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พ.ศ. 2533 มานี้ ไดมีการบันทึกถึงปที่มีอากาศรอนที่สุดถึง 3 ป คือ ป พ.ศ. 2533,
พ.ศ.2538 และป พ.ศ. 2540 แมวาพยากรณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยังมีความไมแนนอนหลายประการ แตการถกเถียงวิพากษวิจารณไดเปลี่ยนหัวขอ
จากคําถามที่วา “โลกกําลังรอนขึ้นจริงหรือ” และ “ผลกระทบจากการที่โลก

รอนขึ้นจะสงผลรายแรง และตอเนื่องตอสิ่งที่มีชีวิตในโลกอยางไร”

เมืองใหญแหลงกอกาซเรือนกระจกที่หยุดยั้งไมได

สภาวะโลกรอน (Global Warming) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
สภาพภูมิอากาศทั้งหมด เชนอุณหภูมิ ฝน ลม เปนตน ซึ่งสงผลใหอุณหภูมิของโลก
เฉลี่ยสูงขึ้น สรางความเสียหายแกโลกมากมาย ไดแก การเกิดภัยธรรมชาติตางๆ
เชน ปรากฏการณเอลนิโน การเกิดพายุไซโคลนบอยขึ้น แผนดินถลมและน้ําทวม
การประมงไดรับความเสียหาย เชื้อโรคติดตอชนิดตางๆ เจริญเติบโตและแพรกระจาย
ไดรวดเร็ว เปนตน
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วงกวางขึ้นเรื่อยๆ จากกิจกรรมของมนุษย โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทําใหปริมาณกาซเรือนกระจก ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด
กาซมีเทน กาซไนตรัสออกไซด ฯลฯ ถูกปลอยสูบรรยากาศหอหุมผิวโลกมากขึน้ กั้นการสะทอนกลับของรังสีอนิ ฟราเรด สงผลให
อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น 1.5 - 6 องศาเซลเซียส การปลดปลอยสารเคมีบางชนิด ทําใหชั้นโอโซนในบรรยากาศเกิดชองโหวและ
เบาบางลง รังสีจากดวงอาทิตยที่ทําใหเกิดมะเร็งสามารถสองผานเขามายังโลกมากขึ้น ทําใหเปนอันตรายอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตบนโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย แตเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแก ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย
พายุฝนฟาคะนอง พายุทอรนาโด แผนดินถลม และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหลานี้พบวา ผูที่อาศัยอยูในเขต
พื้นที่ที่เสี่ยงกับการเกิดเหตุการณดังกลาว ซึ่งไดรับผลกระทบมากกวาพื้นที่สวนอื่นๆ ยังไมไดรับการเอาใจใสและชวยเหลือ
เทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวาการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เปนเหตุใหปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง
ซึ่งทําใหจํานวนผูอดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นอีก 60 - 350 ลานคน และในศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิของโลกจะรอนขึ้นเฉลี่ย 1.4 - 5.8
องศาเซลเซียส เนื่องจากภาวะเรือนกระจก และรายงานของ UNEP ไดระบุวาในอีก 50 ป สภาวะโลกรอนจะสรางความเสียหาย
ใหแกโลกคิดเปนเงินปละประมาณ 12.9 ลานลานบาท

โลกรอนขึ้นทุกวัน น้ําแข็งขั้วโลกกําลังละลายหนัก ไมเวนแตเจาหมีขั้วโลกที่เดือดรอนเพราะไมมีกอนน้ําแข็งจะเกาะ หมีเหลานี้อาจตองจมทะเลขั้วโลก
ตายสักวัน และจากนี้มนุษยอยางพวกเราก็จะจมน้ําไปตามกัน เพราะเมื่อน้ําแข็งขั้วโลกลาย น้ําก็ยอมไหลเพิ่มปริมาณตามมหาสมุทรตางๆ มากขึ้น

ปจจุบันนี้ สัญญาณเบื้องตนของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไดปรากฏขึ้นอยางชัดเจนสําหรับประเทศไทย เชน
เหตุการณสึนามิใน 6 จังหวัดอันดามัน การเกิดเหตุการณแผนดินไหว การเกิดน้ําทวมใหญในรอบหลาย 10 ป ในพื้นที่ภาคเหนือ
สวนในตางประเทศก็ประสบปญหาภัยธรรมชาติเชนกัน เชน พายุเฮอริเคนในสหรัฐอเมริกา และพายุไตฝุนในญี่ปุน เปนตน
ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววาการที่โลกรอนขึ้น
ในป จ จุ บั น นี้ ไ ม ใ ช เ กิ ด จากกลไกธรรมชาติ แ ต เ กิ ด จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย ทั้ ง การตั ด ไม ทํ า ลายป า และการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชน ทั้งนี้เปนเพราะปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จะสงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้น 0.7 องศาเซลเซียส หรือการเพิ่มขึ้นของสาร
ซีเอฟซีในชั้นบรรยากาศจากการปลอยออกมาของเครื่องคอมเพรสเซอรในตูเย็น หรือการรั่วของสารซีเอฟซีในแอรรถยนต
ขณะวิ่งผานเนินลูกระนาด
มีการประเมินสถานการณวาอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นนั้น จะทําใหน้ําแข็งขนาดใหญบริเวณขั้วโลกละลายและทําให
น้ําทะเลทั่วโลกสูงขึ้น ทําใหชายฝงทะเลของไทยเลื่อนไปอยูถึง จ.ลําปาง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากนักวิทยาศาสตรประจําองคการ
นาซาชื่อ “เจมส แฮนเซน” ผูเชี่ยวชาญดานภูมิอากาศที่รายงานผลการตรวจสอบสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก
แลวคาดการณวาภายในศตวรรษนี้จะเพิ่มขึ้น 1 ฟาเรนไฮต
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อุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้น การกลายเปนไอที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแพรระบาดของโรคในเขตรอนหลายชนิด เชน มาลาเรีย
ไขเลือดออกแลว ยังแสดงออกมาผานหายนภัยทางธรรมชาติที่ทวีจํานวนมากขึ้นในรอบทศวรรษที่ผานมา ทั้งการเกิดไฟปาทีเ่ พิม่
จํานวนครั้งมากขึ้น การเกิดคลื่นและพายุที่รุนแรงขึ้นหิมะตกอยางหนักหนวงหรือเกิดวิกฤติภัยแลงในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก
การชะลอไมใหความรอนในโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตและพฤติกรรมการใชพลังงาน
ซึ่งตองทํารวมกันทั้งโลก แตปญหาก็คือ ขณะที่คนในประเทศแถบยุโรปตื่นตัว ตระหนักในเรื่องของสภาวะเรือนกระจก
ดวยการปลูกปาในเมือง (Urban forest) หรือการทําคารบอนเครดิต (Carbon credit) กันมาก ทวาประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช
พลังงานมากสุดในโลกกลับยังไมมีการตระหนักในเรื่องนี้ เชนเดียวกับในประเทศไทยเองที่คนสวนใหญก็ยังไมใหความสนใจ

แมวาปจจุบันจะมีพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) เปนมาตรการทางกฎหมายที่ใชในการดําเนินการ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ในการรับมือกับภาวะโลกรอน โดยประกาศในขอตกลงครั้งประวัติศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) ที่ประชุม UNFCCC ไดประกาศรับรอง
ในป พ.ศ.2535 วาการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GreenhouseEffect)
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษยในระดับโลก
เปน “เปาหมายสูงสุด” ขององคการฯ โดยมีประเทศอุตสาหกรรมรายใหญของโลก คือ ญี่ปุน และอีกหลายประเทศ
ในยุโรปใหการสนับสนุนสนธิสัญญานี้อยางตอเนื่อง ทําใหสนธิสัญญาเกียวโตประสบความสําเร็จและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
16 กุมภาพันธ 2548 โดยมีประเทศตางๆ ทั่วโลกใหการสนับสนุนรวมทั้งประเทศไทยดวย
อยางไรก็ตาม การชวยกันตระหนักถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมของโลกถือเปนสิ่งสําคัญ ถึงเวลาแลวที่ประเทศตางๆ
ทั่วโลกจะตองรณรงคใหมีการใชพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ เชน พลังงานลม พลังงานแสงแดด เพื่อทดแทนการใชพลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเปนแหลงกําเนิดหลักของกาซคารบอนไดออกไซด พรอมกับรวมรณรงคใหใชพลังงานอยางรูคุณคา
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การปรับตัวเตรียมพรอมรับสถานการณจะประสบความสําเร็จไดจะตองเกิดจากความรวมมือ
อยางจริงจังระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชนและองคกรประชาชน เชน การมีขอบังคับและคิดคาใชจายในกิจกรรม
ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก การลดการเดินทางดวยรถยนตโดยหันมาใชรถจักรยาน หรือระบบขนสงมวลชน และการปลูกตนไม
เพื่อดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด เปนตน

พลังงานสะอาดอยางพลังงานลมเปนอีกทางเลือกสําคัญในการแกปญหา
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ผลกระทบดานสุขภาพ ก็เปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ภาวะโลกรอนไมเพียงทําให
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป แตมีสิ่งซอนเรนที่แอบแฝงมาพรอมปรากฏการณนี้ดวย เมื่อโลกรอนขึ้นจะสรางสภาวะที่พอเหมาะพอควร
ใหเชื้อโรคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการฟกตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืชที่เปนอาหาร
ของมนุษยบางชนิด โรคที่ฟกตัวไดดีในสภาพอากาศรอนชื้นของโลกจะเพิ่มขึ้นมากในอีก 20 ปขางหนา ทั้งจะมีการติดเชื้อ
เพิ่มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไขสา อหิวาตกโรค และอาหารเปนพิษ นักวิทยาศาสตรในที่ประชุมองคการอนามัยโลก และ
London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัยศึกษาดานสุขอนามัยและเวชศาสตรเขตรอนของอังกฤษ แถลงวา
ในแตละปประชาชนราว 160,000 คน เสียชีวิตเพราะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน ตั้งแตโรคมาลาเรียไปจนถึงการขาดแคลน
สุขอนามัยที่ดี และตัวเลขผูเสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัวในอีก 17 ปขางหนา แถลงการณของคณะแพทยระบุวาในประเทศ
กําลังพัฒนาจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้มากที่สุด เชน ในประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตน ประกอบกับการใหความรูในดานการดูแลรักษาสุขภาพที่ดียังมีไมเพียงพอ

สถานการณปจจุบัน
อุณหภูมิของโลกมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ในป พ.ศ. 2541 เปนปที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุด และในป พ.ศ .2544 ถือเปนปที่
อุณหภูมขิ องโลกสูงขึ้นเปนอันดับที่สอง อันเปนผลมาจากปรากฏการณลานิญา หรือปรากฏการณทอี่ ุณหภูมขิ องพืน้ ผิวมหาสมุทร
แปซิฟกอุนขึน้ อยางผิดปกติ ที่ผานมาพบวาอุณหภูมิของโลกจะมีอัตราเฉลี่ยที่สูงกวาระดับปกติอยางตอเนื่องมาตั้งแตทศวรรษที่
1980 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้นเปนไปอยางชาๆ แตในอนาคตมีความเปนไปไดวาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทําใหสถานการณและปญหาที่แตกตางกันในแตละประเทศแตละสวนของโลกดังนี้
แถบขั้วโลกเหนือ ไดรับผลกระทบมากทีส่ ุดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉาะอยางยิ่งภูเขาน้ําแข็ง กอนน้ําแข็ง
จะละลายอยางรวดเร็ว ทําใหระดับน้ําทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลลงสูทั่วโลกทําใหเกิดน้ําทวมไดทกุ ทวีป ทําใหสัตวทะเล
เสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป
ทวีปยุโรป ยุโรปใต ภูมิประเทศจะกลายเปนพื้นที่ลาดเอียง เกิดความแหงแลงในหลายพื้นที่ ปญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากธารน้ําแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมดวยหิมะจะละลายจนหมด
ทวีปเอเชีย จะเกิดฤดูกาลทีแ่ หงแลง มีน้ําทวม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น สภาวะอากาศแปรปรวน
อาจทําใหเกิดพายุตางๆ มากมายเขาไปทําลายบานเรือนทีอ่ ยูอาศัยของประชาชน
ทวีปอเมริกาเหนือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะไดรับผลประโยชนเนื่องจากอากาศที่อุนขึ้น ทุง หญาใหญของแคนาดา
และทุงราบใหญสหรัฐอเมริกาจะตายเพราะความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอสัตวที่อาศัยอยูในบริเวณนี้
รัฐที่เปนเกาะเล็กๆ จะไดรับผลกระทบจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น กัดกรอนชายฝง จะสรางความเสียหายแกระบบนิเวศ
แนวปะการังจะถูกทําลาย ปลาทะเลประสบปญหา เนื่องจากระบบนิเวศที่แปรเปลี่ยนไป ธุรกิจทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญจะสูญเสีย
รายไดไป ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลจะเปลี่ยนไป
ประเทศไทย ในอีก 50 - 100 ปขางหนา คาดวาอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึน้ 2.5 - 6 องศาเซลเซียส น้ําทะเลจะสูงขึ้นจนทําให
กรุงเทพฯ จมน้ํา ปริมาณน้าํ ฝนจะเปลี่ยนแปลงทั้งแหงแลงหนักและน้าํ ทวมใหญ

-5-

การมีสวนรวมของประชาชน
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการลดการปลดปลอยสารเรือนกระจกและสารที่ทําลายชั้นโอโซน ดังนี้
U เลือกใชอุปกรณหรือเครื่องใชที่ไมไดผลิตจากสารซีเอฟซี(CFCs) หรือมีสารซีเอฟซี เชนตูเย็น ตูแชเย็น

เครื่องปรับอากาศ
U ใชเครื่องปรับอากาศเทาที่จําเปนแลวหันมาใชพัดลม เปดหนาตาง
U ซื้อสเปรยที่ขางกระปองติดฉลาก Non-CFCs และใชแปรงทาสีแทนที่จะใชกระปองฉีดสเปรย
U ขับขี่ยานพาหนะที่ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
U การสัญจรโดยการเดิน หรือเดินทางโดยรถจักรยาน หรือโดยสารรถประจําทาง
U ใชพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม เปนตน
U ลดปริมาณขยะและนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน และลดการเผาตนไมในปาและตามทุง

ในปจจุบันรัฐบาลประเทศตางๆ ไดสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนอยางแพรหลาย โดยใชมาตรการ
จูงใจทางภาษี รวมไปถึงการใหเงินสนับสนุน ซึ่งพลังงานทดแทนที่ไดรับการศึกษาวิจัยถึงความเปนไปไดใน
การนํามาใชมีดวยกันหลายชนิด และที่มีความสําคัญอยางมาก คือเชือ้ เพลิงที่ไดจากพืช เชน เอทานอล และ ไบโอดีเซล
รวมทั้งพลังงานทดแทนอื่นๆ อีก เชน พลังงานน้ํา ลม แสงอาทิตย การเรงสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทน
เปนสิ่งที่จําเปนอยางเรงดวนสําหรับประเทศไทยเชนกัน

แหลงทีม่ าขอมูล
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http://www.siamhealthy.net/Thai/ARTICLE/ECOLOGY/article/E_4.htm
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