
  

โลกร้อนคืออะไร? 
ร้อนขึ้นแค่ไหน? 
ใครทำโลกร้อน?
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การเปลี่ยนแปลง “สภาพภูมิอากาศ”
 ภูมิอากาศ (climate): ครอบคลุมสถิติอุณหภูมิ ความชื้น ความกด

อากาศ หยาดน้ำฟ้า ปริมาณอนุภาคในบรรยากาศ และการวัดพื้นฐาน
ทางอุตุนิยมวิทยาอื่นในแต่ละพื้นที่เป็นเวลานาน ภูมิอากาศของพื้นที่
หนึ่งเกิดจากระบบภูมิอากาศ (climate system) ซ่ึงประกอบด้วย 
บรรยากาศ อุทกภาค พื้นน้ำแข็ง พื้นผิวดิน และชีวภาค 

 ลมฟ้าอากาศหรือสภาพอากาศ (weather): สภาพขององค์
ประกอบภูมิอากาศและการแปรผันในเวลาสั้น ๆ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change): หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในทุกช่วงเวลาของโลก 



  

ภาวะโลกร้อน - ปรากฎการณ์เรือนกระจก

 หากปราศจากแก๊สเรือนกระจก โลกจะหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยไม่ได้ แต่การมีแก๊สเรือนกระจกมากเกินไป
ก็เป็นเหตุให้อุณหภูมิสูงข้ึนถึงระดับเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตดังที่เป็นอยู่กับบรรยากาศของดาวศุกร์

ซึ่งมีบรรยากาศที่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มากถึงร้อยละ 96.5 มีผลให้อุณหภูมิผิวพ้ืนร้อนมากถึง 467 °C



  

ก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจก



  

ก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจก
 ไอน้ำ (2 ใน 3 ของก๊าซเรือนกระจก) 

 คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 >> การเผาผลาญเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการทำลาย
ป่าที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศมากขึ้น การทำลายป่า (โดยเฉพาะในเขตร้อน) 

มีส่วนปลดปล่อย CO2 มากถึง 1 ใน 3 ของCO2 ที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ทั้งหมด
 มีเทน CH4 >> การหมักหมมของซากพืชซากสัตว์ การย่อยสลายในกระเพาะและลำไส้

ของปศุสัตว์และการจัดการเกี่ยวกับมูลปศุสัตว์, การทำนาข้าว การใช้และการเปล่ียนแปลง
การใช้ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงการปล่อยแก๊สจากหลุมฝังกลบขยะ บ่อเกรอะหรือบ่อ
บำบัดส่ิงโสโครก การสูญเสียแก๊สและน้ำมันจากท่อส่ง การปล่อยมีเธนจากการขุดเจาะ
น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 

 ไนตรัสออกไซด์ N2O >> ปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของไนเตรท และ กิจกรรมอุตสาหกรรม 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและขยะ 

 Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs), and 
Sulfur Hexafluoride (SF6) >> ใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม  มีความสามารถก่อ
ปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจกสูง



  

ใครทำโลกร้อน?
ถ้าขนาดของแต่ละประเทศมีสัดส่วนเท่ากับ
ขนาดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อย



  

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละประเทศ



  

คนแต่ละคนในแต่ละประเทศ
มีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก/น้อยต่างกัน

สีเขียว อัตราส่วนน้อยสุด สีแดง อัตราส่วนมากสุด



ภาค “พลังงาน” ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยรายภาคและรายสาขาภายในภาคพลังงาน ในปี พ.ศ. 2543 (หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า )
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ - การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย, JGSEEE. 2553

ก๊าซเรือนกระจกมาจากภาคการผลิตไหนบ้าง ?
 70% ภาคพลังงาน 
 23% ภาคเกษตร
 7% ภาคกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 

เฉพาะ 70% ท่ีมาจากภาคพลังงาน … เกิดจากกิจกรรมเหล่านี้
 41.7% เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้า)  
 28% การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง
 19.3% การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง 



  

ภาวะโลกร้อน - ร้อนแค่ไหน
 โลกร้อน (Global warming) อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำ

ในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 
20 และมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 1 ศตวรรต โลกร้อนขึ้น 0.6 องศา 
แต่กำลังร้อนเร็วขึ้นอีก



  

ภาวะโลกร้อน – จะให้ร้อนไปถึงไหน?
 แต่ถ้าร้อนขึ้นเร่ือยๆ จนถึง “จุดกู่ไม่กลับ (Tipping point)” 
 นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่า จุดกู่ไม่กลับอยู่ที่ 2 องศา 

แต่ บางคนบอกว่า จุดกู่ไม่กลับมาถึงแล้ว
 ขณะนี้ คาดการณ์ว่าถ้าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราที่เป็นอยู่ อุณหภูมิโลก

โดยเฉลี่ยที่ผิวโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 
(พ.ศ. 2544–2643) 

350 ppm 

> จำกัดอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2 องศา

เมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา 
เราผ่าน 400 ppm ไปแล้ว
และจะเกิน 450 ppm ในอีกไม่กี่สิบปี

http://keelingcurve.ucsd.edu/



  

ภาวะโลกร้อน – ส่งผลต่ออะไรบ้าง?
 ทรัพยากรจำกัดขึ้น
 การทำมาหากิน.... ?
 แหล่งที่อยู่อาศัย... ?
 วิกฤตน้ำ วิกฤตอาหาร
 Climate Refugee! 

ผู้อพยพเพราะโลกร้อน

รายแรกของโลกจาก Alaska เมื่อ พ.ค. 2556



  

ร้อนขึ้น 4-6 องศา จะเกิดอะไรขึ้นในปี 2050?

Guardian.co.uk

Sub-Saharan Africa

ผลผลิตการเกษตร ลดลง 5-22% 

รัสเซีย: ไฟป่าเพ่ิมขึ้น 30-40%

ตะวันออกกลาง: ผลผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ลดลง 47%

ละตินอเมริกา: 

สภาพอากาศ
เปล่ียนแปลงสุด
ขั้วบ่อยขึ้นมาก

บราซิล: 

ผลผลิตถั่ว
เหลืองลด
ลง 20%

เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย (แม่โขง) – ร้อนขึ้น 4-6องศา
เด็กที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารอาจเพ่ิมขึ้นถึง 9-11 ล้านคน

จีน: ขาด supply อาหารพ้ืนฐานภายในปี 2030 



  

ภาวะโลกร้อน – จะเกิดอะไรขึ้น?
ประเทศไทยจะมีแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนี้
 อุณหภูมิเฉล่ียรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 โดยคาดการณ์ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี 
พ.ศ. 2553-2582  (30 ปี)

 จำนวนวันที่มีอากาศร้อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค 
หมายความว่าตั้งแต่นี้ไปอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า เราจะมีวันที่อากาศร้อน (อุณหภูมิ
มากกว่า 35 C) เกือบคร่ึงหนึ่งของปี (47%) เช่นจากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมี
วันที่อากาศร้อน (อุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) ประมาณ 38% โดยเฉล่ียต่อปี ก็จะ
เพิ่มข้ึนเป็น 47% (171 วันใน 1 ปี) ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582

 จำนวนวันที่มีอากาศเย็น  มีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นกัน  (วันที่มีอุณหภูมิต่ำว่า 15 องศา
เซลเซียส)

 จำนวนวันที่ฝนตกเฉล่ียรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปริมาณน้ำฝนเฉล่ียรายปีจะเพิ่มขึ้น 
ซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักข้ึนแต่จำนวนวันที่ฝนตกจะลดลง



  

ภาวะโลกร้อน – จะเกิดอะไรขึ้น?
ประเทศไทยจะมีแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนี้
 อุณหภูมิบนพ้ืนผิวน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลมมรสุมมีกำลังรุนแรงเพ่ิมขึ้น 

(ความเร็วลมและความสูงของคล่ืนเพ่ิมขึ้น)  เกิดพายุรุนแรงและบ่อยคร้ังขึ้น   
โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม-
กุมภาพันธ์ จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดพายุรุนแรงฝั่วอ่าวไทยได้

 ผลการศึกษาด้านสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศในระยะ 40 ปีที่ผ่านมา พบว่า ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
ในช่วงปี 2508-2549 ฝนตกในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ใน
ขณะที่จำนวนวันฝนตกรวมรายปีและจำนวนฝนตกรวมในช่วงฤดูฝน มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่
ของประเทศไทย เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดการ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบจำนวนวันที่ฝนตกชัดเจน คือ ฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานขึ้น ขณะที่งานศึกษาที่ใช้
แบบจำลองที่ต่างออกไปคาดการณ์ว่า ในอีก 40 ปีข้างหน้า ปริมาณฝนเฉล่ียในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก ยกเว้นภาคใต้



  

ภาวะโลกร้อน – จะเกิดอะไรขึ้น?
แผนที่แสดงพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลท่วมสูงขึ้น (5 เมตร)



  

ภาวะโลกร้อน – จะเกิดอะไรขึ้น?
แผนที่แสดงพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



  

ภาวะโลกร้อน – พร้อมรับแค่ไหน?
แผนที่แสดงความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


