
 

กิจกรรมท่ีทำใหเกิดกาซเรือนกระจก 

 

กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย กำลังเพ่ิมปริมาณกาซเรือนกระจกเหลานี้ (อาจยกเวนไอน้ำ) การเผา

ไหมเช้ือเพลิงจากถานหิน น้ำมันและกาซธรรมชาติรวมท้ังการตัดไมทำลายปาทำใหเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด การทำการเกษตรและการปศุสัตวปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซด ควันจากทอไอ

เสียรถยนตปลอยกาซโอโซน นอกจากนี้ กระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมปลอยสารฮาโลคารบอน (CFCs, 

HFCs, PFCs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครติดขอมูลจาก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก องคการมหาชน 



 

คาศักยภาพในการทำใหเกิดภาวะโลกรอน 

(Global Warming Potential: GWP) 

กาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษยตามท่ีถูกควบคุมภายใตพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Protocol) มีท้ังหมด 7 ชนิด ซ่ึงกาซแตละชนิดมีความสามารถในการทำใหเกิดภาวะโลกรอนท่ีแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการแผรังสีความรอนของโมเลกุลแตละประเภท โดยคาศักยภาพในการทำใหเกิด

ภาวะโลกรอน (Global Warming Potential: GWP) ในชวงระยะเวลา 100 ป แสดงตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 กาซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมภายใตพิธีสารเกียวโตและคา GWP100 

 

ท่ีมา: IPCC Forth Assessment Report – Climate Change 2007 

(https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html) 
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ผลกระทบตอประเทศไทย 

น้ำทวม 
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศจากหลายๆประเทศ ชี้วาภายในป 2100 เหตุการณน้ำทวมรุนแรง จะเกิดเพ่ิมข้ึน
หลายเทาจากแตกอน โดยมีโอกาสเกิด 3-6 ครั้ง ในชวง 100 ป ตางจากสมัยกอนท่ีเกิดเพียง 1 ครั้งตอ 100 
ป เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีแนวโนมท่ีจะเกิดฝนตกหนัก และน้ำทวมบอยครั้งข้ึน ท้ังนี้ก็เนื่องจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกท่ีรอน ทำใหมีการละลายของภูเขาน้ำแข็งแถบข้ัว
โลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน เปนเหตุใหปริมาณน้ำในแมน้ำ และทะเลเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 
ในชวง 30 ปท่ีผานมา พ้ืนท่ีชุมชนของไทยมักจะประสบกับปญหาอุทกภัยบอยครั้ง โดยสวนใหญจะเกิดในเขต
ชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะแถบชายฝงดานตะวันออก และทางใตของประเทศซ่ึง
ตั้งอยูใกลมหาสมุทร ในเขตเมืองใหญอยาง กรุงเทพมหานคร หาดใหญ และเชียงใหมก็ประสบปญหาน้ำทวม
เชนกัน โดยเฉพาะชวงหนาฝน ท้ังนี้ก็เนื่องจากปริมาณน้ำมีมากกวาท่ีกักเก็บ และระบบระบายน้ำยังไมมี
ประสิทธิภาพพอ  

ผลกระทบจากการเกิดน้ำทวม นำความเสียหายอยางมหาศาลมาสูชีวิตและทรัพยสินข้ึน น้ำท่ีไหลบาเขาทวม
พ้ืนท่ีไดทำลายสิ่งท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนนหนทาง สิ่งกอสรางตางๆ เปนตน ทำลายพืชผลทางการ
เกษตร ชะลางหนาดินทำใหดินเสื่อมสภาพ เกิดการปนเปอนของน้ำ และคราชีวิตประชาชนจำนวนมาก 

นอกจากนี้ปญหาน้ำทวมขังในบางพ้ืนท่ียังสงผลตอการแพรของโรคระบาดท้ังในมนุษย พืชและสัตว และมีการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืชท่ีสำคัญในการเกษตร ประชาชนตองสูญเสียท่ีทำกิน ตองอพยพยายถ่ิน ผลผลิตระดับ
ทองถ่ินและระดับประเทศลดลง มีผลใหประชาชนเกิดวิกฤตทางอารมณซ่ึงมีผลตอการกออาชญากรรมท่ีสูงข้ึน 

ประเทศไทยยังมีความออนไหวตอสภาวะน้ำทวมและแผนดินถลม ดังนั้นจึงตองใหความสำคัญตอการตั้งถ่ิน
ฐานในบริเวณริมฝงแมน้ำหรือชายฝงทะเล เพราะพ้ืนท่ีเหลานี้ถือเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยซ่ึงอาจเกิดได
ในอนาคต โดยอาจมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงหากเกิดภัยพิบัติโดยไม
เตรียมการปองกันยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 

 

ปริมาณน้ำในโลกลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 21-31 ตอป สืบเนื่องจากความเขมขนของกาซเรือนกระจกท่ีมีมาก
ข้ึน สงผลใหปริมาณรังสีดวงอาทิตย บริเวณผิวโลกสูงข้ึน ปริมาณน้ำในโลกลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 21-31 ตอป 
สืบเนื่องจากความเขมขนของกาซเรือนกระจกท่ีมีมากข้ึน สงผลใหปริมาณรังสีดวงอาทิตยบริเวณผิวโลกสูงข้ึน 
ทำใหอุณหภูมิสูงข้ึน การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิบริเวณผิวโลกนี้สงผลใหปริมาณน้ำฝนและการระเหยของน้ำมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณน้ำในลำธารและน้ำใตดินลดลงเนื่องจากระเหยแหงไปกับความรอนท่ีสูงข้ึนหมด ทำให
ปริมาณฝนตกนอยลงหรือท้ิงชวงเปนเวลานาน เกิดภาวะแหงแลงข้ึน 
 

ความแหงแลง 
ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ำจึงถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีสำคัญตอการพัฒนา
ประเทศ ปญหาทรัพยากรน้ำอันดับตนๆ ของไทยท่ีสำคัญคือ ปญหาการขาดแคลนน้ำ และสภาวะแหงแลง ใน
ประเทศไทย 
ภาวะแหงแลงขาดน้ำ จะเกิดข้ึนในหนาแลงและหนารอน มีสาเหตุมาจากฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน ทำใหแหลง 

เครติดขอมูลจาก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 



 

น้ำตามธรรมชาติแหง ไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน ซ่ึงปรากฏการณฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน
นี้ก็เกิดเปนผลตอเนื่องมาจากสภาวะท่ีโลกรอนข้ึน  

สภาวะแหงแลงนี้มีผลกระทบตอการทำเกษตรของไทยอยางยิ่ง การปลูกพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีมีปญหาอยู
เสมอ เชน พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดมีจำกัด ผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ีต่ำเนื่องจากความแปรปรวนของน้ำฝนมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน ปญหาปริมาณน้ำฝนท่ีไมสม่ำเสมอก็ยังมีผลกระทบตอการทำไรออยดวย  

ในป 2534 ประเทศไทยเกิดปรากฏการณฝนท้ิงชวง พรอมกับอากาศรอนและแหงแลงตามดวยความชื้น
สัมพัทธในอากาศสูงติดตอกันยาวนานในภาคเหนือ เกิดการระบาดของโรคไหมของตนขาวระยะคอรวง (neck 
blast) ในขาวพันธุ กข 6 อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดเชียงใหม และลำพูน ซ่ึงมีสิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการระบาดของโรคดังกลาว ถือเปนปรากฏการณท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน  

ลาสุดในป 2547 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วมาก ตั้งแตเดือน
กันยายนทำใหขาวขาดน้ำในการสรางเมล็ดจึงทำใหคุณภาพของลดลง 

มีความเปนไปไดสูงท่ีสัตวและพืชหลายๆ สายพันธุในประเทศไทยจะลดลง และสูญพันธุไป เปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกระจายของแหลงท่ีอยู เนื่องจากพืชและสัตวจะรับสัญญาณจาก
ภูมิอากาศในการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตใหสมบูรณ สามารถสืบทอดขยายพันธุตอไปได อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนและ
ปริมาณน้ำฝนท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีผลใหสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงปาไมตองมีการปรับตัวเพ่ือใหอยูรอดใน
ภาวะท่ีโลกรอนข้ึน มีการปรากฏการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตบางชนิดในบริเวณพ้ืนท่ียอดเขา 2-3 แหง ท่ีไม
สามารถอพยพยายถ่ินไปอยูในเขตท่ีสูงข้ึน หรือปรับตัวใหเขากับอากาศท่ีอุนข้ึนได ทำใหผลผลิตจากปาลดลง 
สูญเสียแหลงพันธุกรรม ซ่ึงเปนทรัพยากรอันมีคายิ่งของประเทศ 
 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภูมิภาคอินโด-พมา (Indo-Burma) ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยจัดอยูในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือพ้ืนท่ีวิกฤต 
(hot spot) ตอการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจากมีความหลากหลายของทรัพยากรมาก แตไดรับการดูแล
ต่ำท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพจะทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึน 

การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอระดับน้ำในแหลงน้ำ มีผลทำใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ใน
บริเวณท่ีระดับน้ำลดต่ำ พ้ืนท่ีชายฝงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก โดยเฉพาะในบริเวณท่ีเปนแองเก็บน้ำ
หรือทะเลสาบน้ำตื้น พืชน้ำและพืชชุมน้ำโดยรอบจะลดลง สงผลกระทบตอการยายถ่ินท่ีอยูของสัตวน้ำ และ
การลดลงหรือหายไปของพืช เกิดความเสื่อมถอยดานการผลิตชีวมวล หรือแมแตการสูญพันธุของปลา และ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีตองพ่ึงพิงลักษณะเฉพาะทางนิเวศริมฝงน้ำ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำใต
ดินท่ีไหลลงสูแหลงน้ำ ( throughflow)  

อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็สามารถกระทบตอการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพไดเชนกัน 
แมระดับน้ำจะคงเดิมก็ตามอุณหภูมิของน้ำทะเลเพ่ิมข้ึน และการละลายของน้ำแข็งข้ัวโลกซ่ึงสงผลกระทบให
องคประกอบทางเคมีของน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลง เปนผลใหสัตวทะเลบางชนิดไมสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพของน้ำท่ีเปลี่ยนไป มีการแพรกระจาย และขยายพันธุ โรคของสัตวน้ำบางชนิดใหรุนแรงข้ึนจนทำใหสัตว
ทะเลบางชนิดมีจำนวนลดลงหรือสูญพันธุไป 



 

ปริมาณน้ำ และอาณาเขตของแหลงน้ำท่ีลดลง สงผลใหความเขมขนของธาตุอาหารในน้ำ เชน ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส ทำใหแหลงน้ำกลายเปน Eutrophication หรือแหลงสะสมธาตุท่ีกระตุนใหสาหรายและวัชพืชน้ำ
เจริญในปริมาณมาก มีผลทำใหปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ำชนิดอ่ืนๆ ทำให
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง คุณภาพของแหลงน้ำลดลง กอเกิดปญหาสุขอนามัยตอชุมชนท่ีตองพ่ึงพา
แหลงน้ำนั้นๆ 

บริเวณท่ีฝนตกหนัก สารมลภาวะท่ีเปนกรดในอากาศจะถูกชะลางลงแหลงน้ำมากข้ึน ความเปนกรดนี้ก็มีสวน
ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพดวยเชนกัน 

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพทำไดโดยวาง
แปลงถาวร (Permanent Mountain Line Transect) ตามแนวเทือกเขาผานความสูงจากระดับน้ำทะเลตางๆ 
หรือวางแปลงถาวรแนวตามเหนือใตผานระบบนิเวศตางๆ แลวติดตามความหลากหลาย ประชากร การ
แพรกระจาย พรอมท้ังตรวจสภาพภูมิอากาศควบคูกันไป โดยเนนท่ีปาสนและปารอนชื้น เพราะคาดวาจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาก โดยเฉพาะปารอนชื้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากการใชท่ีดินผิดวิธี และการทำลายปา รวมท้ังมีจำนวนประชากรท่ีหนาแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครติดขอมูลจาก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก องคการมหาชน 



 

 


