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สารบัญ 

 
 หนา 

ภาวะโลกรอน (Global Warming) 

กลไกของสภาวะโลกรอน 

อะไรทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 

 -  กาซคารบอนไดออกไซด ( CO2) 

 -  กาซมีเทน ( CH4) 

 -  กาซไนตรัสออกไซด ( N2O) 
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สภาวะโลกรอน สภาวะโลกรอน ((GGlloobbaall  WWaarrmmiinngg))  

 
 

สภาวะโลกรอน (Global Warming) 

     เปนปรากฎการณสืบเนื่องจากการที่โลกไมสามารถระบายความรอนที่

ไดรับจากดวงอาทิตยออกไปไดอยางที่เคยเปน ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิม

สูงข้ึน  แมวาในชวงศตวรรษที่ผานมาอุณหภูมิดังกลาวสูงข้ึนเพียงไมกี่องศา แตก็

ทําใหสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และสงผลกระทบตอ

สิ่งมีชีวิตบนโลกอยางรุนแรง  สภาวะดังกลาวเรียกวาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ (climate change)  

   ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการถกเถียงกันในหมูนักวิทยาศาสตรวา 

ปรากฏการณดังกลาวเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทํา

ของมนุษย  เนื่องจากโลกไดมีการเปลี่ยนสภาพอากาศมาแลวนับไมถวน ตลอด

ระยะเวลาที่ผานมาหลายแสนป  แตในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรแทบทั้งหมดเชื่อ

วา มนุษยมีสวนทําใหเกิดปรากฏการณดังกลาวข้ึน และเปนที่แนชัดวากิจกรรม



ของมนุษยมีสวนเรงใหเกิดปรากฎการณดังกลาวใหมีความรุนแรงกวาที่ควรจะ

เปนตามธรรมชาติ 

 

ภาวะโลกรอน (Global Warming) 

  คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรา

รูจักกันดีในชื่อ วา Green house effect  การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  

นอกจากนั้น มนุษยเรายังไดเพ่ิมกาซกลุมไนตรัสออกไซดและคลอโรฟลูโร

คารบอน ( CFC) เขาไปอีก ดวยพรอมๆกับการที่เราตัดและทําลายปาไมจํานวน

มหาศาลเพ่ือสรางสิ่งอํานวย ความสะดวกใหแกมนุษยทําใหกลไกในการดึงเอา

กาซคารบอนไดออกไซดออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอน ประสทิธิภาพลง

และในที่สุดสิ่งตางๆที่เราไดกระทําตอโลกไดหวนกลับมาสูเราในลักษณะของภาวะ

โลกรอน 

 



 
 

กลไกของสภาวะโลกรอน 

   ในสภาวะปกติ โลกเราจะไดรับพลังงานประมาณ 99.95 % จากดวง

อาทิตย ในรูปแบบของการแผรังสี  พลังงานที่เหลือมาจากความรอนใตภิพซึ่ง

หลงเหลือจากการกอตัวของโลกจากฝุนธุลีในอวกาศ และการสลายตัวของธาตุ

กัมมันตรังสีที่มีอยูในโลก  ต้ังแตดึกดําบรรพมาโลกเราสามารถรักษาสมดุลยของ

พลังงานที่ไดรับอยางดีเย่ียม  โดยมีการสะทอนความรอนและการแผรังสีจากโลก

จนพลังงานสุทธิที่ไดรับในแตละวันเทากับศูนย ทําใหโลกมีสภาพอากาศเหมาะสม

ตอสิ่งมีชีวิตหลากหลาย  กลไกหนึ่งที่ทําใหโลกเรารักษาพลังงานความรอนไวได 

คือ "ปรากฏการณเรือนกระจก" (greenhouse effect) โดยโลกจะมีชั้นบาง ๆ 

ของแกสกลุมหนึ่งเรียกวา "แกสเรือนกระจก" (greenhouse gas) ที่ทําหนาที่ดัก

และสะทอนความรอนที่โลกแผกลับออกไปในอวกาศใหกลับเขาไปในโลก

อีก  หากไมมีแกสกลุมนี้ โลกจะไมสามารถเก็บพลังงานไวได และจะมีอุณหภูมิ

แปรปรวนในแตละวัน  แกสกลุมนี้จึงทําหนาที่เสมือนผาหมบาง ๆ ที่คลุมโลกที่

หนาวเย็น 

การณกลับกลายเปนวาในชวงระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา โลกเราไดมีการ

สะสมแกสเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากข้ึน  เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิง

ตาง ๆ ที่ใชในกิจกรรมประจําวัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงที่



ขุดข้ึนมาจากใตดิน  การเพ่ิมข้ึนของแกสเรือนกระจกทําใหโลกไมสามารถแผ

ความรอนออกไปไดอยางที่เคย สงผลใหอุณหภูมิของโลกเพ่ิมมากข้ึนอยาง

ตอเนื่อง เสมือนกับโลกเรามีผาหมที่หนาข้ึนนั่นเอง 

 

อะไรทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 

   เราคงทราบแลววาสภาวะโลกรอนเกิดจากการที่มีแกสเรือนกระจกใน

บรรยากาศมากเกินไป  แกสเรือนกระจกตัวหนึ่งที่สําคัญไดแกคารบอนไดออกไซด 

ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงเพ่ือใชงาน  มนุษยเองเปนผูปลอยแกสนี้ออกมา

เปนจํานวนมากเพ่ือนําพลังงานมาใช  ย่ิงเราใชพลังงานมากเทาใด ก็ย่ิงไดแกส

เรือนกระจกออกมามากข้ึนเปนเงาตามตัว  หากเราพิจารณาอัตราการใชพลังงาน

ในชวงครึ่งศรวรรษที่ผานมา จะพบวาสอดคลองกับการเพ่ิมปริมาณแกส

คารบอนไดออกไซดในอากาศเปนอยางดี  และไมมีแนวโนมวาจะลดลงใน

ระยะเวลาอันใกลนี้ 

ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตอเนื่องกันนี้ ที่จริงแลวเปนกระบวนการรักษา

ตัวเองของโลก  หากเปนสภาวะที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติโลกจะกลับมาสูสภาวะ

สมดุลไดในเวลาไมนานนัก  แตเนื่องจากมนุษยเราเรงผลิตแกสเรือนกระจก

ออกมามากเกินขีดความสามารถของโลกที่จะเยียวยาตนเองไดทัน การเกิดสภาวะ

โลกรอนอยางรวดเร็วและรุนแรงจึงเกิดข้ึน  กลาวโดยสรุปก็คือ สาเหตุที่ทําใหเกิด

สภาวะโลกรอนในครั้งนี้ก็คือ...มนุษยแลวเราจะหยุดสภาวะโลกรอนไดอยางไร 

เปนเรื่องที่นาเปนหวงวาเราคงไมอาจหยุดย้ังสภาวะโลกรอนที่กําลังจะเกิดข้ึนใน

อนาคตได  ถึงแมวาเราจะหยุดผลิตแกสเรือนกระจกโดยสิ้นเชิงต้ังแตบัดนี้ เพราะ

โลกเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญที่มีกลไกเล็ก ๆ จํานวนมากทํางาน

ประสานกัน  การตอบสนองที่มีตอการกระตุนตาง ๆ จะตองใชเวลานานกวาจะ

กลับเขาสูสภาวะสมดุล  และแนนอนวา สภาวะสมดุลอันใหมที่จะเกิดข้ึนยอมจะ

แตกตางจากสภาวะปจจุบันอยางมาก  แตเราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันรายแรงที่

อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือใหความรุนแรงลดลงอยูในระดับที่พอจะรับมือ



ได  และอาจจะชลอปรากฏการณโลกรอนใหชาลง กินเวลานานข้ึน  สิ่งที่เรา

พอจะทําไดตอนนี้คือพยายามลดการผลิตแกสเรือนกระจกลง  และเนื่องจากเรา

ทราบวาแกสดังกลาวมาจากกระบวนการใชพลังงาน  การะประหยัดพลังงานจึง

เปนแนวทางหนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกรอนไปในตัว 

 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดสภาวะโลกรอน  

ซี่งปรากฏการณทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกรอนข้ึนที่มีมูลเหตุมาจากการ

ปลอยกาซพิษตาง ๆจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหแสงอาทิตยสองทะลุผานชั้น

บรรยากาศมาสูพ้ืนโลกไดมากข้ึน 

กาซเรือนกระจกท่ีสําคัญ 6 ชนิด  ที่จะตองลดการปลอยไดแก 

-  กาซคารบอนไดออกไซด ( CO2) 

-  กาซมีเทน ( CH4) 

-  กาซไนตรัสออกไซด ( N2O) 

-  กาซไฮโดรฟลูโรคารบอน ( HFCS) 

-  กาซเปอรฟลูโรคารบอน ( CFCS) 

-  กาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด ( SF6 ) 

 

คารบอนไดออกไซด  เปนกาซที่สงผลกระทบตอบรรยากาศโลกมากที่สุด

ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการปลอยกาซชนิดนี้ออกมาในบรรยากาศไมนอยหนา

ประเทศอ่ืน  โดยมีที่มาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลไมวาจะเปนถานหิน 

น้ํามันเชื้อเพลิง 

หรือ กาซธรรมชาติ เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา !! 

ปริมาณคารบอนไดออกไซด ( co2)  จากตัวเลขที่ไดสํารวจลาสุดนั้นเรียง

ตามลําดับประเทศที่ปลอยควันพิษของโลกมีปริมาณสะสมมาต้ังแตป 1950 ดังนี้ 

1. สหรัฐอเมริกา 186,100 ลานตัน 

2. สหภาพยุโรป 127,800 ลานตัน 



3. รัสเซีย 68,400 ลานตัน 

4. จีน 57,600 ลานตัน 

5. ญี่ปุน 31,200 ลานตัน 

6. ยูเครน 21,700 ลานตัน 

7. อินเดีย 15,500 ลานตัน 

8. แคนาดา 14,900 ลานตัน 

9. โปแลนด 14,400 ลานตัน 

10. คาซัคสถาน 10,100 ลานตัน 

11. แอฟริกาใต 8,500 ลานตัน 

12. เม็กซิโก 7,800 ลานตัน 

13. ออสเตรเลีย 7,600 ลานตัน 

. 

ที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่อง   ทําความเย็นตาง ๆไมวาจะเปนอุตสาหกรรม

เครื่องทําความเย็น  ตูเย็นเครื่องปรับอากาศทั้งบานและรถยนต  รวมถึงการ

ปลอยสารซีเอฟซี 

 

 



 
   ในตางประเทศเองสวนใหญเลิกใชสารซีเอฟซีกันหมดแลว แตประเทศไทย

ยังใชอยูในปริมาณรอยละ 1 ของสารซีเอฟซีที่ใชทั่ว โลก ทราบวาปหนาไทยเอง

จะยกเลิกเชนกัน  

   สารซีเอฟซีนั้นประมาณรอยละ 33 ของปริมาณทั้งหมด ที่ใชใน

อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นเพ่ือใชในตูเย็น ตูแชเย็น และเครื่องปรับอากาศ

ทั้งในอาคารและในรถยนต รอยละ 25 ใชทําความสะอาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

และรอยละ 42 ใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มองแค ตูเย็นผลิตประมาณปละ 1.3 ลาน

เครื่อง ใชสารซีเอฟซีประมาณ 260 ตันตอป  

   ยังมีอุตสาหกรรมที่ใชสารไฮ-โดรคลอโรฟลูออโรคารบอน เอชซีเอฟ และ

ไฮโดรฟลูออโรคารบอนหรือ เอชเอฟซี สามารถทําลายบรรยากาศชั้นโอโซนได

เชนกัน เอชซีเอฟ ทําลายโอโซนไดนาน 5 ป สวนซีเอฟซี ทําลายโอโซนไดนานถึง 

25 ป สวนเอชเอฟซี ไมทําลายชั้นของโอโซนเพียงแตปดกั้นพลังงานความรอน

เทานั้น  

  ประการตอมาสารคารบอนไดออกไซด มีการพบวา กาซ

คารบอนไดออกไซดปริมาณครึ่งหนึ่ง เกิดจากการตัดไม ทําลายปาบนพ้ืนที่

ประมาณ 6 แสนไร ตรงนี้นาจะรับฟงได เพราะปาไมของไทยถูกทําลายปละ 1 

ลานไร จนจะหมดอยูแลว ผลที่เกิดก็คือเนื่อง จากตนไมจะดูดกาซ

คารบอนไดออกไซดเขาไป ตอนมีการสังเคราะหแสงในเวลากลางวัน และปลอย

กาซ คารบอนไดออกไซดออกมาในเวลากลางคืน  



  แตที่แนวโนมนากลัวกวาเปนกาซคารบอนไดออกไซด ที่มาจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและทอไอเสียจากรถยนต เพราะการพัฒนาประเทศนั้นมีแตเพ่ิมมาก

ข้ึน ในการขับข่ียานพาหนะ ขณะนี้ประเมินวามี 1.88 ลานคันทั่วประเทศ จะมี

กาซออกมา 10 กิโลกรัม ตอเชื้อเพลิง 4 ลิตร หากมีการขับข่ียานพาหนะที่ใช

เชื้อเพลิง 4 ลิตรตอคัน ก็จะปลอยคารบอนไดออก ไซดออกมา 18,800 ตัน 

สําหรับในการผลิต กระแสไฟฟาขนาด 100 วัตต เปนเวลา 10 ชั่วโมง ตองใชถาน

หินหนัก ครึ่งกิโลกรัม ซึ่งจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ มี

ปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง 2 เทา หรือ 1.4 กิโลกรัม อีกทั้งการเผาไหมถานหิน และ

เชื้อเพลิงยังปลอยซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งเปนมลพิษทางอากาศและ เปนหมอก

ควันที่ปองกันแสงอาทิตยทั้งยังปดบังเรือนกระจก ซึ่งจะทําใหบรรยากาศเกิดการ

เย็นลงได  

 

  ไนตรัสออกไซด  

  ไนตรัสออกไซดจะดูดความรอน ไวไดนบัรอยๆ ป เพราะโมเลกุลของกาซนี้

สามารถดูดความรอนไวไดนาน กวาโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดถึง 100 เทา 

แตไนตรัสออกไซด ทําลายโมเลกุลของโอโซนไดนอยกวาซีเอฟซีรอยละ 25 ซึ่ง

ไนตรสออกไซคพบไดมากที่ปุยเคมี และถานหิน  

  กาซมีเทน  

  สาเหตุหลักมาจาก การตัดไมและการเผาปา นอกจากนี้การทํานาขาว การ

เลี้ยงวัวควาย การถมขยะ การทําเหมืองแร และการผลิตถานหิน อยางการปลูก

ขาว เกิดกาซมีเทน เนื่องจากแบคทีเรียที่อยูในดินเปนตัวปลอยมีเทน การเลี้ยงวัว

ควายกอใหเกิดมี-เทน เนื่องจากแบคทีเรียใน กระเพาะอาหารของสัตวกินหญา

ประเภทวัว ควาย แพะ แกะ อูฐ จะยอยอาหารและปลอยมีเทนออกมาดวย  

มีการศึกษาพบในแตละวันวัว 1 ตัว เรอมีเทนออกมาถึง 0.5 ปอนด ในชวงสอง

สามปที่ผานมาไทยมีวัว ควายประมาณ 11 ลานตัว แตละตัว จะเรอนาทีละหลาย

ครั้ง หากวัวควายเรอเพียงนาทีละครั้ง จะมีปริมาณ กาซมีเทนออกมา 5.5 ลาน



ปอนด มีเทนที่เก็บพลังงานความรอนเอาไว ขณะนี้จะเก็บความรอนไวไดนานกวา 

10 ป และเก็บความรอน ไวนานกวาโมเลกุลของคารบอนไดออกไซด มีเทน

สามารถ เก็บพลังงานความรอนเอา ไวขณะนี้ไปจนถึงระยะเวลานาน 10 ป และ

เก็บความรอนไวนานกวาโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดถึง 20 เทา  

 

  ตัวทําลายโอโซนดังกลาวนี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโลกอยางมาก นอกจาก

อากาศบนโลกจะรอนข้ึนและสุขภาพอนามัย โรคภัยไขเจ็บ จะตามมาอีกมาก การ

สรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองเพ่ือมีชีวิตรอด ก็ตองแสวงหากันอีก นอกจากนี้

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนกับพืชและสัตวก็มากดวย ระบบชีวิตของมันตองปรับตัว

เปลี่ยนแปลง ถึงข้ันสูญพันธุไปเลยก็เปนได แตที่นาเปนหวงคือ ผลที่จะทําให

ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน เพราะกอนน้ําแข็งขนาดมหึมาจากข้ัวโลกกําลังละลายลงมา 

สูทวีปยุโรป และดินแดนที่มนุษย อาศัยอยู วิเคราะหกันวาบริเวณของโลกที่อยูใน

ระดับตํ่ามากๆ อาจจะ สูญหายไปจากแผนที่โลกเพราะน้ําทวมหมดสิ้น  

 

 

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน 

 

 


