเดลโดยผสมผสานท้ังโครงสราง ปลูกปาชายเลน และ การเติม
ตะกอนดินในระยะทาง 400 เมตรใชระยะเวลา 1-2 ป   

(อานเพ่ิมเติมไดจาก คอลัมนจุดประกาย Sci Tech หนังสือพมิพกรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน  2549)  
 

7.องคความรูในปจจุบันเกี่ยวกับ ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 
 
 ในรายงานของ IPCC ประจําป ค.ศ. 2007 ท่ีจะออกมาในเร็วๆ นี้ (ยังไมอนุญาตใหอางอิง) ไดกลาวถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับภูมิภาคตางๆ ของโลกไวดังน้ี  
 

 7.1 ผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา 
  การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล การตกของฝน และของหิมะไดเกิดข้ึนแลว และ มี   ความเปนไปไดมากข้ึนท้ัง
ในอเมริกาเหนอื และ ออสเตรเลีย 

  มั่นใจวาจะเกิดผลกระทบตอท้ังปริมาณ/คุณภาพน้ําจืดในทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 
และการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล 

  ความผันแปรของฝนจะเพ่ิมมากข้ึน และ โอกาสเส่ียงตอการเกิดอุทกภัยและความแหงแลงทางอุทกวิทยา 
(hydrological drought) จะเพ่ิมมากข้ึน (HC) 
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  การพยากรณการเปลี่ยนแปลงเรื่องปริมาณน้ําทาในลุมนํ้าตาง ๆ ของโลก หลังจากป พ.ศ. 2020 ยงัอยูบน
ความไมแนนอน (HC)  

 การรอนข้ึนของโลก และเหตุการณรุนแรงดานนี้ จะสงผลตอมลภาวะของนํ้า  ซึ่งจะสงผลตอสุขภาพของ
คน และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ (HC) 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเปนเพียงหนึ่งในพหุปจจัยท่ีสงผลตอเรือ่งทรัพยากรนํ้า  ผลกระทบเชิง
ปฏิสัมพันธ และผลกระทบสะสมของการใชท่ีดินจะเปนตัวการสําคัญในเรื่องทรัพยากรนํ้า และเหตุการณ
ท่ีเกิดข้ึนท่ีอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ (ภาพท่ี 7) นาจะเปนสวนหนึ่งของเรื่องน้ี  

 

 7.2 ผลกระทบตอระบบนิเวศ (Ecosystems) 
 การตอบสนองของระบบนิเวศ และองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ตอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภูมิอากาศเปนเรื่องซับซอน และ มักจะควบคูกันไปกับผลกระทบท่ีเกิดจากการใชประโยชนท่ีดิน
ของมนุษย ซึ่งคาดวาจะเกิดผลตามมาในภายหลังเม่ือมันถงึระดับวิกฤติ (lagged and threshold effects) เชน 
การสูญพันธุของพืช และสัตวบางชนิด (HC)  

 

 7.3 ผลกระทบตออาหาร เสนใย และผลผลิตปาไม (Food, Fiber and Forest Products (FFF)) 
   ในขณะท่ีโลกรอนข้ึนในระดับปานกลาง (moderate warming) ทําใหผลผลิตพืช และทุงหญาเพิ่มข้ึนใน
เขตอบอุน (temperate region) แตการเพ่ิมข้ึนของภาวะโลกรอนเพียงเล็กนอย (slight warming) จะสงผล
ทําใหผลผลิตดังกลาวในพ้ืนท่ีเขตรอน (tropical region) ลดลง (MC) 

 โดยท้ังโลกแลว ผลผลิตจากปาจะมีการเปลี่ยนแปลงไมรุนแรง (modesty) ในระยะส้ัน และระยะปานกลาง 
(HC) 

 

 7.4  ระบบนิเวศชายฝงทะเล 
 ชายฝงทะเล และพ้ืนท่ีตอเนื่องจะไดรับผลกระทบสูง (VHC) โดย ผลกระทบจะมีมากกวาเรื่องของน้ําทะเล
สูงข้ึน เพราะจะมีปรากฏการณรุนแรงจากพายุโซนรอน (extreme events due to tropical cyclones)เสรมิ
เขามาดวย (VHC) 

 การเพ่ิมข้ึนของนํ้าทะเลจะสงผลใหเกิดการกัดเซาะชายฝง น้ําทวมชายฝง และการสูญเสียระบบนิเวศ
ชายฝงเปนอยางมาก (overhelmingly  negative) (VHC) 

  ชุมชนชายฝงทะเลในประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะไดรับผลกระทบท้ังจากภาวะนํ้าทวม  การแทรกซึม/บุกรุก
ของนํ้าเค็ม เขาสูแหลงนํ้าจืด  ทําใหเกิดปญหาสุขภาพ และความม่ันคงในเรื่องอาหาร (HC) 

 

8. บทสรุป  
 

ในบทความเรื่อง ของจริง ในคอลัมน  Coming Soon (ทิพยพิมล, 2548) ไดสรุปเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจาก
โลกรอนไววา  

 
“ถายังไมเขาใจ รศ.ดร.กัณทรีย บุญประกอบ จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หน่ึงใน

คณะกรรมการของ IPCC (InterGovernmental Panel on Climate Change) ชวนใหกลับไปทบทวนตําราวิทยาศาสตร
สมัยประถมในบทท่ีวาดวยปฏิกิริยาเรอืนกระจก (Green House Effect) รับรอง...เรื่องนี้งายข้ึนเยอะ    "บรรยากาศมี
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กาซเรือนกระจกมากกวาปกติ ซึ่งบนน้ันเต็มไปดวยกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีมีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงานความรอน
จากดวงอาทิตยไมใหแผออกไปจากโลก" 
  พื้นดิน น้ํา ปาไม ธารนํ้าแข็งและบรรยากาศ คือ 5 สิ่งท่ีทําหนาท่ีดูดซับพลังงานของโลก และเมื่อคารบอนมอน
นอกไซดในช้ันบรรยากาศ กักกั้นความรอน จนทําใหท้ัง 5 สิ่งน้ีซึมซับความรอนไดไมเทากัน จึงเกิดการถายทอด
พลังงานเพื่อใหเกิดความสมดุล แตเพราะกิจกรรมตางๆ ของมนุษยทําใหทรัพยากรท้ัง 5 เปลี่ยนแปลงไปในระดับท่ีเลว
ลง การถายทอดพลังงานเพื่อสรางความสมดุลจึงผิดรูปเสียขบวน ความแปรปรวนจึงยอนกลับมาทําราย 
 

      และแมมนุษยจะออกมาแสดงความรับผิดชอบดวยการชูธงประหยัดพลังงานกันมาสักระยะหนึ่งแลว แตดู
เหมือนวาสํานึกดีดังกลาวจะทําไดอยางมากก็แคเลี้ยงไขเอาไว จะไปหวังผลข้ันทุเลา...คงยาก 
 

 บทความน้ีคงใหเห็นภาพเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนแลว และท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือโลกรอนมากข้ึนมาก
ข้ึนกวาน้ี แมวาเปนการยากท่ีจะทําใหไขของโลกน้ีทุเลาลง อยางท่ีคุณทิพยพิมล สรุปทายเรื่อง ก็ยังมีความหวังอยูวาผูท่ี
ยังจะตองอยูกับโลกใบนี้ตอไป จะหันกลับมาคิดทําส่ิงดีๆ ใหกับธรรมชาติมากข้ึน ลดความโลภ และเห็นแกตัวลง อาจ
ชวยบรรเทาเบาบางวิบัติภัยท่ีจะตามมาไดบางตามสมควร...... เพื่ออนาคตของลูกหลานและมนุษยชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ผลกระทบจากพายฝุนที่ตกหนักและการใชประโยชนที่ดินเกินศักยภาพของพ้ืนที่ลาดชันสงู 
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บทความนี้ดัดแปลงจาก powerpoint ประกอบการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและ
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