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ในชวง 40-50 ปท่ีผานมาปญหา
ส่ิงแวดลอมตางๆ ไดสงผลกระทบอยางรุนแรง 
จนทําใหมีการรวมกันเรียกรองใหแตละประเทศ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนไปสูรุนลูกรุนหลาน  
ในความเปนจริงแลวกิจกรรมของมนุษยไดทํา
ใหสภาพแวดลอมเกิดการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
เนื่องจากมนุษยเปนผูปรับส่ิงแวดลอมใหเขากับ
ตน เอง  แต มิ ได มุ งป รับตน เองให เ ข า กั บ
ส่ิงแวดลอมจึงกอใหเกิดปญหาข้ึนมา  ปจจุบัน
ยังไมมีสัญญาณท่ีสอให เห็นวาสถานการณ
ส่ิงแวดลอมของโลกโดยรวมจะดีข้ึน ถึงแมวาจะ
มีโครงการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนหลาย
โครงการก็ตาม แตกลับทําใหปญหาส่ิงแวดลอม
มีความซับซอนและยุงยากในการแกไขมาก
ยิ่งข้ึน ท้ังๆ ท่ีโครงการพัฒนาแตละโครงการได
มีการทํารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
หรืออีไอเอ (EIA)    

ปรากฏการณเรือนกระจก…คืออะไร 
เนื่องจากจํานวนประชากรมนุษยไดเพิ่มข้ึน 

อยางรวดเร็ว และมนุษยไดใชความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนําทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใชในการผลิตปจจัยดํารงชีพ และ
เพื่อความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงใน
ขบวนการผลิตและใชผลิตภัณฑตางๆ ไดกอให 
เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหลายประการ ใน
ท่ีนี้ขอยกตวัอยางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดาน
บรรยากาศของโลกท่ีสําคัญคือ ปรากฏการณ
เรือนกระจก (greenhouse effect) ซ่ึงเปน
ปรากฏการณท่ีรังสีหรือความรอนถูกกักเกบ็ไว
ในบรรยากาศ และมีผลทําใหอุณหภูมิของโลก
เพิ่มสูงข้ึน โดยปกติภาวะเรือนกระจกเกดิข้ึนเอง
ตามธรรมชาติอยูแลว แตมนุษยไดทําใหเกดิ
ปรากฏการณนี้มากข้ึน โดยการเพ่ิมปริมาณแกส
ท่ีมีคุณสมบัติดูดซับความรอน จึงมีผลทําให
บรรยากาศของโลกรอนข้ึนกวาปกติ บรรยากาศ

บทความวิชาการ 
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   ภาพท่ี 1.  ช้ันบรรยากาศโทรโฟสเฟยร 
   ท่ีมา  : (http://ozoneunit.gov.mk/eng/images/troposfera.jpg; http://atschool.eduweb.co.uk/kingworc/  
                departments/geography/nottingham/atmosphere/pages/gfx/troposphere.jpg) 
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        ภาพท่ี 2. ปรากฏการณเรือนกระจก 
        ท่ีมา  : (http://www.tpa.or.th/writer/picture/18963_Figure%202%20(b).jpg;    
                    http://www.virtualsciencefair.org/2005/stro5c0/public_html/greenhouse_effect.jpg) 

 
แกสเรือนกระจก 

แกสเรือนกระจกท่ีสําคัญไดแก แกส
คารบอนไดออกไซด คลอโรฟลูออโรคารบอน 
(chlorofluorocarbon)  มีเทน (methane) ไนตรัส
ออกไซด (nitrous oxide) และโอโซน (ozone)  
(ภาพท่ี 3) เม่ือรอยกวาปท่ีแลวมีการเปล่ียน 
แปลงรูปแบบการทําเกษตรกรรมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมไดทําใหในบรรยากาศมีปริมาณ
แกสคารบอนไดออกไซดเพิม่ข้ึนราวรอยละ 25 
สวนแกสชนิดอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มข้ึนพรอมกับการเพ่ิม
จํานวนประชากรและการเพิม่ปริมาณการใช 

 

 
พลังงานและอาหารไดแก แกสมีเทน ไนตรัส
ออกไซด โครโรฟลูออโรคารบอน และโอโซน 
ดังนั้นในแตละปบรรยากาศรอบโลกจะมีแกส
เหลานี้เพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนท่ีเช่ือไดวาสภาพดินฟา
อากาศในปจจบัุนเกิดจากการสะสมความรอน
จากรังสีอินฟาเรด เม่ือมีปริมาณแกสใน
บรรยากาศเพ่ิมข้ึนจะมีผลทําใหโลกรอนข้ึนดวย 
(ภาพท่ี 4) ปริมาณแกสชนิดตางๆ เพิม่ข้ึนก็
เนื่องมาจากสาเหตุดังนี ้
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                                    ภาพท่ี 3.  แกสเรือนกระจก 

ท่ีมา : (http://www.lenntech.com/images/contribution.gif) 
 

      
                          ภาพท่ี 4.  กิจกรรมตางๆ ท่ีทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 

ท่ีมา : (http://media.allrefer.com/s4/l/p0001164-greenhouse-effect.gif) 
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1. แกสคารบอนไดออกไซด   เปอยของซากพืช     ในนาขาวซ่ึงตอตนขาวหรือ
เศษไมใบหญาท่ีจมอยูในสภาพน้ําทวมขังทําให
เกิดแกสมีเทน และจากของเสียจากสัตวเล้ียงท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้แกสมีเทนยังเกิด
จากกองขยะ จอมปลวก การขุดเจาะน้ํามันและ
เขมาควันจากการเผาปา (ภาพท่ี 5 และ 6) แกส
มีเทนมีอายุส้ันเนื่องจากทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน
ไดงาย เม่ือมีออกซิเจนแกสมีเทนจะคอยๆ ลด
ปริมาณลง แกสมีเทนเก็บความรอนไดดกีวา
แกสคารบอนไดออกไซด 20 เทา และมีสวนทํา
ใหเกดิปรากฏการณเรือนกระจกประมาณ 15 
เปอรเซ็นต    

     เกิดจากการเผาไหมหรือการใชเช้ือเพลิง
ฟอสซิล (fossil fuel) เพิ่มข้ึนเชน เช้ือเพลิงจาก
เคร่ืองยนต เคร่ืองบินโดยสาร และเช้ือเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม การตัดไมทําลายปาหรือ
การลดลงของพื้นท่ีปาไมทําใหแกสคารบอนได 
ออกไซดไมถูกพืชนําไปใชในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง แกสคารบอนไดออกไซด
เปนตัวการสําคัญท่ีสุดของปรากฏการณเรือน
กระจก (ภาพท่ี 5) เนื่องจากเปนแกสท่ีมีปริมาณ
มาก 

 
      2. คลอโรฟลูออโรคารบอน หรือ CFC  
           เปนแกสท่ีมนุษยสรางขึ้นมาในราว ค.ศ. 
1930 เพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมและเพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑชนดิตางๆ เชน พลาสติก เคร่ืองทํา
ความเยน็ (ตูเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ) ใชเปน
แกสขับดันในกระปองสเปรย และเปนสารผสม
ทําใหเกดิฟองในการผลิตโฟม แกสคลอโรฟลู    
ออโรคารบอนมีอายุในบรรยากาศประมาณ 65-
130 ป และดูดซับความรอนไดมากกวาแกส
คารบอนไดออกไซดถึงหนึง่หม่ืนเทา จงึทําให
โลกรอนข้ึน และแกสชนิดนีย้ังทําใหโอโซน
เปนรูโหวอีกดวย  
 
      3. แกสมีเทน   
           

 
4. แกสไนตรัสออกไซด   
      เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยผลิต

ข้ึน โดยเกิดจากการยอยสลายของจุลินทรียใน
ดิน (ศิริพรต ผลสินธุ และคณะ, ม.ป.ป)  แกส 
ไนตรัสออกไซดเพิ่มข้ึนเนื่องจากการใชปุย
ไนโตรเจน  การเผาไหมซากพืชและเช้ือเพลิงใน
เคร่ืองยนต และการผลิตกระแสไฟฟาโดยใช
ถานหินและนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง  แกสชนิดนี้ดูด
ซับความรอนไดดีกวาแกสคารบอนไดออกไซด 
200 เทา  

 
       5. โอโซน   
             เกิดจากปฏิกิ ริ ยา เค มีจากแสงแดด 
(photochemical reaction)  และเกิดข้ึนเนื่องจาก
การเกิดมลพิษ 

เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง  การใชแกส 
ธรรมชาติ การทําเหมืองถานหิน และการเนา 
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ภาพท่ี 5. การเพิ่มข้ึนของแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) แกสมีเทน (CH4) และอุณหภูมิ 
                           ของบรรยากาศในชวง ค.ศ. 1700- 2000 

     ท่ีมา : (http://thermal.gg.utah.edu/talks/gould/Gould_GIFs/Used/Figure_7.GIF) 

 

 

ภาพท่ี 6. การปลดปลอยแกสมีเทนออกสูบรรยากาศของภาคสวนตางๆ ในชวง ค.ศ. 1850-2000 
 ท่ีมา : (http://cdiac.ornl.gov/trends/meth/methane.gif) 
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ผลกระทบจากปรากฏการณ เ รือน
กระจก    

จากปริมาณแกสเรือนกระจกท่ีเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็วในชั้นบรรยากาศอันเนื่องมาจาก
การกระทําของมนุษย จึงทําใหเกิดปรากฏการณ
เรือนกระจกมีมากเกินไป มีผลทําใหอุณหภูมิ
ของโลกสูงข้ึน โดย 100 ปท่ีผานมานี้อุณหภูมิ
ของโลกเพ่ิมข้ึนประมาณ 1 องศาเซลเซียส และ
คาดวาในอีก 100 ปขางหนาอุณหภูมิของโลกจะ
เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 1-5 องศาเซลเซียส  ถาไม
ชวยกันลดปริมาณแกสเรือนกระจก ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากโลกรอนจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

 
1. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง    
      เม่ืออุณหภูมิบริเวณขั้วโลกสูงข้ึนจะมี

ผลตอสภาพอากาศ ลม และฝน ความกดอากาศ
ต่ําอาจสูงข้ึนและทําใหลมมรสุมพัดแรง ซ่ึงอาจ
ชวยบรรเทาความแหงแลงในบางพื้นท่ี แตบาง
พื้นท่ีจะเกิดน้ําทวม  ทําใหเกิดปญหานํ้ากัดเซาะ
หนาดินสงผลทําใหหนาดินสูญเสียความอุดม
สมบูรณ 

 
2. ผลกระทบตอปริมาณนํ้า     
     เนื่องจากอุณหภูมิสูงข้ึนทําใหน้ําระเหย

กลายเปนไอมากข้ึน มีผลทําใหเกิดการขาด
แคลนน้ําจืดสําหรับอุปโภคและบริโภค และเกิด
ภาวะดินแหงจนทําการเกษตรไมได บางพ้ืนท่ี
อาจกลายเปนทะเลทราย และเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน

จะทําใหน้ําแข็งบริเวณข้ัวโลกละลายมีผลทําให
ระดับน้ําทะเลอาจสูงข้ึนถึง 3 เมตร ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอพื้นท่ีชายฝงทะเลเชน ปาชายเลนจะ
เสียหาย ระบบนิเวศแปรปรวน เกาะอาจจม
หายไปในทะเล  น้ําทะเลอาจหนุนสูงเขาไปใน
แผนดินจนทําการเกษตรไมได  เกิดผลเสียหาย
ตอการทําประมงชายฝงและการทองเท่ียว 

 
3. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 
      อากาศท่ีรอนจัดและมีความชื้นสูงจะมี

ผลตอสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจของ
มนุษยและสัตวเล้ียง โดยบ่ันทอนสมรรถภาพใน
การทํ างานของมนุษย  และทําให เ ช้ือโรค
แพรกระจายไดงาย   
  
สนธิสัญญาเกี่ยวกับปรากฏการณเรือน
กระจก    
                 ภาวะโลกรอนหรือปรากฏการณเรือน
กระจกเปนปญหาระดับโลก ทุกประเทศลวนมี
สวนในการกอปญหา ซ่ึงจะมากหรือนอยก็
แลวแตกิจกรรมของแตละประเทศ ดังนั้นทุก
ประเทศตองรวมแรงรวมใจหาวิธีปองกันและ
แกไข  โดยทุกประเทศตองลดปริมาณแกสเรือน
กระจกท่ีปลอยออกสูบรรยากาศ เนื่องจากแตละ
ประเทศปลอยแกสเรือนกระจกปริมาณมากนอย
ไมเทากัน จึงทําใหแตละประเทศมีเปาหมายใน
การลดปริมาณแกสเรือนกระจกและมีตนทุน
ดําเนินการไมเทากัน ดวยเหตุนี้บางประเทศเชน
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ใบปลอยมลสาร คือการซ้ือ-ขายใบอนุญาต
ท่ีจะปลอยมลสารได เปนการใชหลักของคาเสีย
โอกาส นั่นคือการปลอยมลพิษจะทําใหไม
สามารถเอาใบอนุญาตไปขายตอได ทําใหเสีย
โอกาสไดเงินในสวนนี้ไป แตในทางปฏิบัติกลับ
มีปญหาในเรื่องการซ้ือขายขามประเทศ รวมถึง
ขอถกเถียงในประเด็นท่ีวา ใครจะเปนผูเสียสละ
ในการลดการปลอยมลสาร และประเทศดอย
พัฒนาท่ียากจนจะเสียเปรียบในการใชเคร่ืองมือ
ชนิดนี ้  ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับเร่ืองนี้ก็คือ 
ระบบตลาดมีความไมเทาเทียมกันระหวางตลาด
ของกลุมสหภาพยุโรป (EU) กับสหรัฐอเมริกา 
โดยราคาใบปลอยมลสารชนิดคารบอนในตลาด
ซ้ือขายใบปลอยมลสารของยุโรป (European 
climate exchange : ECX) จะมีราคาสูงกวาของ
สหรัฐอเมริกา (Chicago climate exchange : 
CCX) เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดลง
นามในพิธีสารเกียวโต จึงทําใหไมมีการกาํหนด
ปริมาณสารคารบอนท่ีปลดปลอย ดังนั้นจึงไมมี
ความจําเปนท่ีจะตองซ้ือใบปลอยมลสาร 

 สินเชื่อในการปลอยคารบอน คือการทําส่ิง
ทดแทนเพ่ือท่ีจะมีสิทธิปลอยมลพิษไดมากข้ึน
เชนการปลูกปาทดแทนจะไดสินเช่ือในการ

ปลอยคารบอน   เม่ือ พ.ศ. 2545 หนวยงานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเขามาในประเทศไทย
เพื่อสรางกองทุนปาไมเมืองรอน (เปนการทําดี
ทดแทน) แตกลุมเอ็นจีโอ (NGO) ไดประทวง 
เนื่องจากเกิดความไมไววางใจและเห็นวาไม
เปนธรรม เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะได
สินเช่ือในการปลอยคารบอน และการเขามาทํา
วิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
อาจจะเอาไปจดสิทธิบัตรได ซ่ึงในท่ีสุดกองทุน
นี้ตองลมเลิกไป (http://www.bloggang.com/ 
mainblog.php?id=merveillesxx&month=25-03 
- 2005&group=4&blog=1) 

 

สรุป 
  ปรากฏการณเรือนกระจกหรือภาวะโลกรอน

ปกติเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตมนุษยทุกคน
ไดมีสวนกอใหเกิดปรากฏการณนี้มากข้ึน โดย
การเพิ่มปริมาณแกสท่ีมีคุณสมบัติดูดซับความ
รอน ซ่ึงเปนผลอันเนื่องมาจากกิจกรรมเพื่อการ
ดํารงชีพและทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแกสเรือนกระจก
ท่ีสําคัญไดแก แกสคารบอนไดออกไซด มีเทน 
คลอโรฟลูออโรคารบอน ไนตรัสออกไซด และ
โอโซน ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกรอนเชน 
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง ระบบนิเวศแปรปรวน 
เกิดน้ําทวมในบางพ้ืนท่ีในขณะท่ีบางพืน้ท่ีเกิด
ความแหงแลง ปริมาณนํ้าจืดสําหรับอุปโภคและ
บริโภคลดลง แตระดับน้ําทะเลสูงข้ึนจนเกดิ
ความเสียหายตอพื้นท่ีชายฝงทะเล อากาศที่รอน
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