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ภาวะ
โลก
ร้อน

เพ่ือ



หมายถึง สภาวะที่โลกไม่สามารถส่งผ่าน หรือระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบนโลก
กลับออกไปในชั้นบรรยากาศได้ เป็นผลท าให้ความร้อนเหล่านั้นคงอยู่บนผิวโลก

สภาวะโลกร้อนหมายถึงอะไร?

ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของ
พลังงานของดวงอาทิตย์พลังงานส่วนใหญ่เข้า
มาสู่โลกในรูปของแสงแดด ประมาณ 30%
ของพลังงานที่เดินทางมาสู่โลกสะท้อนกลับ
ห้วงอวกาศ แต่ประมาณ 70% ดูดซับผ่านชั้น
บรรยากาศลงมายังโลก

30%

70%



กิจกรรมของมนุษย์มีส่วนในการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ การเผาไหม้เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน น้ ามันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงการตัดไม้ท าลายป่าท าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
การท าการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวในนาที่มีน้ าขัง การปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนและไน
ตรัสออกไซด์ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซโอโซน นอกจากนี้แล้วการปล่อยสารฮาโล
คาร์บอน (CFCs, HFCs, PFCs) ก๊าซเหล่านี้เปลี่ยนแปลงลักษณะการดูดซับพลังงานของ
บรรยากาศ ผลก็คือปรากฏการณ์ของ “ก๊าซเรือนกระจกขยายตัว” 

ก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นได้อย่างไร?



ก๊าซเรือนกระจกมีผลต่อสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร?





ป่าที่เคยชุ่มชื้นในอะลาสกา ปัจจุบันก าลังประสบปัญหาภัยแล้ง และไฟป่า 
ซึ่งภาวะแห้งแล้งเป็นผลกระทบหนึ่งจาก ภาวะโลกร้อน



จากผลกระทบของ ภาวะโลกร้อน อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้น้ าแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นทุกปี



ปรากฏการณ์โลกร้อน (global warming) 

คือปรากฏการณ์ที่อณุหภูมเิฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทร
สูงข้ึน โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก
อื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คาย
ออกไปสู่บรรยากาศ

http://www.thaihub.org/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit
http://www.thaihub.org/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit
http://www.thaihub.org/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit
http://www.thaihub.org/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit
http://www.thaihub.org/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81&action=edit


ผลกระทบ

➢ ต่อสภาพภูมิอากาศ 
• สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
• ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นเนื่อง

ด้วยการระเหยของน้ าที่มากขึ้น 
• ความไม่มั่นคงของอุณหภูมิ

➢ต่อทะเลและมหาสมุทร
• ธารน้ าแข็งและน้ าแข็งตามทั่วโลก

ละลาย 
• น้ าทะเลสูงขึ้น 
• อุณหภูมิของน้ าในมหาสมุทรสูงขึ้น 
• การเปลี่ยนสภาวะของน้ าเป็นกรด 
• การหยุดไหลของกระแสน้ าอุ่น 

➢ต่อมนุษย์ 
• เกิดการขาดแคลนน้ าด่ืม 
• เกิดการอพยพย้ายที่อยู่อาศัย

เนื่องจากโดนน้ าท่วม 
• เกิดโรคร้ายเพิ่มขึ้น 
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ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและปริมาณ CO2



ระดับน้ าทะเล
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท าให้ระดับน้ าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.09 – 0.88
เมตร มีผลต่อสภาวะคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นทั้งทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญ และแหล่งประกอบอาชีพ
ของชุมชนชายฝั่ง ผลผลิตทางการประมง และเกษตรกรรมบริเวณชายฝั่ง 
รวมไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
และเศรษฐกิจของประเทศ

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในประเทศไทย



ทรัพยากรน้ า

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในประเทศไทย

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอาจท าให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่จน
ประสบปัญหาน้ าท่วม และอาจเกิดน้ าท่วมใหญ่เร็วขึ้น จากทุกๆ 10 ปี เป็นทุกๆ 5 ปี 
โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ในขณะเดียวกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะท าให้น้ าจาก
แหล่งน้ าต่างๆ ระเหยเร็วขึ้น จึงอาจเกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง และมีแนวโน้มว่าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งช่วยป้องกันการรุก
ล้ าของน้ าเค็มท่ีจะเข้ามาสู่แม่น้ าแม่กลองนั้น อาจประสบกับปัญหาภัยแล้งได้



พื้นที่ชายฝั่ง

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในประเทศไทย

พื้นที่ชายฝั่ง และพื้นที่ซึ่งติดกับแหล่งน้ าที่เชื่อมต่อกับทะเล เช่น กรุงเทพฯ 
มีความเสี่ยงสูงท่ีจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม และน้ าทะเลหนุน

การละลายตัวของน้ าแข็งบริเวณขั้วโลกส่งผลให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น
จนท่วมพื้นที่บริเวณชายหาด นอกจากนี้ พื้นที่ใกล้แหล่งน้ าบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเล
อาจจะเกิดน้ าท่วมบ่อยขึ้นเนื่องจากน้ าทะเลหนุน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน คาดว่าพื้นที่
ราบต่ าในเขตชลประทานทางตะวันออกของกรุงเทพฯ ลงไปตามแม่น้ าบางปะกง 
ระดับน้ าอาจท่วมสูงถึง 2 เมตร

http://www.globalsecurity.org/military/facility/images/white-beach.jpg


การประมง

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในระดับสากล

กระแสน้ าร้อน น้ าเย็นที่เปลี่ยนไปส่งผลให้จ านวนสัตว์น้ าในมหาสมุทร
ลดจ านวนลงอย่างมาก ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการไหลของกระแสน้ าร้อน 
กระแสน้ าเย็นในมหาสมุทร ซึ่งกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทร เช่น 
แพลงก์ตอนสัตว์บริเวณกระแสน้ าแคลิฟอร์เนียลดจ านวนลงกว่าร้อยละ 70 นับจาก
ปี พ.ศ. 2493 ส่งผลให้จ านวนปลาในมหาสมุทรลดลง และท าให้นกทะเลจ านวนมาก
ลดจ านวนลงอย่างเห็นได้ชัด นกบางชนิด เช่น นกพิลีแกนสีน้ าตาล ต้องอพยพขึ้นไป
อยู่ทางเหนือเพื่อความอยู่รอด



การละลายของน้ าแข็ง

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในระดับสากล

Arctic

ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงการละลายตัวของน้ าแข็งบริเวณ Arctic ช่วง
September 1979 และ September 2003



การละลายของน้ าแข็ง

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในระดับสากล

Greenland

ภาพถ่ายจากดาวเทียมในช่วงฤดูหนาว
แสดงถึงการละลายตัวของแผ่นน้ าแข็ง
และมีแนวโน้มขยายพื้นที่การละลายตัว
มากขึ้น



การละลายของน้ าแข็ง

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในระดับสากล

Antarctica



▪ นับจากปี พ.ศ. 2393 เป็นต้นมา พื้นที่ Alpine Glaciers ในทวีปยุโรปลดลงถึง
ครึ่งหนึ่ง ในขณะที่รัฐบาลของสหรัฐคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 ธารน้ าแข็งจะ
ละลายหมดไปจาก Montana's Glacier National Park

▪ ปลาแซลมอนที่อยู่ ในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนเหนือลดจ านวนลงอย่างมาก
เน่ืองจากน้ าทะเลในบริเวณนั้นร้อนขึ้นกว่าปกติถึง 6 องศาเซลเซียส

▪ ทะเลที่ร้อนขึ้นท าให้นกทะเลหลายร้อยตัวจากจ านวนนับพันบริเวณชายฝั่ง
แคลิฟอเนียตายลงเน่ืองจากขาดแคลนอาหาร

สรุปผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในระดับสากล



▪ การเพิ่มจ านวนของพายุเฮอริเคน
▪ น้ าท่วม ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น มาลาเรีย ซึ่งจะเกิดขึ้น

ในพื้นที่ที่ไม่เคยประสบปัญหามาก่อน อันจะน าไปสู่ภาวะขาดแคลนน้ าและ
อาหาร และเกิดความขัดแย้งในระดับภูมิภาคเนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาติ

▪ ป่าไม้ของโลกจ านวนหนึ่งในสามอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกท าลาย 
เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยป่าไม้เพื่อความอยู่รอด

สรุปผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในระดับสากล

http://www.morayflooding.org/graphics/background/flood_photographs/elgin.jpg


การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานชีวมวล (แกลบ ชานอ้อย มันส าปะหลัง ฟืน ฯลฯ) ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดี 
ที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีแสงแดด
เป็นระยะเวลานาน และมีความเข้มข้นของแสงมาก อีกทั้งเรายังมีวัตถุดิบเหลือใช้
ทางการเกษตรจ านวนมากที่พร้อมจะเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานและตอนนี้ ถึง
เวลาแล้วท่ีเราต้องหยุดการใช้พลังงานจากถ่านหิน 

เราจะแก้ไขหรือป้องกันสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร?
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THE END


