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มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 อุทกภัยรายแรงตั้งแตปลายป 2547 จากซึนามิในทะเลอันดามัน พายุโซนรอน ดีเปรสชัน เฮอริเคน ทอร
นาโด ในเอเชียและ สหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดอุทกภัย ผูคนบาดเจ็บ ลมตายนับแสนคน ความเสียหายทรัพยสิน
หลายลานลานบาท ผูคนไรที่อยูอาศัยหลายลานคน ทําใหเกิดขอสงสัยปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร 
หรืออาจจะเกิดจากอิทธิพลของดวงดาว การกระทําของเทวดา ฟา ดิน นอยคนที่จะคิดวาเกิดจากผลของกิจกรรม
ตาง ๆที่มนุษยกระทําเพื่อฆาตัวเองตลอดเวลา 

ความรอนในโลกสวนใหญมาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ซึ่งมีอิทธิพลตอสภาพอากาศบนผืนโลก เมื่อพลังงานแสงกระทบ
ผิวโลก เปลี่ยนเปนพลังงานความรอนสะทอนกลับขึ้นไปในชั้น
บรรยากาศ โลกมีช้ันบรรยากาศที่หอหุมเรียกบรรยากาศเรือน
กระจก ซึ่งประกอบดวยไอน้ํา คารบอนไดออกไซดและแกสอื่น ๆ 
(Atmospheric green house) ชวยดูดซับพลังงานความรอนสวน
หนึ่งไมใหสูญหายไปในชั้นบรรยากาศนอกโลก สงผลใหอ
ผิวโลกสูงขึ้น ในกรณีที่ไมมีช้ันบรรยากาศเรือนกระจก อุณหภูมิโลกจะลดต่ําลงจนกระทั้งถึงยุคน้ําแข็ง สิ่งมีชีวิต
ไมสามารถดํารงอยูได 

ุณหภูมิ

ปญหาในปจจุบันนี้โลกขาดความสมดุลทางธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณแกสในชั้นบรรยากาศเรือน
กระจกเพิ่มขึ้น ปริมาณคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเรือนกระจกเพิ่มขึ้นสูงกวาป 1750 รอยละ 30 แกสมีเธน 
เพิ่มขึ้นเปนสองเทา และไนตรัสออกไซดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ทําใหพลังงานความรอนสามารถผานบรรยากาศเรือน
กระจกไดนอยลง สงผลใหอุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น  

ปรากฏการณดังกลาวเกิดจากฝมือมนุษย เชน การเผาถานหิน เผาพลาญน้ํามัน แกส การหักลางถางปา 
การเผาปา เผาเศษพืช เผาขยะ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเธน (CH4) 
คลอโรฟลูโอโรคารบอน (CFCs) และไนตรัสออกไซด (N2O) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มความเขมขนของ
แกสช้ันบรรยากาศเรือนกระจก ( atmospheric green house gases)  การเพิ่มปริมาณของแกสในชั้นบรรยากาศ
เรือนกระจก ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น จากการคาดการของ IPCC (Intergovernmental Panel on 
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Climate Change) กลาววาทุก 10 ป อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น 0.2-0.5 o ซ หรือเฉลี่ย 0.3 o ซ สูงกวาปจจุบัน 1.0 o ซ 
ในป 2050 และ 4.5 o ซ ในป 2100 (Houghton et.al., 1995) 

ในระยะ 20 ปที่ผานมา อัตราการเพิ่มของปริมาณคารบอนไดออกไซดประมาณ 1.5 ppm (0.4%) ตอป 
ต้ังแตป 1990 อัตราการเพิ่มในแตละปสูง 0.9 ppm (0.2%) ถึง 2.8 ppm (0.8%) 

ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศเกิดจาก การเผาถานหิน เผาน้ํามัน การทําลายปา 
การเผาปา การเผาขยะ เปนตน 

ในปจจุบันมีปริมาณมีเธน (CH4) ในบรรยากาศสูงกวาป 1750 ถึง 1060 ppb หรือ 151% การเพิ่ม
ปริมาณคารบอนโมนอกไซด (CO) เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปริมาณมีเธนในบรรยากาศเพิ่มขึ้น 

 

สวนปริมาณไนตรัสออกไซด (N2O) เพิ่มขึ้น 46 ppb หรือ 17 % สูงกวาป 1750 ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นสามในสี่เกิด
รรมเคมี 

ต้ังแตป 1861 จนถ
จากพื้นที่ทําการเกษตร ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงงานอุตสาหก

 ึงศตวรรษที่ 20 อุณหภูมิ
เฉลี่ยของผ วรรษ
ท  
1
เ

ุณหภูมิโลก 
ึกษาของนักวิทยาศาสตรหลายแหงพบวา สาเหตุที่ทําใหสภาพแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงใน2-3

รอยปที่ผ

นึ่ง

ของสภาพอากาศ 
าพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไป เชน อุณหภูมิสูงหรือตํ่าเกินไป บางพื้นที่อาจ

หงแลง  

ิวโลกเพิ่มขึ้น 0.6 +/- 0.2 o ซ ในศต
ี่ 20 ปที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด จํานวน 10 ป เกิดขึ้นใน
5 ปสุดทายของศตวรรษ และ ป 1990  
ปนปที่อุณหภูมิสูงที่สุดในทศวรรษ และป 1998 
เปนปที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตั้งแตมีการบันทึก 

อ
การศ
านมา คือการเพิ่มปริมาณคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชน การเผาถาน

หิน การเผาพลาญน้ํามันที่ใชกับยานพาหนะ  ความรอนที่เกิดขึ้นในบานเรือน อาคารประกอบการธุรกิจ โรงไฟฟา
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายงานวาเปนสาเหตุของการเพิ่มคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศรอยละ 
98 ปริมาณมีเธนเพิ่มขึ้นรอยละ 24 และไนตรัสออกไซดเพิ่มขึ้นรอยละ 18 นอกจากนี้การขยายพื้นที่ทําการเกษตร 
การทําลายปา การกลบฝงขยะ และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหปริมาณแกส
เพิ่มขึ้นในช้ันบรรยากาศ และในป 1997 ประเทศสหรัฐอเมริกามีสวนในการเพิ่มปริมาณแกสในบรรยากาศถึงห
ในหาของโลก 
การเปล่ียนแปลง
 เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น สภ
แ แตบางพื้นที่มีฝนตก น้ําทวม Katz &Brown (1992) รายงานวาเมื่ออุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้นถึง 26-27 o ซ
น้ําทะเลจะระเหยขึ้นไปบนอากาศ เปนสาเหตุใหเกิดไตฝุน พายุโซนรอนบอยครั้ง จากขอมูลทางสถิติ ระหวางป 
1973-1997 มีพายุเฮอรริเคน ไตฝุน ฝนตกหนัก ฝนฟาคะนอง ทําใหผูคนสูญเสียชีวิตถึง 11,000 คนตอปและมีผูที่
ไรที่อยูอาศัยกวา1.1 ลานคน  
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ในป 2548 เปนปหนึ่งที่มีอุทกภัยรุนแรงเกิดขึ้นบอยครั้ง  ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคไต เช จีน 

รงแตก็

แคทรีนา ซึ่งเปน
พายุโซนร

วา 
233,000 ตารางกิโลเมตร ทําลายระบบไ

กที่ 9 แตมีความรุนแรงเปนลําดับ
ที่ 4 เรียก

ียงใหมมีน้ําทวมถึง 3 ครั้ง ทําลายสถิติที่เริ่มมีการบันทึก ในเอเชียไตฝุนหลงหวางเขาถลมไตหวันและ
หลังจากนั้นปลายเดือนตุลาคม พายุโซนรอนดอมเรย ทวีความรุนแรงเปนไตฝุนความเร็วของลมสูงสุดที่จุด
ศูนยกลางเกินกวา 130 กิโลเมตรตอช่ัวโมงเขาถลมเกาะไหหลํา ประเทศไทยแมจะไมไดรับผลกระทบโดยต
ทําใหฝนตกหนักทั้งภาคเหนือและภาคอิสาน ทําใหน้ําปาไหลทะลักเขาทวมบานเรือน พืชสวน ไรนาเสียหายเปน

จํานวนมาก ในขณะที่ พายุซาวลา ที่มีความเร็วของลมสูงสุดที่จุดศูนยกลาง
เกินกวา 144 กิโลเมตรตอช่ัวโมงมุงเขาสูประเทศญี่ปุน 

ปลายเดือนสิงหาคมสหรัฐอเมริกาถูกเฮอรริเคน
อนลูกที่ 7 และเปนพายุเฮอรริเคนลูกที่ 4 แตเปนพายุที่รุนแรง

ที่สุดของป 2005  มีความรุนแรงระดับ 5 ความเร็วของลมสูงสุดที่จุด
ศูนยกลางเกินกวา 265 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ทําใหสูญเสียชีวิต 1,075 คน
และทรัพยสินมูลคา 70-130 พันลานเหรียญ  สหรัฐ ขอบเขตการทําลายก
ฟฟาทําใหผูคน 5 ลานคนไมมีไฟฟาใช  

ปลายเดือนกันยายนพายุโซนรอนลูกที่ 17 คือ ริตา เปนพายุเฮอรริเคนลู
วาพายุปศาจ เนื่องจากมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 563 กิโลเมตร มีความเร็วของลมสูงสุดที่จุดศูนยกลาง 

280-380 กิโลเมตรตอช่ัวโมง คาดวาเปนเฮอรริเคนที่มีความรุนแรงระดับ 5 และลดความรุนแรงลงเมื่อเขาชายฝง
สหรัฐเปนระดับ 3 มีความเร็วของลมสูงสุดที่จุดศูนยกลาง 190 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

ูนยกลาง 150 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง แ ง 

กวาอุณห

ากกวาปริมาณน้ําฝน ดินและแหลงน้ําจะแหง ทําใหเกิดความแหงแลง 
ไฟปา แล

นขั้วโลกเหนือละลายเร็วกวาปกติ อัตราการ
ะลายขอ

อป 

ริมาณห ับ ป 

ร 

พายุโซนรอนที่กําลังกอตัวตามมาคือ วิลมาที่มีความเร็วของลมสูงสุดที่จุดศ
ละกําลังรอผจญกับลูกตอไปคือ อัลฟา ที่มีความเร็วของลมสูงสุดที่จุดศูนยกลาง 119 กิโลเมตรตอช่ัวโม
พายุโซนรอนที่เกิดขึ้นบอยครั้งและคอนขางรุนแรงในอาวแมกซิโก เช่ือวาเกิดจากอุณหภูมิน้ําในอาวสูง
ภูมิเฉลี่ย 0.5o ซ ซึ่งเหมาะสําหรับการกอตัวของพายุเฮอรริเคน เชน พายุโซนรอนริตาเมื่อพัดผานอาวแมก

ซิโก จะเพิ่มความรุนแรงเปนเฮอรริเคน  
ในพื้นที่ ๆมีการระเหยของน้ําม
ะเกิดมลภาวะ เนื่องจากขาดปริมาณน้ําดีชวยไลน้ําเสีย  

 ในขณะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นหิมะและภูเขาน้ําแข็งใ
ล งภูเขาน้ําแข็งขึ้นอยูกับอุณหภูมิของน้ําทะเล โดยเมื่อ
อุณหภูมิน้ําสูงขึ้น 0.1 o ซ จะทําใหภูเขาน้ําแข็งละลาย 1 เมตรต
 ในศตวรรษที่ 20 จากภาพถายดาวเทียมพบวา ปจจุบัน

สงผลใหพ้ืนที่ชายฝงทะเลสูญหายไป 

ป ิมะที่ปกคลุมโลกละลายถึงรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบก
1960 จากอุณหภูมิโลกสูงเปนสาเหตุใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นกวาระยะ 
100 ปที่ผานมา 10-25 เซนติเมตร ในป 2100 ซึ่งคาดการณวาอุณหภูมิ
โลกจะสูงเพิ่มขึ้นอีก 4-5 o ซ ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้น 30-100 เซนติเมต
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