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ระบบที่ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล อ ม
(Ecosystem) นั้น มีความสําคัญยิ่งกับมนุษย ระบบดังกลาวเอื้ออํานวยใหเกิดสภาวะตางๆ
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต อาทิเชน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณฝน ปริมาณ
กาซออกซิเจน ฯลฯ ที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจึงมีผลกับมนุษยทั้งทางตรงและทางออม
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สาเหตุและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
สาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย นับตั้งแต
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ในสหราชอาณาจักรเมื่อ 200 - 250 ปกอน สงผลใหอุณหภูมิ
ที่พื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.6 องศาเซลเซียส นับตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 18 และมีแนวโนมวาภายในอีก 100 ปขางหนา
อุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้นอีก 1.4 - 5.8 องศาเซลเซียส ถึงแมวาอุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปจจุบันเพียง 1.4 องศาเซลเซียส
(ตามคาต่ําสุดของการพยากรณ) ก็เปนระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 10,000 ปที่ผานมา ทั้งนี้จะสงผลกระทบอยางยิ่ง
กับสิ่งมีชีวิตบนโลก

ในปจจุบันกิจกรรมตางๆ ในภาคอุตสาหกรรมมีผลอยางยิ่ง ในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการเผาไหมน้ํามันและถานหิน นอกจากนี้ การตัดไมทําลายปาและการทําเกษตรกรรมบางประเภท
ยังมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยเชนกัน

ไมเพียงแตกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมเทานั้นที่สงผลใหเกิดปญหาดังกลาว การใชชีวิตประจําวันทั่วไปยังสง
ผลกระทบอยางมาก ถาหากลองพิจารณาดูวากิจกรรมใดบางในชีวิตประจําวันของเราที่ตองมีการเผาไหมเชื้อเพลิง จะเห็นไดวา
มีมากมายนับไมถวน ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การขับขี่ยานพาหนะ การใชเชื้อเพลิงในการหุงตม การใชไฟฟาในกิจกรรมตางๆ
(เกิดการเผาไหมเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา) เปนตน

-3กิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น มีผลทําใหกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) ใน
ชั้นบรรยากาศมีความเขมขนเพิ่มมากขึ้น กาซเรือนกระจกที่สําคัญ ไดแก คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide: CO2)
มีเทน (Methane: CH4) และไนตรัสออกไซด (Nitrous Oxide: N2O)

ซึ่งปกตินั้นกาซเหลานี้เกิดขึ้นและมีอยูแลว

ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตบนโลก เนื่องจากกาซในกลุมนี้มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอน
หรือที่เรียกวา “รังสีอินฟราเรด” (Infrared) จึงชวยรักษาความรอนจากแสงอาทิตยใหมีอยูในชั้นบรรยากาศโลกอยางเหมาะสม
แตการที่มีปริมาณกาซเหลานี้สูงขึ้นมากกวาระดับที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก

จึงสงผลใหอุณหภูมิ

ของโลกสูงขึ้นในระดับที่ผิดปกติตามไปดวย และทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากกาซตางๆ ที่กลาวถึงขางตนที่มีอยูในธรรมชาติ ยังมีสารบางประเภทที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่น
รั ง สี ค วามร อ นในชั้ น บรรยากาศเช น เดี ย วกั บ ก า ซเหล า นั้ น

ซึ่ ง ส ง ผลให เ กิ ด ปรากฏการณ เ รื อ นกระจกเช น กั น

สารประเภทดังกลาวที่รูจักกันดี คือ สารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือ สารซีเอฟซี (Chlorofluorocarbons: CFCs) ที่ใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ โฟม ตัวทําละลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และสารผลักดันใน
กระปองสเปรย

\\

การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก
จากที่ไดกลาวมาขางตน จึงสรุปประเด็นสําคัญไดวา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ Climate Change
เกิดจากสภาวะที่อุณหภูมิบนพื้น ผิวโลกสูงขึ้นและสงผลใหสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในชวง
ระยะเวลาอันสั้น”
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ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
นอกจากอุณหภูมิที่สูงหรือที่เรียกกันวา “สภาวะโลกรอน” (Global Warming) แลวนั้น การเปลี่ยนแปลงตางๆ
อันเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ไดแก
1. การสูญพันธุของพืชและสัตวตางๆ

อันเนื่องมาจากมลพิษและความเสื่อมโทรมของแหลงที่อยูอาศัย

ตามธรรมชาติ
2. ภัยธรรมชาติตางๆ มีแนวโนมที่จะเกิดบอยขึ้น
3. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น อันเปนผลมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทําใหธารน้ําแข็ง (Glacier) และ น้ําแข็งจากขั้วโลก
(Ice Caps) ละลาย

ซึ่งเมื่อน้ําทะเลสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งจะสงผลใหพื้นที่หรือประเทศที่ติดทะเลและสูงกวาระดับน้ําทะเล

ไมมากนักถูกน้ําทวม และน้ําที่ทวมลนขึ้นมานั้นจะทําความเสียหายใหกับแหลงน้ําจืดอื่นๆ ในแผนดินได
4. ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นไมเหมาะกับการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นที่ในเขตรอนและพื้นที่ที่ใกลเขตรอน
5. โรคติดตอบางประเภท เชน มาลาเรียเติบโตและแตกสายพันธุไดดี สงผลใหมีการแพรระบาดเพิ่มมากขึ้น
จากผลกระทบตางๆ ขางตนนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังกอใหเกิดปญหาตางๆ อีก เชน ความยากจน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเติบโตของจํานวนประชากร เปนตน

บทเรียนจากสารซีเอฟซี
สารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือ สารซีเอฟซี (Chlorofluorocarbons: CFCs) เปนสารสังเคราะหที่ถูกคนพบขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 2471 และใชกนั อยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดโฟม ฯลฯ ตอมาในป
พ.ศ. 2517 เมื่อนักวิทยาศาสตรคนพบวาสารซีเอฟซีมีผลอยางยิ่งในการทําลายชั้นโอโซน และพบวาชั้นโอโซนถูกทําลาย
จนเกิดรูรั่วขึ้นในป พ.ศ. 2528 จึงไดมีการริเริ่มที่จะปองกันและลดปริมาณการใชสารดังกลาวอยางจริงจัง
ชั้นโอโซน (Ozone Layer) คือ ชั้นบรรยากาศที่ชว ยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเล็ต-บี (Ultraviolet-B Radiation)
จากดวงอาทิตย การที่ชนั้ โอโซนถูกทําลายทําใหรังสี UV-B เขามาถึงพื้นผิวโลกไดมากขึ้น ซึ่งรังสีดังกลาวสงผลเสียตางๆ
ทั้งกับมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก เชน การเกิดมะเร็งผิวหนังและตอกระจก และการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร เปนตน
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องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) จึงผลักดันใหมีการลงนามใน
อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการพิทักษชั้นโอโซน (Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer) เพื่อกระตุนใหมี
การศึกษาและแลกเปลีย่ นขอมูลเกีย่ วกับชั้นโอโซนที่ถกู ทําลายอยางจริงจัง ตอมาองคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติในฐานะ
หนวยงานกลางดานสิ่งแวดลอมไดดาํ เนินการใหมีการเจรจาตอรองเพื่อรางขอกําหนดและมาตรการเพื่อการยับยั้งการทําลาย
ชั้นโอโซน ในที่สุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2530 ประเทศตางๆ จํานวน 46 ประเทศไดใหสัตยาบันตอขอกําหนดและมาตรการ
ที่เรียกวา พิธีสารมอนทรีออลวาดวยการลดและเลิกใชสารทําลายชั้นโอโซน (Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer) ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมีเปาหมายเพื่อหยุด ลด และเลิก การใชสาร

ซีเอฟซีและสารที่ทําลายชั้นโอโซนตางๆ
ปจจุบันไดมีประเทศอื่นๆ รวมใหสัตยาบันตอพิธีสารแลวรวมทั้งสิ้น 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยไดให
สัตยาบันเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 และไดมีการแกไขเพิม่ เติมขอกําหนดและมาตรการตางๆ เรื่อยมา เพือ่ เพิ่มมาตรการ
ในการควบคุมสารทําลายชั้นโอโซนใหรัดกุมและไดผลเร็วขึ้น พิธีสารมอนทรีออลนับวาเปนขอตกลงระหวางประเทศที่มี
ประสิทธิผลสูง เนื่องจากประเทศตางๆ ใหความรวมมือเปนอยางดี โดยนักวิทยาศาสตรไดคาดการณวา ถาหากขอบังคับตางๆ
ในพิธีสารไดรบั การปฏิบัติอยางจริงจัง ชั้นโอโซนจะฟนตัวไดดังเดิมภายในป พ.ศ. 2593

จากบทเรียนดังกลาว เห็นไดวากิจกรรมบางอยางของมนุษยกอ ใหเกิดผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งธรรมชาติมีคุณประโยชนและจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย การตระหนักถึง
ความสําคัญของธรรมชาติและการรวมมือกันรักษาและฟนฟูสามารถลดผลกระทบตางๆ รวมทั้งฟนฟูธรรมชาติ
ใหกลับมาอยูค ูกับเราไดหากเรารวมมือกัน

แหลงที่มาขอมูล
http://www.environnet.in.th/kids/knowledge.aspx?category=climate

“รักษน้ําปลอดมลพิษ เพื่อชีวิต เพื่อสิ่งแวดลอม”
...รวมสรางสรรคความรูบนเว็บโดย...

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ํา
D: ณัฎฐา/Website/สาระนารู_มกราคม
11 มกราคม 2550

