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บทที ่7 ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 
 
บทน า 
 คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ไดพิ้มพเ์ผยแพร่รายงานการประเมินสถานการณ์ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผล
การซ่ึงต่อมาไดก่้อใหเ้กิดความร่วมมือระดบัโลกข้ึน โดยก าหนดเป็นกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  
 ประเทศไทยใหส้ตัยาบนัเป็นภาคีในกรอบอนุสญัญาฯ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาในการประชุมสมชัชา
ภาคีภายใตก้รอบอนุสญัญาฯ (Conference of the Parties: COP) คร้ังท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ณ กรุงเกียวโต ประเทศ
ญ่ีปุ่น ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบต่อพีธีสารเกียวโตซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางความรับผดิชอบในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยก าหนดพนัธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกลุ่มประเทศในภาคผนวกท่ี 1 
(Annex I Countries) อนัไดแ้ก่ ประเทศพฒันาแลว้ หรืออยูใ่นระยะเปล่ียนผา่นสู่ประเทศพฒันาแลว้ และมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปริมาณมากในอดีต ส าหรับประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1 (Non-Annex I Countries) จึงไม่มี
พนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกแต่อยา่งใด ทั้งน้ีประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัต่อพิธีสารเกียวโตเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 
2545 (ค.ศ. 2002) ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการด าเนินงานในการแกไ้ขปัญหาสามารถจ าแนกเป็น 2 ดา้น
หลกัๆ คือ 1) ดา้นการรับมือและปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2)ดา้นการลดหรือชะลอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง การเพ่ิมข้ึนของประชากร และการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในสงัคมในช่วง
ทศวรรษท่ีผา่นมา ไดส่้งผลใหป้ระเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีก
ในอนาคต  ยทุธศาสตร์แห่งชาติวา่ดว้ยการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 โดยการรวบรวมส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไดถู้กน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติและไดรั้บความเห็นชอบแลว้ และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติทราบ เม่ือ
วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551  
ช้ันบรรยากาศของโลก 
 ความส าคญั 
 บรรยากาศ (atmosphere) หมายถึงมวลของอากาศท่ีหุม้ลอ้มโลกไวป้ระกอบไปดว้ยก๊าซต่างๆ หลายชนิด หนาข้ึนไป
เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เป็นเสมือนเกราะช่วยสกดักั้นและดูดซึมการแผรั่งสีบางชนิดจากดวงอาทิตยข์ณะเดียวกนั
บรรยากาศก็ท าหนา้ท่ีถ่ายเท และควบคุมความร้อนในโลกใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุลเหมาะสม และช่วยท าลายลูกอุกกาบาต 
 ส่วนผสมของบรรยากาศและช้ันบรรยากาศของโลก 
 ก๊าซท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมี 2 ชนิด คือ ไนโตรเจน และ ออกซิเจน ส่วนก๊าซอ่ืนๆ มีอยูจ่  านวนนอ้ยมากใน
ปริมาตรของอากาศแหง้บริสุทธ์ิจ านวนหน่ึง นอกจากก๊าซแลว้ในบรรยากาศยงัประกอบไปดว้ยไอน ้ า ฝุ่ นละออง และจุลินทรีย์
ต่างๆ อีกดว้ย บรรยากาศท่ีห่อหุม้โลกสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นชั้นๆ โดยอาศยัความหนาแน่น อุณหภูมิและระดบัความสูงของ
บรรยากาศเป็นเกณฑ ์โดยแบ่งเป็น 4 ชั้นดว้ยกนั  คือ 



 2 

1. ชั้นโทรโพสเฟียร์ ใกลผ้ิวโลกมากท่ีสุด หนาประมาณ 10 กิโลเมตรจากพ้ืนดิน รับความร้อนส่วนใหญ่จากพ้ืนผิวโลก 
ในระยะท่ีห่างจากพ้ืนผิวโลกข้ึนไปอุณหภูมิจะลดลง มีลกัษณะความแปรปรวนมากท่ีสุด   

2. ชั้นสตราโตสเฟียร์  ถดัจากชั้นโทรโพสเฟียร์ ซ่ึงแนวคาบเก่ียวระหวา่งบรรยากาศทั้งสองชั้นเรียกวา่ โทรโพพอส  
(tropopause) อุณหภูมิในช่วงท่ีคาบเก่ียวกนัน้ีค่อนขา้งจะคงท่ี บรรยากาศชั้นท่ีสองน้ีอยูใ่นช่วงความสูงประมาณ 50 กิโลเมตร 
เหนือผิวโลก อุณหภูมิของบรรยากาศชั้นน้ีจะสูงข้ึนตามระดบัความสูงท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นชั้นบรรยากาศท่ีมีสภาพค่อนขา้งอยูต่วั 
นกับินจึงนิยมใชเ้ป็นเพดานบิน บรรยากาศชั้นน้ีเป็นท่ีอยูข่องก๊าซโอโซนสามารถสกดักั้นรังสีอุลตราไวโอเลตท่ีเป็นอนัตรายจาก
ดวงอาทิตยไ์ดถึ้ง 99 เปอร์เซ็นต ์

3. ชั้นเมโซสเฟียร์  มีความหนาต่อเหนือข้ึนไปประมาณ 80 กิโลเมตร ส าหรับแนวคาบเก่ียวระหวา่งชั้นท่ีสองและชั้นท่ี 
สาม เรียกวา่ สตราโตพอส (stratopause) อุณหภูมิในชั้นน้ีจะลดลงตามความสูงท่ีเพ่ิมข้ึน จนถึงระดบัประมาณ 80 กิโลเมตรเหนือ
ผิวโลก อุณหภูมิจะลดลงเกือบถึง -100 องศาเซลเซียส 

4. ชั้นเทอร์โมสเฟียร์หรือไอโอโนสเฟียร์  เป็นชั้นท่ีอยูเ่หนือชั้นเมโซสเฟียร์ข้ึนไป แนวคาบเก่ียวระหวา่งชั้นท่ีสาม และ 
ชั้นท่ีส่ี เรียกวา่ เมโซพอส (mesopause) จากแนวคาบเก่ียวน้ีอุณหภูมิจะคงท่ีประมาณ -90 องศาเซลเซียส จนถึงความสูงประมาณ 
90 กิโลเมตร ก๊าซในบรรยากาศชั้นน้ีจึงกลายเป็นส่ือไฟฟ้าซ่ึงเรียกวา่ ไอออนไนส์ (ionized) ดงันั้นบรรยากาศชั้นน้ี จึงมีช่ือ
เรียกวา่ ไอโอโนสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศท่ีใหค้ล่ืนวทิยท่ีุส่งข้ึนไปสะทอ้นกลบัมาสู่ผิวโลกได ้

กลไกควบคุมภูมอิากาศ 
 ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ส่องถึงผิวโลกกบัความร้อนท่ีปลดปล่อยออกจากผิวโลกในรูปของรังสี
อินฟาเรด และถูกดูดซบัไวโ้ดยไอน ้ าและคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศน้ี ไม่ใช่เพียงกระบวนการเดียวท่ีควบคุมสภาพ
ภูมิอากาศของบรรยากาศของโลก แต่ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนอีกหลายกระบวนการเช่น อิทธิพลจากกระแสน ้ าในทะเล กระแสลมท่ี
พดัเหนือแผน่ดินและทะเล การระเหยของน ้ า และการตกของฝน ตลอดจนอิทธิพลจากพืชท่ีอยูบ่นผืนแผน่ดินใหญ่ เป็นตน้ 
  การเปลีย่นแปลงช้ันบรรยากาศและผลกระทบ 
 ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงชั้นบรรยากาศนั้นท่ีส าคญัคือ  

1. ปรากฎการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) 
 พลงังานจากดวงอาทิตย ์ เม่ือตกกระทบผิวโลกก็จะสะทอ้นกลบัสู่อวกาศในรูปของรังสีอินฟาเรด หรือคล่ืนความร้อน 
ซ่ึงจะถูกก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ าหนา้ท่ีเป็นฉนวนกกัความร้อนไวภ้ายในชั้นบรรยากาศของผิวโลกเกิดการสะสมอุณหภูมิไว้
ภายใน ท าใหอุ้ณหภูมิของผิวโลกเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญัไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ มีเทน ไนตรัส
ออกไซด ์ซีเอฟซี และโอโซน ซ่ึงแต่ละชนิดสามารถดูดซบัความร้อนไดดี้ ความสามารถในการดูดซบัพลงังานจากรังสีอินฟาเรด
แตกต่างกนัข้ึนกบัชนิดและความเขม้ขน้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) คิดเป็น 0.75% 
ของปริมาณการปล่อยของทั้งโลก โดยประเทศไทยจดัอยูใ่นประเทศท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอนัดบัท่ี 31 ทั้งน้ี ประเทศ
ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกของโลก ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมา ไดแ้ก่ ประเทศจีน 
อินโดนีเซีย บราซิล รัสเซีย ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
อนัดบัท่ี 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงไดแ้ก่ การวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวม ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อมูลค่าการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ หรือท่ีเรียกวา่ Carbon Intensity of Economy  
 2, โลกร้อนขึน้ (global warming) 
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 ผลจากการพฒันา และความกา้วหนา้ทางวทิยาการทัว่โลกมนุษยไ์ดใ้ชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล และมวลชีวภาพจ านวนมาก 
เช่น การเผาไหมน้ ้ ามนั ถ่านหิน ไม ้ การตดัไมท้ าลายป่าและอ่ืนๆ อยา่งมากมาย ท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ิมข้ึนใน
บรรยากาศ จากรายงานการศึกษาของสหประชาชาติร่วมกบัองคก์ารป่าไมเ้ขตร้อนนานาชาติ (ITTO) พบวา่ ในศตวรรษ
น้ีโลกจึงไดสู้ญเสียพ้ืนท่ีป่าเขตร้อนไปแลว้ประมาณ 8 ลา้นตารางกิโลเมตร การท าลายพ้ืนท่ีป่าจ านวนมากเกิดจากโครงการ
พฒันาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และบางคร้ังก็เป็นการท าลายเพ่ือการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเกษตรกรรม พ้ืนท่ี
เมือง เป็นตน้ นอกจากน้ีการเผาป่ายงัท าใหมี้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ านวนมหาศาลสู่บรรยากาศอีกดว้ย การเปล่ียน
พ้ืนท่ีป่ามาเป็นการเพาะปลูก และการปศุสตัว ์ ไดก่้อใหเ้กิดก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด ์ การใชส้ารท าความเยน็และ
อุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์ ท าใหมี้การใชส้ารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) ตลอดจนมลพิษท่ีเกิดจากการจราจร เช่น 
คาร์บอนมอนนอกไซด ์
 การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียส่งผลกระทบต่อวฎัจกัรของน ้ า ท าใหอ้ตัราการระเหยของน ้ าในแหล่งกกัเก็บน ้ า เช่น 
แม่น ้ า ล าธาร และมหาสมุทร รวมทั้งการคายน ้ าจากพืชเพ่ิมข้ึน เม่ือปริมาณไอน ้ าและความช้ืนในอากาศเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลต่อ
การก่อตวัของพายท่ีุทวคีวามรุนแรงข้ึน และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝน หิมะ และลูกเห็บ รวมทั้งท าใหแ้หล่ง
กกัเก็บน ้ าในรูปของหิมะและธารน ้ าแขง็ละลาย การไหลของน ้ าผิวดิน (surface water runoff) และการซึมของน ้ าใตดิ้น 
(groundwater infiltration) จะเร็วและรุนแรงข้ึนจนอาจท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนัในบางพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งกกัเก็บน ้ าตามธรรมชาติอยู่
นอ้ย การระเหยของน ้ ากลายเป็นไอน ้ าอยา่งรวดเร็วอาจท าใหแ้หล่งน ้ าแหง้เหือดลง เม่ือความช้ืนในอากาศลดนอ้ยลง จะส่งผลให้
ปริมาณน ้ าฝนยิง่ลดนอ้ยลงจนเกิดเป็นภยัแลง้ท่ีกินระยะเวลายาวนาน ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
 เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเป็นไปไดสู้งท่ีสตัวแ์ละพืชหลายสายพนัธ์ุในประเทศไทยจะลดลง และ
สูญพนัธ์ุไปในท่ีสุด เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกระจายของแหล่งท่ีอยู ่ เน่ืองจากภูมิอากาศเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัต่อถ่ินท่ีอยูแ่ละวงจรชีวติของพืชและสตัวท์ าใหสื้บทอดขยายพนัธ์ุต่อไปได ้ อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนและปริมาณน ้ าฝนท่ี
เปล่ียนแปลงไปมีผลใหส่ิ้งมีชีวติในระบบนิเวศ  รวมถึงป่าไมต้อ้งมีการปรับตวัเพ่ือใหอ้ยูร่อด  ประเทศไทยไดด้ าเนินงานเพื่อ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริดา้นป่าไม ้ไดแ้ก่ 
โครงการปลูกป่าทดแทน โครงการปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา โครงการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม โครงการปลูก
ป่าตน้น ้ า โครงการปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน ้ า โครงการสร้างป่าเปียกเพ่ือเป็นแนวกนัไฟป่า โครงการบริหารจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์าแบบบูรณาการเพ่ือการอนุรักษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื โครงการ
ส ารวจและจดัท าขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพ แผนการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาป่าไมท่ี้ย ัง่ยนืในเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นตน้  

 3. ระดบัน า้ทะเลสูงขึน้ (sea level rising) 
 อุณหภูมิเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหน้ ้าแขง็ขั้วโลกและหิมะมีปริมาณลดนอ้ยลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัปี ค.ศ. 1980 
(พ.ศ. 2523) ภูเขาน ้ าแขง็หลายแห่งมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นน ้ าแขง็ลดนอ้ยลง และหิมะท่ีปกคลุมจะละลายเร็วข้ึนในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ทะเล
น ้ าแขง็แถบอาร์กติกก็มีพ้ืนท่ีลดลงในทุกๆฤดูกาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูร้อน  แผน่น ้าแขง็แถบกรีนแลนดแ์ละทาง
ตะวนัตกของแอนตาร์กติกามีความหนาลดลง ซ่ึงส่งผลต่อระดบัการเพ่ิมข้ึนของน ้ าทะเล โดยในช่วงปี ค.ศ. 1993-2003 (พ.ศ. 
2536-2546) การละลายของธารน ้าแขง็ ภูเขาและแผน่น ้ าแขง็ มีผลท าใหร้ะดบัน ้ าทะเลเพ่ิมข้ึนถึง 1.2 มิลลิเมตรต่อปี นอกจากการ
ละลายของน ้ าแขง็แลว้ อุณหภูมิท่ีเพ่ิมส่งผลใหม้วลของน ้ าในมหาสมุทรขยายตวั ท าใหร้ะดบัน ้ าทะเลเพ่ิมสูงข้ึนอีก และเกิดการ
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กดัเซาะพ้ืนท่ีชายฝ่ังเสียหาย ระดบัน ้ าทะเลในอดีตจนถึงปลายศตวรรษท่ี 19 ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั จนกระทัง่ในศตวรรษ
ท่ี 20 พบวา่ระดบัน ้ าทะเลเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนปีละประมาณ 1.7 มิลลิเมตร 
 การศึกษาระดบัน ้ าทะเลของประเทศไทยพบวา่ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2537 พ้ืนท่ีตอนล่างของแม่น ้ าเจา้พระยาไดรั้บ
อิทธิพลจากระดบัน ้ าทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2483-2503 ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนประมาณ 3 มิลลิเมตรต่อปี และหลงัจากปี 
พ.ศ. 2503 เป็นตน้มา  ระดบัน ้ าทะเลมีอตัราเพ่ิมสูงข้ึนประมาณ 20 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงคาดวา่ภายในปี พ.ศ. 2563 (ส้ินศตวรรษท่ี 
21) ระดบัน ้ าทะเลในอ่าวไทยจะมีอตัราสูงข้ึนประมาณ 17.28-48.49 มิลลิเมตรต่อปี จากการสงัเกตของคนท่ีอยูบ่ริเวณจงัหวดั
สมุทรปราการ พบวา่ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนเร่ือยๆ และน ้ าข้ึนเกือบตลอด หลกัเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณบางขนุเทียน เดิมอยูบ่น
บกก็จมอยูใ่นน ้ าแลว้ ในประเทศมลัดิฟ ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องศรีลงักา มีเกาะประมาณ 4-5 เกาะ ไดจ้มลงไปในทะเลแลว้ ขณะน้ี
ประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไดมี้การเตรียมการแลว้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ โดย
ค านึงถึงระดบัของน ้ าทะเลดว้ย 

4. โอโซนลดลง (ozone depletion) 

    ชั้นสตราโตสเฟียร์ แสงอาทิตยท่ี์มีรังสีอุลตร้าไวโอเลตท่ีช่วงคล่ืน 180-240 นาโนเมตร เป็นตวัเร่งปฏิริริยาท าให้
โมเลกลุของออกซิเจน (oxygen, O2) แตกออกเป็นอะตอมออกซิเจน (O) และท าใหอ้ะตอมของออกซิเจนไปรวมตวักบัโมเลกลุ
ของออกซิเจนไดเ้ป็นโอโซน  (O2 + O  →   O3 ) โอโซนท่ีเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปริมาณรังสีดวงอาทิตยท่ี์มาตก
กระทบ และเม่ือก๊าซโอโซนกระทบกบัรังสีอุลตร้าไวโอเลตท่ีความยาวคล่ืน 200-320 จะแตกตวัออกเป็นโมเลกลุ ออกซิเจน และ
อะตอมออกซิเจนอีก 1 อะตอม  ดงันั้นปริมาณก๊าซโอโซนท่ีเกิดข้ึนโดยแสงอาทิตยจึ์งอยูใ่นระดบัสมดุล   รังสีอุลตร้าไวโอเลต
ท่ีมาจากดวงอาทิตย ์สามารถแบ่งได ้3 ชนิด คือ 

1) รังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดเอ (UV-A) ท่ีมีความยาวคล่ืน 320-400 นาโนเมตร รังสีช่วงความยาวคล่ืนน้ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ แต่กลบัมีประโยชน์ต่อมนุษยใ์นการช่วยสร้างวติามินดี สามารถผา่นชั้นโอโซนมาสู่ผิวโลก
ไดเ้กือบทั้งหมด 

2) รังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดบี (UV-B) ท่ีมีความยาวคล่ืน 280-320 นาโนเมตร รังสีช่วงความยาวคล่ืนน้ีมีอนัตรายต่อ
มนุษย ์ถูกดูดซบัโดยโอโซนไดถึ้งร้อยละ 70-90 และสามารถเลด็ลอดมายงัผิวโลกไดร้้อยละ 10-3- รังสีส่วนท่ีเลด็
ลอดมาไดน้ี้มีอนัตรายต่อมนุษย ์เช่น ท าใหผ้ิวเกรียม ท าลายเน้ือเยือ่ตา ผิวหนงัแก่ก่อนวยั และเกิดมะเร็งผิวหนงัได ้

3)  รังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดซี (UV-C) ท่ีมีความยาวคล่ืน 200-280 นาโนเมตร เป็นรังสีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ
มากกวา่รังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดบี จะถูกดูดซบัโดยโอโซนไวจ้นหมดส้ินไม่ใหต้กสู่ผิวโลก  
สาเหตุปริมาณโอโซนในช้ันบรรยากาศลดลง 
สาเหตุของปริมาณโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ลดลงนั้น มาจากสารเคมีท่ีมนุษยท่ี์ผลิตข้ึนคือ  

คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (chlorofluorocarbons เขียนยอ่วา่ CFCs) หรือสารซีเอฟซี เป็นตวัท าลายโอโซน เป็นสารท่ีมีความเสถียร
อยา่งยิง่ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ ใชใ้นอุตสาหกรรมท าโฟมและพลาสติกบางชนิด เคร่ืองท าความเยน็ เป็นสารขบัดนัในกระป๋อง
สเปรย ์ ต่อเม่ือสารซีเอฟซีท่ีถูกน ามาใชท้ั้งหมดถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และเน่ืองจากสารซีเอฟซีไม่ละลายน ้ า ดงันั้นจึงไม่
สามารถถูกขจดัไปไดโ้ดยน ้ าฝน ไม่ท าปฏิกิริยากบัสารออกซิไดซ์ในบรรยากาศ และมนัโปร่งใสต่อแสงท่ีตามองเห็น (visible 
light ความยาวคล่ืน 400-700 นาโนเมตร) ดงันั้นสารซีเอฟซีจึงคงอยูใ่นบรรยากาศไดเ้ป็นเวลานาน จนในท่ีสุดแผก่ระจายข้ึนไป
ถึงบรรยากาศชั้นบน  ซ่ึงใชเ้วลา 8-12 ปี จนข้ึนถึงบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องโอโซน สารซีเอฟซีกถูกท าลาย
ดว้ยรังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดซี (UV-C) จากดวงอาทิตยเ์ท่านั้น เพราะวา่สารซีเอฟซีจะโปร่งใสตอ่แสงท่ีตามองเห็น และรังสี
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อุลตร้าไวโอเลตชนิดเอ และบี (UV-A  และ UV-B) รังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดซีเป็นรังสีท่ีมีพลงังานมากพอท่ีจะท าลายโมเลกลุ
ของสารซีเอฟซี ท าใหอ้ะตอมคลอรีนแยกตวัออกมา คลอรีนอิสระจะเขา้ท าปฏิกิริยากบัโอโซนทนัที อะตอมคลอรีนท่ีเขา้ท า
ปฏิกิริยากบัโอโซนแลว้มนัจะแยกเป็นอิสระไดเ้ป็นอะตอมคลอรีนอีกคร้ัง และจะเขา้ท าปฏิกิริยากบัโอโซนโมเลกลุต่อไปใน
ปฏิกิริยาลูกโซ่ ซ่ึงคลอรีนเพียง 1 อะตอม สามารถท าลายโอโซนไดน้บัแสนโมเลกลุ นอกจากสารซีเอฟซีแลว้ก็ยงัมีสารอ่ืนๆ ท่ีมี
คลอรีนเป็นองคป์ระกอบ เช่น ไฮโรเจนคลอไรด ์ (Hydrogenchloride, HCl) ในสถานะท่ีเป็นก๊าซมนัจะโปร่งใสต่อรังสีท่ีตา
มองเห็น ซ่ึงไม่มีผลต่อไฮโดรเจนคลอไรด ์แต่ไฮโดรเจนคลอไรดส์ามารถละลายในน ้ าฝนกลายเป็นกรดไฮโดรคลอริก และตกลง
มายงัพ้ืนโลก ส าหรับสารเคมีชนิดอ่ืน เช่น เมธิลคลอไรด ์(methylchloride, CH3Cl) สามารถท าปฏิกิริยากบัรังสีท่ีตามองเห็น และ
ถูกท าลายโดยสารออกซิไดซ์ในบรรยากาศ นอกจากน้ีก็มีคาร์บอนเตตระคลอไรด ์ (carbontetrachloride, CCl4) คลอรีนตาม
ธรรมชาติจากภูเขาไฟ และน ้ าทะเล แต่สารเหล่าน้ีไม่ไดมี้ส่วนส าคญัเท่ากบัสารซีเอฟซี สารอีกชนิดหน่ึงซ่ึงท าลายบรรยากาศชั้น
โอโซนไดดี้กวา่สารซีเอฟซี คือฮาลอน (halon) ซ่ึงมีโบรมีนเป็นส่วนประกอบและใชเ้ป็นน ้ ายาดบัเพลิง สารเคมีเหล่าน้ีมีส่วนท า
ใหบ้รรยากาศของโลกร้อนข้ึน 
               ผลกระทบจากปริมาณโอโซนในช้ันบรรยากาศลดลง 
 เม่ือโอโซนในบรรยากาสชั้นสตราโตสเฟียร์ลดลง มีผลใหรั้งสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดบีเขา้มาสู่โลกไดม้ากข้ึน เป็น
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ ทั้งมนุษย ์พืช และสตัว ์และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. ผลกระทบต่อมนุษย ์ท าใหผ้ิวหนงัไหม ้ตาพร่า ตาตอ้ ผิวหนา้เห่ียวยน่ก่อนวยั และมะเร็งท่ีผิวหนงั  
2. ผลกระทบต่อพืช และสตัว ์ ผลท่ีมีต่อพืชคือการสงัเคราะห์แสงผิดปกติซ่ึงมีผลต่อผลผลิต  ในทะเลรังสีอุลตร้าไวโอเลต 

จะลดผลผลิตจากแพลงตอนพืช 10-35% (ข้ึนอยูก่บัวา่แพลงคต์อนอยท่ีูผิวน ้ าหรือลึกลงไป) หากบรรยากาศชั้นโอโซนลดลง 25 
%   ส่วนแพลงคต์อนชนิดสตัวอ์าจไดรั้บผลกระทบในระยะต่างๆ ของการเติบโต เน่ืองจากแพลงคต์อนเป็นจุดเร่ิมตน้ของวงจร
อาหารในทะเลเม่ือถูกท าลายไป ยอ่มท าใหส้ตัวท่ี์ใชแ้พลงตอนเป็นอาหารหมดไปดว้ย ในท่ีสุดสตัวน์ ้ าท่ีเป็นอาหารของมนุษยจ์ะ
ลดลง จากการทดลองพบวา่หากบรรยากาศชั้นโอโซนลดลง 16% ปริมาณปลาแอนโชวจีะลดลง 6-9 % และกุง้จะเสียหายมากข้ึน
ไปอีก  นอกจากน้ีมหาสมุทรยงัเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด ์เม่ือไฟโตแพลงคต์อน หรือพืชน ้ าพวกสาหร่าย
สงัเคราะห์แสงไม่ไดต้ามปกติ ยอ่มมีผลกระทบต่อวงจรคาร์บอนและออกซิเจนบนโลกดว้ย 

3. เน่ืองจากรังสีอุลตร้าไวโอเลตสามารถก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาต่างๆ ไดม้ากมาย เช่นเกิดปฏิกิริยากบัไอเสียรถยนต ์และ 
อากาศเสียจากอุตสาหกรรม  ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดก๊าซโอโซนข้ึนในระดบัใกลพ้ื้นโลก แต่โอโซนท่ีเกิดใกลพ้ื้นโลกน้ีมิไดเ้ป็น
ประโยชน์แต่อยา่งใด เพราะเป็นก๊าซพิษต่อมนุษยแ์ละพืชอยา่งรุนแรง โอโซนส่วนน้ีจะไม่เคล่ือนตวัไปสู่บรรยากาศชั้นสตรา
โตสเฟียร์ และถึงแมจ้ะดูดซบัรังสีอุลตร้าไวโอเลต แต่ไม่สามารถแทนท่ีบรรยากาศชั้นโอโซนท่ีถูกท าลายได ้  รังสีอุลตร้าไวโอ
เลตท าลายสารประกอบท่ีใชใ้นการก่อสร้าง สี ภาชนะบรรจุและอ่ืนๆ อีกมากมาย การท าลายจะทวคีวามรุนแรงเม่ืออยูใ่นสถานท่ี
มีอุณหภูมิสูงและมีแสงจา้ โดยเฉพาะประเทศท่ีอยูใ่นเขตร้อน เช่น สีท่ีใชใ้นการก่อสร้าง รังสีอุลตร้าไวโอเลตอาจก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติับางประการท่ีเราสามารถมองเห็นได ้คือสีซีดลง หรือคุณสมบติัอ่ืนๆ เช่นการยดึเกาะ ความยดืหยุน่ ความ
แขง็และความเหนียว  
เอกสารอ่านประกอบ 
คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารอาหาร .  2552.   เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสยาม.จามจุรีโปรดกัส์. กรุงเทพฯ. 
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ค าถามท้ายบท 
1. IPCC เป็นช่ือยอ่ของหน่วยงานใด 
2. ก๊าซเรือนกระจกท่ีพบมากในการท าเกษตรกรรมคือก๊าซใด 
3. ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกคืออะไร 
4. โอโซนชนิดใดเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ 
5. ยกตวัอยา่งสารประกอบท่ีเป็นสาเหตุของการท าลายโอโซนในบรรยากาศ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


