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บทที่ 1 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายสภาวะโลกร้อน 
2. อธิบายผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                  นกัศึกษามีความรูค้วามเข้าใจความหมายของของสภาวะโลกร้อน และปรากฏการณ์ เรือนกระจก 

ขอบข่ายเนื้อหา 
             เรื่องท่ี  1  ความหมายของสภาวะโลกร้อน 

             เรื่องท่ี  2  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
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บทที ่1 

เรื่องที่ 1 สภาวะโลกร้อน  

          ภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ที่ท าให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า ภาวะโลกร้อน ( Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ท าให้เกิดภาวะ
โลกร้อน คือ กิจกรรมที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือน
กระจกโดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง และ การเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม คือ การตัดไม้
ท าลายปุา 

ที่มาและความส าคัญของภาวะโลกร้อน 
          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  (Climate Change) เป็น
ปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิ  ของโลกท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก 
ก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse gases)ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีความส าคัญกับโลกเพราะก๊าซจ าพวก
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ  มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด  
มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด  เพราะไม่มี
บรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึ่งการท าให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้  คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่
ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก  (Greenhouse Effect)แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 
ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการกระท าใดๆที่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น  ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 
ส่วนในล้านส่วน)เป็นครั้งแรกในรอบกว่า6แสนปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซดที่มากข้ึนนี้ได้เพ่ิมการกักเก็บความร้อนไว้
ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อน  ดังเช่นปัจจุบันภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ป ี
พ.ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ.2540 
แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีความไม่แน่นอนหลายประการแต่การถกเถียง 
วิพากษ์วิจารณ์   ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากค าถามที่ว่า "โลกก าลังร้อนขึ้นจริงหรือ" เป็น  "ผลกระทบจากการที่โลกร้อน
ขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร"    ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระท าการ แก้ไข
ออกไปเพียงใด  ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น  และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบมาก  ที่สุดก็คือ
ลูกหลานของพวกเราเอง 
          ปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนข้ึนที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง  ๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะท าให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้น  บรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้นซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดย
เรียกว่า สภาวะเรือนกระจก  

พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟูามีท้ังรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาวบรรยากาศของโลกท า
หน้าที่ปกปูองรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  บนพื้นโลกได้  โมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนและ
ออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์จนท าให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชั้น
บนม ี ีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเป็นประจุ  (บางครั้งเราเรียกชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุนี้ว่า "ไอโอโนสเฟียร์"  
มีประโยชน์ในการสะท้อนคลื่นวิทยุส าหรับการสื่อสาร)  รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศชั้นบนลง
มา แต่ถูกดูดกลืนโดยก๊าซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่
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ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพ้ืนโลก  รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น  ไอน้ าและ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโปสเฟียร์  ส่วนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถ่ีสามารถส่องทะลุชั้น
บรรยากาศได้ 

          ส าหรับ บรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21% ก๊าซอาร์กอน 0.9% 
นอกนั้นเป็นไอน้ าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวนเล็ก น้อย  แม้ว่าไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอนจะเป็น
องค์ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็มิได้มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของโลก ในทางตรงกันข้ามก๊าซโมเลกุลใหญ่ เช่น 
ไอน้ า คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย  กลับมีความสามารถในการดูดกลืน
รังสีอินฟราเรดและมีอิทธิพลท าให้อุณหภูมิของโลกอบ อุ่น  เราเรียกก๊าซพวกนี้ว่า "ก๊าซเรือนกระจก" 
(Greenhouse gas) เนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อนหากปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้วพ้ืนผิวโลกจะ
มีอุณหภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งนั่นก็หมายความว่าน้ าทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเป็นน้ าแข็ง  
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เรื่องที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร? 

          ปรากฏการณ์เรือนกระจก หมายถึง การที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสี
คลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพ้ืนโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออก
นอกบรรยากาศ ท าให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืน บรรยากาศเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่คลุมโลกไว้ ก๊าซที่
ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอก
บรรยากาศ เรียกว่า ก๊าซเรือนกระจก 

 
          "ปรากฏการณ์เรือนกระจก"  (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณ์ท่ีโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรทที่สะท้อนกลับถูกดูดกลืน โดยโมเลกุลของไอน้ า  
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  มีเทน (CH4) และ CFCsไนตรัสออกไซด์  (N2O)ในบรรยากาศท าให้โมเลกุลเหล่านี้มี
พลังงานสูงขึ้น มีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันท าให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นการถ่ายเทพลังงาน และ
ความยาวคลื่นของโมเลกุลเหล่านี้ต่อๆกันไปในบรรยากาศท าให้โมเลกุลเกิดการสั่นการ เคลื่อนไหวตลอดเวลาและ
มาชนถูกผิวหนังของเราท าให้เรารู้สึกร้อน 
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          เรือนกระจก  ในประเทศในเขตหนาวมีการเพาะปลูกพืชโดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิความร้อนโดยใช้
หลักการที่พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจก  แต่ความร้อนที่อยู่ภายในเรือนกระจกไม่สามารถ
สะท้อนกลับออกมาท าให้อุณหภุมิภายในสูงขึ้นเหมาะแก่การเพาะปลูกของพืช จึงมีการเปรียบเทียบปรากฏการณ์
ที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนี้ว่าภาวะ  เรือนกระจก( greenhouse effect)  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) เป็นก๊าซท่ีสะสมพลังงานความร้อนในบรรยากาศโลกไว้มากที่สุดและมีผลท าให้  
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากท่ีสุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ  CO2ส่วนมากเกิดจากการกระท าของมนุษย์
เช่น  

-การเผาไหม้เชื้อเพลิง 
-การผลิตซีเมนต์ 
-การเผาไม้ท าลายปุา  

ก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
     •  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ  
     •  มีเทน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุ เช่น ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ของเสีย อุจจาระ  
     •  CFC เป็นสารประกอบส าหรับท าความเย็น พบในเครื่องท าความเย็นต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกับฟรีออน และ
ยังพบได้ในสเปรย์ต่าง ๆ อีกด้วย  
     •  Nitrous Oxide (N2O) เป็นก๊าซมีพิษท่ีเกิดจากเครื่องยนต์ การเผาถ่านหิน และใช้ประกอบในรถยนต์เพื่อ
เพ่ิมก าลังเครื่อง  
          ก๊าซเหล่านี้เช่น CFC จะท าปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลตและแตกตัวออกเป็นโมเลกุลคลอลีนและ
โมเลกุลต่างๆอีกหลายชนิด ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้จะเป็นตัวท าลายโมเลกุลของออกซิเจนชนิดพิเศษหรือ O3 บนชั้น
บรรยากาศโอโซน ท าให้รังสีอัลตราไวโอเลต และอินฟาเรดส่องผ่านลงมายังพ้ืนโลกมากขึ้น ในขณะเดียวกันก๊าซ
เหล่านี้ก็กันรังสีไม่ให้ออกไปจากบรรยากาศโลก ด้วยว่าที่รังสีเหล่านี้เป็นพลังงาน พวกมันจึงท าให้โลกร้อนขึ้น 
•       ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอน ( HFCS)  
•       ก๊าซเปอร์ฟลูโรคาร์บอน ( CFCS)  
•       ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ ( SF6 )  
ก๊าซเหล่านี้สมควรที่จะต้องลดการปล่อยออกมา  ซึ่งผู้ที่จะลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ได้ก็คือ มนุษย์ทุกคน 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)  
          โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปของพลังงานแสง  พลังงานบางส่วนก็จะสะท้อนกลับออกไปนอก
โลก ในสภาพของพลังงานความร้อน  และพลังงานความร้อนนี้จะถูกก๊าซเรือนกระจก  (Greenhouse Gases) ซ่ึง
มีอยู่ในบรรยากาศตามธรรมชาติในปริมาณที่ไม่มากนัก  ดูดกลืนเอาไว้บางส่วน  พลังงานความร้อนที่ก๊าซเรือน
กระจกดูดกลืนเอาไว้นี้จะท าให้โลกมีความอบอุ่น และท าให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในโลกนี้ได้  ก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   (CO2)  ก๊าซมีเธน  (CH4)  ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ( N2O) และก๊าซโอโซน 
(O3)  นอกจากนี้ ยังมีก๊าซที่ผลิตขึ้นมาใช้ในทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ  ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธรรมชาติ  ได้แก่ คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ( Chlorofluorocarbons-CFC) ไฮโดรคลอ
โรฟลูโอโรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbons -HCFCS)  ไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน ( Hydrofluorocarbons-
HFCS) และเพอร์ฟลูโอริเนตคาร์บอน (Perfluorinatedcarbons-PFCS)  
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          ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศโดยกระบวนการต่าง  ๆ  เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง
และการตัดไม้ท าลายปุา แต่ในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของต้นไม้และปุาไม้ก็ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และเปลี่ยนสภาพให้เป็นมวลชีวภาพ  (Biomass) กระบวนการนี้เรียกว่า  การสะสมคาร์บอนหรือการกักเก็บ 
(Carbon Sequestration) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ส่วนก๊าซมีเธนเกิดข้ึนจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาพที่ปราศจากออกซิเจน  เช่น สภาพน้ าขังในนาข้าว  
การย่อยอาหารโดยการหมักในกระเพาะอาหาร  (Enteric Fermentation) ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ( Ruminant 
Animals)  นอกจากนี้ การบ าบัดน้ าเสีย การกลบฝังขยะ  ตลอดจนพื้นที่ชุ่มน้ ายังเป็นแหล่งการเกิดก๊าซมีเธนได้
อีก นอกจากกระบวนการทางธรรมชาติแล้ว การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนยังท าให้เกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งถูกปลดปล่อย
สู่บรรยากาศด้วย  

          ก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ มีอายุ  และการแผ่รังสีความร้อน ( Radiative Effect) ต่าง ๆ กัน เรียกว่า 
ศักยภาพในการท าให้โลกร้อน ( Global Warming Potentials - GWPs) นิยามของ GWPs คือ ความสามารถ
ของก๊าซเรือนกระจกใด ๆ  ในการท าให้เกิดความอบอุ่นเม่ือเปรียบเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ าหนัก
เท่ากัน เช่นเมื่อพิจารณาในช่วงอายุหนึ่งร้อยปีพบว่า  ก๊าซมีเธนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ มีค่า GWPs เท่ากับ 
210  และ 310 ตามล าดับ หมายความว่า  ก๊าซมีเธนจ านวนหนึ่งตัน  มีศักยภาพในการกักเก็บและแผ่รังสีความ
ร้อน เท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวน 21 ตัน และก๊าซไนตรัสออกไซด์จ านวนหนึ่งตัน  มีศักยภาพในการกัก
เก็บและแผ่รังสีความร้อน  เท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวน 310 ตัน ส่วนก๊าซอ่ืน ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ของมนุษย์ เช่น  สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอนนั้น  มีศักยภาพสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 
100 ถึง 1,000 เท่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ . 2523-2533 ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเธน  ก๊าซไน
ตรัสออกไซด์ สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน  และไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน  ที่ถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศในแต่ละ
ปีปริมาณ 26,000 , 300 , 6 , 0.9 และ 0.1 ล้านตัน ตามล าดับแต่เมื่อพิจารณาตามค่า GWPs แล้วพบว่า 
สัดส่วนของการท าให้โลกร้อนข้ึนของก๊าซมีเธน  ก๊าซไนตรัสออกไซด์ สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน  ไฮโดรฟลูโอโร
คาร์บอน ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 55 , 15 , 6 และ 4 ตามล าดับ  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
          ยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (ประมาณ พ.ศ . 2293-2343) บรรยากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ประมาณ 270 ppm (ส่วนในล้านส่วน)  ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นถึง 356 ppm และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า ใน
ศตวรรษหน้า เมื่อปริมาณของก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากข้ึน ก็จะดูดกลืนและแผ่รังสีความร้อนเอาไว้ในโลกมากขึ้น
ด้วย ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ( Climate Change) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ภาวะ
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โลกร้อน (Blobal Warmming) หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก ( Greenhouse Effects) นักวิทยาศาสตร์ส่วน
ใหญ่เชื่อว่าภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง  แต่จะมีการผันแปรมากน้อยเพียงใด  ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด 
ดังนั้นตาม IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) 1990 และ UNFCC (The United 
Nations Framework Convention on Climate Change) 1996 ได้ท านายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ดังนี้  

o อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 องศาเซลเซียล ภายในปี พ.ศ. 2643 หรือการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิในระดับปานกลางโดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5 - 3.5 องศาเซลเซียล  

o การเปลี่ยนอุณหภูมิในระดับภูมิภาคอาจจะแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยของโลกมาก  แต่ยังไม่
สามารถบ่งชี้ได้อย่างแน่นอนว่าแตกต่างอย่างไร  

o ระดับน้ าทะเล คาดหมายว่าจะสูงขึ้นประมาณ 15 - 95 เซนติเมตร โดยค่าประมาณปานกลางที่ 
50 เซนติเมตร ภายในปี พ.ศ. 2643 ระดับน้ าทะเลจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าภูมิอากาศและ
อุณหภูมิโลก จะไม่มีการปลี่ยนแปลงอีกก็ตาม  

o ผลต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกและปริมาณน้ าฝน คือคาดว่าปุาไม้บางส่วน 
(ประมาณ 1 ใน 3  ถึง  1ใน 7 ของโลก) จะมีการเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้ที่ส าคัญ  

o ประเทศท่ีก าลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศมากกว่า
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ทั้งนี้เนื่องมาจากมีข้อก าจัดในการปรับสภาพให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้   

การประเมินปริมาณการปล่อยออกและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของก๊าซ (Emission by Gas Type)  
          ปริมาณการปล่อยออก และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ไม่ควรแสดงในหน่วยของน้ าหนักของก๊าซ  
เพราะก๊าซแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ และธรรมชาติที่แตกต่างกัน แต่ควรแสดงในรูปของศักยภาพที่ท าให้โลกร้อนข้ึน  
(GWPs) ซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานในการเปรียบเทียบ ดังนั้นรายงานผลการปลดปล่อยออกและการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจก จึงท าได้ในทั้งสองรูปแบบ คือ การรายงานผลโดยมวล (น้ าหนัก) และศักยภาพในการท าให้โลกร้อน  

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามภาคกิจกรรม  
          กิจกรรมที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากที่สุด  ได้แก่ พลังงาน การเปลี่ยนการใช้ที่ดินและปุาไม้
การเกษตร และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีปริมาณการปล่อยออกท่ีพิจารณาตามศักยภาพในการ
ท าให้โลกร้อน (GWPs) ดังนี้  
 พลังงาน  
          ภาคพลังงานมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาจากส่วนของกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย คือ  
            กิจกรรมหลัก 2 อย่าง คือ  
               1.  การเผาผลาญพลังงาน ส่วนใหญ่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีก๊าซอ่ืน ๆ ถูกปล่อย
ออกมาน้อยได้แก่ มีเธน ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอินทรีย์ที่มาจาก
การเผาพลังงานฟอสซิล  
               2.  การระเหยออกมาจากพลังงาน ได้แก่  
                -    การผลิตเชื้อเพลิง เช่นถ่านหิน การปลดปล่อยก๊าซมีเธน  
                -    การผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา ก๊าซและน้ ามัน การปลดปล่อยก๊าซมีเธน และสารอินทรีย์ที่
ไม่ใช่มีเธน  
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              กิจกรรมย่อยต่าง ๆ คือ  
                    1.  การแปรรูปพลังงาน (โรงงานไฟฟูา)  
                    2.  การขนส่ง  
                    3.  อุสาหกรรมอ่ืน ๆ  
                    4.  การเผาไหม้ขนาดย่อย  
                    5.  การระเหยจากเชื้อเพลิง  

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้  
                 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและปุาไม้ท าให้มีการปล่อยออกและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  ซึ่งได้แก่
คาร์บอนไดออกไซด ์โดยถือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมวลชีวภาพในพรรณไม้ในดิน  (อินทรีย์วัตถุในดิน)  ท าให้
เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่  การใช้มวลชีวภาพในการก่อสร้าง  การท าเครื่องเรือน การท า
กระดาษ การใช้ไม้ฟืน  ซึ่งมวลชีวภาพเหล่านี้  ได้มาจากการท าลายปุาธรรมชาติ  และการน าไม้จากปุาปลูกไปใช้  
หรือการปลูกสร้างสวนปุา  ส าหรับส่วนของการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะเกิดขึ้นจากการปลูกปุา
ทดแทน และการปล่อยให้ปุาไม้ถูกท าลาย  หรือพ้ืนที่ที่เคยใช้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ  กลับฟื้นตัวขึ้นมาใหม่อีก  ปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคกิจกรรมต่าง  ๆ และสัดส่วนของศักยภาพในการท าให้ร้อนข้ึนในปี  พ.ศ. 
2533 

 

ภาคกิจกรรม 
ปริมาณการปล่อยออกเทียบเท่า  
คาร์บอนไดออกไซด์ (ล้านตัน) 

สัดส่วนต่อปริมาณก๊าซ  
ที่ปลดปล่อยท้ังหมด (ร้อยละ) 

1.  พลังงาน 79 36 

2.  การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินและปุาไม้ 

78 35 

3.  การเกษตร 54 24 

4. กระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรม 

10 4 

5.  ของเสีย 3 1 

รวม 225 100 
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สรุปการเรียงล าดับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
       จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 8 อันดับ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการท าให้
โลกร้อน  
        1.    การท าลายปุา                                   82         ล้านตัน     (33 เปอร์เซนต์)  
        2.    การท านาข้าว                                   38         ล้านตัน     (15 เปอร์เซนต์)  
        3.    การผลิตไฟฟูา                                  28         ล้านตัน     (11 เปอร์เซนต์)  
        4.    การขนส่ง                                        28        ล้านตัน     (28 เปอร์เซนต์)  
        5.    การใช้มวลชีวภาพจากปุาไม้                   20        ล้านตัน     (20 เปอร์เซนต์)  
        6.    ปศุสัตว์                                           13        ล้านตัน     (5  เปอร์เซนต์)  
        7.    อุตสาหกรรมย่อย                                13        ล้านตัน     (5  เปอร์เซ็นต์)  
        8.    กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม              8        ล้านตัน     (4  เปอร็เซนต์)  
 ส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหลือจะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมกับ 6.5 เปอร์เซนต์  

          ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก  ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และ
สังคมของมนุษย์ทั้งโลก  ที่นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
     (1)   ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 
สภาวะโลกร้อนที่มนุษย์สร้างข้ึนได้ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นตลอดศตวรรษที่ผ่านมา  โดยนักวิทยาศาสตร์สามารถ
พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบถึงความดันบรรยากาศด้วย  และการเปลี่ยนแปลงในความดัน
บรรยากาศนี้เองที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศโลก เพราะความดันอากาศจะควบคุมการไหลเวียนบรรยากาศ  ดังนั้นจึง
มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของความชื้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อปริมาณของฝนที่ตก , อุณหภูมิ
, ลม, และพายุ  

     2)   ผลกระทบต่อแหล่งน้ า 
เมื่อมีฝนตกหนักขึ้น จนเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม  ดินอันอุดมสมบูรณ์จะถูกพัดพาไปตามล าน้ าเกิดเป็นความ
ขุ่นของสายน้ า ที่เมื่อตกตะกอนจะสร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ า เมื่อสายน้ าขุ่นไหลออกสู่ชายฝั่งจะท าลายแนว
ปะการัง แหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ า  นอกจากนั้นแล้วตะกอนดินที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง  ยังช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายตามชายฝั่ง เมื่อสาหร่ายเหล่านี้ตายลง  จะเกิดการเน่าเสีย  ที่ลดปริมาณออกซิเจนในน้ า
จนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า 

     (3) ผลกระทบต่อแหล่งพลังงาน 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อแหล่งพลังงาน เกิดข้ึนกับกิจกรรมขุดเจาะน้ ามันในมหาสมุทรที่อยู่ใต้อิทธิพลของสภาพ
ภูมิอากาศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดพายุหมุนที่รุนแรงย่อมเป็นอุปสรรคในการขุดเจาะน้ ามันในทะเลและ
มหาสมุทร วาตภัยอาจกระหน่ าแท่นขุดเจาะน้ ามันในทะเลจนอับปาง การผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานน้ า  พลังงาน
นิวเคลียร์ พลังงานลม ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมากกว่าการผลิต
พลังงานรูปแบบอื่นๆ  โดยเฉพาะระดับน้ าที่ลดลงอย่างมากของเขื่อนในหน้าแล้ง  ท าให้มีปริมาณน้ าไม่พอต่อการ
ผลิตไฟฟูา  
(4) ผลกระทบต่อระดับน้ าทะเลและท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ 
นักวิทยาศาสตร์คาดว่าถ้าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนอีก 0.3OC จะท าให้กราเซียร์ (glacier) เกิดการละลาย
จนระดับน้ าในมหาสมุทรเพ่ิมข้ึนอีก  100 เมตร  การขยายตัวของมหาสมุทรท าให้เมืองที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
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และท่ีราบลุ่มปากแม่น้ า ที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลไม่มาก จะถูกน้ าท่วม จนมนุษย์ต้องมีการย้ายถิ่นฐานใหม่  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพสังคม 
      (5) ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมสูงขึ้นจะเร่งการเจริญเติบโตของพืช   แต่ในบริเวณท่ีมีการจัดสรรน้ าในการ
ชลประทานได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเกษตรกรรม   อากาศที่ร้อนขึ้นจะเร่งการระเหยและการคายน้ า
ของพืช ท าให้พืชเกิดอาการเหี่ยวแห้งตาย    ในขณะเดียวกัน  อากาศร้อนยังเร่งการเจริญเติบโตของแมลงและ
จุลินทรีย์บางชนิดที่ท าลายพืช 
     (6) ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของโลก 
ระดับน้ าทะเลที่สูงและอุ่นขึ้น ท าให้สัตว์และพืชต่างๆต้องปรับตัวอย่างหนักเพ่ือความอยู่รอด  และถ้าปรับตัวไม่ได้
ก็จะล้มตายลง   เช่นในปี 1998 อุณหภูมิที่สูงข้ึนของน้ าทะเลได้ท าลายปะการังของโลกไป ร้อยละ  10 และส่งผล
กระทบต่อการสืบพันธ์ของสัตว์และปลาน้ าเย็น  นอกจากนั้นระดับน้ าที่สูงขึ้นยังท าให้เกิดการสูญพันธ์ของกบ  50 
ชนิดในปุาของคอสตาริก้า  (Coata Rica) ในมหาสมุทรอาร์คติกแมวน้ าและหมีขาว  ก าลังเผชิญชะตากรรมท่ี
เลวร้ายจากช่วงฤดูหนาวที่สั้นลง ส่วนดินแดนในเขตมรสุม  จะมีพายุฤดูร้อนเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น โดย
ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น  ท าให้เกิดการสูญเสียของผลิตผลทางการเกษตรและมีการระบาดที่มากข้ึนของแมลงและ
เชื้อโรคหลายชนิด  นอกจากนั้นการระบาดนี้ยังค่อยๆลามขึ้นไปในดินแดนทางข้ัวโลกและท่ีสูงตามยอดเขาที่เคย
หนาวเย็น  
     (7) การสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ท่ีผิดปรกติบนผิวโลก 
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าความผิดปกติในการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ของโลกในฤดูกาลต่างๆ  มีสาเหตุมาจาก
การตัดไม้ท าลายปุาในเขตร้อนชื้น และ การหายไปของน้ าแข็งที่ข้ัวโลก   
เนื่องจากแถบเส้นศูนย์สูตรเป็นบริเวณท่ีได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุด  ดังนั้นการหายไปของปุาในเขตร้อนชื้น จึงท า
ให้การสะท้อนรังสีของโลกผิดปกติไป ซึ่งจะสัมพันธ์กับความผิดปกติของปริมาณน้ าฝนที่ตก 
     (8)  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
การเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศท าให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยของมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  
อากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงจะบั่นทอนสุขภาพในการท างานของมนุษย์ ก่อให้เกิดความกดดันต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจ ร่างกายจึงมีภูมิคุ้มกันที่ต่ าลงจนง่ายต่อการรับเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ  โดยอุณหภูมิและ
ความชื้นที่สูงเกินไปอาจท าให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันจนเกิดการเสียชีวิตได้  เช่นกรณีคลื่นความร้อน  (heat wave) 
ที่แผ่ขยายสู่ เมืองชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี  1995 ท าให้มีผู้สูงอายุ เด็กและคนปุวย  เสียชีวิต 739 คน
ภายในเวลา  1 สัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิสูง  37OC ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ  90 และในเดือนสิงหาคม ปี ค .ศ 2003 
คลื่นความร้อนได้ท าให้คนยุโรปเสียชีวิตประมาณ  35,000 คน โดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสแห่งเดียวมีคนเสียชีวิตถึง  
14,802 คน โดยอากาศอุ่นชื้นที่รุนแรงของคลื่นความร้อน  ท าให้ร่างกายของมนุษย์สูญเสียน้ าอย่างมาก จนจิตใจ
เกิดความสับสน  มีปัญหาต่อระบบการหายใจ อากาศร้อนท าให้เลือดสูญเสียความสามารถในการจับตัวเป็นก้อน  
เกิดเลือดออกตามทวารและอวัยวะต่างๆเช่น หู ตา จมูก ปากเป็นต้น 

มาตรการการใช้พลังงานของประเทศไทยเพื่อประหยัดพลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก  
          ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานมากขึ้นซึ่งพลังงานเหล่านี้ต้องซื้อจากต่างประเทศถึง  65 
เปอร์เซนต์ คิดเป็นเงินประมาณ 2 - 3 แสนล้านบาทต่อปี   ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าเงินงบประมาณประจ าปีของ
รัฐบาล ท าให้เกิดผลกระทบต่อดุลการค้าและดุลการบัญชีเดินสะพัดต่าง  ๆ นอกจากนี้แล้ว  ยังส่งผลให้ต้องมีการ
ขยายสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ต้องสร้างโรงกลั่นน้ ามัน  ท่อส่งน้ ามัน ท่อส่งก๊าซ  และโรงไฟฟูาเพ่ิมข้ึน  
ซึ่งส่วนมากจะต้องกู้ยืมงบประมาณจากต่างประเทศ  ท าให้เกิดภาวะหนี้สินของประเทศ  นอกจากนี้ ยังท าให้เกิด
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ปัญหาจึงเน้นที่การประหยัดพลังงาน ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายในหลาย ๆ ด้าน  เพ่ือให้มีการประหยัดพลังงาน
ในประเทศ เช่น มาตรการทางด้านกฎหมาย มาตรการทางด้านภาษี  มาตรการทางด้านการเงิน  และมาตรการ
ด้านการจัดการใช้ไฟฟูา เป็นต้น  

มาตรการทางด้านกฎหมาย  
          พ.ร.บ. การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ที่ส่งเสริมให้เกิดวินัยในการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานและอาคาร โดยใช้มาตรการบังคับควบคู่ไปกับการจูงใจโดย ได้จัดกองทุนเพ่ือการสนับสนุนทางด้าน
การเงินแก่ผู้ประสงค์ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมีบทลงโทษส าหรับอาคารที่ละเลยที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ที่ออกตาม พ.ร.บ. โดยบทบาทของรัฐ คือการสร้าง และการใช้กลไกในการให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานของผู้ใช้พลังงาน  

มาตรการทางด้านภาษี  
          โดยลดภาษีน าเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือที่ประหยัดพลังงานต่าง ๆ  

มาตรการทางด้านการเงิน  
          แผนงานอนุรักษ์พลังงานและแนวทางให้การสนับสนุนจากกองทุน  
       1.  แผนภาคบังคับ  เป็นแผนงานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎหมาย ส าหรับโรงงานและอาคารควบคุม
การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐ โรงงานและอาคารทั่วไป  ที่มีความประสงค์จะด าเนินการอนุรักษ์
พลังงาน เช่นเดียวกับโรงงาน และอาคารควบคุม  โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุน  จะต้องเป็นโรงงานหรืออาคาร
ควบคุมและอาคารของรัฐ  ที่มีความต้องการใช้ไฟฟูา ตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ ขึ้นไป  หรือเจ้าของโรงงานและอาคาร
ควบคุมท่ัวไป ที่มีความสนใจในการอนุรักษ์พลังงาน  
       2.  แผนงานภาคความร่วมมือ   เป็นแผนงานที่เกี่ยวกับให้การสนับสนุน  และความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตด้าน
เกษตรกรรม และด้านอุตหสากรรมในชนบท ให้มีการน าพลังงานหมุนเวียนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมา
ใช้อย่างแพร่หลาย  ให้เกิดตลาดของสินค้าและบริการที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน  รวมทั้งให้มีการน าผล
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในโรงงาน อาคาร และครัวเรือน  
        3.  แผนงานสนันสนุน   เป็นแผนงานที่เกี่ยวกับการวางแผน ก ากับ  ดูแล ประเมินผล การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้แผนงานอนุรักษ์พลังงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการด้านการจัดการการใช้ไฟฟ้า  
          ความต้องการใช้ไฟฟูาสูงสุดในประเทศไทย เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 จ านวน 14,506 เมกกะ
วัตต์ ในขณะที่เดือนธันวาคม 2540 ความต้องการใช้ไฟฟูาสูงสุดมีเพียง 12,876.6 เมกกะวัตต์  
          จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตั้งแต่ปี 2540 และคาดหมายว่าจะต่อเนื่องไปอีก 1 - 2 ปี คณะกรรมการ
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟูา  ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2541 ความต้องการไฟฟูาจะเพ่ิมข้ึน  อย่างไรก็ตาม  เมื่อ
เปรียบเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟูาที่เกิดขึ้นจริง  พบว่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้  นับเป็นปีแรกในรอบ 114 ป ี
ตั้งแต่มีการใช้ไฟฟูาในประเทศไทย ที่มีการใช้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีระบบผลิตไฟฟูาภายใน   2 - 3 ปี ข้างหน้า 
จะมีก าลังผลิตส ารองเกินความต้องการกว่า 25 เปอร์เซนต์  
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          นอกจากมาตรการการใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก  การจัดหาพลังงานหมุนเวียน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือมาใช้ทดแทน  ก็เป็นนโยบายที่ส าคัญท่ีจะช่วยปูองกันและลดก๊าซเรือนกระจก  เนื่องจากการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง ประเภทฟอสซิล  ได้แก่ถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ  เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดก๊าซ
เรือนกระจก  

การจัดหาพลังงานหมุนเวียนทดแทนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก  
การพัฒนาพลังน้ า  
          พลังน้ าเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ส าคัญ  และมีการน ามาใช้มากเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอื่น  
ๆ ประเทศไทยมีโครงการหลายโครงการที่จะน าพลังงานน้ าจากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ประโยชน์ได้แก่  

-    โครงการไฟฟ้าพลังน้ าสตึงนัม  เป็นโครงการร่วมไทย - กัมพูชา แม่น้ าสตึงนัม  เป็นแม่น้ าในเขต
ประเทศกัมพูชาไหลจากเหนือลงใต้ ขนานและใกล้กับพรมแดนไทย - กัมพูชา บริเวณจังหวัดตราด มีพ้ืนที่ลุ่มอยู่ท่ี
ปากแม่น้ า ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร มีฝนตกชุกมากกว่า 4,000 มิลลิเมตรต่อปี เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะกับการ
สร้างโรงงานไฟฟูาพลังน้ า โดยก่อสร้างเข่ือนบนแม่น้ าสตึงนัม และชักน้ าเข้าเขตโรงงานไฟฟูาในประเทศไทย 
โครงการไฟฟูาพลังน้ าสตึงนัม จะประกอบด้วยเขื่อน 3 เขื่อน และถ้าโครงการนี้สร้างส าเร็จ ก๊าซจะมีก าลังการ
ผลิตไฟฟูาประมาณ 439.3 เมกกะวัตต์ ผลิตไฟฟูาได้รวมประมาณ 839 ล้านหน่วยต่อปี 
        -    โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง  เป็นโครงร่วมระหว่าง ไทย ลาว พม่า เวียดนาม  มีจุดประสงค์เพ่ือการ   
พัฒนาน าน้ าจากลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่างข้ึนมา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม แก่ประชาชนและ
ประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ าโขง ซึ่งนอกจากจะน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟูาพลังน้ าแล้ว
ประมาณกันว่า ถ้ามีการจัดสรรที่ดีแล้ว จะสามารถน ามาใช้พื้นที่ชลประทานได้กว่า 37 ล้านไร่  นอกจากนี้ยังมี
โครงการแม่น้ าสาละวิน ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทย - พม่า อีกด้วย  

การพัฒนาชีวมวลเพื่อผลิตก าลังและความร้อน  
          พลังงานชีวมวล  เป็นพลังงานจากสารทุกรูปแบบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต  (ยกเว้นที่ได้กลายเป็นเชื่อเพลิง
ประเภท ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติไปแล้ว) ทั้งนี้ รวมถึงการรวมผลิตจากการเกษตรและปุา
ไม ้ของเสียจากสัตว์ เช่น มูลสัตว์ และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร ขยะ  และน้ าเสียจากชุมชน  สืบ
เนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  ท าให้เกิดการสะสมของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) ที่จะน าไปสู่ภาวะเรือนกระจก  ในขณะที่การใช้ชีวมวลเป็นพลังงานจะไม่เพ่ิมปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟูา
จากชีวมวลด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมาก และมีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานจากชีวมวลเพ่ิมข้ึนโดยสัดส่วนของ
การใช้ชีวมวลในประเทศอุตสาหกรรมสามารถเห็นได้ชัดเจนจากแนวโน้มการใช้ที่สูงขึ้น  
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การปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อใช้เป็นพลังงานและในการพาณิชย์อ่ืน ๆ  

          ต้นไม้และปุาไม้  ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสภาพให้เป็นมวลชีวภาพ  (Biomass) 
กระบวนการนี้เรียกว่า การสะสมคาร์บอน หรือการกักเก็บ ซึ่งถือได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่สุด  ใน
การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการปลูกไม้โตเร็ว  เพ่ือลดการท าลายปุาไม้ที่มีตาม
ธรรมชาติและน าไม้โตเร็วไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ ตามวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือการอุปโภคบริโภค  เพ่ือท ายา 
เพ่ือท าฟืนและอ่ืน ๆ  โดยมีการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม  มีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์  มีการเพาะ
ขยายกล้า นอกจากการปลูกต้นไม้โตเร็วแล้ว  ยังมีการสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ในเมือง  เพ่ือลดมลพิษ  และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 

 

การน าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้า  
          พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก  โดยการน า
แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟูา   ซึ่งแนวโน้มลักษณะของโรงไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์ในอนาคตจะเป็นโรงไฟฟูา
ขนาดเล็ก ที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ หรือตามบ้านพักอาศัยของประชาชน เป็นโรงไฟฟูาที่สะอาด
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการบ้านแสงอาทิตย์  โครงการที่จะได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิต
พลังงานไฟฟูาขายให้กับการไฟฟูาฝุายผลิต  โดยท าการติดตั้งแผงรับเซลล์รับแสงอาทิตย์ไว้ที่หน้าบ้านเพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟูา ไฟฟูาส่วนที่ผลิตออกมาเกินความต้องการใช้ภายในบ้านก็จะสามารถขายให้แก่การไฟฟูาฝุายผลิต
ได้ และถ้าไฟฟูาที่ผลิตได้เองไม่พอใช้หรือในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟูา  เราก็สามารถซื้อไฟฟูาจากการ
ไฟฟูาฝุายผลิตได้  โดยวิธีค านวณจากพลังงานไฟฟูาที่ซื้อผ่านมิเตอร์ซื้อไฟฟูา  หักลบกับพลังงานที่จ าหน่ายผ่าน
มิเตอร์ขายไฟฟูา  
             ส่วนพลังงานลมที่จะน ามาใช้ผลิตไฟฟูานั้น ผลการศึกษาพบว่าพลังงานลมในทะเลไทยนั้นยังมีก าลังไม่
แรงพอ ถึงจะผลิตกระแสไฟฟูาออกมาได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตกับการใช้ไฟฟูาโดยวิธีอ่ืนแล้ว 
การผลิตไฟฟูาจากพลังงานลมยังมีต้นทุนสูงกว่าอยู่มาก  

              มาตรการปูองกันและลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยนั้น  ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านกฎหมาย 
มาตรการทางด้านภาษี มาตรการทางด้านการเงิน  มาตรการทางด้านการจัดการใช้ไฟฟูา ตลอดจนนโยบายการ
จัดหาพลังงานหมุนเวียนต่างๆ นั้น บางมาตรการก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ บางมาตรการยังเป็นเพียง
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โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ ดังนั้นการที่จะให้มาตรการดังกล่าวด าเนินไปและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้นั้น ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความร่วมมือร่วมใจ  และความตั้งใจของหน่วยงานทุกฝุาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และประชาชน  ในการที่จะช่วยกันลดและปูองกันการเกิดก๊าซเรือนกระจก ตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกท่ีต้องพยายามลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงให้ได้ ภายในปี ค.ศ . 2020 นั้นก็คงหมายถึงว่า มาตรการการปูองกันเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
ดังกล่าวควรต้องเริ่มและด าเนินการต่อ ตั้งแต่วันนี้  
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แบบฝึกหัดวิชา พว 02018  สภาวะโลกร้อน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

1. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนคืออะไร 

    ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
    ข. การกระท าของมนุษย์   

    ค. การใช้พลังงานมากเกินไป  

    ง. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ                                                   

2. กลไกท่ีท าให้โลกเรารักษาพลังงานความร้อนไว้ได้คืออะไร  

    ก.  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
    ข.  คาร์บอนไดออกไซด์ , co , CFCs 
    ค.  ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ  

    ง.  การสลายตัวของอินทรียวัตถุ                

3. ก๊าซในข้อใดที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื่อนกระจกทั้งหมด  

    ก.  คาร์บอนไดออกไซด์ , co , มีเทน  

    ข.  คาร์บอนไดออกไซด์ , co , CFCs 
    ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ , CFCs , ไนตรัสออกไซด์  
    ง.  คาร์บอนไดออกไซด์ , ออกซิเจน  , ไนตรัสออกไซด์                           

4. รังสีที่ท าให้โลกร้อนข้ึนคือรังสีชนิดใด  

    ก.  รังสีเอ็กซ์และรังสีอัลตราไวโอเลต  

    ข.  รังสีอินฟาเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต  

    ค.  รังสีอินฟาเรดและรังสียูวี  

    ง.  รังสียูวีและรังสีเอ็กซ์             

5. ข้อใดคือความหมายของปรากฎการณ์เรือนกระจก  

    ก.  ปรากฏการณ์ที่ท าให้เกิดไฟปุาลุกลามทั่วทุกมุมโลก  

    ข.  ปรากฏการณ์ที่กระแสน้ าอุ่นในมหาสมุทรไหลเปลี่ยนทิศทาง  

    ค. ปรากฏการณ์ที่บรรยากาศชั้นโอโซนถูกท าลาย  

    ง.  ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีก๊าซเรือนกระจกห่อหุ้มโลกมากข้ึน       
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6.ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ท่ีท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดจากการสะสมของแก๊สใดใน
บรรยากาศเหนือพ้ืนโลก 

  ก   โอโซน  

      ข   ไนโตรเจน 

  ค   คาร์บอนไดออกไซด์  

  ง   คาร์บอนมอนอกไซด์                                                                      

 7.สาเหตุที่อุณหภูมิของบรรยากาศภายในโลกร้อนข้ึนทุกปีและมักไม่เป็นไปตามฤดูกาลนั้นนักวิทยาศาสตร์
สันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด 

  ก   ปุาไม้มีปริมาณลดลง 

  ข   โลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้น 

  ค   โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น 

  ง   แหล่งอุตสาหกรรมปล่อยแก๊สพิษมากข้ึน                                        

   8.กิจกรรมใดที่ไม่ได้ช่วยปูองกันให้บรรยากาศเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกลดลง  

  ก   ปลูกต้นไม้               

      ข งดใช้สารซีเอฟซี 

  ค   ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง  

  ง   เพ่ิมปริมาณไอน้ าในอากาศ                                                                

   9.ท่านคิดว่าภาวะโลกร้อน (Global Warming) มีสาเหตุมาจากข้อใดมากท่ีสุด     

      ก   มนุษย์               

      ข โรงงานาอุตสาหกรรม 

  ค   การขนส่ง  

  ง   ภัยธรรมชาต ิ   

  10.สภาวะโลกร้อนหมายถึงข้อใด 

      ก   ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากข้ึน               

      ข ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

  ค   การที่อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึนซึ่งผลมาจากภาวะเรือนกระจก  

  ง   โลกหมุนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์                                                               

เฉลย 1.ก   2.ก   3.ค   4.ข   5.ง   6.ค   7.ค   8.ง   9.ก   10.ค 
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บทที่ 2 
 

ตัวชี้วัด 
          อธิบายสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. สามารถบอกสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนได้ 
          2.  สามารถปฏิบัติการทดลองด้วยการจ าลองสถานการณ์สภาวะโลกร้อนได้ 
 3.  บอกผลกระทบการเกิดสภาวะโลกร้อนได้ 
           
ขอบข่ายเนื้อหา 
         เรื่องท่ี  1  สาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อน  
         เรื่องท่ี  2  ปฏิบัติการทดลองด้วยการจ าลองสถานการณ์สภาวะโลกร้อน 
         เรื่องท่ี  3  ผลกระทบการเกิดสภาวะโลกร้อน 
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บทที ่2 

เรื่องที่ 1 สาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อน 
 สาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อน 

          ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติท่ีมาถึง โดยที่เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ  การ
ที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ  เพ่ือผลิตพลังงาน เราต่างทราบดีถึง
ผลกระทบบางอย่างของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของน้ าแข็งในข้ัวโลก ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น ความแห้งแล้ง
อย่างรุนแรง การแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน  โดยผู้ที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ประเทศตามแนวชายฝั่ง ประเทศที่เป็นเกาะ  และภูมิภาคท่ีก าลังพัฒนาอย่าง
เอเชียอาคเนย์ 

          จากการท างานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
องค์การวิทยาศาสตร์  ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ เฝูาสังเกตผลกระทบต่างๆ  และได้พบหลักฐานใหม่ที่
แน่ชัดว่า จากการที่ภาวะโลกร้อนข้ึนในช่วง 50 กว่าปีมานี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งส่งผล
กระทบอย่างต่อเนื่องให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึนในทุกหนทุกแห่ง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส  

          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงซึ่งเกิดข้ึนบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่  ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง 
วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟูาคะนอง พายุทอร์นาโด แผ่นดินถล่ม  และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะ
อันตรายเหล่านี้พบว่า  ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เสี่ยงกับการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  ซึ่งได้รับผลกระทบมากกว่า
พ้ืนที่ส่วนอื่นๆ  ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่และช่วยเหลือเท่าท่ีควร นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า  การที่อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ปริมาณผลผลิตเพ่ือการบริโภคโดยรวมลดลง  ซึ่งท าให้จ านวนผู้อดอยากหิวโหยเพิ่มข้ึน
อีก 60-350 ล้านคน 

          ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์  มีโครงการพลังงานต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น และการด าเนินงานของโครงการ
เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น  การเปลี่ยนแปลงของฝนที่ไม่ตกตาม
ฤดูกาล และปริมาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละช่วงได้เปลี่ยนแปลงไป  การบุกรุกและท าลายปุาไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์  การ
สูงขึ้นของระดับน้ าทะเลและอุณหภูมิของน้ าทะเล  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศน์วิทยาตามแนว
ชายฝั่ง และจากการที่อุณหภูมิของน้ าทะเลสูงขึ้นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนสีของน้ าทะเล  ดังนั้น แนว
ปะการังต่างๆ จึงได้รับผลกระทบและถูกท าลายเช่นกัน 

          ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของประเทศท่ีมีชายฝั่งทะเล  ที่มีความยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร และเป็น
แหล่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
และความไม่แน่นอนของฤดูการที่ส่งผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรม มีการคาดการณ์ว่า  หากระดับน้ าทะเล
สูงขึ้นอีกอย่างน้อย 1 เมตร ภายในทศวรรษหน้า หาดทรายและพ้ืนที่ชายฝั่งในประเทศไทยจะลดน้อยลง สถานที่
ตากอากาศชายทะเล  รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น พัทยา และ  ระยองจะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง แม้แต่กรุงเทพมหานคร ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นนี้
เช่นกัน 
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          ปัญหาด้านสุขภาพ  ก็เป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  จากสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงนี้ด้วย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น  ส่งผลให้มีการเพ่ิมข้ึนของยุ่งมากขึ้น  ซึ่งน ามาสู่การ
แพร่ระบาดของไข้มาเลเรียและไข้ส่า นอกจากนี้โรคที่เก่ียวข้องกับน้ า  เช่น อหิวาห์ตกโรค  ซึ่งจัดว่าเป็นโรคที่แพร่
ระบาดได้อย่างรวดเร็วโรคหนึ่งในภูมิภาคนี้ คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากอุณหภูมิและความชื้น
ที่สูงขึ้น คนยากจนเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง นี้  ประกอบกับการให้ความรู้
ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพท่ีดี ยังมีไม่เพียงพอ 

          ปัจจุบันนี้สัญญาณเบื้องต้นของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  ได้ปรากฏขึ้นอย่างแจ้งชัด ดังนั้น 
สมควรหรือไม่ท่ีจะรอจนกว่าจะค้นพบข้อมูลมากขึ้น หรือ มีความรู้ในการแก้ไขมากขึ้น ซึ่ง        ณ เวลานั้น
ก็อาจสายเกินไปแล้วท่ีจะแก้ไขได้ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 

 
 
          ปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนข้ึนที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง  ๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น  ซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า 
สภาวะเรือนกระจก  

          พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา  มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว  บรรยากาศของโลกท า
หน้าที่ปกปูองรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกได้  โมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนและ
ออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์จนท าให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชั้น
บนมีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเป็นประจุ (บางครั้งเราเรียกชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุนี้ว่า  "ไอโอโนสเฟียร์"  
มีประโยชน์ในการสะท้อนคลื่นวิทยุส าหรับการสื่อสาร)  รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศชั้นบนลง
มา แต่ถูกดูดกลืนโดยก๊าซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่
ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพ้ืนโลก  รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น  ไอน้ าและ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโปสเฟียร์  ส่วนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถ่ีสามารถส่องทะลุชั้น
บรรยากาศได้  
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ภาพประกอบ การกรองรังสี 

 
          ส าหรับ บรรยากาศของ โลกประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน  78% ก๊าซออกซิเจน 21% ก๊าซอาร์กอน 0.9% 
นอกนั้นเป็นไอน้ า  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวนเล็กน้อย แม้ว่าไนโตรเจน ออกซิเจน  และอาร์กอนจะเป็น
องค์ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็มิได้มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของโลก  ในทางตรงกันข้ามก๊าซโมเลกุลใหญ่ เช่น 
ไอน้ า คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน  แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย กลับมีความสามารถในการดูดกลืน
รังสีอินฟราเรด  และมีอิทธิพลท าให้อุณหภูมิของโลกอบอุ่น เราเรียกก๊าซพวกนี้ว่า  "ก๊าซเรือนกระจก"  
(Greenhouse gas) เนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อน หากปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ว พื้นผิวโลก
จะมีอุณหภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งนั่นก็หมายความว่าน้ าทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเป็นน้ าแข็ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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เรื่องที่ 2 ปฏิบัติการทดลองด้วยการจ าลองสถานการณ์สภาวะโลกร้อน 

ปฏิบัติการทดลองด้วยการจ าลองสถานการณ์วิธีลดภาวะโลกร้อน 

          ทกุวันนี้ คงสามารถรู้สึกได้กนัทกุคนถงึ ภาวะโลกรอ้น ซงึปญัหาดังกล่าวทวคีวามรนุแรงเพ่ิมขึ้นทุก
วัน ถ้าเราสังเกตุจากข่าวประจ าวัน จะทราบถึงความผิดปกติของโลกเราน้ าท่วม โคลนถล่ม แผ่นดินไหว 
อากาศร้อนผิดปกติ ที่อินเดียปัจจุบันอุณหภูมิสูงถึง  50 องศาเซลเซียส เกิดจากผลผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่ง
เกิดขึ้นทุกวัน ความร้อนต่างๆและ สารเคมีที่ลอยสู่อากาศปกคลุมโลกดังนั้นจึงช่วยกันทดลองสถานการณ์ 10 
วิธีเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

          1. ทดลองลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟูา เช่น แอร์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม หาก
เป็นไปได้ ใช้วิธี เปิดหน้าต่าง ซึ่งบางช่วงที่อากาศดีๆ สามารถท าได้ เช่นหลังฝนตก หรือช่วงอากาศเย็น เป็น
การลดค่าไฟ และ ลดความร้อน เนื่องจากหลักการท าความเย็นนั้นคือ การถ่ายเทความร้อนออก ดังนั้นเวลา
เราใช้แอร์ จะเกิดปริมาณความร้อนบริเวณหลังเครื่องระบายความร้อน  
         2. ทดลองเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน ในกรณีที่สามารถท าได้ ได้แก่ รถไฟฟูา รถตู้ รถเมลล์เนื่องจาก
พาหนะ แต่ละคัน จะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งจะเกิดความร้อน และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น
เมื่อลดปริมาณจ านวนรถ ก็จะลดจ านวนการเผาไหม้บนท้องถนน ในแต่ละวันลงได้ 

          3. ทดลองเดินเข้าห้างสรรพสินค้า แล้วเปิดประตูทิ้งไว้ เนื่องจากห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างนั้น มีพื้นที่
มาก กว่าจะท าให้เกิดความเย็นได้ ก็จะก่อให้เกิดเกิดความร้อนปริมาณมาก ดังนั้นเมื่อปิดประตูทิ้งไว้ แอร์ก็จะ
ยิ่งท างานมากขึ้นเพ่ือให้ได้ความเย็นตามที่ระบุไว้ในเครื่อง ซึ่งประตูที่เปิดอยู่จะน าความร้อนมาสู่ตัวห้างเครื่อง
ก็จะท างานวนอยู่อย่างนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนอีกปริมาณมากต่อสภาพภายนอก 

          4. เราควรพยายามรับประทานอาหารให้หมด เศษอาหารที่เหลือทิ้งไว้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่ง
ก่อให้เกิดปริมาณความร้อนต่อโลก เมื่อหลายคนรวมๆกันก็เป็นปริมาณความร้อนที่มาก  
         5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้จะคายความชุ่มชื้นให้กับโลกและช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งเป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจก 

          6. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ช่วยลดการใช้ปริมาณไฟฟูาได้  
          7. เวลาซื้อของพยายามไม่รับภาชนะที่เป็นโฟม หรือกรณีที่เป็นพลาสติก เช่นขวดน้ าพยายามน า
กลับมาใช้อีก เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ท าการย่อยสลายยาก ต้องใช้ปริมาณความร้อน เหมือนกับตอนที่ผลิต
มันมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกของเราเราสามารถน ากลับมาใช้เป็นภาชนะใส่น้ าแทนกระติกน้ าได้ 
หรือใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้ 

          8. เราควรไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ อุจจาระจะปล่อยก๊าซมีเทนอออก
มา ดังนั้นอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ เมื่อมีจ านวนมากก็จะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกเรามาก 

          9. ใช้กระดาษด้วยความประหยัด กระดาษแต่ละแผ่น ท ามาจากการตัดต้นไม้ ซึ่งเป็นเสมือนปราการ
ส าคัญของโลกเรา ดังนั้นการใช้กระดาษแต่ละแผ่นควรใช้ให้ประหยัดทั้งด้านหน้าหลัง ใช้เสร็จควรน ามาเป็น
วัสดุรอง หรือ น ามาเช็ดกระจกก็ได้ นอกจากนี้การน ากระดาษไปเผาก็จะเกิดความร้อนต่อโลกเราเช่นกัน 
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          10. ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุน 
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ใบงาน 

ค าสั่ง  แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้ช่วยกันอภิปรายและสรุปผล  ตามประเด็นต่อไปนี ้

1. ให้เขียนความรู้สึกขณะนั่งในรถยนต์และความรู้สึกขณะอยู่ในที่ร่ม  ท าไมอุณหภูมิภายในรถยนต์และ
ภายนอกรถยนต์จึงแตกต่างกัน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. หากโลกมีสภาพอากาศเหมือนในรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

3. หากโลกมีสภาพอากาศเหมือนในที่ร่มจะส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรบ้าง 

....................................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่ 3 ผลกระทบการเกิดสภาวะโลกร้อน 
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 
          แม้ว่าโดยเฉลีย่แล้วอุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมขึน้ไม่มากนกั แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเป็นทอด ๆ 
และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
ไทย  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การละลายของน้ าแข็งทั่วโลก ทั้งที่เป็นธารน้ าแข็ง  (glaciers) แหล่งน้ าแข็งบริเวณ
ขั้วโลก และในกรีนแลนด์ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  น้ าแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ าใน
มหาสมุทร  เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าสูงขึ้น น้ าก็จะมีการขยายตัวร่วมด้วย  ท าให้ปริมาณน้ าใน
มหาสมุทรทั่วโลกเพ่ิมมากข้ึนเป็นทวีคูณ  ท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เมืองส าคัญ ๆ ที่อยู่ริม
มหาสมุทรตกอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลทันที  

มีการคาดการณ์ว่า หากน้ าแข็งดังกล่าวละลายหมด จะท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 6-8 เมตรทีเดียว  

          ผลกระทบที่เริ่มเห็นได้อีกประการหนึ่งคือ การเกิดพายุหมุนที่มีความถ่ีมากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น
ด้วย  ดังเราจะเห็นได้จากข่าวพายุเฮอริเคนที่พัดเข้าถล่มสหรัฐหลายลูกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา   แต่ละลูกก็
สร้างความเสียหายในระดับหายนะท้ังสิ้น  สาเหตุอาจอธิบายได้ในแง่พลังงาน กล่าวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น พลังงานที่พายุได้รับก็มากขึ้นไปด้วย ส่งผลให้พายุมีความรุนแรงกว่าที่เคย  
          นอกจากนั้น สภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้บางบริเวณในโลกประสบกับสภาวะแห้งแล้งอย่างอย่างไม่เคยมี
มาก่อน เช่น ขณะนี้ได้เกิดสภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นอีกเนื่องจากต้นไม้ในปุาที่เคยท าหน้าที่ดูดกลืนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ล้มตายลงเนื่องจากขาดน้ า  นอกจากจะไม่ดูดกลืนแก๊สต่อไปแล้ว ยังปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการย่อยสลายด้วย   และยังมีสัญญาณเตือนจากภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ อีกมา 
ซึ่งหากเราสังเกตดี ๆ จะพบว่าเป็นผลจากสภาวะนี้ไม่น้อย 

ความจริงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน Global Warming 

นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
          - จ านวนพาย ุHurricane Category 4 และ 5 เพ่ิมข้ึนสองเท่า ในสามสิบปีที่ผ่านมา  
          - เชื้อมาลาเรียได้แพร่กระจายไปในที่สูงขึ้น แม้แต่ใน Columbian, Andes ที่สูง 7000 ฟุตเหนือ
ระดับน้ าทะเล  
          - น้ าแข็ง ใน ธารน้ าแข็ง เขตกรีนแลนด์ ละลายเพิ่มมากข้ึนเป็นสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  
          - สัตว์ต่างๆ อย่างน้อย 279 สปีชี่ส์ก าลังตอบสนองต่อ ภาวะโลกร้อน โดยพยายามย้ายถิ่นท่ีอยู่  
 และหากเรายังเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดข้ึน รับรองได้เลยว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้แน่ 
          - อัตรา ผู้เสียชีวิต จาก โลกร้อน จะพุ่งไปอยู่ท่ี 300000 คนต่อปี ใน 25 ปีต่อจากนี้ ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
20 ฟุต 
 
  
          - คลื่นความร้อน จะมาบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น  
          - ภาวะฝนแล้ง และไฟปุาจะเกิดบ่อยข้ึน  
          - มหาสมุทรอาร์กติกจะไม่เหลือน้ าแข็ง ภายในฤดูร้อน 2050  
          - สิ่งมีชีวิตกว่าล้านสปีชี่ส์เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์  
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ตารางแสดงแก๊สเรือนกระจกและแหล่งที่มา  

แก๊สเรือนกระจก   แหล่งที่มา  
ส่งผลให้
โลกร้อน
ขึ้น (%)  

แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)  

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 
2) จากมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ , การ
ตัดไม้ท าลายปุา (ลดการดูดซับ CO2) 

57  

แก๊สมีเทน 
(CH4) 

1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต, การเผาไหม้ท่ีเกิด
จากธรรมชาติ 
2) จากมนุษย์ เช่น จากนาข้าว, แหล่งน้ าท่วม, จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ประเภทถ่านหิน น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ 

12  

แก๊สไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) 

) จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในขบวนการผลิต, อุตสาหกรรม
พลาสติก, อุตสาหกรรมไนลอน, อุตสาหกรรมเคมี, การเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก
ซากพืชและสัตว์, ปุ๋ย, การเผาปุา 
2) จากแหล่งธรรมชาติ - อยู่ในภาวะที่สมดุล 

6  

แก๊สที่มี
ส่วนประกอบ 
คลอโรฟลูออโร
คาร์บอน 
(CFCS) 

จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
โฟม, กระป๋องสเปรย์, เครื่องท าความเย็น ; ตู้เย็น แอร์ , ตัวท าลาย (แก๊สนี้จะ
รวมตัวทางเคมีได้ดีกับโอโซนท าให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดลงหรือเกิดรูรั่วใน
ชั้นโอโซน) 

25  

อะไรท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน 
          เราคงทราบแล้วว่าสภาวะโลกร้อนเกิดจากการท่ีมีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป  แก๊สเรือน
กระจกตัวหนึ่งที่ส าคัญได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อใช้งาน  มนุษย์เองเป็นผู้
ปล่อยแก๊สนี้ออกมาเป็นจ านวนมากเพ่ือน าพลังงานมาใช้  ยิ่งเราใช้พลังงานมากเท่าใด ก็ยิ่งได้แก๊สเรือนกระจก
ออกมามากขึ้นเป็นเงาตามตัว  หากเราพิจารณาอัตราการใช้พลังงานในช่วงครึ่งศรวรรษที่ผ่านมา จะพบว่า
สอดคล้องกับการเพ่ิมปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นอย่างดี   และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้  

          ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนี้ ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการรักษาตัวเองของโลก   หากเป็น
สภาวะที่   เกิดข้ึนตามธรรมชาติโลกจะกลับมาสู่สภาวะสมดุลได้ในเวลาไม่นานนัก  แต่เนื่องจากมนุษย์เราเร่งผลิต
แก๊สเรือนกระจกออกมามากเกินขีดความสามารถของโลกท่ีจะเยียวยาตนเองได้ทัน  การเกิดสภาวะโลกร้อนอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงจึงเกิดข้ึน  กล่าวโดยสรุปก็คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนในครั้งนี้ก็คือ...มนุษย์  

แล้วเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร 
          เป็นเรื่องท่ีนา่เปน็หว่งว่าเราคงไม่อาจหยดุยัง้สภาวะโลกร้อนทีก่ าลังจะเกิดขึน้ในอนาคตได้  ถึงแม้ว่าเรา
จะหยุดผลิตแก๊สเรือนกระจกโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้ เพราะโลกเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีกลไกเล็ก ๆ 
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จ านวนมากท างานประสานกัน  การตอบสนองที่มีต่อการกระตุ้นต่าง ๆ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่
สภาวะสมดุล  และแน่นอนว่า สภาวะสมดุลอันใหม่ที่จะเกิดข้ึนย่อมจะแตกต่างจากสภาวะปัจจุบันอย่างมาก   

           แต่เราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือให้ความรุนแรงลดลงอยู่ในระดับ
ที่พอจะรับมือได้  และอาจจะชลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้ช้าลง กินเวลานานขึ้น  สิ่งที่เราพอจะท าได้ตอนนี้คือ
พยายามลดการผลิตแก๊สเรือนกระจกลง  และเนื่องจากเราทราบว่าแก๊สดังกล่าวมาจากกระบวนการใช้
พลังงาน  การะประหยัดพลังงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว   

 เรามาช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนกันเถอะ  

1. ขับรถให้น้อยลง  
2. รีไซเคิลให้มากข้ึน  
3. ตรวจลมยางเป็นประจ า  
4. อาบน้ าร้อน (จากเครื่องท าน้ าอุ่น) ให้น้อยลง  
5. ลดขยะลดหีบห่อที่ไม่จ าเป็น  
6. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องให้พอเหมาะ  
7. ปลูกต้นไม้มาก ๆ  
8. ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาที่ไม่จ าเป็น  
9. ช่วยกันบอกต่อข่าวนี้ เพ่ือร่วมกันสร้างจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น 
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แบบทดสอบ 

 1.  ก๊าซมีเทนมีแหล่งที่มาจากท่ีใด
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

2.  สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน คืออะไร 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3.  รังสีที่ท าให้โลกร้อนข้ึนคือรังสีชนิดใด 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

เฉลย     1. ตอบ  จากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต 

  2. ตอบ  ป รากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

  3. ตอบ  รังสีอินฟาเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต 
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บทที่ 3 
ตัวชี้วัด 

 ก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อนได้  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
          นกัศึกษามีความรู้ในเรื่องสภาวะโลกร้อนและสามารถก าหนดแนวทางแก้ไขและปัองกันสภาวะโลกร้อน
ได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
             เรื่องท่ี  1  แนวทางแก้ไขและปูองกันสภาวะโลกร้อน 
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บทที ่3 

เรื่องที่ 1 แนวทางแก้ไขและปูองกันสภาวะโลกร้อน 
สภาวะโลกร้อน 

          เรายังไม่สามารถแน่ใจได้ว่าสภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือมีสาเหตุมาจาก
การกระท าของมนุษย์  ภูมิอากาศของโลกมีการเพ่ิมข้ึนของความร้อน  1 F  (0.5 C) ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมาซึ่งก็
ตรงกีบการค านวณจาก แบบจ าลองภูมิอากาศของโลก  (GCMs) ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซ CO2 ใน
บรรยากาศ ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้มากยิ่งข้ึนว่าการกระท าของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อนใน
ครั้งนี ้ถึงแม้ว่า GCMs จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เราสามารถท านายการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้  แต่ตัวมัน
เองก็ยังมีขีดจ ากัดอยู่ดี การเปลี่ยนแปลงระยะยาวในมหาสมุทรและผลกระทบของพวกมันต่อรูปแบบของอากาศ
บนโลกยากต่อการท านาย  พวกเราไม่แน่ใจว่าเป็นผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์เพียงอย่างเดียวหรือไม่ 
เช่น การตัดไม้ท าลายปุา ยิ่งไปกว่านั้นแล้วยังมีค าถามออกมาว่ากระแสสภาวะโลกร้อนอาจจะเป็นผลเนื่องมาจาก
การผันแปรของตามธรรมชาติของภูมิอากาศเอง ซึ่งเป็นเรื่องท่ียังไม่ชัดเจนในความรู้ในปัจจุบัน 

          สิ่งที่ท้าทายที่สุด ในการสร้างสรรค์ GCMs คือการประเมินค่าของผลกระทบของเมฆได้อย่างแม่นย า  เมฆ
สะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งผลก็คือท าให้โลกเย็นลง  แต่พวกมันก็ดูดซับความร้อนด้วยเช่นกัน นี่ก็เป็นผลกระทบที่
ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน  พวกเราเชื่อว่าเมฆสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์กลับไปมากกว่าที่มันดูดซับเอาไว้  จึงท า
ให้สมดุลซึ่งผลก็คือโลกก็ยังเย็นลงอยู่ดี    การค านวณของเราถูกท าให้ซับซ้อนมากยิ่งข้ึนโดยการแผ่รังสีของ  SO2 
จากสถานีผลิตพลังงานกระแสไฟฟูา อนุภาค Sulfate ในอากาศเพ่ิมโอกาสในการเกิดเมฆ  และการเพิ่มขึ้นของ
ก้อนเมฆส่งผลให้จะช่วยลดพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะส่งลงมาท่ีโลกอีกด้วย  สิ่งที่กล่าวในที่นี้เก่ียวกับการค านวณ  
และท านายการร้อนข้ึนของซีกโลกเหนือผิดพลาดน้อยลง   อย่างไรก็ตาม ในปี 1994 บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ได้
ตระหนักว่าเมฆอาจจะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น 4 เท่า ของที่เคยดูดซับไว้ได้ นี่คือตัวที่ท าให้ผล
กระทบของการร้อนมีมากข้ึน  แต่สภาวะโลกร้อนไม่ได้ถูกรวมเข้าไปในการพยากรณ์ในปัจจุบัน  เห็นได้ชัดว่ามี
งานวิจัยอีกมากที่จ าเป็นต้องท าเกี่ยวกับการศึกษาคุณสมบัติของเมฆในอนาคต  GCMs สามารถจัดการกับมันได้
อย่างเพียงพอ 

ความผันแปรของธรรมชาติ 

          10,000 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้  ภูมิอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้ เราไม่รู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังอยู่ใน
ยุคน้ าแข็ง และผลที่ตามมาของมันหรือไม่ หรือว่ามันคือพฤติกรรมปกติของภูมิ             อากาศ และเสถียรภาพ
ของ10,000ปีที่ผ่านมาถูกท าให้ผิดไปจากปกติหรือไม่   อุณหภูมิของอากาศ คือ  ปัจจัยเพียงอย่างเดียวในความ
ซับซ้อนอีรุงตุงนังของภูมิอากาศ  การแผ่ขยายออกอย่างรวดเร็วของทะเลทรายบนโลกในปี 1970s และความ
แห้งแล้งเป็นเวลานานใน Sahel มีจุดเริ่มต้นมาจากส่วนหนึ่งของสภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ก็ถูก
เชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฝนตก         ซึ่งมันคือผลกระทบของ  ปรากฏการณ์เอลนีโญ ในปัจจุบัน 
ความแห้งแล้งและการขยายออกของทะเลทราย  อาจท าให้อุณหภูมิผิวหน้าน้ าทะเลในเขตร้อนเพ่ิมข้ึนมากกว่า
การร้อนขึ้นของบรรยากาศ    ความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  ส่วนหนึ่งมาจากความผันแปรตาม
ธรรมชาติหรือไม่ก็รูปแบบของอากาศ  พฤติกรรมของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวควบคุมการตอบสนองของ
สภาวะร้อน เพราะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกเกิดควบคู่กับ 11 ปีของวงจรของจุดดับบนดวงอาทิตย์  การ
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เปลี่ยนแปลงในพลังงานดวงอาทิตย์มันไกลและดูเล็กน้อยมากที่จะใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
 
การป้องกันสภาวะโลกร้อน 

          ความสงสัยเกี่ยวกับขนาดของสภาวะโลกร้อนในอนาคตไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องท าอะไรเลย  อย่าง
น้อยที่สุดรัฐบาลก็ควรที่จะพัฒนานโยบายและตั้งเปูาหมายในการถ่วงดุลการสร้าง  ก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse gas) การแก้ปัญหานี้ถูกสะท้อนกลับมาในการตัดสินใจของการประชุมที่ เมือง Rio ในปี 1992 ถึง
การท าให้การแผ่ขยายของก๊าซเรือนกระจกคงท่ี ในปี 1999 – 2000 การประชุมเก่ียวกับภูมิอากาศโลกในปี 
1995 ที่กรุง Berlin เห็นด้วยกับการไปสู่เปูาหมายของการลดการขยายของก๊าซเหล่านี้   
เปูาหมายของถ้อยแถลงนี้น าไปสู่การใช้งานทั้งสิ่งที่พัฒนาไปแล้วและสิ่งที่ก าลังจะท าการพัฒนาต่อไป  การกระท า
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน , โรงผลิตกระแสไฟฟูาและยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ า , การพัฒนา
กระบวนการอุตสาหกรรม และการขนส่งสาธารณะ, การน าแหล่งพลังงานกลับมาใช้ใหม่ให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดนี้คือการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเราจึงต้องการนโยบายที่ใช้แก้ปัญหาทั้งส่วนของรัฐบาลและเอกชน 

วิธีการแก้ไขและป้องกันภาวะโลกร้อน 

1. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟูา  เช่น แอร์ เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ลม หากเป็นไป
ได ้ใช้วิธี เปิดหน้าต่าง ซึ่งบางช่วงที่อากาศดีๆ สามารถท าได้ เช่นหลังฝนตก หรือช่วงอากาศเย็น เป็นการลดค่าไฟ  
และ ลดความร้อน เนื่องจากหลักการท าความเย็นนั้นคือ  การถ่ายเทความร้อนออก  ดังนั้นเวลาเราใช้แอร์  จะเกิด
ปริมาณความร้อนบริเวณหลังเครื่องระบายความร้อน 

2. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน  ในกรณีที่สามารถท าได้  ได้แก่  รถไฟฟูา  รถตู้  รถเมล์  
เนื่องจากพาหนะ  แต่ละคัน  จะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง  ซึ่งจะเกิดความร้อนและ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ดังนั้นเมื่อลดปริมาณจ านวนรถ ก็จะลดจ านวนการเผาไหม้บนท้องถนน ในแต่ละวันลงได้ 

3. เวลาเดินเข้าห้างสรรพสินค้า  หากมีใครเปิดประตูท้ิงไว้  ให้ช่วยปิดด้วยเนื่องจาก  
ห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างนั้น  มีพ้ืนที่มาก  กว่าจะท าให้เกิดความเย็นได้  ก่อให้เกิด  
ความร้อนปริมาณมาก  ดังนั้นเมื่อมีคนเปิดประตูทิ้งไว้  แอร์ก็จะยิ่งท างานมากข้ึนเพื่อให้ได้ความเย็นตามที่ระบุไว้
ในเครื่อง ซึ่งประตูที่เปิดอยู่จะน าความร้อนมาสู่ตัวห้างเครื่องก็จะท างานวนอยู่อย่างนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ร้อนอีกปริมาณมากต่อสภาพภายนอก  

4. พยายามรับประทานอาหารให้หมด  เศษอาหารที่เหลือทิ้งไว้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน   ซึ่งก่อให้เกิด
ปริมาณความร้อนต่อโลก เมื่อหลายคนรวมๆกันก็เป็นปริมาณความร้อนที่มาก 

5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้จะคายความชุ่มชื้นให้กับโลก และ ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซ่ึง
เป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจก 

6. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ช่วยลดการใช้ปริมาณไฟฟูาได้  

7. เวลาซื้อของพยายามไม่รับภาชนะท่ีเป็นโฟม  หรือกรณีที่เป็นพลาสติก   เช่น ขวดน้ าพยายามน า
กลับมาใช้อีก เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ท าการย่อยสลายยาก  ต้องใช้ปริมาณความร้อน  เหมือนกับตอนที่ผลิตมัน
มา  ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกของ เราสามารถน ากลับมาใช้เป็นภาชนะใส่น้ าแทนกระติกน้ าได้ หรือใช้ปลูก
ต้นไม้ ก็ได้ 

http://iam.hunsa.com/moonmv/article/14254
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8. ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่เค้ียวเอ้ือง  เนื่องจากสัตว์เหล่านี้  อุจจาระจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมา  ดังนี้
อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ เมื่อมีจ านวนมากก็จะก่อให้เกิดความร้อนกับโลกเรามาก 

9. ใช้กระดาษด้วยความประหยัด  กระดาษแต่ละแผ่น  ท ามาจากการตัดต้นไม้  ซึ่งเป็นเสมือนปราการ
ส าคัญของโลกเรา ดังนั้นการใช้กระดาษแต่ละแผ่นควรใช้ให้ประหยัดทั้งด้านหน้าหลัง  ใช้เสร็จควรน ามาเป็นวัสดุ
รอง หรือ น ามาเช็ดกระจกก็ได้ นอกจากนี้การน ากระดาษไปเผาก็จะเกิดความร้อนต่อโลกเราเช่นกัน  

10. ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา  และควรสนับสนุนกิจการที่มีการค านึงถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ค าสั่ง  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุด 

1. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนคืออะไร 

ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ข. การกระท าของมนุษย์  
ค. การใช้พลังงานมากเกินไป 
ง. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

2. กลไกท่ีท าให้โรคเรารักษาพลังงานความร้อนไว้ได้คืออะไร  

ก.  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ข.  ไม่ตัดไม้ท าลายปุา 

ค.  ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ 

ง.  การสลายตัวของอินทรีย์วัตถุ  

3. ก๊าซในข้อใดที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื่อนกระจกทั้งหมด  

ก. คาร์บอนไดออกไซด์ , co , มีเทน  
ข. คาร์บอนไดออกไซด์ , co , CFCs 
ค. คาร์บอนไดออกไซด์ , CFCs , ไนตรัสออกไซด์ 
ง. คาร์บอนไดออกไซด์ , ออกซิเจน  , ไนตรัสออกไซด์  

4. รังสีที่ท าให้โลกร้อนข้ึนคือรังสีชนิดใด  

ก.  รังสีเอ็กซ์และรังสีอัลตราไวโอเลต 
ข.  รังสีอินฟาเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต 
ค.  รังสีอินฟาเรดและรังสียูวี 
ง.  รังสียูวีและรังสีเอ็กซ์  

5. ถ้าเราลดปริมาณขยะลง 10% จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไร  
ก.  1,000  ปอนด์ต่อปี 
ข.  1,100  ปอนด์ต่อปี 
ค.  1,200  ปอนด์ต่อปี 
ง.  1,300  ปอนด์ต่อปี  

เฉลยแบบทดสอบ    1.ง     2. ก.   3.ข.    4.ข.    5. ค. 
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บทที่ 4 
ตัวชี้วัด 

  วางแผนและจัดท าโครงการหรือโครงงาน  และเผยแพร่การลดสภาวะโลกร้อน ในชุมชนได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

                  นกัศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการจัดท าโครงการหรือโครงงาน  และสามารถวางแผนและ
จัดท าโครงการหรือโครงงาน  และเผยแพร่การลดสภาวะโลกร้อนในชุมชนได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 
             เรื่องท่ี  1  โครงการหรือโครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
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บทที ่4 

เรื่องที่ 1 โครงการหรือโครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
 วิธีลดภาวะโลกร้อน 

           การลดภาวะโลกร้อน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันท า  เราทุกคนก็ต่างมีส่วนที่ท าให้เกิดปัญหานี้ขึ้น  
เพราะเพียงแค่เราหายใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้ว  ยังไม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมาย
ที่เราท าอยู่ทุกๆวัน  ถึงเวลาที่เราต้องเลิกคิดว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช่ธุระของเรา  แล้วหันมาร่วมมือกัน..มาเป็นส่วน
หนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนกันเถอะ  ถ้าท่านคิดว่าการลด  ภาวะโลกร้อน  นั้นมันท าได้ยาก  หรือคิดว่าท่านคน
เดียวช่วยโลกไม่ได้ หรือว่าจะท าตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้ว  ท่านก าลังคิดผิด!! ทุกอย่างที่เราท าจะส่งผลดีต่อ
โลก และมันยังมีเวลาอยู่  ถ้าไม่เริ่มท่ีตัวเราก่อนก็ไม่รู้จะให้ไปเริ่มจากตรงไหน  แค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บางอย่างของเราท าอยู่ในวันๆหนึ่ง  ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว ผมจะยกตัวอย่างให้ดูซัก 10 ข้อ ผม
เชื่อว่ามันใกล้ตัวทุกท่านมาก และสามารถลงมือท าได้เลยด้วยซ้ า 

1. ปรับ  Desktop Wallpaper ของท่านให้เป็นส าเข้ม ยิ่งเป็นสีด าเลยยิ่งดี เพราะว่ามันจะประหยัดไฟ
มากกว่า รวมไปถึง   Screen Saver ก็ให้ตั้ง  Blank ไว้ มันจะเป็นหน้าจอด าสนิท     ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้
งาน เช่น ตอนพักเที่ยง และตอนกลับบ้าน 

2. พกผ้าเช็ดหน้า แทนที่จะใช้กระดาษทิชชู สมัยนี้มีกระดาษทิชชูห่อสวยๆพกง่ายๆออกมา  หลายคนใช้
มันแทนผ้าเช็ดหน้า เพราะว่ามันสะดวกและห่อมันก็น่ารักด้วย  แต่กระดาษทิชชูผลิตมาจากต้นไม้ ยิ่งใช้มากก็ยิ่ง
ต้องตัดมาก ถ้าไม่จ าเป็นก็ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าดีกว่าครับ เก็บต้นไม้ไว้เป็นปอดให้กับโลกเราบ้างเถอะนะ 

3. การชาร์ตแบตมือถือ  การชาร์ตแบตมือถือของคนท่ัวๆไปเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง 95% 
เพราะว่ามักจะเสียบสายค้างไว้ทั้งๆท่ีแบตเต็มแล้ว  ท่านรู้ไหมว่าถึงแบตจะเต็มแล้วแต่ว่าถ้าไม่ถอดออกมันก็จะยัง
กินไฟอยู่ ฉะนั้นเวลาแบตเต็มแล้วก็ให้ถอดสายออก แต่ถ้ายังเสียบหม้อแปลงกับเต้าเสียบค้างไว้มันก็ยังกินไฟอยู่ดี  
เพราะฉะนั้นก็ให้ถอดออกให้หมด 

4. ประหยัดน้ า  อย่าใช้น้ าแบบสิ้นเปลือง ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก๊อกท่ีบ้าน  ก็ให้ใช้ก๊อกน้ าแบบเพ่ิม
ฟองอากาศ น้ าที่ไหลออกมาจะมีฟองอากาศออกมาด้วยท าให้ดูเหมือนมีน้ าเยอะ  แต่จะประหยัดกว่าก๊อกธรรมดา
ถึงครึ่งหนึ่ง ถ้านึกไม่ออกให้ดูห้องน้ าตามห้าง  น้ าที่ไหลออกมาจะเป็นแบบนั้น  และเวลาใช้น้ าที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเรา
ก็ควรจะประหยัดด้วย ไม่ใช่คิดว่าของฟรี  หรือเวลาไปพักตามโรงแรมก็อย่าคิดว่าใช้ให้คุ้ม เพราะว่าท าแบบนี้
แหละโลกถึงร้อน 

5. ประหยัดไฟ  ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาที่ไม่ได้ใช้และถอดปลั๊กด้วย รวมไปถึงหลอดไฟด้วย  ถ้ามีโอกาสก็
เปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดไฟ CFL ซะ ที่มันเป็นเกลียวๆ  ถึงหลอดพวกนี้จะแพงกว่า แต่ก็ประหยัดไฟ
กว่ามาก แถมอายุการใช้งานก็ยาวกว่าเยอะ ซึ่งในระยะยาวก็จะคุ้มกว่าแน่นอน 

6. ลดใช้ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกท าให้เราสะดวกข้ึนก็จริง แต่มันเป็นภัยต่อโลกอย่างมากมาย  กว่าถุงท่ี
เราใช้จะย่อยสลายไป ตัวเรานั้นย่อยสลายก่อนมันไปนานแล้ว  เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่จ าเป็นก็ไม่ต้องใช้  แต่ถ้าต้อง
ใช้จริงๆก็ให้เก็บไว้เพ่ือน าไปใช้ครั้งต่อไปได้อีก  เวลาจ่ายตลาดก็ให้ใช้ถุงผ้าแทน ถุงผ้าสวยๆก็มีออกมาขายกัน
เยอะแยะ 

http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/
http://www.greentheearth.info/
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7. ลดอาหารแช่แข็ง  อาหารแช่แข็งตอนนี้ก าลังมีมากขึ้นเรื่อยๆ  และก็เห็นมีคนนิยมบริโภคมากข้ึน
เหมือนกัน  แต่ท่านรู้ไหมว่าขั้นตอนการผลิตนั้นท าให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก  เพราะว่ากล่องที่ใส่ก็เป็น
พลาสติก ขั้นตอนในการขนส่งก็ต้องเก็บไว้ในที่เย็นตลอดเวลา  รวมไปถึงตอนที่อยู่ในร้านด้วย แม้กระทั่งตอนจะ
กินยังต้องใช้พลังงานในการอุ่นอีก  เพราะฉะนั้นถ้าไม่จ าเป็นก็อย่ากินเลยครับ มันสิ้นเปลืองพลังงาน  กินของสด
อร่อยกว่าอีก 

8. ใช้จักรยาน เวลาที่ท่านไปท าธุระใกล้ๆบ้าน อาจจะไปซื้อของ จ่ายตลาด  นอกจากจะประหยัดน้ ามัน
ในยุคที่น้ ามันแพงแล้ว ยังช่วยให้ท่านได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ไม่ต้องไปเสียเงินเข้าฟิตเนสแพงๆ 

9. ลดการ Shopping หลายคนนั้นการ Shopping เป็นอะไรที่มีความสุขเหลือเกิน แต่ก็ขอให้ลดการ
ซื้อแบบสิ้นเปลืองลงบ้าง บางทีก็ซื้อๆไปอย่างนั้นแหละ แต่ก็ได้ใส่แค่ครั้งสองครั้ง บางชิ้นอาจไม่ได้ใส่ด้วยซ้ า แต่
อยากซื้อ..อะไรที่คิดว่าไม่จ าเป็นก็ไม่ต้องซื้อหรอกครับ  เอาแค่อันที่เราจะใส่จริงๆ เพราะว่ามันต้องใช้พลังงาน
มากมายในอุตสาหกรรมพวกนี้ 

10. ปลูกต้นไม้ ผมว่ามนุษย์ทุกคนชอบธรรมชาติ เวลาที่เราได้เห็นสถานที่ท่ีมีธรรมชาติงดงาม  ไม่ว่าจะ
เป็นปุาไม่ท่ีเขียวชอุ่ม น้ าใสๆ ชายหาดที่ขาวสะอาด  เราจะรู้สึกสบายใจและชอบมัน แต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ช่วยกัน
รักษามัน เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ อาจจะเป็นที่สวนหน้าบ้านได้  หรือมีเนื้อที่ตรงไหนก็ปลูก
ตรงนั้น ใส่กระถางไว้ก็ได้ นอกจากจะท าให้บ้านดูสวยขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดก๊าซพิษในอากาศได้อีกด้วย 

ภาวะโลกร้อน กับเด็กในชุมชน 
           เดก็วันนีค้อืผู้ใหญ่ในวันหนา้ เพราะฉะนั้นเราควรปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
ลดภาวะโลกร้อนให้กับพวกเด็กๆ เพื่อท่ีวันข้างหน้าเม่ือเขาโตเป็นผู้ใหญ่    จะได้ช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ต่อไป  

 การประหยัดไฟ สอนให้เด็กๆรู้จักการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างคุ้มค่า ปิดไฟ , เครื่องปรับอากาศ, 
เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆเม่ือออกจากห้องเรียน ตอนพักเท่ียง  และตอนกลับบ้าน ให้เด็กๆรู้ว่าการใช้พลังงาน
แบบไม่สิ้นเปลืองจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

 หนังสือและสมุด  การใช้หนังสือมือสองนอกจากจะช่วยประหยัดเงิน และยังจะช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ได้อีก
ด้วย สอนให้เด็กๆรู้จักดูแลรักษาหนังสือของตนเอง พอถึงช่วงสิ้นเทอมโรงเรียนอาจจะมีกล่องรับบริจาค
หนังสือเพ่ือให้เด็กรุ่นต่อๆไป ส่วนสมุดที่ยังใช้ไม่หมด ก็สามารถน ามาใช้ต่อในเทอมถัดไปได้ โดยอาจจะ
เย็บหน้าที่ใช้ไปแล้วติดกันไว้ เท่านี้ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว 

 ดินสอ ปากกา ยางลบ สอนให้เด็กๆดูแลอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเอง  ใช้แล้วเก็บให้เป็นที่เป็นทาง 
อาจจะเขียนชื่อติดไว้ เวลาหล่นหายจะได้ตามหาเจ้าของได้ ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ  สิ้นเปลืองพลังงานและ
ยังสร้างขยะให้โลกมากขึ้นอีกด้วย 

 ชุดนักเรียน ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ต้องซื้อใหม่ทุกปี หรือถ้าครอบครัวไหนมีพี่น้องหลายคน ก็อาจจะเอาเสื้อที่พ่ี
ใส่ไม่ได้แล้วมาให้น้องใส่ต่อ หรือจะเอามาบริจาคให้กับโรงเรียน เพื่อเอามาขายถูกๆเป็นชุดนักเรียนมือ
สอง เงินที่ได้ก็น ามาใช้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป  

 ถังขยะ ในโรงเรียนควรจะใช้ถังขยะแบบแยกประเภท และสอนให้นักเรียนทิ้งแยกขยะท้ิงให้ถูกต้อง ว่า
อันไหนเป็นขยะเปียก อันไหนสามารถน าไปรีไซเคิลได้ สร้างจิตส านึกท่ีดีแก่เยาวชนในการลดภาวะโลก
ร้อน 

http://www.greentheearth.info/
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 น้ าดื่ม ควรจะมีตู้น้ าดื่มไว้ให้นักเรียน เพ่ือที่จะได้ลดการใช้ขวดน้ าพลาสติกลง และยังช่วยประหยัดเงิน
ของเด็กๆด้วย 

 กิจกรรมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องราวของภาวะโลกร้อน ปลูกฝังพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมปลูกปุา หรืออาจจะจัดพื้นท่ี
ให้มีการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนด้วย 

ยังมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างท่ีเราสามารถท าให้เด็กๆรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการลดภาวะโลกร้อนได้อีก 
ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการปลูกฝังพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับพวกเขาก็คือ    “การเป็นแบบอย่างที่ดี ”  ถ้าเด็กๆมี
แบบอย่างที่ดีแล้ว พวกเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นหลังสืบต่อไป 
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ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ลดสภาวะโลกร้อน 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ถ่านไม้รีไซเคิล 

แนวคิดและท่ีมาของโครงการ 

        ปญัหาภาวะโลกร้อนทีเ่กิดขึน้ในปจัจบุนั ซ่ึงเด็กๆ ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะท าโครงงานที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยหลังจากท่ีนักเรียน
ได้ออกไปส ารวจแหล่งก าเนิดโลกร้อนในชุมชนแล้วพบว่าคนไทยนิยมใช้ถ่านเพื่อประกอบอาหารกันมาก  เช่น ร้าน
หมูกระทะ ร้านไก่ย่าง หมูย่าง เนื้อย่าง เป็นต้น  เพราะถ่านเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิด
อ่ืนๆ แต่ถ่านเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  เพราะเม่ือถ่านถูกเผาไหม้จะมีควัน  ซึ่งมีส่วนประกอบ
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซส าคัญท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  

        แนวความคิดทีจ่ะน าเศษถ่านมารไีซเคิล ให้เป็นถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าถ่านธรรมดาทั่วไป  และเพ่ือลด
ควันให้มีปริมาณน้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดเกิดภาวะโลกร้อน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน าถ่านไม้ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยหาอัตราส่วน 

ที่เหมาะสมของส่วนผสมต่างๆ ที่จะให้พลังงานความร้อนดีที่สุด 

2. เพ่ือศึกษาชนิดของแปูงท่ีให้พลังงานความร้อนสูงสุดเมื่อน ามาผสมกับถ่านรีไซเคิล 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

1. อัตราส่วนผสมระหว่างถ่านไม้ แปูงและน้ า ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของถ่าน 

2. แปูงชนิดต่างๆ เมื่อผสมกับถ่าน จะมีผลต่อประสิทธิภาพของถ่านแตกต่างกัน 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

ตัวแปรต้น  – อัตราส่วนของส่วนประกอบถ่าน (เศษถ่าน แปูง และน้ า) 

– ชนิดของแปูง (แปูงมัน แปูงข้าวเจ้า แปูงข้าวเหนียว แปูงข้าวโพด) 

ตัวแปรตาม – ประสิทธิภาพของถ่าน (ให้ความร้อนสูง ควันน้อย ไฟติดง่าย) 

ตัวแปรควบคุม  – แม่พิมพ์ ถ้วยตวง บีกเกอร์ 

– อัตราส่วนต่างๆ ในการผลิตถ่าน ได้แก่ เศษถ่าน ปริมาณของแปูง น้ า 

และเปลือกผลไม้ 

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

1. ถ่านรีไซเคิลจากการผสมของวัสดุชนิดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้พลังงาน 

ความร้อนในอัตราส่วนระหว่างเศษถ่านต่อแปูงต่อน้ าที่แตกต่างกัน 3 อัตราส่วน ได้แก่  

2:1:1 /2:2:1 / 1:2:1 
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2. ชนิดของแปูงในการเพ่ิมประสิทธิภาพของถ่าน คือ แปูงมัน แปูงข้าวเจ้า แปูงข้าว 

เหนียว แปูงข้าวโพด 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. กะละมัง 

2. ทัพพี 

3. ถ้วยตวง 

4. ตราชั่ง 

5. แม่พิมพ์ 

6. ที่อัดถ่าน 

7. บีกเกอร์ 

8. กระดาษสา 

9. เศษถ่าน 

10. แปูงชนิดต่างๆ 

11. น้ า 

วิธีการศึกษา 

ตอนที่ 1 ถ่านรีไซเคิลจากการผสมของวัสดุชนิดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ให้พลังงานความร้อน 

1. น าเศษถ่านมาต าให้เป็นผงละเอียด 200 กรัม หลังจากนั้นน ามาผสมกับแปูงมัน 

100 กรัม และน้ า 100 ml แล้วคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

2. น าส่วนผสมทั้ง  3 ส่วนมาใส่ในที่อัดแท่งถ่านที่เตรียมไว้  อัดจน
แน่น ดันถ่านที่อัดจนแน่นออกมาจากที่อัด แล้วน าไปตากแดดจนแห้ง  ก็จะได้
แท่งถ่านอัดแท่ง 

 

3. ตวงน้ า 50 ml ลงในบีกเกอร์ขนาด  150 ml แล้วน ามาตั้งบนเตา
ถ่าน ที่มีถ่านอัดแท่งผสมแล้ว จับเวลาจนน้ าเดือดท่ีอุณหภูมิ 80๐c 

4. ท าการทดลองซ้ าข้อ 1-3 จ านวน 4 ครั้ง พร้อมหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ท าให้น้ าเดือด     และบันทึกผล 

5. ตวงน้ า 50 ml ลงในบีเกอร์ขนาด  150ml วัดอุณหภูมิของน้ าก่อนน าไปต้มแล้วน ามาตั้งบนเตาถ่านที่
มีถ่านอัดแท่งท่ีผสมแล้ว  วัดอุณหภูมิที่ท าให้น้ าเดือดในเวลา  4 นาที แล้วน าผลที่ได้นั้น  ไปบันทึกลงในตาราง
บันทึก 
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6. ท าการทดลองซ้ าจากข้อ  1-5 โดยเปลี่ยนอัตราส่วนผสม  เศษถ่าน : แปูง : น้ า เป็น      200 กรัม : 
200 กรัม : 100 ml และอัตราส่วน  100 กรัม : 200 กรัม : 100  ml ท าการทดลองซ้ า  4 ครั้ง แล้วบันทึกผลลง
ในตารางบันทึกผล 

ตอนที่ 2 แปูงชนิดต่างๆ เมื่อผสมรวมกับถ่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้พลังงาน ความร้อน  

1. น าเศษถ่านมาต าให้เป็นผงละเอียด 200 กรัม หลังจากนั้นน ามาผสมกับแปูงมัน  100 กรัม และน้ า 
100 ml แล้วคลุกเค้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

2. น ามาใส่ในที่อัดแท่งถ่านที่เตรียมไว้ อัดเข้าจนแน่น ดันถ่านที่อัดจนแน่นออกมาจากที่อัด น าไปตาก
แดดจนแห้ง ก็จะได้แท่งถ่านอัดแท่ง 

3. ตวงน้ า 50 ml ลงในบีกเกอร์ขนาด 150 ml แล้วน ามาตั้งบนเตาถ่าน ที่มีถ่านอัดแท่งท่ีผสมแล้ว จับ
เวลาจนน้ าเดือดท่ีอุณหภูมิ 80๐c 

4. ท าการทดลองซ้ าข้อ 1-3 จ านวน 4 ครั้ง พร้อมหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ท าให้น้ าเดือด และบันทึกผล 

5. ตวงน้ า 50 ml ลงในบีกเกอร์ขนาด 150 ml วัดอุณหภูมิน้ าก่อนน าไปต้ม แล้วน ามาตั้งบนเตาถ่านที่มี
ถ่านอัดแท่งที่ผสมแล้ว วัดอุณหภูมิท าให้น้ าเดือดในเวลา 4 นาท ีแล้วบันทึกผล 

6. ท าการทดลองซ้ าจากข้อ 1-5 โดยเปลี่ยนแปูงมันเป็นแปูงต่างๆ คือ แปูงข้าวเจ้า 

แปูงข้าวเหนียว แปูงข้าวโพด ท าการทดลองซ้ า 4 ครั้ง แล้วบันทึกผล 

สรุปผลการทดลอง 

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของถ่านรีไซเคิลสรุปได้ว่า อัตรา
ส่วนผสมของเศษถ่าน: แปูง: น้ า ที่แตกต่างกันจะให้พลังงานความร้อนที่
แตกต่างกัน โดยอัตราส่วนผสมที่ 2:1:1 ใช้เวลาน้อยที่สุด ที่จะท าให้น้ า
ปริมาตร 50 ml มีอุณหภูมิสูง 80oC และภายในเวลา 4 นาท ีอัตราส่วน  
ดังกล่าวสามารถท าให้น้ ามีอุณหภูมิสูงที่สุด ส่วนชนิดของแปูงท่ีผสมในถ่าน
ในอัตราส่วนข้างต้นแล้วจะท าให้พลังงานความร้อนสูงที่สุด คือ แปูงข้าวโพด 

ประโยชน์ของการศึกษา 

1. สามารถผลิตถ่านไม้ชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตได้ 

2. พลังงานจากถ่านรีไซเคิลไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

3. สามารถน าไปพัฒนาค้นหาวิธีการนี้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องในท้องถิ่น 

จะเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรปุาไม้ในการน ามาท าถ่านไม้ 

4. ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เพ่ือหาพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็น 

พลังงานที่ใช้ไม่ได้หมดมาแทนน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ 
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2. ศึกษาข้อมูลเพื่อน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ มาผสมกับเศษถ่าน เช่น 

เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน 

3. จากการทดลองพบว่าถ่านไม้บางอย่างก็มีควันบาง ดังนั้นน่าจะออกแบบเตาที่ใช้ 

หุงต้ม เพ่ือลดควันและให้พลังงานความร้อนถ่ายเทให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด  
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แบบทดสอบค าสั่งวางแผนและจัดท าโครงการหรือโครงงานและเผยแพร่ การลดสภาวะโลกร้อนในชุมชน 

1. ข้อใดเป็นการลดสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด 
ก. แก้วเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
ข. นเรศปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน 
ค. ธิดาใช้จักรยานแทนรถยนต์ 
ง. สุดาอาบน้ าเย็นแทนอุ่น 

2. หากไม่เราช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนจะเกิดอะไรขึ้น 
ก. ทุกคนจะไร้ที่อยู่อาศัย 
ข. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะสูญพันธ์ 
ค. เกิดปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
ง. ก๊าซออกซิเจนในอากาศจะหมดไป 

3. การกระท าใดต่อไปนจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด   
ก.  การซักผ้าในน้ าเย็น 
ข.  ลดขยะของบ้้านคุณให้ได้ครึ่งนึง 
ค.  การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ง.  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ 

4. กิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนคือข้อใด  
ก. ทิ้งขยะลงในเเม่น้ า 
ข. ปลูกต้นไม 
ค. ใช้น้ ามันที่มีสารตะกั่ว  
ง. ใช้สารเคมีพ่นเเมลง 

5. การกระท าของใครต่อไปนี้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน  
ก. พัชราภาไม่แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง 
ข. เขมนิจเทน้ าทิ้งหลังจากการซักผ้าลงในเเม่น้ า 
ค. เฌอมาลย์เปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน 
ง. อุษามณีท าใช้ถุงผ้าขณะไปจ่ายตลาด 

 
เฉยค าตอบ 

1 ค    2 ค  3   ค 4    ข   5   ง 
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