
 
    

ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะสภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) เปนมหันตภัยทําลาย
โลก 
ที่มองเผินๆ แลวไมนาจะรุนแรง แตถูกจดัลําดบัความรนุแรงและ
ความเปนไปไดไวที่อันดบัแรกสุด ดวยเหตุผลที่วา แมภาวะโลกรอน 
จะไมไดทาํใหโลกแตกเปนเสี่ยงๆ หรือมีระเบิดครั้งใหญเกิดขึ้น และ
มนุษยสวนหนึง่ก็อาจจะยังอยูได แตในวันที่ภาวะโลกรอนดาํเนินไป 
ถึงขีดสุด มนษุยจะมีชีวิตอยูบนโลกเสมือนตกนรก และไมรูจักกับ
ความสุขอีกเลย 

  ลองดูบทเกริ่นนําเพียงสั้นๆ ของนิตรสารเนชั่นแนลจโีอกราฟฟค ฉบบัเดือนกนัยายน 2547 
จากบทความไตรภาค “มหันตภัยแหงอนาคต : สัญญาณเตือนภัยจากปรากฏการณโลกรอน” 
  “ระดับคารบอนไดออกไซดสูงข้ึน อุณหภมูิสูงข้ึน ธารน้าํแข็งละลาย มหาสมุทรรอนข้ึน 
ระดับน้าํทะเลสูงข้ึน น้ําแข็งทะเลบางลง ช้ันดินเยน็แข็งตัวละลาย เกิดไฟปาบอยขึ้น ทะเลสาบเลก็ลง ห้ิงน้ําแข็ง
พังละลาย ทะเลสาบจบัตัวเปนน้ําแข็งชาลง แหงแลงยาวนาน ธารน้ําแข็งในภูเขาเหือดแหง ปริมาณหยาดน้าํฟา
เพ่ิมข้ึน ฤดูหนาวไมหนาวจดั ฤดูใบไมผลมิาถึงเร็วข้ึน ฤดูใบไมรวงมาถึงชาลง ตนไมออกดอกเร็วข้ึน ชวงเวลา
อพยพเปลี่ยนแปลง ถนอาศยัเปลี่ยนไป นกทํารังเร็วข้ึน โรคภัยไขเจ็บลุกลาม ปะการังฟอกขาว การทับถมของ
หิมะลดลง สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกหายไป พืชและสัตวตางถ่ินรุกราน แนวชายฝงสึกกรอน ปาในเขตภูเขาสูง 

ิ่

แหงแลง อุณหภูมิในเขตละติจูดพุงสูงอยางรวดเร็ว” 
  ภาวะโลกรอน หายนะในเวลาอันใกล 

 มาถึงวันนี้ ไดมีนักวิทยาศาสตรทําการวิเคราะหเอาไวแลววา โลกอาจจะไมอยูเปนนรัินดร  
โดยอาจมีอายุไดมากที่สุดไมเกิน 4 ถึง 5 พันลานป เมื่อถึงเวลานั้น ดวงอาทิตยจะเผาผลาญไฮโดรเจนซึ่งเปน
เช้ือเพลิงในตวัเองจนหมดไป พรอมทั้งขยายตัวข้ึนจนกระทั่งเผาไหมบรรดาดาวเคราะหที่หมุนวนอยูรอบๆ 
รวมทั้งโลกใหสูญสลาย   

 เปนความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นโดยฝมือมนุษย ดวยเหตุที่มนุษยไมยอมปรับตนเองใหเขา 
กับธรรมชาต ิแตพยายามดดัแปลงธรรมชาตใิหเขากับวถีิชีวิตของตนอยูตลอดเวลา ตอนนี้มนษุยกําลัง
ดําเนนิการ 
ทําลายลางโลกอยางรีบเรงโดยการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลอืง เผาผลาญเชื้อเพลิงอยางไมแยแส 
ครอบครองทุกส่ิงทุกอยางซึ่งเปนของโลก จับจองผืนดินผืนน้าํและใชประโยชนเสมือนตนเองมีสิทธิโดยชอบ 
ทั้งหมดนี้กอใหเกิดการทําลายโลกครั้งใหญ หายนะกําลังฟกตัวอยูในเปลือกแหงความเจริญกาวหนา และคอยๆ 
เผยโฉมหนาออกมาเย่ียมเยียนมนุษยโลกในฐานะมหันตภัยรายจาก “ภาวะโลกรอน” (Global Warming) 
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มิตรภาพโลกกับดวงอาทิตย 
 กลไกสําคญัทางธรรมชาติทีช่วยเก็บกักความรอนบางสวนไวในโลกแทนที่จะ 

สะทอนออกไปทั้งหมด ทําใหส่ิงมีชีวิตสามารถอยูรอดไดในอณุหภูมทิี่เหมาะสม  
กลไกการปกปกรักษานี้เปนที่รูจักกันดีในปจจุบันวา “ปรากฏการณเรือนกระจก”  

 
 
 

 
 ปรากฎการณเรือนกระจก เปนกลไกของฉนวนหอหุมชั้นบรรยากาศโลก ทําใหผิวโลกอุน 

ข้ึนกวาที่ควรจะเปนโดยความรวมมือจากกาซเรือนกระจกที่อาศัยอยูในชั้นบรรยากาศ นาํโดย
คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัส ออกไซด โอโซน ไอน้ํา และอ่ืนๆ กาซเหลานี้ทาํตัวเหมือนกระจกที่ยอมให
รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตยผานทะลุมายังพ้ืนผิวโลกได แตจะดดูกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปไมใหหลุด
ออกนอกชั้นบรรยากาศโลก จึงถูกเรียกรวมกนัวา “กาซเรือนกระจก” 

 
...............................................................  
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ผศ.พงษ  ทรงพงษ  อาจารยประจําภาควชิาฟสิกส  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของกลไกธรรมชาติในโลกวา 

  “ในชวงประมาณรอยกวาปที่ผานมา มนษุยไดเจอน้ํามนั ขุดน้าํมันข้ึนมาใช เผาใหมันรอน  
แลวเอาความรอนจากการเผาไหมไปใชงาน ผลพลอยไดจากการเผาน้ํามัน ก็จะมีกาซตางๆ ออกมาดวย เชน 
คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด ไอน้าํ โดยทั้งหมดนี้เปนกาซเรือนกระจก ในที่สุดกาซพวกนี้ก็จะ 
ลอยขึ้นไปสะสมอยูในชั้นบรรยากาศของโลก”  
  “น้ํามันเชื้อเพลิงมาจากน้าํมนัดบิ น้าํมันดบิมาจากการทีสั่ตวตางๆ ในสมัยกอนตาย เมื่อสัตว
ตายก็จะตายทับถมกันอยูในหนองน้ําบาง ในใตดินบาง เนื้อเย่ือก็เกิดการสลายตัว เปนสารประเภทไฮโดร 
คารบอน หรือที่เราเรียกวา น้ํามันดิบ คนก็ยังไปขุดขึ้นมาเอากลับขึ้นมาเผา แลวกป็ลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ที่เก็บอยูนานมาก ปลอยออกมาในอากาศ เมื่อคนทําลายตนไม ทําใหไมมีตัวชวยดดูกลับ กาซเรอืนกระจกจึง
สะสมในอากาศมากขึ้น” 

 กาซเรือนกระจกที่เพ่ิมอยางรวดเร็วผิดวาระธรรมชาติ คอืสาเหตุสําคญัที่ทําใหโลกรอน 
ข้ึน เพราะกาซเรือนกระจกขึ้นชื่อในเรื่องการดูดซับความรอน เมื่อมีโอกาสรวมตัวกันมากๆ ก็จะชวยกันดูดซับ 
ความรอนและปลอยกลับคืนสูโลกอยางเตม็กําลัง โลกจึงรอนข้ึน...รอนข้ึน สุดทายความรอนจะทําใหโลกปวย
หนัก ธรรมชาติจะหมดความอดทนและแสดงความกราดเกรี้ยวออกมาเปนภัยพิบตัทิี่ทารุณโหดราย ซึ่งส่ิงมี 
ชีวติจะไมมีทางอยูรอดไดในสภาพการณเชนนั้น 
   

 



สัญญาณเตือนภัยกอนหายนะครั้งใหญมาเยือน  
 ในชวง 20 ปที่ผานมา นักวทิยาศาสตรทั่วโลกพบวาอุณหภูมิของโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย   

0.5 องศาเซลเซียส แตทาํใหธรรมชาติมกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา  
 ทุกครั้งที่มีการเผาผลาญพลังงานฟอสซิลไมวาจะเปนน้ํามันหรือถานหนิ กาซคารบอน 

ไดออกไซดจะลอยสูช้ันบรรยากาศเพื่อเก็บกักความรอน เสมือนเปนผาหมของโลก ซึ่งผาหมของโลกผืนนี ้
นับวันจะถูกเพ่ิมชั้นใหหนาขึ้น ซึ่งทําใหโลกรอนยากจะทานทน 

 สําหรับประเทศไทยยังโชคดทีี่มีภูมิประเทศอยูตดิทะเล ทําให 
อากาศเย็นเคลื่อนที่เขามาแทนที่อากาศรอนไดบาง สังเกตไดจากวันฝนตก 
ซึ่งมักจะตามหลังวันที่อากาศรอนเสมอ เพราะอากาศทีเ่คลื่อนเขามา จะพา 
ฝนมาดวย อีกประการหนึ่งคอื ประเทศไทยเปนประเทศเขตรอนมานาน 
ประชาชนจึงมกีารปรับตัวตอสภาพอากาศรอนไดดีกวาประชาชนฝงยุโรป 
ผลกระทบจากคลื่นความรอนในประเทศไทยจึงยังสงผลไมมากนัก 

 
 

 ในขณะที่สัญญาณอันตรายจากภาวะโลกรอนสงถึงข้ัว
โลก 

เหนือไมขาดระยะ สวนขั้วโลกใตหรือทวีปแอนตารคติกาที่มีปริมาณ
น้ําแข็งมากที่สุดในโลก ก็มีสัญญาณเตือนภัยที่เก่ียวของกับภาวะโลก
รอน เมื่อลานน้ําแข็งเร่ิมแตกออก ทําใหแผนน้าํแข็งบนหิ้งน้ําแข็งลาร
เซน บ ีเกิดการถลม เนื่องจากอุณหภูมิเฉล่ียในบริเวณแหลมของ 

แอนตารคติกาสูงข้ึน ทําใหน้ําแข็งสวนใหญไมสามารถรองรับน้ําหนกัของหิ้งน้ําแข็งอันมหาศาลได จึงพังทลาย
ลงกลายเปนภเูขาน้ําแข็งกระจัดกระจายไปทั่ว แตโชคดีทีห้ิ่งน้ําแข็งขนาดประมาณเกาะภูเก็ตนี ้เคยอยูบนน้าํมา
กอนเมื่อมันละลายออกไป จึงไมมีผลกระทบตอระดับน้าํในโลก 

 แตน้าํแข็งซึ่งเคยวางตัวอยูบนบกและละลายลงสูทะเลนั้น ทําใหเกิดผลกระทบที่นา 
หวาดหวั่นตามมา เชน ธารน้ําแข็งในวนอทุยานแหงชาตเิกลเชียร (Glacier National Park) ในรัฐวอชิงตัน และ
เทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล ทัง้สองแหงเปนน้ําแข็งที่เคยปกคลุมอยูบนภเูขา แตปจจุบนัละลาย
หายไปจนแทบไมมีเหลือ หากเปนสมัยกอนที่อุณหภูมขิองโลกยังอยูในระดบัที่พอเหมาะ การหมุนเวียนเพื่อ
ละลายและเกดิเปนน้ําแข็งช้ันใหมจะเปนไปอยางสมดุล เมื่อโลกรอนข้ึน ความรอนกเ็รงใหน้ําแข็งละลายจน
ธรรมชาติสรางกลับคืนไมทนั ถาในเวลาเพียง 20 – 30 ป น้าํแข็งบนยอดเขาทั้งสองละลายไปหมดสิ้น น้ําในดิน
ก็จะระเหยเร็วขึ้น บริเวณดังกลาวก็ย่ิงแหงแลงหนักเขาไปอีก ทําใหประชาชนไมอาจใชชีวิตอยูตอไปได สุดทาย
จะเกิดการอพยพสูแผนดนิใหม 

 แตปญหาก็คือ แผนดินแทบทุกแหงในโลกก็ถูกมนุษยจับจองไปหมดแลว ทางออก 
สําหรับภัยแลงมีนอยเสียเหลือเกินสําหรับโลกในอนาคต สงครามแยงชิงผืนดินผืนน้าํจึงสอเคาใหเห็นอยูรําไร 

 
............................................................................................................................................................ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

3



ปาอะเมซอนในทวีปอเมริกาใตจดัไดวาเปนปาดิบชืน้ที่ใหญที่สุดในโลก ถือเปนกําลังสําคัญของธรรมชาติในการ
สรางความชุมชื้นในอากาศ และดดูกลืนคารบอนไดออกไซด ปจจบุันปาอะเมซอนประสบภัยแหงแลง บาง
ตําแหนงในปาแหงนี้ไมมีฝนตกมานานถึง 5 ป ประกอบกับอุณหภูมิทีสู่งข้ึนจากภาวะโลกรอน ทาํใหอะเมซอน
สูญเสียน้ําจากการระเหยเพิ่มเขาไปอีก ตนไมที่ขาดน้าํตองลมตายลง และพ้ืนที่ปาบางสวนที่ถูกมนุษยซ้ําเติม 
ดวยการบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร 
  ประเทศไทยกับภาวะโลกรอน 

 จากผลการสํารวจที่มาของกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปน 
กาซเรือนกระจกตัวสําคญัทีท่ําใหโลกรอนข้ึน พบวาสหรฐัอเมริกาเปนประเทศที ่
ปลอยกาซดังกลาวออกสูช้ันบรรยากาศในปริมาณมากมหาศาลเปนอนัดบัหนึ่ง 
ในโลก ดวยกจิการตางๆ ภายในประเทศที่อางถึงความเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  
แมจะมีบุคคลบางกลุมเตือนวาการเดนิหนาสูความเจริญโดยไมสนใจปญหาส่ิง 
แวดลอมจะทาํใหเกิดความเสียหายระดับโลกตามมา และมีแนวโนมวาจะเพิ่มสงูข้ึนทุกปตามนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามสหรัฐอเมริกากําลังไดรับบทลงโทษจากธรรมชาติ เปนหนึ่งในผลกระทบจากภาวะโลก
รอนที่สหรัฐฯ เพ่ิงไดรับไปแบบเต็มที่คือ พายุหมุนที่กําลังแรงขึ้นจนสามารถทําลายทุกอยางใหพังพินาศไดใน
พริบตา 
 

 แตประเทศทีน่าจบัตามองจริงๆ ในตอนนีอ้าจเปนประเทศจีน เพราะจีนมีปริมาณ 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงข้ึนในระยะหลัง จนเกือบจะใกลเคียงสหรัฐฯ เพราะจีนเปนประเทศใหญ
และมีประชากรเปนจํานวนมาก ประกอบกบัความเติบโตทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ที่ทําใหจนีตองสราง
โรงไฟฟาถานหินเพิ่มอยูเสมอเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ แตจีนก็
พยายามหามาตรการตางๆ ที่คาดวานาจะบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอมไดเพ่ือลดแรงกดดัน นอกจากนั้นยังมี 
รัสเซีย อินเดีย และญีปุ่น ที่เกาะกลุมปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณที่มากพอๆ กัน 

 ประเทศเล็กๆ อยางประเทศไทย ก็ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาไมนอย  
จากผลการศึกษาของคณะกรรมการพลังงานโลก พบวามีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึนอยางไมหยุดยั้ง โดยประเทศไทยมี
แหลงที่มาของกาซคารบอนไดออกไซดใหญๆ อยู 3 แหลง คือ การผลิตกระแสไฟฟา 43% การคมนาคมขนสง 
32%  และอุตสาหกรรม 25% โดยมีถานหินเปนเชื้อเพลิงหลักในโรงไฟฟาและโรงกลั่น ซึ่งเปนตวัการสําคัญ
ของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดข้ึนสูช้ันบรรยากาศ  
  บทเรียนเร่ิมตนของประเทศไทย 

 เมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหแหลงน้ําแข็งในโลกลดปริมาณลง 
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ภาวะโลกรอนยังทําใหเกิดภัยธรรมชาติตางๆ เชน พายุหมนุกําลังแรง น้าํทวมฉับพลัน 
น้ําทะเลหนนุสูง และความแหงแลง เขาเลนงานสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และยุโรปไปแลวอยางหนักหนวง และ 
มีทีทาวาภัยรายเหลานั้นจะยอนกลับมาเลนงานพวกเขาอีกในเวลาอนัใกล 

 สําหรับประเทศไทย แมจะยงัไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
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รุนแรงเทากับประเทศในเขตละตจิูดสูง แตเราเองก็เร่ิมไดรับความเดอืดรอนจากภยัพิบัตติางๆ ทางธรรมชาติ
บอยครั้งข้ึน และแตละคร้ังก็นับวาหนักหนาสาหัสไมนอย ประเทศไทยคอยๆ ประสบปญหาอุทกภัยเพิ่มข้ึน 
และครอบคลมุพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ และจํานวนจังหวดัที่เสียหายก็เพ่ิมมากขึ้น  

 นอกจากนั้นภาวะโลกรอนยงัทําใหประเทศไทยตองเส่ียงจากภัยพายุหมุนเขตรอนที่มี 
กําลังแรงมากขึ้นดวย ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีพายุหมุนเขตรอนที่เรียกวา “เฮอริเคน” (Hurricane) บานเราก็ม ี
“ไตฝุน” (Typhoon) และ “ไซโคลน” (cyclone) ซึ่งตางก็เปนพายุหมุนที่มีขนาดใหญ และเร่ิมตนกอตัวในทะเล
เหมือนกัน เพียงแตมีช่ือเรียกตางกันตามสถานที่เกิด  

 ภาวะโลกรอนจะเพิ่มโอกาสใหพายุโซนรอนและไตฝุนเปลี่ยนทิศทางเขาสูประเทศไทย 
ทางอาวไทยโดยตรงมากขึน้ ตามมาดวยอุทกภัยและแผนดนิถลม โดยเฉพาะพืน้ที่บริเวณชายฝงตะวันออก 
ภาคใตฝงตะวนัออก และกรุงเทพมหานคร คนไทยเคยเชื่อวาพายุที่เกิดขึ้นเปนเรื่องบังเอิญของธรรมชาติ 
เพียงอยางเดียว จึงไมเคยคดิหาทางปองกันบรรเทาความรุนแรง และการเกิดพายุทีส่อดคลองกับชวงเวลาที่ 
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โลกและน้าํทะเลมีอุณหภูมิสูงข้ึนเปนเรื่องบังเอิญแนหรือ ภาวะโลกรอนเปนปจจัยใหภัยธรรมชาติที่มีอยูแลว  
“เกิดบอยขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น”  
 
 
 
 
 
 

 ภาวะโลกรอนเปนปจจัยสนบัสนุนใหเกิด 
ปรากฏการณ เอลนีโญ (El Nino) และลานีญา (La Nina)  
บอยขึ้น นานขึน้ และรุนแรงขึ้นจนเกิดผลกระทบในดานอื่นๆ  
ตามมา เอลนโีญทําใหไทยรอนแหงแลง สวนลานญีาทาํให 
ไทยหนาวเย็นและมีฝนตกหนัก 

 ประเทศไทยไมนาเปนหวงในเรื่องที่น้ําแข็ง 
หรือหิมะในโลกละลายหายไปอาจทําใหปรมิาณน้าํในแมน้ําโขงลด 
ระดับลงบาง เพราะสายน้าํบางสายที่ไหลลงแมน้ําโขงมีทีม่าจากการ 
ละลายของหิมะบนภูเขา แตก็มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปากแมน้าํ 
ในภาคกลาง ภาคตะวนัออก รวมถึงบริเวณจังหวัดสงขลาตลอดจนแนวชายฝง 
ทะเลทั้งหมด เพราะระดับน้าํทะเลที่สูงข้ึน จะทําใหแนวชายหาดเหลานั้นถูกกัดเซาะจนหายไป  
สวนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวงและศูนยกลางทางเศรษฐกจิ อีกทั้งยังเปนจังหวัดที่มีประชากรอาศัย
อยางหนาแนนก็หลีกเล่ียงภัยรายนี้ไมพน เพราะกรุงเทพฯ เปนพืน้ที่ที่อยูใกลกับชายฝงมาก และอยูเหนือ
ระดับน้าํทะเลเพียง 1 เมตรเทานั้น จึงเส่ียงตอความเสียหายจากเหตุการณน้ําลนตลิง่และอุทกภัยมาก ซึ่งมีการ



ประเมินวา อีก 20 ปขางหนา ถาไมมีการแกปญหาอยางจริงจัง บวกกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป อุณหภูมิสูงข้ึน
ทําใหน้าํแข็งละลาย น้าํทะเลสูงข้ึน อนาคตของกรุงเทพฯ อาจจมอยูใตน้ําถึงครึ่งเมือง การคาดการณดังกลาว
อาจจะดูหวือหวาสําหรับตอนนี้ แตก็ไมใชเร่ืองที่เปนไปไมไดเอาเสียเลย 

 ผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่สําคญัอยางหนึ่งคือ ระดบัน้ําทะเลที่เพ่ิมสูงข้ึนทุกๆ ป นาํมา 
สูปญหาการกัดเซาะชายฝงซึ่งเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในประเทศไทย ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือบริเวณเทียนทะเล 
อําเภอบางขุนเทียน  

 แมประเทศไทยจะยังไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่ไมเดนชดัรุนแรงเทากับบางพื้นที่ 
ในโลก แตตอนนี้ผลกระทบดังกลาวก็เร่ิมปรากฏออกมาใหเห็นทีละเล็กละนอย ทุกวันนี้คนไทยเราตองเลิกคดิวา 
“ภาวะโลกรอน” เปน “เร่ืองของโลก ไมใชของเรา” เพราะเราเปนสวนหนึ่งของโลก ย่ิงเปนเรื่องของโลก เราจึง 
ย่ิงตองใหความสําคัญ หากเรายังคงนิ่งนอนใจกบัปญหาภาวะโลกรอนจนทําใหสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง
รุนแรงไปมากกวานี้ สุดทายผลกระทบจากการไมแยแสโลกของเราในวันนี้จะชักนาํความเลวรายตางๆ มาสูเรา
โดยไมทนัตั้งตัว และเมื่อถึงวันนั้น วนัที่ทุกคนร่ํารองหาทางออกและพรอมจะทําทุกอยางเพื่อรักษาโลกเอาไว  
ก็ดูเหมือนจะเปนเรื่องที่สายเกินไป เพราะประตูทางออกที่เคยมี ไดถูกปดตายไปหมดแลว 

 หนวยงานของสหประชาชาตทิี่ทําการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
หรือ EPA (United Stated Environment Protection Agency) ไดกลาว
เตือนเอาไววา อีกประมาณ 50 ป ถาระดบัน้ําทะเลสูงข้ึน ประเทศทีต่องมี
ปญหาอยางยากจะหลีกเล่ียง คือ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทย 
แกมเบีย มัลดฟีส โมซัมบิก เซเนกัล อียิปต และเซอรินมั ซึ่งพ้ืนที่บางสวน
หรือสวนใหญของประเทศเหลานี้อาจตองอันตรธานหายไปจากแผนที่โลก
อยางถาวร หาก 

คําพยากรณของนักวิทยาศาสตรเปนจริง พ้ืนที่ที่มีระดับพื้นดินต่าํอยางสมุทรปราการในบานเราคงไมมีทางรอด 
 
 
 
 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตรผูใหความสําคญั 
เร่ืองภาวะโลกรอนกับอนาคตของมนุษยชาติ ไดทํานายถึงส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้น 
กับอนาคตของกรุงเทพฯ ในวันที่ระดบัน้าํข้ึนสูงไววา 

  “กรุงเทพฯ อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลแค 1 เมตร ถาระดบัน้ําข้ึนสูงอยางที่วากัน กรุงเทพฯ ก็จะ
อยูไมได ส่ิงตางๆ ในกรุงเทพฯ จะตองพังหมด เพราะอยาลืมวา เมื่อน้ําทะเลสูงข้ึน มันก็จะมาในลักษณะของ 
คลื่นที่ซัดเขามา มีลมพัด  มีพายุ เกิดขึ้น ทําใหทุกอยางหายไปหมด กลายเปนทะเล และภาคกลางของประเทศ
ไทยก็จะถูกกวาดไปจนเกือบหมด 
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  เมื่อเปนอยางนี้ เราจะตองเริ่มหันมาชวยเหลือ คิดถึงกัน อยูอยางเรียบงาย งดใชพลังงานที่ทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก หลายประเทศยังไมรูตัว แตถึงตอนนี้ก็ตองเร่ิมคิดกันไดแลว แมมันจะแกไขยาก 
แตก็ไมถึงข้ันทําไมไดจริงๆ” 
   
 
 

 
มหันตภัยโลกรอน            
GLOBAL WARMING          
เร่ืองจริงที่คุณตองรู 

 
 
 

                                                                                          อนาคตในมือคุณ 
                                                                                        ... กอนจะสายเกินไป 
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