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 ภาวะโลกร้อน คือ ภาวะที่อุณหภูมิที่พื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการดูดซับและการคายรังสีความ

ร้อนของแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gases; GHGs) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้จะท�าให้การละลาย

ของธารน�้าแข็งและหิมะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี้ยังทวีความรุนแรงของพายุ ท�าให้บริเวณชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะอย่าง

รนุแรง แก๊สเรอืนกระจกประกอบด้วยแก๊สหลายชนดิ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มเีทน ไนตรสัออกไซด์ 

และไอน�้า แก๊สเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะ

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) และการเร่งการย่อยสลายของอินทรีย์สารเพื่อ

การเกษตร หากมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้ออกสู่บรรยากาศมากเกินไปจนท�าให้สมดุล

ของแก๊สเหล่านี้ในบรรยากาศเสียสภาพไป ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบอย่าง

ชัดเจนต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และ สุขภาพของมนุษย์ในอนาคต 

 ค�ำส�ำคัญ :  แก๊สเรือนกระจก, ภาวะโลกร้อน, ระดับน�้าทะเล

บทน�า

	 ภาวะโลกร้อน	เป็นประเดน็ทีป่ระเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลกสนใจ	และได้น�าเข้าหารอืในการประชมุระดบั

โลกในหลายโอกาส	แม้แต่การประชุมสุดยอดประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก	หรือ	การประชุม	

จี-๘	 (G-8: Group of Eight)	 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๔๘	ที่	 สหราชอาณาจักร	 ยังได้หยิบยก

ปัญหาดังกล่าวมาหารือในที่ประชุม	 นอกจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ	 	 ดร.อาจอง	 ชุมสาย	ณ	 อยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะโลกร้อน	(Global Warming)	และ	อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า๑		ได้กล่าวใน

งานสัมมนาของบริษัท	เฮงเค็ล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่า	ภาวะโลก

ร้อนในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากทุกขณะ	ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

มาก	ท�าให้เกดิพายมุากขึน้	และคาดการณ์ว่า	๓๐	ปีข้างหน้า	ภาคกลางของไทยจะจมลงใต้ทะเล	ซึง่ตรงกบั

ข้อมลูขององค์การนาซ่า	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ทีร่ะบวุ่าระดบัน�้าทะเลของไทยจะสงูขึน้	๗	เมตร	เนือ่งจาก
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ภาวะโลกร้อน	 ส่งผลให้ภาคกลางของประเทศไทยจะจมอยู่ใต้ทะเล	 ดร.อาจอง	 ยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	

ภายใน	6	ปี	รัฐบาลควรต้องเริ่มคิดเรื่องย้ายเมืองหลวงได้แล้ว	และเมืองหลวงใหม่ควรตั้งอยู่สูงกว่าระดับ

น�้าทะเล	๔๐-๕๐	เมตร	นอกจากนี้	ดร.สมิทธ		ธรรมสโรช	ประธานกรรมการอ�านวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ	ยังได้ประกาศเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่า	อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดสตอมเซิร์จ	(Storm Surge)	หรือ	คลื่น

พายหุมนุบรเิวณชายฝ่ังทะเล	เพราะปัจจบุนัธารน�้าแขง็ขัว้โลกละลายตวัอย่างรวดเรว็	ท�าให้ระดบัน�า้ทะเล

สงูขึน้	โลกของเราเตม็ไปด้วยน�้าถงึ	๓	ใน	๔	ส่วน	ครึง่หนึง่อยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก	ส่งผลให้น�า้หนกัของโลก

ไม่เท่ากัน	เปลือกโลกจะเริ่มเคลื่อนไหว	จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวมากขึ้น	โดยเฉพาะตามรอยต่อของเปลือก

โลก	ทะเลอนัดามนั	ประเทศอนิโดนเีซยี	และฟิลปิปินส์	ศ.	ดร.ธนวฒัน์		จารพุงษ์สกลุ๒		ได้ให้ข้อมลูเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงระดบัน�้าทะเลสมัพทัธ์ในปัจจบุนัว่า	ระดบัน�า้ทะเลบรเิวณอ่าวไทยเปลีย่นแปลงสงู

ขึ้นทุกขณะ	โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากการตรวจวัดระดับน�้าทะเลที่บริเวณปากแม่น�้าทั้งสี่	พบว่า	ระดับน�้า

ทะเลสถานปีากแม่น�า้ท่าจนี	สถานป้ีอมพระจลุจอมเกล้า	สถานปีากแม่น�า้เจ้าพระยา	และสถานปีากแม่น�า้

บางปะกง	สงูขึน้	๔๒.๐			๒๐.๕			๑๕.๐			และ	๔.๐	มลิลเิมตรต่อปี	ตามล�าดบั	ข้อมลูดงักล่าวสอดคล้องกบั

รายงานของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปลีย่นปลงภมูอิากาศ	:	ไอพซีซี	ี(Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC)	พ.ศ.	๒๕๕๐	ที่ว่า	ระดับน�้าทะเลของโลกเพิ่มสูงขึ้น	๓	มิลลิเมตรต่อปี	

ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณ	๑๕๐	ปีที่ผ่านมา	ระดับน�้าทะเลทั่วโลกสูง

ขึ้นเพียง	๑.๒-๑.๘	มิลลิเมตรต่อปี๓	นอกจากนี้	กรมทรัพยากรธรณีของประเทศไทยยังได้รายงานเพิ่มเติม

ว่า	จากการตรวจติดตามระดับน�้าทะเลบริเวณอ่าวไทย	พบว่า	ระดับน�้าทะเลบริเวณอ่าวไทยสูงขึ้นถึง	๕.๘	

มิลลิเมตรต่อปี	ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยไปทั่ว	โดยเฉพาะ

ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง	ซึง่เป็นต้นเหตสุ�าคญัแห่งการท�าลายพืน้ที	่ก่อปัญหา	และสร้างความเดอืดร้อนให้

แก่คนชายฝั่งซ�้าแล้วซ�้าเล่า	และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ	จากผลการส�ารวจ	พบว่า	ชายฝั่งทะเล

ของประเทศไทยตลอดแนว	๒,6๐๐	กโิลเมตร	ถกูกดัเซาะไปแล้วถงึ	6๐๐	กโิลเมตร	ซึง่ถอืว่าผดิปรกตมิาก	

ส่วนพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน	 ตั้งแต่ปากแม่น�้าบางปะกงถึงจังหวัดเพชรบุรี	 มีชายฝั่งยาวกว่า	 ๑๒๐	

กิโลเมตร	ที่ก�าลังเผชิญปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงนั้น	 	จากผลการส�ารวจ	พบว่า	ประมาณ	๓๐	ปีที่

ผ่านมา	ที่ดินชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย	บริเวณดังกล่าวหายไป	๑๘,๐๐๐	ไร่	ยิ่งไปกว่านั้น	การกัดเซาะไม่

ได้เกิดขึ้นเฉพาะชายฝั่งทะเลเท่านั้น	แต่กัดเซาะลึกลงไปที่พื้นผิวทะเลด้วย	โดย	๓๐	ปีที่ผ่านมา	แผ่นดินใต้

ทะเลหายไปแล้วประมาณ	๑๘๐,๐๐๐	ไร่	

	 อนึ่ง	 สาเหตุหลักอีกประการหนึ่งที่ท�าให้ระดับน�้าทะเลของประเทศไทยสูงขึ้น	 นอกจากปัญหา

ภาวะโลกร้อนแล้วนั้น	คือ	ปัญหาแผ่นดินทรุดของประเทศไทย	ในปี	๒๕๒๗	พื้นที่กรุงเทพมหานครมีอัตรา
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การทรุดตัวมากกว่า	๑๐	เซนติเมตรต่อปี	แต่เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการป้องกันต่าง	ๆ	ท�าให้

ปัจจุบันนี้มีอัตราการทรุดประมาณ	๑-๔		เซนติเมตรต่อปี๔	ถือเป็นข่าวดี			

แก๊สเรือนกระจก๕, ๖, ๗ 

	 แก๊สเรือนกระจก	 คือ	 แก๊สที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศ	 และมีสมบัติยอมให้รังสีคลื่นสั้น

จากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังพื้นผิวโลกได้	แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิว

โลกเอาไว้	แก๊สเรือนกระจกที่ส�าคัญ	และเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์	การเกษตร	และอุตสาหกรรม	

ได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	มีเทน	ไนตรัสออกไซด์	ไอน�้า๕	โดยเฉพาะ	คาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งเป็นแก๊ส

เรือนกระจกที่ส�าคัญ	 และมีปริมาณมากที่สุด	 เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เป็นส่วนใหญ่	 สังเกตได้จาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่	พ.ศ.	๒๒9๓	เป็นต้นมา	ท�าให้มีการน�าพลังงานจากฟอสซิล	(Fossil	Fuel)	

เช่น	ถ่านหิน	น�้ามัน	ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนมาใช้เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้เกิดการปลดปล่อยแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ	ปริมาณแก๊สนี้เพิ่มขึ้นจาก	๒๗๐	ส่วนในล้านส่วน	(พีพีเอ็ม	:	ppm)	ใน

ช่วงก่อน	พ.ศ.	๒๒9๓	เป็น	๓6๐	ส่วนในล้านส่วน	ในปัจจุบัน	และคาดว่าจะเพิ่มเป็น	๒	เท่า	๗๐๐	ส่วนใน

ล้านส่วน	ภายใน	พ.ศ.	๒6๔๓๘

ภาวะเรือนกระจก๕, ๖, ๗

	 ภาวะเรือนกระจกคือภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลก	 โดยเฉพาะบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นโลก	

ประมาณ	๑๐-๑๕	กโิลเมตร	(เป็นชัน้บรรยากาศทีม่คีวามหนาแน่นของมวลอากาศสงูสดุ	คอื	ประมาณ	๗๕	

เปอร์เซ็นต์ของมวลอากาศทั้งหมด)		ท�าตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้แสงอาทิตย์ส่วนของรังสีคลื่นสั้นผ่านลง

มายังผิวโลกได้	 แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้	 จากนั้นก็จะคาย

พลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก	 เพื่อให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ	

และเหมาะสมกบัสิง่มชีวีติบนผวิโลก	แต่มแีก๊สบางชนดิทีเ่รยีกว่าแก๊สเรอืนกระจกสะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศ

มากเกนิสมดลุ	แก๊สเหล่านีส้ามารถดดูกลนืรงัสคีลืน่ยาวช่วงอนิฟราเรด	และคายพลงังานความร้อนได้ด	ีส่ง

ผลให้พื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น	ดังแสดงในรูปที่	๑
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ภาวะโลกร้อน (Global Warming)๙

	 ภาวะโลกร้อนคือภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของพื้นผิวโลกสูงขึ้น	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้ภูมิอากาศ

เปลีย่นแปลง	ภาวะโลกร้อนอาจจะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงของปรมิาณฝน	ระดบัน�า้ทะเล	และมผีลกระทบ 

อย่างกว้างขวางต่อพืช	สัตว์	และมนุษย์	ปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	ได้แก่	กิจกรรมของมนุษย์ 

โดยเฉพาะกิจกรรมที่ท�าให้เกิด	 แก๊สเรือนกระจก	 (Greenhouse Gases)	 มี	 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

มเีทน	ไนตรสัออกไซด์	และ	ไอน�า้	เป็นต้น	ถกูปล่อยให้มาสูช่ัน้บรรยากาศห่อหุม้ผวิโลกมากขึน้	แก๊สเหล่านี้ 

จะท�าตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังผิวโลกได	้ แต่จะดูดกลืนรังสี

คลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกชั้นบรรยากาศโลก	จากนั้นตัวบรรยากาศเอง

จะแผ่รงัสคีวามร้อนออกมาอกีครัง้หนึง่	รงัสคีวามร้อนเหล่านีส่้วนหนึง่จะหลดุหายไปในอวกาศ	แต่ส่วนหนึง่ 

จะกลับลงมาสู่บรรยากาศชั้นล่างและพื้นผิวโลก	 ท�าให้พื้นผิวโลกยังคงร้อนแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืน	

ชัน้บรรยากาศ	และ	แก๊สเรอืนกระจกของโลกทีเ่กดิขึน้จากกลไกธรรมชาตเิป็นสิง่ทีจ่�าเป็น	โดยจะท�าหน้าที่

ควบคมุให้โลกมอีณุหภมูเิฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ	๑๕	องศาเซลเซยีส	ซึง่เป็นอณุหภมูทิีส่ิง่มชีวีติสามารถด�ารงอยู่

รูปที่ ๑  แสดงปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ที่มา	:	http://www.svg-environcentre.com/services_globalwarming02.html๙
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ได้	แต่ปัจจุบันปรากฏการณ์เรือนกระจกจากกลไกของธรรมชาติถูกท�าลายจนเสียสมดุลไปแล้ว	เนื่องจาก	

แก๊สเรอืนกระจกต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิจากกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของมนษุย์	ได้แก่	การเผาไหม้เชือ้เพลงิ	ถกูส่งขึน้ไปสะสม

อยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินพอดี	 จึงเป็นเสมือนว่าทุกวันนี้โลกของเรามีแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	

เพื่อกักเก็บความร้อนอันมหาศาลจากดวงอาทิตย์	ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อทะเลและทรัพยากรในทะเล

	 ภาวะโลกร้อนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทะเลและทรัพยากรในทะเลในหัวข้อดังต่อไปนี้

 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและความเป็นกรดของน�้าทะเล๑๐ 

	 การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ	 โดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	 จะส่งผลให้ 

น�้าทะเลมีความเป็นกรดสูงขึ้น	 และระดับของคาร์บอเนตละลายน�้าในน�้าทะเลลดลง	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ทีจ่ะท�าให้เปลอืกหรอืโครงสร้างทีเ่ป็นหนิปนูของสตัว์และพชืทะเลมคีวามเสถยีรต�่า	ถกูกดักร่อนให้ละลาย	

ส่งผลให้สัตว์หรือพืชทะเลเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์	 ท�าให้ความสมดุลของระบบนิเวศเสียไป

จากการส�ารวจพบว่า	ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มจาก	๒๗๐	ส่วนในล้านส่วน	

(พีพีเอ็ม:	ppm)	 ของบรรยากาศ	 เมื่อ	 ๑๐๐	ปีที่แล้ว	 มาเป็น	๒๘๐	ส่วนในล้านส่วน	 ของบรรยากาศใน

ปัจจุบัน	 และคาดว่าจะสูงถึงระดับ	 ๕๐๐	 ส่วนในล้านส่วน	 ของบรรยากาศ	 ในอีกประมาณ	๓๐-๔๐	 ปี 

ข้างหน้า	 นอกจากนี้แล้วการที่น�้าทะเลมีความเป็นกรดสูงขึ้นอาจส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของพืชและสัตว์

ทะเลอีกด้วย	แต่ผลกระทบดังกล่าวรุนแรงน้อยกว่าในน�้าจืด	แม่น�้า	ล�าคลอง	หนองบึง

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน�้าทะเล๑๐

	 การเพิม่ขึน้ของแก๊สเรอืนกระจก	จะท�าให้สมดลุของอณุหภมูขิองโลกเปลีย่นไปและท�าให้อณุหภมูิ

เฉลี่ยของโลกในปัจจุบันสูงกว่าเมื่อประมาณ	๑๐๐	ปีที่แล้วประมาณ	๑	องศาเซลเซียส	และคาดว่าในอีก	

๑๐๐	ปีข้างหน้า	 อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าในปัจจุบันประมาณ	๒-๕	 องศาเซลเซียส	 ซึ่งจะส่ง 

ผลกระทบโดยตรงกบัพชืหรอืสตัว์ทะเลหลายชนดิทีม่คีวามอ่อนไหวกบัการเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ		ตวัอย่าง

เช่น	ปะการังบางชนิด	ถ้าอุณหภูมิของน�้าทะเลสูงขึ้นกว่าระดับปรกติประมาณ	๒-๓	องศาเซลเซียส	ก็อาจ

จะท�าให้เกิดการฟอกขาว	 	 เนื่องจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการังจะผละออกไป 

ส่งผลต่อระบบโภชนาการและสุขภาพของตัวปะการัง	 และถ้าอุณหภูมิน�้าทะเลสูงอยู่เป็นเวลานาน	 ๆ	

ปะการังก็จะตาย๑๐

ระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ๒, ๑๐

	 ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของน�้าทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น	 และการ
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ละลายของน�้าแข็งขั้วโลก	และบนภูเขาสูง๑๐	มีผู้ประมาณไว้ว่า	ในอีกประมาณ	๑๐๐	ปีข้างหน้า	ระดับน�้า

ทะเลเฉลีย่ในมหาสมทุรน่าจะเพิม่ขึน้เพยีงประมาณ	๐.๒-๐.6	เมตรจากปัจจบุนั	นอกจากนี	้คณะกรรมการ

วจิยัแอนตาร์กตกิ	กล่าวเตอืนในรายงานสรปุเรือ่ง	“การเปลีย่นแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศและสิง่แวดล้อม

ของแอนตาร์กตกิ”	ว่า	โลกจะเกดิอทุกภยัครัง้ใหญ่	เพราะน�า้แขง็ปกคลมุขัว้โลกใต้ละลาย	เป็นเหตใุห้ระดบั

น�้าทะเลในราว	พ.ศ.	๒6๔๓	สูงขึ้นอีก	๑.๔	เมตร	ส่วนทะเลไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันก็ได้

รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเช่นกัน	ข้อมูลวิชาการบ่งชี้ชัดเจนว่า	เราก�าลังเผชิญอยู่กับปัญหาระดับน�้า

ทะเลสูงขึ้น	 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเกือบทั่วประเทศ	 การกัดเซาะชายฝั่งสร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่รอบอ่าวไทย	ศ.	ดร.ธนวัฒน์		จารุพงษ์สกุล	จากภาควิชาธรณี	คณะ

วิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้น�าเสนอการเปลี่ยนแปลงระดับน�า้ทะเลของประเทศไทยและ

ของโลก	ในหวัข้อ	“สภาวะโลกร้อน...ผลกระทบต่อประเทศไทยและทางออก”	ในงานประชมุวชิาการ	ครัง้

ที่	๔๘	ประจ�าปี	๒๕๕๓	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์๒	ว่า	วิวัฒนาการเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิด

ขึน้เพือ่ท�าให้เกดิสมดลุของธรรมชาต	ิสิง่ทีเ่ราพบเหน็ในปัจจบุนัเป็นผลผลติจากกระบวนการทีต่่อเนือ่งจาก

อดีต	ผลการตรวจสอบทางธรณีวิทยาพบว่า	เมื่อ	๑.๕	แสนล้านปีที่แล้วภาวะโลกร้อนเคยเกิดขึ้น	ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าทะเล	 พื้นที่ที่เป็นประเทศไทยเคยมีระดับน�้าทะเลท่วมชายฝั่งจนถึงเขต

จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง	 จากนั้นโลกเข้าสู่ยุคน�้าแข็งและได้ทิ้งร่องรอยการเปลี่ยนแปลงระดับ

น�้าทะเลไว้ในพื้นที่อ่าวไทย		นอกจากนี้	เมื่อ	6,๐๐๐	ปีก่อน	ยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่า	น�้าทะเลในอ่าวไทยเคย

เหอืดแห้งและมนี�า้ท่วมถงึจงัหวดัอยธุยา	และหลกัฐานอกีชิน้หนึง่ทีห่าได้จากชัน้หนิบ่งบอกว่า	ชายฝ่ังแม่น�า้

ท่าจนี	เมือ่	๑.๕	หมืน่ปีทีแ่ล้ว	มรีะดบัน�า้ทะเลขึน้เรว็ทีส่ดุประมาณ	๑6-๒6	มลิลเิมตรต่อปี	เคยเกดิน�า้ท่วม

สูงกว่า	๑๐๐	 เมตร	 ส่งผลกระทบให้เส้นทางน�้าเปลี่ยนแปลง	มีน�้าทะเลรุกเข้ามาถึง	 จังหวัดอยุธยา	 และ	

จงัหวดัอ่างทอง	ไม่ต้องพดูถงึกรงุเทพมหานครทีจ่มอยูใ่ต้น�้าในยคุนัน้	ซากหอยจ�านวนมหาศาลที	่ทบัถมกนั	

ณ	วดัเจดย์ีหอย	จงัหวดัปทมุธานี	เป็นหลกัฐานแสดงถงึสภาพแวดล้อมดัง้เดมิได้ดี	สิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่	6,๐๐๐	

ปีทีแ่ล้ว	คอื	อณุหภมูแิละระดบัน�า้ทะเลทีส่งูกว่าปัจจบุนันี	้นีค่อืสภาพการณ์ทีเ่ราไม่เคยเหน็	เพราะช่วงอายุ

ของมนษุย์สัน้	ขณะทีว่วิฒันาการชายฝ่ังมกีาลเวลากว่าล้านปี	สภาพพืน้ทีอ่่าวไทยในปัจจบุนัมแีม่น�้าส�าคญั	

๔	สายไหลลงสู่ทะเล	ได้แก่	แม่น�้าแม่กลอง	บางปะกง	เจ้าพระยา	และท่าจีน	ศ.	ดร.ธนวัฒน์		ได้ศึกษาการ

เปลีย่นแปลงระดบัน�า้ทะเลสมัพทัธ์ในปัจจบุนั	พบว่า	เกดิความเปลีย่นแปลงของระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้ทกุปี	

คือระดับน�้าทะเลสูงขึ้นเฉลี่ย	ประมาณ		๔๒.๐	๒๐.๕			๑๕.๐		และ	๔.๐		มิลิเมตรต่อปี	ที่สถานีวัดระดับ

น�้า	ปากแม่น�้าท่าจีน	สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า	สถานีปากแม่น�้าเจ้าพระยา	และ	สถานีบางปะกง	ตาม

ล�าดบั	ตวัเลขดงักล่าวล้วนแต่เป็นตวัเลขทีส่งูกว่าการเปลีย่นแปลงระดบัน�้าทะเลสมัพทัธ์ในอดตีมาก	ระดบั

น�้าทะเลที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยไปทั่ว	 โดยเฉพาะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	 ซึ่ง
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เป็นต้นเหตสุ�าคญัของการท�าลายพืน้ที	่ก่อปัญหา	และสร้างความเดอืดร้อนให้คนชายฝ่ังซ�า้แล้วซ�า้เล่า	และ

ยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ทกุขณะ	ศ.	ดร.ธนวฒัน์	ยงักล่าวถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ว่า	พืน้ทีอ่่าวไทยตอนบน 

ตั้งแต่ปากแม่น�้าบางปะกงถึงจังหวัดเพชรบุร	ี มีชายฝั่งยาวกว่า	 ๑๒๐	 กิโลเมตร	 ที่ก�าลังเผชิญปัญหาการ

กัดเซาะอย่างรุนแรง	๓๐	ปีที่ผ่านมา	ที่ดินชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยหายไป	๑๘,๐๐๐	ไร่	ยิ่งไปกว่านั้น	การ

กัดเซาะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชายฝั่ง	แต่กัดเซาะลึกลงไปที่พื้นผิวทะเลด้วย	 เราสูญเสียทุกวินาที	๓๐	ปีมานี้	

แผน่ดินใตท้ะเลหายไปแล้วประมาณ	๑๘๐,๐๐๐	ไร่	นอกจากนัน้	ปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งของไทยตลอด 

๒,6๐๐	 กิโลเมตร	 ก็ถูกกัดเซาะไปแล้วถึง	 6๐๐	 กิโลเมตร	 ถือว่าผิดปรกติมาก	 นอกจากนี้ยังพบการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่บางปู	 จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยหาดโคลนบริเวณชายฝั่งทะเลขณะ

ระดับน�้าทะเลต�่าสุด	เหลือ	เพียง	๑	กิโลเมตร		ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่มหาชัย	เคยมีหาดโคลน 

๑	กิโลเมตร	เหลือเพียง	๒๕๐	เมตรเท่านั้นส่วน	พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล	มีอัตราการกัดเซาะ	6๕	เมตร 

ต่อปี	ถ้าไม่มีมาตรการป้องกันใด	ๆ	อีก	๑๐		๕๐	และ	๑๐๐	ปีข้างหน้า	แผ่นดินจะหายไป	๑.๓		๒.๓	และ	

6.๐	กโิลเมตร	ตามล�าดบั	ผลกระทบของระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้ต่อชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย	หากประเมนิ

เป็นความเสียหายในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 พบว่า	 ความเสียหายรวมของประเทศไทยใน	 พ.ศ.	 ๒6๔๓ 

อาจสูงถึง	 ๗๐๐	 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	 โดยที่ส่วนของการซ่อมเสริมชายหาด	 (Beach nourishment) 

เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด	คือประมาณ	๑๕๐	ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี๑๐

ผลกระทบอื่น ๆ

	 						กระบวนการทางสมุทรศาสตร์หลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตตามการเพิ่ม

ขึ้นของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	 ตัวอย่างเช่น	 ความถี่และขนาดความแปรปรวนของ	

ปรากฏการณ์	เอลนิลโญ	(El Nino-Southern Oscillation: ENSO)	ในมหาสมุทรแปซิฟิก	ปรากฏการณ์

อณุหภมูนิ�า้ในมหาสมทุรอนิเดยี	Indian Ocean Dipole: IOD	การเกดิน�า้ผดุบรเิวณชายฝ่ังและขอบไหล่ทวปี	

(Upwelling)	คลื่นใต้น�้าบริเวณไหล่ทวีป	 (Internal Wave)	 	แก๊สมีเทนแข็ง (Methane Hydrate)	 ในชั้น

ตะกอนทะเลลึก		ผลกระทบต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ	ระบบนิเวศ	การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ	การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด	ส่งผลกระทบต่อ	การด�ารงชีวิตของมนุษย์	ทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ	สุขภาพ

	 เมื่อน�าหัวข้อดังกล่าวข้างต้นทั้ง	 ๔	 หัวข้อมาพิจารณาคาดการณ์ในอนาคตอีก	 ๑๐๐	ปีข้างหน้า		

โลกเราอาจมีการเปลี่ยนแปลง	โดยสรุปดังนี้

	 ๑.	 อุณหภูมิของอากาศจะสูงขึ้นประมาณ		๓		องศาเซลเซียส

	 ๒.	 ระดับน�้าทะเลจะสูงกว่าปัจจุบัน		๐.๘		เมตร



น�้ำกบัภำวะโลกร้อน

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 1 Jan.-Mar. 2012

๗6

	 ๓.	 ชายหาดในที่ต่าง	ๆ	ของปัจจุบันจะหายไป

	 ๔.	 มีการเซาะพังของชายฝั่งอย่างรุนแรง

	 ๕.	 บริเวณชายฝั่งที่ต�่าจะมีน�้าท่วมขัง

	 6.	 บริเวณปากแม่น�้าจะล�้าเข้ามาในแผ่นดินประมาณ	๒๐	กิโลเมตร

	 ๗.	 แหล่งน�้าจืดบริเวณชายฝั่งจะกลายเป็นน�้ากร่อย

	 ๘.	 มีฝนตกชุก	พายุ	ไต้ฝุ่นและไซโคลนเกิดบ่อยครั้ง

	 9.	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งจะลดลง

	 ๑๐.	ความเป็นกรดของน�้าทะเลเพิ่มขึ้น

	 ๑๑.	มีการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิดเพิ่มขึ้น

	 ๑๒.	เกิดโรคระบาดเพิ่มขึ้น

	 ๑๓.	ผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป

ประชาคมโลกตอบสนองต่อปัญหานี้อย่างไร  

	 ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า	 ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศสนใจและได้หยิบยก

ขึ้นหารือในการประชุมระดับโลกในโอกาสต่าง	ๆ	กว่า	๓๐	ปี	ที่ผ่านมา	โดยจัดให้มีการประชุมภูมิอากาศ

โลกครั้งแรก	(The First World Climate Conference)	ที่เมืองเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ระหว่างวัน

ที่	๑๒	-	๒๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๒		การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีนักวิทยาศาสตร์

ชั้นน�าของแต่ละประเทศได้เข้าร่วมประชุม	 โดยเน้นถึงเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มี

ต่อมนษุย์เป็นส่วนใหญ่	และเรยีกร้องให้แต่ละประเทศให้ความส�าคญัแก่ภมูอิากาศทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงและ

ป้องกันการกระท�าของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	 ซึ่งจะกลับมามีผลกระทบต่อมนุษย์

เอง	นอกจากนี้ยังได้วางแผนจัดตั้ง	“แผนงานภูมิอากาศโลก”	(World Climate Programme	หรือ	WCP) 

ในความรับผิดชอบขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	(World Meteorological Organization	หรือ	WMO) 

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Environment Programme	หรือ	UNEP)	และ	

International Council of Science Unions	หรอื	ICSU และหลงัจากนัน้ยงัได้มกีารประชมุอกีหลายครัง้ใน

ประเทศต่าง	ๆ 	เช่น	ประเทศแคนาดา	ประเทศอินเดีย	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ประเทศอียิปต์	และประเทศ

นอร์เวย์	เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่าง	ๆ	ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาก

ขึ้น	ผู้เข้าร่วมประชุม	รวมทั้งผู้ก�าหนดนโยบายในหน่วยงานรัฐบาล	นักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อม	ได้

พิจารณาประเด็นทั้งด้านวิทยาศาสตร์และนโยบาย	และเรียกร้องให้ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกร่วมมือด�าเนิน

การเกี่ยวกับปัญหานี้
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Abstract Water and Global Warming
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   Global warming is the change of climate in which the average tem-
perature of the earth’s near-surface air and ocean rises due to absorption and emission 
of radiation from greenhouse gases (GHGs). It causes sea levels to rise due to wide-
spread melting of snow, glacial and icebergs. Furthermore extreme changes of global 
temperature will enhance more severe storms, resulting in the erosions in coastal zone 
worldwide. Global warming is caused by an increase in GHGs primarily consisting of 
CO2, CH4, NO2, and water vapor in the Earth’s atmosphere. Unbalance of GHGs is due 
to human activities, especially burning of fossil fuels and accelerating decomposition 
of organic materials for growing crops. Therefore, an increase in global temperature 
will	significantly	impact	ecosystems,	economics	and	health	in	the	future.	

 Key words: Greenhouse gas: GHGs, Global warming, Sea level




