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ภาวะโลกร้อนเกิดขึน้ จริงหรือ
(Is Global Warming Real ?)
ในปัจจุบันการเกิดมหาอุทกภัย เช่น พายุ สึนามิ น้ำ�ท่วม แผ่นดินไหว
หรือภาวะแห้งแล้ง ทุกคนต่างกล่าวหาว่ามีสาเหตุมาจากภาวะโลก
ร้อน (Global Warming) ซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้แก่ ไอน้ำ� ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ สารฮาร์โล
คาร์บอน เช่น สารซีเอฟซี (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน)และโอโซน ซึ่ง
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล แก๊ส
ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในชีวิตประจำ�วัน การเพิ่ม
ขึน้ ของก๊าซเรือนกระจกอาจก่อเกิดความไม่สมดุลของพลังงานของโลก
ดังภาพที่ 1 และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน รัฐบาลในประเทศ
ต่าง ๆ มากกว่า 129 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้เซ็นสัญญาซึง่ เรียก
ว่า Kyoto Protocol เพือ่ ร่วมมือกันในการประหยัดการใช้พลังงานและ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

รังสีตกกระทบ
จากแสงอาทิตย์

100%

ดูดซับโดยบรรยากาศ

22.6%

สะท้อนกลับ
จากเมฆ
และบรรยากาศ

สะท้อนกลับ
จากพื้นผิว

6.8%

22.5%

รังสีอินฟราเรดจากพื้นผิวโลก
และบรรยากาศ

70.5%

แผ่รังสีจากโลกโดยตรง
สู่อวกาศ

11.8%

ปลดปล่อยโดย
บรรยากาศ

50%

ดูดซับโดย
บรรยากาศ

105.3%

ปลดปล่อย
โดยเมฆ

8.8%

พลังงานจาก
การระเหยและ
คายน้ำ�

การนำ�และ
พาความร้อน

5.3%

ปริมาณดูดซับโดยพื้นผิว

47.9%

ปริมาณดูดซับทั้งหมด

0.2%

ปลดปล่อยจาก
พื้นดิน

117%

สะท้อนกลับสู่พื้นดิน
100% โดยก๊าซเรือนกระจก

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพสมดุลพลังงานของโลก
(ที่มา: http://www.nasa.gov/ 2554)
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การระเหย
และคายน้ำ�

25.3%

Kyoto Protocol เป็นสนธิสัญญา
เพื่ อ ให้ ป ระเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาด้ า น
อุ ต สาหกรรม ร่ ว มกั น ลดปริ ม าณ
ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไซ ด์ จ า ก
กระบวนการผลิ ต และการเผาไหม้
เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สะอาด (Clean Development
Mechanism:CDM)
การแลกเปลี่ ย นการปลดปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ (International
E m i s s i o n s Tr a d i n g ) แ ล ะ
ก า ร นำ � ไ ป ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ร่ ว ม กั น
(Joint Implementation: JI)
ตามภาพที่ 2

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Greenhouse Effect
บรรยากาศของโลกนั้น ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด
ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ออกซิเจน (21%) และ
ไนโตรเจน (78%) ซึ่งก๊าซเหล่านี้ มิใช่ก๊าซเรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งเกิดจากก๊าซเรือนกระจกหลัก
ได้แก่ ไอน้ำ� คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์
ซึง่ มีองค์ประกอบเพียงส่วนน้อยในก๊าซเหล่านี้ ซึง่ ก๊าซเหล่านี้
ดูดกลืน (absorb) รังสีอินฟราเรดหรือพลังงานความร้อนที่
ปลดปล่ อ ยจากพื้ น โลกสู่ บ รรยากาศ และปลดปล่ อ ย
โดยการแผ่รังสีกลับสู่พื้นโลก (back radiation) เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่อาจทำ�ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพสมดุลพลังงานของโลก
รังสี (พลังงาน) จากดวงอาทิตย์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ อัลตราไวโอเลต (UV) แสงสว่าง (visible light) และ
รังสีอนิ ฟราเรด (พลังงานความร้อน) เมือ่ รังสีดวงอาทิตย์ทแี่ ผ่
มายังโลกในสภาพช่วงคลืน่ สัน้ (ลูกศรสีเหลือง) ตกกระทบกับ
ชั้นบรรยากาศ เมฆ ละอองลอย และพื้นผิวโลก จะสะท้อน
กลับออกไปสู่อวกาศ คิดเป็นปริมาณพลังงานรวม 29.8 %
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสว่าง เช่น บริเวณขั้วโลกที่ปกคลุม
ไปด้วยธารน้ำ�แข็ง เปอร์เซ็นต์ในการสะท้อนกลับนี้ เรียกว่า
albedo ส่วนทีเ่ หลือจะถูกดูดกลืนไว้โดยชัน้ บรรยากาศ และ
เมฆ 22.6 % พื้นแผ่นดินและมหาสมุทร 47.9 % รวมเป็น
70.5 %
จากนั้น พื้นแผ่นดิน และมหาสมุทรคายพลังงานที่ดูด
กลืนไว้ในสภาพรังสีความร้อน (สภาพคลื่นยาว) จากพื้นโลก
117 % ส่วนหนึง่ ของพลังงานความร้อนแผ่รงั สีกลับสูอ่ วกาศ

โดยตรง 11.8 % ส่วนพลังงานความร้อนทีเ่ หลือ 58.8 % ถูก
ปลดปล่อย (emitted) จากชั้นบรรยากาศและเมฆ พลังงาน
ความร้อนถูกปลดปล่อยสูอ่ วกาศ โดยการแผ่รงั สี รวมทัง้ หมด
70 %
โดยเฉลี่ยในระยะยาว ปริมาณพลังงานที่โลกแผ่รังสี
กลับออกไปสู่อวกาศจะเท่า ๆ กับปริมาณรังสีดวงอาทิตย์
ที่พื้นแผ่นดิน มหาสมุทร และชั้นบรรยากาศของโลกดูด
กลืนไว้ ทำ�ให้เกิดความสมดุลของพลังงานในระบบโลก ดัง
จะเห็นได้จากพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับเข้ามา
100 % จะสะท้อนกลับไปสู่อวกาศทันที 30 % ที่เหลือจะ
ถูกดูดกลืนไว้โดยชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลกแล้วปล่อย
กลับไปสู่อวกาศอีกครั้ง โดยการแผ่รังสี คิดเป็น 70 %
รวมพลังงานทั้งสองส่วนเป็น 100 % หน่วยของพลังงาน
ดั ง กล่ า ววั ด เป็ น วั ต ต์ ต่ อ ตารางเมตร (watts per
square meter หรือ W/m2)
การสมดุลพลังงานอีกทางหนึ่ง คือ การแผ่รังสีจากชั้น
บรรยากาศ (back radiation) กลับสู่พื้นผิวโลก 100 %
ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก โดย
สาเหตุหลักเกิดจาก ไอน้ำ�ในบรรยากาศ ก๊าซเรือนกระจก
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และก๊าซส่วนน้อยอื่น ๆ มี
ส่วนช่วยให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนัน้ บริเวณพืน้ ผิวโลก กระบวนการถ่ายเทความ
ร้อนยังเกิดจากกระบวนการนำ�และพาความร้อน (conduction and convection) 5.3 % และการระเหยของน้ำ�จาก
พืช (evapotranspiration)

ปีที่ 41 ฉบับที่ 182 พฤษภาคม - มิถุนายน 2556
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บทความนี้ ให้ ข้ อ มู ล ในอี ก มุ ม มองหนึ่ ง
ของภาวะโลกร้ อ น ที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ บ าง
ท่านไม่เห็นด้วยกับการเกิดภาวะโลกร้อนจาก
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่เ กิ ด จากกิ จ กรรม
ของมนุ ษ ย์ เช่ น การเผาไหม้ เชื้อ เพลิ ง และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่มนุษย์ทำ�ขึ้น ประเด็นต่าง ๆ
ที่จะกล่าวถึงนี้ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน และยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่
นักเรียนลองอ่านประเด็นต่าง ๆ ที่นำ�เสนอใน
บทความนี้ และเขียนสรุปความคิดเห็นของตนเอง
ลงในใบกิจกรรมทีก่ �ำ หนดให้
ประเด็นที่ 1 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มีอยูใ่ นบรรยากาศเท่าไร และมีปริมาณเพิม่ ขึน้
ภาพที่ 2 แสดงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ ระหว่างปี 1990-2010 โดยรวมการ
มากเท่าไร ถึงก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อภูมิ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ป่าไม้ (LULUCF)
(ที่มา: http://www.ipcc.ch/)
อากาศอย่างมีนยั สำ�คัญ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีปริมาณเป็นส่วนน้อย เมือ่ เทียบกับก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจน
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีม่ กี ารตรวจวัดในบรรยากาศ โดยเฉลีย่ แล้วคิดเป็น 0.039 % ของปริมาณก๊าซใน
บรรยากาศ
ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ของโลก
(1 ส่วนในล้านส่วน)
/ระยะเวลา

คาร์บอนไดออกไซด์
(carbon dioxide)

มีเทน
(methane)

ไนตรัสออกไซด์
(nitrous oxides)

ความเข้มข้นก่อนปฏิวัติ
อุตสาหกรรม

280

0.7

0.3

ความเข้มข้น

397

1.8

0.3

(ที่มา: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/)

และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งปริ ม าณคาร์ บ อนที่ ป ลด
ปล่อยจากกิจกรรมมนุษย์ โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิง และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน คิดเป็นเพียงร้อยละ 3 (29
กิกะตัน) ของคาร์บอนที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศจากพื้นดิน
และสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และมหาสมุทรอีกทั้งพื้นดิน และ
มหาสมุทร มีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทีเ่ กิดขึน้ ก่อให้เกิดการปรับความสมดุลของโลกทัง้ ระบบ ซึง่ ทาง
แบบจำ�ลองคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำ�นายได้ ตามภาพที่ 3
30
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การเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

439

450

พืช ดินและสิ่งมีชีวิต
ในดิน
ภาพที่ 3 วัฏจักรคาร์บอนของโลก (กิกะตัน)
(ที่มา: IPCC AR4)

332

338

มหาสมุทร

การเพิ่มขึ้นและลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการ
เกิดภาวะโลกร้อนหรือช่วงอบอุน่ สลับกับช่วงยุคน�ำ้ แข็งนัน้ เกิด
ขึน้ มานานตามข้อมูลการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ในน�ำ้ แข็ง
ที่ Vostok ณ ประเทศกรีนแลนด์ เมือ่ 800,000 ปีกอ่ น ปี ค.ศ.
1950 จาก Carbon Dioxide Analysis Center (http://cdiac.
ornl.gov/trends/co2/ice_core_co2.html) ดังภาพที่ 4 เมือ่
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
พบว่าอุณหภูมิท่มี ีการเพิ่มขึ้นก่อนที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

เพิม่ ขึน้ จึงมีขอ้ ถกเถียงว่า เมือ่ อุณหภูมขิ องโลกสูงขึน้ ก่อให้เกิด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากมหาสมุทร หรือพืน้ ดิน
ออกสูบ่ รรยากาศมากขึน้ Caillon et al 2003 และ Mudelsee
2001 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ Vostok และพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพิ่มขึ้นหลังจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 600-1000 ปี ซึ่งถือ
เป็นปรากฏการณ์ยอ้ นกลับ (feedback) และปรากฏการณ์การ
เพิม่ ขึน้ (amplification)
อุณหภูมิ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ภาพที่ 4 กราฟแสดงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิของโลกจากข้อมูลน้ำ�แข็งจาก Vostok Ice Cores เมื่อ 420,000 ปี
(ที่มา: http://joannenova.com.au/global-warming-2/ice-core-graph/)

ประเด็นที่ 2 อุณหภูมิในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ และก่อให้เกิดระดับน้ำ�ทะเลเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือไม่

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ในปี 2007 คณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel
On Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติ ได้สรุปไว้ใน
รายงานประเมินผลครั้งที่ 4 ว่าตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
(ประมาณตั้งแต่ พ.ศ. 2490) ว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดจากการกระทำ�หรือกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน
ไม้ฟืน และแก๊สธรรมชาติ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน จากกราฟในรายงานประเมินผลครั้งที่ 4 เมื่อ
ปี 1998 โดยศาสตราจารย์ Mann Bradley และ Hughes
ทำ�นายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 0.6 องศาเซลเซียส ในปี 2012
เรียกว่า hockey stick graph ซึ่งมีชื่อเสียงมากในหนังเรื่อง
Inconvenient Truth ของรองประธานาธิบดี Al Gore ในปี 2010

มีนกั วิทยาศาสตร์หลายท่าน ได้แก่ Steve McIntyre, Richard
Muller และ Anthony Watts ออกมาโต้เถียงว่าการทำ�นายของ
โมเดลทีก่ อ่ ให้เกิด hockey stick graph นัน้ ผิด เนือ่ งจากได้มกี าร
ลบเปลีย่ นและตัดข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นทิง้ ไป ทำ�ให้เกิดกราฟ hockey
stick ขึน้ ดังภาพที่ 5 และในแบบจำ�ลองของโมเดลยังมิได้รวม
ถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทก่ี อ่ ให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
ต่าง ๆ เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา และการระเบิด
ของภูเขาไฟ อิทธิพลของดวงอาทิตย์ และผลสะท้อนกลับของ
การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ซึง่ มีความสลับซับซ้อนต่อ
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องโลก สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่
เติมการสร้างกราฟ hockey stick ได้ท่ี (http://climateaudit.
org/2013/03/02/mikes-agu-trick/#more-17336)
ข้อมูลการวัดจากเทอร์โมมิเตอร์

ข้อมูลการวัดจากวงแหวนต้นไม้
ปะการัง แกนน้ำ�แข็ง

ปี ค.ศ.

ภาพที่ 5 hockey stick graph
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ของโลกทางด้านซีกโลกเหนือ
ปี 1961-1990
(ที่มา: Nature 1998)
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ความชัน 3.2 มิลลิเมตรต่อปี
ภาพที่ 7 แสดงการเพิ่มและการลดออกอุณหภูมิของโลกจากแกนน้ำ�แข็งประเทศกรีนแลนด์
(ที่มา: http://www.noaa.gov)
ปรากฎการณ์เอลนีโญ 2010 และลานีญา 2011

นอกจากนั้ น แล้ ว ตามประวั ติ ศ าสตร์ พ บว่ า อุ ณ หภู มิ ข อง
โลกมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายร้อยพันปีแล้ว จากภาพที่ 7
แสดงการเพิ่มอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นถึง 3.74 องศาเซลเซียส
เมือ่ 394 ปีทแี่ ล้ว และอุณหภูมขิ องโลกลดลงถึง 3 องศาเซลเซียส
เมื่อ 850 ปีที่แล้ว อย่างในประเทศไทยจากข้อมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศในปี 2011 เท่ากับ
27.2 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำ�กว่าในปี 1950 ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย
27.5 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 8 อย่างไรก็ตามในบางบริเวณ
อุณหภูมิของพื้นที่มีการเพิ่มขึ้นจริงตัวอย่างเช่น บริเวณในเมือง
ซึ่งเกิดปรากฏการณ์ urban heat island effect ซึ่งเกิดการ
สะท้อนของความร้อนกับพื้นผิวซีเมนต์ออกกลับสู่บรรยากาศ
ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนในบรรยากาศเพิ่มขึ้น บริเวณใน
เมืองมากกว่าบริเวณรอบข้าง โดยปกติแล้วเมืองที่มีประชากร
มากกว่า 1 ล้านคน จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกว่าบริเวณรอบข้าง
ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส (US EPA) ดังภาพที่ 9

ปี ค.ศ.
ภาพที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยตั้งแต่ปี 1951-2011 (องศาเซลเซียส)
(ที่มา: http:www.tmd.go.th)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ปี ค.ศ.
ภาพที่ 6 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ�ทะเลของโลก ลดลงเมื่อปี 2010
(ที่มา: http://www.nasa.gov)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ระดับน้ำ�ทะเล (เซนติเมตร)

จากการวิ จั ย ล่ า สุ ด พบว่ า การติ ด ตั้ ง และตรวจวั ด
อุ ณ หภู มิ ส ถานี วั ด อากาศมี ค วามไม่ ถู ก ต้ อ งและไม่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันในสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ (Fall
et al., 2011 and Watts et al., 2012) และตามการตรวจวัด
ขององค์การนาซา (NASA) ระดับน้ำ�ทะเลได้ลดลงในปี 20102011 ประมาณ 5 มิลลิมิเตอร์ ดังภาพที่ 6

พื้นที่ชนบท พื้นที่ค้าขาย
พื้นที่พักอาศัยในเมือง
พืน้ ทีพ่ กั อาศัยชานเมือง พื้นที่กลางใจเมือง สวนสาธารณะ พื้นที่เลี้ยงสัตว์

ภาพที่ 9 ปรากฎการณ์ heat island effect
(ที่มา: http://www.southwesturbanhydrology.com/urbanization-concerns/urban-heatisland-effect/)

อย่างไรก็ตามเหตุผลข้างต้นนั้นเป็นมุมมองหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความขัดแย้งในเรื่องของภาวะโลกร้อน การหาเหตุ
ผลมาสนับสนุน การคิดวิเคราะห์และโต้แย้งสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างมากสำ�หรับนักวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่าง
ดาวพลูโตที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบใหม่ว่า มิใช่ดวงดาวอีกต่อไป แต่เป็นเพียงแค่กลุ่มก๊าซเท่านั้น ปัญหาภาวะโลกร้อน และ
การนำ�พลังงานทดแทนมาใช้นั้น เป็นธุรกิจและผลประโยชน์มหาศาลต่อนักการเมือง รวมถึงนักธุรกิจ การได้ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ต่อนโยบายและสนธิสัญญาต่าง ๆ ดังนั้นกิจกรรมในช่วงสุดท้ายนี้ให้นักเรียนลองหาจุดยืนและความเชื่อของตนเอง
และบันทึกลงในใบกิจกรรมที่กำ�หนดให้
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นิตยสาร สสวท.

ใบกิจกรรม
ชื่อ					
นามสกุล				
อายุ
ให้พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็น “จริง” หรือ “เท็จ” และให้เหตุผล
ข้อความ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซ
เรือนกระจกที่มีอิทธิพลมากที่สุดใน
การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
จริงหรือไม่

จริงหรือเท็จ

เหตุผล

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจากการตรวจวัด
มาหลายช่วงศตวรรษที่ผ่านมา
จากข้อมูลระยะยาวปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทสี่ ะสมในน�้ำ แข็ง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นในปัจจุบันมากกว่าเมื่อแปด
แสนปีที่แล้ว
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อ
เพลิงฟอสซิลและอุณหภูมิของโลก
เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อ 50 ปีที่แล้ว หรือ
นานกว่านั้น
ปัจจุบันการใช้แบบจำ�ลองทาง
คณิตศาสตร์ทำ�นายการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิของโลกจากปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น
นักวิทยาศาสตร์มีความเห็นเดียวกัน
ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
สาเหตุทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้
เชื้อเพลิง เป็นสาเหตุหลักทำ�ให้เกิด
ภาวะโลกร้อน (global warming)
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโลกร้อน
พวกเราต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อน
ปีที่ 41 ฉบับที่ 182 พฤษภาคม - มิถุนายน 2556
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