ภาวะโลกรอน
ภาวะโลกรอนเริ่มจากรังสีความรอนจากดวงอาทิตย เมื่อแสงจากดวงอาทิตยมาถึงโลก
ประมาณรอยละ 30 ของรังสีความรอนจะสะทอนกลับไปในชั้นบรรยากาศโดยกลุม เมฆ ฝุนละออง
ในชั้นบรรยากาศ พื้นผิวตางๆ ที่แสงตกกระทบและรวมทั้งผิวน้าํ ในมหาสมุทรตางๆ อีกรอยละ 70
ของรังสีความรอนนี้ จะถูกดูดซับไวโดยพืน้ ดิน ชัน้ บรรยากาศโดยรอบผิวโลก และน้ําในแหลงน้าํ
ตางๆ ทําใหอณ
ุ หภูมิทพี่ ื้นผิวและอากาศโดยรอบสูงขึ้นและเอื้อตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวี ิตบนผิว
โลก พลังงานความรอนจากดวงอาทิตยทถี่ ูกดูดซับไวนี้ไมไดคงอยูในสภาพแวดลอมของโลก
ตลอดไป อากาศ และน้าํ ทะเลที่รอนขึ้นจะแผรังสีความรอนอินฟราเรดออกไป ทําใหผิวโลกเย็นลง
รังสีความรอนอินฟราเรดที่ออกไปนี้จะดูดซับไวอีกครั้งโดยไอน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด และ
กาซอืน่ ๆ ในชัน้ บรรยากาศทีเ่ ราเรียกวากาซเรือนกระจก เนื่องจากกาซเหลานี้กักเก็บความรอนไว
โดยความรอนที่ถูกดูดซับไวนี้ จะถูกแผรังสีกลับมายังผิวโลกอีกครั้ง โดยรวมแลวการดูดซับความ
รอนของกาซตางๆ ที่ชนั้ บรรยากาศเปนผลดีตอโลกของเรา ถาไมมีกา ซเรือนกรจกหรือกลุมเมฆใน
ชั้นบรรยากาศหอหุมโลกไว อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกจะเย็นกวานี้มากอยูที่ – 18 องศาเซลเซียส
แทนที่จะมีอณ
ุ หภูมิที่กาํ ลังสบายที่ 15 องศาเซลเซียสอยางทุกวันนี้
ที่นักวิทยาศาสตรกังวลอยูในขณะนี้คอื ในชวงเวลา 250 ปที่ผานมามนุษยไดเพิม่ การปลอย
กาซเรือนกระจกหลายชนิดขึ้นสูบรรยากาศในอัตราที่สูงอยางไมเคยมีมากอน ในป 2004 มนุษยได
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นสูชั้นบรรยากาศมากกวา 8 พันลานตัน สวนหนึง่ ถูกดูดซับไวโดย
ปาไม และทะเลและที่เหลือสะสมอยูในชัน้ บรรยากาศ มนุษยปลอยกาซมีเทน หรือกาซชีวภาพ
หลายลานกิโลกรัมจากการยอยสลายมูลฝอยในที่ฝง กลบ และจากการเพาะเลีย้ งสัตวเศรษฐกิจ
หลายชนิด การใชปุยที่มีสารประกอบไนโตรเจน และการใชประโยชนทดี่ ินเพื่อเกษตรกรรมได
นําไปสูการปลอยกาซไนตรัสออกไซด ขึ้นชัน้ บรรยากาศ
เมื่อกาซเรือนกระจกขึน้ ถึงชัน้ บรรยากาศ กาซเหลานี้จะอยูในชัน้ บรรยากาศหลายสิบปหรือเปน
รอยป คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลีย่ นแปลงภาวะอากาศ ( International Panel
on Climate Change –IPCC) ระบุวานับแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในป 1750 ปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศไดเพิม่ ขึ้นรอยละ 35 และปริมาณกาซมีเทนไดเพิ่มขึ้นรอยละ
148 จากการศึกษาภาวะอากาศในชั้นน้ําแข็ง และซากดึกดําบรรพ พบวาเรือนกระจกทัง้ สองชนิดที่
พบมากที่สุด มีปริมาณมากที่สุดในรอบ 650,000 ปที่ผานมา นักวิทยาศาสตรตางยัง มีความ

เชื่อมั่นวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นไดทําใหกแี่ ผรังสีความรอนจากผิวโลกออกไป นอก
ชั้นบรรยากาศเปนไปไดยากยิ่งขึ้นเปนผลใหโลกรอนขึน้

หลักฐานยืนยันวาโลกรอนขึ้น
การคนพบเมื่อไมนานมานี้สนับสนุนสมมุติฐานทีว่ ากาซเรือนกระจกทําใหโลกรอนขึ้น ในชวง
ศตวรรษที่ผานมาอุณหภูมทิ ี่ผิวโลกไดสูงขึ้นอยางไมเคยเปนมากอนในรอบ 1,300 ป อุณหภูมิเฉลี่ย
ที่ผิวโลกเพิม่ สูงขึ้น 0.6-0.9 องศาเซลเซียสระหวางป 1906 ถึงป 2006 และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ในชวง 50 ป ที่ผานมาสูงถึงสองเทา การวัดระดับน้ําทะเลทั่วโลกพบวาสูงขึ้น 17 เซนติเมตรในชวง
ศตวรรษที่ผานมา ธารน้ําแข็งทั่วโลกและน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือหดตัวลงอยางตอเนือ่ งรอยละ 2.7
ทุกรอบสิบปนบั ตั้งแตป 1978 เปนตนมา
ถึงแมปริมาณกาซเรือนกระจกไมเพิ่มขึน้ จากที่มีอยู อุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
อีก 0.6 องศาเซลเซียสในศตวรรษนี้ เนื่องจากตองใชเวลาหลายปที่โลกจะตอบสนองตอการเพิ่มขึน้
ของกาซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศ เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นพลังงานความรอนสวนที่เพิม่ ขึ้นนี้
ไดทําใหน้ําทะเลสวนบนมีอณ
ุ หภูมิสูงขึ้นดวย นักวิทยาศาสตรไดตั้งขอสังเกตวากระแสน้ําไดพา
ความรอนจากผิวน้าํ ลงสูน ้ําทะเลที่อยูลึกลงไป จนกระทัง่ น้ําทะเลที่อยูลกึ ลงไปมีอุณหภูมิสูงขึ้น
การพาความรอนจากผิวน้ําทะเลลงสูใตทะเลจะหยุดลงที่ระดับอุณหภูมิที่สูงขึน้ ของผิวโลก 0.6
องศาเซลเซียส
นักวิทยาศาสตรรูไดอยางไรวาโลกรอนขึ้นเปนผลจากการกระทําของ มนุษย และอุณหภูมิของ
โลกที่สงู ขึ้นไมไดเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ นักวิทยาศาสตรใชสามแนวทางที่
เชื่อมโยงกัน ในการทําความเขาใจการเปลีย่ นแปลงภาวะอากาศของโลก โดยดูที่บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงภาวะอากาศของโลก จากในอดีตเพื่อติดตามวาภาวะอากาศในอดีตเปลี่ยนแปลง
อยางไร และทําไม ประการทีส่ องนักวิทยาศาสตรสรางแบบจําลองคอมพิวเตอร เพื่อทําใหเกิด
ความเขาใจกลไกการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ และสุดทาย นักวิทยาศาสตร ติดตามสิ่งบงชี้
และสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโลกดวยชุดเครื่องมือ และเทคโนโลยี นับแตการใชดาวเทียม ไป
จนถึงการใชเทอรโมมิเตอรตรวจวัดอุณหภูมิในน้าํ ทะเลลึก บันทึกการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศใน
อดีตไดเปดเผยใหเห็นปรากฏการณธรรมชาติ นับแตการระเบิดภูเขาไฟ การเปลี่ยนแปลงของดวง
อาทิตย ที่มีอิทธิพลตอภาวะอากาศในชวงอดีตที่ผานมาของโลกทุกวันนีน้ ักวิทยาศาสตร กําลัง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เปนปรากฏการณตามธรรมชาติและการปลอยกาซ เรือนกระจกของ

มนุษย โดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอรในการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความ เขาใจแต
ละการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอภาวะอากาศโลกอยางไร เหมือนนักสืบติดตามคลายปมในคดี
อาชญากรรม นักวิทยาศาสตรจําลองการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศในอดีตโดยศึกษาหลักฐานที่
รวบรวม ไดจากธารน้ําแข็ง ชัน้ ตะกอนในทะเล หินและตนไม เชนธารน้าํ แข็งจะพบลักษณะภาวะ
อากาศของโลกที่ยอนกลับไป ในอดีตมาถึง 650,000 ป และองคประกอบทางเคมีของน้าํ แข็งบง
บอกอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในอดีต
จากหลักฐานและบันทึกที่หลากหลาย นักวิทยาศาสตรสรางเปนบันทึกการเปลีย่ นแปลงภาวะ
อากาศของโลกในอดีต ที่ทาํ ใหนักวิทยาศาสตรไดขอสรุปวาการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศในอดีต
เกิดขึ้นจากการแปรเปลี่ยนวงโคจรของโลก การผันแปรของรังสีจากดวงอาทิตย การระเปดของ
ภูเขาไฟ และกาซเรือนกระจก
ในลําดับตอไปที่จะทําความเขาใจ แสงแดด อากาศ น้ํา และพืน้ ดิน มีปฏิสัมพันธตอกันอยางไร
ที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศของโลก นักวิทยาศาสตรไดสรางแบบจําลองภาวะ
อากาศ- แบบจําลองคอมพิวเตอร ของระบบภาวะอากาศ ที่รวมเอาหลักการขั้นพื้นฐานทาง ฟสิกส
และปจจัยตางๆ ที่มีอทิ ธิพลตอภาวะอากาศของโลก ถึงแมแบบจําลองจะมีความซับซอนแตการ
ทดสอบครั้งแลวครั้งเลา ดวยขอมูลจากการเก็บรวบรวมจากการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นจริงไดทําให
ไดแบบ จําลองคอมพิวเตอรเหลานี้กลายเปนเครื่องมือทีน่ ักวิทยาศาสตรสามารถทดลอง กับชีวิต
จริงได ดังเชนที่นกั วิทยาศาสตรที่สถาบันก็อดคารด เพือ่ การศึกษาอวกาศขององคการศึกษา
อวกาศแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NASA) ซึ่งเปนทีมนําในการทําแบบจําลองภาวะอากาศของ
NASA ไดวัดฝุนละอองและเถาจากการระเบิดของภูเขาไฟปนาทูโบ (Pinatubo) ที่ฟลปิ ปนส ในป
1991 และนําผลการตรวจวัดการฟุงกระจายดังกลาวใสในแบบจําลองคอมพิวเตอรหลังการ ระเบิด
แบบจําลองไดแสดงใหเห็นวา อุณหภูมิของโลกจะลดลง 0.5 องศาเซลเซียสในหนึง่ ถึงสองปตอมา
ผลการคํานวณดังกลาวสอดคลองกับการลดลงของอุณหภูมิเฉลี่ยทัว่ โลกที่เกิดขึ้น จริงภายหลังกา
ระเบิดของภูเขาไฟ
เมื่อแบบจําลองสามารถจําลองการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณไดสอดคลองกับ ความเปนจริง
ทําใหนกั วิทยาศาสตรมีความเชื่อมั่นในแบบจําลองที่สรางขึ้นที่ สามารถจําลองกลไกการ
เปลี่ยนแปลงที่ซับซอนที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภาวะ อากาศของโลก นักวิทยาศาสตรจึงใช
แบบจําลองในการเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ
โดยการเปลีย่ นแปลงปริมาณกาซเรือนกระจก ที่ไดจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงฟอสซิล หรือเปลี่ยน
ความเขมของรังสีความรอนจากดวงอาทิตย เพื่อทราบวาปจจัยใดมีอทิ ธิพลตอภาวะอากาศอยาง

แทจริง นักวิทยาศาสตรจะสามรถใชแบบจําลองอธิบายภาวะอากาศของโลกในปจจุบันและแนว
โนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากการศึกษาพบวาหนทางเดียวที่จะทําใหแบบจําลองแสดง
ภาวะอุณหภูมขิ องอากาศที่ สูงขึ้นตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชวงอดีตที่ผานมาได จะตองปลอย
ใหมีการเพิ่มกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงานของมนุษย ซึ่งแสดงวามนุษยเปนตนเหตุ
อยางแทจริงทีท่ ําใหโลกเรารอนขึ้นในชวง ครึ่งหลังของศตวรรษที่ยีสบิ ที่ผานมานี้

ทําไมนักวิทยาศาสตรจึงเชื่อผลการคํานวณจากแบบจําลองภาวะอากาศทั้งๆ ที่แบบจําลอง
ประสบความยุงยากหลายประการ ในการพยากรณสภาพอากาศ ซึ่งพบวาการชี้แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงมีความเปนไปไดและงายกวาการระบุเหตุการณเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในการพยากรณ
สภาพดินฟาอากาศเปนปรากฏการณระยะสั้นของการตรวจวัดภาวะหลากหลายของาภาพ
แวดลอม ขณะที่ภาวะอากาศเปนคาเฉลี่ยของการตรวจวัดในพืน้ ที่กวางและในระยะยาว ความ
แตกตางระหวางการทํานายวาบุคคลหนึ่งจะเสียชีวิตเมือ่ ไรกับการคํานวณอายุเฉลีย่ ของประชากร
ทั้งหมด
ดวยเหตุทมี่ ีตัวแปรหลากหลายทีม่ ีอิทธิพลตอชั้นบรรยากาศที่หอหุมโลก รวมทัง้ พิบัติภัยหลาย
ชนิดที่มีอทิ ธิพลสภาพลมฟาอากาศ การพยากรณสภาพลมฟาอากาศ จึงมีความยุง ยากมากกวา
บงบอกภาวะอากาศโดยรวม
อยางไรก็ตามยิ่งชวงเวลายาวนานออกไป การชี้แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศก็จะ
ยิ่งมีความยุงยากมากขึ้น นักวิทยาศาสตรเขาใจกลไกที่มอี ิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ
ของโลก จึงสามารถบอกไดอยางถูกตองวาการระเบิดของภูเขาไฟปนาทูโบ (Pinatubo) จะทําให
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงไดอยางไร แตนักวิทยาศาสตรเหลานีย้ ังไมเขาใจระบบภาวะอากาศใน
ทุกดาน จะเปลี่ยนแปลงอยางไร เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
วงจรปอนกลับที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งของระบบภาวะอากาศทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรในสวนอื่นๆ ไดทําใหการพยากรณภาวะอากาศในอนาคตทําไดยากมากขึ้น
เชน จะเกิดอะไรขึ้นกับเมฆถาโลกรอนขึน้ เมฆในระดับสูงที่ดูดซับความรอนจะมีเพิ่มมากขึ้นกวา
กลุมเมฆหนาทึบที่ปดบังแสงแดดจากดวงอาทิตยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดในระดับภูมิภาค หรือ
ระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลตอภาวะอากาศของโลกโดยรวมอยางไร จนถึง
ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยงั ไมสามารถตอบคําถามเหลานี้ได ความไมแนนอนดังกลาวบงชี้ใหเห็น

วาแบบจําลองภาวะอากาศโลกบอกไดเพียงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงกวางๆ ไมสามารถใสใน
พยากรณที่ลงลึกถึงรายละเอียดที่ชัดเจนได
แบบจําลองภาวะอากาศและขอมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศในอดีตทําใหนักวิทยาศาสตร
เขาใจไดวา ลักษณะอาการเปลี่ยนแปลงใดที่ควรใหความสนใจ เมื่อวินิจฉัยภาวะโลกรอน อุณหภูมิ
และภาวะความเปนกรดของทะเลไดเพิม่ สูงขึ้นเมื่อทะเลดูดซับความรอนและกาซ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกไดรับการพยากรณวาจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิที่ระดับพื้นดินและทีข่ ั้วโลกทัง้ สองเพิ่มขึ้น ธารน้ําแข็งและน้ําทะเลที่เปนน้าํ แข็งบริเวณขั้ว
โลกจะละลายและระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นเปรียบเสมือนคนปวยในโรงพยาบาล โลกของเราถูกจับ
ตา ติดตาม และตรวจวัดอยางใกลชิดและตอเนื่องเพื่อดูอาการเปลีย่ นแปลงโดยดาวเทียมหลาย
ดวงและเครื่องตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับภาคพื้น อีกจํานวนมาก ดาวเทียมขององคกรศึกษา
อวกาศสหรัฐอเมริกา หรือ นาซา บันทึกสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของฝุนละออง กาซชนิดตางๆ
พลังงานความรอนจากโลก และดวงอาทิตย อุณหภูมทิ ี่ผวิ น้าํ ทะเล ธารน้ําแข็งและน้ําทะเลที่เปน
น้ําแข็ง การเติบโตของพืช ปริมาณน้ําฝน กลุมเมฆและโครงสรางของเมฆ และอื่นๆ ที่ระดับพืน้ ดิน
เครือขายสถานีตรวจวัดอากาศหลายแหงติดตามสถิติปริมาณน้ําฝน และอุณหภูมิ และติดตามการ
ทํางานของทุนลอยตรวจวัดอุณหภูมิใตทะเลลึก
จากการศึกษาบันทึกภาวะอากาศในอดีตพบวาโลกมีอุณหภูมิสูงขึน้ ในชวงเวลา 400 ป ที่ผาน
มา และเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 1,000 ป ที่ผานมา
อุณหภูมิที่สงู ขึ้นนับตัง้ แตป 1950 เปนตนมาจะไมสามารถอธิบายไดเลยถาไมคํานึงถึงกาซเรือน
กระจก อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชนการระเบิดของภูเขาไฟ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของรังสีความรอนจากดวงอาทิตย ซึ่งลวนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทกี่ ําลังเกิดขึ้น
การระเบิดของภูเขาไฟที่นานๆ จะเกิดขึ้น เชน ภูเขาไฟปนาทูโบ (Pinatubo) ไมไดพนกาซ
ออกไซดของกํามะถันและเถาฝุนขึ้นไปในชัน้ บรรยากาศปริมาณมาก ฝุนและกาซเหลานี้จะคงอยู
ในชั้นบรรยากาศนานถึงหนึง่ ป ที่จะสะทอนรังสีความรอนจากดวงอาทิตยและบดบังรังสีความรอน
จากดวงอาทิตย ที่จะมาถึงพืน้ โลก การบดบังรังสีความรอนของเถาฝุนจากการระเบิดของภูเขาไฟที
ผลตอุณหภูมิของ โลกมากกวาการกักเก็บความรอนของกาซเรือนกระจกที่ผา นออกมาในเวลา
เดียวกัน การระเบิดของภูเขาไฟจึงไมไดทาํ ใหโลกรอนขึน้
การเพิ่มขึน้ ของรังสีความรอนจากดวงอาทิตยไมสง ผลใหโลกรอนขึน้ ในชวงเวลาที่ผานมา
ดาวเทียมหลายดวงขององคกรนาซาสหรัฐอเมริกา ไดติดตามการเปลีย่ นแปลงของรังสีความรอน

จากดวงอาทิตยที่มายังโลกนับแตป 1978 พบวาการผันแปรของปริมาณความรอนจากดวงอาทิตย
แทบไมมีผลใดๆ ตอการเพิม่ สูงขึ้นของอุณหภูมิของโลกในชวงเวลาเดียวกัน การจําลองการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศโลกโดยพิจารณาเฉพาะการผันแปรของปริมาณ รังสีความรอนจาก
ดวงอาทิตยและปริมาณเถาฝุนจากการระเบิดของภูเขาไฟนับแต ป 1750 โดยไมรวมปจจัยจาก
กาซเรือนกระจกพบวาการเปลี่ยนแปลงและการผันแปรมีความสอด คลองกันกับอุณหภูมิของโลก
ถึงป 1950 เทานัน้
คําอธิบายที่เปนไปไดเกีย่ วกับการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิของโลกหลังจากป 1950 เพียงอยาง
เดียว คือ การเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจก ในทางทฤษฎีเปนทีย่ อมรับเปนอยางดีทกี่ า ซ
คารบอนไดออกไซด มีแทน และกาซเรือนกระจกอื่นๆ จะทําใหโลกรอนขึ้น และจากการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพบวาไดทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นจริง

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เมื่อมีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถกู ปลอยขึ้นสูช้นั
บรรยากาศจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหอุณหภูมิเฉลีย่ ของโลกสูงขึ้นตามไปดวย บนพืน้ ฐาน
การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปได IPCC หรือคณะกรรมการระหวางรัฐบาลเรื่องการเปลีย่ นแปลงภาวะ
อากาศคาดวาอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกจะเพิม่ ขึ้น ระหวาง 2 และ 6 องศาเซลเซียส ในปลายศตวรรษ
ที่ 21 นี้ (ป ค.ศ. 2100)
จากการคํานวณโดยใชแบบจําลองภาวะอากาศ นักวิทยาศาสตรคาดวาอุณหภูมจิ ะเพิ่มขึน้
เปนชวง เนื่องจากนักวิทยาศาสตร ไมสามารถบอกไดวา สังคมมนุษยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
ในศตวรรษขางหนา หรือ กลุม เมฆในชัน้ บรรยากาศจะมีการผันแปรตอบสนองตอการเพิ่มสูงขึน้
ของอุณหภูมิ ของโลกอยางไร นักวิทยาศาสตรเหลานี้จงึ คาดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิเปนชวง
ทานที่จะระบุที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง อุณหภูมิระดับสูงขึ้นของชวงจะเกิดขึ้นไดบนสมมติฐานที่
ปริมาณการใชเชื้อเพ ลิงฟอสซิลตอคนจะเพิ่มสูงขึน้ ทัว่ โลก สวนอุณหภูมิระดับต่ําของชวงที่มรการ
คาดการณวา อาจจะเกิดขึน้ นั้นบน สมมติฐานที่วา เทคโนโลยีทีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชนเซลล
แสงอาทิตย และเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cells) จะถูกนํามาใชแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลสวนใหญ
ในปจจุบัน เมื่อนําเอาขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตมาใชในการคํานวณใน
แบบจําลอง นักวิทยาศาสตรไดขอสรุปการเปลี่ยนแปลงที่อาจเปนไปไดและเสนอไวในรายงาน ของ
IPCC การคาดการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถูกนํามาใชในการชี้แนะอุณหภูมทิ สี่ ูงขึ้น จะสงผล

ในดานใดตอประชากรและระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความรุนแรงของการเปลีย่ นแปลงดาน
สิ่งแวดลอมจะขึ้นอยูทวี่ าอุณหภูมิของโลก จะสูงขึ้นมากนอยเพียงใดในศตวรรษขางหนานี้

ผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะโลกรอน
ผลกระทบที่เห็นไดชัดจากภาวะโลกรอนไดแกการเปลี่ยนแปลงทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยและสูงสุด
ต่ําสุด และปริมาณน้าํ ฝนเฉลี่ยและสูงสุดต่ําสุดในภูมิภาคตางๆ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหเกิดการ
กัดเซาะชายฝง ชวงเวลาการเพาะปลูกทีย่ ดื ขยายออกไป การละลายของธารน้ําแข็งและน้ําแข็งที่
ปกคลุมบนภูเขาและการแปรเปลี่ยนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อหลายชนิด โดยทั่วไปแลว
ภาวะโลกรอนจะสงผลใหมีจาํ นวนวันที่รอนเพิม่ มากขึ้นและมีจํานวนวันที่เย็นลดนอยลง อุณหภูมิที่
เพิ่มสูงขึ้นจะเกิดขึ้นบนพื้นแผนดิน

- คลื่นความรอนทีมีระยะเวลายาวนานมากขึ้นและมีความรอนสูงจะเกิดบอยครั้งขึ้น
-

ประเทศที่อยูต ามแนวแลดติจูดที่สูงขึ้น (ขึ้นไปทางเหนือ) และที่มีความชื้นสูงมีฝนตกเพิ่มมาก
ขึ้น

- ขณะที่ในเขตอบอุนและแหงจะมีฝนตกลดนอยลง
-

ฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นจะมาพรอมกับพายุฝนที่รนุ แรงขึ้น และมีปริมาณฝนมากขึ้นแทนที่จะมี
จํานวนวันที่มฝี นตกเพิ่มขึ้น ชวงระหวางพายุฝนที่รุนแรงขึ้นจะชวงเวลา

- ฝนทิง้ ชวงทีย่ าวนานมากขึน้ ดวย
- การเกิดภาวะแหงแลงจะมีบอยขึ้น
- พายุเฮอริเคนจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่พนื้ ผิวทะเลสูงขึ้น
เปนการยากทีจ่ ะระบุวา ภาวะโลกรอนจะทําใหเกิดความผิดปกติของภาวะอากาศอยางใดอยาง
หนึง่ ได แตจากหลักฐานตางๆ ที่เกิดขึ้นบงบอกวาภาวะไดทําใหเกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศ
ขึ้นแลว ในรายงานของ IPCC ระบุวา ทัง้ คลื่นความรอน และภาวะฝนตกหนักไดเกิดขึ้นบอยครั้งขึน้
ใน 50 ป ที่ผา นมานี้ และเปนภาวะโลกรอนทีมนุษยเปนผูทําใหเกิดขึ้นมากกวาการเปลี่ยนแปลง
ตามรอบแนวโนมของการเกิดตามธรรมชาติ การตรวจวัดปริมาณน้ําฝนโดยดาวเทียมสํารวจสภาพ
อากาศแสดงใหเห็นวาพื้นที่ในเขตรอน มีปริมาณน้ําฝนจากพายุฝน หรือฝนตกเบาบางมากกวา
จากพายุฝนขนาดปานกลาง ระหวางป 1979 และ 2003 นับแตทศวรรษ 1970 เปนตนมาพื้นทีท่ ี่

ไดรับผลกระทบจากภัยแลง และพายุรนุ แรงในเขตรอนไดเพิ่มมากขึ้น IPCC ยังระบุดว ยวาการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนาจะเปนผลจากกิจกรรมการผลิตและบริโภคของมนุษย
ภาวะโลกรอนไมไดทําใหเกิดผลกระทบตอเพียงสภาพภูมิอากาศเทานั้น ระดับน้ําทะเลที่สงู ขึ้น
ยังกัดเซาะชายฝง และเปนตนเหตุใหเกิดน้ําทวมตามชายฝง ปญหามีความรุนแรงมากเนื่องจาก
ประชากรโลกมาถึงรอยละ 10 พักอาศัยบนพืน้ ทีช่ ายฝง ที่มีความสูงกวาน้ําทะเลไมถึง 10 เมตร
IPCC คาดวาระดับน้ําทะเลจะสูงถึง 59 เซนติเมตรในป 2099 เนื่องจากการขยายตัวของน้าํ ทะเล
จากความรอน และการละลายของธารน้าํ แข็งบนภูเขาสูง
ระดับน้ําทะเลที่คาดวาจะสู.ขึ้นนี้อยูในระดับต่ํา เนื่องจากคณะกรรมการ IPCC ไมไดรวม
ปริมาณน้าํ อีกมากที่มาจากการละลายของแผนน้ําแข็งขนาดใหญของโลก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแข็ง
จะละลายเร็วยิ่งขึ้น การติดตามการเปลีย่ นแปลงของน้ําแข็งโดยดาวเทียม เปดเผยวาภูเขาน้ําแข็ง
ฝงตะวันตกของแอนตากติกและกรีนแลนดละลายแยกตัวออก ไปปละ 125 พันลานตัน ปริมาณน้ํา
จากการละลายน้ําแข็งนี้จะทําใหนา้ํ ทะเลสูงขึ้นปละ 0.35 มิลลิเมตรถาการละลายของน้าํ แข็ง
เปนไปดวยอัตราเรง ระดับน้าํ ทะเลจะสูงขึ้นเร็วกวานี้มาก เมื่อครั้งลาสุดที่อุณหภูมิของโลกสูงกวา
อุณหภูมิทุกวันนี้เพียง 1 หรือ 2 องศาเซลเซียส ระดับน้าํ ทะเลสูงขึ้นถึง 6 เมตร โดยทีน่ ้ําที่สูงขึน้ มา
จากการละลายของน้าํ แข็งทีก่ รีนแลนด และฝงตะวันตกของแผนน้าํ แข็งที่แอนตากติก แผนน้ําแข็ง
ทั้งสองนี้จะไมละลายหายไปกอนป 2100 แตเปนที่เกรงกันวาภาวะโลกรอนจะเปนจุดเริ่มตนของ
การสูญเสียมวลของน้าํ แข็งครั้งสําคัญทีก่ รีนแนดและฝงตะวันตกของแอนตากติกที่จะนําไปสูการ
ละลาย ดวยอัตราเรงในศตวรรษหนานี้
ภาวะโลกรอนเพิ่มแรงกดดันตอระบบนิเวศอยางมากดวยเชนกัน ทั้งพืชและสัตวที่อาศัยพึง่ พา
ในระบบนิเวศจะมีความยากลําบากมากในการอยูรอด อุณหภูมิที่สงู ขึ้นไดทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงฤดูการเพาะปลูกในหลายพื้นที่ ทั่วโลก ฤดูใบไมผลิไดมาถึงกอนกําหนดซึ่งหมายถึง
การอพยพยายถิ่นของสัตวจะตอง เริ่มตนเร็วขึ้นกวาที่เคยเพื่อปรับใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงของ
แหลงอาหาร ฤดูการเพาะปลูกที่ยาวนานมากขึ้น พืชจะมีความตองการน้ําในการเติบโต หรืออาจ
แหงตายถาขาดน้ํา ซึง่ จะเพิม่ การเสี่ยงจากไฟไหม ชวงฤดูหนาวที่สนั้ ลงและอบอุนขึ้นจะไมทาํ ให
แมลงหลายชนิดตายจากภาวะหนาว เย็นอยางที่เคยเปน ภาวะความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของ
แมลงที่จะทําลายระบบนิเวศจะเพิ่มมากขึน้ การทีฤ่ ดูการเพาะปลูกขยายกวางออกไป อุณหภูมิ
สูงสุดของแตละวันจะสูงขึน้ และอาจจะสูงเกินกวาทีพ่ ืชและสัตวจะทน ได เพื่อใหอยูรอดจากภาวะ
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งพืชและสัตวทะเลและบกไดเริ่มอพยพขึน้ ไปทางเหนือ ทางขั้วโลก พืชและ
สัตวที่ไมสามารถอพยพหรือปรับตัวจะตองเผชิญกับภาวการณสูญพันธุ คณะกรรมการ IPCC

ประมาณการวา รอยละ 20-30 ของชนิดพืชและสัตวจะเสี่ยงตอการสูญพันธุ ถาอุณหภูมิสูงขึ้น
มากกวา 1.5 ถึง 2.5 องศาเซลเซียส
ผูคนที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุดจะเปนผูที่อาศัยในประเทศยากจน ที่ไมมที รัพยากรรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ เมื่อภาวะอากาศในแถบรอนขยายวงกวางออกไป การแพรระบาด
ของโรคภัย จะขยายวงกวางตามไปดวย เชน โรคมาเลเรีย ภาวะฝนตกหนัก พายุเฮอริเคนที่มีความ
รุนแรง ระดับน้ําทะเลที่สูงขึน้ การละลายอยางรวดเร็วของธารน้ําแข็งบนภูเขาลวนจะนําไปสูการ
เกิดน้ําทวมอยางหนัก ฤดูรอนที่รอนขึ้นมากและความถีท่ ี่สูงขึน้ ของการเกิดไฟไหมจะนําไปสูการ
เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากการชอค ขณะที่อากาศรอนมากขึ้น การเพิ่มมากขึ้นของโอโซนและควัน
ระดับพื้นดินจะทําใหจํานวนวันที่ถูกระบุวา มีมลพิษทางอากาศสูงและเปนอันตราย จะเพิ่มมากขึน้
ดวย ภาวะความแหงแลงรุนแรงจะนําไปสูภาวการณขาดแคลนอาหาร ในระยะยาวน้ําจืดจะขาด
แคลนในฤดูรอ น เมื่อธารน้าํ แข็งละลายหมดไป โดยเฉพาะในเอเชียและอเมริกาเหนือในอีกดาน
หนึง่ ฤดูหนาวที่อุนขึน้ จะสงผลใหมีการตายจากภาวะที่เกี่ยวของกับความหนาวเย็นลดนอยลง และ
ชวงฤดูเพาะปลูกที่ขยายกวางขึ้นจะเพิ่มผลผลิตอาหารในพืน้ ที่อบอุน
โดยรวมแลวภาวะโลกรอนจะสงผลกระทบตอชีวิตในหลายดาน แตระดับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะโลกรอนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับพวกเราทุกคน นักวิทยาศาสตรไดระบุวา การปลอยกาซ
เรือนกระจกของมนุษยทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และภาวะอากาศหลายดานที่เปลี่ยนแปลงก็
สอดคลองกับภาวะความรอนทีน่ ักวิทยาศาสตรไดคาดการณไว ระบบนิเวศทุกภาคทั่วโลกไดรับ
ผลกระทบและมีการเปลีย่ นแปลงที่ไมคาดคิดมากอนเกิดขึ้นแลว น้ําแข็งที่ขั้วโลกละลาย พืชและ
สัตวมีการอพยพ ฝนในเขตรอนมีการแปรเปลี่ยนและภาวะความแหงแลงกําลังขยายวงกวางเพิ่ม
มากขึ้น และมีความถีม่ ากขึ้น เนื่องจากกาซเรือนกระจกจะคงอยูยาวนานในชั้นบรรยากาศ โลกจะ
รอนขึ้นอยางตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทุกหนทุกแหง แตระดับความรุนแรงที่ภาวะ
โลกรอนจะมีผลตอชีวิตทั้งมวลบนโลกใบนีข้ ึ้นอยูกับการตัดสินใจของเรา
หากเราชวยกันก็จะทําใหโลกของเรานาอยูขนึ้
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