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หากตองการสรางสันติภาพ จงปกปองคุมครองสิ่งสราง 

 (If you want to cultivate peace, protect creation) 
 



“ มนุษยทํากับสิ่งแวดลอมอยางไร  ส่ิงแวดลอมก็ทํากับเราอยางนั้น ” 
 พื้นท่ีกันดารขาดความสมบูรณยอมปลูกพืชไมไดผล  ซึ่งจะสงผลใหชาวบานขาด

รายไดจากการเพาะปลูกเพ่ือการดํารงชีพ  แตถาท่ีใดมีเศรษฐกิจดี  มีวัฒนธรรม

เจริญรุงเรือง ธรรมชาติบริเวณนั้นก็จะไดรับการคุมครองดวย  สงครามมักจะทําลาย

ธรรมชาติ  แตถาผูคนมีสันติภาพ  สิ่งแวดลอมก็ปลอดภัย 
 แตโลกสมัยน้ีเปนนักบริโภคนิยม  ถือความพอใจเปนกุศล  โดยไมคํานึงถึงเหตุราย

ที่จะตามมา 
 พระศาสนจักรมีหนาท่ีปกปองจักรวาล  รวมทั้ง ดิน นํ้า อากาศ  สิ่งเหลาน้ีเปน

ของขวัญที่พระมอบให  เปนกรรมสิทธิ์ของทุกคน  ครั้งใดที่มนุษยมีความรักเอ้ืออาทรตอ

กัน  ก็เหมือนสรางระบบนิเวศมนุษย  (Human Ecology) สงผลใหระบบนิเวศ

สิ่งแวดลอม (Environmental Ecology)  พลอยรับผลประโยชนดวย  ดังน้ันระบบ

นิเวศจึงขึ้นอยูกับสุขภาพของสังคม และสายสัมพันธของสังคมนั้นกับสิ่งแวดลอม 
 การพิทักษสิ่งแวดลอม  มีความเชื่อมโยง กับ สังคมที่ยึดหลักศีลธรรม  ถาสังคมไม

เคารพชีวิตมนุษยแลว เขาจะเคารพธรรมชาติไดอยางไร...  
 คนทุกวันน้ีคุมกําเนิด ผสมเทียม ทําแทง  ระบบนิเวศของมนุษยถูกทําลายแลว    

เขาจะไมทําลายระบบนิเวศของสิ่งแวดลอมไดอยางไร 
 ระบบธรรมชาติเปนระบบที่ไมแบงแยกชีวิตมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ดังน้ันกิจกรรม

ทางเพศ  การสมรส  ครอบครัว  สายสัมพันธทางสังคม และทุก ๆ ดานของการพัฒนา

มนุษย  มีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม... หนาท่ีตอเพื่อนพ่ีนอง  และหนาที่พิทักษ

สิ่งแวดลอมคือ สองอยางที่เปนระบบธรรมชาติ 
 

กรุงโรม  29 มิถุนายน   2009 
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล 
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บทที่ 1 

สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง วันสันตภิาพสากล 

1 มกราคม 2553 
 

 

หากตองการสรางสันติภาพ จงปกปองคุมครองสิ่งสราง 

 (If you want to cultivate peace, protect creation) 

 

1.  ในวาระเริ่มตนปใหมนี้ ขาพเจาขอสงพรแหงสันติภาพดวยความจริงใจมา  

สูชุมชนคริสตชน ผูนําระหวางประเทศ และผูมีน้ําใจดีทั่วโลก สําหรับวันสันติภาพ

สากลครั้งที่ 43 นี้ ขาพเจาไดเลือกหัวขอ หากตองการสรางสันติภาพ จงปกปอง

คุมครองสิ่งสราง การเคารพสิ่งสรางมีผลอยางใหญหลวง ไมเพียงเพราะ “สิ่งสราง

คือการเริ่มตนและพื้นฐานของกิจการของพระเจา”และในปจจุบันการบํารุงรักษา  

สิ่งสรางถือไดวาเปนเรื่องสําคัญสําหรับการดํารงอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ 

แตการที่มนุษยปฏิบัติตอมนุษยอยางไมเปนมนุษย ถือเปนภัยคุกคามอยางมากมาย

ตอสันติภาพและตอการพัฒนามนุษยที่แทจริงและบูรณาการ ไดแก สงครามความ

ขัดแยงระหวางประเทศและในภูมิภาค การกอการราย และการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 
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สิ่งที่นากลัวไมแพกันคือภัยคุกคามที่เกิดจากการเพิกเฉยตอโลกและสรรพสิ่ง

ทางธรรมชาติที่พระเจาทรงประทานใหแกเรา หรือไมก็ใชโลกและสรรพสิ่งทาง

ธรรมชาติอยางไมถูกตอง ดวยเหตุนี้จําเปนที่มนุษยชาติจะตองฟนฟูและเสริมสราง

ใหเกิด “พันธสัญญาระหวางมนุษยดวยกันและสิ่งแวดลอม ซึ่งควรสะทอน    

ความรักที่สรางสรรคของพระเจา ดวยเหตุที่เรามาจากพระองคและกําลังเดินทางไป

หาพระองค”  
  

2.  ในสมณสาสนของขาพเจาที่มีชื่อวา ความรักในความจริง  (Caritas in 

Veritate) ขาพเจากลาววา การพัฒนามนุษยแบบบูรณาการ เกี่ยวของอยางใกลชิด

กับพันธกรณีที่หลั่งไหลมาจาก  ความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ตาม

ธรรมชาติ ตองถือวาสิ่งแวดลอมเปนพระพรของพระเจาที่ประทานใหแกมนุษยทุก

คน ซึ่งเราตองใชอยางรับผิดชอบตอมนุษยชาติทั้งมวล โดยเฉพาะตอคนยากจน

และชนรุนตอไปในอนาคต ขาพเจายังสังเกตไดวา เมื่อใดก็ตามที่ธรรมชาติ

โดยเฉพาะมนุษยนั้น ถูกมองเปนเพียงผลผลิตจากโอกาสหรือจากวิวัฒนาการ 

ความรูสึกรับผิดชอบของเราโดยรวมจะลดลงดวย 

ในอีกดานหนึ่ง การมองวาสิ่งสรางเปนพระพรของพระเจาที่ทรงประทานใหแก

มนุษยชาติ ชวยใหเราเขาใจกระแสเรียกของเราและการที่เราเหมาะสมกับฐานะ

ความเปนมนุษย ทําใหเราสามารถขับเพลงออกมาดวยความอัศจรรยใจ เชน     

บทเพลงสดุดีที่วา “เมื่อขาพเจาแหงนมองทองฟา ซึ่งนิ้วพระหัตถบรรจง        

สรางไวมองดูเดือนดูดาวที่พระองคทรงประดับไวอยางมั่นคง มนุษยเปนใคร 

พระองคจึงทรงระลึกถึงเขา บุตรแหงมนุษยเปนใคร พระองคจึงตองทรงเอาพระทัย

ใส” (สดด 8:3-4) การเฝามองความงดงามของสิ่งสรางดลใจใหเราสํานึกถึง

ความรักของพระผูสราง พระเจาผูเปนองคความรักที่ทรง “เคลื่อนยายดวงอาทิตย

และดวงดาว”  
  

3.  เมื่อยี่สิบปกอน พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเลือกหัวขอ 

สันติภาพกับพระเจาพระผูสราง สันติสุขกับสิ่งสรางทั้งมวล (Peace with God the 

Creator, Peace with all of creation) สําหรับสาสนวันสันติภาพสากล พระองคย้ํา

ถึงความสัมพันธของเราในฐานะสิ่งสรางของพระเจาที่มีตอจักรวาลรอบตัวเรา 

พระองคกลาวไวในสารวา “ยุคสมัยของเรานี้ มีความสํานึกเพิ่มมากขึ้นวาสันติภาพ

ของโลกถูกคุกคาม ... และโดยการขาดความเคารพที่เหมาะสมตอธรรมชาติ” 

พระองคยังกลาวอีกวา “ความสํานึกตอระบบนิเวศนั้น แทนที่จะถูกมองขาม กลับ

จําเปนตองไดรับความชวยเหลือใหพัฒนาเจริญกาวหนา     และมีการแสดงออกที่

เหมาะสมในแผนงานและการริเริ่มที่เปนรูปธรรม” 

พระสันตะปาปาหลายพระองคกอนหนานี้ ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง

มนุษยและสิ่งแวดลอมตัวอยางเชนในป 1971 ในโอกาสครบรอบปที่แปดสิบ ของ

สมณสาสน วาดวยสิ่งใหมๆ (Rerum Novarum) ของพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 

พระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ไดชี้วา “การเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติอยางไมรูจักยั้ง

คิด เสี่ยงตอการทําลายลางธรรมชาติ และมนุษยเองกลับตกเปนเหยื่อของการ

ทําลายลางนั้นเอง” พระองคยังกลาวเพิ่มเติมวา “ไมเพียงแตสิ่งแวดลอมทางวัตถุ

เทานั้นที่ตกอยูในอันตราย เชน มลภาวะและขยะ โรคภัยไขเจ็บใหมๆ และ

ความสามารถในการทําลายอยางเด็ดขาด แมแตสิ่งจําเปนในชีวิตของมนุษยเองก็

มิไดอยูใตการควบคุมของมนุษยอีกตอไป ดังนั้นจึงกอใหเกิดสภาพแวดลอมใน

อนาคตที่มนุษยอาจทนตอไปไมได นี่เปนปญหาสังคมในวงกวางที่เกี่ยวโยงกับ

ครอบครัวมนุษยชาติทั้งมวล”  



  

4.  แมวาจะมิไดกาวลวงเขามานําเสนอการแกปญหาทางเทคนิคเปนการ

เฉพาะ แตพระศาสนจักรยังคงมีความหวงใยในฐานะ “ผูเชี่ยวชาญเรื่องมนุษย” ที่

จะเรียกรองใหเราสนใจตอความสัมพันธระหวาง พระผูสราง มนุษย และระเบียบที่

พระเจาสรางขึ้นมา ในป 1990 พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดกลาวถึง 

“วิกฤติของระบบนิเวศ” ดวยการเนนถึงคุณลักษณะทางจริยธรรมเปนประการ

สําคัญ พระองคชี้ใหเห็น “ความจําเปนเรงดวนทางดานศีลธรรมที่จะตองมีความ

เปนปกแผนหนึ่งเดียวกันแบบใหม (a new solidarity)”  ขอเรียกรองของพระองค
มีความเรงดวนมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน เมื่อมีสัญญาณของวิกฤติที่เพิ่มความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น จะถือไดวาขาดความรับผิดชอบหากเราไมมีการใสใจอยางจริงจัง เรา

ยังคงเพิกเฉยตอหนาปญหาที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนจริงตางๆ ไดหรือ   เชน 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ การขยายตัวของทะเลทราย   การเสื่อม

โทรมและการสูญเสียประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่การเกษตรที่กวางใหญไพศาล 

มลภาวะในแมน้ําหรือแหลงน้ําตาง ๆ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ    

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น และการทําลายปาเขตเสนศูนยสูตร  

และเขตรอน เราจะไมใสใจตอปรากฏการณที่เพิ่มมากขึ้นไดหรือ เชน “ผูลี้ภัยทาง

สิ่งแวดลอม” (environmental refugees) คือประชาชนที่ถูกผลักดันจากความ

เสื่อมโทรมใหตองทิ้งแหลงที่อยูอาศัยของตน ซึ่งมักจะรวมไปถึงทรัพยสินของตน

ดวย โดยตองเผชิญกับอันตรายและความไมแนนอนอันเกิดจากการอพยพยายถิ่น

อยางไมเต็มใจ เรายังจะเมินเฉยตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นไดซึ่ง

เกี่ยวของกับการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติไดหรือ  สิ่งเหลานี้คือประเด็นที่มี

ผลกระทบอยางลึกซึ้งตอการปฏิบัติสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิที่จะมีชีวิต มีอาหาร

เพียงพอ มีสุขภาพอนามัยที่ดี และไดรับการพัฒนา 
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5.  เห็นไดชัดวา วิกฤติดานระบบนิเวศไมอาจถูกมองแยกจากคําถามอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับแนวคิดเรื่องการพัฒนา    

และความเขาใจของมนุษยตอความสัมพันธที่มนุษยมีตอผูอื่นและสิ่งสราง         

ทั้งมวล ความสุขุมจะตองชี้นําการทบทวนรูปแบบการพัฒนาของเราอยางลึกซึ้ง   

ในระยะยาว ซึ่งจะตองพิจารณาถึงความหมายและเปาหมายของเศรษฐศาสตร   

ดวยสายตาที่จะแกไขหนาที่และการประยุกตใชที่ผิดพลาด สุขภาพของระบบนิเวศ

ของโลกเรียกรองเรื่องนี้ และวิกฤติทางวัฒนธรรมและศีลธรรมของมนุษยชาติยัง

เรียกรองดวยเชนกัน ซึ่งปรากฏการณของวิกฤติดังกลาวเห็นไดชัดในทุกสวนของ

โลกมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว   
มนุษยชาติจําเปนตองมีการฟนฟูวัฒนธรรมใหมอยางลึกซึ้ง มนุษยชาติ

ตองการคนหาคุณคาตาง ๆ ที่สามารถเปนพื้นฐานที่มั่นคง  สําหรับการสรางอนาคต

ที่สดใสเพื่อทุกคน วิกฤติของเราในปจจุบันไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องที่

เกี่ยวกับอาหาร สิ่งแวดลอมหรือสังคม ตางก็เปนวิกฤติทางศีลธรรมดวยกัน  

ทั้งหมด และตางเกี่ยวของสัมพันธกัน วิกฤติตาง ๆ เหลานี้เรียกรองใหเราคิดหา

หนทางใหมที่เราจะรวมเดินทางดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิกฤติเหลานี้เรียกรอง

การดําเนินชีวิตที่สุขุมและเปนปกแผนหนึ่งเดียวกัน โดยมีกฎและรูปแบบขอตกลง

ใหม ซึ่งเนนยุทธศาสตรที่ทําไดจริงอยางมั่นใจและกลาหาญ ในขณะเดียวกับ      

ที่ปฏิเสธอยางเด็ดเดี่ยวตอยุทธศาสตรที่ลมเหลว ดวยวิธีการนี้เทานั้นที่วิกฤติใน

ปจจุบันจะเปนโอกาสแหงการพิจารณาแยกแยะ  และการวางแผนยุทธศาสตรใหม 
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6.  ที่เราเรียก “ธรรมชาติ” ซึ่งครอบคลุมสากลจักรวาลวามีจุดเริ่มตนใน 

“แผนการแหงความรักและความจริง” ไมเปนความจริงกระนั้นหรือ  โลก “มิใช

ผลิตผลจากความจําเปนอันใด หรือจากชะตากรรมไรเหตุผล หรือจาก           

ความบังเอิญแตอยางใด... โลกเกิดจากน้ําพระทัยอันอิสระของพระเจา พระองค

ทรงปรารถนาที่จะทําใหสิ่งสรางไดมีสวนรวมในการดํารงอยู ในพระปรีชาญาณ   

และในความมีพระทัยดีของพระองค”  ในหนาแรก ๆ ของ หนังสือปฐมกาล 

กลาวถึงแผนการแหงสากลจักรวาลอันชาญฉลาด ซึ่งเปนสิ่งที่มาจากความคิด    

ของพระเจา และถึงผลสําเร็จในตัวมนุษยทั้งชายและหญิง ผูไดรับการสรางมาตาม   

พระฉายาและความละมายเหมือนของพระผูสรางเพื่อ “กระจายไปเต็ม           

ทั้งแผนดิน” และ  “เปนนายปกครอง” เหนือโลกในฐานะ “ผูดูแล” ของ        

พระเจาเอง (เทียบ ปฐก 1:28) 

การประสานกลมกลืนกันระหวางพระผูสราง มนุษยชาติ และโลกที่ถูกสราง

ขึ้นมา ดังที่ไดอธิบายไวในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ เกิดความสับสนวุนวายขึ้นมา    

เพราะบาปของอาดัมและเอวา ก็คือมนุษยทั้งชายและหญิงซึ่งตองการเขามา     

แทนที่พระเจาและปฏิเสธที่จะยอมรับวาตนเองเปนสิ่งสรางของพระเจา  ดวยเหตุนี้            
งาน “การเปนนายปกครอง” เหนือโลก “ไถหวานและดูแล” จึงถูกรบกวนดวย 

และเกิดความขัดแยงขึ้นภายในและระหวางมนุษยชาติดวยกันและกับสิ่งสราง     

ทั้งมวล (เทียบ ปฐก 3:17-19) มนุษยปลอยตัวเปนทาสของความเห็นแกตัว 

พวกเขาเขาใจความหมายของคําสั่งของพระเจาอยางผิดๆ และแสวงหา

ประโยชนจากสิ่งสรางดวยความปรารถนาที่จะเปนนายเหนือสิ่งสรางอยางเด็ดขาด 

แตความหมายที่แทจริงของคําสั่งของพระเจาตามที่มีการอธิบายไวอยางชัดเจนใน 

หนังสือปฐมกาล  มิใชเปนแคการมอบหมายอํานาจ แตเปนการมอบหมายความ

รับผิดชอบ ปรีชาญาณของผูคนในบรรพกาลไดสํานึกวาธรรมชาติมิไดมีไวให      

เราใชเหมือนกับ “กองขยะที่กระจัดกระจาย” 

การเผยแสดงของพระคัมภีรชวยใหเราเห็นวา  ธรรมชาติเปนพระพร         

จากพระผูสราง ผูทรงกําหนดระเบียบขึ้นภายในซึ่งชวยใหมนุษยสามารถคนหา

หลักการที่จําเปนเพื่อ “ไถหวานและดูแล” (เทียบ ปฐก 2:15)  ทุกสิ่งที่ดํารงอยู
เปนของพระเจา ผูทรงมอบหมายใหแกมนุษยมิใชเพื่อใหใชอยางไรเหตุผล แทนที่

จะทําหนาที่ดั่งผูรวมงานของพระเจา มนุษยกลับตั้งตนแทนที่พระเจา และ ใน

ทายที่สุดไดกระตุนใหธรรมชาติเกิดการทรยศขึ้น “ซึ่งเปนการขมเหงมากกวาการ

ปกครองโดยมนุษย" ดังนั้น มนุษยจึงมีหนาที่ในการดูแลสิ่งสรางดวยความ

รับผิดชอบ เพื่อบํารุงรักษาและทําใหเกิดผลผลิตอยางอุดม  
  

7.  นาเศราใจที่เห็นไดชัดเจนวา คนจํานวนมากในประเทศและพื้นที่ตาง ๆ      

ในโลกของเรานี้ กําลังประสบความยากลําบากมากขึ้น เพราะคนอีกจํานวนมาก

เพิกเฉยหรือปฏิเสธที่จะดูแลสิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบ สังคายนาวาติกัน

ครั้งที่ 2 ไดเตือนเราวา “พระเจาทรงประทานโลกและทุกสิ่งที่อยูในโลกใหแก

ประชาชาติทั้งมวลและทุกประเทศ” สรรพสิ่งในสิ่งสรางเปนของมนุษยชาติทั้งมวล 
กระนั้น  ก็ดีระดับการหาประโยชนจากสิ่งแวดลอมในปจจุบัน กําลังกออันตราย

อยางรุนแรงตอความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ไมเพียงเฉพาะ     

สําหรับมนุษยยุคปจจุบันเทานั้น ยิ่งไปกวานั้นตอชนรุนใหมในอนาคต            

อันใกลดวย  ไมยากเลยที่จะพบเห็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่มักเกิด 
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จากการขาดการมองการณไกลของนโยบายทางการ หรือการ                 

มุงแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งไดกลายเปนภัยคุกคาม          

นาสลดใจตอสิ่งสรางอยางรุนแรง  เพื่อแกปญหาปรากฏการณนี้ กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจจําตองคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา “การตัดสินใจใด ๆ ทางเศรษฐกิจนั้น       

มีผลทางดานศีลธรรมดวย” ดังนั้น จึงตองมีการเคารพตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ เราควรมีความหวงใยตอการคุมครองและคํานึง   

ถึงคาเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในแงสิ่งแวดลอมและสังคม  

โดยถือเปนสวนสําคัญของคาใชจายโดยรวมที่จะเกิดขึ้น ประชาคมระหวาง

ประเทศและบรรดารัฐบาลของประเทศตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอการสง   

สัญญาณที่ถูกตอง  เพื่อคัดคานอยางเขมแข็งตอการใชสิ่งแวดลอมอยางไมถูกตอง 

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และเพื่อคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะอากาศ    

และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ  ที่มีการกําหนดอยาง

ชัดเจนทั้งในแงมุมของกฎหมายและเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันตองคํานึงถึง      

การเปนปกแผนหนึ่งเดียวกับผูที่มีชีวิตอยูในพื้นที่ยากจนในโลก  และชนรุนตอไป  

ในอนาคต 
  

8.  ความเปนปกแผนหนึ่งเดียวกันมากขึ้นระหวางชนรุนตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน

เรงดวน ชนรุนใหมในอนาคตไมอาจแบกรับความเสียหายอันเกิดจากการที่เราใช

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมซึ่งเปนของสวนรวมได “เราไดรับมรดกจากชนรุนกอน และ

เราไดรับประโยชนจากการทํางานของชนรวมสมัยของเรา ดวยเหตุนี้ เราจึงมี

พันธกรณีตอทุกคน และเราไมสามารถปฏิเสธที่จะใหความสนใจตอชนรุนใหม      

ที่กําลังตามหลังเรามา เพื่อใหครอบครัวมนุษยชาติขยายตัวมากขึ้น ความเปน

ปกแผนหนึ่งเดียวกันระดับสากลเปนทั้งประโยชนและหนาที่ นี่คือความรับผิดชอบ

ที่ชนรุนปจจุบันมีตอชนรุนใหมที่กําลังตามมา เปนความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับ   

รัฐตาง ๆ แตละรัฐและประชาคมระหวางประเทศดวย” 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ควรถูกใชไปในลักษณะที่ประโยชนในปจจุบันจะไม   

สงผลกระทบดานลบตอสิ่งสรางที่มีชีวิต ทั้งที่เปนมนุษยและมิใช ทั้งในปจจุบัน   

และในอนาคต โดยที่การปกปองคุมครองทรัพยสินสวนตัวจะไมขัดแยงกับ

จุดหมายปลายทางที่เปนสากลของสรรพสิ่ง โดยที่กิจกรรมของมนุษยจะไมแลก

ความอุดมสมบูรณของโลก  กับประโยชนของประชาชนในปจจุบันและอนาคต 

นอกจากความเปนปกแผนหนึ่งเดียวกันระหวางชนรุนตาง ๆ แลว ยังมีความจําเปน

เรงดวนทางศีลธรรม  ที่จะตองมีการฟนฟูความเปนปกแผนหนึ่งเดียวกันภายใน    

ชนรุนเดียวกัน โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางประเทศที่กําลังพัฒนาและ    

ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ “ประชาคมระหวางประเทศมีหนาที่เรงดวนที่    

จะหาวิธีการที่ตกลงรวมกันอยางเปนทางการ ในการควบคุมการแสวงหาประโยชน

จากทรัพยากรที่ไมอาจหมุนเวียนกลับมาใชใหมได โดยใหประเทศยากจนเขามาอยู

ในกระบวนการนี้ดวย เพื่อวางแผนรวมกันสําหรับอนาคต”  

วิกฤติของระบบนิเวศแสดงใหเห็นความเรงดวนที่จะตองมีความเปนปกแผน

หนึ่งเดียวที่กาวพนเวลาและสถานที่  เปนเรื่องสําคัญที่จะตองตระหนักวา         

ในบรรดาสาเหตุของวิกฤติของระบบนิเวศในปจจุบันนี้ คือความรับผิดชอบของ

บรรดาประเทศอุตสาหกรรมที่ไดทํามาในอดีต กระนั้นก็ดี ประเทศที่มีการพัฒนา

นอยกวา โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมใหม ก็ไมอาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

ของตนตอสิ่งสรางได เพราะหนาที่อยางคอยเปนคอยไปในการกําหนดมาตรการ

และนโยบายสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพเปนภารกิจของทุกคน การกระทําดังกลาว

จะเกิดผลสําเร็จไดงายขึ้นหากประเทศอุตสาหกรรมจะคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน



  11                                      12 
ใหนอยลง ในการชวยเหลือและการแบงปนความรูและเทคโนโลยีที่สะอาด      

มากขึ้นกับประเทศกําลังพัฒนา 
  

9.  ในบรรดาปญหาพื้นฐานที่ประชาคมระหวางประเทศจะตองใสใจคือ 

ทรัพยากรดานพลังงานและการพัฒนายุทธศาสตรที่ยั่งยืนรวมกัน เพื่อตอบสนอง

ตอความตองการพลังงานของชนรุนปจจุบันและในอนาคต หมายความวาสังคม   

ที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูแลว ตองเตรียมพรอมที่จะสนับสนุนสงเสริมให

ประชาชนมีการดําเนินชีวิตที่เรียบงายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็บริโภคพลังงานให

นอยลงและปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ในเวลาเดียวกันมีความจําเปนที่จะตอง

สงเสริมการวิจัย การใชพลังงานและรูปแบบของการใชพลังงานที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอยลง และ “การกระจายทรัพยากรพลังงานไปทั่วโลก เพื่อใหประเทศ

ที่ขาดทรัพยากรเหลานั้นไดมีโอกาสเขาถึงดวย” 

วิกฤติของระบบนิเวศเปดโอกาสทางประวัติศาสตร ใหพัฒนาแผนการ

ดําเนินการรวมกันที่มุงกําหนดรูปแบบการพัฒนาโลกไปในทางเคารพสิ่งสรางมาก

ขึ้นและเพื่อการพัฒนามนุษยแบบบูรณาการ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากคุณคาที่

สอดคลองกับความรักในความจริง ขาพเจาสนับสนุนการยอมรับแบบอยางการ

พัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการยึดเอามนุษยเปนศูนยกลาง การสงเสริมและ      

การแบงปนความดีสวนรวม ความรับผิดชอบ การมีจิตสํานึกถึงความจําเปนของเรา

ที่จะตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต และความสุขุมรอบคอบ  ซึ่งเปน

คุณธรรมที่บอกเราวา มีความจําเปนอะไรบางที่จะตองกระทําในวันนี้  โดยคํานึงถึง

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในวันพรุงนี้  
  

10. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของโลกอยางยั่งยืนและรอบ

ดาน  เรียกรองใหมุงใชสติปญญาของมนุษยไปในการวิจัยทางเทคโนโลยี   และ

วิทยาการ รวมไปถึงการนําไปประยุกตใชไดจริง “ความเปนปกแผนหนึ่งเดียวกัน

แบบใหม (the new solidarity)” เปนคําที่พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ใชใน 

สาสนวันสันติภาพสากล ป 1990  และคําวา “ความเปนปกแผนหนึ่งเดียวกันใน
ระดับโลก (the global solidarity)” ซึ่งขาพเจาเปนผูใชใน สาสนวันสันติภาพสากล 

ป 2009 ของขาพเจาเอง เปนทัศนคติที่จําเปนเพื่อใหความพยายามของเราในการ

คุมครองสิ่งสราง โดยอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรของโลกเปนไปดวยการ

ประสานงานระหวางประเทศที่ดีขึ้นกวาเดิม เฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน เมื่อมีการ

เชื่อมโยงกันอยางชัดเจนมากขึ้นระหวางการแกปญหาความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดลอมและการสงเสริมการพัฒนามนุษยแบบบูรณาการ ความเปนจริงทั้งสอง

อยางนี้ไมอาจแยกจากกันได 

เนื่องจาก  “การพัฒนามนุษยแตละคนแบบบูรณาการ จําเปนจะตองเกิดจาก

ความพยายามรวมกันเพื่อการพัฒนามนุษยชาติโดยองครวม” ในปจจุบันมีการ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร และแนวทางนวัตกรรมจํานวนมากที่นําเสนอวิธีการแกไข

ปญหาความสัมพันธของเรากับ สิ่งแวดลอมที่น าพอใจและมีความสมดุล 

ตัวอยางเชน  จําเปนที่จะตองใหการสนับสนุนการวิจัยวิธีการใชประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพจากพลังงานแสงอาทิตยที่มีศักยภาพสูง เชนเดียวกันยังตองให   

ความสนใจตอปญหาน้ําในระดับโลกและระบบวัฏจักรน้ําของโลก ซึ่งมีความสําคัญ

ตอทุกชีวิตในโลกเปนลําดับแรก ความมั่นคงของน้ําอาจไดรับความเสียหายอยาง

รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จะตองมีการศึกษายุทธศาสตรที่

เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท  



โดยมุงที่เกษตรกรรายยอยและครอบครัวของพวกเขา รวมทั้งการดําเนิน

นโยบายที่เหมาะสมในการบริหารจัดการปาไม การขจัดขยะ และการเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับการเชื่อมโยงระหวางการแกปญหา  การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการเอาชนะความยากจน เรายังจําเปนตองมีนโยบายระดับประเทศ  

ที่สําคัญยิ่ง พรอมกับพันธะหนาที่ระหวางประเทศที่จําเปนซึ่งจะกอประโยชนที่

สําคัญโดยเฉพาะในระยะกลางและระยะยาว ดวยเหตุนี้จําเปนจะตองมีการ

ดําเนินการที่อยูเหนือทัศนคติแบบบริโภคนิยมเพียงอยางเดียว เพื่อสงเสริม    

รูปแบบการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ยังคงเคารพสิ่งสราง และ

ตอบสนองตอความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน ปญหาของระบบนิเวศ

จะตองไดรับการจัดการ ไมเพียงเพราะภาพปรากฏของสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใน

ระดับรุนแรงเทานั้น แตจะตองเกิดจากแรงจูงใจที่แทจริงเพื่อสรางสรรคความเปน

ปกแผน   หนึ่งเดียวกันในระดับโลกอยางนาเชื่อถือ 

โดยไดรับแรงบันดาลใจจากคุณธรรมความรัก ความยุติธรรม และความดี

สวนรวม  ดังเชนที่ขาพเจาไดเคยกลาวไววา “เทคโนโลยีมิใชเปนเพียงแค

เทคโนโลยี แตเปนสิ่งที่เปดเผยตัวมนุษยและแรงบันดาลใจของเขาที่มุงไป         

สูการพัฒนา เทคโนโลยีแสดงใหเห็นความตึงเครียดภายในที่ผลักดันใหมนุษย  

คอย ๆ เอาชนะขอจํากัดทางวัตถุ ในแงนี้ เทคโนโลยีเปนการตอบสนองตอคําสั่ง

ของพระเจาในการไถหวานและดูแลแผนดิน” (เทียบ ปฐก 2:15) ซึ่งพระองคได

มอบหมายใหแกมนุษยชาติ และตองใหเปนพลังเสริมสรางพันธสัญญาระหวาง

มนุษยและสิ่งแวดลอม เปนพันธสัญญาที่ควรจะสะทอนความรักสรางสรรคของ

พระเจา  
  

11. นับวันจะยิ่งเห็นไดชัดเจนขึ้นวา  ประเด็นความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดลอม ทาทายเราใหสํารวจตรวจสอบรูปแบบการดําเนินชีวิตของเรา  และ

รูปแบบการบริโภครวมทั้งการผลิตที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งมักจะไมมีความยั่งยืน ทั้ง

จากมุมมองทางสังคม สิ่งแวดลอม แมกระทั่งในแงเศรษฐกิจดวย เราไมอาจ

หลีกเลี่ยงที่จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนะอยางแทจริงที่จะมีผลตอการดําเนินชีวิต

รูปแบบใหม “ซึ่งการแสวงหาความจริง ความงาม ความดี และความเปนหนึ่ง

เดียวกันกับคนอื่น  เพื่อการเติบโตรวมกัน เปนปจจัยที่เปนทางเลือกของผูบริโภค

ไดใชตัดสินใจรวมไปถึงการอดออมและการลงทุน”  การศึกษาเพื่อสันติภาพ

จะตองเริ่มตนดวย  การตัดสินใจอยางมองการณไกลของมนุษยแตละคน 

ครอบครัว ชุมชน และรัฐ  เราตางตองรับผิดชอบในการปกปองคุมครองและเอาใจ

ใสดูแลสิ่งแวดลอม 
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ความรับผิดชอบนี้ไมมีพรมแดน ตามหลักแหงการชวยเหลืออุดหนุน เปน   

เรื่องสําคัญสําหรับทุกคนตองมุงมั่นตามความสามารถที่เหมาะสมของแตละคนใน

การทํางานเพื่อเอาชนะผลประโยชนเฉพาะที่ดํารงอยูอยางแพรหลาย การปลุก

จิตสํานึกและการใหการศึกษาเปนบทบาทพิเศษของกลุมตาง ๆ ที่อยูในประชา  

สังคมและองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งทํางานดวยความเชื่อมั่นและใจกวางในการ

สงเสริมความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ เปนความรับผิดชอบที่ควรอยูบน   พื้นฐาน

ของการเคารพตอ “ระบบนิเวศของมนุษย” (human ecology) อยางลึกซึ้งมาก

ยิ่งขึ้น สื่อมวลชนเองก็มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยการนําเสนอคนตนแบบดาน

บวกที่ใหแรงบันดาลใจ กลาวอีกนัยหนึ่ง ความหวงใยตอสิ่งแวดลอมเรียกรองใหมี

วิสัยทัศนอันกวางไกลของโลก คือความพยายามรวมกัน ที่มีความรับผิดชอบ     



ในการกาวขามแนวทางตาง ๆ ที่อยูบนพื้นฐานของผลประโยชนชาตินิยมที่เห็นแก

ตัว ไปสูวิสัยทัศนที่เปดกวางอยางสม่ําเสมอตอ ความตองการของประชาชนทั้งมวล 

เราไมอาจเมินเฉยตอสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ทั้งนี้เพราะความเสื่อมโทรมของ

สวนหนึ่งสวนใดของโลกมีผลกระทบตอเราทุกคน ความสัมพันธระหวางมนุษย   

แตละคน กลุมทางสังคมและบรรดารัฐตาง ๆ เปนเชนเดียวกับความสัมพันธ

ระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม คือตองเปนไปดวยความเคารพ และดวย     

“ความรักในความจริง (charity in truth)” ในบริบทที่กวางไกลนี้  เราสามารถ

สนับสนุนความพยายามของประชาคมระหวางประเทศ  ในการลดการสะสมอาวุธ 

และการสงเสริมโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียรอยางจริงจัง  ซึ่งการมีอาวุธเหลานี้ 

เปนภัยคุกคามตอชีวิตของโลกและตอการพัฒนาแบบบูรณาการอยางตอเนื่องของ

ชนรุนปจจุบันและรุนใหมที่จะตามมา 
  

12. พระศาสนจักรมีความรับผิดชอบตอสิ่งสราง และพระศาสนจักรถือเปน

หนาที่ในการปฏิบัติความรับผิดชอบในชีวิตของสาธารณชน  เพื่อปกปองคุมครอง

โลก น้ํา และอากาศ ในฐานะที่เปนพระพรของพระเจา พระผูสรางที่ทรงประทาน

ใหแกทุกคน และเหนืออื่นใดเพื่อชวยมนุษยชาติใหรอดพนจากอันตรายจากการ

ทําลายตัวเอง ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับ

รูปแบบทางวัฒนธรรมที่หลอหลอมการดํารงชีวิตของมนุษย ผลก็คือ “เมื่อ ระบบ

นิเวศของมนุษย ไดรับการเคารพภายในสังคม ระบบนิเวศของสิ่งแวดลอมก็จะ

ไดรับประโยชนดวย” เราไมอาจเรียกรองเยาวชนคนหนุมสาวใหเคารพสิ่งแวดลอม

ไดหากพวกเขาไมไดรับความชวยเหลือใหเคารพตัวเอง โดยเริ่มจากในครอบครัว

ของตนและในสังคมโดยรวม  หนังสือแหงธรรมชาติมีหนึ่งเดียวและไมอาจ

แบงแยกได หนังสือเลมนี้มิไดรวมเพียงเรื่องสิ่งแวดลอมเทานั้น แตยังประกอบไป

ดวย จริยธรรมของแตละคน ครอบครัว และสังคมดวย  หนาที่ของเราตอ

สิ่งแวดลอมหลั่งไหลมาจากหนาที่ของเราตอบุคคล ทั้งในแงแตละคนและใน

ความสัมพันธกับผูอื่นดวย  
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ดังนั้น ขาพเจาพรอมที่จะสนับสนุนความพยายามในการสงเสริมความ

รับผิดชอบตอระบบนิเวศ ที่ขาพเจาไดระบุไวในสมณสาสน ความรักในความจริง 

ซึ่งจะปกปองคุมครอง “ระบบนิเวศของมนุษย” ที่แทจริง ดังนั้น จึงยืนยันอยาง

แข็งขันถึงการไมอาจลวงละเมิดไดของชีวิตมนุษยในทุกระยะและในทุกเงื่อนไข   

ซึ่งเปนศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย และพันธกิจที่เปนเอกลักษณพิเศษของครอบครัว

สถานที่ ซึ่งมนุษยไดรับการอบรมใหรักเพื่อนบานและเคารพตอธรรมชาติ มี     
ความจําเปนที่จะตองพิทักษคุมครองมรดกของมนุษยในสังคม มรดกแหงคุณคา  

นี้มีตนกําเนิดอยูในและเปนสวนหนึ่งของกฎศีลธรรมทางธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นฐาน

ของการเคารพมนุษยในฐานะบุคคลและสิ่งสราง 
  

13. อีกประการหนึ่ง เราไมอาจลืมขอเท็จจริงที่สําคัญวา ประชาชนมากมายจะ

มีประสบการณสันติภาพและความสงบ การฟนฟูใหมและการฟนฟูพละกําลัง เมื่อ

พวกเขาไดสัมผัสอยางใกลชิดกับความงดงาม  และประสานกลมกลืนของธรรมชาติ 

ในเรื่องนี้เราจะพบเห็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในขณะที่เราดูแลสิ่งสราง เราจะ

ตระหนักวาโดยอาศัยการสรางสรรพสิ่ง พระเจาทรงดูแลเรา ในอีกดานหนึ่งความ

เขาใจที่ถูกตองตอความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม  จะไมหยุดลงที่การ

ยึดถือธรรมชาติเปนสิ่งสูงสุด หรือถือวาธรรมชาติมีความสําคัญมากกวาบุคคล

มนุษย หากคําสอนของพระศาสนจักรกอใหเกิดขอสงสัยอยางใหญหลวงเกี่ยวกับ

แนวคิดวาดวยสิ่งแวดลอมที่อยูบนพื้นฐานของการยึดเอาระบบนิเวศ  และชีวภาพ

เปนศูนยกลาง 



เปนเพราะวาแนวคิดดังกลาวขจัดความแตกตางของอัตลักษณและคุณคา

ระหวางบุคคลมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  ดวยวิสัยทัศนที่เนนความเสมอภาคของ 
“ศักดิ์ศรี” ของสิ่งสรางที่มีชีวิตทั้งมวล แนวคิดดังกลาวนําไปสูการลบลาง

ลักษณะเฉพาะและบทบาทที่สําคัญกวาของมนุษย แนวคิดดังกลาวยังเปดหนทาง

นําไปสูลัทธิความเชื่อแบบใหมที่ถือพระเจาคือทุกสิ่ง  ซึ่งเจือปนไปดวยลัทธินอกรีต

แบบใหมซึ่งจะมองเห็นกําเนิดความรอดของมนุษยในธรรมชาติเทานั้น อันเปน

ความเขาใจในมิติของลัทธินิยมธรรมชาติลวน ๆ  พระศาสนจักรมีความหวงใย      

วา การตอบคําถามนี้จะตองเปนไปในลักษณะสมดุล 

โดยการเคารพตอ “ระเบียบกฎเกณฑ” ที่พระผูสรางไดจารึกไวในผลงานของ

พระองค โดยมอบบทบาทการพิทักษดูแลและบริหารจัดการใหแกมนุษยพรอมกับ

ความรับผิดชอบตอสิ่งสราง เปนบทบาทที่มนุษยจะลวงละเมิดไมได และ        

เปนบทบาทที่มนุษยไมอาจละเลยได ในทํานองเดียวกัน แนวคิดในทางตรงกันขาม     

ซึ่งจะยึดถือเอาเทคโนโลยีและพลังอํานาจของมนุษยเปนหลักสําคัญสูงสุด  จะ

สงผลเสียหายอยางรุนแรงไมเพียงตอธรรมชาติเทานั้น แตตอศักดิ์ศรีของมนุษยเอง

ดวย  
  

14. หากตองการสรางสันติภาพ จงปกปองคุมครองสิ่งสราง การแสวงหา

สันติภาพโดยประชาชนผูมีน้ําใจดีจะงายขึ้นอยางแนนอน หากทุกคนยอมรับ

ความสัมพันธที่ไมอาจแยกกันไดระหวางพระเจา มนุษยและสิ่งสรางทั้งมวล     

ตามการชี้นําของการเผยแสดงของพระเจาและความสัตยซื่อตอธรรมประเพณีของ

พระศาสนจักร  คริสตชนตางมีสวนรวมในเรื่องนี้ คริสตชนไตรตรองถึงจักรวาล
และความมหัศจรรยของจักรวาลตามแสงสวางของงานสรางสรรคของพระบิดาเจา

และงานไถกูของพระคริสตเจา ผูทรงอาศัยการสิ้นพระชนมและการกลับคืน     

พระชนมชีพ ทําใหเราไดกลับมาคืนดีกับพระเจา  “ทุกสิ่ง ทั้งสิ่งที่อยูบนแผนดิน

และสิ่งที่อยูในสวรรค” (คส 1:20) 
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พระคริสตเจาผูทรงถูกตรึงกางเขนและกลับคืนพระชนมชีพ ทรงมอบพระจิต

ของพระองคแกมนุษยชาติ เพื่อทรงนําหนทางแหงประวัติศาสตรดวยความหวังวา

สักวันหนึ่ง เมื่อพระผูชวยใหรอดเสด็จกลับมาอยางรุงเรือง จะเกิด “ฟาใหม     

และโลกใหม” (2 ปต 3:13) ที่ซึ่งความยุติธรรมและสันติภาพจะดํารงอยูตลอด

กาล การปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติเพื่อสรางโลก  แหงสันติภาพจึง

เปนหนาที่ของมนุษยแตละคนและทุกคน เปนสิ่งทาทายเรงดวนที่ทุกคนตองเผชิญ

ดวยการอุทิศตนที่มีการฟนฟูใหมรวมกัน และเปนโอกาสอันสุขุมรอบคอบในการสง

ตอความหวังที่จะมีอนาคตที่ดีกวาสําหรับมนุษยทุกคน 

ใหกับชนรุนใหมที่กําลังมาถึง  ขอใหเรื่องนี้มีความชัดเจนสําหรับบรรดาผูนํา

โลกและทุกผูคนในทุกระดับที่มีความหวงใยตออนาคตของมนุษยชาติ การปกปอง

คุมครองสิ่งสรางและการสรางสันติภาพมีความเกี่ยวของกันอยางลึกซึ้ง ดวยเหตุนี้ 

ขาพเจาขอเชื้อเชิญศาสนิกผูมีความเชื่อทุกคนใหนําเสนอคําภาวนาตอพระเจา    

พระผูสรางผูทรงพลานุภาพและพระบิดาแหงความเมตตา เพื่อใหมนุษยทุกคนทั้ง

ชายและหญิงจะไดนําเอาเสียงเรียกรองที่เรงดวนนี้เขาไปไวในหัวใจของตน  นั่นคือ 

หากตองการสรางสันติภาพ จงปกปองคุมครองสิ่งสราง 

 

จากวาติกัน 8 ธันวาคม 2552 

 

 

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 
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บทที่ 2 

ภาวะโลกรอน คือ อะไร 

          ภาวะโลกรอน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกรอนอาจจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณฝน ระดับน้ําทะเล และมีผลกระทบอยางกวางขวางตอพืช สัตว และมนุษย  

ที่มาของภาวะโลกรอน 
 ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
(Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือน

กระจก หรือที่เรารูจักกันดีในชื่อวา Greenhouse Effect โดยภาวะโลกรอน ซึ่งมี

ตนเหตุจากการที่มนุษยไดเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  จากการเผาไหม

เชื้อเพลิงตางๆ การขนสง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม   
นอกจากนั้นมนุษยเรายังไดเพิ่มกาซกลุมไนตรัสออกไซด และคลอโรฟลูโร

คารบอน (CFC) เขาไปอีกดวยพรอมๆ กับการที่เราตัดและทําลายปาไมจํานวนมหาศาล
เพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกมนุษย ทําใหกลไกในการดึงเอากาซ

คารบอนไดออกไซดออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และใน

ที่สุดสิ่งตาง ๆ ที่เราไดกระทําตอโลกไดหวนกลับมาสูเราในลักษณะของ ภาวะโลกรอน 

 
    

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
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         ปรากฏการณทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกรอนขึ้น  ที่มีมูลเหตุมาจากการปลอย

กาซพิษตาง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหแสงอาทิตยสองทะลุผานชั้นบรรยากาศมา
สูพื้นโลกไดมากขึ้น ซึ่งนั่นเปนที่รูจักกันโดยเรียกวา สภาวะเรือนกระจก  

         พลังงานจากดวงอาทิตยเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่น

ยาว บรรยากาศของโลกทําหนาที่ปกปองรังสีคลื่นสั้นไมใหลงมาทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
บนพื้นโลกได โมเลกุลของกาซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะ

ดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีจนทําใหอะตอมของกาซในบรรยากาศชั้นบนมีอุณหภูมิสูง 
และแตกตัวเปนประจุ (บางครั้งเราเรียกชั้นบรรยากาศที่เต็มไปดวยประจุนี้วา “ไอโอโนส
เฟยร” มีประโยชนในการสะทอนคลื่นวิทยุสําหรับการสื่อสาร) รังสีอุลตรา  ไวโอเล็ต

สามารถสองผานบรรยากาศชั้นบนลงมา แตถูกดูดกลืนโดยกาซโอโซนในชั้น  สตราโตส

เฟยรที่ระยะสูงประมาณ 19-48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่ตามองเห็นสามารถสอง
ลงมาถึงพื้นโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยกาซเรือนกระจก เชน ไอน้ําและ

คารบอนไดออกไซดในชั้นโทรโปสเฟยร สวนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถี่
สามารถสองทะลุชั้นบรรยากาศได 

สําหรับ บรรยากาศของโลกประกอบดวยกาซไนโตรเจน 78% กาซออกซิเจน 

21% กาซอารกอน 0.9% นอกนั้นเปนไอน้ํา และกาซคารบอนไดออกไซดจํานวน

เล็กนอย แมวาไนโตรเจน ออกซิเจน และอารกอนจะเปนองคประกอบหลักของ

บรรยากาศ แตก็มิไดมีอิทธิพลตออุณหภูมิของโลก ในทางตรงกันขามกาซโมเลกุลใหญ     
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http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%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
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%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
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%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
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 เชน ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด และมีเทน แมจะมีอยูในบรรยากาศเพียงเล็กนอย กลับ

มีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทําใหอุณหภูมิของโลก

อบอุน เราเรียกกาซพวกนี้วา “กาซเรือนกระจก” (Greenhouse gas) เนื่องจาก

คุณสมบัติในการเก็บกักความรอน หากปราศจากกาซเรือนกระจกแลว พื้นผิวโลกจะมี

อุณหภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งนั่นก็หมายความวาน้ําทั้งหมดบนโลกนี้จะ

กลายเปนน้ําแข็ง  

กาซและสารที่มีผลกระทบตอภาวะโลกรอน 
กาซและสารที่มีผลกระทบตอภาวะโลกรอน มีทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก  

ไอน้ํา (H2O)  
         เปนกาซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยูในอากาศประมาณ 0-4% 
ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตรอนใกลเสนศูนย
สูตรและชายทะเลจะมีไอน้ําอยูมาก สวนในบริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิต่ํา    

จะมีไอน้ําในบรรยากาศเพียงเล็กนอย ไอน้ําเปนสิ่งจําเปนตอสิ่งมีชีวิต ไอน้ําเปนสวนหนึ่ง

ของวัฏจักรน้ําในธรรมชาติ น้ําสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ จึงเปนตัวพา
และกระจายความรอนแกบรรยากาศและพื้นผิว  

         ไอน้ําเกิดจากโดยฝมือมนุษย 2 วิธี คือ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือกาซ
ธรรมชาติ และจากการหายใจและคายน้ําของสัตวและพืชในการทําเกษตรกรรม  

 

 

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
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         ในยุคเริ่มแรกของโลกและระบบสุริยะ มีกาซคารบอนไดออกไซดใน

บรรยากาศถึง 98% เนื่องจากดวงอาทิตยยังมีขนาดเล็กและแสงอาทิตยยังไมสวางเทา

ทุกวันนี้ กาซคารบอนไดออกไซดชวยทําใหโลกอบอุน เหมาะสําหรับเปนถิ่นที่อยูอาศัย
ของสิ่งมีชีวิต ครั้นกาลเวลาผานไปดวงอาทิตยมีขนาดใหญขึ้น น้ําฝนไดละลาย

คารบอนไดออกไซดในอากาศลงมายังพื้นผิว แพลงกตอนบางชนิดและพืชดึงกาซ

คารบอนไดออกไซดในอากาศ มาสรางเปนอาหารโดยการสังเคราะหดวยแสง ทําใหภาวะ
เรือนกระจกลดลง โดยธรรมชาติกาซคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นจากการหลอมละลาย

ของหินปูน ซึ่งโผลขึ้นมาจากปลองภูเขาไฟ และการหายใจของสิ่งมีชีวิต  

         กาซคารบอนไดออกไซดมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเผาไหมในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาปาเพื่อใชพื้นที่สําหรับอยู
อาศัยและการทําปศุสัตว เปนตน โดยการเผาปาเปนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ขึ้นสูชั้นบรรยากาศไดโดยเร็วที่สุด เนื่องจากตนไมมีคุณสมบัติในการดึงกาซ

คารบอนไดออกไซดไวกอนที่จะลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพื้นที่ปาลดนอยลง

กาซคารบอนไดออกไซดจึงลอยขึ้นไปสะสมอยูในบรรยากาศไดมากยิ่งขึ้น และทําให

พลังงานความรอนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 1.56 วัตต/ตาราง
เมตร (ปริมาณนี้ยังไมคิดรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นทางออม)  

 

 
 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%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.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit


ปริมาณคารบอนไดออกไซด (co2) มาจากประเทศไหนมากที่สุด  
จากตัวเลขที่ไดสํารวจลาสุดนั้นเรียงตามลําดับประเทศที่ปลอยควันพิษของโลกมีปริมาณ

สะสมมาตั้งแตป 1950 ดังนี้  

สหรัฐอเมริกา 186,100 ลานตัน  
สหภาพยุโรป 127,800 ลานตัน  
รัสเซีย 68,400 ลานตัน  
จีน 57,600 ลานตัน  
ญี่ปุน 31,200 ลานตัน  
ยูเครน 21,700 ลานตัน  
อินเดีย 15,500 ลานตัน  
แคนาดา 14,900 ลานตัน  
โปแลนด 14,400 ลานตัน  
คาซัคสถาน 10,100 ลานตัน  
แอฟริกาใต 8,500 ลานตัน  
เม็กซิโก 7,800 ลานตัน  
ออสเตรเลีย 7,600 ลานตัน  

กาซมีเทน (CH4)  
         เกิดขึ้นจากการยอยสลายของซากสิ่งมีชีวิต แมวามีกาซมีเทนอยูในอากาศ

เพียง  1.7 ppm แตกาซมีเทนมีคุณสมบัติของกาซเรือนกระจกสูงกวากาซ

คารบอนไดออกไซด กลาวคือดวยปริมาตรที่เทากัน กาซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสี

อินฟราเรดไดดีกวากาซคารบอนไดออกไซด  

         กาซมีเทนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทํานาขาว ปศุสัตว และการเผาไหม
มวลชีวภาพ การเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ การเพิ่มขึ้น
ของกาซมีเทนสงผลกระทบโดยตรงตอภาวะเรือนกระจกมากเปนอันดับ 2 รองจากกาซ
คารบอนไดออกไซด พลังงานรวมที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.47 วัตต/ตารางเมตร  
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กาซไนตรัสออกไซด (N2O) 

         ปกติกาซชนิดนี้ในธรรมชาติเกิดจากการยอยสลายซากสิ่งมีชิวิตโดย
แบคทีเรีย แตที่มีเพิ่มสูงขึ้นในปจจุบันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมที่ใชกรดไนตริกใน

กระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรมผลิตเสนใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก

บางชนิด เปนตน กาซไนตรัสออกไซดที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มพลังงาน
ความรอนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต/ตารางเมตร นอกจากนั้นเมื่อกาซไน
ตรัสออกไซดลอยขึ้นสูบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร มันจะทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน ทํา

ใหเกราะปองกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของโลกลดนอยลง  

สารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC)  
         หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ฟรีออน” (Freon) มิไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
แตเปนสิ่งประดิษฐของมนุษย มีแหลงกําเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และสเปรย เปนตน  

         สาร CFC มีองคประกอบเปนคลอรีน ฟลูออไรด และโบรมีน ซึ่งมี

ความสามารถในการทําลายโอโซน ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพื้นผิวโลกจะทํา

ปฏิกิริยากับสารอื่น แตเมื่อมันดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตส

เฟยร โมเลกุลจะแตกตัวใหคลอรีนอะตอมเดี่ยว และทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน เกิดกาซ
คลอรีนโมโนออกไซด (ClO) และกาซออกซิเจน หากคลอรีนจํานวน 1 อะตอม ทําลาย 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%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.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit


กาซโอโซน 1 โมเลกุล ไดเพียงครั้งเดียว ก็คงไมเปนปญหา แตทวาคลอรีน 1 อะตอม 

สามารถทําลายกาซโอโซน 1 โมเลกุล ไดนับพันครั้งเนื่องจากเมื่อคลอรีนโมโนออกไซด

ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเดี่ยว แลวเกิดคลอรีนอะตอมเดี่ยวขึ้นอีกครั้ง ปฏิกิริยา
ลูกโซเชนนี้จึงเปนการทําลายโอโซนอยางตอเนื่อง  

         ปจจุบันแมวาจะมีการจํากัดการใชกาซประเภทนี้ใหนอยลง 40% เมื่อเทียบ

กับ 10 กวาปกอน แตปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคารบอนที่ยังคงสะสมอยูในชั้น

บรรยากาศ ยังเปนตนเหตุที่ทําใหมีพลังงานความรอนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 
วัตตตอตารางเมตร 

โอโซน (O3)  
         เปนกาซที่ประกอบดวยธาตุออกซิเจนจํานวน 3 โมเลกุล มีอยูเพียง 

0.0008% ในบรรยากาศ โอโซนไมใชกาซที่มีเสถียรภาพสูง มันมีอายุอยูในอากาศได

เพียง 20-30 สัปดาห แลวสลายตัว โอโซนเกิดจากกาซออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอุล
ตราไวโอเล็ตแลวแตกตัวเปนออกซิเจนอะตอมเดี่ยว (O) จากนั้นออกซิเจนอะตอมเดี่ยว
รวมตัวกับกาซออกซิเจนและโมเลกุลชนิดอื่น (M) ที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง แลวใหผล

ผลิตเปนกาซโอโซนออกมา  

         กาซโอโซนมี 2 บทบาท คือเปนทั้งพระเอกและผูรายในตัวเดียวกัน   
ขึ้นอยูวามันวางตัวอยูที่ใด  

โอโซนในชั้นสตราโตสเฟยร (Stratosphere Ozone) 

         เปนเกราะปองกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV) ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชวีิต   

บนโลก ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวมีเพียง 10% โอโซนสวนใหญในชั้น         

สตราโตสเฟยรรวมตัวเปนชั้นบาง ๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 - 30 กิโลเมตร ทําหนาที่

กรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตยออกไป 99% กอนถึงพื้นโลก หากรางกาย

มนุษยไดรับรังสีนี้มากเกินไป จะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง สวนจุลินทรียขนาดเล็ก

อยางเชนแบคทีเรียก็จะถูกฆาตาย  
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โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere Ozone) 

         เปนกาซพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย และมีคุณสมบัติเปนกาซเรือนกระจก
มากที่สุด โดยดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ทําใหเกิดพลังงานความรอนสะสมบนพื้นผิวโลก

ประมาณ 2.85 วัตต/ตารางเมตร โอโซนในชั้นนี้เกิดจากการเผาไหมมวลชีวภาพและการ
สันดาปของเครื่องยนต สวนใหญเกิดขึ้นจากการจราจรติดขัด เครื่องยนต เครื่องจักร 

และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยูในหมอกควัน เมื่อโอโซนอยูในบรรยากาศชั้นลาง

หรือเหนือพื้นผิว มันจะใหโทษมากกวาใหคุณ เนื่องจากเปนพิษตอรางกาย ดังนั้นคําพูด

ที่วา “ออกไปสูดโอโซนใหสบายปอด” จึงเปนความเขาใจผิด  

การลดลงของโอโซน 
         นักวิทยาศาสตรไดตรวจพบรูโหวขนาดใหญของชั้นโอโซน  เหนือทวีป    

แอนตารคติกบริเวณขั้วโลกใต เกิดขึ้นจากกระแสลมพัดคลอรีนเขามาสะสมในกอนเมฆ
ในชั้นสตราโตสเฟยรในชวงฤดูหนาวราวเดือนพฤษภาคม - กันยายน (อนึ่งขั้วโลกเหนือ

ไมมีเมฆในชั้นสตราโตสเฟยร เนื่องจากอุณหภูมิไมต่ําพอที่จะทําใหเกิดการควบแนนของ
ไอน้ําในอากาศ) เมื่อถึงเดือนตุลาคม ซึ่งแสงอาทิตยกระทบเขากับกอนเมฆ ทําให

คลอรีนอะตอมอิสระแยกตัวออกและทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน ทําใหเกิดรูโหวขนาด

ใหญของชั้นโอโซน เรียกวา “รูโอโซน” (Ozone) 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99&action=edit


มนุษยเปนตัวการทําภาวะโลกรอนจริงหรือ  
จากรายงานของ IPCC มีความเปนไปไดสูงมาก โดยรายงานนี้จัดทําโดย

นักวิทยาศาสตรกวา 2500 คนใน 130 ประเทศ ไดสรุปวา มนุษยเปนตัวการของ
สาเหตุเกือบทั้งหมด ที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน  

• การทําอุตสาหกรรม การตัดไมทําลายปา และการปลอยมลพิษอยางมหาศาล 
ไดเพิ่มความเขมขนของไอน้ํา คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด

ในบรรยากาศ ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่กักเก็บความรอนไวทั้งสิ้น  

• มนุษยกําลังเพิ่มปริมาณคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ มากกวาที่ตนไม

และมหาสมุทรสามารถรับได  

• กาซเหลานี้จะอยูในบรรยากาศไปอีกนาน หมายความวาการหยุดปลอยกาซ

เหลานี้ ไมสามารถหยุดภาวะโลกรอนไดทันที  

• ผูเชี่ยวชาญบางคนไดกลาววา ภาวะโลกรอนเกิดเปนวัฎจักรสม่ําเสมอ ซึ่งเกิด

จากปริมาณแสงอาทิตยที่สองลงมายังโลก และเปนวัฏจักรเชนนี้ไปเรื่อยๆ ใน

รอบเวลานับแสนป แตการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศที่ผานมาเกิดขึ้นอยาง

รวดเร็วในชวงเวลาแคเปนรอยป จึงมีผลการวิจัยที่หักลางทฤษฎีดังกลาว

ออกมา  

 

 

 

ผลจากภาวะโลกรอน 
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          เอล นิโญ และลา นิโญ ทั้ง 2 คํานี้เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เปน
ปฏิสัมพันธระหวางการหมุนเวียนของกระแสอากาศ และกระแสน้ําในมหาสมุทรทั้งบน

ผิวพื้นและใตมหาสมุทร แตเกิดจากภาวะโลกรอน ทําใหเกิดความผกผันของกระแส

อากาศโลกบริเวณเสนศูนยสูตร เหนือมหาสมุทรแปซิฟก  

เอล นิโญ (El Nino) 

เปนคําภาษาสเปน (ภาษาอังกฤษออกเสียงเปน “เอล นิโน”) แปลวา   
“บุตรพระคริสต” หรือ “พระเยซู” เปนชื่อของกระแสน้ําอุนที่ไหลเลียบชายฝงทะเล
ของประเทศเปรูลงไปทางใตทุก ๆ 2-3 ป โดยเริ่มประมาณชวงเทศกาลคริสตมาส 
กระแสน้ําอุนนี้จะไหลเขาแทนที่กระแสน้ําเย็นที่อยูตามชายฝงเปรูนานประมาณ 2-3 
เดือน และบางครั้งอาจจะยาวนานขามปถัดไป เปนคาบเวลาที่ไมแนนอน และมีผลทาง

ระบบนิเวศและหวงลูกโซอาหาร ปริมาณปลานอย นกกินปลาขาดอาหาร ชาวประมงขาด
รายได รวมทั้งเกิดฝนตกและดินถลมอยางรุนแรงในประเทศเปรูและเอกวาดอร 

         เอล นิโญ มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “El Nino - Southern 

Oscillation” หรือเรียกอยางสั้น ๆ วา “ENSO” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต  

         โดยปกติบริ เวณเสนศูนยสูตรโลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟก ลมสินคา

ตะวันออก (Eastery Trade Winds) จะพัดจากประเทศเปรู บริเวณชายฝงทวีป   

อเมริกาใต ไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก แลวยกตัวขึ้นบริเวณเหนือประเทศ
อินโดนีเซีย ทําใหมีฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และทวีปออสเตรเลีย     

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%8D
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%8D
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%8D
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://www.panyathai.or.th/wiki/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%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit


ตอนเหนือ กระแสลมสินคาพัดใหกระแสน้ําอุนบนพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟกไปกอง

รวมกันทางตะวันตกจนมีระดับสูงกวาระดับน้ําทะเลปกติประมาณ 60-70 เซนติเมตร 

แลวจมตัวลง กระแสน้ําเย็นใตมหาสมุทรซีกเบื้องลางเขามาแทนที่กระแสน้ําอุนพื้นผิวซีก
ตะวันออก นําพาธาตุอาหารจากกนมหาสมุทรขึ้นมาทําใหปลาชุกชุม เปนประโยชนตอนก

ทะเล และการทําประมงชายฝงของประเทศเปรู  

 เมื่อเกิดปรากฏการณเอล นิโญ กระแสลมสินคาตะวันออกออนกําลัง กระแส

ลมพื้นผิวเปลี่ยนทิศทาง พัดจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทาง

ตะวันออก แลวยกตัวขึ้นเหนือชายฝงทวีปอเมริกาใต กอใหเกิดฝนตกหนักและแผนดิน
ถลมในประเทศเปรูและเอกวาดอร กระแสลมพัดกระแสน้ําอุนบนพื้นผิวมหาสมุทร

แปซิฟกไปกองรวมกันบริเวณชายฝงประเทศเปรู ทําใหกระแสน้ําเย็นใตมหาสมุทรไม

สามารถลอยตัวขึ้นมาได ทําใหบริเวณชายฝงขาดธาตุอาหารสําหรับปลา และนกทะเล 

ชาวประมงจึงขาดรายได ปรากฏการณเอล นิโญ ทําใหฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีป

อเมริกาใต แตกอใหเกิดความแหงแลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและออสเตรเลียตอน
เหนือ การที่เกิดไฟใหมปาอยางรุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย ก็เปนเพราะปรากฏการณ

เอล นิโญ นั่นเอง  

ลา นิโญ (La Nino) 

         เปนคําภาษาสเปน (ภาษาอังกฤษออกเสียงเปน “ลา นิโน”) แปลวา    
“บุตรธิดา” เปนปรากฏการณที่มีลักษณะตรงขามกับเอล นิโญ คือ มีลักษณะคลายคลึง
กับสภาวะปกติ แตทวารุนแรงกวา กลาวคือกระแสลมสินคาตะวันออกมีกําลังแรง ทําให
ระดับน้ําทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกสูงกวาสภาวะปกติ ลมสินคา
ยกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซีย ทําใหเกิดฝนตกอยางหนัก น้ําเย็นใตมหาสมุทรยกตัวขึ้น

แทนที่กระแสน้ําอุนพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟกทางซีกตะวันตก กอใหเกิดธาตุอาหาร ฝูง

ปลาชุกชุม ตามบริเวณชายฝงประเทศเปรู  
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         กลาวงาย ๆ ก็คือ “เอล นิโญ” ทําใหเกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีป
อเมริกาใต และเกิดความแหงแลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในทางกลับกัน      
“ลา นิโญ” ทําใหเกิดความแหงแลงทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต และเกิดฝนตก
หนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

         ทั้ง 2 ปรากฏการณนี้ เกิดจากความผกผันของกระแสอากาศโลกบริเวณเสน
ศูนยสูตร เหนือมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งนักวิทยาศาสตรวิเคราะหวาเกิดจากภาวะโลกรอน  

บทเรียนจากภาวะโลกรอน 
         ในรอบหลายปที่ผานมา แทบทุกคนคงไดรับขาวภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บนโลกใบนี้จากสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพ ไมวาจะเปน

แผนดินไหว คลื่นยักษสึนามิ พายุถลม น้ําทวม และไฟปา ทําใหผูคนที่ไมเคยสนใจ
ธรรมชาติมากอนก็อดไมไดที่จะคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดวยความหวาดวิตก เพราะภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะมีทุกรูปแบบแลว ยังมีความรุนแรงมากกวาเดิม แถมในหลาย

ภูมิภาคตองเผชิญหนากับความเลวรายอยางที่ไมเคยคาดคิดมากอน  

 เริ่มจากเหตุการณเมื่อเกือบ 3 ปกอน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ไดเกิดเหตุ
แผนดินไหวขนาด 9.2 ริกเตอร ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราและในทองทะเลอันดา
มัน ทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิคราชีวิตผูคนหลายแสนคน และสรางความเสียหายทาง

เศรษฐกิจมากมาย จากนั้นก็มีเหตุแผนดินไหวตามมาอีกหลายรอยครั้งจนกลายเปนเหตุ
หายนะรายวันทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย อิหราน ญี่ปุน อเมริกา ชิลี เปรู และ
โบลิเวีย  
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         ขณะเดียวกันก็เกิดสภาพอากาศวิปริตอยางหนักในอินเดีย ปากีสถาน 
อัฟกานิสถาน ญี่ปุน อเมริกา ชิลี และบริเวณตอนเหนือของยุโรป ทั้งพายุหิมะ ฝนตก

หนัก และอากาศหนาวเย็นสุด ๆ จนอุณหภูมิติดลบ ทําใหประชาชนลมตายหลายพันคน  

         ตอมาอีกไมกี่เดือนก็เกิดคลื่นความรอน (Heat Wave) แผปกคลุมทั้งจีน 
อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน โปรตุเกส ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี ทําใหผูคนตายอีก

หลายรอยคนจากโรคลมแดดและขาดน้ําจนช็อคตาย รวมทั้งหลายประเทศเกิดไฟปา

อยางรุนแรงจากอากาศที่แหงแลงอยางหนัก  

         ถัดมายังไมทันที่คลื่นความรอนจางหาย ก็เกิดลมพายุเขามาสรางความ

เสียหายหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใตของจีนที่ตองเผชิญพายุ
นับสิบลูกจนทําใหประชาชนลมตายนับไมถวน และที่รัฐมหาราษฎระทางทิศตะวันตก

ของอินเดียก็เกิดเหตุดินถลมหลังฝนตกหนักติดตอกันนานกวา 4 วัน เปนเหตุใหมีผูคน
ถูกฝงทั้งเปนนับรอยคน สวนที่อินโดนีเซีย (หมูบานซีมาไฮ ชานเมืองบันดุง) ก็เกิดฝน

ตกหนักจนทําใหขยะที่กองเปนภูเขาเลากากลบฝงชาวบานกวา 200 ชีวิต ขณะที่ประเทศ
อเมริกาก็ตองผชิญหนากับพายุเฮอริเคนนับสิบลูก แตที่รุนแรงที่สุดก็เปน  พายุเฮอริเคน

ที่มีชื่อวา "แคทรีนา" ไดกอตัวและเคลื่อนจากอาวเม็กซิโกดวยความรุนแรงระดับ 5 
(เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2548) ถาโถมเขาถลมเมืองนิวออรลีนส รัฐหลุยเซียนา และ
เมืองไบลอกซี รัฐมิสซิสซิปป แถมยังถูกพายุเฮอริเคนอีก 2 ลูกที่มีชื่อวา "โอฟเลีย" 
และ "ริตา" ตามเขามาถลมซ้ํา ทําใหประชาชนเสียชีวิตนับพันคน   ไรที่อยูอาศัยอีกนับ
ลานคน รวมทั้งสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมากมาย  

         ซึ่งไดมีนักวิทยาศาสตรหลายคนออกมาเตือนวาดินแดนสหรัฐฯยังจะโดน
พายุเฮอริเคนที่รุนแรงขึ้นในชวงระยะเวลาอีกหลายปขางหนาอีกหลายลูก เนื่องมาจาก

อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  
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         นายเคอรี เอมมานูเอล นักอุตุนิยมวิทยาแหงสหรัฐฯ ไดรายงานผลการวิจัย 
ซึ่งไดพิสูจนใหเห็นถึงอันตรายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยเขาได

เทียบเคียงใหเห็นถึงอุณหภูมิของผิวน้ําในมหาสมุทรกับความเร็วลมของหยอมบริเวณ

ความกดอากาศต่ํา ตั้งแตป พ.ศ.2475 เปนตนมา ปรากฎวาความแรงของลมและคลื่น
ไดทวีขึ้นอยางรุนแรง ความคงทนของพายุเฮอริเคนนับตั้งแต พ.ศ.2492 ไดนานขึ้นอีก
ราว 60% และความแรงของลมที่จุดศูนยกลางของพายุทวีขึ้นอีก 50% นับแตป พ.ศ.

2513 เปนตนมา ในขณะที่อุณหภูมิของผิวน้ําในมหาสมุทรก็อุนขึ้นกวาปกติ นอกจากนี้
เขายังกลาววาภาวะโลกรอนไดทําใหพายุเฮอริเคนไดทวีความรุนแรงขึ้นถึง 2 เทาในรอบ
ระยะเวลา 30 ปมานี้ เพียงแคอุณหภูมิที่พื้นผิวมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 0.5 °C เทานั้น   

 และในเดือนตุลาคม 2548 ไดพบวาเกิดภาวะแหงแลงอยางหนักในทวีป

อเมริกาใต เปนผลใหแมน้ําอะเมซอนในประเทศบราซิลเกิดความแหงแลงจนกอเกิด 

เกาะแกงกลางน้ํามากมาย อันเปนผลมาจากความรอนที่มีมากเกินขนาดบริเวณ

มหาสมุทรทริปคัลนอรท แอตแลนติก  

         จากเหตุการณดังกลาว  ทําใหนักวิทยาศาสตรหลายคนเสนอทฤษฎีตาง ๆ
นานาเพื่ออธิบายถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาทิเชน ทฤษฎีโลกรอนโลกเย็น 

ทฤษฎีแกนโลกเอียง เปนตน ซึ่งทุกทฤษฎีลวนนําไปสูขอสรุปที่วา “มนุษยไดลางผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี เมื่อธรรมชาติเสียความสมดุลก็ยอมเกิดการทําลาย

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0&action=edit


จากธรรมชาติ ซึ่งสิ่งที่เกิดนี้เปนเพียงสัญญาณเตือนจากธรรมชาติเทานั้น ยังไมถึงเวลา
ของภัยพิบัติธรรมชาติแทจริงที่คาดวานาจะเลวรายกวานี้ไมรูกี่รอยกี่พันเทา”  
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จากปญหาภาวะโลกรอน อะไรกําลังจะเกิดขึ้นตามมา  

รายงานของ IPCC ในเดือนเมษายนที่ผานมาระบุวา ในอนาคต อาจเกิดภาวะขาด
แคลนอาหารและน้ํา และภัยพิบัติตอสัตวปา  

• ระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้นระหวาง 7-23 นิ้ว ซึ่งระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเพียง 4 นิ้วก็จะ

เขาทวมเกาะ และพื้นที่จํานวนมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  

• ผูคนนับรอยลานที่อยูในระดับความสูงไมเกิน 1 ฟุต เหนือระดับน้ําทะเล อาจจะ

ตองยายถิ่น โดยเฉพาะในสหรัฐ รัฐฟลอริดา และหลุยสเซียนาก็เสี่ยงเชนกัน  

• ธารน้ําแข็งละลายอยางตอเนื่อง ทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น อาจสงผลตอการขาด

แคลนน้ําจืดได  

• พายุที่รุนแรง ภาวะแหงแลง คลื่นความรอน ไฟปา และภัยธรรมชาติตางๆ จะ

เกิดขึ้นบอยขึ้น จนกลายเปนเรื่องปกติ ทะเลทรายจะขยายตัวทําใหเกิดการขาด

แคลนอาหารในบางพื้นที่  

• สัตวนับลานสปชี่ส จะสูญพันธุ จากการไมมีที่อยู ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง และน้ํา
ทะเลเปนกรด  

• การไหลเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทรอาจเปลี่ยนทิศทาง สงผลใหเกิดยุคน้ําแข็ง

ยอย ๆ ในยุโรป และภาวะอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่  

• ในอนาคต เ มื่อภาวะโลกรอนอยู ในขั้นที่ควบคุมไมได จะเกิดสิ่งที่ เรียกวา    
Positive Feedback Effect ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะปลอยกาซเรือนกระจก ที่ถูกเก็บ 
อยูในสวนชั้นน้ําแข็งที่ไมเคยละลาย (Permafrost) ใตทะเลออกมา หรือคารบอนที่
ถูกน้ําแข็งกักเก็บไว สงผลใหภาวะโลกรอนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  

คาดการณภาวะโลกรอนในอนาคต 
         จากการวิจัยศึกษาของนานาชาติ ไดเผยแพรขาวคาดการณภาวะโลกรอนใน
อนาคตเอาไวมากมาย จึงขอสรุปเฉพาะขาวที่นาสนใจดังนี้  

โลกรอนที่สุดในรอบ 400 ป 
         สมาคมวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐฯ ไดสรุปแจงผลการทบทวนรายงาน
ทางวิทยาศาสตรภูมิอากาศตอรัฐสภาวา “อุณหภูมิของโลกเมื่อป 2549 ไดอุนขึ้นอยาง
ไมเคยปรากฎมากอนในรอบระยะเวลาไมต่ํากวา 400 ป และอาจจะนานเปนเวลาหลาย 
พันปก็ได อันเปนผลมาจากฝมือของมนุษยเปนสวนใหญ อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวพื้นโลก

ในซีกโลกเหนือสูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส”  

ใจกลางโลกยังรอนจัด 
         จากวารสารวิชาการวิทยาศาสตรฉบับใหมของสหรัฐฯ ไดรายงานวา      
“นักธรณีวิทยาไดศึกษาเพื่อตองการที่จะหาความรูวา  ความรอนภายในโลกที่เปนตนตอ

ของเหตุแผนดินไหวและภูเขาไฟปะทุ ตลอดจนสนามแมเหล็กโลก ถายเทออกมาได

อยางไร ซึ่งนักวิทยาศาสตรโรเบิรต แวน เดอ ฮิลสต กับคณะของสถาบันเทคโนโลยี



แมสซาชูเซตสในอเมริกา ไดทําการศึกษาบริเวณใตผิวโลกแถบอเมริกากลาง โดยการ

ติดตามคลื่นที่เกิดเมื่อแผนดินไหว คลื่นนั้นเดินทางลึกลงไปใจกลางโลก ลึกลงไปเปน

ระยะทางหลายพันกิโลฯ และไดอาศัยตรวจวัดอุณหภูมิภายในของโลกที่อยูระหวาง

เปลือกโลกและแกน พบวามีอุณหภูมิสูงถึง 3,676 °C รอนระดับนอง ๆ อุณหภูมิที่    

ผิวพื้นของดวงอาทิตย ซึ่งรอนถึง 5,526 °C  

อีก 23 ป เอเชียระวังการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศ 
         องคการวิจัยวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมเครือจักรภพ อันเปนหนวย

งานวิจัยหลักของประเทศออสเตรเลีย กลาววาโลกอาจจะรอนขึ้นอีก 4 °C ในราวป 

พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะทางแถบอันแหงแลงทางเหนือของปากีสถาน อินเดีย และจีน 
องคการฯ ยังไดระบุอีกวาการเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศในแถบเอเชีย-แปซิฟกนี้ ไม
มีเหตุผลอันใดเปนเรื่องนายินดีเลย หากรัฐบาลของชาติเหลานี้ไมลงมือขจัดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดออกมาเสียตั้งแตบัดนี้  

 นอกจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นแลว ยังจะถูกซ้ําเติมดวยแบบแผนของฝนตกที่

ผิดปกติ รวมทั้งพายุหมุนเขตรอนที่มีมากขึ้น ลมมรสุมรุนแรงจะกอใหเกิดอุทกภัย ทํา
ใหประชาชนเรือนลานตองตกเปนเหยื่อของโรคไขจับสั่น ไขซารส และโรคติดตออื่นๆ 
นอกจากนี้ประชากรเรือนลานที่มีถิ่นฐานอยูตามชุมชนริมฝงในบังคลาเทศ เวียดนาม จีน 
และตามหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก อาจจะตองละทิ้งถิ่นฐาน เพราะน้ําทะเลลนฝง 
โดยจะเออสูงขึ้นอีกราว 20 นิ้ว ในระยะเวลา 65 ปขางหนา  

ยุโรป..แชมเปยนอุณหภูมิโลกรอน และในอนาคตอาจจะไมมีฤดูหนาว 
         จากรายงานการศึกษาของสํานักการศึกษาสิ่งแวดลอมแหงยุโรปไดกลาว
คาดหมายวา เนื่องจากปรากฏการณอากาศที่อุนขึ้นของโลกเปนลําดับที่เปนอยูใน

ปจจุบัน ทําใหยุโรปอาจจะตองเผชิญกับคลื่นอากาศรอนและอุทกภัยถี่ขึ้นมากกวาเดิม

จนน้ําแข็งที่ปกคลุมตามยอดเขาแอลปของสวิตเซอรแลนดอาจจะละลายหายหมดเกลี้ยง

ลงถึง 3 ใน 4 ภายในป พ.ศ. 2593  
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         การศึกษาไดพบวาอุณหภูมิของอากาศในยุโรปไดเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยในรอบ 
100 ปมานี้ขึ้นอีก 1.7 °F และยังอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในรอบศตวรรษนี้เปนระหวาง 3.6-

11.3 °F ซึ่งถือวาสูงกวาภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังระบุวาอุณหภูมิที่กําลังเพิ่ม
สูงขึ้นของโลก อาจจะเปนผลใหยุโรปจะหมดสิ้นฤดูหนาวโดยสิ้นเชิงในราวป พ.ศ.2603 
เมื่อถึงฤดูรอนก็จะรอนยิ่งขึ้น เกิดความแหงแลง และปรากฏการณอยางพายุลูกเห็บและ
ฝนตกหนักก็จะเกิดขึ้นบอย  

ปญหาภาวะโลกรอนจะทําใหเกาหลีใตกลายเปนประเทศกึ่งรอนในอนาคต 
         สํานักขาวยอนฮัพของเกาหลีใต อางแถลงการณของศูนยพยากรณอากาศ

ของเกาหลีใตวา “ผลการศึกษาบงชี้ถึงความเปนไปไดที่พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นใน

ประเทศ อาจขยายวงกวางมากขึ้น ครอบคลุมกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศ และพื้นที่

อื่น ๆ ทั่วประเทศภายในป พ.ศ.2641-2643 จากปจจุบันที่มีอยูราว 68 แหง ทําให

กลายเปนประเทศกึ่งรอน” นอกจากนี้ศูนยฯยังไดทํานายวา “อุณหภูมิโดยเฉลี่ยใน

เกาหลีใตจะเพิ่มขึ้นราว 4 °C ภายในระยะ 70 ปขางหนานี้”  

         คําวา “ประเทศกึ่งรอน” หมายถึง ประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตอเดือนกวา 
10 °C เปนเวลากวา 8 เดือนใน 1 ป และมีอุณหภูมิในเดือนที่หนาวเย็นที่สุด ต่ํากวา 

18 °C โดยเฉลี่ย 

 



ธารน้ําแข็งขั้วโลกใตบางลง หวั่นทําใหน้ําทะเลสูงขึ้น  

         คณะนักวิจัยนานาชาติรายงานในวารสารวิทยาศาสตร "ไซเอินซ" วาธาร

น้ําแข็งบางแหงทางทิศตะวันตกของขั้วโลกใตกําลังละลายเร็วกวาที่หิมะจะตกลงแทนที่   

ไดทัน และจะทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยจากการตรวจวัดธารน้ําแข็ง
ที่ไหลลงทะเลอะมันด เซน ในมหาสมุทรแปซิฟก พบวาธารน้ําแข็งเหลานี้ละลายเร็วกวา
ปกอน ๆ และอาจแตกเปนเสี่ยง ๆ นอกจากนี้ยังมีปริมาณน้ําแข็งมากกวาที่คาดไว 
นักวิจัยระบุวาธารน้ําแข็งที่ทะเลอะมันดเซนมีน้ําแข็งมากพอจะทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 
1.3 เมตร จากการตรวจวัดพบวาปริมาณน้ําแข็งเกินระดับความสมดุลอยูรอยละ 60 
มากพอที่จะทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นปละ 0.2 มม. มากกวา 10% ของน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น
ทั้งโลกประมาณ 1.8 มม./ป  

         นอกจากนี้ธารน้ําแข็งยังละลายเร็วขึ้น เนื่องจากแผนน้ําแข็งที่ทําหนาที่

เหมือนจุกขวดชวยชะลอการไหลของธารน้ําแข็งก็กําลังละลายเชนกัน แมวาแผนน้ําแข็ง
เหลานี้ไมทําใหระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นก็ตาม กอนหนานี้คณะนักวิจัยนาซาและ

มหาวิทยาลัยโคโลราโดแหงสหรัฐฯรายงานวาแผนน้ําแข็งลารซัน บี ที่อยูอีกฟากหนึ่งของ
ทวีปแอนตารกติกดานมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งแตกออกเมื่อป 2545 ทําใหธารน้ําแข็ง
ไหลลงสูทะเลเวดเดลลเร็วขึ้น  

ชาวโลก 634 ลานคน เตรียมรับเคราะหจากภัยระดับน้ําทะเลหนุนขึ้นสูง  
         จากวารสารวิชาการ “สิ่งแวดลอม” รายงานวา ผูคนที่จะไดรับเคราะหจะ
เปนผูที่อยูตามชายฝงทะเลทั่วโลก โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลไมถึง 33 
ฟุต ซึ่งเปนชนชาติตาง ๆ ไมต่ํากวา 180 ชาติ ประมาณ 634 ลานคน และมีเมืองใหญ

ของโลกมากถึง 2 ใน 3 ตกอยูในขายอันตรายนี้ดวย เชน โตเกียว นิวยอรก มุมไบ 

(อินเดีย) เซี่ยงไฮ จาการตา (อินโดฯ) และตาการ (บังคลาเทศ) เปนตน  
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 การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรครั้งนี้ นับเปนครั้งแรกที่ไดระบุบริเวณที่ลุมริม
ฝงทะเล ซึ่งอาจไดรับอันตรายเนื่องจากเหตุโลกรอนและระดับน้ําทะเลที่จะสูงขึ้น  

         รายงานนี้ไมไดบอกชวงเวลาที่อาจจะเกิดน้ําทะเลเออทวมดินแดนริมฝงแตละ
ชาติไว แตไดกลาวเตือนใหรูตัววา การแกไขปญหาเรื่องนี้จะตองใชเงินมหาศาล เพราะ
จะตองยายผูคนออกเปนจํานวนมาก และสรางโครงสรางทางวิศวกรรมที่สามารถ   

ปองกันได  

หลายชาติในเอเชียเตรียมเผชิญระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น 
         นายสตีฟ วิลเลียมส ผอ. บ. เอเนอรจี้ โซลูชั่นส จก. ที่ปรึกษาดานอุตฯ 

ขนาดใหญ แสดงความเปนหวงหลายชาติในเอเชียจะเผชิญปญหาใหญจากระดับน้ําทะเล
ที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะโลกรอนและพายุตามฤดูกาลที่รุนแรงขึ้น  

         โดยนายสตีฟระบุวาประชากร 1 ใน 10 ของภูมิภาคเอเชียที่อาศัยบริเวณ

ชายฝง ตกอยูในสภาวะเสี่ยงมากที่สุด แตมีเพียงไมกี่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มี

แผนปฏิบัติการรับมือกับระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และเชื่อวาหลายชาติไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการกอสรางเขื่อนกันน้ําทะเลเหมือนประเทศเนเธอรแลนด ทั้งนี้จากสถิติ

ประชากรเอเชีย ประเทศจีนมีประชากรอาศัยในแถบพื้นที่ลุมริมชายฝงทะเลมากที่สุด 

โดยมีราว 143 ลานคน รองลงมาคือ อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และญี่ปุน  

 



พรรณไมจะขึ้นในทวีปน้ําแข็ง 
         นักวิทยาศาสตรไดกลาวในที่ประชุมนานาชาติวา “ปริมาณของกาซ

คารบอนไดออกไซดที่ทวีปแอนตารกติกบริเวณขั้วโลกใตไดเพิ่มทวีขึ้น และจะเพิ่มมาก

ขึ้นถึง 2 เทาตัวภายในป พ.ศ.2643 หรือเกือบ 100 ปขางหนานี้ ทําใหทวีปที่เปนน้ําแข็ง
จะกลับไปมีสภาพเหมือนกับเมื่อ 40 ลานปที่แลวอีกครั้งหนึ่ง โดยอากาศจะอุนขึ้น มี

ตนไมและพุมไมเจริญเติบโตกระจัดกระจายเปนหยอม ๆ อันเกิดจากการเผาผลาญ

เชื้อเพลิงที่เปนซากอินทรียโบราณ เชน ถานหิน และน้ํามัน”  

นักวิทยาศาสตรหลายชาติเดินทางสูขั้วโลก เพื่อศึกษาผลอากาศเปลี่ยนแปลง
จากภาวะโลกรอน 
         เนื่องในป 2550 ไดถูกประกาศเปน “ปขั้วโลกนานาชาติ” จึงไดมีการ

รวบรวมโครงการวิจัย 228 โครงการ ที่จะติดตามสุขภาพบริเวณขั้วโลก และทําการ

วัดผลกระทบจากปรากฎการณโลกรอน นับเปนโครงการวิจัยนานาชาติขนาดใหญที่สุด

ในรอบ 50 ป โดยไดเริ่มอยางเปนทางการไปแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 และจะ
สิ้นสุดในป 2552 เพื่อทําการเก็บขอมูลขั้วโลกแตละดานไดเต็มฤดูกาลทั้งฤดูรอนและฤดู
หนาว สําหรับงบประมาณวิจัยมาจากองคการอุตุนิยมวิทยาโลกแหงสหประชาชาติ และ
กรรมาธิการวิทยาศาสตรนานาชาติ ที่ไดทุมงบประมาณถึง 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

         ทั้งนี้มีนักวิทยาศาสตรกวา 50,000 คน จาก 63 ชาติ ที่เขารวมเดินทางไป
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของขั้วโลก ที่เกิดจากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ โดยใชวิธีการศึกษาหลายแบบ ทั้งติดตามดูน้ําแข็งที่ถูกทําลาย ขอมูล

ดาวเทียม และใชเรือดําน้ํา การศึกษาดังกลาวยังครอบคลุมถึงผลกระทบของรังสี

แสงอาทิตยที่มีตอบรรยากาศขั้วโลก ไปจนถึงชีวิตสัตวใตน้ําที่อยูใตมหาสมุทรน้ําแข็ง

แอนตารกติกอีกดวย  

เอลนิโญทําใหทะเลไทยมีน้ําเย็นลง และเกิดตะกอนขุน 
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         ดร.ธรณ ธํารงคนาวาสวัสดิ์ อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะ

ประมง ม.เกษตรฯ เปดเผยวาจากภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นทําใหเกิดหลายปรากฎการณที่
เกี่ยวกับทะเลโดยตรง คือ ปรากฎการณเอลนิโญ ซึ่งในเมืองไทยไดรับผลกระทบหลาย

ครั้ง ที่ชัดเจนคือ 10 ปที่ผานมา น้ําทะเลอันดามันเย็นลงในชวงเดือนธันวาคม-เมษายน 
และเกิดน้ํารอนในอาวไทยในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน และป 2550 นี้ ก็ยังคงเปน
เชนเดิม คือ น้ําทะเลอันดามันเย็นลง มาจากน้ําที่อยูในทะเลลึกเคลื่อนที่เขาสูพื้นที่ใกล

ฝง ซึ่งน้ํานอกจากเย็นแลว ยังมีตะกอนขุนจากทะเลลึกมาดวย ซึ่งแตเดิมไมเคยเขามาใน
เขตตื้น แตมากับมวลน้ําเย็น ตะกอนนี้มีธาตุอาหารจํานวนมาก ทําใหแพลงกตอนที่อยู
ในเขตน้ําตื้นเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว นักทองเที่ยวที่ไปวายน้ําดําน้ําจะรูสึกวาน้ําเย็น ขุน 

และคันยิบ ๆ (นักทองเที่ยวเริ่มยายจุดดําน้ําจากอันดามันใตไปเหนือ) เพราะแพลงก

ตอนบางตัวมีพิษ แตไมเปนอันตรายถึงแกชีวิต คงทําใหคันเทานั้น นอกจากนี้แพลงก
ตอนยังทําใหมีสัตวน้ําขนาดใหญและสัตวน้ําแปลก ๆ ตามเขามา เชน กระเบนราหู เปน
ตน  

ผลกระทบตอประเทศไทย 

ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง 

         นักวิทยาศาสตรคาดการณวาระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตร

ในอีกหนึ่งรอยปขางหนา ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้งทางดานกายภาพ

และชีวภาพตาง ๆ หลายประการ  

 



        สถาบันสิ่งแวดลอมไทยประเมินไววา มีสิ่งชี้ชัดในเรื่องความเปนไปไดของ

ภาวะการณขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและ

รุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม โดยเฉพาะในบริเวณชายฝงของกรุงเทพฯ  ที่มีความ

หนาแนนของประชากรสูง และอยูเหนือระดับน้ําทะเลเพียง 1 เมตร โดย ระดับการรุก
ของน้ําเค็มจะเขามาในพื้นที่แมน้ําเจาพระยาถึง 40 กิโลเมตร สงผลกระทบรุนแรงตอ

พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความออนไหวตอความสมดุลของน้ําจืดและน้ําเค็มในพื้นที่ 
นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณน้ําลนตลิ่งและอุทก

ภัย ที่จะกอความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึง
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่จะตามมา  

         สวนพื้นที่ชายฝงจะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน โดยผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอพื้นที่ชายฝงแตกตางกันไปเปนกรณี เนื่องจาก

ประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงหลายแบบ เชน พื้นที่ชายฝงที่เปนหนาผา อาจจะมีการยุบตัว
เกิดขึ้นกับหินที่ไมแข็งตัวพอ แตกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอยางชาๆ สวนชายหาดจาก

เพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝงที่แคบจะหายไป และชายหาดจะถูกรนเขามาถึง

พื้นที่ราบริมทะเล  

         สวนพื้นที่ปาชายเลนจะมีความหนาแนนของพรรณไมลดลง เนื่องจาก

ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจะทําใหพืชตาย แองน้ําเค็มลดลงและถูกแทนที่ดวยหาดเลน 
ในขณะที่ปากแมน้ําจะจมลงใตน้ําทําใหเกิดการชะลาง พังทลายของพื้นที่ลุมน้ํา โดย 
ทะเลสาบสงขลาซึ่งเปนแหลงน้ําชายฝงจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและอาจมีน้ําเค็มรุกเขามามากขึ้น  

        

ตัวอยางอื่น ๆ ของพื้นที่ที่จะไดรับความเสียหาย คือ จังหวัดสุราษฎรธานี หาก

ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีก 1 เมตร พื้นที่รอยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกรอนและ

พังทลาย กอใหเกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรและนากุงในบริเวณดังกลาวดวย  
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ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

         อุณหภู มิ เฉลี่ยของโลกที่ เ พิ่มสูงขึ้น จะทําใหการระเหยของน้ํ าทะเล 
มหาสมุทร แมน้ํา ลําธาร และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทําใหฝนตกมากขึ้น และ

กระจุกตัวอยูในบางบริเวณ ทําใหเกิดอุทกภัย สวนบริเวณอื่นๆก็จะเกิดปญหาแหงแลง 

เนื่องจากฝนตกนอยลง กลาวคือ พื้นที่ภาคใตจะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบอยครั้ง

ขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตองเผชิญกับภัยแลงมากขึ้น 

         รูปแบบของฝนและอุณหภู มิที่ เปลี่ยนแปลงไปทําใหวัฏจักรของน้ํ า

เปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของระบบน้ําผิวดิน และระดับน้ําใตดินก็จะไดรับ

ผลกระทบดวย ทั้งพืชและสัตวจึงตองปรับปรุงตัวเองเขาสูระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป 
ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  

         ระบบนิเวศทางทะเล ก็เปนอีกระบบนิเวศหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะ
โลกรอน เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิผิวน้ําที่เพิ่มขึ้นสงผลใหพืชและ

สัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ รวมถึงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสีทั้งในอาวไทย

และฝงทะเลอันดามัน  

 

 



ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้ํา 
         การศึกษาของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ระบุวา ในประเทศไทยมีแนวโนมวา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหปริมาณน้ําลดลง (ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต) 
ซึ่งจะมีผลตอผลผลิตดานการเกษตร โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และ

ตองอาศัยปริมาณน้ําฝนและแสงแดดที่แนนอน รวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิ

เฉลี่ยที่พอเหมาะดวย  

         สําหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอ
ภาคการเกษตรจะไมรุนแรงมาก เพราะพื้นที่ชลประทานจะไดรับการปองกัน แต

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุนแรงในบริเวณที่ขาดน้ําอยูแลว  

         นอกจากนี้ ผลกระทบยังอาจเกิดขึ้นกับการทําประมง เนื่องจากแหลงน้ําที่
เคยอุดมสมบูรณตลอดทั้งป อาจแหงขอดลงในบางฤดูกาล ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ

ขยายพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา ซึ่งจะทําใหจํานวนและความหลากหลายของ
ชนิดของสัตวน้ําลดจํานวนลงอยางมาก ตัวอยางเชน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความอุดมสมบูรณในแหลงน้ําแถบลุมแมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลง

อยางตอเนื่อง หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงดําเนินตอไป  

เหตุการณสภาพอากาศรุนแรง 
         จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อากาศที่รอนขึ้น และความชื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้นจะทําใหภัยธรรมชาติตาง ๆ เกิดบอยครั้งและรุนแรง จะทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง
บอยครั้งขึ้นและไมเปนไปตามฤดูกาล โดยภาคใตของประเทศซึ่งเคยมีพายุไตฝุนพัด

ผานจะเกิดพายุมากขึ้น และความรุนแรงของพายุไตฝุนก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

รวมไปถึงอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของแนวโนมอุทกภัยแบบฉับพลันดวยเชนเดียวกัน สงผล
ใหประชาชนจํานวนมากไรที่อยูอาศัย และกอใหเกิดความเสียหายกับระบบนิเวศ  
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         ภัยธรรมชาติอีกอยางหนึ่งที่คาดการณวาจะรุนแรงขึ้น ไดแก ภาวะภัยแลง 

เชน ในชวงกลางป พ.ศ 2533 ประเทศไทยตองประสบกับความแหงแลงรุนแรงจาก

ปรากฏการณ เอล นินโญ ที่เชื่อกันวาอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลก กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ไฟปา

อาจจะเกิดบอยครั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแลง  

ผลกระทบดานสุขภาพ 
         อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น  และเหตุการณตามธรรมชาติที่รุนแรง

และเกิดบอยครั้งสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่

สัมพันธกับการบริโภคอาหารและน้ําดื่ม มีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงมากขึ้น โดยภัยธรรมชาติ 
เชน ภาวะน้ําทวมทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในแหลงน้ํา ไมวาจะเปนโรคบิด 

ทองรวง และอหิวาตกโรค เปนตน          

 โรคติดตอในเขตรอนก็มีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น และจะคราชีวิตผูคนเปนจํานวน
มากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเปนพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุ
ของยุงจะมากขึ้นในสภาวะแวดลอมที่รอนขึ้นและฤดูกาลที่ไมแนนอน  

         แนวโนมของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสู

ภาวะขาดแคลนอาหาร และความอดอยาก ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิ

ตานทานรางกายต่ํา โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา  

 



ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 
         ภาวะโลกรอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นไมเพียงแต
สงผลกระทบที่รุนแรงตอประเทศไทยในทางกายภาพเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบ

ทางออมตอความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติเชนเดียวกัน กลาวคือ 

การยุบตัวของพื้นที่ชายฝง ภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาดรุนแรง และผลกระทบอื่น ๆ 

สงผลใหมีประชากรบาดเจ็บลมตาย ทิ้งที่ทํากิน และไรที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก 
นอกจากนี้ประชาชนยังจะไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มที่ถูก

สุขลักษณะระหวางภาวะน้ําทวม และความเสียหายที่เกิดกับระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ 

ซึ่งโดยมาก ผูที่จะไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุดจะเปนประชาชนที่มีความยากจน และไม
มีทุนทรัพยพอที่จะปองกันผลกระทบของภาวะโลกรอนได ยกตัวอยางเชน การปองกัน
การรุกล้ําของน้ําเค็มในพื้นที่ทํากิน อาจทําไดโดยการสรางเขื่อน และประตูน้ําปองกัน

น้ําเค็ม แตวิธีการนี้ตองลงทุนสูง ดังนั้นเมื่อราคาของการปองกันสูงเกินกวาที่ชาวนาจะ

สามารถรับได การทิ้งพื้นที่ทํากินในบริเวณที่ใหผลผลิตต่ําจึงเปนทางออกที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น    

 นอกจากนี้ ความเสียหายตาง ๆ ที่ เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการสูญเสียพื้นที่

เกษตรกรรมที่สําคัญตามแนวชายฝงที่ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจาก
เหตุการณธรรมชาติที่รุนแรง ลวนสงผลใหผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเปนสินคาออกหลัก
ของประเทศมีปริมาณลดลง พื้นที่ที่คุมคาแกการปองกันในเชิงเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่มี

การพัฒนาสูง อาจไดรับการปองกันลวงหนา เชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จําตองมี
โครงสรางปองกันกระแสคลื่น ซึ่งจะรุนแรงขึ้นเมื่อน้ําทะเลสูงขึ้น หรือการสรางกําแพงกั้น
น้ําทะเลหรือเขื่อน เพื่อปองกันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางการเกษตร และการทํานาเกลือ 

เปนตน  

         การปองกันดังกลาวนั้นจะตองใชงบประมาณจํานวนมหาศาล ดังนั้น ในพื้นที่
ที่ไมคุมคาที่จะปองกันในเชิงเศรษฐกิจจะถูกละทิ้งไป ซึ่งในสวนนี้จะเปนสวนที่เกิดปญหา
เศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด เชน การชวยเหลือชาวนา ซึ่งจําเปนที่จะตองยายไปอยูที่ที่
สูงขึ้นเนื่องจากน้ําทะเลรุกล้ํา เปนตน  
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การปองกันภาวะโลกรอน 

พิธีสารเกียวโต 
         อันที่จริงทั่วโลกตางตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอนมาตั้งแตป 2535 แลว 
นั่นก็คือ "พิธีสารเกียวโต" (Kyoto Protocal to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change) เปนมาตรการทางกฎหมายรวมกันของนานา

ประเทศ ที่มีเปาหมายทางกฎหมายเพื่อรับมือกับภาวะโลกรอน (Global Warming) 
โดยมีการประกาศในขอตกลงครั้งประวัติศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลกของสหประชาชาติเมื่อป 2535 และผานความเห็นชอบในป 2540 ที่เมืองเกียวโต 

ประเทศญี่ปุน โดยเปดใหแตละชาติลงนามสัตยาบันระหวางวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 

2541 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2542  

         ขอตกลงในพิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ซึ่งชาติใดก็ตามที่ใหสัตยาบันในพิธีสารนี้ จะตองลดการปลอย
กาซเรือนกระจกตาง ๆ ไมวาจะเปนกาซคารบอนไดออกไซด ไอน้ํา โอโซน มีเทน ไน

ตรัสออกไซด และคลอโรฟลูโอโรคารบอน โดยมีจุดมุงหมายสูงสุด คือ ภายในป   

2551-2555 ใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลกลงประมาณ 5.2% ของระดับที่

ปลอยออกมาในป 2533 แตถาไมไดรับความรวมมือ โลกก็จะมีอุณหภูมิโลกรอนขึ้น 

น้ําแข็งที่ขั้วโลกก็จะละลายหายไปเรื่อย ๆ ทําใหน้ําทะเลสูงขึ้น ๆ เชื่อไหมวาหากน้ําทะเล



สูงขึ้นอีกราว 1 เมตร  ก็จะเกิดน้ําทวมตามแผนดินมากมาย แถมยังกอใหเกิด

ปรากฎการณเอล นิโน และลา นิโน รวมถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย ไมวาจะ

เปนพายุหมุนเขตรอน ภัยแลง ไฟปา เปนตน  

         ตอนแรกพิธีสาสนนี้ดูจะไมสําเร็จ เพราะรัสเซียซึ่งเปนประเทศที่ปลอยกาซ

เรือนกระจกมากถึง 17% ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลก ยังไมยอมใหสัตยาบัน 
แตเมื่อรัสเซียลงนามใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ทั่วโลกตางก็เริ่ม
มองเห็นความสําเร็จ โดยมีทั้งหมด 127 ประเทศ ที่รวมลงนามใหสัตยาบัน สวน

ประเทศที่ยังคงไมยอมรวมลงนามสัตยาบัน ก็คือ 2 ชาติอุตสาหกรรมยักษอยางอเมริกา
และออสเตรเลีย โดยเฉพาะอเมริกาที่เปนประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดใน

โลก แถมอเมริกายังถอนตัวจากพิธีสารเกียวโตในป 2544 โดยอางเหตุผล  วา

สนธิสัญญาดังกลาวไมเปนธรรมตอประเทศอุตสาหกรรม เพราะมีตนทุนมหาศาลในการ
จํากัดการปลอยกาซเรือนกระจก และจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของอเมริกา

อยางสูง  

         ตอมาในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2548 ไดมีการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ครั้งที่ 38 ณ กรุงเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานนี้นอกจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศแลว 
ยังมีชาติอื่น ๆ ในเอเชีย-แปซิฟกอีก 14 ประเทศ รวมถึงประเทศยักษใหญอยางอเมริกา 

จีน และญี่ปุน  

         ในการประชุมครั้งนี้มีดวยกันหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งที่เปนเรื่องเกี่ยวกับ

ธรรมชาติก็คือ 6 ชาติยักษใหญที่ประกอบดวยอเมริกา จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 

และออสเตรเลีย ไดรวมกันจัดตั้ง “หุนสวนดานสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา

เทคโนโลยีแบบพลังงานสะอาดในเอเชีย-แปซิฟก” โดยอางวามีเปามายเพื่อ “สงเสริม

การพัฒนาเทคโนโลย”ี ที่สามารกําจัดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ทําใหโลกรอนขึ้น  
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         การแอบทําขอตกลงฉบับนี้ยอมถูกนําไปเปรียบเทียบกับ "พิธีสารเกียวโต" 

ที่มีเปาหมายเดียวกันอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะผลประโยชนจากขอตกลงนั้น สวน

ใหญจะตกอยูที่อุตสาหกรรมตาง ๆ ของอเมริกา และอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงใน

ออสเตรเลีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศนี้เปนผูปลอยมลพิษ (รายใหญ) สูอากาศ  

         ขอตกลงของ 6 ชาตินี้ นายจอหน โฮเวิรด นายกรัฐมนตรีแหงออสเตรเลีย
ในสมัยนั้น ไดชี้แจงอยางเลิศหรูวาจะมีประสิทธิภาพกวาพิธีสารเกียวโต สวนนายอเล็กซ

ซานเดอร ดาวเนอร รมต.ตางประเทศออสเตรเลีย กลาววาสัญญานี้ไมไดลด

ความสําคัญของพิธีสารเกียวโต แตจะชวยเติมเต็มพิธีสารเกียวโตใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีแบบพลังงานสะอาดจะเปนวิธีแกปญหาการปลอยกาซเรือน

กระจกทั้งหมด  

         ทางสหภาพยุโรปหรืออียูใหความเห็นวาสนธิสัญญาที่ 6 ชาติตกลงกันนั้น 
ไมไดมีเปาหมายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางใด และไมสามารถแทนที่พิธี
สารเกียวโตได เพราะขอตกลงนี้ตั้งกันขึ้นมาโดยไมมีผลผูกมัด ไมมีมาตรการที่ชัดเจน 

ไมระบุมาตรฐานในการบังคับใช รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการลดปลอยกาซเรือน

กระจกที่แนนอน คงมุงเนนเพียงการใชพลังงานที่สะอาดและเปนเพียงขอตกลงเชิง

การคาเทานั้น  

         สําหรับผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมมีปฏิกิริยาแตกตางกันไป บางกลุมไม

มั่นใจวาจะเห็นดวยหรือไมในขอตกลงดังกลาว บางระบุวาเปนความพยายามของ



อเมริกาและออสเตรลียที่ตองการทําลายพิธีสารเกียวโต โดยบิดเบือนเปาหมายหลัก คือ 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

         สวนกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมตางรุมประณามขอตกลงนี้วาเปนการเห็นแกตัว
และจะไมไดผลอะไร รวมทั้งเชื่อวาอเมริกาและออสเตรเลียรวมกันพยายามจัดตั้ง

สนธิสัญญานี้ขึ้นมาเพื่อลบลางความลมเหลวในการรวมลงนามในพิธีสารเกียวโต  

เราจะมีสวนชวยคลายภาวะโลกรอนไดอยางไร 
         รายงานฉบับล าสุดของคณะกรรมการระหว างประเทศว าดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี (Intergovernment Panel on Climate 

Change : IPCC) ซึ่งเปนรายงานที่รวบรวมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร 2,500 คน 

จากกวา 30 ประเทศ และใชเวลาในการวิจัยถึง 6 ป ระบุไววา มีความเปนไปไดอยาง
นอย 90% ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย และมนุษย
ถือไดวาเปนตัวการสําคัญของปญหาโลกรอนในครั้งนี้  

         กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําคูมือ 80 วิธีหยุดโลกรอนขึ้นมา เพื่อแจกจายใหกับประชาชน

ทั่วไป เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําป 2550 ไวดังนี้  

ประชาชนทั่วไป 
• ลดการใชพลังงานในบานดวยการปดทีวี คอมพิวเตอร เครื่องเสียง และ

เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เมื่อไมไดใชงาน จะชวยลดคารบอนไดออกไซดไดนับ 1 
พันปอนดตอป  

• ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนดบาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน 
เครื่องบันทึกวิดีโอ คอมพิวเตอรตั้งโตะและอุปกรณพวงตาง ๆ ที่ติดมาดวย

การดึงปลั๊กออก หรือใชปลั๊กเสียบพวงที่ตัดไฟดวยตัวเอง  
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• เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกวา Compact 

Fluorescent Lightbulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไฟ
เดิม และมีอายุการใชงานไดนานกวาหลายปมาก  

 
• เปลี่ยนไปใชไฟแบบหลอด LED จะไดไฟที่สวางกวาและประหยัดกวาหลอด

ปกติ 40% สามารถหาซื้อหลอดไฟ LED ที่ใชสําหรับโคมไฟตั้งโตะและตั้งพื้น
ไดดวย จะเหมาะกับการใชงานที่ตองการใหมีแสงสวางสองทาง เชน ริมถนน

หนาบาน การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไสจะชวยลดคารบอนไดออกไซดได 

150% ปอนดตอป  
 

• ชวยกันออกความเห็นหรือรณรงคใหรัฐบาลพิจารณาขอดีขอเสียของการเรียก

เก็บภาษีคารบอนกับภาคการผลิต ตามอัตราการใชไฟฟาที่ผลิตจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิลรูปแบบตางๆ หรือการใชกาซโซลีน เปนรูปแบบการใชภาษีทางตรงที่

เชื่อวา หากโรงงานตองจายคาภาษีแพงขึ้นก็จะลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลใน 

กระบวนการผลิตลง ซึ่งจะชวยลดปริมาณการปลอย CO2 ลงไดประมาณ 5%  

• ขับรถยนตสวนตัวใหนอยลง ดวยการปนจักรยาน ใชรถโดยสารประจําทาง 
หรือใชการเดินแทนเมื่อตองไปทํากิจกรรมหรือธุระใกล ๆ บาน เพราะการขับ

รถยนต น อ ยล ง  หม ายถึ ง ก า ร ใ ช น้ํ า มั นลดล ง  และลดก า รปล อ ย

คารบอนไดออกไซดดวย เพราะน้ํามันทุก ๆ แกลลอนที่ประหยัดได จะลด

คารบอนไดออกไซดได 20 ปอนด  



• ไปรวมกันประหยัดน้ํามันแบบ Car Pool นัดเพื่อนรวมงานที่มีบานอาศัย   

ใกล ๆ นั่งรถยนตไปทํางานดวยกัน ชวยประหยัดน้ํามัน และยังเปนการลด

จํานวนรถติดบนถนน ชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดทางออมดวย  

• จัดเสนทางรถรับสงพนักงาน ถาในหนวยงานมีพนักงานจํานวนมากอาศัยอยูใน
เสนทางใกลๆ กัน ควรมีสวัสดิการจัดหารถรับสงพนักงานตามเสนทาง    

สําคัญ ๆ เปน Car Pool ระดับองคกร  

• เปดหนาตางรับลมแทนเปดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปลอย

คารบอนไดออกไซดจากการใชไฟฟาเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ  

• มองหาผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณชวยรักษาสิ่งแวดลอม เชน ปายฉลากเขียว 
ประหยัดไฟเบอร 5 มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย เพราะ
การจะไดใบรับรองนั้น จะตองมีการประเมินสินคาตั้งแตเริ่มตนหาวัตถุดิบ  

• ไปตลาดสดแทนซูเปอรมารเก็ตบาง ซื้อผัก ผลไม หมู ไก ปลา ในตลาดสดใกล

บาน แทนการช็อปปงในซูเปอรมารเก็ตบาง ที่อาหารสดทุกอยางมีการหีบหอ

ดวยพลาสติกและโฟม ทําใหเกิดขยะจํานวนมาก  

• เลือกซื้อเลือกใช เมื่อตองซื้อรถยนตใชในบาน หรือรถยนตประจําสํานักงานก็

หันมาเลือกซื้อรถประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มี

ฉลากประหยัดไฟ ทั้งในบานและอาคารสํานักงาน  

• เลือกซื้อรถยนตที่มีขนาดตามความจําเปน โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัว

และประโยชนการใชงาน รวมทั้งพิจารณารุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด 

เพื่อเปรียบเทียบราคา  

• ไมจําเปนก็ไมตองเลือกรถโฟววีลขับเคลื่อนแบบ 4 ลอ เพราะกินน้ํามันมาก 
และตะแกรงขนสัมภาระบนหลังคารถก็ไมใชสิ่งจําเปน เพราะเปนการเพิ่ม

น้ําหนักรถใหเปลืองน้ํามัน  
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• ขับรถอยางมีประสิทธิภาพ ในระยะทางไกลการขับรถดวยความเร็วไมเกิน 90 
กิโลเมตรตอชั่วโมง จะชวยลดการใชน้ํามันลงได 20% หรือคิดเปนปริมาณ

คารบอนไดออกไซดที่ลดได 1 ตันตอรถยนตแตละคันที่ใชงานราว 3 หมื่น

กิโลเมตรตอป  

• ขับรถเที่ยวไปลดคารบอนไดออกไซดไปพรอมกัน เพราะมีบริษัทเชารถใหญ ๆ 

2-3 รายมีรถรุนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ใชเอทานอล หรือน้ํามันเชื้อเพลิง

ทางเลือกอื่น ๆ ดวย ลองสอบถามบริษัทรถเชาเมื่อเดินทางไปถึง  

• เลือกใชบริการโรงแรมที่มีสัญลักษณสิ่งแวดลอม เชน มีมาตรการประหยัดน้ํา 
ประหยัดพลังงาน และมีระบบจัดการของเสีย มองหาปายสัญลักษณ เชน 

โรงแรมใบไมสีเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพ  

• เช็คลมยาง การขับรถที่ยางลมมีนอยอาจทําใหเปลืองน้ํามันไดถึง 3% จาก

ภาวะปกติ  

• เปลี่ยนมาใชพลังงานชีวภาพ เชน ไบโอดีเซล เอทานอล ใหมากขึ้น  

• โละทิ้งตูเย็นรุนเกา ตูเย็นที่ผลิตเมื่อ 10 กวาปที่แลว เพราะใชไฟฟามากเปน 2 
เทาของตูเย็นสมัยใหมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งชวยประหยัดคาไฟลงไดมาก และลด

การปลอยคารบอนไดออกไซด 100 กิโลกรัมตอป  



• ยืดอายุตูเย็นดวยการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานให

ตูเย็นดวยการใชอยางฉลาด ไมนําอาหารรอนเขาตูเย็น หลีกเลี่ยงการนํา

ถุงพลาสติกใสของในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นจายความเย็นไดไมทั่วถึง

อาหาร ควรยายตูเย็นออกจากหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ ละลายน้ําแข็งที่เกาะ
ในตูเย็นเปนประจํา เพราะตูเย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน้ําแข็งเกาะ และทําความ
สะอาดตูเย็นทุกสัปดาห  

• ริเริ่มใชพลังงานทางเลือกในอาคารสํานักงาน เชน ติดตั้งแผงโซลารเซลลเพื่อใช
พลังงานจากแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟาเฉพาะจุด  

• ใชแสงแดดใหเปนประโยชน ในการตากเสื้อผาที่ซักแลวใหแหง ไมควรใช

เครื่องปนผาแหงหากไมจําเปน เพื่อประหยัดการใชไฟฟา  

• ใชน้ําประปาอยางประหยัด เพราะระบบการผลิตน้ําประปาของเทศบาลตาง ๆ 
ตองใชพลังงานจํานวนมากในการทําใหน้ําสะอาด และดําเนินการจัดสงไปยัง

อาคารบานเรือน  

• ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําที่ปรับความแรงน้ําต่ํา ๆ ได เพื่อจะไดเปลืองน้ําอุนนอย ๆ 
(เหมาะทั้งในบานและโรงแรม)  

 
• ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาและลด

ปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจากโรงผลิตกระแสไฟฟา  

• สรางนโยบาย 3Rs - Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบานและอาคาร

สํานักงาน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรอยางเต็มที่ เปนการลด

พลังงานในการกําจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ในกระบวนการกําจัด  
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• ปองกันการปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ ดวยการแยกขยะอินทรีย เชน เศษ

ผัก เศษอาหาร ออกจากขยะอื่น ๆ ที่สามารถนําไปรีไซเคิลไดมาใชใหเกิด

ประโยชน  

• ทาหลังคาบานดวยสีออน เพื่อชวยลดการดูดซับความรอน  

• นําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารบานเรือน โดยใชการออกแบบบาน และ

ตําแหนงของชองแสงเปนปจจัย ซึ่งจะชวยลดจํานวนหลอดไฟและพลังงาน

ไฟฟาที่ตองใช  

 
• ปลูกตนไมในสวนหนาบาน ตนไม 1 ตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 

ตัน ตลอดอายุของมัน  

• ปลูกไผแทนรั้ว ตนไผเติบโตเร็ว เปนรั้วธรรมชาติที่สวยงาม และยังดูดซับ

คารบอนไดออกไซดไดดี  

• ใชรมเงาจากตนไมชวยลดความรอนในตัวอาคารสํานักงานหรือบานพักอาศัย 
ทําใหสามารถลดความตองการใชเครื่องปรับอากาศ เปนการลดการใชไฟฟา  

• ไม ใชปุ ย เคมีในสวนไมประดับที่ บ าน  แตขอให เลือกใชปุ ยหมักจาก     

ธรรมชาติแทน  



• ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไมสามารถยอยสลายไดเอง

ตามธรรมชาติ และการเผากําจัดในเตาเผาขยะอยางถูกวิธีตองใชพลังงาน

จํานวนมาก ซึ่งทําใหมีกาซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ  

• เลือกซื้อสินคาที่มีหีบหอนอย ๆ หีบหอหลายชั้นหมายถึงการเพิ่มขยะอีกหลาย
ชิ้นที่จะตองนําไปกําจัด เปนการเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศโดย
ไมจําเปน  

• เลือกใชผลิตภัณฑที่ซื้อเติมใหมได เพื่อเปนการลดขยะจากหีบหอของบรรจุ

ภัณฑ  

• ใชกระดาษทั้ง 2 หนา เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใช

พลังงานจากน้ํามันและไฟฟาจํานวนมาก  

 
• เลือกใชกระดาษรีไซเคิล กระดาษรีไซเคิลชวยลดขั้นตอนหลายขั้นตอนใน

กระบวนการผลิตกระดาษ  

• ตั้งเปาลดการผลิตขยะของตัวเองใหได 1 ใน 4 สวน หรือมากกวา เพื่อชวย
ประหยัดทรัพยากรและลดกาซเรือนกระจกไดอีกจํานวนมาก เมื่อลองคูณ 365 
วัน กับจํานวนปที่เหลือกอนเกษียณ  

• สนับสนุนสินคาและผลิตผลจากเกษตรกรในทองถิ่นใกลบาน ชวยใหเกษตรกร
ในพื้นที่ไมตองขนสงผลิตผลใหพอคาคนกลางนําไปขายในพื้นที่ไกล ๆ  

• บริโภคเนื้อวัวใหนอยลง ทานผัก (ปลอดสารพิษ) ใหมากขึ้น ฟารมเลี้ยงวัว คือ 
แหลงหลักในการปลดปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ หันมารับประทานผักให

มากขึ้น ทานเนื้อวัวใหนอยลง  
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• ทานสเตกและแฮมเบอรเกอรในรานใหญๆ ใหนอยลง เพราะอุตสาหกรรมเนื้อ
ระดับนานาชาติ ผลิตกาซเรือนกระจกถึง 18% สาเหตุหลักก็คือไนตรัส

ออกไซดจากมูลวัวและมีเทน ซึ่งถูกปลดปลอยออกมาจากลักษณะทาง

ธรรมชาติของวัวที่ยอยอาหารไดชา (มีกระเพาะอาหาร 4 ตอน) มีเทนเปนกาซ
เรือนกระจกที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกไดมากกวาคารบอนไดออกไซดถึง 
23 เทา ในขณะที่ไนตรัสออกไซดกอผลไดมากกวาคารบอนไดออกไซด     

296 เทา  

 
• ชักชวนคนอื่น ๆ รอบขางใหชวยกันดูแลสิ่งแวดลอมและลดปญหาภาวะ    

โลกรอน ใหความรูความเขาใจและชักชวนคนใกลตัว รวมทั้งเพื่อนบานรอบ ๆ    

ตัวคุณ เพื่อขยายเครือขายผูรวมหยุดโลกรอนใหกวางขวางขึ้น  

• รวมกิจกรรมรณรงคสิ่งแวดลอมในชุมชน แลวลองเสนอกิจกรรมรณรงคให

ความรูและกระตุนใหเกิดการรวมมือ เพื่อลงมือทํากิจกรรมสิ่งแวดลอมที่

ตอเนื่อง และสงผลใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

• เลือกโหวตแตพรรคการเมืองที่มีนโยบายสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน จริงใจ และ

ตั้งใจทําจริง เพราะนักการเมืองคือคนที่เราสงไปเปนตัวแทนทําหนาที่ในสภา

ผูแทนราษฎร โปรดใชประโยชนจากพวกเขาตามสิทธิที่คุณมี ดวยการเลือก



นักการเมืองจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายชัดเจนเรื่องสิ่งแวดลอมและการลด

ปญหาโลกรอน  

• ซื้อใหนอยลง แบงปนใหมากขึ้น อยูอยางพอเพียง  

 

เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร ชาวนา 

• ลดการเผาปาหญา ไมริมทุง และตนไมชายปา เพื่อกําจัดวัชพืชและเปดพื้นที่ทํา
การเกษตร เพราะเปนการปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศจํานวน

มาก นอกจากนั้นการตัดและเผาทําลายปายังเปนการทําลายแหลงกักเก็บกาซ

คารบอนไดออกไซดที่สําคัญ  
• ปลูกพืชผักใหหลากหลายและปลูกตามฤดูกาลในทองถิ่น เปนการลดการปลูก

พืชผักนอกฤดูกาลที่ตองใชพลังงานเพื่อถนอมอาหาร และผานกระบวนการ

บรรจุเปนอาหารกระปอง  

• รวมกลุมสรางตลาดผูบริโภค-ผูผลิตโดยตรงในทองถิ่น เพื่อลดกระบวนการ

ขนสงผานพอคาคนกลาง ที่ตองใชพลังงานและน้ํามันในการคมนาคมขนสง

พืชผักผลไมไปยังตลาด  

• ลดการใชสารเคมีในการเกษตร นอกจากจะเปนการลดปญหาการปลดปลอย

ไนตรัสออกไซดสูบรรยากาศโลกแลว ในระยะยาวยังเปนการลดตนทุนการ

ผลิต และทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โปรดปรึกษาและเรียนรูจาก

กลุมเกษตรกรทางเลือกที่มีอยูเปนจํานวนมากในประเทศไทย  

 

สถาปนิกและนักออกแบบ 
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• ออกแบบพิมพเขียวบานพักอาศัยที่สามารถชวย "หยุดโลกรอน" การลด

ปริมาณกาซเรือนกระจก โดยคิดถึงการติดตั้งระบบการใชพลังงานที่งาย    
ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีสูง ๆ แตใชงานไดจริง ลองคิดถึงวิธีการที่คนรุน

ปูยาใชในการสรางบานสมัยกอน ซึ่งมีการพึ่งพาทิศทางลม การดูทิศทางการ

ขึ้น-ตกของดวงอาทิตย อาจชวยลดคาใชจายเรื่องพลังงานในบานไดถึง 40%  

• ชวยออกแบบสรางบานหลังเล็ก บานหลังเล็กใชพลังงานนอยกวาบานหลังใหญ 
และใชวัสดุอุปกรณการกอสรางนอยกวา  

สื่อมวลชน นักสื่อสารและโฆษณา 

• ใชความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักกับ

สาธารณชนเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน และทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเปนประเด็นของทองถิ่น  

*    สรางความสนใจกับสาธารณชน เพื่อทําใหประเด็นโลกรอนอยูในความสนใจ

ของสาธารณชนอยางตอเนื่อง  

• ชวยกันเลาความจริงเรื่องโลกรอน โปรดชวยกันสื่อสารใหประชาชนและรัฐบาล
เขาใจสถานการณจริงที่เกิดขึ้น  

• เปนผูนํากระแสของสังคมเรื่องชีวิตที่พอเพียง ตนตอหนึ่งของปญหาโลกรอนก็
คือกระแสการบริโภคของผูคน ทําใหเกิดการบริโภคทรัพยากรจํานวนมหาศาล 
ชีวิตที่ยึดหลักของความพอเพียง โดยมีฐานของความรูและคุณธรรมตามหลัก



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนาจะเปนหนทางปองกันและลดปญหาโลกรอนที่
สังคมโลกกําลังเผชิญหนาอยู  

• ใชความคิดสรางสรรคเพื่อรวมรับผิดชอบสังคม ออกแบบงานโฆษณาที่

สอดแทรกประเด็นปญหาของภาวะโลกรอนอยางมีรสนิยม เรื่องที่เปนจริง   

และไมโกหก  

ครู อาจารย 

• สอนเด็ก ๆ ในขั้นเรียน เกี่ยวกับปญหาโลกรอน  

• ใชเทคนิคการเรียนรูหลากหลายจากกิจกรรม ดีกวาสอนโดยใหเด็กฟงครูพูด

และทองจําอยางเดียว  

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร และวิศวกร 

• คนควาวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีใหมที่มีประสิทธิภาพในการลดการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  

• ศึกษาและทําวิจัยในระดับพื้นที่ เพื่อใหมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของ
ภาวะโลกรอนตอพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย  

• ประสานและทํางานรวมกับนักสื่อสารและโฆษณา เพื่อแปลงขอมูลทาง

วิทยาศาสตรไปสูการรับรูและเขาใจของประชาชนในสังคมวงกวาง  

 

นักธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ 
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• นํากาซมีเทนจากกองขยะมาใชประโยชนเชิงพาณิชย ดวยการลงทุนพัฒนาให

เปนพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ แตมีตนทุนต่ํา  
• สนับสนุนนักวิจัยในองคกร คนควาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมี

ประสิทธิภาพในการลดการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  
• เปนผูนําของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม หากยังไมมีใคร

เริ่มตนโครงการที่ชวยหยุดปญหาโลกรอนอยางจริงจัง ก็จงเปนผูนําเสียเอง  
• สรางแบรนดองคกรที่เนนการดูแลและใสใจโลก ไมใชแคการสรางภาพลักษณ

ภายนอก แตเปนการสรางความเชื่อมั่นเรื่องความรับผิดชอบที่มาจากภายใน

องคกร  

นักการเมือง ผูวาราชการฯ และรัฐบาล 

• วางแผนการจัดหาพลังงานในอนาคต รัฐจําเปนตองมีการวิเคราะหทางเลือก

เพื่อมุงจัดการแกไขปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอม ที่มองไปขางหนาอยางนอย
ที่สุด 50 ป  

• สนับสนุนใหมีการพัฒนาการใชพลังงานแสงอาทิตย ทั้งการสนับสนุน

งบประมาณในการวิจัย และการพัฒนาระบบใหมีตนทุนต่ําและคุมคาใน     

การใชงาน  

• สนับสนุนกลไกตาง ๆ สําหรับพลังงานหมุนเวียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีและการลดตนทุน  



• สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนของ

ภาคเอกชน รัฐบาลควรหามาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

หมุนเวียน ซึ่งเปนพลังงานสะอาด เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 

เพื่อใหสามารถแขงขันกับอุตสาหกรรมพลังงานอื่นๆ ที่ใชพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ที่เปนสาเหตุหลักของการปลอยคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ  

• มีนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจนในการสนับสนุนการ “หยุดภาวะโลกรอน” 
เสนอตอประชาชน  

 

• สนับสนุนโครงสรางทางกายภาพ เมื่อประชาชนตระหนักและตองการเขามามี

สวนรวมในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เชน จัดการใหมี

โครงขายทางจักรยานที่ปลอดภัยใหกับประชาชนในเมืองสามารถขับขี่จักรยาน 
ลดการใชรถยนต  

• ลดจํานวนรถยนตสวนตัวบนถนนในกรุงเทพมหานครอยางจริงจัง ดวยการ

สนับสนุนระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ  

• สงเสริมเครือขายการตลาดใหกับกลุมเกษตรกรทางเลือก เกษตรกรจํานวน

มากเปนตัวอยางที่ดีของการลดปญหาโลกรอน ดวยการลดและเลิกการใช

สารเคมีที่ทําใหเกิดการปลดปลอยไนตรัสออกไซดสูบรรยากาศโลก ซึ่งการ

สงเสริมการตลาดสีเขียวดวยการสรางเครือขายการตลาดที่กระจายศูนยไปสู

กลุมจังหวัดหรือภูมิภาค จะชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดจาก

กระบวนการขนสงผลผลิตไปยังตลาดไกล ๆ อีกดวย  

• ริเริ่มอยางกลาหาญกับระบบพลังงานแบบกระจายศูนย เพื่อลงทุนกับทางเลือก
และทางรอดในระยะยาว  

• พิจารณาใชกฎหมายการเก็บภาษีเปนเครื่องมือในการควบคุมปริมาณกาซเรือน

กระจก โดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด เชน การเก็บภาษีคารบอน   (Carbon 

Tax) สําหรับภาคอุตสาหกรรม 
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• เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษี นั่นคือการสรางระบบการจัดเก็บภาษีที่

สามารถสะทอนใหเห็นตนทุนทางออมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่ง 
ซึ่งทําใหสังคมตองแบกรับภาระนั้นอยางชัดเจน เชน ภาษีที่เรียกเก็บจากถาน

หิน ก็จะตองรวมถึงตนทุนในการดูแลรักษาสุขภาพที่จะตองเพิ่มขึ้นจากปญหา
มลพิษ และตนทุนความเสียหายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

• ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดลอม เปนกาวตอไปที่ทาทายของนักการเมืองและรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งอยางใหญหลวงในการปรับเปลี่ยนและสรางจิตสํานึกใหมให

สังคม การเพิ่มการจัดเก็บภาษีสําหรับกิจกรรมที่มีผลทําลายสภาพแวดลอมให
สูงขึ้นเปนการชดเชย เชน กิจกรรมที่มีการปลอยคารบอน ภาษีจากกองขยะ 

ไมใชเรื่องเปนไปไมได หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกนําแนวคิดนี้
ไปใชตั้งแตป พ.ศ. 2533 ปจจุบันนี้ประเทศใหญ ๆ ในสหภาพยุโรปก็รวม

ดําเนินการดวย และพบวาการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีดังกลาว ไมมี
ผลตอการปรับเปลี่ยนระดับการจัดเก็บภาษี หากแตมีผลกับโครงสรางของ

ระบบภาษีเทานั้น  
 

• กําหนดทิศทางประเทศใหมุงสูแนวทางของการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง     
ที่สามารถยืนหยัดอยูรอดอยางเขมแข็งในสังคมโลก เริ่มตนดวยการใสประโยค

ที่วา ประเทศไทยจะตองยึดหลักเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแกนหลักของการพัฒนาประเทศไวใน

รัฐธรรมนูญไดหรือไม  



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การปลอยกาซมีเทนและกาซไนตรัสออกไซดออกมาโดยตรง 

10 - 12 % 

การผลิตและการกระจายปุย 

0.6 - 1.2 % 

การทํากิจกรรมตางๆ ในไรนา 

0.2 - 1.8 % 

การแปลงผันการใชที่ดินไปสูภาคเกษตรกรรม 

6 -17 % 

รวม17 - 32 % 

ผลการศึกษาโดยรวมและขอสรุป 

 ภาคเกษตกรรมมีสวนอยางมากที่ในการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

(greenhouse gas emissions GHG) สูชั้นบรรยากาศ โดยดินที่ใชในภาคการเกษตร

และการปศุสัตวไดปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนมากออกมาโดยตรง  นอกจากนี้ยังมี

การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากภาคการเกษตร ซึ่งไดแก เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ใช

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในไรนา การผลิตสารเคมีทางการเกษตร   และการแปลผัน

ที่ดินเพื่อนําไปใชในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ภาคเกษตรกรรมมีปริมาณการปลดปลอย      

กาซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออมอยูที่ประมาณ 8.5 – 16.5 พันลานตัน       
ซึ่งคิดเปนตัวเลขที่  รอยละ 17 และ 32 ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่มีสาเหตุ

มาจากมนุษย อันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน (รูป 1) 

 การเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติของคาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเมื่อ

เปรียบเทียบกับการปลดปลอยในอดีตที่ผานมา  อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง

วิธีการทําเกษตรกรรมตั้งแตยุคแรก ๆ อาทิเชน การพัฒนาการเพาะปลูกขาวแบบ เวต

ไรซ (wet rice) (เปนวิธีการปลูกในที่ราบลุม มีการทดน้ําและระบายน้ํา--ผูแปล) 
ที่มีมาตั้งแตหลายพันปกอน ในชวงศตวรรษที่ผานมายังมีการเปลี่ยนแปลงดาน

เกษตรกรรมที่สําคัญ อาทิเชน มีการนําปุยเคมีมาใช การพัฒนาพืชพันธุใหมๆ (หรือที่

เรียกวาการปฎิวัติเขียว) และการนําระบบการทําไรนาขนาดใหญมาใช ซึ่งทั้งหมดนี้

นําไปสูการตั้งคําถามตอประเด็นความยั่งยืนในการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม 
 ทางออกสําหรับปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากวิธีการทําการเกษตรใน

ปจจุบันนั้นอยูที่  การเปลี่ยนแปลงวิธีการดานทําการเกษตร ซึ่งจะชวยใหเกิดแหลง   

ดูดซับคารบอนหรือคารบอนซิงคขนาดใหญ นอกจากนี้ยังมีทางเลือกตาง ๆ ในการ

บรรเทา 

วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได ไมวาจะเปนการจัดการพื้นที่เพาะปลูกใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น (เชน การไมทิ้งพื้นที่เพาะปลูกไวโดยวางเปลา รวมทั้งการใชปุยเคมี

ในปริมาณที่เหมาะสม) การจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตว และการฟนฟูสภาพดินอินทรีย 

(organic soils) เพื่อใหเปนแหลงดูดซับคารบอน จากการที่การผลิตเนื้อสัตวไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอกับการนํามาปอนหวงโซอาหารของมนุษย และยังทําใหเกิดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนมากออกมา ดังนั้นการลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว

จึงเปนการชวยใหลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมไดอยางมาก 

เมื่อพิจารณาจากที่กลาวมาขางตน วิธีการดังกลาวอาจชวยเปลี่ยนโฉมหนาของภาค

เกษตรกรรมจากการเปนหนึ่งในภาคธุกิจที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกมามากที่สุด 

ใหเปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจกที่มีปริมาณลดลงอยางมาก หรือแมกระทั่งเปนแหลง

ดูดซับคารบอนที่สําคัญ       
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รูป 1 สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค

เกษตรกรรม 

 

 

 



ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมรวมทั้งหมดในโลก 

ครอบคลุมไปถึงการปลดปลอยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน สัดสวนโดยรวม

ยังรวมไปถึงการปลดปลอยโดยตรง (กาซมีเทนและกาซไนตรัสออกไซดจากวิธีการดาน

เกษตกรรม) และทางออม (กาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

และการแปลงผันการใชที่ดินไปสูภาคเกษตรกรรม) โดยอัตรารอยละดังกลาวสัมพันธกับ

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลก 

 

ภาพรวม: ที่มาของปลอยกาซเรือนกระจกหลักจากภาคการเกษตร 

 ภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนในการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลกอยูที่ 5.1 

ถึง 6.1 พันลานตัน(รอยละ 10-12) ซึ่งปริมาณการปลดปลอยดังกลาวสวนใหญอยูใน

รูปของกาซมีเทน (คิดเปน 3.3 พันลานตันตอป) และไนตรัสออกไซด (2.8 พันลานตัน

ตอป) สวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิมีปริมาณเล็กนอยมาก (0.04 พันลาน

ตันตอป) 

 การปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซด (N2O) ออกมาจากดิน รวมทั้งกาซมีเทน 

(CH4) จากกระบวนการหมักในกระเพาะอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้องเมื่อนํามารวมกันแลว

คิดเปนปริมาณมากที่สุดของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ไมใชคารบอนไดออกไซด 

(non-CO2) จากภาคการเกษตรในป 2005 (2548)  หรือคิดเปนรอยละ 38 และ 32 
ตามลําดับ การปลอยกาซไนตรัสออกไซดสวนใหญจะมีความสัมพันธกับการใชปุย

ไนโตรเจนและปุยธรรมชาติที่ใสลงไปในดิน ซึ่งมักพบวาการทําการเกษตรในปจจุบันมี

การใสปุยมากเกินความจําเปนแกความตองการนําไปใชของพืช ดังนั้นปุยสวนเกิน

บางสวนจึงสลายกลายเปนกาซไนตรัสออกไซด (N2O) และ 

 

 

 

ปลดปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ  นอกจากนี้ยังพบการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค

การเกษตรในรูปแบบอื่น ๆ ไดแก การเผาไหมชีวมวล (รอยละ12) การผลิตขาว     

(รอยละ11) และการจัดการปุยธรรมชาติ (รอยละ 7) (ดังตารางที่ 1) 
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 การตัดทําลายพืชพันธุธรรมชาติเพื่อการเกษตรกรรม (เชนการเปลี่ยนการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อทําการเกษตร) จะทําใหมีการปลดปลอยคารบอน (ecosystem 

carbon) ปริมาณมากในรูปของคารบอนไดออกไซด (ประมาณ 5.9 – 2.9 พันลานตัน

ตอป) 

 ขนาดและความสําคัญของแหลงปลอยกาซตาง ๆ จะแตกตางกันไปในแตละ

ภูมิภาค โดยในระดับโลก  การปลดปลอยกาซมีเทน (CH4) และกาซไนตรัสออกไซด 

(N2O) จากภาคเกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้น   รอยละ 17 นับตั้งแตป 1990 (2532) ถึง 

2005 (2548) และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 35-60 ภายในป 2030 (2573) สาเหตุ  

มาจากการปริมาณการใชปุยไนโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ้น และ  การผลิตดานปศุสัตวที่เพิ่มมาก

ขึ้นเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 ที่มาของการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรทั้งทางตรงและ

ทางออม 

ที่มาของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร 
ลานตนั 

CO2-eq 

กาซไนตรัสออกไซดจากดิน 2128 

กาซมีเทนจาก(CH4) การหมักในกระเพาะอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง 1792 

การเผาไหมชีวมวล 672 

การผลิตขาว 616 

ปุยธรรมชาติ 413 

การผลิตปุย 410 

การชลประทาน 369 

เครื่องจักรกลในไรนา  

(ใชในการหวานเมล็ด การไถพรวน การฉีดพน การเก็บเกี่ยว) 
158 

การผลิตสารกําจัดศัตรูพืช 72 

การแปลงผันการใชที่ดินไปสูภาคเกษตรกรรม 5900 

คาตางๆ ในตารางนี้เปนคาเฉลี่ยของพสิัยที่อยูในรายงานฉบับนี้ทั้งหมด 

 

 

รูป 2 ที่มาของปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม ของไมนับรวมการ 
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เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน Mt CO2-eq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กาซมีเทนจาก(CH4) การหมักในกระเพาะอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง  CH4 1792 
ปุยธรรมชาติ  CH4+ N2O 413 
กาซไนตรัสออกไซดจากดินที่ใสปุย N20  2128 
การผลิตปุย  CO2+ N2O  410 
การเผาไหมชีวมวล  CO2+N20  672 
การผลิตขาว  CH4 616 
เครื่องจักรกลในไรนา  CO2  158 
การชลประทาน  CO2  369 



สารเคมีที่ใชในการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

 นอกจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรงจากภาคการเกษตรที่ไดกลาว

มาขางตนแลว การผลิตสารเคมีทางการเกษตรยังเปนอีกหนึ่งแหลงปลดปลอยกาซเรือน

กระจกที่สําคัญ วงจรการใชปุย โดยรวมจากเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมก็มีสวนสําคัญ

ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศโลก  การผลิตปุยเปนอุตสาหกรรมที่ใช

พลังงานสูงมาก และยังเพิ่มปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากขึ้นอยางเห็น    

ไดชัด ซึ่งมีคาประมาณ 300 - 600 ลานตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 0.6 – 1.2 ของ 

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดในโลก แหลงปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ใหญ

ที่สุดจากการผลิตปุยมาจากพลังงานที่จําเปน    ตองใชในกระบวนการผลิตซึ่งทําใหเกิด

กาซคารบอนไดออกไซด แมการผลิตปุยไนเตรทจะกอใหเกิด CO2-eq มากกวาในรูป

ของกาซไนตรัสออกไซด แตจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมอยางรวดเร็วทําใหมี     

การใชปุยเพิ่มขึ้นจาก 0.011 Pg N ในป 1960/61(2503/4) ไปเปน 0.091 Pg N ในป 

2004/2005 (2547/2548) โดยมีอัตราการใชแตกตางกันอยางมากในแตละภูมิภาค เชน 

จีนมีสัดสวนการใชปุยคิดเปนรอยละ 40 ขณะที่แอฟริกามีสัดสวนการใชเพียง  รอยละ 

2 ของการใชปุยทั่วโลก 

 กิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ อาทิ การไถพรวน การหวานเมล็ดพันธุ การใช

สารเคมีทางการเกษตร  การเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อเทียบกับการผลิตปุย พบวามีความ

แตกตางกันไปในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  โดยมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยูที่ 

0.06 ถึง 0.26 พันลานตันตอป ในดานการชลประธาน  พบวามีการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกอยูที่ 0.05 ถึง 0.68 พันลานตันตอป สวนการผลิตสารกําจัดศัตรูพืชพบวาทําให

เกิดปลดปลอยกาซเรือนกระจกในระดับต่ํา ในอัตราปละ 0.003 ถึง 0.14  พันลานตัน

ตอป 

 

 

การใชที่ดิน 
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 ปริมาณกาซคารบอนที่สะสมในพื้นที่เกษตรกรรมถือวามีปริมาณต่ําที่สุดใน

บรรดาที่ดินประเภทอื่นๆ  ทั้งหมด(ยกเวนพื้นที่ทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย) ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปเพื่อใชสําหรับเปนพื้นที่เกษตรกรรมจะสงผลใหเกิด        

การปลดปลอยกาซคารบอนสุทธิ อยางไรก็ดี สัดสวนที่แนนอนของการเปลี่ยนแปลงการ

ใชที่ดินยังมีความไมแนนอนสูง แตคาดวาอยูที่ประมาณ 2.9 – 5.9  พันลานตัน     

โดยการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินสวนใหญจะเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การออก

กฎหมาย และความพรอมใชของที่ดิน การขยายพื้นที่เพาะปลูกหลักทั่วโลกคาดวานาจะ

สิ้นสุดลงแลว  อนึ่งการรุกล้ําของพื้นที่เกษตรกรรมเขาไปในเขตปาเมืองรอนยังคงเปน

ปญหาหลัก นอกจากนี้คาดวาพื้นที่ปาทั่วโลกจะลดลงในอัตราปละประมาณ  43,000   
ตร.กม. ในทางกลับกันก็ประมาณการณวา  พื้นที่ปาไมในประเทศที่พัฒนาแลวจะ

เพิ่มขึ้นปละ 7,400 ตร.กม. 
 
การทําฟารมปศุสัตว 

การทําฟารมปศุสัตวกอใหเกิดผลกระทบในหลากหลายดาน นับตั้งแตการ

ปลอยคารบอนของสัตวออกมาโดยตรง  การจัดการปุยธรรมชาติ การใชสารเคมีทาง

การเกษตร และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปจนถึงการใชเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

กระบวนการหมักในกระเพาะอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง  คิดเปนสัดสวนที่มากที่สุดของ

การปลดปลอยกาซมีเทนทั่วโลก หรือคิดเปนรอยละ 60 ทั้งนี้ความตองการเนื้อจะเปน

ตัวกําหนดจํานวนสัตวในสต็อก นอกจากนี้ภาคปศุสัตวยังเปนสวนธุรกิจที่ใชที่ดินมาก

ที่สุด  โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจากการปลอยสัตวเลี้ยงตามทุงหญามาเปนการใช 

 

 



อาหารเลี้ยงสัตวมากขึ้น เมื่อไมกี่ปมานี้การปลูกพืชอาหารสัตวที่ใหพลังงานสูงยังทําให

เกิดการทําลายปาฝนอเมซอนในประเทศบราซิล ซึ่งบราซิลเปนประเทศผูผลิตถั่วเหลือง

เพื่อเปนอาหารสัตวรายใหญของโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจไดผลักดันใหความ

ตองการเนื้อสัตวยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมวาจะเปนการกระตุนใหมีการ

ขยายการทําปศุสัตวแบบเขมขนมากขึ้น นอกจากนี้ในประเทศกําลังพัฒนา จะเห็นไดชัด

วามีการบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้นสูงสุด ในชวงป 1960-1990 (2503–2533) เพิ่มขึ้นถึง

รอยละ 77) จากแตเดิมประเทศเหลานี้มีการบริโภคเนื้อคอนขางต่ํามาก (เนื้อสัตวคิด

เปนเพียงรอยละ 8 ของปริมาณแคลอรี่ที่ไดรับ) เมื่อเทียบกับในประเทศพัฒนาแลว 

(เนื้อสัตวคิดเปนรอยละ 27 ของปริมาณแคลอรี่ที่ไดรับ) ในป 1960 (2503) นอกจากนี้

ยังพบวาเนื้อแกะและวัวสงผลกระทบมากที่สุด  ตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเมื่อ

เทียบกับเนื้อประเภทอื่น ๆ โดยมีศักยภาพทําใหเกิดปญหาโลกรอน  โดยปลดปลอย

กาซเรือนกระจกประมาณ 17 และ 13 กิโลกรัมตอเนื้อสัตว 1 กิโลกรัม ขณะที่สุกรและ

สัตวปกมีผลตอปญหาโลกรอนนอยกวาเนื้ออื่น ๆ กวาครึ่ง 

 
การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ภาคเกษตรกรรมมีศักยภาพสําคัญในการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนโฉมหนาของภาคเกษตรกรรมจากการเปนภาคธุรกิจที่

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณมากที่สุดเปนลําดับสอง ไปเปนภาคธุรกิจที่

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกนอยลงมากหรือแมกระทั่งไมมีเลย ทางเลือกในการบรรเทา

ปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรนั้นมีหลากหลาย โดยมีศักยภาพ

โดยรวมสูงสุดถึง 6 พันลานตันตอป แตมีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยูที่ประมาณ 4 

พันลานตันตอป ณ ระดับราคาคารบอนสูงสุดที่ 100 เหรียญสหรัฐ  
 

 

CO2-eq-1  ศักยภาพโดยรวมนี้สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค

เกษตรกรรมไดเกือบรอยละ 100  ปจจุบันสัดสวนการลดปญหาดังกลาวสูงสุดมาจาก

การแยกคารบอนในดิน (soil carbon sequestration) (5.34 พันลานตันตอป) ทั้งนี้

การปลดปลอยกาซมีเทน (0.54 พันลานตันตอป) และกาซไนตรัสออกไซดก็สามารถลด

ไดในอัตราที่มากไดเชนกัน 
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 ความเขมขนของกาซคารบอนในพื้นที่เพาะปลูกที่อยูในระดับต่ําแสดงใหเห็นวา

มีศักยภาพสูงที่จะเพิ่มปริมาณคารบอนโดยอาศัยวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใน   

พื้นที่ที่การใชที่ดินถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม  การฟนฟูปริมาณคารบอนใน  

ดินอินทรียที่ ใช เพาะปลูกจะมีศักยภาพสูงตอพื้นที่และยังเปนตัวแทนของพื้นที่             

ที่มีศักยภาพในการลดปริมาณการปลอยกาซสูง 
 

ทางเลือกที่สําคัญในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม 

ประกอบดวย: 

1. การจัดการพื้นที่เพาะปลูก (มีศักยภาพในการลดปญหาไดสูงสุดประมาณ 1.45 

พันลานตันตอป) 

• หลีกเลี่ยงการปลอยหนาดินใหวางเปลา เนื่องจากที่หนาดินวางเปลาจะเสี่ยงตอปญหา
การชะลางพังทลายของหนาดินและธาตุอาหารในดิน และยังมีปริมาณคารบอนนอยกวา

พื้นที่ที่มีการปลูกพืช การแกปญหาที่สําคัญ ไดแก การปลูกพืชเสริมสํารองและ       

พืชคลุมดิน  ที่จะชวยปกคลุมหนาดินในชวงฤดูเพาะปลูกหรือในชวงเวลาพักดิน      

กอนทําการเพาะปลูกตามลําดับ 
 

• ใชปุยไนโตรเจนในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใชปุยเกินความจําเปนเบื้องตน

ของพืช  โดยใหใชในเวลาที่สมควร และใสในตําแหนงที่ถูกตองในดิน การลดการพึ่งพา   

  

 



การใชปุยโดยใชระบบการปลูกพืช อาทิ การหมุนเวียนการปลูกพืชโดยใชพืชตระกูลถั่ว 

ก็นับเปนวิธีการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีศักยภาพสูง 
 

• ไมเผาเศษพืชในไรนา 
 

• ลดการไถพรวน การทําการเกษตรแบบไมใชการไถพรวนจะชวยเพิ่มปริมาณคารบอน
ในดิน  แตทั้งนี้ในการทําการเพาะปลูกเชิงอุตสาหรรม วิธีการดังกลาวอาจหักกลบลบหนี้

ไปกับการพึ่งพาสารกําจัดศัตรูพืชและการใชเครื่องจักรกล อยางไรก็ดีทางดานของระบบ

การเกษตรกรรมอินทรีย ไดมีผลการศึกษาเบื้องตน  แสดงใหเห็นวาการลดการไถพรวน 

โดยไมใชสารกําจัดวัชพืชมีผลดีตอการแยกคารบอนในดิน 

2. การจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตว (มีศักยภาพในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

สูงสุดประมาณ 1.35 พันลานตันตอป) เชน การลดความเขมขนในการปลอยสัตวเลี้ยง

หรือลดความถี่และความเขมขนของไฟ (โดยใชการจัดการไฟเชิงรุก) วิธีการดังเหลานี้

มักนําไปสูการเพิ่มพื้นที่ของตนไมและไมพุม ทําใหกลายเปนคารบอนซิงคหรือแหลงดูด

ซับคารบอนทั้งในดินและชีวมวล 

3. การฟนฟูดินอินทรียที่ถูกชะลางเพื่อการปลูกพืชและการฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อ

เพิ่มจํานวนแหลงดูดซับคารบอน (มีศักยภาพรวมกันในการลดปริมาณการปลดปลอย 

อยูที่ประมาณ 2.0 พันลานตันตอป) หลีกเลี่ยงการระบายน้ําจากพื้นที่น้ําทวมขัง 

ดําเนินการควบคุมการกรอนของดิน เพิ่มการปรับปรุงอินทรียสารและธาตุอาหาร 

4. ในชวงฤดูวางเวนจากการปลูกขาว การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ํา โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ดวยการรักษาดินใหแหงมากที่สุดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดน้ําทวมขังจะชวยลด

การปลดปลอยกาซมีเทนได 

 

 

 

5. อีกหนึ่งวิธีการในการลดปญหาการปลดปลอยกาซที่ชวยไดในปริมาณนอยแตมี

ความสําคัญก็คือ  การละเวนการใชที่ดินในการปลูกพืช การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

(เชน การผันการใชพื้นที่เพาะปลูกไปเปนทุงหญา) และการใชวนเกษตร (ประมาณ 0.05 

พันลานตันตอป) รวมทั้งการจัดการปศุสัตวและปุยธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปุยจะชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกได

สูงสุดประมาณ 0.2 พันลานตันตอป โดยการปรับปรุงดังกลาวอาจเปนในเรื่องของการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานในพืชที่ใชผลิตแอมโมเนีย (รอยละ 29) การนํา

เทคโนโลยีลดกาซไนตรัสออกไซดมาใช (รอยละ 32) และมาตรการประหยัดพลังงาน

อื่นๆ ในกระบวนการผลิต (รอยละ 39) 

7. ผูบริโภคอาจมีบทบาทสําคัญในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการเกษตร 

การลดความตองการเนื้อจะชวยลดปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมหาศาล 

นอกจากนี้การรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือ อยางนอยลดปริมาณผลิตภัณฑเนื้อใน

อาหาร ก็จะสงผลดีในการลดผลกระทบจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ยกตัวอยาง

เชน คนที่รับประทานอาหารเทากับชาวอเมริกันเฉลี่ย จะชวยประหยัดการใชเชื้อเพลิง

ธรรมชาติตอวันไดถึง 385 กิโลแคลอรี่ (เทียบเทากับปริมาณคารบอน 95-126 กรัม) 

หากหันมารับประทานผลิตภัณฑมังสวิรัติ แทนเนื้อสัตวเพียงรอยละ 5 

 

 

 

 



บทที่ 3  

แกโลกรอน  ดวยวิถีเกษตรไทย   
นอกจากภาคอุตสาหกรรม และพลังงานจะตกเปนจําเลย ขอหาปลอยกาซเรือน

กระจก โดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด ตัวการสําคัญกอใหเกิดภาวะโลกรอนแลว ภาค
เกษตรกรรมก็ตกเปนสวนหนึ่งของปญหานี้เชนกัน ไมวาการตัดไมทําลายปาเพื่อแผวถาง
ที่ทํากิน การเผาปา เผาตอซัง เพื่อเพาะปลูก ซึ่งลวนปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

จํานวนมากขึ้นสูชั้นบรรยากาศ รวมถึงการใชปุยเคมี ซึ่งเปนตัวการสําคัญในการปลอย
กาซไนตรัสออกไซดเชนกัน 

 10 อันดับประเทศที่ไดชื่อวา ปลอยคารบอนไดออกไซดมาก นับแตป 2493 
หรือในระยะ 60 ป ไดแก 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 ลาน
ตัน 12.เม็กซิโก 7,800 ลานตัน 13.ออสเตรเลีย 7,600 ลานตัน ประเทศเหลานี้ปลอย
กาซเรือนกระจกเกินกวากําหนด ดังนั้น จึงตองปฏิบัติตามกฎคือลดปริมาณการปลอย

กาซ หากลดไมไดก็ตองไปซื้อสิทธิจากประเทศที่ไมอยูในเกณฑตองลด หรือที่เรียกวา 
คารบอน เครดิต (Carbon Credit) 

            ในสวนของประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกอยูในอันดับ 22 ของโลก

ดวยปริมาณ 344 ลานตัน หรือ 1% ของการปลอยรวม เทียบแลวนอยมากเมื่อเทียบกับ

ประเทศขางตน ทําใหไทยไมถูกจัดอยูในกลุมที่ถูกบังคับใหลดการปลอยกาซเรือน

กระจก 
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            ทิศทางการเกษตรในแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (ป 2553-2555)   

สะทอนใหเห็นวา รัฐบาลเริ่มใหความสําคัญกับปญหาโลกรอนอยางเปนรูปธรรม โดยทุม

งบประมาณ 1,774 ลานบาท ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในพื้นที่ 722,000 ไร 
ทั้งในพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

เปดเผยวา กรมพัฒนาที่ดินวางกรอบการแกไขปญหาโลกรอนตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจไว 
3 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการรณรงคไถกลบตอซังเพื่อเตรียมแปลงปลูกขาว ขาวโพด ออย ในพื้นที่ 

122,000 ไร  

2. โครงการปลูกไมยืนตนโตเร็ว เพื่อดูดซับคารบอนไดออกไซด เชน สะเดา ขี้เหล็ก ไผ

หวาน ไผตง มะกอกน้ํา มะขามเปรี้ยว มะมวงแกว ยูคาลิปตัส ยางนา สัก ประดู มะคา 

กระถินเทพา กระถินณรงค สนประดิพัทธ โดยมุงปลูกในพื้นที่ดอน 450,000 ไร เชน 

พื้นที่สาธารณประโยชน พื้นที่ทิ้งราง พื้นที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดิน ตลอดจนบนพื้นที่

คันนา หรือตามแนวเขตพื้นที่ 

3. โครงการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โลงเตียน เนนเฉพาะ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน และแพรใน

พื้นที่ 150,000 ไร ซึ่งสภาพพื้นที่เปนเนินเขา และเทือกเขาสูงชัน มีเนื้อที่ประมาณ 54 
ลานไร หรือ 50% ของทั้งภาคและมีการทําลายพื้นที่ปาไมรุนแรงกลายเปนพื้นที่โลงเตียน 



สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก ไมวาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เบื้องลาง หรือการ

เกิดภาวะโลกรอน 
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            ทั้งนี้ การไถกลบตอซังแทน เกษตรกรจะไดรับประโยชนมากมาย เพราะไถ

กลบตอซังขาวที่แหง 1.6 ตัน/ไร สามารถเพิ่มอินทรียคารบอนในดินได 800 กิโลกรัม-

คารบอน/ไร ทั้งโครงการจะเพิ่มอินทรียคารบอนในดินได 97,600 ตันคารบอน เพิ่ม

ปริมาณอินทรียวัตถุ ปรับปรุงโครงสรางดินใหโปรง รวนซุย อุมน้ําดีขึ้น เพิ่มธาตุอาหาร
สําคัญในดิน ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม (NPK) คิดเปนมูลคา 900 
บาท/ไร เทากับชวยลดคาใชจายในการใชปุยเคมี ตัวการปลอยกาซไนตรัสออกไซดที่เปน
กาซเรือนกระจกดวย   แถมคารบอนในรูปอินทรียวัตถุในดินก็พลอยหายไป          

กับน้ําดวย  
            นายฉลอง เทพวิทักษกิจ กลาวย้ําวา การปลูกไมยืนตนทั้ง มะคาเดเมีย 

ลิ้นจี่ ลําไย ผลการศึกษาพบวา ไมเนื้อแข็งตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงอายุ 10 ป ในพื้นที่ 1 ไร 
เฉลี่ย 400 ตันสามารถเก็บคารบอนไวในดินได 8.6 ตันคารบอน กรณีนี้พื้นที่ปลูก 

150,000 ไร เทากับเก็บคารบอนไดมากถึง 1.29 ลานตัน ในอีก 10 ปขางหนา การลด
กาซเรือนกระจกทางดานการเกษตรจะนําไปสูประโยชนของประเทศในหลายดาน      

อาทิ การเพิ่มความสมบูรณของดินสงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ้น การลดตนทุนการผลิตดัง
กรณีลดการใชปุยเคมี รวมถึงการคาคารบอนเครดิตในอนาคตที่ไทยมีโอกาสมาก      
ในฐานะที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอยสามารถหยิบยกเรื่องนี้ไปขายใหประเทศอื่นได     
ซึ่งทุกวันนี้มีภาคเอกชนไทยขายคารบอนเครดิตกันแลว 

ที่มาของขอมูล : หนังสือพิมพมติชน ประจําวันที่ 6 สิงหาคม 2552 
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