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บทท่ี 11 
คารบ์อนไดออกไซดก์บัการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

 
 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศเกดิจากธรรมชาตแิละเกดิจากฝีมอืมนุษย ์
เช่น การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิทีม่าจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และการตดัไมท้ าลายปา่เพื่อใช้
เป็นทีอ่ยู่อาศยั หรอื การเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่การตดัไมท้ าลายป่าน้ี นับว่าเป็น
ตวัการส าคญัทีสุ่ดในการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซดข์ึน้สู่ช ัน้บรรยากาศ  ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ตน้ไมแ้ละปา่ไมม้คีุณสมบตัทิีด่ ีคอื มนัสามารถดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์วก้่อนทีจ่ะลอย
ขึน้สู่ช ัน้บรรยากาศ ดงันัน้เมื่อพืน้ทีป่่าลดน้อยลงปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ จงึขึน้ไป
สะสมอยู่ในชัน้บรรยากาศได้มากขึน้ จากผลการศกึษาปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์     
โดยหน่วยงาน IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ระบุชดัว่าก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรอืนกระจกที่ท าใหเ้กดิพลงังานความรอ้นสะสมในบรรยากาศ
ของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรอืนกระจกชนิดอื่นๆ ทัง้ยงัมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้กว่าก๊าซ
ชนิดอื่นๆ ดว้ย ซึง่หมายถงึผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมขิองผวิโลกและชัน้บรรยากาศจะยิง่
ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ ล่าสุดหน่วยงาน IPCC ไดร้ายงานปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ที่เพิม่ขึ้นโดยฝีมอืมนุษย์ที่ท าใหพ้ลงังานรงัสคีวามรอ้น สะสมบนผวิโลก และชัน้บรรยากาศ
เพิม่ขึน้ประมาณ 1.56 วตัต์ต่อตารางเมตร ในปรมิาณน้ียงัไม่คดิ รวมผลกระทบที่เกดิขึน้
ทางออ้มของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

 
1.  ความส าคญัของคารบ์อนไดออกไซด ์

คารบ์อนไดออกไซด ์(Carbon Dioxide) คอื สารประกอบของคารบ์อนทีอ่ยูใ่นสถานะ

ก๊าซ ที่ลอยตัวอยู่ในชัน้บรรยากาศของโลก ซึ่งประกอบด้วย คาร์บอน 1 อะตอม และ 

ออกซิเจน 2 อะตอม ในหน่ึงโมเลกุล คาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่ึงในสารประกอบเคมขีอง

คารบ์อนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุ มสีตูรทางเคม ีคอื CO2 
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การคน้พบก๊าซชนิดน้ีครัง้แรกในปี ค.ศ. 1630 โดย Jean Baptista van Helmont  

จากการหมกัเบยีร ์และตัง้ชื่อวา่ "ก๊าซซลิเวสเตอร"์ (Sylvestre gas) หรอืหมายถงึก๊าซทีไ่ดจ้าก

ตน้ไม ้อกี 124 ปีต่อมา Joseph Black ไดศ้กึษาทดลองใหมแ่ละเตรยีมก๊าซชนิดนี้ขึน้มาได้ 

และตัง้ชื่อว่า "ฟิกซแ์อร"์ (Fixed air) ซึง่ไดจ้ากการผสมระหว่างชอรค์กบักรดเจอืจาง หรอืถ่าน

กบัออกซเิจน ต่อมาปี ค.ศ. 1781 Lavoisier พบธาตุทีเ่ป็นสว่นประกอบจงึตัง้ชื่อใหมว่่า "กรด

คารบ์อนิค 

จากทฤษฎบีิก๊แบง (Big Bang) ซึง่เป็นจุดก าเนิดของอวกาศและเวลา ดวงดาวต่าง ๆ 

ซึง่เกดิจากการวมตวัของอนุภาคและก๊าซต่าง ๆ ในอวกาศ รวมทัง้ระบบสุรยิะจกัรวาลของเรา

ดว้ย โลกนับเป็นดาวเคราะหด์วงหน่ึงทีถ่อืก าเนิดขึน้มา แต่กย็งัไม่มสีิง่มชีวีติใด ๆ เกดิขึน้ 

เน่ืองจากมปีจัจยัหลาย ๆ อยา่งทีไ่มเ่หมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่อุณหภูมทิีร่อ้นจดัจนสามารถ

ละลายหนิไดใ้นเวลากลางวนั และอุณหภูมเิยน็จดัในเวลากลางคนื เน่ืองจากไมม่ชีัน้บรรยากาศ 

ตอนกลางวนัเมื่อไดร้บัแสงอาทติยจ์ะรอ้นจดั และตอนกลางคนืจะเยน็จดัเน่ืองจากความรอ้น

จากตอนกลางวนัไมส่ามารถสะสมไวไ้ดจ้งึหายไปในเวลากลางคนื แต่จากปฏกิริยิาเคมตี่าง ๆ 

บนผวิโลกท าใหเ้กดิก๊าซมากมายขึน้บนผวิโลก 

คารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นก๊าซส าคญัมากตวัหนึ่งทีเ่กดิขึน้บนผวิโลกในยุคนัน้ ซึง่สมบตัิ

ของมนัคอืการยอมใหแ้สงผ่านไดแ้ต่จะกกัพลงังานความรอ้นไวท้ าใหพ้ลงังานความรอ้นทีม่า

กบัแสงถูกกกัเกบ็ไวบ้นผวิโลกและไม่หลุดหายไปในเวลากลางคนื จงึท าใหอุ้ณหภูมเิฉลี่ย

ระหว่างกลางวนัและกลางคนืไม่แตกต่างกนัมากนกั นอกจากน้ียงัพบว่ามก๊ีาซอื่น ๆ ทีช่่วยใน

การกรองรงัสตี่าง ๆ ทีม่ากบัแสงอาทติย์ เช่น โอโซน เป็นต้น จากสภาวะดงักล่าวน้ีนับเป็น

จุดเริม่ตน้ในการก าเนิดสิง่มชีวีติ และววิฒันาการมาจวบจนทุกวนัน้ี 

จากการทีค่ารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นองคป์ระกอบหนึ่งของชัน้บรรยากาศโลก ถงึแมจ้ะมี

อยู่ในปรมิาณที่น้อยมากเมื่อเทยีบกบัองค์ประกอบอื่นๆ คอืมปีระมาณรอ้ยละ 0.033 เท่านัน้ 

แต่คารบ์อนไดออกไซดก์ลบัมคีวามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงของชัน้บรรยากาศโลกเป็นอยา่ง

ยิง่ โดยมบีทบาททีส่ าคญัคอื มคีุณสมบตัเิป็นก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) 

ในชัน้บรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ หลายชนิดแต่ละชนิดมกีาร

เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้และลดลงตามคุณสมบตัทิางเคมขีองก๊าซแต่ละชนิด ดงันัน้ก๊าซที่มมีาก
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เกนิสมดุลในชัน้บรรยากาศจะสะสมอยู่ในชัน้บรรยากาศ ก๊าซบางชนิดสามารถสะสมอยู่ในชัน้

บรรยากาศไดน้านหลายรอ้ยปี บางชนิดสะสมอยู่ไดใ้นเวลาเพยีงไม่กีปี่กส็ลายไป ก๊าซเรอืน

กระจกทีก่ล่าวถงึน้ีกเ็ช่นกนั เน่ืองจากมนัมปีรมิาณทีม่ากเกนิสมดุลในชัน้บรรยากาศ  มนัจงึ

สะสมอยู่ในชัน้บรรยากาศและสะสมอยู่ไดเ้ป็นเวลานานหลายปี ก๊าซเรอืนกระจกอาจแบ่งได้

เป็นสองพวกตามอายุการสะสมอยู่ในชัน้บรรยากาศ คอื พวกที่มอีายุการสะสมอยู่ในชัน้

บรรยากาศไม่นาน เน่ืองจากก๊าซเหล่าน้ีสามารถท าปฏกิริยิาไดด้กีบัไอน ้า หรอืก๊าซอื่น ๆ จงึ

ท าใหม้นัมอีายุสะสมเฉลีย่สัน้ ส่วนอกีพวกหนึ่งเป็นก๊าซเรอืนกระจก ซึง่มอีายุสะสมเฉลีย่นาน

หลายปี เช่น ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ก๊าซมเีทน (CH4) ก๊าซไนตรสัออกไซด ์(NO2) 

และก๊าซคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน (CFC) เป็นตน้ ก๊าซเหล่าน้ีนบัเป็นก๊าซทีเ่ป็นตวัการหลกัของ

การเกดิภาวะเรอืนกระจก เน่ืองจากมนัมอีายุสะสมเฉลี่ยยาวนาน และสามารถดูดกลนืรงัสี

อนิฟราเรดไดด้กีว่าก๊าซเรอืนกระจกอื่น ๆ เน่ืองจากก๊าซเรอืนกระจกนัน้มคีุณสมบตัใินการดูด

ซบัความรอ้นหรอืดดูกลนืรงัสคีวามรอ้น โดยเฉพาะรงัสคีวามรอ้นทีโ่ลกคายออกไป 

 

1.1  กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 

แม้ว่าก๊าซไนโตรเจน และก๊าซออกซิเจน จะเป็นองค์ประกอบหลักแต่ก็มิได้        

มีอิทธิพลต่ ออุณหภูมิของ โลก ในทางตรงกันข้าม ก๊าซโม เล กุล ใหญ่  เช่น  ไอน ้ า 

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละมเีทน แมจ้ะมอียู่ในบรรยากาศเพยีงเลก็น้อย แต่มคีวามสามารถใน

การดดูกลนืรงัสอีนิฟราเรด ท าใหอุ้ณหภูมขิองโลกอบอุน่ 

กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ประกอบดว้ยก๊าซทีส่ าคญั คอื 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ ปจัจุบนัในชัน้บรรยากาศมก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซด ์

380 โมเลกุลในทุก ๆ 1 ลา้นโมเลกุลของมวลอากาศ หรอื 380 ppm (part per million) และมี

การเพิม่ขึน้ประมาณปีละ 1 เปอรเ์ซน็ต์ เมื่อเทยีบกบัราว 100 ปีก่อนในยุคปฎวิตัอิุตสาหกรรม 

ระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 280 ppm นักวทิยาศาสตร์

คาดการณ์ว่า ในอกี 100 ปีขา้งหน้า ถ้าไม่มกีารแกไ้ขหรอืชะลอการใชพ้ลงังานจากเชือ้เพลงิ

ฟอสซลิ ความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะเพิม่ขึน้เป็นเกอืบ 1000 ppm ซึง่เป็นการ

เพิม่ในอตัราทีเ่รว็กวา่ทีผ่า่นมาอยา่งมาก 
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กา๊ซมีเทน  เป็นก๊าซทีเ่กดิจากการปลูกขา้ว การเลีย้งสตัว ์และการเผาไหมข้อง

เชื้อเพลิงฟอสซิล แม้ว่าก๊าซมเีทนในชัน้บรรยากาศจะมเีพยีงเล็กน้อย แต่โมเลกุลของก๊าซ

มเีทนสามารถดูดกลนืรงัสคีวามรอ้นไดม้ากกว่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดถ์งึ 25 เท่า ปจัจุบนั

ก๊าซมเีทนมสีะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศประมาณ 1.8 ppm 

ก๊าซโอโซนระดบัผิวโลก  เมื่ออยู่ในชัน้บรรยากาศสูงๆ ก๊าซโอโซนจะช่วย

ปกป้องโลกจากรงัสอุีลตราไวโอเลต แต่โอโซนทีอ่ยู่ในระดบัผวิโลก จะท าหน้าทีเ่ป็นสารออกซิ

แดนท ์ซึ่งจะท าปฏกิริยิากบัเน้ือเยื่อของสิง่มชีวีติ ถงึแมว้่าจะมอียู่ในบรรยากาศเพยีงเลก็น้อย 

แต่มคีวามสามารถในการดดูกลนืรงัสอีนิฟราเรด ท าใหโ้ลกอบอุ่นขึน้ดว้ย ปจัจุบนัมก๊ีาซโอโซน

ระดบัพืน้ผวิโลกสะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศประมาณ 0.03 ppm 

กา๊ซไนตรสัออกไซด์  โรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ลติเสน้ใยไนลอน อุตสาหกรรม

เคมแีละพลาสตกิ ใชก้รดไนตรกิในกระบวนการผลติ ซึง่จะปลดปล่อยก๊าซไนตรสัออกไซดข์ึน้สู่

ช ัน้บรรยากาศ รวมไปถงึปุ๋ ยไนโตรเจนทีใ่ชใ้นการท าการเกษตร และแมว้า่ในธรรมชาตจิะมกีาร

ปล่อยก๊าซชนิดน้ีออกมา แต่ก๊าซไนตรสัออกไซดจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมมปีรมิาณเพิม่มากขึน้

อยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหค้วามรอ้นในชัน้บรรยากาศเพิม่ขึน้ ปจัจุบนัมก๊ีาซไนตรสัออกไซดส์ะสม

อยูใ่นชัน้บรรยากาศของโลกประมาณ 0.3 ppm 

กา๊ซซีเอฟซี  ก๊าซชนิดน้ีเป็นก๊าซทีม่สีารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบ์อน มใีช้

อยูใ่นเครือ่งปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ สเปรย ์น ้ายาดบัเพลงิ ฯลฯ เป็นตวัการทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้กดิรโูหว่

ของโอโซนในชัน้บรรยากาศ ท าใหร้งัสอีุลตราไวโอเลตส่องลงมาถงึพืน้โลกได้มากขึ้น แมว้่า

ปจัจุบนัทัว่โลกไดร้ณรงคก์ารลดการปล่อยก๊าซซเีอฟซลีงไดถ้งึ 40% แต่ทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นชัน้

บรรยากาศก็มสี่วนดูดกลืนรงัสอีนิฟราเรด จนเกิดความร้อนสะสมขึ้นประมาณ 0.28 วตัต์/

ตารางเมตร ปจัจุบนัก๊าซซเีอฟซมีสีะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศประมาณ 1 ppm 
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1.2  ภาวะเรอืนกระจก (Greenhouse Effect) 

เป็นปรากฏการณ์ที่คล้ายกับการที่เราสร้างเรือนกระจกกลางแจ้ง แสงแดด

สามารถผา่นเขา้มาในเรอืนกระจก แต่ความรอ้นทีเ่กดิขึน้ไมส่ามารถระบายออกขา้งนอกได ้ท า

ใหอุ้ณหภูมภิายในเรอืนกระจกสงูขึน้เรือ่ย ๆ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 11.1 ปรากฏการณ์เรอืนกระจกของโลกทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัโรงเรอืนกระจกปลกูพชื 

 

เมื่อแสงอาทติยส์อ่งผา่นลงมายงัพืน้โลก กจ็ะเกดิการดดูซบัและสะทอ้นกลบั โดย

รงัสจีากแสงอาทติยจ์ะอยูใ่นรปูของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าชนิดคลื่นสัน้ ก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ไดแ้ก่ 

คารบ์อนไดออกไซด ์มเีทน ไนตรสัออกไซด ์และโอโซน จะท าการดูดซบัรงัสจีากดวงอาทติย์

เอาไวส้ว่นหน่ึงและสะทอ้นกลบัออกไปสว่นหน่ึง 

ส่วนรงัสคีลื่นยาว หรอื รงัสอีนิฟราเรดที่ถูกส่งออกไปจากโลก นัน้จะถูกดูดซบั

เอาไว้โดยก๊าซเรือนกระจก จากนัน้ก็จะคายพลังงานความร้อน ให้กระจายอยู่ภายในชัน้

บรรยากาศและพื้นผวิโลก จงึเปรยีบเสมอืนกระจกที่ปกคลุมผวิโลกใหม้ภีาวะสมดุลทาง

อุณหภูม ิท าใหอุ้ณหภูมทิีพ่ืน้ผวิของโลกมคีวามอบอุ่น 
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รปูท่ี 11.2  เปรยีบเทยีบการดดูซบัแสงอาทติยข์องพืน้ผวิโลกในสภาพทีป่ราศจาก 

ภาวะเรอืนกระจก และในภาวะเรอืนกระจก 

 

จากรปูที ่11.2 จะเหน็ไดว้า่ในสภาวะทีป่ราศจากภาวะเรอืนกระจก พืน้ผวิของโลก

จะมีอุณหภูมิต ่า แต่ในสภาวะที่เกิดภาวะเรือนกระจก พื้นผิวของโลกจะอบอุ่นขึ้น หรือมี

อุณหภูมทิีส่งูขึน้และค่อนขา้งคงที ่ไมเ่ปลีย่นแปลงระดบัของอุณหภูมมิากนัก ซึง่เหมาะแก่การ

ด ารงชวีติของสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูบ่นพืน้ผวิโลก 

 

2.  แหล่งท่ีมาของคารบ์อนไดออกไซด ์
 

2.1  วฎัจกัรของคารบ์อน 

คารบ์อนไดออกไซดน์ัน้อยู่ในรูปของสารประกอบทางเคมทีีม่าจากธาตุคารบ์อน 

ซึง่เป็นธาตุทีม่คีวามส าคญัในองคป์ระกอบทางเคมขีองสิง่มชีวีติทุกชนิด ตัง้แต่สิง่มชีวีติเซลล์

เดยีวไปจนถงึสิง่มชีวีติหลายเซลลท์ีม่รีะบบการท างานของอวยัวะทีซ่บัซอ้น โดยคารบ์อนจะอยู่

ในรูปของสารประกอบคาร์บอนที่สิง่มชีีวิตเหล่านัน้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความส าคญั
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ภายในองคป์ระกอบนัน้ๆ โดยสารประกอบอนิทรยีท์ุกชนิดจะตอ้งมคีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ 

แหล่งทีม่าของคารบ์อนจงึมอียูท่ ัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ดนิ ชัน้หนิ แหล่งน ้า และชัน้บรรยากาศ 

คารบ์อนไดออกไซดเ์กดิขึน้ไดห้ลายลกัษณะ เช่น ภูเขาไฟระเบดิ การหายใจของ

สิ่งมีชีวิต หรือการเผาไหม้และถ่านหิน ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบส าคัญใน

กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื เพื่อใชค้ารบ์อนในการสงัเคราะหค์ารโ์บไฮเดรต จาก

กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงน้ี พชืจะปลดปล่อยก๊าซออกซเิจนออกมาสู่บรรยากาศ ท าให้

สตัวไ์ดใ้ชอ้อกซเิจนน้ีในการหายใจ การน าคารบ์อนไดออกไซดม์าใชใ้นกระบวนการสงัเคราะห์

แสงของพชืจงึเป็นการลดก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศลงได ้

นอกจากน้ีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชัน้บรรยากาศ ยังเกดิจาก

การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิและถ่านหนิ ทีม่นุษยเ์ราไดข้ดุเจาะน าขึน้มาใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมต่างๆ 

ของมนุษยท์ีต่อ้งการใชพ้ลงังานในการด ารงชวีติ 

การหมุนเวยีนของคารบ์อนในระบบนิเวศน์ของโลกโดย เริม่จากคารบ์อนไดออกไซดใ์น

ชัน้บรรยากาศที่ละลายในน ้าฝนมสีภาพเป็นกรดคาร์บอนิก ซึ่งเป็นกรดอ่อนๆไหลผ่านซาก

อนิทรยี ์ดนิ ตลอดจนชัน้หนิต่างๆ ท าใหเ้กดิการสลายตวัของหนิ และเกดิการเปลีย่นแปลงเป็น

แคลเซยีมคารบ์อเนตสะสมอยู่ในแหล่งน ้า พชืน ้าสามารถน าไปใชไ้ดท้นัท ีส่วนพชืบกจะไดร้บั

คารบ์อน ในรปูของคารบ์อนไดออกไซดท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการหายใจของพชื สตัว ์และจุลนิทรยี ์

และจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลงิต่างๆ ดงันัน้คารบ์อนจงึหมุนเวยีนอยู่ในระบบนิเวศอย่าง

สมดุล 
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รปูท่ี 11.3 วฎัจกัรของคารบ์อน (carbon cycle) 

 

คาร์บอนที่อยู่ในชัน้บรรยากาศมีโอกาสหมุนเวียนเข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ โดยการ

สงัเคราะห์แสงของผู้ผลิต (พืชพรรณธรรมชาติ) เป็นส าคญั อตัราการจบัคาร์บอนจากชัน้

บรรยากาศของพชืในระบบนิเวศน์แต่ละแหง่มคี่าไมเ่ท่ากนั ปา่เขตรอ้นมอีตัราการจบัคารบ์อน 

(ในรูปของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์) ในอตัราปีละ 1-2  กโิลกรมัต่อตารางกโิลเมตร ในขณะ

เดยีวกบัทีเ่ขตทุนดราหรอืทะเลทรายทีว่่างเปล่าสามารถจบัไดเ้พยีง 10-20 กรมัต่อ 1 ตาราง

กโิลเมตร ซึง่ถอืไดว้่าเป็นเพยีงรอ้ยละ 1-2 ของปา่เขตรอ้น เท่านัน้ ส่วนในเขตอบอุ่นบรเิวณที่

เป็นป่าหรอืบรเิวณทีท่ าการเพาะปลูก พชืมอีตัราการจบัคารบ์อนอยู่ระหว่าง 0.2-0.4 กโิลกรมั

ต่อตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทัง้โลกนิเวศนัน้จะพบว่าอัตราการสร้าง

สารอนิทรยีจ์ากคารบ์อนทัง้หมด คดิเป็นน ้าหนักของสารอนิทรยีไ์ดป้ระมาณ 20,000-30,000 

ลา้นตนัต่อปี 

สว่นในมหาสมุทรนัน้มแีพลงตอนพชื ท าหน้าทีจ่บัคารบ์อน ประมาณ 4 หมื่นลา้น

ตนัต่อปี ทัง้คารบ์อนไดออกไซดท์ีใ่ชก้บัออกซเิจนทีถู่กปลดปล่อยออกมาสว่นใหญ่อยูใ่นรปูของ

ก๊าซทีล่ะลายน ้าในบรเิวณผวิของมหาสมุทร แมว้่าคารบ์อนในมหาสมุทรจะสามารถ หมุนเวยีน
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เป็นวฎัจกัรได้ แต่ก็ยงัมีการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (รวมทัง้ก๊าซออกซิเจน) 

ระหวา่งบรรยากาศกบัทะเลโดยมลีมและคลื่นเป็นสว่นรว่มทีส่ าคญัในกระบวนการแลกเปลีย่นน้ี 

และไมว่่าขณะใดกต็ามปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ะลายอยู่บรเิวณผวิของน ้าทะเลจะยงัคง

ความสมดุลกบัความเขม้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเสมอ 

แบบแผนการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงรูปของคาร์บอนเป็นวฏัจกัรในทะเลนัน้ 

พบว่ามคีวามแตกต่างจากวฏัจกัรบนบกอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน ดงัจะเหน็ไดว้่าผลผลติบนบกสว่น

ใหญ่ถูกจ ากดัโดยปรมิาณน ้าจดืและฟอสฟอรสัเป็นส าคญั ส่วนธาตุอาหารอื่นๆ ในดนิจะเป็น

ตวัการจ ากดัทีส่ าคญัน้อยลงไป ส าหรบัในทะเลผลผลติกลบัถูกจ ากดัโดยธาตุอาหารหลายชนิด

ด้วยกนั คือ ไม่ใช่เฉพาะฟอสฟอรสัและไนโตรเจนที่ต้องการเป็นจ านวนมากเท่านัน้ แต่ยงั

ต้องการแร่ธาตุอื่นๆ อกีหลายชนิด แม้เป็นเพยีงจ านวนน้อย โดยเฉพาะธาตุเหล็ก เป็นต้น 

เน่ืองจากการแก่งแย่งอาหารในทะเลมีมาก สิ่งมีชีวิตหลายชนิดจึงพยายามปรบัตัวให้มี

ความสามารถในการดดูซมึแรธ่าตุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ยิง่ขึน้ 

ส าหรบับรเิวณทีม่ผีลผติสูงนัน้เชื่อไดว้่า เป็นเพราะไดร้บัธาตุอาหารจากกน้ทะเล 

ยกตวัอย่างเช่น บรเิวณชายฝ ัง่ของชลิี ชายฝ ัง่ทะเลของญี่ปุ่นและบรเิวณกระแสน ้าอุ่นกลัป์

สตรมี ที่เป็นบรเิวณที่มปีลาชุกชุม พบว่ามอีตัราการจบัคาร์บอนสูงสุดถึง 0.3 กิโลกรมัต่อ

ตารางกโิลเมตรต่อปี ความอุดุมสมบูรณ์ในบรเิวณเหล่าน้ีล้วนเป็นผลมาจากปรากฏการณ์น ้า

ยกตวัสงูขึน้ (Upwelling) ทัง้สิน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบับรเิวณทะเลเปิดใกลเ้ขตรอ้นแลว้ พบว่ามี

อตัราการจบัคารบ์อนต ่ากวา่มาก คอื ไมถ่งึหน่ึงในสบิของบรเิวณดงักล่าว 

มวลอนิทรยี ์(Biomass) จากทุกระดบับรโิภคของท้องทะเล ส่วนใหญ่ไดม้าจาก

สิง่มชีวีติขนาดเลก็ หรอืแพลงตอนทัง้หลายนัน้ เมื่อตายกจ็ะค่อยๆจมลง ในทีสุ่ดจะละลายอยู่

ในรปูของอนิทรยีส์าร บางสว่นของอนิทรยีส์ารเหล่าน้ีอาจรอดพน้จากการถูกออกซไิดซ ์และจม

ลงสูก่น้ทะเลลกึ ในกรณีนี้เท่ากบัเป็นการเพิม่คารบ์อนไดออกไซดใ์นรปูของคารบ์อเนตและไบ

คารบ์อเนตออิอน บรเิวณกน้ทะเลได ้สภาพการณ์น้ีโอกาสทีค่ารบ์อนจะคนืสู่วฏัจกัรจงึเป็นไป

ไดย้ากขึน้ 

วฏัจกัรคาร์บอนเป็นวฏัจกัรที่มมีหาสมุทรเป็นแหล่งส ารองใหญ่ ประมาณได้ว่า

ปรมิาณของคาร์บอนในมหาสมุทรมอียู่กว่า 50 เท่าของบรรยากาศ (บรรยากาศเป็นแหล่ง
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ส ารองคารบ์อนในรูปของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์ปีรมิาณเท่ากบัรอ้ยละ 0.03-0.04) ดงันัน้

แหล่งส ารองในมหาสมุทรจึงเป็นตัวควบคุมปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศทัง้หมด และ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศกบัในทะเลหรอืแหล่งน ้า ย่อมมกีารแลกเปลีย่นกนัอยู่เสมอ 

ทัง้น้ีเป็นไปโดยวิธีการแพร่ธรรมดา ซึ่งทิศทางของการแพร่นัน้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น 

นอกจากน้ีแหล่งน ้ ายังมีโอกาสได้ร ับคาร์บอนจากบรรยากาศในรูปของน ้ าฝนที่ละลาย

คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศลงมา โดยน ้าฝน 1 ลติร จะมคีาร์บอนไดออกไซด์อยู่ถึง 0.3 

ลูกบาศก์เซนติเมตร การละลายของคาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าท าให้ เกิดกรดคาร์บอนิก 

(H2CO3)  

โดยสรุป จะเหน็ไดว้่าวฎัจกัรของคารบ์อนนัน้ สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 วฏัจกัร 

คอื วฏัจกัรบนบก และวฏัจกัรในมหาสมุทร แมว้่าพชืบกมบีทบาทส าคญัในการตรงึคารบ์อน

เอาไว้ในรูปของสารอนิทรยี์ แต่แหล่งควบคุมใหญ่ของปรมิาณคาร์บอนยงัคงเป็นทะเลและ

มหาสมุทร ปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศยงัคงขึน้อยู่กบัคาร์บอนไดออกไซด์ที่

ละลายอยู่ในมหาสมุทร ธรรมชาตมิกีลไกในการควบคุมสมดุลของปรมิาณคารบ์อนบนบกและ

ในทะเลเป็นอย่างด ีกล่าวคอื เมื่อคาร์บอนในรูปแคลเซยีมคาร์บอเนตถูกชะล้างจากบกลงสู่

ทะเล ท าใหท้ะเลมแีนวโน้มทีจ่ะมปีรมิาณคารบ์อนเพิม่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัคารบ์อนในทะเล

กจ็ะตกตะกอนสูก่น้ทะเลลกึ ท าใหป้รมิาณคารบ์อนไดออกไซดใ์นทะเลลดลงไป 

 

 2.2  แหล่งเกบ็กกัคารบ์อน 

คารบ์อนบนโลกในปจัจุบนัน้ี อยู่ในแหล่งเก็บกกัหลายแห่ง โดยพบมากที่สุดใน

ชัน้หนิต่างๆและรองลงมาคือตะกอนที่อยู่ในรูปของฟอสซิล มหาสมุทรลึก ดิน บรรยากาศ 

พืน้ผวิของมหาสมทุร และพชืพรรณตามล าดบั 

อตัราการแลกเปลี่ยนคารบ์อนระหว่างแหล่งเกบ็กกันัน้มคีวามผนัแปรเป็นอย่าง

มาก โดยทัว่ไปแล้ว ความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของแหล่งเก็บกกัและอตัราการแลกเปลี่ยน

คาร์บอนจะแปรผกผันกัน กล่าวคือ แหล่งเก็บกักขนาดเล็ก (ชัน้บรรยากาศ พื้นผิวของ

มหาสมุทร และพชืพรรณธรรมชาติ) สามารถแลกเปลี่ยนคารบ์อนไดอ้ย่างรวดเรว็ ในขณะที่

แหล่งเกบ็กกัขนาดใหญ่ อย่างเช่นในชัน้หนิ จะมอีตัราการแลกเปลีย่นคารบ์อนไดช้า้กว่า และ
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เมื่อพจิารณาจากอตัราการแลกเปลี่ยนกบัขนาดและความตื้นลกึของแหล่งเก็บกกั พบว่าวฏั

จกัรของคารบ์อนจะแลกเปลี่ยนไดร้วดเรว็ในแหล่งเกบ็กกัขนาดเลก็ที่บรเิวณพืน้ผวิ และจะมี

อตัราการแลกเปลีย่นเป็นไปทีช่า้ลงในแหล่งเกบ็กกัขนาดใหญ่ทีอ่ยูล่กึลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 11.4 แหล่งกกัเกบ็คารบ์อน  

ท่ีมา : Kemp, 1994, p. 147 

 

คาร์บอนในระบบนิเวศจะเคลื่อนย้ายระหว่างแหล่งเก็บกกัหลกัๆ หลายแหล่ง 

ยกตวัอย่างเช่น บรรยากาศจะเกบ็กกัคาร์บอนได้มากกว่า 750 พนัล้านตนั ขณะที่คาร์บอน 

2,000 พนัลา้นตนันัน้จะถูกเกบ็กกัไวใ้นพืน้ดนิ และประมาณ 40,000 พนัลา้นตนั จะถูกเกบ็กกั

ไวใ้นมหาสมทุร  

แหล่งน ้ามนัจากฟอสซลิกเ็ป็นแหล่งเกบ็กกัคารบ์อนทีส่ าคญัเช่นกนั โดยเกบ็กกั

คารบ์อนไวป้ระมาณ 5,000 พนัลา้นตนั โดยทีไ่ม่มกีารน าคารบ์อนมาใชใ้นวงจรเป็นเวลานับ

ล้านปี แต่ในขณะน้ีคาร์บอนได้ถูกน ามาใช้อนัเน่ืองมาจากความต้องการพลงังานในปจัจุบนั 
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โดยการน าเอาฟอสซลิมาจากการท าเหมอืงเพื่อน ามาใชว้ตัถุดิบส าหรบัการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ 

ท าใหเ้กดิปฏกิริยิาการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิขึน้และไดอ้อกมาเป็นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ เป็น

กระบวนการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ปสู่บรรยากาศในปรมิาณทีม่ากพอทีจ่ะท าให้

เกดิการหมุนเวยีนของคารบ์อนตามธรรมชาต ิการหมุนเวยีนของคารบ์อนทีพ่บมากที่สุด คอื 

การหมุนเวยีนระหว่างชัน้บรรยากาศและสิง่มชีวีติทีอ่ยู่บนพืน้ผวิดนิ กบัการหมุนเวยีนระหว่าง

ชัน้บรรยากาศและมหาสมุทร ถึงแม้ว่าการหมุนเวียนน้ีจะแตกต่างกนัไปตามเวลาแต่การ

หมุนเวยีนของคารบ์อนในธรรมชาตใินระยะยาวนัน้จะไม่สง่ผลต่อการเกดิภาวะเรอืนกระจกใน

ชัน้บรรยากาศ เพราะมนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของโลกและบรรยากาศ ในทางกลบักนั การที่

เราท าใหค้ารบ์อนในบรรยากาศเพิม่ขึน้โดยท าการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิจากกจิกรรมต่างๆแมจ้ะ

เป็นปรมิาณทีน้่อยกว่าคารบ์อนทีเ่กดิโดยธรรมชาต ิแต่มนักลบัสง่ผลใหร้ะบบทางธรรมชาตไิม่

สามารถรองรบัไดท้นัท ีจนเกดิความไม่สมดุลระหว่างแหล่งดูดซบัคารบ์อนตามธรรมชาตกิบั

ปรมิาณคารบ์อนทีเ่พิม่ขึน้ จงึท าใหร้ะบบไม่สามารถดูดซบัคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้อย่าง

รวดเร็ว คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนที่เหลือก็จะยงัคงอยู่ในชัน้บรรยากาศ เป็นการเพิม่ความ

เขม้ขน้ใหก้บัภาวะเรอืนกระจกมากขึน้ จนเป็นสาเหตุท าใหโ้ลกรอ้นขึน้ 

 

3. สาเหตุและความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณคารบ์อนไดออกไซดก์บัอณุหภมิู

ของอากาศ 

ในอดตี สภาพภูมอิากาศของโลกเรา มกีารเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเกดิขึน้หลาย

ครัง้ ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงในปจัจุบนัที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยฝีมอืมนุษย์ ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิผลกระทบในระยะยาว 

จากการรายงานฉบบัที ่4 ของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าดว้ยการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมอิากาศ หรอื ไอพซีซี ี(International Panel on Climate Change : IPCC) เป็น

รายงานทีใ่ชเ้วลาถงึ 6 ปี ในการรวบรวมงานวจิยัของนักวทิยาศาสตร ์2,500 คน จากกว่า 30 

ประเทศ รายงานครัง้น้ีระบุไวว้า่ มคีวามเป็นไปไดอ้ยา่งน้อย 90 เปอรเ์ซน็ต ์ทีก่ารเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศเกดิจากกจิกรรมของมนุษย ์
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ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้

บรรยากาศ กบัอุณหภูมเิฉลี่ยของผวิโลก พบว่าการเพิม่ขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้

บรรยากาศโลก จะท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  นักวิทยาศาสตร์จึงท าการส ารวจเพื่อวดั

ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดแ์ละอุณหภูมขิองโลกยอ้นกลบัไปเมื่อ 650,000 ปีก่อน โดยท าการ

วเิคราะหแ์ท่งน ้าแขง็ Vostok ice core ทีข่ดุเจาะจากทวปีแอนตารค์ตกิา โดยท าการวเิคราะห์

ฟองอากาศที่กักเก็บอยู่ในแท่งน ้าแข็งท าให้เข้าใจถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ 

ช่วงเวลานัน้และอุณหภูมขิณะเกดิแท่งน ้าแขง็ จากการศกึษาและวจิยัไดพ้บความสมัพนัธข์อง

ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) และอุณหภูมเิฉลี่ยของพืน้ผวิโลก ไดพ้บว่าอุณหภูมิ

เฉลี่ยของผิวโลก มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้

บรรยากาศของโลก เมื่อความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศของโลก

ลดลง อุณหภูมเิฉลี่ยของผวิโลกจะลดลงตาม และเมื่อความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     

ในชัน้บรรยากาศของโลกเพิม่ขึน้ อุณหภูมเิฉลี่ยของผวิโลกจะเพิม่ขึน้ตาม ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงอุณหภูมเิฉลีย่ของพืน้ผวิโลก 

เรื่องที่น่าตกใจกค็อื ตลอดระยะเวลา 650,000 ปีที่ผ่านมา ไม่มชี่วงเวลาใดเลยที่ชัน้

บรรยากาศโลกมปีรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกนิ ระดบั 300 ppm เหมอืนในปจัจุบนั 

นักวทิยาศาสตร์ท านายว่า ถ้าปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศสูงถึง 450 

ppm เมือ่ใดจะก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ต่อสภาพอากาศอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรอืนกระจกที่มปีรมิาณการเพิม่ขึน้สูงกว่าบรรดาก๊าซ

เรอืนกระจกอื่น ๆ อย่างเหน็ไดช้ดัเจน และกม็แีนวโน้มว่าจะสูงขึน้อกีในปรมิาณมหาศาลใน

อนาคต ถ้าหากโลกของเราไม่ยอมหยุดการปล่อยก๊าซชนิดขึน้สู่ช ัน้บรรยากาศของโลก โดย

ผา่นกระบวนการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิทีเ่กดิจากกจิกรรมต่างๆ ของมนุษยท์ีอ่าศยัอยูบ่นพืน้ผวิโลก 

ประกอบกบัการลดลงของพืน้ป่าไม ้หรอืพชืพรรณธรรมชาต ิทีจ่ะไปช่วยดูดเอาคารบ์อนไดออกไซด์

ในชัน้บรรยากาศมาใชใ้นกระบวนการสงัเคราะหแ์สงของพชื 

ในปี ค.ศ. 1890 มนีกัวทิยาศาสตรช์าวสวเีดนชื่อว่า Svante Arrhenius ไดศ้กึษาถงึผล

ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศทีม่อีทิธพิลต่ออุณหภูมเิฉลีย่ของผวิโลกในกรณี

ทีล่ดความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศลงครึง่หน่ึง หลงัจากค านวณ
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อย่างละเอียดเป็นเวลาหลายปี เขาก็ได้ข้อสรุปว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้

บรรยากาศโลกทีล่ดลงครึง่หน่ึงจะท าใหอุ้ณหภูมเิฉลีย่พืน้ผวิโลกลดลงถงึ 5°ซ. และ Svante ยงั

ได้พิจารณาว่าโลกได้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรมแล้ว ในอนาคตปริมาณก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศจะตอ้งเพิม่ขึน้ไม่ใช่ลดลงเน่ืองจากการเผาไหมข้องถ่าน

หินและเชื้อเพลิงต่างๆ และจะต้องมีผลท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น เรียก

ปรากฏการณ์น้ีว่า Greenhouse effect นัน่เอง จากการค านวณของเขาพบว่าถา้ความเขม้ขน้

ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศในขณะนัน้เพิม่ขึน้เป็นสองเท่าจะท าใหอุ้ณหภูมิ

เฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น 6°ซ. โดยอ้างอิงจากอตัราการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงใน

ขณะนัน้ 
จากการพยากรณ์ล่าสุดของ The Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) ทีพ่มิพเ์ผยแพรแ่ลว้พบวา่อุณหภูมเิฉลีย่ของผวิโลกจะเพิม่ขึน้ 1.4 – 5.8°ซ. ภายในสิน้

ศตวรรษที่ 21 อุณหภูมทิี่เปลี่ยนแปลงถงึ 6°ซ. น้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลและ

รวดเรว็ คอืเพิม่ขึน้ถงึ 10 เท่า จากศตวรรษที่ 20 และเปลี่ยนแปลงภายในเวลาเพยีง 100 ปี 

เทยีบกบัทีน่าย Svante Arrhenius คาดการณ์ไวท้ี ่2,000 ปี 
คารบ์อนไดออกไซดถ์งึแมจ้ะเป็นก๊าซทีม่จี านวนเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ในชัน้บรรยากาศ

ของโลก แต่กลับมีความส าคัญกับสภาพภูมิอากาศของโลกทัง้ในทางตรงและทางอ้อม 

เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมอิากาศ เพราะคารบ์อนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะดูดซบัความรอ้นไม่ยอมให้

ความรอ้นผ่านกลบัออกไป เมื่อความรอ้นที่ไดร้บัจากดวงอาทติย์ผ่านเข้ามามาก แต่ระบาย

กลบัออกไปไดน้้อย จะท าใหอุ้ณหภูมขิองโลกสงูขึน้ สง่ผลใหน้ ้าแขง็บรเิวณขัว้โลกเหนือและขัว้

โลกใตล้ะลาย ท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสงูขึน้ จนอาจจะเกดิน ้าทว่มโลกไดใ้นอนาคต 

เมือ่มนุษยโ์ลกเผาผลาญน ้ามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ในอตัราเรง่อยา่งต่อเน่ือง ความเขม้ขน้

ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศโลกกจ็ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองเช่นเดยีวกนั และ

แน่นอนอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และมีผลท าให้ภูมิอากาศโลก

เปลีย่นแปลงซึ่งเป็นผลโดยตรง และท าใหเ้กดิผลกระทบเป็นลูกโซ่ ซึง่เมื่อถงึจุดหน่ึงกถ็งึจุดที่

ซึง่ธรรมชาตไิมอ่าจจะเยยีวยาไดอ้กีแลว้  
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4.  ลกัษณะของการเพ่ิมคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ 

ในปจัจุบนัสาเหตุทีค่ารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศมปีรมิาณเพิม่ขึน้ เน่ืองมาจาก

การเผาไหมใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ จากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่า

เพื่อใชเ้ป็นพื้นทีส่ าหรบัพกัอาศยั และท าการเกษตรกรรม ซึง่การบุกรุกท าลายพืน้ทีป่่าถอืเป็น

สาเหตุทีม่กีารปล่อยคารบ์อนไดออกไซดข์ึน้สู่ช ัน้บรรยากาศไดร้วดเรว็มากทีสุ่ด เพราะป่าไมม้ี

คุณสมบตัใินการตรงึคารบ์อนไดออกไซดไ์วก้่อนทีจ่ะลอยขึน้สู่ช ัน้บรรยากาศ ดงันัน้เมื่อพืน้ที่

ป่าไมล้ดน้อยลง คารบ์อนไดออกไซดจ์งึลอยขึน้ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศไดม้ากยิง่ขึน้ ท าให้

พลงังานความร้อนมกีารสะสมอยู่บนพื้นผวิโลกและในชัน้บรรยากาศเพิม่ขึน้ประมาณ 1.56 

วตัต/์ตารางเมตร (ปรมิาณน้ียงัไมค่ดิรวมผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทางออ้ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 11.5  กราฟแสดงปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี 

ในชว่งปี พ.ศ.2500-2540 

 

 จากกราฟแสดงปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 เป็นตน้

มา เสน้กราฟเป็นลกัษณะฟนัปลา สงูต ่าสลบักนัในแต่ละรอบปี มคีา่ต่างกนัประมาณ 5 - 6 

ppm ((part per million - สว่นต่ออากาศหน่ึงลา้นสว่น) ในฤดรูอ้นมก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซด์
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น้อยลง เน่ืองจากพชืตรงึก๊าซเอาไวส้รา้งอาหารมากกวา่ใชห้ายใจ สว่นในฤดหูนาวมก๊ีาซ

คารบ์อนไดออกไซดม์ากขึน้ เน่ืองจากพชืคายก๊าซออกมาจากการหายใจมากกวา่การตรงึเพือ่

สรา้งอาหาร อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาโดยภาพรวมแลว้ อุณหภูมมิแีนวโน้มสงูขึน้ในแต่ละปี 

จากการทีม่นุษยม์กีารบุกรุกท าลายพชืพรรณธรรมชาต ิหรอืพืน้ทีป่า่ไมบ้นโลกไปเป็น

จ านวนมาก จนเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดบัของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิม่มากขึ้น 

เพราะเกดิการลดลงของปรมิาณการสงัเคราะหแ์สงจากพชืสเีขยีว ซึง่การสงัเคราะหแ์สงนัน้เป็น

กระบวนการเปลีย่นพลงังานจากแสงอาทติยไ์ปเป็นพลงังานเคมขีองพชื รวมไปถงึกระบวนการ

แลกเปลีย่นก๊าซของพชืดว้ย ในระหว่างทีเ่กดิกระบวนการสงัเคราะหแ์สง คารบ์อนไดออกไซด์

จะแตกตวัเป็นสารประกอบคาร์บอนและปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา โดยสารประกอบ

คารบ์อนจะถูกเกบ็ไว ้ขณะทีก๊่าซออกซเิจนจะถูกปลดปล่อยออกสูบ่รรยากาศ จะเหน็ไดว้่าพชื

นัน้มบีทบาทในการควบคุมปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดผ์่านกระบวนการสงัเคราะหแ์สง โดย

จะมีความแตกต่างกนัตามการเจริญเติบโตของพชืในแต่ละฤดูกาล กล่าวคือ พชืจะดูดซบั

คารบ์อนไดออกไซด์ไดด้ใีนช่วงฤดูรอ้น แต่จะไม่ดูดซบัในช่วงฤดูหนาว (กรณีในประเทศเขต

อบอุ่น ทีต่้นไมจ้ะผลดัใบในช่วงฤดูหนาว) ซึ่งเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของระดบั

คารบ์อนไดออกไซดท์ีแ่ตกต่างกนัในชว่งปีหน่ึงๆ ของโลก 

 
5. ผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้

บรรยากาศ 

นับตัง่แต่เริม่รูจ้กัเครื่องจกัรไอน ้าและน าเอาเชื้อเพลงิฟอสซลิอนัได้แก่ ถ่านหนิ และ

น ้ ามัน ขึ้นมาใช้ และนัน่คือจุดเริ่มต้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชัน้

บรรยากาศในปรมิาณมากโดยน ้ามอืมนุษย์จนเป็นผลท าใหโ้ลกของเราต้องเผชญิกบัสภาพ

อากาศทีร่อ้นมากขึน้กว่าในอดตีทีผ่า่นมานบัตัง่แต่ที่มนุษยช์าตไิดก้ าเนิดขึน้มาบนดาวเคราะห์

โลก และนัน่กห็มายถงึวา่ การเพิม่ขึน้ของคารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เป็นหน่ึงในก๊าซเรอืนกระจกที่

ส าคัญที่ไปมีผลท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกกันว่า โลกร้อน (Global 

Warming) 
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นักวทิยาศาสตรไ์ดท้ าการประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้โดยใชแ้บบจ าลองภูมอิากาศ 

โดยอาศยั สมมุตฐิานทีว่า่ถา้หากปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ในชัน้บรรยากาศของโลกใน

ปี ค.ศ.2100 เพิม่ขึน้ เป็น 2 เทา่จากระดบัปจัจุบนั พบว่าอุณหภูมผิวิพืน้ทัว่โลกสงูขึน้ประมาณ 

1 ถงึ 3.5 องศาเซลเซยีส และ ระดบัน ้าทะเลสงูขึน้ประมาณ 15 ถงึ 95 เซนตเิมตร ซึง่จะสง่ผล

กระทบต่อระบบนิเวศน์ เศรษฐกจิและ สงัคม รวมทัง้ดา้นอุทกวทิยา หรอืการจดัการแหล่งน ้า  

ตลอดจนโครงสรา้ง พืน้ฐานและสขุภาพของมนุษย ์

จากการทีโ่ลกไดร้บัพลงังานความรอ้นทีเ่พิม่ขึน้จากผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจกน้ี 

ท าให ้นกัวทิยาศาสตร ์สนใจศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสภาพภูมอิากาศและสิง่แวดลอ้มโดย

ไดศ้กึษาถงึการเปลีย่นแปลง และประเมนิผลกระทบรวมทัง้หาแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่

จะเกดิขึน้ โดยผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะโลกรอ้น (Global Warming) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

2 ประเภท คอื ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางออ้ม 

 

5.1  ผลกระทบทางตรง 

5.1.1  เกิดภาวะความแห้งแล้ง 

เมื่อโลกรอ้นขึน้กจ็ะท าใหห้ลายส่วนของโลกเกดิภาวะแหง้แลง้ เกดิไฟป่า

ขึน้รวมถงึมนุษยบุ์กรุกท าลายป่าเพื่อแสวงหาทีท่ ากนิเพิม่ขึน้ทดแทนพืน้ทีท่ีแ่หง้แลง้หรอืขาด

ความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ป่าไม้ที่เคยเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่ม

ออกซเิจนใหก้บัโลกหรอืเป็นปอดของโลกลดลงอย่างรวดเรว็ ไฟป่าทีเ่พิม่ขึน้กจ็ะเผาผลาญป่า

ไมท้ าใหเ้กดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่สงูขึน้ในชัน้บรรยากาศของโลก เป็นวงจรทีไ่ม่สิน้สุด 

และยงัท าใหพ้ืน้ดนิบรเิวณดงักล่าวแหง้แลง้ และอาจเปลีย่นเป็นทะเลทรายไดอ้กีดว้ย 

 

5.1.2  น ้าแขง็ละลายมากขึน้ น ้าแขง็ใหม่ลดลง 

แต่เดมิฤดูรอ้นของบรเิวณขัว้โลกเหนือจะมนี ้าแขง็บางส่วนละลาย แต่กม็ี

น ้าแขง็เหลอือยูใ่นปรมิาณทีม่ากพอทีจ่ะท าใหฤ้ดหูนาวทีม่าถงึมอีุณหภูมติ ่าเพยีงพอทีจ่ะท าให้

เกิดน ้าแขง็ใหม่เพื่อทดแทนน ้าแขง็ที่ละลายไปในฤดูร้อนหมุนเวียนเป็นวฏัจกัรเช่นน้ีอย่าง



148 GE 410  

ต่อเน่ือง แต่เมื่อโลกรอ้นขึ้นจะท าให้น ้าแขง็ละลายในปรมิาณที่มากขึน้เรื่อยๆ และมนี ้าแขง็

เหลืออยู่ในฤดูหนาวน้อยลงก็จะท าให้อุณหภูมเิฉลี่ยในฤดูหนาวสูงขึ้น เกิดเป็นน ้าแขง็ใหม่

น้อยลง ท าใหเ้ป็นไปไดว้่า ในฤดูรอ้นของปี ค.ศ. 2030 บรเิวณขัว้โลกเหนือจะไม่มจีะน ้าแขง็

เหลอือยูเ่ลย ซึง่จะมผีลต่อการเกดิน ้าแขง็ในฤดหูนาวอยา่งแน่นอน 

 

5.1.3  น ้าแขง็ละลายมากขึน้ท าให้เกิดการสะท้อนแสงอาทิตยน้์อยลง 

ปกตแิลว้น ้าแขง็บนพืน้ดนิและในมหาสมุทรจะสะทอ้นพลงังานแสงอาทติย์

กลบัสูอ่วกาศไดถ้งึ 90% แต่เมื่อโลกรอ้นขึน้น ้าแขง็กจ็ะละลายมากขึน้และน ้าแขง็ทีเ่หลอือยู่ก็

จะสะทอ้นพลงังานแสงอาทติยไ์ดน้้อยลง เมื่อเป็นเช่นน้ีอุณหภูมขิองโลกกจ็ะสูงขึน้ไปอกี เกดิ

เป็นวฏัจกัรทีน่ ้าแขง็ละลายเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ซึง่โดยปกตแิลว้จะมก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซด์

ถูกกกัอยู่ในน ้าแข็ง เมื่อน ้าแข็งละลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กกัเก็บอยู่ก็จะกลบัสู่ชัน้

บรรยากาศ เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิาท าใหโ้ลกรอ้นขึน้ไปอกี 

 

5.2  ผลกระทบทางอ้อม 

5.2.1 กระแสน ้าอุ่นในมหาสมุทรเปล่ียนแปลง โลกยุคปัจจุบนัเข้าสู่ยุค

น ้าแขง็ใหม่ 

เมื่อน ้าแขง็ในบรเิวณมหาสมุทรอาร์กติกและเกาะกรนีแลนด์ละลายมาก

ขึน้เน่ืองจากภาวะโลกรอ้น จะท าใหค้วามเคม็ของน ้าทะเลลดลง ความเขม้ขน้ของน ้าทะเลมกีาร

เปลีย่นแปลง น ้าทะเลเบาขึน้ลอยน่ิงอยูท่ีผ่วิน ้า ท าใหว้ฏัจกัรของกระแสน ้าอุ่นแอตแลนตกิทีใ่ห้

ความอบอุ่นกบัซีกโลกเหนืออาจจะหยุดไหลได้ และถ้าเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นจรงิ ซีกโลก

เหนือกจ็ะกลบัสูย่คุน ้าแขง็ 

 

5.2.2 เกิดความหายนะของระบบนิเวศวิทยา 

ผลกระทบกบัระบบนิเวศวทิยาทีเ่หน็ไดช้ดัแหง่หน่ึงของโลกเกดิขึน้บรเิวณ

ขัว้โลกเหนือ เมื่อหมขี ัว้โลกซึง่ตอ้งเดนิหากนิอยู่บนแผ่นน ้าแขง็ เมื่อน ้าแขง็ละลาย เขตหากนิ
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ของหมขีัว้โลกแคบลง มผีลกระทบกบัความอยู่รอดของหมขีัว้โลกจนมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูพนัธุ์

ได้ สัตว์อื่นๆที่เคยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น เมื่อโลกร้อนขึ้น สัตว์เหล่านัน้ก็จะ

พยายามปรบัตวั บางชนิดกอ็พยพยา้ยถิน่ไปยงับรเิวณทีย่งัมอีากาศหนาวเยน็ สตัวเ์หล่านัน้มี

โอกาสทีจ่ะสญูพนัธไ์ด ้

จากกการทีป่รมิาณของคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้มากในมหาสมุทรนัน้

ก็จะมผีลกระทบต่อสมดุลแร่ธาตุต่างๆในน ้าทะเล สิง่หน่ึงที่พบก็คอื สตัว์ที่ม ีเปลือก (shell) 

หอ่หุม้ร่างกายอาจจะสรา้ง shell ไดย้ากขึน้ ปะการงั มอลลสัก ์หรอื แพลงกต์อน บางจ าพวก 

ดงึคารบ์อเนตไอออน จากน ้าทะเล มาสร้างshell ในรปูของ แคลเซยีมคารบ์อเนต ถา้ปรมิาณ 

CO2 ในน ้าทะเลเพิม่ขึน้ คารบ์อเนตไอออนจะลดลง นัน่กค็อื สตัวเ์หล่าน้ีจะขาดวตัถุดบิในการ

สรา้ง shell ของมนั ยิง่ปรมิาณ CO2 ในน ้าทะเลเพิม่ขึน้ อตัราการโตของโครงของแพลงกต์อน

กจ็ะยิง่ลดลง ซึ่งเป็นผลของ CO2 ต่อการสะสมแคลเซยีมใน shell ของมนั อย่างไรก็ด ี

ปรากฏการณ์น้ี ไม่ไดเ้กดิเท่ากนัทัว่มหาสมุทร แต่เป็นเกดิเป็นหยอ่มๆ เน่ืองจาก CO2 ละลาย

ในน ้าทะเลไดจ้ากการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ผวิของน ้าทะเล และจากการที่มหาสมุทรมอีตัราการ

ผสมตวักนัคอ่นขา้งชา้ ท าให ้CO2 สว่นใหญ่ทีพ่บอยูใ่นบรเิวณผวิๆของมหาสมทุร หรอืในทะเล

ตื้นๆ คอืส่วนบนประมาณ 10% ของมหาสมุทร สิง่มชีวีติที่มเีปลือกในน ้าตื้นจงึอาจประสบ

ปญัหามากทีส่ดุ 

นอกจากน้ียงัเกดิการระบาดของโรคต่างๆในหลายส่วนของโลก เช่น ใน

พืน้ที่ที่เป็นเขตหนาว มรีายงานทางการแพทยว์่ามกีารระบาดของไขเ้ลอืดออกซึ่งเป็นโรคใน

เขตรอ้นในเขตเทอืกเขาแอนดสิ ประเทศชลิ ีโรคทีเ่คยควบคุมได ้ในเขตรอ้นกเ็กดิการระบาด

ขึน้อกี เป็นตน้ โดยทีเ่มื่อโลกรอ้นขึน้พาหะของโรค หรอืแบคทเีรยีหรอืเชือ้ไวรสัซึง่ตน้เหตุของ

โรครา้ยสามารถเจรญิเตบิโตและแพรก่ระจายไดโ้ดยงา่ย  

 

5.2.3 เกิดฝนตกหนัก น ้าท่วม พายถุล่ม 

เมื่อโลกร้อนขึน้ อตัราการระเหยของน ้าบนดนิและในมหาสมุทรเพิม่ขึ้น  

ไอน ้าในชัน้บรรยากาศเพิม่สงูขึน้ ซึง่ไอน ้าน้ีเองกม็คีุณสมบตัเิชน่เดยีวกบัก๊าซเรอืนกระจก กย็ิง่

ท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นเพิม่ขึน้อกี ทัง้หมดน้ีมผีลต่อความกดอากาศของโลก ท าใหใ้นบางพืน้ที่
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ที่แห้งแล้งก็เกิดฝนตก บางพื้นที่ที่เคยฝนตกก็เกิดภาวะแห้งแล้ง แม่น ้ า ล าน ้ าแห้งขอด   

เปลีย่นทศิทางการไหล เกดิฤดูกาลทีผ่ดิปกตไิปทัว่โลก อุณหภูมเิฉลี่ยของผวิโลกทีส่งูขึน้และ 

ความกดอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง ก่อใหเ้กดิพายุเฮอรเิคน ความเรว็สงู ขนาด F–5 ทีถ่ล่มเมอืง   

นิวออรล์นีของสหรฐัอเมรกิา จากหลกัฐานทางอุตุนิยมวทิยาพบว่าจ านวนของพายุทอรน์าโด 

พายุเฮอรเิคน และพายุไตฝุ้น่ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี ค.ศ. 2004 – 2005 เพิม่จ านวนขึน้เป็น 3 เท่า

ของครสิตศ์ตวรรษที ่20  

เน่ืองจากผลกระทบของสภาวะโลกรอ้นไดเ้ริม่ส่อเคา้มานาน ซึ่งองค์การ

สหประชาชาตมิองว่าปญัหาภาวะภูมอิากาศเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อผูค้นในทุกทวปี

อย่างหนีไม่พน้ จงึมคีวามพยายามในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายขึน้มาเพื่อเป้าหมาย

ในการรบัมอืกบัปญัหาสภาวะโลกร้อน พธิสีารเกียวโต หรอื ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Kyoto 

protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change จงึบงัเกดิขึน้ 

โดยมกีารเจรจาครัง้แรกทีเ่มอืงเกยีวโต ประเทศญีปุ่น่ในเดอืนธนัวาคม ปี 2540 และมผีลบงัคบั

ใช้ครัง้แรกในวนัที่ 16 กุมพาพนัธ์ 2548 ภายใต้พิธีสารเกียวโตมี 3 กลไกที่มุ่งจะช่วยให้

ประเทศพฒันาแล้วบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ได้แก่ การด าเนินการ

รว่มกนั (Joint Implementation หรอื JI) การคา้ขายแลกเปลีย่นก๊าซเรอืนกระจก (Emission 

Trading หรอื ET) และกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism หรอื 

CDM) โดย 2 กลไกแรกเป็นกลไกที่เกิดขึ้นได้ระหว่างประเทศพฒันาแล้วด้วยกันเท่านัน้ 

ส าหรบักลไกที ่3 ซึง่เป็นเรอ่งของกลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีเ่ป็นการด าเนินการว่มกนัระหว่าง

ประเทศที่พฒันาแล้วกบัประเทศก าลงัพฒันา มวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยใหป้ระเทศพฒันาแล้ว

บรรลุเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหไ้ดต้ามพนัธกรณีควบคู่ไปกบัการช่วย

ใหป้ระเทศก าลงัพฒันาบรรลุการพฒันาทีย่ ัง่ยนืได ้โดยประเทศพฒันาแลว้จะมาลงทุนด าเนิน

โครงการเพื่อให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศที่ก าลงัพฒันา แล้วจะน า

ปรมิาณก๊าซที่ลดไดจ้ากการด าเนินกจิกรรมหรอืโครงการ CDM มาค านวณเสมอืนว่าได้

ด าเนินการลดในประเทศของตนเอง 

กจิกรรมทีรู่จ้กักนัดภีายใตก้ลไกการพฒันาทีส่ะอาด คอื โครงการ Carbon 

Credit ซึง่ หมายถงึ ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดได ้(Certified Emission Reduction, 
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CERs) ขอ้ดขีองโครงการ Carbon Credit คอื ประเทศก าลงัพฒันาจะไดร้บัความช่วยเหลอื

ดา้นการลงทุนจากประเทศที่พฒันาแล้ว และได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารลดก๊าซเรอืน

กระจก อย่างไรก็ตามข้อเสยีก็มอียู่เช่นกนั นัน่คือประเทศก าลงัพฒันาจะต้องโอน Carbon 

Credit ที่ไดจ้ากโครงการใหป้ระเทศที่พฒันาแล้ว อกีทัง้ยงัต้องรบัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่

เกดิขึน้ในช่วงก่อนและระหว่างด าเนินโครงการ เช่น ค่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญ ค่าตดิตามตรวจสอบ

และตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ซึ่งถ้าเป็นการด าเนินโครงการขนาดเล็ก 

คา่ใชจ้่ายต่างๆ เหล่าน้ีอาจไมคุ่ม้ค่ากบัเงนิลงทุน 

ส าหรบัคนทัว่ไปเมื่อพดูถงึผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้นส่วนใหญ่จะมอง

ถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิเป็นหลกั ซึง่แทจ้รงิแลว้ความรุนแรงของผลกระทบมสีงูกว่านัน้มาก 

เน่ืองจากผลกระทบดงักล่าวเกิดเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะประเทศยากจนซึ่งต้องแบกรบัภาระ

ผลกระทบทีรุ่นแรงกว่า อกีทัง้ยงัไม่สามารถเตรยีมการหรอืป้องกนัผลเสยีหายที่จะเกดิขึน้ได ้

ลูกโซ่ของผลกระทบจะเริม่ก่อตวัจากการล่มสลายของระบบนิเวศน์ ก่อนจะเขา้ท าลายระบบ

เศรษฐกจิทอ้งถิน่ ก่อใหเ้กดิการล่มสลายทางสงัคมและวฒันธรรมของประชากรในทอ้งถิน่นัน้ๆ 

และทา้ยสดุจะสง่ผลต่อเนื่องไปยงัระบบเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม  

ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบรรณในอนุสัญญาว่าด้วยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และถูกจดัอยู่ในกลุ่มประเทศที ่ไม่มพีนัธกรณีการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก เน่ืองจากเมื่อเทยีบกบัประเทศตะวนัตก และประเทศก าลงัพฒันาอื่นๆ แลว้ 

ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในสดัส่วนที่น้อยมาก คดิเป็น 0.6%  ของการ

ปลดปล่อยก๊าซชนิดน้ีจากทุกประเทศทัว่โลก 

ถงึจะมสีดัสว่นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อย แต่ผลกระทบทีไ่ทยจะไดร้บั

จากภาวะโลกรอ้นนัน้ไม่น้อยเลย เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นปรากฏการณ์

ต่อเน่ืองไปเรื่อย ๆ โดยมีสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศเป็นตัวก าหนดความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
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6.  แนวทางการแก้ไขและการก าจดัคารบ์อนไดออกไซด ์

จากปญัหาการเพิม่ขึน้ของปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศของโลก ได้

ส่งผลกระทบท าใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมาอกีมากมาย เป็นผลท าใหเ้กดิการเสยีสมดุลของ

ระบบนิเวศโลกไปจากเดมิ จนท าใหโ้ลกเกบ็กกัความรอ้นเอาไวภ้ายใตช้ัน้บรรยากาศทีห่่อหุม้

โลก เป็นผลใหอุ้ณหภูมเิฉลี่ยของโลกสูงขึน้ จนเกดิภาวะโลกรอ้น ซึ่งปรากฏการณ์น้ีไดส้่งผล

กระทบต่อระบบต่างๆ บนโลกอย่างมากมาย ดว้ยเหตุน้ีมนุษยเ์ราจงึเลง็เหน็ความส าคญัทีจ่ะ

สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในการทีจ่ะลดปรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ ัน้บรรยากาศ โดย

มกีารท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างนานาประเทศ ทีเ่รยีกว่า สนธสิญัญาเกยีวโต ซึ่งตามสญัญา

เกยีวโตหรอื Kyoto Protocol สามารถสรุปไดถ้งึแนวทางทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นกลไกการลดการ

ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ ัน้บรรยากาศได ้คอื 

1. ต้องใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพและคุ้มค่า เช่น ออกแบบอาคารที่ประหยดั

พลงังาน 

2. ต้องใช้พลงังานทางเลอืกที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต ่า (Low Carbon 

Energy) เชน่ เซลลแ์สงอาทติย ์พลงังานลมโดยใชก้งัหนัลม (wind turbine) 

3. เสริมสร้างมาตรการ Carbon offsetting สร้างแหล่งดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เชน่ การปลกูปา่ ลดการท าลายปา่ อนุรกัษ์ปา่เขตรอ้น  

4. หนัมาใชข้นสง่มวลชนอื่น เพือ่หลกีเลีย่งการใชร้ถยนตส์ว่นตวั จะเป็นการประหยดั

การใชน้ ้ามนัอยา่งมาก  

5. ลดการกนิทิ้งกนิขวา้ง เพราะเศษอาหารและของที่บูดเน่าเมื่อไปทบัถมอยู่ที่กอง

ขยะจะกลายเป็นแหล่งผลติก๊าซมเีทน ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกทีส่ าคญัอกีตวัหน่ึง 

6. นิยมไทยด้วยการใช้ และกินของที่ผลิตในประเทศ เพราะการซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศตอ้งสิน้เปลอืงพลงังานในการขนสง่ การกนิและใชข้องภายในประเทศนัน้ นอกจาก

ราคาถูกและท าใหเ้งนิทองไมร่ัว่ไหลออกนอกประเทศแลว้ ยงัชว่ยลดภาวะโลกรอ้นไดอ้กีดว้ย 

7. การผลติถุงพลาสตกิใชพ้ลงังานอย่างมหาศาล วธิกีารทีด่นี าถุงผา้จากบา้นตดิตัว

ไปดว้ยเวลาซือ้ของตามรา้นคา้ 
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8. ประหยดัการใชก้ระดาษ อุตสาหกรรมการผลติกระดาษใชพ้ลงังานมากเป็นอนัดบั 

4 ทัง้ยัง ก่อมลพิษทางน ้ า  เ ป็นต้นเหตุของการท าลายป่าไม้ซึ่ ง เ ป็นตัวดูดซับ ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดท์ีส่ าคญัดว้ย 

9. สนับสนุนสนิคา้จากบรษิทัผูผ้ลติทีส่นใจปญัหาสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นก าลงัใจใหแ้ก่

ผู้ผลิตที่อยากมีส่วนในการปกป้องโลก และเลิกสนับสนุนสินค้าของบริษัทที่ก่อมลพิษต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

10. ประหยดัการใชพ้ลงังานทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟ้า เลอืกอุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้า 

เชน่เปลีย่นมาใชห้ลอดประหยดัพลงังาน เพราะหลอดไฟทีใ่ชก้นัอยูท่ ัว่ไปเปลีย่นพลงังานเพยีง

รอ้ยละ ๑๐ เทา่นัน้ใหเ้ป็นแสงสวา่ง สว่นพลงังานอกีรอ้ยละ 90 สญูเสยีไปในรปูของความรอ้น 

11. ถอดปลัก๊เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเมือ่เลกิใชง้าน 

12. หนัมาใชพ้ลงังานสะอาดอยา่งเชน่ ก๊าซเอน็จวี ีแทนน ้ามนัมากขึน้ 


