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“เรื่อง  ภาวะโลกรอน...ที่ควรรู” 
 

1.  ความจริงเกี่ยวกับภาวะโลกรอน Global Warming 
 ภาวะโลกรอน (Global Warming) คือ ปรากฏการณท่ี
อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น กาซคารบอนไดออกไซด 
และกาซเรือนกระจกอื่นๆ เปนตัวการกักเก็บความรอนจากแสงอาทิตยไว
ไมใหคายออกไปสูบรรยากาศ ซึ่งเปนสิ่งที่ดี เพราะทําใหโลกของเรามี
อุณหภูมิอบอุน สามารถดํารงชีวิตอยูได  เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น ภูมิอากาศ
จึงเกิดการแปรปรวนอยางรวดเร็ว 

 

 แตปจจุบัน การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลตางๆ เชน ถานหิน 
น้ํามันเชื้อเพลิง และการตัดไมทําลายปา ซึ่งการกระทําเหลานี้สงผลให
ปริมาณคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล อันสงผล
กระทบตางๆ มากมายไมวาจะเปนอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ภัยธรรมชาติตางๆ เกิดบอยขึ้น 
 และนี่คือสิ่ งที่ เกิดขึ้น . . . . .    
  จํานวนพายุ Hurricane Category 4 และ 5 เพิ่มขึ้นสองเทาในสามสิบป
ท่ีผานมา  
  เชื้อมาลาเรียไดแพรกระจายไปในที่สูงขึ้น แมแตใน Columbian, 
Andes ท่ีสูง 7000 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล  

  



                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   

 

 

 

  

 

  น้ําแข็ง ใน ธารน้ําแข็ง เขตกรีนแลนด ละลายเพิ่มมากขึ้นเปนสองเทาในชวงทศวรรษที่ผานมา  
  สัตวตางๆ อยางนอย 279 สปชี่ส  กําลังตอบสนองตอภาวะโลกรอน โดยพยายามยายถิ่นท่ีอยู  
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จากภาพ  หมีขั้วโลกไมสามารถกลับเขาฝงได ทัน 
เนื่องจากน้ําแข็งละลายเร็วกวาปกติ และระยะท่ีน้ําแข็ง
ละลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด หมีขั้วโลกท่ีนาสงสารนี้ 
ก็จะจมน้ําตายเมื่อน้ําแข็งละลาย ทุกๆ ปจะตองมีหมีขั้วโลก
พบเจอกับเหตุการณเชนนี้เปนจํานวนมาก และมีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อยๆ จาก ภาวะโลกรอน ท่ีสงผลรุนแรง  
ภาพจาก  Arcticnet, TIME 

 หากเรายัง เพิก เฉยตอสิ่ งที่ เกิด ข้ึน  รับรองไดว าจะเกิดเรื่องอยางนี้ แน . . . . .    
  อัตราผูเสียชีวิตจากโลกรอนจะพุงไปอยูท่ี 300,000 คนตอป  
  ใน 25 ปตอจากนี้ ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 20 ฟุต  
  คล่ืนความรอน จะมาบอยขึ้นและรุนแรงขึ้น  
  ภาวะฝนแลง และไฟปาจะเกิดบอยขึ้น  
  มหาสมุทรอารกติกจะไมเหลือน้ําแข็ง  ภายในฤดูรอน 2050  
  สิ่งมีชีวิตกวาลานสปชี่สเสี่ยงท่ีจะสูญพันธุ  
 พูดถึงภาวะโลกรอน  ตอนนี้ทุกประเทศหันมาชวยกันรณรงคใหรักษาสิ่งแวดลอม  ลดการใชพลังงานกันยกใหญ  
สําหรับประเทศไทยแมวาตอนนี้จะยังไมไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนเหมือนกับประเทศอื่นๆ มากนัก  แตก็อยาพึ่งสบายใจไป  
เพราะไมวาจะเปนเรื่องฝนตกทั้งป  ลมพายุที่พัดปายโฆษณาขนาดใหญ ในกรุงเทพฯ พัง  น้ําทะเลที่หนุนสูงขึ้นในแถบบางขุน
เทียน  กระทั่งทําใหชาวบานตองยายที่อยูกันแทบไมทัน  แผนดินไหวที่เร่ิมมีมากขึ้น  ส่ิงที่กลาวมานี้เปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น  ที่
พวกเราคนไทยไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
 ถึงเวลาแลวท่ีพวกเราทุกคนจะตองมาชวยกันลดภาวะโลกรอน แมวาการเริ่มตนวันนี้จะดูสายเกินไป แตก็
คงจะดีกวาที่เราไมคิดจะทําอะไรเลย และยังคงดําเนินกิจกรรมในชีวิตเหมือนทุกๆ วันที่ผานมา  ใชไฟ  ใชรถ  ใชน้ํามัน  
ใชน้ําเทาเดิม  แถมยังเพิ่มปริมาณขยะจากถุงพลาสติก โฟม และอื่นๆ  มากขึ้นดวย   
 เอาละ . . .แลว เราจะชวยลดปญหาโลกรอนไดอย างไร  ?  
 คูมือชวยลดภาวะโลกรอน Ten Things To Do จาก An Inconvenient Truth 
 1.  เปล่ียนหลอดไฟ  การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไสเปนหลอดฟลูออเรสเซนตหนึ่งดวงจะชวยลดคารบอนไดออกไซด  
ได 150 ปอนดตอป  
 2.  ขับรถใหนอยลง   หากเปนระยะทางใกลๆ  สามารถเดินหรือข่ีจักรยานแทนได   การขับรถยนตเปนระยะทาง 1 ไมล
จะปลอยคารบอนไดออกไซด 1 ปอนด  
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 3.  รีไซเคิลใหมากขึ้น  ลดขยะของบานคุณใหไดคร่ึงหนึ่งจะชวยลดคารบอนไดออกไซดไดถึง 2,400 ปอนดตอป 
 4.  เช็คลมยาง  การขับรถโดยที่ยางมีลมนอย อาจทําใหส้ินเปลืองน้ํามันขึ้นไดถึง 3% จากปกติน้ํามันทุกๆ แกลลอน 
ที่ประหยัดไดจะลดคารบอนไดออกไซดได  20  ปอนด 
 5. ใชน้ํารอนใหนอยลง ในการทําน้ํารอน ใชพลังงานในการตมสูงมาก การปรับเครื่องทําน้ําอุน ใหมีอุณหภูมิและแรงน้ํา
ใหนอยลง จะลดคารบอนไดออกไซดได 350 ปอนดตอป หรือการซักผาในน้ําเย็น จะลดคารบอนไดออกไซดไดปละ 500 ปอนด 
 6.  หลีกเล่ียงผลิตภัณฑท่ีมีบรรจุภัณฑเยอะ  เพียงแคลดขยะของคุณเอง 10 % จะลดคารบอนไดออกไซดได 1,200 
ปอนดตอป 

 

 7.  ปรับอุณหภูมิหองของคุณ (สําหรับเมืองนอก) ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater ใหต่ําลง 2 องศา และในฤดูรอน 
ปรับใหสูงขึ้น 2 องศา จะลดคารบอนไดออกไซดได 2,000 ปอนดตอป 
 8.  ปลูกตนไม   การปลูกตนไมหนึ่งตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 ตัน ตลอดอายุของมัน  
 9.  ปดเครื่องใชไฟฟาท่ีไมใช  ปดทีวี  คอมพิวเตอร  เครื่องเสียง และเครื่องใชไฟฟาตางๆ เมื่อไมใช จะลดคารบอนไดออกไซด 
ไดนับพันปอนดตอป และอยางสุดทาย  
 10.  บอกเพื่อนๆ ของคุณเกี่ยวกับวิธีเหลานี้  แมวาภาวะโลกรอนจะเปนเรื่องใกลตัวเราเขามาเรื่อยๆ แตส่ิงที่เราสามารถทําไดคือ 
พยายามทําความดี  มีน้ําใจใหกับเพื่อนรวมโลก  รักสิ่งแวดลอมใหเทากับท่ีเรารักตัวเอง  มีสติ  และเตรียมรับมือกับปญหา 
ท่ีกําลังจะเกิดขึ้น  ใชชีวิตตามปกติ  แตพยายามปรับนิสัยบางอยางที่จะชวยโลกใหเย็นลงไดบาง  อยางนอยท่ีสุดวันละ 1 อยาง 
 เพื่อโลกของเรา 

“ วันนี้ คุณได ทําอะไร เพื่ อช วยลดภาวะ โลกร อนหรื อยั ง  ? ”  

2.  ท่ัวโลกเตรียมรับมือภมูิอากาศ...วิปริต 
 ปรากฏการณหิมะตกหนักกลางเมืองหลวงบูเอโนสไอเรส  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 สรางความ 
ต่ืนตระหนกใหชาวอารเจนตินาทั่วประเทศ  ชาวเมืองที่อายุตํ่ากวา 89 ป   จะไมเคยเห็นหิมะตกมากอนในชีวิต  
เนื่องจากปุยหิมะสีขาวบางๆ ตกจากฟากฟา ปกคลุมพื้นดินกรุงบูเอโนสไอเรสครั้งสุดทายเมื่อป 2461 
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 สํานักพยากรณอากาศอารเจนตินา วิเคราะหวา  มวลอากาศเย็นจัดที่พัดมาจากทวีปแอนตารกติกาปะทะกับมวลความชื้น
จากแรงกดอากาศต่ํา  ซ่ึงปกคลุมพื้นที่สูงทางตะวันตกและทางตอนกลางของอารเจนตินา  ทําใหอุณหภูมิลดลงถึงติดลบ 22  องศาเซลเซียส 
เปนเหตุใหหิมะตกลงมาอยางตอเนื่องเปนเวลานานหลายชั่วโมง 
 นักวิชาการดานโลกรอนจากทั่วโลก ตางวิตกกังวลวา หิมะที่ตกหนักหลังจากหางหายไปนานเกือบ 100 ป แสดงใหเห็นถึง
วิกฤตความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
 สวนประเทศญี่ปุนมหันตภัยจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นั่นคือ  การเกิด  “คล่ืนความรอน”  ปกคลุมทั่วประเทศ 
สงผลใหมีผูเสียชีวิตเพราะทนคลื่นความรอนไมไหว 
  กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุน รายงานวา  เมืองโทจิมิซ่ึงอยูหางจากกรุงโตเกียว 400  กิโลเมตร  อุณหภูมิไดพุงสูงถึง 40.9 องศาเซลเซียส 
สรางประวัติศาสตรใหมโดยทําลายสถิติเมืองยามากาตะที่เคยอากาศรอนที่สุด 40.8 องศาเซลเซียสเมื่อป 2546 สงผลใหรถไฟบางสาย
ตองหยุดวิ่ง  เนื่องจากความรอนทําใหรางรถไฟพองจนงอตัว  ตองใชน้ําสาดชวยลดอุณหภูมิใหเย็นลง 
 นอกจากญี่ปุนแลว สถานีอุตุนิยมวิทยาภูมิภาคของทิเบต ไดประกาศเตือนภัยวา  ภาวะโลกรอนสงผลใหธารน้ําแข็งละลาย
เปนวงกวางถึง 131 ตารางกิโลเมตรตอป และ 3 กรกฎาคม 2550 อุณหภูมิในนครลาซา ทําสถิติสูงสุดถึง 29 องศาเซลเซียส นับเปน
ประวัติการณในรอบ 30 ป  
 อยางไรก็ตาม  องคกรสหประชาชาติ (ยูเอ็น) จะไดนําปญหาเกี่ยวกับโลกรอนเปนวาระหลักของการประชุมสมัชชายูเอ็น 
เพื่อใหทุกประเทศรวมมือกันหาทางแกไข โดยรายงานจากยูเอ็นระบุวา  ภายใน 20 ปนี้โลกจะตองใชเงินจํานวนมหาศาลถึงปละ 7.14 
ลานลานบาท (2.1 แสนลานดอลลารสหรัฐ)  เพื่อตอสูกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 

 3.  หยดุโลกรอนดวยชีวิตพอเพียง 
 โลกรอน  ปญหาที่คุกคามคนทั่วโลกถวนหนา โดยไมเลือกเชื้อชาติ  ศาสนา  อายุ  ฐานะ  และยิ่งนับวันมีแตยิ่งทวีความรุนแรง
จนเขาขั้นวิกฤติแลว 
 หายนภัยท่ีเกิดจากภาวะโลกรอน ไมเพียงทําลายทรัพยสิน และคราชีวิตมนุษยที่ตกเปนเหยื่อในแตละครั้งเทานั้น แต
บอยครั้งหรือเกือบจะทุกครั้ง  ภัยพิบัติที่มีตนเหตุจากวิกฤตโลกรอน ยังทิ้งพิษสงเปนโรคภัยไขเจ็บเพื่อกอกวน และทําลายลางชีวิต
ของผูคนอยางตอเนื่อง 
 เจอความโหดรายชนิด เห็นกับตา เจอกับตัว ของ ปญหาโลกรอน ที่มี ศักยภาพการทําลายลางที่รุนแรง มนุษยชาติทั่วโลก
จึงเพิ่งเริ่มตระหนักวา สภาวะที่กําลังเกิดขึ้นนี้ไมใชเกิดเรื่องเล็กๆ อยางที่เคยคิดวาก็แคตองทนอยูกับสภาพอากาศที่รอนขึ้นๆ เทานั้น 
แตหมายถึง การเผชิญหนากับมหันตภัยใกลตัว จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบมีชีวิต เสี่ยงเปนเสี่ยงตายกันเกือบทุกนาที 
เลยทีเดียว 
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 ผลกระทบจาก วิกฤติโลกรอน ผลพวงที่ตามมาติดๆ  คือ เชื้อโรค และไวรัสหลายชนิดเหิมเกริมเกิดเปนโรคระบาดใหมๆ 
เร่ิมจาก ไขหวัดนก โรคซารส และ ไขเลือดออก ที่มีแนวโนมวาจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ขณะที่เชื้อโรคและไวรัสอีกหลายชนิดที่เคย
เปนสาเหตุของโรคในอดีตซึ่งหายไปแลวก็กลับเกิดระบาดขึ้นใหม ทั้งพบเชื้อโรคอีกหลายตัวที่ไมเคยพบในประเทศไทยมากอน  
ก็เร่ิมพบวามีการระบาดในระดับหนึ่งที่ยังอาจไมมาถึงคน เชน ไวรัสท่ีมากับคางคาวกินผลไม  ช่ือ นิพาร ซ่ึงมีพิษทําลายสมอง 
 ความมั่นคงทางอาหาร เปนอีกสวนที่โดนมหันตภัยโลกรอนย่ํายี พืช ผัก ผลไม โดยเฉพาะขาว มีแนวโนมไดรับผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ปรากฏการณเหลานี้เกิดขึ้นพรอมๆ กับภัยธรรมชาติที่กระจายตัวสูทุกภูมิภาคของประเทศอยางตอเนื่อง  เร่ิมจากมีลมพายุ
และมรสุมเขาสูประเทศบอยครั้งขึ้น  ทวีความรุนแรงมากขึ้น  และจบดวยการถลมทําลายชีวิตและทรัพยสินของผูคน 
 ภาวะโลกรอนเกิดขึ้นดวยความรูเทาไมถึงการณของมนุษยท่ีโหมใชพลังงานจากฟอสซิลอยางมหาศาล  มาถึงวันนี้ท่ีเรามี
ความรูมากขึ้น  หนทางแกเดนชัด นั่นก็คือการลดการใชพลังงาน  และการจะนํามาซึ่งวิธีการใชพลังงานอยางคุมคาท่ีสําคัญก็คือ 
แนวคิดชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” 
 สวนแนวทางแกไขวิกฤตโลกรอน จะเนนรณรงคใหความรูกับประชาชน โดยเฉพาะรอบนอกสวนภูมิภาค โดย พระสงฆ 
และ ผูนําทุกศาสนา ซ่ึงเปนศูนยรวมของชุมชนและชาวบาน ใหเปนผูเผยแพรความรูเร่ืองโลกรอน และการปฏิบัติตัวเพื่อชวยลด
ปญหาโลกรอนกับประชาชน  
 หัวใจสําคัญที่สุดในการดูแลจัดการเรื่องสิ่งแวดลอม คือ คน โดยการรณรงคใหความรูอยางตอเนื่อง และปลุกจิตสํานึกทุกสวน
ในสังคม เร่ิมตั้งแตเด็ก  และเนนตรงตัวที่ชาวบาน เพื่อใหรูจัก รัก หวงแหน และตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม  
 ชีวิตผูคนที่ตองสังเวยกับมหันตภัยทางธรรมชาติ นาจะเปนสัญญาณเตือนภัยวา หากมนุษยยังใชประโยชน
จากธรรมชาติแบบไมบันยะบันยัง และทําลายสิ่งแวดลอมเชนที่ผานมา  

ปรากฏการณ “ธรรมชาติเอาคืน” ก็คงเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา!!! 

 
 

เรียบเรียงขอมูลจาก 
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