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3. ผลกระทบจากการใช้พลังงาน 
 

การใช้พลังงาน ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบและระดับความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน 
พบว่า การใช้พลังงานท่ีได้จากการสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยท่ีสุด การใช้
ฟืนและถ่านมีผลกระทบต่อสภาพป่าโดยตรง ในขณะที่การนําถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
มาใช้  ทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตและการใช้ ซึ่งได้แก่ ขั้นตอนการสํารวจ ขุด
เจาะ แต่งแร่ ขนส่ง แปรรูป จัดส่ง และใช้ประโยชน์ โดยอาจทําให้มีการปนเปื้อนในทะเล การสูญเสียสัตว์น้ําใน
แหล่งน้ํา การสูญเสียพื้นท่ีป่า และทําให้เกิดก๊าซพิษนานาชนิด เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และอื่น ๆ การลําเลียงขนส่งสินแร่และวัสดุพลังงานออกจากแหล่งกําเนิดตาม
ธรรมชาติ รวมท้ังการจัดส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปตามสายส่งแรงสูงเข้าไปในป่า  ทําให้เกิดการสูญเสียพื้นท่ีป่า  
เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศท้ังทางบกและทางน้ํา และในท่ีสุดมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมของ
มนุษย์ ผลกระทบจากการนําทรัพยากรพลังงานชนิดต่างๆ มาใช้ มีดังนี้  
 
3.1 ผลกระทบในข้ันตอนการส ารวจ ขุดเจาะน าทรัพยากรพลังงานขึ้นมาใช้  
 
3.1.1 การท าเหมืองถ่านหิน   
 การทําเหมืองถ่านหินมีผลกระทบ ดังต่อไปนี้ 

 ผลกระทบต่อป่าไม้ เนื่องจากการทําเหมืองถ่านหินโดยเฉพาะเหมืองเปิด มีการเปิดหน้าดินเพื่อนํา
ถ่านหินออกมา ดังนั้นถ้ามีการทําเหมืองในพื้นที่ป่า ก็จะมีการทําลายป่าไม้ด้วย 

 ผลกระทบต่อแหล่งน้ํา ท้ังแหล่งน้ําใต้ดินและผิวดิน โดยอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางน้ําและ
ทําให้น้ําปนเปื้อนสารกํามะถัน สารโลหะหนักหรือสารชนิดอื่นๆ จากกิจกรรมการทําเหมือง  

 ผลกระทบต่อหน้าดิน พื้นท่ีเปิดจะมีการพังทลายของผิวดินได้ง่าย ทําให้เกิดการชะล้างหน้าดินลง
สู่แหล่งน้ํา 

 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ จากปริมาณฝุ่นที่เกิดจากการเปิดหน้าดินและขนส่งถ่านหิน 
 ผลกระทบต่อทัศนียภาพ กองดินท่ีเกิดจากเปิดหน้าดินและหลุมท่ีเกิดขึ้นจากการทําเหมือง หาก

ไม่มีการฟื้นฟูสภาพ จะทําให้สภาพพื้นท่ีเสื่อมโทรมและเป็นการทําลายทัศนียภาพ 
 ผลกระทบทางด้านสังคม การทําเหมืองอาจต้องมีการย้ายชาวบ้านออกจากพื้นท่ี และบางครั้งมี

การทําลายพื้นที่ทํากินดั้งเดิมของชุมชน 
 ผลกระทบต่อสุขภาพ ในขั้นตอนการเปิดหน้าดินและขนย้ายถ่านหินจะมีฝุ่นเกิดขึ้นเป็นจาํนวนมาก 

หากไม่มีการป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสม ฝุ่นเหล่านี้จะฟุ้งกระจาย สร้างความเดือดร้อนรําคาญ
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้กับตัวเหมือง นอกจากนี้ การขนส่ง
ถ่านหินโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ยังทําให้ชุมชนมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุจาก
รถบรรทุกถ่านหิน  
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3.1.2 การส ารวจขุดเจาะและขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม 
ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบในพื้นที่ท่ีมีการขุดเจาะโดยเฉพาะในทะเล พบว่า การขุดเจาะน้ํามัน นอกจากจะทํา

ให้เกิดการปนเปื้อนในทะเลแล้ว อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งน้ํามันทางทะเล ยังทําให้น้ํามันนับแสนตัน
ในเรือบรรทุกถูกปล่อยลงสู่ทะเล เกิดการปนเปื้อนของน้ําทะเลกับน้ํามันซึ่งจะจะสามารถเห็นได้จากการท่ีมีชั้น
น้ํามันหรือฝ้าน้ํามันลอยบนผิวน้ําเป็นจํานวนมาก การท่ีน้ําทะเลมีชั้นน้ํามันลอยอยู่ทําให้เกิดการปิดก้ันการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนของน้ําทะเลและสิ่งมีชีวิตกับอากาศ และเกิดอันตรายต่อสัตว์และพืชทะเลเป็นอย่างมาก 
 
3.2 ผลกระทบที่เกิดข้ึนในขั้นตอนการใช้เชื้อเพลิงพลังงาน  
 
3.2.1 การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน้ า 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ําจําเป็นต้องสร้างเขื่อนกักเก็บน้ํา เพื่อยกระดับน้ําให้สูงเพียงพอท่ีจะผลักดันกังหัน
น้ําในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ํานี้ ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากน้อยแตกต่างกัน
ตามขนาดของเขื่อน และสภาพของพื้นท่ีก่อนก่อสร้างและก่อนกักเก็บน้ํา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 เกิดการทําลายพื้นท่ีป่า การสร้างเขื่อนจะต้องมีการตัดและนําต้นไม้ออกจากพื้นท่ีหัวเขื่อน พื้นท่ี
โดยรอบ และพื้นท่ีอ่างเก็บน้ํา ทําให้ต้องสูญเสียพื้นท่ีป่า โดยเฉพาะป่าท่ีมีคุณค่าทางระบบนิเวศ 
นอกจากนี้ การสร้างถนนโดยรอบเขื่อน เป็นตัวกระตุ้นให้มีการทําลายพื้นท่ีป่า บริเวณรอบๆ อ่าง
น้ําและพื้นท่ีใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น  

 การสูญเสียพื้นท่ีป่าทําให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่า ท้ังในแง่ของแหล่งอาหาร พื้นท่ีอาศัยและหลบ
ภัย 

 ทําให้วงจรการเติบโตและผสมพันธุ์ของสัตว์น้ําบางชนิดถูกตัดขาด เนื่องจากการปิดขวางเส้นทาง
สัญจรทางน้ํา  

 เป็นตัวกักเก็บตะกอน ทําให้พื้นท่ีเกษตรกรรมท้ายเขื่อนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติลดลง 
 เป็นการทําลายถิ่นฐานท่ีอยู่อาศัยและทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

บางครั้งมีการทําลายแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุอีกด้วย 
 มีการระบาดของโรคมาเลเรีย  และโรคท่ีมีหอยเป็นพาหะเช่น โรคพยาธิใบไม้ในเลือด 

(Schistosomiasis)  
 
3.2.2 การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 การ เผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ งฟอสซิ ลมีการปล่ อย ก๊าซชนิ ดต่ า งๆ  สู่ ชั้ นบรรยากาศ  เช่ น  ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ขี้เถ้า ฝุ่น
ละออง ตะก่ัวและสารโลหะหนักอื่นๆ ซึ่งเป็นก๊าซท่ีทําให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 เร่งการสะสมของก๊าซเรือนกระจก ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 ทําให้เกิดภาวะฝนกรด 
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 ทําให้เกิดมลภาวะอากาศอื่นๆ เช่น ภาวะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าค่ามาตรฐาน
โดยเฉพาะในเขต กทม. และบริเวณจราจรคับค่ังในเขตเมือง การเกิดควันดําควันขาวจากการเผา
ไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ การเกิดสารมลพิษจากปฏิกิริยา photochemical  

 

3.3 เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

 

 ภาวะโลกร้อน เป็นภาวะท่ีโลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจากการดูดซับความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน
ของชั้นบรรยากาศโลกท่ีเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก ทําให้ทุกวันนี้เราทุกคนต่าง
รู้สึกว่า โลกร้อนขึ้น ภาวะท่ีโลกร้อนขึ้นนี้มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิโดยรวมสูงขึ้น ทํา
ให้ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้ ก็จะ
ค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพันธุ์ไปในท่ีสุด สําหรับผลกระทบต่อมนุษย์นั้น อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงขึ้นอาจทําให้บาง
พื้นท่ีกลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ําดื่ม บางพื้นท่ีประสบปัญหาน้ําท่วมหนักเนื่องจาก
ฝนตกรุนแรงขึ้น น้ําแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทําให้ปริมาณน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นท่ีชายฝั่งทะเล
ได้รับผลกระทบโดยตรง อาจทําให้บางพื้นท่ีจมหายไปอย่างถาวร ดังนั้น ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาสําคัญท่ีมวลมนุษยชาติจะต้องร่วมมือกันป้องกัน และเสริมสร้างความสามารถในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
 
โลกร้อนขึ้นมากแค่ไหน 

 เราทราบว่าโลกร้อนขึ้นจากผลการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกในระยะ 100 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่า มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1906-2005 ค่าเฉลี่ยของ
อุณหภูมิบนผิวโลกตลอดท้ังปี ได้เพิ่มขึ้น 0.74 องศาเซลเซียส 
โดยเฉพาะในช่วง 50 ปีหลัง อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ด้วยอัตราท่ีเร็วกว่าการเพิ่มในอดีต (การเพิ่มใน 100 ปีท่ี
ผ่านมา) ถึง 2 เท่า หรือเพิ่มขึ้น 0.13 องศาเซลเซียส ในทุกๆ 10 ปี 
หลายคนอาจคิดว่าอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น 0.74 องศาเซลเซียสนี้ ทําให้
โลกร้อนขึ้นแค่เล็กน้อยเท่านั้น ไม่น่ามีผลกระทบมากมายเท่าไร 
แต่ในความเป็นจริง พื้นผิวโลกท้ังใบประกอบด้วยพื้นดินเพียง 1 

ส่วนและพื้นน้ํา 3 ส่วน ซึ่งแผ่นดินมักจะร้อนกว่าพื้นน้ํา กล่าวคือ ในขณะท่ีแผ่นดิน ซึ่งมีพื้นท่ีเพียงประมาณ 
20% ของพื้นผิวโลกร้อนขึ้น 3-4 องศาเซลเซียส ทะเล ซึ่งมีพื้นผิวมากกว่าแผ่นดินถึง 4 เท่า อาจจะร้อนขึ้น
เพียงเล็กน้อย แต่การท่ีโลกท้ังโลกร้อนเพิ่มขึ้นเกือบ 1 องศาได้นั้น หมายความว่า แผ่นดินจะต้องร้อนเพิ่มมาก
ว่าทะเลถึง 4 เท่า และยังหมายถึงว่า อุณหภูมิระหว่างแผ่นดินกับผืนน้ําท่ีแตกต่างกันมากขึ้นนั้น จะทําให้ลมท่ี
พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งอย่างลมมรสุมหรือลมประจําถิ่นอื่นๆ พัดรุนแรงยิ่งขึ้น  
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงแค่ 2 องศาเซลเซียส จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างไม่มีทางย้อนกลับได้อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นสามารถบรรเทาลงได้โดยระบบการจัดการของโลกใน
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ระยะเวลากว่าล้านปี แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วในปัจจุบันไม่อาจเยียวยาได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากระบบนิเวศไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
 กว่าร้อยละ 98 ของนักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันว่า โลกของเราร้อนขึ้น  แต่ผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศในรายละเอียดของมัน แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีของโลก ดังนั้น แม้ว่าโลกจะร้อนขึ้นโดยภาพรวม 
แต่ในบางพื้นท่ีอาจเกิดปรากฎการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เย็นจัดผิดปกติ ในขณะท่ีบางพื้นท่ีร้อนจัด  
โดยท่ัวไปแล้ว การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ พบได้ในทุกส่วนของโลก ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิบนผืนดิน ท้องน้ํา ชั้น
บรรยากาศ และมหาสมุทร โดยเป็นอุณหภูมิท่ีวัดได้ทั้งในกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ ยังพบว่า บริเวณขั้ว
โลกเหนือและใต้ มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร 
 รายงานฉบับท่ี 4 ของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือไอ
พีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเป็นรายงานท่ีใช้เวลาในการรวบรวม
งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ 2,500 คน จากกว่า 30 ประเทศ ได้ระบุว่า ในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา อุณหภูมิท่ีวัด
บนพื้นดิน มีอัตราเพิ่มสูงถึง 0.27 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ในขณะท่ี การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในมหาสมุทร 
ท่ีวัดในช่วงเวลาเดียวกัน มีเพียงประมาณ 0.13 องศาเซลเซียสเท่านั้น 
 

 
 

กราฟแสดงอุณหภูมิของผิวโลกและอุณหภูมิบริเวณอ่ืนๆ 
 
 จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกท่ีสัมพันธ์กับปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปล่อยโดย
กิจกรรมของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์จึงคาดประมาณอุณหภูมิของโลกท่ีจะเพิ่มขึ้นในอีก 100 ปีข้างหน้าหรือ 
ค.ศ. 2100 หากมนุษย์เรายังไม่ดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆ เลย หรืออัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 6 องศาเซลเซียส หรือเพิ่มใน
อัตราเร็วขึ้นถึง 10 เท่าจากปัจจุบัน 
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สมดุลพลังงานโลกกับการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 แหล่งพลังงานเกือบท้ังหมดของระบบภูมิอากาศ
ของโลกมาจากรังสีจากดวงอาทิตย์ หรือ Solar Radiation 
ซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงความยาวคลื่น 0.2–4.0 ไมครอน 
เรียกว่า “รังสีคลื่นสั้น” รังสีจากดวงอาทิตย์จะถูกดูดกลืนโดย
องค์ประกอบต่างๆ ในบรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซต่างๆ ละออง
ลอย และเมฆรวมท้ังถูกดูดกลืนไว้ท่ีพื้นผิวโลก โดยพื้นดิน 
พื้นน้ํา น้ําแข็งท่ีปกคลุมพื้นโลก และสิ่งมีชีวิต 

ความสามารถในการดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์โดยพื้นผิวโลกนั้น เป็นสัดส่วนกับความเข้มและมุมตกกระทบ
ของรังสีดวงอาทิตย์ รวมท้ังคุณสมบัติของสิ่งท่ีรังสีตกกระทบ ได้แก่ สภาพสะท้อน (Reflectivity) หรืออัตราส่วน
สะท้อน (Albedo) โดยสิ่งท่ีมีอัตราส่วนสะท้อนสูงหรือมีความสว่างมาก จะดูดกลืนรังสีน้อยกว่าสิ่งท่ีมีอัตราส่วน
สะท้อนต่ํา หรือมีความสว่างน้อย ตัวอย่างเช่น วัตถุสีขาวจะดูดกลืนรังสีได้น้อยกว่าวัตถุสีทึบ เป็นต้นซึ่งพื้นโลก
ของเรามีอัตราส่วนสะท้อนตั้งแต่ร้อยละ 5 ได้แก่ ป่าทึบและมหาสมุทร (เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ทํามุมฉากกับพื้น
มหาสมุทร) จนถึงร้อยละ 90 ได้แก่ หิมะท่ีตกใหม่ เมฆท่ีหนา (ซึ่งอาจมีอัตราส่วนการสะท้อนได้สูงเกือบเท่าหิมะ
ตกใหม่) 
 รังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้น (0.2-4.0 ไมครอน) จะถูกสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกดูดกลืนไว้ และจะ
ถูกปลดปล่อยจากพื้นผิวโลกให้สะท้อนกลับขึ้นไปในบรรยากาศอีกครั้ง เรียกว่า การแผ่รังสีของโลก (Terrestrial 
Radiation) ซึ่งรังสีที่สะท้อนออกจากพื้นผิวโลกเหล่านี้ จะกลายเป็น “รังสีคลื่นยาวหรือรังสีความร้อน” (Infrared) 
โดยมีความยาวคลื่นประมาณ 4-60 ไมครอน และส่วนหนึ่งจะเล็ดลอดออกสู่อวกาศ ในขณะท่ีรังสีส่วนท่ีเหลือจะ
ถูกดูดกลืนโดยสิ่งต่างๆ ในระบบภูมิอากาศ เช่น ก๊าซ ไอน้ํา เมฆ โดยกลุ่มก๊าซท่ีสามารถดูดกลืนและเปล่งรังสี
ความร้อนท่ีแผ่จากพื้นโลกได้ดี ได้แก่ ไอน้ํา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และ
ก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนน้อยในบรรยากาศ เราจึงเรียกกลุ่มก๊าซเหล่านี้ว่า “ก๊าซเรือนกระจก” หรือ 
Greenhouse Gases 
 เมื่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกถูกปลดปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ออกสู่บรรยากาศเพิ่มมากขึ้น 
ย่อมส่งผลให้สมดุลพลังงานเสียไป และเป็นผลทําให้โลกร้อนขึ้น 
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 ตามท่ีได้กล่าวถึงในหัวข้อข้างต้นว่า โลกของเรามีความ
สมดุลของพลังงานโดยการได้รับและการแผ่รังสี  (Radiative 
Energy Balance) ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และบรรยากาศ โดย
ดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีคลื่นสั้นมายังโลก รังสีดังกล่าวจะถูกดูดกลืน
โดยสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก ทําให้พลังงานลดลงกลายเป็นรังสี
คลื่นยาวหรือรังสีความร้อน สะท้อนกลับขึ้นสู่บรรยากาศ ซึ่ง
บางส่วนของรังสีความร้อนนี้จะหลุดลอดชั้นบรรยากาศออกสู่นอก
โลกได้ บางส่วนถูกดักจับโดยเมฆและกลุ่มก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์ ซึ่งสามารถแผ่รังสีนี้กลับคืนให้ความอบอุ่นแก่โลก เราเรียกปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติท่ีทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นกว่าในกรณีท่ีโลกไม่มีชั้นบรรยากาศนี้ว่า การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อโลกของเรา ในการทํา
ให้อุณหภูมิของโลกเหมาะสมแก่การดํารงชีวิต โดยทําให้เกิดอุณหภูมิบนพื้นโลกโดยเฉลี่ยประมาณ 15 องศา
เซลเซียส แต่หากปราศจากกลุ่มก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติเหล่านี้แล้ว โลกของเราจะมีอุณหภูมิลดลงเหลือ
เพียง –18 องศาเซลเซียสซึ่งไม่อบอุ่นเพียงพอในการอาศัยอยู่สําหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิต  
 ดังนั้น ปรากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาติ เป็นภาวะท่ีเกิดความสมดุลของพลังงานท่ีโลกได้รับจาก
ดวงอาทิตย์และพลังงานท่ีโลกเสียไป แต่หากมีปัจจัยใดๆ ก็ตามท่ีทําให้สมดุลพลังงานดังกล่าวเสียไป หรือทําให้
การเคลื่อนย้ายถ่ายเทพลังงานในบรรยากาศ และระหว่างบรรยากาศกับพื้นดินและมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไป 
จะมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโดยหากพลังงานท่ีโลกได้รับมากกว่าพลังงานท่ีเสียไป จะทําอุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น แต่ถ้าพลังงานท่ีได้รับน้อยกว่าพลังงานท่ีเสียไป อุณหภูมิของโลกจะลดลง 
 
ภาวะโลกร้อนกับการละลายของน้ าแข็งโลก 
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ประเภทน้ าแข็ง 
1. แผ่นน้ าแข็ง (Ice Sheet) มีลักษณะเป็นแผ่นปกคลุมพื้นท่ีกว้าง เกิดจากการสะสมของหิมะท่ีตกลงมา

ทับถมบนแผ่นน้ําแข็งท่ีอยู่บนพื้นทวีป เช่น ท่ีขั้วโลกใต้ ทวีปแอนตาร์กติก และบนผืนน้ํา เช่น ท่ีขั้วโลก
เหนือหรือ North Pole มหาสมุทรอาร์กติก 

2. ธารน้ าแข็ง (Glacier) หรือเรียกน้ําแข็งบนยอดเขา เกิดจากน้ําท่ีเย็นจนกลายเป็นน้ําแข็งและการตก
ทับถมของหิมะ มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายธารน้ํา คือไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ําไปตามร่องหรือช่องเขา
คล้ายแม่น้ําลําธาร มีความสามารถในการกัดเซาะพื้นท่ีตามรายทางท่ีไหลผ่านไป  

3. น้ าแข็งในทะเล (Sea Ice) เกิดจากน้ําทะเลท่ีเย็นจนกลายเป็นน้ําแข็ง มีลักษณะแบนราบ มีความหนา
ไม่มากนัก เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและมักจะละลายจนหมดไปในช่วงฤดูร้อน แต่มีบางส่วนท่ียัง
หลงเหลืออยู่แม้ในช่วงฤดูร้อน และคงอยู่หลังจากผ่านพ้นฤดูร้อนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยื่น
ออกไปลอยเหนือผิวทะเลท่ีเรียกว่า Ice Shelf อย่างเช่นน้ําแข็งแผ่ขยายท่ีต่อเนื่องไปจากแผ่นน้ําแข็งท่ี
ปกคลุมแผ่นดินที่ขั้วโลกใต้ หรือธารน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด์  

4. เกล็ดน้ าแข็ง เป็นน้ําแข็งในรูปของเกล็ดท่ีแทรกตัวอยู่ในดิน เกิดจากการท่ีความชื้นในดินมีความเย็น
จนกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งหรือท่ีเรียกว่า Permafrost ซึ่งอาจมีหรือไม่มีน้ําแข็งปกคลุมอยู่บนผิวดินก็ได้ 
เช่น เขตทุนดร้าของรัสเซีย  

ปริมาณน้ าแข็ง 
 ข้อมูลดาวเทียมท่ีติดตามศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงของน้ํ าแข็ งบนโลก 
สามารถประมาณได้ว่า มีน้ําแข็งปกคลุมผืน
แผ่นดินอยู่ท่ีทวีปแอนตาร์กติก ธารน้ําแข็งท่ี
กรีนแลนด์และธารน้ําแข็งตามยอดเขาสูง 
รวมเป็นพื้นท่ีกว่า 17 ล้านตารางกิโลเมตร 
คิดเป็น 10 % ของพื้นท่ีโลกท้ังหมด ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแผ่นน้ําแข็งท่ีขั้วโลกใต้กว่า15 ล้าน
ตารางกิโลเมตร และเป็นธารน้ําแข็งท่ีเกาะกรีนแลนด์ ประมาณ 1.8 ล้านตารางกิโลเมตร โดยปริมาณแผ่น
น้ําแข็งท่ีขั้วโลกใต้และบนเกาะกรีนแลนด์ รวมกันแล้วอยู่ท่ี 28 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตร นอกนั้นเป็นน้ําแข็งท่ีปก
คลุมยอดเขาอีกไม่มากนัก ในขณะที่ 10% ของพื้นแผ่นดินมีเพอร์มาฟรอสต์แทรกตัวอยู่ในชั้นดิน 
 ส่วนน้ําแข็งท่ีปกคลุมโลกในส่วนท่ีเป็นทะเลและมหาสมุทรจะมีอยู่ใน 2 พื้นท่ีหลักๆ คือ บริเวณชาย
ขอบของทวีปแอนตาร์กติกในซีกโลกใต้ เป็นแผ่นน้ําแข็งท่ียื่นต่อเนื่องมาจากแผ่นน้ําแข็งบนพื้นทวีปลงไป
ลอยตัวอยู่ในทะเลหรือท่ีเรียกว่า Ice Shelf ซึ่งในฤดูหนาว Ice Shelf รอบๆ ทวีปแอนตาร์กติก จะมีพื้นท่ี 17-20 
ล้านตารางกิโลเมตร และลดลงเหลือ 3-4 ล้านตารางกิโลเมตรในฤดูร้อน และน้ําแข็งในทะเลท่ีสําคัญอีกส่วนหนึ่ง
คือ แผ่นน้ําแข็งท่ีปกคลุมมหาสมุทรอาร์กติกท่ีขั้วโลกเหนือ ซึ่งมีพื้นท่ีในฤดูหนาวประมาณ 14-16 ล้านตาราง
กิโลเมตร และจะเหลือเป็นน้ําแข็งถาวรราว 7-9 ล้านตารางกิโลเมตรเมื่อผ่านพ้นฤดูร้อนไป 
 
 
 



8 
 

หน้าที่ของน้ าแข็งของโลก  
1. ดูดซับและรับพลังงานตามวัฏจักรน้ า 
 น้ําแข็งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ําและวัฏจักรพลังงานของโลก กล่าวคือ การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะ
ของน้ํา เมื่อน้ําได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปในอากาศ และได้รับความเย็นใน
อากาศก็จะกลั่นตัวเป็นละอองน้ําเล็กๆ เมื่อรวมตัวกันมากขึ้นก็กลายเป็นเมฆ จนกระทั่งกระทบความเย็นอีกครั้ง 
ก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ําจนกระทั่งกระทบความเย็นอีกครั้งก็กลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ํา ลูกเห็บ และหิมะตกลงสู่พื้น 
การเปลี่ยนสถานะของน้ําเหล่านี้ดําเนินไปโดยมีพลังงานเป็นตัวกระทํา ซึ่งเป็นกลไกของโลกท่ีจะมีการปรับตัว
ให้อยู่ในสภาวะสมดุลกับปริมาณพลังงานท่ีโลกได้รับจากดวงอาทิตย์และความสามารถของโลกท่ีจะกักเก็บ
พลังงานเหล่านั้นเอาไว้ 

2. แทนป่าไม้ในเมืองหนาว 
 ในเขตร้อน ป่าไม้ทําหน้าท่ีเสมือนฟองน้ําดูดซับน้ําไว้ในฤดูฝนและค่อยๆปลดปล่อยออกมาหล่อเลี้ยง
สรรพชีวิตในฤดูแล้ง น้ําแข็งก็ไม่ต่างกัน เพราะในเขตหนาวหรือยอดเขาสูงๆ จะมีป่าไม้ท่ีเป็นแหล่งกักเก็บน้ํา
น้อยมาก ดังนั้นน้ําแข็งจึงทําหน้าท่ีเสมือนเป็นฟองน้ําท่ีโอบอุ้มน้ําเอาไว้ชะลอการไหลบ่าของกระแสน้ําด้วย
ความเย็นที่ทําให้น้ําเป็นน้ําแข็ง และค่อยๆละลายเป็นน้ําออกมาหล่อเลี้ยงแม่น้ําสายต่างๆในฤดูร้อน น้ําแข็งท่ัว
โลกจึงเป็นแหล่งกักเก็บน้ําจืดที่มีปริมาณมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของน้ําจืดทั้งหมดในโลก 

3. รักษาระดับอุณหภูมิโลก 
 ชั้นบรรยากาศและแผ่นดินเป็นส่วนท่ีรับพลังงานรังสีมาจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน
ความร้อน น้ําและวัฏจักรของน้ําทําหน้าท่ีเก็บสะสมความร้อนส่วนเกินในช่วงฤดูร้อน และปล่อยออกมาในช่วง
ฤดูหนาว โดยในฤดูร้อนพลังงานส่วนเกินในน้ําทะเลและบรรยากาศจะถูกใช้ไปในการละลายน้ําแข็ง ดังนั้น
อุณหภูมิของน้ําทะเลและอากาศในฤดูร้อนจึงไม่ร้อนมากนัก ในขณะท่ีในฤดูหนาวน้ําทะเลและน้ําในบรรยากาศ
จะกลายสภาพเป็นน้ําแข็ง ซึ่งก็จะมีการคายความร้อนออกมา ทําให้โลกในฤดูหนาวไม่หนาวมากนัก  ดังนั้น
น้ําแข็งจึงเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาระดับอุณหภูมิโดยรวมให้แก่โลก 
 นอกจากนี้ น้ําแข็งท่ีปกคลุมพื้นท่ีต่างๆ ของโลก รวมท้ังเพอร์มาฟรอสยังทําหน้าท่ีสะท้อนรังสีและ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับออกสู่ชั้นบรรยากาศ ได้ถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีสีขาว โดยเฉพาะน้ําแข็งท่ี
ปกคลุมพื้นท่ีทะเล ยังทําหน้าท่ีเป็นฉนวนรักษาระดับอุณหภูมิของท้ังน้ําทะเลและบรรยากาศในบริเวณนั้นไม่ให้
มีความแตกต่างกันมาเกินไป และช่วยทําให้ทะเลซึ่งมีสีคล้ําไม่สามารถดูดซับความร้อนได้ น้ําทะเลจึงยังคงมี
อุณหภูมิเย็นเป็นปกติ และทําให้น้ําแข็งมีการสะสมตัวได้ดีขึ้น   
 

ผลกระทบจากการที่น้ าแข็งที่ขั้วโลกละลาย 

ยิ่งละลาย โลกยิ่งร้อน 
 พื้นผิวของน้ําแข็งขั้วโลก ทําหน้าท่ีสะท้อนรังสีความร้อน
จากดวงอาทิตย์กลับสู่บรรยากาศได้ถึง 90% ในขณะท่ีน้ําทะเลก็
สามารถดูดความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ถึง 90% เช่นกัน ซึ่ง
หมายถึงว่า ยิ่งโลกมีพื้นผิวน้ําแข็งน้อยลงเท่าใด โลกก็ยิ่งร้อนมาก
ขึ้นเท่านั้น น้ําแข็งบริเวณขั้วโลกกําลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลก
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ร้อนมากท่ีสุด ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2543 เรือดําน้ํานิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า แผ่นน้ําแข็งท่ีปกคลุม
ขั้วโลกเหนือมีความหนาลดลงจากความหนาโดยเฉลี่ย 3 เมตรในปี พ.ศ. 2503 ละลายลงเหลือ 2 เมตรภายใน
เวลา 30 ปี และในรอบ 10 ปีนี้ อุณหภูมิบริเวณขั้วโลกเหนือท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจเป็นไปได้ตาม
แบบจําลองทางภูมิอากาศท่ีทํานายว่า ภายใน 25 ปีข้างหน้า เราอาจได้เห็นขั้วโลกเหนือในหน้าร้อนท่ีไม่มีแผ่น
น้ําแข็งปกคลุมเลย 

การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้าํทะเล 
 นักวิทยาศาสตร์พยายามท่ีจะพยากรณ์ระดับน้ําทะเลในอนาคต โดยให้ความสําคัญท่ีการละลายของ
น้ําแข็งท่ีทวีปแอนตาร์กติกและท่ีกรีนแลนด์เป็นหลัก เพราะเป็นน้ําแข็งท่ีเกิดจากการตกและทับถมของหิมะซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อระดับน้ําทะเลและมีปรมิาณมหาศาล ถ้าน้ําแข็งท้ัง 2 แหล่งนี้ละลายหมด จะทําให้ระดับน้ําทะเล
สูงขึ้นถึง 67 เมตร อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับท่ี 4 ของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้คาดการณ์การ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในระยะสั้นท่ีปีละประมาณ 1-2 มิลลิเมตร หรือ 1-2 เซนติเมตรใน 10 ปี โดย
คาดการณ์ว่า ในศตวรรษหน้าหรือราวปี 2100 ระดับน้ําทะเลน่าจะสูงขึ้นราว 90 เซนติเมตร อันเป็นผลมาจาก
ท้ังน้ําแข็งละลายและน้ําทะเลอุ่นขึ้นจนมีการขยายตัว 

สึนามิจากภูเขา 
 บนยอดเขามี่ปกคลุมด้วยธารน้ําแข็ง มักจะมีทะเลสาบ (Glacier Lake) 
ขนาดมหึมา ซึ่งมีขอบอ่างเป็นน้ําแข็ง ดังนั้น ถ้าหากมีการละลายและบางลง ก็อาจ
ทําให้เกิดการแตกของอ่างอย่างฉับพลัน ทําให้น้ําในอ่างทะลักลงสู่ท่ีราบเชิงเขาซึ่ง
เป็นท่ีอยู่อาศัย  

การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้าํในมหาสมุทร 
 กระแสการไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทร (Great Ocean Conveyer Belt) เกิดจากการขับเคลื่อนโดย
อุณหภูมิและความเค็มของน้ําทะเล จึงได้ชื่อว่าเป็น Thermohaline Circulation โดยจะไหลหมุนเวียนตาม
เส้นทางท่ีผ่านพื้นท่ีมหาสมุทรหลักๆ คือในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและใต้ น้ําทะเลถูกทําให้เย็นและจมลงสู่
ก้นมหาสมุทร จากนั้นก็จะไหลลงทางใต้ เลี้ยวไปทางตะวันออกเข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย และไปสู่มหาสมุทร
แปซิฟิก ตามลําดับ กระแสน้ําในท่ีลึกเหล่านี้ เมื่อไหลไปนานๆ ก็จะอุ่นขึ้นและค่อยๆ ทยอยผุดขึ้นมาตามทางท่ี
เคลื่อนท่ีไปกลายเป็นน้ําอุ่นท่ีผิวหน้ามหาสมุทร ซึ่งจะไหลย้อนกลับไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและใต้ 
เข้าสู่กระบวนการจมตัวอีกครั้งหนึ่ง เป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุด และเป็นกระบวนการควบคุมอุณหภูมิที่สําคัญท่ีสุดของ
โลก 
 เมื่อน้ําแข็งละลาย จะมีน้ําจืดเติมลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกเพิ่มขึ้น กลายเป็นชัน้น้ําจืดท่ีลอยขวาง
แนวทางการไหลของกระแสน้ํา กระทบถึงระบบการถ่ายเทความร้อนระหว่างมหาสมุทรตา่งๆ อย่างรุนแรง 
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ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้น 

1. ผลกระทบต่อระดับน้าํทะเลและพื้นท่ีชายฝั่ง 
 พื้นท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลในแต่ละประเทศท่ัวโลกมีลักษณะแตกต่างกันท้ังแบบท่ีเป็นพื้นดิน หิน หรือ 
ทราย และลักษณะท่ีเป็นท่ีราบแอ่งกระทะ  หรือท่ีราบหน้าผา เมื่อระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ย่อมแตกต่างกัน คือ 
 น้้าทะเลเข้าท่วมพื้นท่ีชายฝั่ง  น้ําทะเลจะหนุน

ขึ้นและไหลเข้าท่วมพื้นท่ีท่ีมีระดับต่ําเป็นท่ี
ราบลุ่มชายหาดท่ีเป็นพื้นดินหรือทราย รวมท้ัง
หมู่เกาะต่างๆ โดยรอบ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ
ท่ีมีพื้นท่ีชายฝั่งทะเลท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ต้อง
อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ท่ีอื่น  

 น้้าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง  เมื่อระดับน้ําทะเลเพิ่ม
สูงขึ้น ประกอบกับมีการทรุดตัวของแผ่นดิน 
และความรุนแรงของคลื่นลมท่ีพัดเข้าชายฝั่งท่ีเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งท่ีทวีความ
รุนแรงขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับสิ่งก่อสร้างในบริเวณชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น 

 
2. สภาพอากาศท่ีแปรปรวนและรุนแรง 
 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มท่ีไม่เท่ากันของอุณหภูมิพื้นผิวโลกบริเวณ
เส้นศูนย์สูตรและบริ เวณขั้วโลก ส่งผลให้ เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศโลกท่ีประกอบด้วยส่วน
ท่ีเป็นน้ํา ลม อากาศ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นหรือสัมผัสได้ใน
รูปของลมฟ้าอากาศ พายุมรสุมประจําปี ปริมาณฝน 
ความแห้งแล้ง ฯลฯ แล้วในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จาก
ความซับซ้อน (Complexity) และการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (Dynamics) ของระบบภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
การทํางานหรือปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบ รวมท้ังความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศในแต่
ละภูมิภาค ความแตกต่างของความร้อนในบรรยากาศและการเปลี่ ยนแปลงของการไหลเวียนของน้ําใน
มหาสมุทร ทําให้การศึกษาเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือพื้นท่ีต่างๆของโลกท้ังในเชิง
ปริมาณ ความถี่ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้แบบจําลองสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ ยังไม่
สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนและชัดเจน อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านี้มักมีข้อสรุปท่ีตรงกันว่า ระบบ
ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน และภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์
มีส่วนอย่างมากในการเร่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้ 
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 คลื่นความร้อน 
คลื่นความร้อน (Heat Wave) คือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติท่ีสภาวะอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ ทําให้
เกิดอากาศร้อนจัดสะสมอยู่ในพื้นท่ีๆ หนึ่ง โดยคลื่นความร้อน
อาจเป็นอากาศร้อนท่ีพัดพามากับกระแสลมแรงจากทะเลทรายก็
ได้ มักเกิดในฤดูร้อน ใกล้เคียงกับวันท่ีมีอุณหภูมิอากาศสูงสุดใน
รอบปี ซึ่งอาจมีความชื้นสูงร่วมด้วย โดยข้อบ่งชี้ว่าเป็นคลื่น
ความร้อน คือ มีอุณหภูมิสูงมาก ตั้งแต่ 40-49.5 องศาเซลเซียส 
(เขตร้อน) หรือ 30-34 องศาเซลเซียส (เขตหนาว) คลื่นความ
ร้อน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 แบบสะสมความร้อน เกิดในพื้นท่ีซึ่งสะสมความร้อนเป็นเวลานาน อากาศแห้ง ลมนิ่ง เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง ทําให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เคลื่อนท่ี เมื่ออุณหภูมิร้อนสะสมหลายวันจะเกิด
คลื่นความร้อนมากขึ้น เช่น หากพื้นท่ีไหนมีอุณหภูมิ 38-41 องศาเซลเซียส แล้วไม่มีลมพัด
ต่อเนื่อง 3-6 วัน ไอร้อนจะสะสมจนกลายเป็นคลื่นความร้อน ซึ่งคลื่นความร้อนแบบนี้มักจะเกิดใน
บริเวณท่ีอยู่ในเขตร้อน อยู่ห่างจากทะเลและมีพื้นท่ีกว้างพอสมควร (หากเป็นพื้นท่ีท่ีติดทะเล การ
เกิดคลื่นความร้อนจะไม่รุนแรง ประมาณ 41-44 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเป็นพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ลึกเข้าไป
ในแผ่นดิน การเกิดคบลื่นความร้อนอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 49.1-49.7 องศาเซลเซียสได้) ภูมิภาคท่ี
มักเกิดคลื่นความร้อนชนิดนี้ ได้แก่ อินเดีย แอฟริกา ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ แคลิฟอร์เนีย 

 แบบพัดพาความร้อน เป็นคลื่นความร้อนท่ีเกิดจากลมแรงหอบความร้อนจากทะเลทราย หรือเส้น
ศูนย์สูตรปริมาณมากๆ ขึ้นไปในเขตหนาวและสามารถคงอุณหภูมิไว้ จนทําให้บริเวณท่ีลมร้อนพัด
ผ่านอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ระยะหนึ่งจนกว่าลมร้อนจะพัดผ่านหรือสลายตัวไป มักเกิดขึ้นในเขตหนาว
ซึ่งมีอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนอยู่ท่ีประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส เมื่อมีคลื่นความร้อนถูกพัดมา 
อุณหภูมิอาจจะสูงถึง 35 องศาเซลเซียสได้ คลื่นความร้อนประเภทนี้ มักเกิดขึ้นท่ียุโรปบริเวณเขต
เมดิเตอร์เรเนียน แคนาดาตอนใต้ แคลิฟอร์เนีย โดยคลื่นความร้อนประเภทนี้ มักทําให้ไฟป่าท่ี
เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นด้วย  

 การเกิดคลื่นความร้อนนี้อาจจะกินระยะเวลาเพียงไม่ก่ีวัน หรือคงอยู่นานหลายอาทิตย์ แต่ก็เป็นภัย
ธรรมชาติชนิดหนึ่งท่ีนอกจากจะคร่า
ชีวิตประชากรเป็นจํานวนมาก ยังส่งผล
ต่อการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีเกิดคลื่น
ความร้อน ดังตัวอย่างกรณี ท่ีมีคลื่น
ความร้อน ท่ียุ โรป  ทํา ให้ เ กิดความ
เสียหายของการเพาะปลูกธัญพืช และ
ก่อให้เกิดไฟป่า หรือกรณีท่ีเกิดน้ําท่วม
อย่างฉับพลันเนื่องจากการละลายตัว
ของธารน้ําแข็ง (พ.ศ. 2546) ท่ีประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ 
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 ถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นโดยตรงจากปรากฏการณ์โลกร้อนหรือไม่ แต่แน่ชัดว่า 
เมื่อโลกร้อนขึ้น อาจส่งผลให้ภัยจากสภาพอากาศเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ 
พบว่า การเกิดปรากฎการณ์คลื่นความร้อน (Heat Waves) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท่ัวโลก ตัวอย่างเมื่อฤดูร้อนปี 
ค.ศ.2003 คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่กระจายไปโดยเฉพาะในยุโรป ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง 35,000 คน  
 
 ฤดูกาลท่ีเปลี่ยนแลง  
 ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา สภาพฝนตกหนักได้เกิดบ่อยขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ในอนาคต
แนวโน้มฝนตกหนักจะเพิ่มขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ และภัยพิบัติท่ีตามมาด้วยคือ น้ําป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ําท่วม
ใหญ่ ก็อาจเกิดบ่อยขึ้นและสร้างความเสียหายร้อยแรงหากไม่มีการเตรียมรับมือหรือป้องกัน  ในทางตรงข้าม 
ในช่วง 30 ปี ท่ีผ่านมา ฤดูแล้งในหลายพื้นท่ีได้ยาวนานขึ้น ความแห้งแล้งขยายพื้นท่ีกว้างขวางออกไป 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเขตร้อนและเขตก่ึงร้อนของโลก ส่งผลให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําและทะเลสาบหลายแห่งลดลง 
ในช่วงฤดูแล้ง 
 การใช้แบบจําลองสภาพภูมิอากาศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางระบบภูมิอากาศ พบว่า 
เมื่อโลกร้อนขึ้น การอุ่นตัวเหนือพื้นดินจะมีมากกว่าเหนือมหาสมุทร และบริเวณท่ีจะมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
มากท่ีสุด จะอยู่ในแถบขั้วโลก บริเวณท่ีมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้อยท่ีสุด อยู่ท่ีบริเวณเหนือมหาสมุทรแอ
ตแลนติคเหนือและบริเวณมหาสมุทรโดยรอยทวีปแอนตาร์กติกา นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาด้วยแบบจําลอง 
ยังสรุปด้วยว่า การตกของฝนท่ัวโลกจะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 2 ต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของผิวโลกทุกๆ 1 
องศาเซลเซียส ในขณะที่ ในแง่ของพื้นท่ี บริเวณขั้วโลกเหนือ จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในฤดูหนาว  และในหลาย
ภูมิภาคท่ีมีฝนตกมากในฤดูฝน ก็อาจเผชิญกับอุทกภัย หรือน้ําท่วมแบบฉับพลัน ขณะเดียวกัน ในบางภูมิภาค
ของโลก ช่วงระยะเวลาของการท้ิงช่วงของฝนจะยาวนานมากขึ้น นั่นหมายถึงพื้นท่ีดังกล่าวจะมีฤดูแล้งท่ี
ยาวนาน ซึ่งอาจหมายถึง ความแห้งแล้งท่ีอาจเกิดขึ้นตามมา 
 สําหรับประเทศในเขตอบอุ่น จะมีฤดูหนาวท่ีสั้นขึ้น อุ่นมากขึ้น พร้อมกับมีฝนตกมากขึ้นในฤดูหนาว 
ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานมากขึ้น อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมากขึ้น  
 ในภูมิภาคเขตร้อนและก่ึงเขตร้อน อุณหภูมิจะสูงขึ้น ทําให้อากาศท่ีร้อนอยู่แล้ว ยิ่งร้อนจัดและแห้งแล้ง
มากขึ้น 
 ส่วนในเขตร้อนชื้น จะมีฝนตกชุก และตกหนัก มีพายุที่รุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น 
 
 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) 
 จากข้อเท็จจริงท่ีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ปริมาณลมในมหาสมุทรเป็นสภาพการสะสมพลังงานความ
ร้อนของน้ําท่ีผิวบนของมหาสมุทร และเป็นสภาพท่ีจะทําให้เกิดลมพายุ และลมพายุหมุน เมื่ อระดับความหนา
ของระดับน้ําอุ่นท่ีผิวของมหาสมุทรลงไปลึกมากขึ้นเกินกว่า 200-300 เมตร พลังงานความร้อนท่ีสะสมไว้ก็จะ
มากพอท่ีจะทําให้เกิดพายุหมุนรุนแรงท่ีผิวมหาสมุทรได้  
 การท่ีกระแสน้ําอุ่นไหลช้าลง (เนื่องจากมีความเข้มข้นของความเค็มลดลงจากการท่ีน้ําแข็งท่ีขั้วโลก
ละลาย) ในขณะที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น (ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา อุณหภูมิของน้ําทะเลสูงขึ้นประมาณ 0.8 องศา
เซลเซียส โดยมีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิลึกลงไปใต้ทะเลถึง 3,000 เมตร หรือ 3 กิโลเมตร) อัน
เนื่องมาจากภาวะโลกร้อน พลังงานท่ีสะสมท่ีผิวมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นโอกาสเกิดลมฟ้าอากาศแปรปรวน
ผิดปกติ โดยเฉพาะการเกิดพายุ จะมีโอกาสเกิดมากขึ้นและเกิดรุนแรงขึ้น โดยลมพายุหมุนท่ีเกิดขึ้น ได้แก่  
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 พายุไซโคลนเขตร้อน เกิดอยู่ในระหว่างเส้นรุ้ง 5 องศาเหนือ และ 20 องศาใต้ของเส้นศูนย์สูตร มี
ความแรงของลมมากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถทําความเสียหายให้กับพื้นท่ีมากถึง 16 
ตารางกิโลเมตร มักจะเกิดเหนือท้องทะเลท่ีมีอุณหภูมิผิวน้ําเกิน 27 องศาเซลเซียส ท้ังนี้  พายุ
หมุนหรือพายุไซโคลนเขตร้อนท่ีในมหาสมุทรแอตแลนติก มีชื่อเรียกว่า พายุเฮอริเคน ในขณะพายุ
ชนิดเดียวกันนี้ ถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก จะเรียกชื่อว่า พายุไต้ฝุ่น ขนาดความรุนแรงของพายุ
หมุน ไม่ว่าจะเป็นเฮอริเคนหรือไต้ฝุ่นนี้ มีขนาดตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5 ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นตาม
เลขกํากับ โดยระดับ 1 มีความเร็วลมกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป และระดับ 5 มีความเร็ว
ลมตั้งแต่ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความรุนแรงของพายุจะลดลงเมื่อพายุมีการปลดปล่อยพลังงาน
ออกไป เมื่อพายุหมุนขึ้นบกท่ีใดก็สามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เพราะหอบเอาท้ังน้ํา
ทะเลและฝนมา ทําให้น้ําท่วมฉับพลันและทําลายอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง หรือพื้นท่ีเพาะปลูก
พืช ตามแนวทางท่ีผ่าน   

 พายุโซนร้อน มีความแรงของกระแสลม ตั้งแต่ 62 ถึง 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 พายุทอร์นาโด เป็นลมพายุท่ีมีการหมุนตัวอย่างรุนแรงมากของอากาศ มีความแรงของลมมากถึง 

500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว สามารถทําความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนอย่าง
รุนแรง ส่วนใหญ่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  
 ซึ่งในระยะ 30 ปีท่ีผ่านมา พบว่า พายุหมุนเขตร้อน เกิดถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ดังตัวอย่าง การเกิด
พายุเฮอริเคนแคทรีนา (Katrina) ท่ีพัดถล่มเมืองนิวออร์ลีนในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างย่อยยับ เมื่อเดือน
สิงหาคม ค.ศ.2005 ซึ่งในอดีต พายุเฮอริเคนไม่เคยเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าว เช่นเดียวกับโศกนาฏกรรม
ของไซโคลนนากีสท่ีพัดถล่มประเทศพม่า ก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น  
 พายุไต้ฝุ่นที่เคยทําสถิติเข้าญี่ปุ่นปีละ 7 ลูก ปีหลังๆ มาได้พัดเข้าถึง 10 ลูก ไม่แพ้ประเทศในแถบทะเล
จีนใต้ จากเดิมที่มีพายุไต้ฝุ่นเฉลี่ยปีละ 10 กลายเป็นเกทอบ 20 ลูก ในช่วงปีท่ีผ่านมา 
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3. ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ํา 
 สภาวะอากาศของโลกท่ีร้อนขึ้นจะทําให้น้ําผิวดิน เช่น 
ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ําเกิดการระเหยมากขึ้น และผลท่ีจะเกิด
ตามมาคือ ปริมาณน้ําฝนจะเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดอุทกภัยอย่าง
รุนแรงในบางพื้นท่ีของโลก แต่ในบางพื้นท่ีท่ีมีอัตราการระเหย
ของน้ําสูงกว่าปริมาณน้ําฝนที่ได้รับ จะทําให้บริเวณนั้นแห้งแล้ง 
เช่น ทะเลสาบและแม่น้ําท่ีแห้งเหือดลง ดินแห้งเร็วขึ้น เป็นต้น 
ความแห้งแล้งท่ีเกิดขึ้นจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาค
เกษตรกรรม การคมนาคมทางน้ํา การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ํา 
และการอุปโภคบริโภค 
 ผลกระทบท่ีกล่าวมานี้ นอกจากจะส่งผลต่อมนุษย์แล้ว สิ่งแวดล้อมก็จะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
เช่นกัน เช่น แหล่งน้ําท่ีมีน้ําน้อยลงจะมีความเข้มข้นของมลพิษสูงขึ้น ปริมาณน้ําฝนท่ีมากเกินไป จะทําให้เกิด
การชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นต้น 

ประเด็นสําคัญในผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําอาจสรุปได้ดังนี้ 
o ถึงแม้ฝนจะตกมากขึ้น แต่ก็จะมีการระเหยมากขึ้นเช่นกัน โดยท่ัวไปแล้ว การเร่งตัวของวงจรน้ํานี้จะทํา

ให้มีน้ําฝนมากขึ้น แต่คําถามคือ น้ําฝนท่ีมากขึ้นนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีต้องการหรือไม่ 
o ปริมาณฝนจะตกมากขึ้นในบางพื้นที่และลดลงในบางพื้นที่ 
o ภูมิภาคใกล้ขั้วโลกเหนืออาจมีน้ําผิวดินมากขึ้นเนื่องจากฝนตกมากขึ้น 
o หิมะและน้ําแข็งบนภูเขาละลายเร็วขึ้น  อาจทําให้ขาดแคลนน้ําจืดในพื้นที่ท่ีอาศัยแหล่งน้ําจากหิมะหรือ

น้ําแข็งบนภูเขาสูง  
o แรงกดดันของปัญหาในด้านทรัพยากรน้ําท่ีมีมากขึ้น จะนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้น เพราะ

สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไปมีผลเชื่อมโยงไปถึงปริมาณน้ํา การจัดสรรน้ํา และความสามารถในการ
ผลิตอาหาร ปัญหาท่ีรุนแรงขึ้นจะเป็นสาเหตุให้ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและการเมืองมีมากขึ้น 
โดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีมีทรัพยากรน้ําจํากัด 
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4. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ระบบนิเวศ  คืออะไร 
 ระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ี
ดํารงชีวิตอยู่ ระบบนิเวศหน่ึงๆ ประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิต
ดํารงอยู่และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว เช่น พืช
และสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ต่างๆ ต้องการบริเวณที่อยู่อาศัยที่มี
ขนาดอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อว่าการมีชีวิตอยู่รอด
ตลอดไป 
 
ระบบนิเวศบนบก  คือ ระบบนเิวศท่ีเกิดขึ้นในบริเวณของส่วนที่เป็นแผ่นดิน ได้แก่ 
 ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าต่างๆ ช่วยกําบังลมพายุ เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ทํา

ให้ฝนตกตามฤดูกาล ช่วยควบคุมอุณหภูมิบนโลก ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวดิน และอากาศ ผลิต
ก๊าซออกซิเจน (O2) และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แหล่งสะสมปุ๋ยธรรมชาติ ลดความรุนแรง
ของน้ําป่าและการพังทลายของหน้าดินที่เกิดจากกระแสน้ําไหลบ่า 

 ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ํา เป็นตัวกลางทําให้เกิดความสมดุล
ระหว่างทะเลกับบกเป็นแหล่งพันธุ์ไม้ต่างๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายอย่างเป็นแหล่งอาหาร
ท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นฉากกําบังลม ป้องกันการชะล้างท่ีรุนแรงท่ีเกิดจากลมมรสุมและเป็นเสมือนกําแพง
ป้องกันการพังทลายของดินรากของพันธุ์ไม้ช่วยกรองสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในน้ํา  

ระบบนิเวศในน้้า คือ ระบบนิเวศท่ีเกิดขึ้นในส่วนท่ีเป็นพืน้น้าํทั้งหมด 

 ระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ํา และพืชน้ําเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคัญของมนุษย์และ
สัตว์ต่างๆ เป็นแหล่งท่ีให้น้ําในการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 

 ระบบนิเวศในทะเล เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล และ
ติดต่อกันตลอด ทําให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ระดับความเค็ม และระดับ
ความลึก กระแสน้ําในมหาสมุทรมีการหมุนเวียนเชื่อมต่อกัน กระแสน้ําท่ีเคลื่อนท่ีจากส่วนลึกจะพาเอา
แร่ธาตุท่ีอยู่ก้นทะเลขึ้นมาสู่ผิวน้ํา  

 เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่บนโลก ล้วนได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนี้ และจําเป็นต้องมีการปรับตัวใหม่ เพื่อสนองตอบต่อปัจจัยและเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตท่ี
ไม่สามารถปรับตัวได้ จะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ในท่ีสุด การสูญหายไปของสิ่งมีชีวิตแม้เพียงชนิดเดียว ย่อม
กระทบต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ส่งผลต่อความสมดุลและคงอยู่ของระบบนิเวศนั้นๆ 
 ระบบนิเวศป่าไม้ เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น การระเหยของน้ําก็จะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในบางพื้นท่ีมี
ปริมาณน้ําฝนที่มากกว่าปกติ และในบางพื้นท่ีเกิดความแห้งแล้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทําให้พื้นท่ีป่าไม้ใน
บริเวณเหล่านั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของประเภทป่าไม้ เช่น ป่าแล้งเขตร้อนจะลุกล้ําเข้าไปในป่าชื้นใกล้
เขตร้อน  หรือ เกิดการสูญพันธุ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าบางชนิด เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตให้
เข้าสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้ และระบบนิเวศของป่าไม้ก็จะเสียสมดุล 
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 ระบบนิเวศป่าชายเลน  เมื่อโลกร้อนขึ้น ระดับน้ําทะเลเพิ่มมากขึ้น ทําให้พืชท่ีอยู่ในป่าชายเลนล้ม
ตาย ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณป่าชายเลนลดลง ในขณะท่ีเกิดเป็นหาดเลนเพิ่มมากขึ้นแทน ดังนั้นวงจรชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร ท่ีวางไข่ และเจริญเติบโตในเบื้องต้นก่อนออกสู่ทะเล เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลาย ทําให้ระบบนิเวศของป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปจนเสียสมดุล หรืออาจจะไม่มีระบบ
นิเวศป่าชายเลนอีกเลย  
 ระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด  เมื่อโลกร้อนขึ้น น้ําในแหล่งต่างๆจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้สิ่งมีชีวิต
ในแหล่งน้ําจืด เช่น ปลาบางชนิดสูญพันธุ์ หรือจุลินทรีย์น้ําจืดบางชนิดท่ีชอบหรือสามารถเจริญได้ในน้ําท่ีมี
อุณหภูมิสูง มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าท่ีควรจะมีในแหล่งน้ํา จะส่งผลทําให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ํานั้นเสีย
ความสมดุลได้ 
 ระบบนิเวศในทะเล เมื่อโลกร้อนขึ้น น้ําแข็ง
ในทะเลมีปริมาณลดลง น้ําในทะเลมีปริมาณสูงขึ้น ทํา
ให้เกิดการรวมตัวในแนวดิ่งของน้ําและคลื่น และการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการหมุนเวียนของน้ําทะเล  
ส่งผลให้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลลด
น้อยลง สัตว์ทะเลบางชนิดเกิดการสูญพันธุ์ และเกิด
การเคลื่อนย้ายของทรัพยากรชีวภาพ เช่น ปลาน้ําลึก 
ท่ีอาศัยอยู่ก้นทะเลท่ีมนุษย์ไม่สามารถลงไปได้ กลับ
ขึ้นมาตดิอวนลากปลาของชาวประมง นอกจากนี้ยังเกิด
การฟอกขาวของปะการังตามแนวชายฝั่งท่ัวโลกเป็นจํานวนมาด้วย 
 
5.  ผลกระทบต่อการเกษตร 

ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมอิากาศเปลี่ยน 
 พื้นท่ีในละติจูดกลางและสูงขึ้นไปอาจได้รับผลดีจากการท่ีผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากอากาศท่ีอบอุ่นขึ้นนี้ จะเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกใน
บริ เวณท่ีแต่ เดิมมีอากาศหนาวเกินไป เช่น ประเทศ แคนาดา กลุ่ม
สแกนดิเนเวีย รัสเซีย อาร์เจนตินา และชิลี ในขณะเดียวกัน ในพื้นท่ีเขตร้อน 
พืชที่ให้ผลผลิตสูงสุดอยู่แล้วในปัจจุบัน อาจมีผลผลิตลดลงเนื่องจากความร้อน
และแห้งแล้งท่ีเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากความร้อนท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ผลผลิตในพื้นท่ี
เขตร้อนอาจลดลงมากถึงร้อยละ 10-30 และผลผลิตท่ีหายไปนี้ไม่สามารถ
ชดเชยด้วยผลผลิตท่ีเพิ่มจากการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพ
ด้อยกว่า 
 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพฝนจะมีผลต่อความชุ่มชื้นใน

ดิน ในพื้นท่ีมีมีฝนตกมาก พื้นท่ีจะชุ่มชื้นมากขึ้น ในขณะท่ีบางภูมิภาคท่ีมีฝนตกน้อยลงจะแห้งแล้งมากขึ้น 
พื้นท่ีท่ีเสี่ยงต่อความแห้งแล้งอยู่แล้ว จะได้รับผลกระทบท่ียาวนานมากขึ้น  
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ผลกระทบท่ีเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศท่ีเพิ่มมากขึ้นอาจช่วยผลผลิตต่อไร่ของพืชต่างๆ เพราะพืชใช้
ก๊าซดังกล่าวเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง การเพิ่มขึ้นของก๊าซนี้จะทําให้การส่องทะลุของแสงแดด
ลดลง การใช้น้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพืชท่ีอยู่ในเขตหนาวเย็นและชุ่มชื้น เช่น ข้าวเจ้า ข้าว
สาลี ข้าวบาเลย์ มันสําปะหลัง และมันฝรั่ง ซึ่งอาจให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30 ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ศัตรูพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของกลุ่มพืชท่ีอยู่ในเขตร้อนชื้น เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง อ้อย ซึ่งมี
ความสําคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศกําลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ กลับมีไม่มาก 

6. ผลกระทบต่อการประมง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา  
และอุณหภูมิของน้ํา อาจส่งผลต่อความสามารถในการแพร่พันธุ์ ความ
อยู่รอด และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ํา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคัญ 
อย่ างไร ก็ตาม พบว่ า  ผลผลิตประมงโลกในภาพรวมอาจไม่
เปลี่ยนแปลงจากการท่ีโลกร้อนขึ้น แต่ผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิดใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นท่ีอาจต้องเปลี่ยนแปลงพันธุ์หรือโยกย้าย
สถานท่ีเลี้ยงปลา ผลกระทบระดับท้องถิ่นอาจมีแรงกดดันต่อความ
มั่นคงทางอาหารของประเทศท่ีปลาเป็นแหล่งโปรตีนท่ีสําคัญ 
 
7. สุขภาพอนามัย 

ผลกระทบทางตรง 
1. อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไปเป็นผลต่อความกดของอุณหภูมิ และความถี่ของ

การเกิดคลื่นความร้อน  อุณหภูมิ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมากมี
ความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดความเจ็บป่วยและการตาย  ในกลุ่ม
ประชากรผู้สูงอายุ เด็กทารก และประชากรท่ีมีความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ และหลอดเลือดหัวใจ 

2. ความถี่ของการเกิดภาวะท่ีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี
ความสัมพันธ์ต่อสถิติด้านสุขภาพ เช่น อัตราการเจ็บป่วย อัตราการ
ตาย การบาดเจ็บ ท้ังยังทําให้เกิดภาวะเครียดจากการต้องย้ายถ่ินฐาน 

ผลกระทบทางอ้อม 
1. เกิดโรคติดเชื้อ เนื่องจากการสูญเสียประสิทธิภาพด้านการ

สุขาภิบาล ขาดแคลนน้ําสะอาด ขาดการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา เพราะรูปแบบและพื้นท่ีในการระบาดเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างพื้นฐานของการบริการด้านสุขภาพในท้องถิ่นมี
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จํากัด คุณภาพชีวิตต่ําลงจากสภาวะน้ําท่วมอย่างรุนแรง เป็นต้น 
2. โรคท่ีเกิดจากแมลงเป็นพาหะ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก หรือไข้เหลือง เปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

และการแพร่กระจาย เนื่องจากพาหะของเชื้อมีความไวต่อการผันแปรของอุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น
เร่งวงจรชีวิตของแมลงท่ีเป็นพาหะนําโรค ทําให้ระยะฟักตัวของเชื้อลดลง และการแพร่กระจายไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้อุณหภูมิยังส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในการสัมผัสเชื้อ ท่ีสําคัญคือ ประเทศไทย ยัง
ไม่มีงานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของ
โรคสองชนิดนี้ 

3. ปริมาณน้ําฝนท่ีเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการกระจายของน้ําผิวดิน และภาวะน้ําท่วม เพิ่มความเสี่ยงในการท่ี
อาหารและน้ําจะปนเปื้อนเชื้อท่ีทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) เป็นต้น  

4. เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ คุณภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง เช่น 
ผลผลิตตกต่ํา สารอาหารลดลง ส่งผลในระยะยาวต่อสุขภาพ  

5. เกิดอาการเครียด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ การต้องย้ายถิ่นฐาน 
และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ําสะอาด ส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดปัญหาสังคม 
ปัญหาทางโครงสร้างประชากร และความมั่นคงทางจิตใจของประชาชน 

6. เกิดโรคหอบหืด ภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจจากสารพิษทางอากาศ เช่น สารคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และฝุ่นละอองท่ีเพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง 
นอกจากนี้โรคทางเดินหายใจเหล่านี้ยังเกิดจากการก่อรูปของสารพิษทางอากาศประเภททุติยภูมิ
จําพวก photochemical oxidants ท่ีเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ และส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโดยทํา
ปฏิกิริยาทางเคมีกับชั้นบรรยากาศ 

 
3.4 ฝนกรด 

 
มารู้จักฝนกรดกันเถอะ 

 ฝนกรดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เมื่อฝนท่ี
ตกลงมามีสภาพเป็นกรด ทําให้สามารถกัดกร่อนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมท้ังทําให้ต้นไม้และพืชพันธุ์
ต่างๆ ล้มตายเป็นบริเวณกว้าง น้ําฝนท่ีซึมลงสู่ดินหรือไหลบนผิวดิน ทําให้ท้ังดินและแหล่งน้ํามีสภาพเป็นกรด 
เกิดผลกระทบต่อพืชและสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น  
 
ฝนกรดเกิดขึ้นได้อย่างไร  
 สารมลพิษหลักท่ีทําให้เกิดฝนกรด คือ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) โดยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินท่ีมีส่วนประกอบของ
กํามะถัน (ซัลเฟอร์) อยู่เป็นจํานวนมาก (เช่นถ่าน
หินชนิดลิกไนต์) ของโรงงานหรือโรงไฟฟ้าท่ีมีการ
ใช้ ถ่ านหิน เป็ น เชื้ อ เพลิ ง โดยไม่ มี เ ครื่ อ งดั ก
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จับซัลเฟอร์ ตลอดจนไม่มีการใช้กระบวนการทําความสะอาดถ่านหินก่อนเผาไหม้ ในขณะท่ีออกไซด์ของ
ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ไดออกไซด์บางส่วนเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์  

ท้ังซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ เมื่อลอยขึ้นไปในอากาศจะรวมตัวกับไอน้ํา กลายเป็น
กรดกํามะถัน (หรือกรดซัลฟูริค) และกรดไนตริก และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนเป็นสารประกอบซัลเฟตและ
ไนเตรต สะสมในอากาศ จนในทีสุดรวมกับน้ําฝน ตกลงสู่พื้นดินกลายเป็น “ฝนกรด” หรือถ้ารวมตัวกับหิมะหรือ
น้ําค้าง หิมะและน้ําค้างนั้นจะมีสภาพเป็นกรดเช่นเดียวกัน  
 
ความเป็นกรดขนาดไหนถึงเรียกว่าฝนกรด 
 

 13 โซดาไฟ  
12 ยาฟอกขาว 
11 แอมโมเนีย 

10.5 ยาเคลือบกระเพาะ 
8.5 น้ําในทะเลสาบบางแห่ง 
8.3 น้ําทะเล 
8.2 เบกก้ิงโซดา 
7.4 เลือดคน 
7.0 น้ํากลั่น 
6.6 นม 
5.6 น้ําฝนธรรมดา 
5.0 น้ําแครอท 
4.2 น้ํามะเขือเทศ 
4 น้ําในบ่อเหมือง 

3.0 แอปเปิล 
2.2 น้ําส้มสายช ู
2.0 น้ํามะนาว 
1.0 กรดซัลฟูริค 
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ผลกระทบของฝนกรด  
 

ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ 
แหล่งน้ําท่ีมีสภาพเป็นกรด  เมื่อถูกนําไปใช้จะสามารถกัดกร่อนภาชนะรวมท้ังท่อทางเดินส่งน้ํา ทําให้

สารโลหะหลายชนิดสลายตัวออกมาปนเปื้อนกับน้ํา สารโลหะเหล่านี้ ได้แก่ ตะก่ัว (มีผลต่อสมอง โดยเฉพาะ
การพัฒนาการของสมองเด็ก สําหรับผู้ใหญ่ จะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคหัวใจ) แคดเมียม (มีผลในการทําลายไต) แอสเบสตอส (เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในปอดและโรคทางเดิน
หายใจอื่นๆ) อลูมิเนียม (มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง) 
 นอกจากนี้ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ ยังมีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ 
โดยเฉพาะกับเด็ก คนชราและหญิงมีครรภ์ ตลอดจนผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคหลอดลมอักเสบอยู่เดิม  
ดังกรณีท่ีเกิดขึ้นที่บ้านสบเตี๋ย อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เมื่อเดือนตุลาคม  2535 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ฝนกรดจะไม่รุนแรงจนทําให้เสื้อผ้าขาดวิ่นในทันทีทันใด การเกิดภาวะฝนกรดต่อเนื่องกันเป็น

เวลานานก็ทําให้เกิดผลเหล่านี้ตามมา 
 สัตว์และพืชบางชนิดตายลง ทําให้เกิดการขาดช่วงของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ 
 คุณภาพดินแย่ลง ไม่สามารถปลูกพืชได้ 
 ต้นไม้มีความต้านทานโรคต่ําลง 
 กัดกร่อนโลหะหนัก จนทําให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา 
 ทําลายอาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

 
3.5 มลภาวะอากาศในเมือง 

 
การใช้ทรัพยากรพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้อากาศเป็นพิษ โดย

ก๊าซหรือเขม่าท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงาน เข้าไปปนเปื้อนกับก๊าซท่ีมีอยู่ในอากาศ แล้วทําให้
องค์ประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไป เช่น ทําให้ปริมาณของก๊าซตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายๆ ตัว สูงเกินค่า
มาตรฐาน จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สารทีทําให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศ ที่สําคัญๆ มีดังนี้  
 
คาร์บอนมอนอกไซด์  

เกิดจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงเช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม และถ่านไม้ โดยเฉพาะการเผา
ไหม้จากเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและ
รส เมื่อหายใจเข้าไปจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดและรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงกลายเป็นคาร์บอกซิ
ฮีโมโกลบิน (carboxy-hemoglobin) การรวมตัวของคาร์บอนมอนอกไซด์กับเม็ดเลือดจะเกิดได้ดีกว่าออกซิเจน
ถึง 200 เท่า ดังนั้น ร่างกายซึ่งเคยได้รับออกซิเจนจากฮีโมโกลบินจะเกิดการขาดออกซิเจน ทําให้เกิดอาการ
วิงเวียนศีรษะ ง่วงเหงาหาวนอน ถ้าร่างการได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นเวลานาน หัวใจจะต้องทํางานหนักใน
การสูบฉีดเลือดให้ไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ และถ้าได้รับในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้  
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ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือถ่านไม้ ซึ่งมีกํามะถันปะปนอยู่ ทําให้เกิดควันของซัลเฟอร์
ออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์เป็นกรด ดังนั้นเมื่อร่างกาย
ได้รับก๊าซชนิดนี้จะเกิดอาการระคายเคืองของอวัยวะท่ีได้รับ เช่น แสบจมูก เจ็บคอ แสบตา แสบคันตามผิวหนัง 
และถ้าก๊าซชนิดนี้รวมตัวกับฝุ่นจะทําให้เยื่อบุทางเดินหายใจ อักเสบ และหายใจลําบาก 
 
ออกไซด์ของไนโตรเจน  

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 550 องศาเซลเซียส และเกิดได้มากท่ีสุดเมื่อ
อุณหภูมิสูงกว่า 1,100 องศาเซลเซียส ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมีสภาพเป็นกรด ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อ
สุขภาพเช่นเดียวกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนี้ ก๊าซชนิดนี้ยังสามารถทําปฏิกิริยากับสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนทําให้เกิดก๊าซโอโซนและสารพิษอื่นๆ เช่นฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน  
 
ไฮโดรคาร์บอน  

เกิดจาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือจากการท่ีน้ํามันเชื้อเพลิงท่ียังไม่ได้ถูกเผาไหม้
ถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสียหรือรั่วไหลออกจากแหล่งกักเก็บในรูปของไอระเหย เช่นการรั่วไหลในขบวนการ
กลั่นน้ํามันปิโตรเลียม หรือการรั่วไหลจากถังน้ํามันของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไฮโดรคาร์บอนนี้ เมื่อโดน
แสงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยากับก๊าซตัวอื่นๆ กลายเป็นสารมลพิษรูปใหม่ท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เกิดเป็น
ก๊าซโอโซน และก๊าซฟอร์มาดีไฮด์  และเมื่อสารเหล่านี้รวมตัวกับหมอกหรือควันก็จะกลายเป็นหมอกควันพิษ 
 
ควันด า ควันขาว  
 ควันดํา ส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องยนต์ใช้น้ํามันดีเซลถึงร้อยละ 40 ท่ีเหลือมาจากแหล่งอื่นๆ เช่น
เครื่องยนต์เบนซิน และบางส่วนจากโรงงาน ในควันดําประกอบด้วยอนุภาคของถ่าน และสารอื่นๆ อีกมากจาก
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
 ควันขาว คือสารไฮโดรคาร์บอนหรือน้ํามันเชื้อเพลิงท่ียังไม่ได้ถูกเผาไหม้ แล้วถูกปล่อยออกมาทางท่อ
ไอเสีย เกิดจากการท่ีเครื่องยนต์ไม่ได้รับการบํารุงรักษา โดยเฉพาะในรถจักรยานยนต์เก่า เนื่องจากสาร
ไฮโดรคาร์บอนมีโมเลกุลใหญ่ จึงเห็นได้ชัดเจน เป็นสีขาวหรือขาวปนเทา มีปัญหายิ่งกว่าควันดํา เพราะเมื่อโดน
แสงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยาสร้างก๊าซโอโซนอันเป็นพิษภัยร้ายแรงขึ้น  
 
ฝุ่นละออง  

ไดแก่อนุภาคแขวนลอยท่ีเกิดขึ้นจากควัน เขม่า ขี้เถ้า ท่ีเหลือจากการเผาไม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 
รวมท้ังอนุภาคของคาร์บอนท่ีเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ฝุ่นละอองมีขนาดต่างๆ กัน ดังนั้นนอกจากจะทํา
ความสกปรกต่ออาคารบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมแล้ว ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน) ยังทําให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่นทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ ฝุ่นละอองท่ีมีเชื้อโรคหรือสารก่อมะเร็งเกาะติดอยู่ จะทําหน้าท่ี
เป็นตัวพาให้เชื้อโรคหรือสารก่อมะเร็งนั้นเข้าสู่ร่างกายจนถึงขั้นทําให้เกิดโรคได้ 
 


