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บทท่ี 8 
พืชพรรณธรรมชาติกบัการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

 
 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบนพื้นโลกนัน้ จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน        

พชืพรรณธรรมชาติ คือแหล่งพลงังานที่ส าคญัที่สุดของทุกสรรพสิง่มชีีวิตทัง้หลายบนโลก 
ใบไม้สีเขยีวจะเปลี่ยนพลงังานให้เป็นธาตุอาหาร นอกจากน้ียงัสร้างออกซิเจนให้กบัโลก    
จากกระบวนการสงัเคราะหแ์สง พชืพรรณธรรมชาตนิัน้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัทางภูมอิากาศ 
อาจกล่าวไดว้่าพชืพรรณธรรมชาตสิามารถเป็นเสมอืนเครื่องบ่งชีป้ระเภทของภูมอิากาศ หรอื
ทัง้ภูมอิากาศและพชืพรรณธรรมชาตนิัน้มคีวามสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั 
 
1.  พืชพรรณกบัการเจริญเติบโต 

 

ปจัจยัที่จ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตและการสงัเคราะหแ์สงของพชื ไดแ้ก่ แสงอาทติย ์
แร่ธาตุที่ส าคญัในด้านอาหารส าหรบัการเจริญเติบโต ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ฟอสฟอรสั และ
ไนโตรเจน เมื่อปจัจยัเหล่าน้ีเพยีงพอ พชืจะดูดคารบ์อนไดออกไซดจ์ากอากาศ และน ้าจากดนิ
ในการสงัเคราะหแ์สงเพื่อผลติอาหารไปหล่อเลีย้งตน้พชืใหเ้จรญิเตบิโต ในขณะเดยีวกนัพชืจะ
คายออกซเิจนออกมา 

ในขณะที่พชืดูดน ้าจากดนิเพื่อการเจรญิเติบโต พชืจะคายน ้าออกทางใบให้กบั
บรรยากาศ ภายหลงัจากพชืตายลงกระบวนการ Oxidation เกดิขึน้โดยออกซเิจนจะถูก
น ามาใช้ในการเผาไหม้อย่างรวดเรว็ หรอืการเน่าเป่ือยผุพงัอย่างช้า ๆ จะด้วยวธิีใดก็ตาม
กระบวนการจะเปลี่ยนจากคารบ์อนอนิทรยีวตัถุ (Organic carbon) กลบัไปสู่รูปแบบของ
คารบ์อนอนินทรยีว์ตัถุคอืแรธ่าตุต่าง ๆ ในดนิต่อไป 

 
กระบวนการสงัเคราะหแ์สง 
สิง่มชีีวิตในโลกน้ีอาศยัพลงังานจากดวงอาทิตย์ พชืก็เช่นกนั ซึ่งพชืจะน าไปใช้ใน

กระบวนการสงัเคราะหแ์สง พชืสเีขยีวสามารถน าพลงังานแสงจากดวงอาทติยม์าสงัเคราะห์
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อาหารจากวตัถุดบิที่ได้จากอากาศ คอื คาร์บอนไดออกไซด์ และน ้าจากในดนิ มาสรา้งเป็น
คารโ์บไฮเดรต โดยมแีสงสวา่ง คลอโรฟิลลแ์ละเอนไซม ์ไดผ้ลผลติคอื ออกซเิจน 

อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการสงัเคราะห์แสง เป็นกระบวนการที่พืชสีเขียวเปลี่ยน
พลงังานแสงเป็นพลงังานเคมี คาร์โบไฮเดรตที่ได้อนัดบัแรกในรูปน ้าตาล ซึ่งส่วนหน่ึงจะ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต อีกส่วนหน่ึงจะสะสมในรูปของแป้งหรอือาจน าไปใช้ในการสร้าง
โปรตนี หรอืไขมนัและเกบ็สะสมไวใ้นสว่นต่าง ๆ ของพชื 

ส าหรบักลางวนัพชืมกีารสงัเคราะหแ์สง ดงันัน้พชืสามารถน าคารบ์อนไดออกไซด ์มา
เป็นวตัถุดบิในการสงัเคราะหแ์สง และในขณะเดยีวกนัผลผลติทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหแ์สงจะมี
ก๊าซออกซเิจนเกดิขึน้ 
 
2.  วฏัจกัรออกซิเจน 

องค์ประกอบหลักของบรรยากาศโลกในยุคก่อนมีสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์และก๊าซไนโตรเจน ซึง่ปล่อยออกมาจากปล่องภูเขาไฟ โดยมก๊ีาซมเีทน
และไอน ้าเจอืปนอยู่เลก็น้อย ในยุคนัน้ดวงอาทติยข์นาดเลก็กว่าปจัจุบนัและมพีลงังานไม่มาก
พอทีจ่ะใหค้วามอบอุน่แก่พืน้ผวิโลกดงัเช่นปจัจุบนั อยา่งไรกต็ามบรรยากาศสว่นใหญ่เป็นก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่มคีุณสมบตัเิป็นก๊าซเรอืนกระจกดดูกลนืรงัสอีนิฟราเรดไว ้ท าใหโ้ลกมี
ความอบอุ่นเพยีงพอส าหรบัสิ่งมชีีวิต เมื่อโลกเย็นตวัลง ไอน ้าควบแน่นกลายเป็นหยดน ้า
ละลายคารบ์อนไดออกไซด์ สิง่แวดล้อมในยุคนัน้จงึมคีามเป็นกรดสูง ทัน้พืน้ดนิ มหาสมุทร
และบรรยากาศ 
 
ตารางท่ี 8.1 องคป์ระกอบของบรรยากาศโลก 
 

กา๊ชในบรรยากาศ ก่อนมีส่ิงมีชีวิต ยคุเร่ิมแรก ยคุปัจจบุนั 
ไนโตรเจน (N2) 10-80% 50-80% 78% 
ออกซเิจน (O2) 0 0 21% 
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 30-90% 10-20% 0.036% 
มเีทน (CH4) 100 สว่นต่อลา้นสว่น 10,000 สว่นต่อลา้นสว่น 1.6 สว่นต่อลา้นสว่น 
ความกดอากาศ 1-10 บาร ์ 1-2 บาร ์ 1 บาร ์
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การขาดออกซเิจนของบรรยากาศในยุคแรก ยงัหมายถึงการที่ในบรรยากาศชัน้บน
ปราศจากโอโซนทีเ่ป็นตวัชว่ยก าบงัสิง่มชีวีติจากรงัสอีุลตราไวโอเลตทีเ่ป็นอนัตราย ซึง่ลกัษณะ
ดงักล่าวช่วยอธบิายสาเหตุที่สิง่มชีวีติในยุคแรกพฒันาขึน้มาจากมหาสมุทรซึ่งถูกป้องกนัไว้
ด้วยผิวน ้ามากกว่าผิวดิน การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศนัน้ เริ่มมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อ 2 พันล้านปีก่อน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า  พืชในมหาสมุทรเริ่มต้น
ปลดปล่อยก๊าซออกซเิจนออกมาในรปูแบบของกระบวนการทีเ่รยีกว่า “การสงัเคราะหแ์สง” ซึง่
ก๊าซออกซเิจนจะแพร่ออกจากน ้าทลีะน้อยแลว้เขา้สู่ชัน้บรรยากาศ เมื่อก๊าซออกซเิจนลอยตวั
ขึน้สู่บรรยากาศชัน้บน มนัจะดูดกลืนรงัสอีุลตราไวโอเลตและแตกตวัเป็นออกซิเจนอะตอม
เดีย่ว (O) จากนัน้จะรวมตวักบัโมเลกุลของก๊าซออกซเิจนอกีครัง้ เกดิเป็นก๊าซโอโซน (O3) เมื่อ
บรรยากาศของโลกมก๊ีาซโอโซนห่อหุม้อยู่แล้ว รงัสอีุลตราไวโอเลตก็ไม่สามารถแผ่ลงมาถึง
พืน้ผวิได ้การเพิม่ขึน้ของก๊าซออกซเิจนในอากาศท าใหเ้กดิสภาวะทีเ่หมาะสมกบัสิง่มชีวีติบน
พืน้ผวิโลก สิง่มชีวีติทีเ่คยอยูใ่นทอ้งทะเลจงึอพยพขึน้สูบ่ก 

ขณะทีแ่พลงตอนและสาหรา่ยสเีขยีวปกคลุมมหาสมุทร และพชืพนัธุป์กคลุมผนืปา่บน
แผ่นดนิ พืน้ผวิโลกเกอืบทุกส่วนกลายเป็นแหล่งผลติก๊าซออกซเิจน วฏัจกัรของออกซเิจนนัน้
จะมกีารแลกเปลี่ยนออกซเิจนระหว่างบรรยากาศกบัน ้า พชืกบัสตัว์และแร่ธาตุเกดิขึน้อย่ าง
ต่อเน่ือง วฏัจกัรนัน้เริ่มต้นที่แหล่งเก็บสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงโดยให้คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าจากดินท าให้เกิดเซลลูโลส ซึ่ง
กระบวนการเหล่าน้ีจะเกดิขึน้ในพชื เป็นการปลดปล่อยก๊าซออกซเิจนเขา้สู่ชัน้บรรยากาศ แต่
เมื่อการสงัเคราะหด์ว้ยแสงหยุดลงเมื่อความมดืครอบคลุมจะเป็นเวลาทีพ่ชืเผาผลาญเซลลูโลส
ทีส่รา้งขึน้และปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมากลบัคนืสูบ่รรยากาศ 
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รปูท่ี 8.1 วฏัจกัรออกซเิจน 
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3. วฏัจกัรคารบ์อน 
 
 วฏัจกัรคารบ์อนเป็นกระบวนการถ่ายโอนคารบ์อนระหว่างพชื สตัว ์บรรยากาศ กอ้น
หนิ และมหาสมุทร วฎัจกัรคาร์บอนนัน้เป็นการหมุนเวยีนของคาร์บอนในระบบนิเวศน์ ซึ่ง
นับว่ามคีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติ เน่ืองจากสิง่มชีวีติทุกชนิดจะตอ้งมคีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ 
คาร์บอนที่อยู่ในชัน้บรรยากาศจะอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งมอียู่ประมาณ
รอ้ยละ  0.003 ของอากาศทัง้หมด ซึง่เป็นก๊าซอสิระ (Free gas) คารบ์อนไดออกไซดใ์น
อากาศไดม้าจาก 2 กระบวนการ คอื กระบวนการสงัเคราะหแ์สงของพชืทัง้ในทะเลและบนบก 
และการดูดซับโดยทะเล มหาสมุทร ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเมื่อถูกใช้ใน
กระบวนการสงัเคราะห์แสงจะท าปฏิกิรยิากบัไฮโดรเจน เปลี่ยนเป็นแป้งและน ้าตาล และ
ส่งผ่านธาตุอาหารเขา้สู่ระบบนิเวศน์ตามห่วงโซ่อาหาร สตัวเ์มื่อรบัธาตุอาหารกจ็ะเผาผลาญ
อาหารและคนืคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสู่อากาศในรูปของกระบวนการหายใจ นอกจากน้ีการ
เผาไหม้พลงังานฟอสซิล เช่น การขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ และการระเบดิของ
ภูเขาไฟ ก็ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศเช่นกนั วฏัจกัรของคาร์บอนนัน้
สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ชว่ง คอื วฏัจกัรชว่งยาวและวฏัจกัรชว่งสัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 8.2  การใช ้CO2 ในกระบวนการสงัเคราะหแ์สงของพชื 
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 วฏัจกัรช่วงยาวสนันิษฐานกนัว่าโลกในยุคแรกปกคลุมดว้ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
ซึ่งไดจ้ากการระเบดิของภูเขาไฟ เพื่อสรา้งภาวะเรอืนกระจกใหเ้กดิความอบอุ่นใหก้บัพืน้ผวิ 
เน่ืองจากดวงอาทติย์ในยุคนัน้ยงัมขีนาดเล็ก กาลต่อมาดวงอาทติย์มขีนาดใหญ่ขึน้ โลกลด
ภาวะเรอืนกระจกโดย  

(1) น ้าฝนละลายก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเกดิเป็นกรด คารบ์อนิค 
(2) ท าปฏิกิริยากับแคลเซียมซิลิเกตบนพื้นผิวท าให้เกิดซิลิกา (ทราย) ประจุ

แคลเซยีม ประจุคารบ์อเนตไหลรวมกนัลงสูแ่มน่ ้าและทะเล 
(3) สิง่มชีวีติบนแผ่นดนิ สิง่มชีวีติใต้ทะเลใชแ้คเซยีมไบคารบ์อเนตมาสรา้งเปลอืก 

เมือ่สิง่มชีวีติตายลงสะสมเป็นตะกอนหนิปนูทีพ่ืน้ทะเล 
(4) หนิตะกอนใต้ทอ้งทะเลถูกหลอมละลายโดยแมกมาและถูกดนัขึน้มาทางปล่อง

ภูเขาไฟในรปูของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
 
วฏัจกัรช่วงสัน้ พชืและแพลงตอนสเีขยีวตรงึคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศ เพื่อสรา้ง

อาหารโดยการสงัเคราะหด์ว้ยแสง และปล่อยก๊าซออกซเิจนออกมา 
(5) สัตว์หายใจเข้าน าก๊าซออกซิเจนไปเผาผลาญอาหาร และปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดก์ลบัคนืสูบ่รรยากาศ สิง่มชีวีติสรา้งรา่งกายจากคารบ์อนใน
อาหาร เมื่อตายลงกจ็ะคนืคารบ์อนใหก้บัแผ่นดนิ หรอือาจฝงัตวัเป็นน ้ามนัและ
ถ่านหนิ 

(6) ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนแบคทีเรียจะย่อยสลายอาหาร ท าให้เกิดก๊ าซ
คารบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊าซมเีทน 

(7) เมื่อสิง่มชีวีติตายลงคารบ์อนในรา่งกายจะสะสมในดนิ การทบัถมตวัในสภาวะที่
ไรอ้อกซเิจนหลายรอ้ยลา้นปีจะท าใหเ้กดิ ถ่านหนิ น ้ามนัดบิ หรอืก๊าซเชือ้เพลงิ 
ปล่อยคารบ์อนไดออกไซดก์ลบัคนืสูบ่รรยากาศ 
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รปูท่ี 8.3 วฏัจกัรคารบ์อน 

 
4. วฏัจกัรไนโตรเจน 

 

ไนโตรเจน (N2) เป็นก๊าซที่มมีากที่สุดในบรรยากาศและเป็นส่วนประกอบที่ส าคญั    
ในโมเลกุลของกรดอะมิโนซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นโปรตีน ใช้ในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
อยา่งไรกต็ามทัง้สตัวแ์ละพชืไมส่ามารถใชไ้นโตรเจนในอากาศมาสรา้งเซลลไ์ดโ้ดยตรง จะตอ้ง
ผ่านกระบวนการสลบัซบัซ้อนมากมาย ซึ่งอาศยัแบคทเีรยีในดนิ ในน ้า หรอืปมรากของพชื
ตระกูลถัว่ช่วยตรงึก๊าซไนโตรเจนในอากาศและเปลีย่นเป็นก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซแอมโมเนียท า
ปฏกิริยิากบัน ้าในดนิแล้วเกิดประจุแอมโมเนียม แบคทเีรยีอกีชนิดเปลี่ยนประจุแอมโมเนียม
เป็นไนไตรท ์และไนเตรท (NO3) รากพชืดูดสารละลายไนเตรทในน ้าไปใชส้รา้งเน้ือเยื่อเพื่อ
เจรญิเตบิโต สตัวร์บัไนเตรทไปใชโ้ดยการกนิพชือกีทหีน่ึง 

เมื่อพชืและสตัวต์ายลง แบคทเีรยีและเหด็ย่อยสลายซากทีเ่หลอื เปลี่ยนไนเตรทเป็น
ไนไตรท์และท าใหเ้กดิก๊าซไนโตรเจน และก๊าซไนตรสัออกไซด์กลบัคนืสู่บรรยากาศ เป็นอนั
ครบวฏัจกัรไนโตรเจน 
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รปูท่ี 8.4 วฏัจกัรไนโตรเจน 
 
5. วฏัจกัรก ามะถนั 
 
 ก ามะถนั (Sulphur) เป็นธาตุทีส่ าคญัอกีชนิดหน่ึงส าหรบัสิง่มชีวีติ โดยท าหน้าทีร่กัษา
โครงสรา้งของโปรตนีในการเชื่อมต่อโมเลกุล ก ามะถนัมมีากในมหาสมุทรโดยจะอยู่ในรปูของ
ประจุซลัเฟต สิง่มชีวีติขนาดเลก็ เช่น แบคทเีรยีใชก๊้าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากน ้าพุรอ้นช่วยใน
การสงัเคราะหอ์าหาร สาหรา่ยบางชนิดยอ่ยสลายอาหารและปลดปล่อยก๊าซ “ไดเมทลิซลัไฟด”์ 
(DMS) สูบ่รรยากาศ เมื่อไดเมทลิซลัไฟดท์ าปฏกิริยิากบัก๊าซออกซเิจนจะเกดิประจุซลัเฟต ซึง่
อนุภาคละอองขนาดเลก็ (Aerosol) ในบรรยากาศโลกประจุซลัเฟตมบีทบาทส าคญั 2 ประการ
คอื ช่วยสะท้อนแสงอาทติยท์ าใหโ้ลกเยน็ลง และเป็นแกนควบแน่นใหไ้อน ้าจบัตวักลายเป็น
หยดน ้า ท าใหเ้กดิเมฆ ถ้าหากปราศจากการควบแน่นแล้วไอน ้าจะไม่สามารถควบแน่นเป็น
หยดน ้าไดเ้ลย เมื่อหยดน ้ามขีนาดใหญ่จะกลายเป็นฝนตก พาเอาอนุภาคซลัเฟตตกลงสู่ทะเล
อกีครัง้หน่ึงเป็นการครบวงจร 
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รปูท่ี 8.5 วฏัจกัรก ามะถนั 
 
 

6. ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างพืชพรรณและภมิูอากาศ 
 
 พชืพรรณทีป่กคลุมพืน้ดนิอยู่นัน้มผีลต่อภูมอิากาศไม่มากกน้็อย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ป่าไมจ้ะมอีทิธพิลต่อสภาพภูมอิากาศในแต่ละภูมภิาคอย่างเหน็ไดช้ดัเจน อทิธพิลเหล่าน้ีจะ
เริม่ตน้ตัง้แต่ตน้ไมป้้องกนัความรอ้นและความชืน้ทีต่กลงพืน้ดนิในแนวดิง่ และในขณะเดยีวกนั
กช็ว่ยป้องกนัการถ่ายโอนความรอ้นในแนวนอนอกีดว้ย 
 สมดุลของพลงังานต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากดวงอาทติย์ในบรเิวณปา่ไมอ้าจจะพจิารณาไดท้ัง้
ในรปูของอุณหภูมแิละการแผร่งัส ีจากการตรวจสอบการสะทอ้นพลงังานแสงอาทติย ์(Albedo) 
ปรากฏว่าในบรเิวณป่าไมจ้ะสะท้อนพลงังานแสงอาทติย์กลบัไป จะมแีนวโน้มเกอืบคงที่ ผล
จากการที่ป่าไมป้กคลุมพืน้ดนิจะขดัขวางการดูดซบัความรอ้นจากดวงอาทติยข์องพืน้ดนิไว ้
ดงันัน้ป่ายนืต้นทีห่นาทบึ พลงังานความรอ้นจะเลด็ลอดลงมาถงึพืน้ดนิเบื้องล่างของป่าไมไ้ด้
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ไม่เกนิ 1% การแทรกซมึของพลงังานความรอ้นลงไปยงัพื้นดนิเบื้องล่างของป่าไมจ้ะมมีาก
หรอืน้อยขึน้อยูก่บัความหนาแน่นของปา่ไม ้
 อุณหภูมขิองอากาศในป่าไม้จะผูกพนัอยู่กบัความหนาแน่นของพชืพรรณที่ปกคลุม
พืน้ดนิอย่างใกล้ชดิ เป็นต้นว่า ในช่วงเวลากลางวนัต้นไมจ้ะช่วยก าบงัแสงของอาทติย ์ส่วน
กลางคนืจะช่วยป้องกนัการคายความรอ้นของผวิโลกที่ดูดซบัเอาไว้ ความผนัแปรของพสิยั
อุณหภูมจิะปรากฏใหเ้หน็อย่างเด่นชดัในป่าไมแ้ต่ละชนิดของละตจิูดกลาง และจะผนัแปรไป
ตามฤดกูาล ส าหรบัปา่ไมท้ีอ่ยูใ่นเขตรอ้นนัน้มอีทิธพิลต่ออุณหภูมขิองอากาศในปา่ไมแ้ตกต่าง
กนัไปจากเขตละติจูดอื่นๆ ทัง้น้ีเพราะป่าไมใ้นเขตรอ้นจะมพีชืพรรณขึ้นปะปนกนัมากมาย
หลายชนิด และโครงสรา้งของพชืพรรณจะมลี าตน้สงู 
 ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างภูมอิากาศกบัพชืพรรณธรรมชาติ มผีลมาจากประเภทของพืช
พรรณธรรมชาตทิีป่กคลุมพืน้ทีต่่าง ๆ ซึง่มผีลต่อการสะทอ้นของพลงังานแสงอาทติย ์(albedo) 
ทีแ่ตกต่างกนัไป บรเิวณอารต์กิมพีชืพรรณทางธรรมชาต ิ2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ปา่สนและ
ทุง่หญา้ ในเขตทรนุดา คอื มอส ไลเคน ซึง่ทัง้ 2 ประเภทมปีฏสิมัพนัธท์างดา้นหมิะทีต่กใหม่ๆ  
และการสะทอ้นพลงังานแสงอาทติยท์ี่แตกต่างกนั กล่าวคอื หมิะที่ตกบรเิวณทุ่งหญ้าทุนดรา 
ซึง่เป็นตน้หญา้เลก็ๆ ท าใหก้ารสะทอ้นพลงังานแสงอาทติยส์งู ส่วนหมิะทีต่กบรเิวณป่าสนนัน้
หมิะจะถูกลมพดัจากตน้ไมต้กลงสู่พืน้ดนิ บรเิวณเรอืนยอดของตน้ไมย้งัคงมสีเีขยีวเขม้ ซึง่จะ
เป็นตวัดดูกลนืสว่นใหญ่ของพลงังานแสงอาทติยท์ีส่อ่งลงมา ดงัทีก่ล่าวไวว้า่ชนิดของพชืพรรณ
ที่ปกคลุมในพื้นที่บรเิวณหน่ึงนัน้ย่อมส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของการสะท้อนพลงังานแสงอาทติย ์
(albedo) ดงันัน้เมื่อภูมอิากาศหนาวเยน็ อุณหภูมลิดต ่าลง ต้นไมใ้หญ่ ๆ ขึน้ไม่ไดจ้ะมแีต่ทุ่ง
หญ้าขึน้มาแทน เขตทุ่งหญ้าค่อย ๆ ขยายลงมาทางตอนใต้แทนทีเ่ขตป่าสน ซึ่งส่งผลใหก้าร
สะทอ้นพลงังานแสงอาทติยส์งู ลดการดูดกลนืพลงังานแสงอาทติย ์ท าใหอุ้ณหภูมขิองอากาศ
ลดต ่าลง 
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รปูท่ี 8.6 พชืพรรณประเภททุง่หญา้ทุนดราแทนทีป่า่ไมท้ าใหอุ้ณหภมูอิากาศเปลีย่นแปลง 

 
 เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น ป่าไม่เข้ามาแทนที่ทุ่งหญ้า มีการคายน ้าของพืชสู่
บรรยากาศมากขึน้ จงึท าใหห้ยาดน ้าฟ้าเพิม่มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 8.7  พชืพรรณแบบปา่ไมเ้ขา้แทนทีทุ่ง่หญา้ท าใหภ้มูอิากาศเปลีย่นแปลง 

ภูมิอากาศหนาว จุดเร่ิมการ

เปล่ียนแปลง 

อากาศหนาวเยน็ 

มากยิง่ข้ึน 
พืชพรรณแบบทุ่งหญา้ทุนดรา 

 เขา้แทนท่ีพืชพรรณแบบป่าไม ้

มีการสะทอ้นรังสีสูงมากกวา่ 

ปริมาณรังสีท่ีส่องมายงัพื้นโลก 

พืชพรรณแบบป่าไม ้เขา้แทนท่ี 

          ทุ่งหญา้ 

จุดเร่ิมการเปล่ียนแปลง การเพิ่มข้ึนของหยาดน ้าฟ้า 

หยาดน ้าฟ้า 

เพิ่มข้ึน 

ปริมาณของไอน ้าสู่ 

บรรยากาศเพิ่มข้ึน 
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 การทีพ่ชืพรรณธรรมชาตนิ าน ้ากลบัคนืสูบ่รรยากาศใหมท่ าใหป้รมิาณของหยาดน ้าฟ้า
มากขึน้ พชืดูดน ้าจากดนิส าหรบัการสงัเคราะหแ์สงเพื่อการผลติอาหาร (photosynthesis) ใน
ขณะเดยีวกนัพชืกม็กีารคายน ้า (transpiration) ออกมาสูบ่รรยากาศในรปูแบบของไอน ้า ตน้ไม้
ใหญ่ ๆ มกีารคายน ้าสูบ่รรยากาศในปรมิาณทีม่ากกว่าเขตทุ่งหญา้หรอืบรเิวณตน้ไมพุ้ม่เตีย้ ๆ 
ในเขตทะเลทราย เมื่อป่าไมเ้ขา้มาแทนทีทุ่่งหญ้าในบางเขต ภูมอิากาศจะชุ่มชืน้ขึน้เน่ืองจาก
ตน้ไมใ้หญ่ ๆ จะคายน ้าออกสูบ่รรยากาศมากกวา่ จงึท าใหน้ ้าฝนเพิม่มากขึน้ 
 
7.  ผลกระทบของการตดัไม้ท าลายป่าต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
 

 ในยุคหินเก่าเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้ว มีประชากรมนุษย์อยู่บนโลกเพียงประมาณ      
1-5 ลา้นคน ด ารงชวีติดว้ยการกนิพชืและล่าสตัว ์เช่นเดยีวกบัสตัวผ์ูล้่าทัง้หลาย จนประมาณ   
1 หมื่นล้านปีทีแ่ล้ว มนุษยม์วีวิฒันาการหาเลี้ยงชพีดว้ยการท าเกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว ์
จนกระทัง่เริม่ยุคโลหะเมือ่ 5,000 ลา้นปีมาน้ี มนุษยเ์ริม่รูจ้กัสรา้งเครื่องมอืจากโลหะ การตดัไม้
เริม่ต้นตัง้แต่ยุคนัน้เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามจ านวนประชากรมนุษย์ยงัคงเพิม่ขึน้ด้วยอตัรา
เพยีงเลก็น้อย จนกระทัง่มนุษยไ์ดค้ดิคน้ยาปฏชิวีนะ ท าใหอ้ตัราการตายน้อยกวา่อตัราการเกดิ
มาก จ านวนประชากรมนุษย์จึงทวีขึ้นอย่างสะสมตัง้แต่นัน้มา จนมาถึงยุคปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรม มนุษยใ์ชเ้ครือ่งจกัรกลในการสรา้งผลผลติและสิง่อ านวยความสะดวก จงึเกดิการ
บรโิภคพลงังานปรมิาณมหาศาล ประกอบกบัจ านวนประชากรที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ท าให้
ตอ้งการพืน้ทีใ่นการอยูอ่าศยัและท าเกษตรกรรม ซึง่รวมถงึพืน้ทีส่ าหรบัเลีย้งสตัว ์ผนืปา่ไดถู้ก
ถางโค่นเพื่อน าไม้มาเป็นพลงังาน และวตัถุดิบในการผลิต เทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น เลื่อย
ไฟฟ้า และรถแทรคเตอรถ์ูกน ามาใช ้ท าใหก้ารตดัไมถ้างป่าเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็ พืน้ที่ป่า
ของโลกลดลงอยา่งรวดเรว็ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 
 ปา่ฝนเขตรอ้น (Tropical Rain forest) คอืปา่ทีม่ปีรมิาณฝนตกอยา่งน้อยปีละ 250 
เซนตเิมตร เป็นพืน้ทีอุ่ดมสมบูรณ์และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพมากทีสุ่ดในโลก รอ้ยละ 
70-90 ของทุกสปีชสีบ์นผวิโลกอยูใ่นปา่เขตน้ี และยงัเป็นแหล่งผลติก๊าซออกซเิจนทีส่ าคญัทีสุ่ด
ของโลก อยา่งไรกต็ามในปจัจุบนัปา่ฝนเขตรอ้นมพีืน้ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 6% ของพืน้ผวิโลก และ
ก าลงัถูกบุกรุกท าลายอย่างรวดเรว็ ป่าฝนส่วนใหญ่อยู่ในบรเิวณใกลเ้สน้ศูนยส์ตูร ไดแ้ก่ ทวปี
อเมรกิาใต้ แอฟรกิาและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ป่าฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ภาคใต ้
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ป่าเปรยีบเสมอืนบา้นของเรา บรรพบุรุษของมนุษยเ์ป็นสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมประเภท
ลงิ (Primates) อุบตัขิึน้ในปา่ฝนเขตรอ้นเมือ่ประมาณ 50 ลา้นปีทีแ่ลว้ ปา่เป็นทัง้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั
และแหล่งอาหาร เราได้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ป่ามิเพียงแค่ให้ชีวิต แต่ยงัให้
คุณภาพของชวีติอกีดว้ย รอ้ยละ 25 ของสมุนไพรซึง่เป็นยารกัษาโรคไดม้าจากป่า ป่าฝนเขต
รอ้นเปรยีบเสมอืนปอดของโลก ท าหน้าทีต่รงึก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และมลภาวะในอากาศ
ไวใ้นดนิ ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกและใหผ้ลผลติเป็นก๊าซออกซเิจน ต้นไมดู้ดซบัความชื้น
ตรงึน ้าไว้บนพื้นผวิท าใหพ้ืน้ดนิอุดมสมบูรณ์ เมื่อพชืคายน ้าท าใหอ้ากาศมคีวามชื้นและเกดิ
เมฆ เมื่อฝนตกรากไมช้่วยดูดซบัน ้าในดนิมใิหเ้กิดน ้าท่วม และยดึเกาะเมด็ดนิใหต้ิดกนัเป็น
กลุ่มกอ้นมใิหถ้ล่มทลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.8 พืน้ทีป่า่ฝนเขตรอ้น 
 
 
 



104 GE 410  

 โดยสรุปพชืพรรณธรรมชาตมิบีทบาทต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ โดยการดูดก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดซ์ึ่งเป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง (Photosynthesis) 
เพื่อสรา้งอาหาร แลว้ปล่อยก๊าซออกซเิจนออกมา นัน่หมายความว่า ต้นไมช้่วยลดภาวะเรอืน
กระจกซึ่งเกิดจากก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในอากาศ เมื่อต้นไมโ้ดนตดัโค่นและถูกเผา การ
กระท าน้ี เป็นการเพิม่ภาวะเรอืนกระจกใหม้มีากขึน้ เน่ืองจากการเผาไหมท้ าใหค้ารบ์อนซึง่ถูก
สะสมอยู่ในเน้ือไม้ ถูกแพร่กระจายออกสู่บรรยากาศในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
นอกจากนัน้การเปลีย่นสภาพสิง่ปกคลุมดนิ (land cover) เช่น เปลีย่นพืน้ทีป่่าไมก้ลายเป็น
พืน้ทีก่ารเกษตร ย่อมท าใหอ้ลับโีด (ค่าการสะทอ้นแสง) ของพืน้ผวิโลกเปลี่ยนแปลง ซึ่งมผีล
ต่อการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมขิองบรรยากาศดว้ย 


