ชองโหวโอโซน
(OZONE HOLE)
ชองโหวโอโซน หรือ Ozone hole คือ ปรากฏการณที่ชั้นโอโซนเบาบางลงมาก เกิดขึ้นในชวงเดือนกันยายนพฤศจิกายน ของทุกป ตั้งแตป ค.ศ. 1979-ปจจุบัน หรือฤดูใบไมผลิของทวีปแอนตารกติกาบริเวณขั้วโลกใต นอกจากนี้ ยังเกิด
การลดลงของโอโซนเหนือบริเวณขั้วโลกเหนือรวมทั้งประเทศที่อยูใกลขั้วโลกเชน ทวีปยุโรปและ อเมริกา
ปญหานี้มีความสําคัญตอระบบภูมิอากาศทั่วโลก คือทําใหบรรยากาศชั้นสูงๆ เย็นลง และรังสีอัลตราไวโอเลตสอง
ถึงพื้นโลกมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต เชน พบวามีผูปวยเปนโรคมะเร็งผิวหนังมากขึ้น
สาเหตุการสลายตัวของโอโซนเนื่องมาจากสารเคมีสังเคราะหที่ถูกปลอยสูบรรยากาศตั้งแตยุคอุตสาหกรรมที่ผานมา
เรียกกันวา”ซีเอฟซี” ซึ่งใชเปนสารทําความเย็นในตูเย็นและเครื่องปรับอากาศ การเปาโฟม สารผลักดันในกระปองสเปรย สาร
ที่ใชในอุปกรณดับเพลิง รวมทั้งสารชะลางอื่นๆ
ความรุนแรงของชองโหวโอโซนในอนาคตคาดวาจะลดนอยลง และชั้นโอโซนจะคอยๆคืนสูสภาพปกติประมาณ ป
ค.ศ.2050 โดยเปนผลจากความสําเร็จของ อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการพิทักษชั้นโอโซนและพิธีสารมอนทรีออลวาดวย
การลดและเลิกใชสารทําลายชั้นโอโซน โดยนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดมีการลงนามและใหสัตยาบัน ตั้งแต ป ค.ศ.
1985 เปนตนมา
สารทําลายโอโซน (Ozone Depleting Substance, ODS) เปนสารเคมีที่สังเคราะหขึ้นโดยมนุษยเพื่อใชใน
ภาคอุตสาหกรรม พบวาเปนตนเหตุของการทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศทําใหชั้นโอโซนบางลง การบางลงทําใหรังสี
อัลตราไวโอเลตที่เปนอันตรายสองถึงโลกมากขึ้นและเปนอันตรายตอมนุษย เชน มะเร็งผิวหนัง ตอเนื้อ ตอลม พืชแคระแกรน
วัสดุตางๆ เปราะและหักพังเร็วขึ้น
สารทําลายโอโซน ได แกสารประกอบ ฮาโลคารบอน (Halocarbon) ได แก สวนประกอบของธาตุ คลอรีน (Cl)
ฟลูออรีน (F) โบรมีน (Br) คารบอน (C) และไฮโดรเจน (H) ซึ่งเปนคํารวมที่เรียกสารทําลายโอโซนสวนมาก เชน
คลอโรฟลูออโรคารบอนหรือซีเอฟซี (Chlorofluorocarbon, CFCs) คือ สารที่มีสวนประกอบของธาตุ คลอรีน
ฟลูออรีนและคารบอน ซึ่งใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน เครื่องทําความเย็นในตูเย็น เครื่องปรับอากาศ โฟม กระปองสเปรย
สารดับเพลิง สารชะลาง
ฮาลอน (Halon) ประกอบดวย คารบอน,โบรมีน, ฟลูออรีน และ คลอรีน มักใชเปนสารดับเพลิง
คารบอนเตตระคลอไรด (CCl4) ประกอบดวย คารบอน และคลอรีน มักใชเปนตัวทําละลายในหองปฏิบัติการ การ
ผลิตยาเม็ด และใชทดสอบการดูดซึมของถานกัมมันตรังสี
เมธิลคลอโรฟอรม (Methyl Chloroform or 1,1,1-Trichloroethane) ประกอบดวย คารบอน ไฮโดรเจน และ
คลอรีน มักใชใน อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผา ผาเย็น และใชทําความสะอาดมอเตอรเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน
ปจจุบันประเทศตางๆไดตัดสินใจหยุดผลิตและบริโภค ยกเวนเพื่อการใชกรณีจําเปน และในอุตสาหกรรมไดพยายาม
พัฒนาสารทดแทนที่เปนมิตรกับโอโซน (Ozone-Friendly) ตามพิธีสารมอนทรีออลซึ่งเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศ วาดวย
การลดและเลิกใชสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน ฮาโลคารบอน (Halocarbon) เปนกาซสังเคราะหที่ประกอบดวยอะตอม
คารบอนรวมตัวกับธาตุกลุมฮาโลเจน เชน ฟลูออรีน คลอรีน และโบรมีน ฮาโลคารบอนไดแก คลอโรฟลูออโรคารบอนหรือซี
เอฟซี (CFCs) และฮาลอน (Halon) เริ่มมีการสังเคราะหครั้งแรกในป พ.ศ. 2471 นับจากนั้นมามีการใชแพรหลาย เชนใชเปน
สารผลักดันในกระปองสเปรย โฟม เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเปนสารชะลางในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส
ปจจุบันพบวาเปนสารทําลายโอโซนที่สําคัญ
ฮาโลคารบอนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยรจะเปนกาซเฉื่อย ไมมีกลิ่น ไมมีสี ไมมีพิษ ไมติดไฟ แตเมื่อสารเหลานี้
ขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะที่ความสูงชวง 19-23 กิโลเมตรซึ่งมีโอโซนอยูหนาแนน ฮาโลคารบอนจะไดรับพลังงานสูง
จากโฟตอนของรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ทําใหแตกตัวเปนอะตอมคลอรีนหรือโบรมีนอิสระ อะตอมเหลานี้จะทํา

ปฏิกิริยาคะตาไลซิสกับอะตอมออกซิเจนจากโมเลกุลโอโซน และจะเปลี่ยนโมเลกุลโอโซนเปนโมเลกุลออกซิเจน นอกจากนี้สาร
ซีเอฟซียังสลายตัวไดชา เชน
•
•
•
•
•
•

CFC-115 ใชในการผลิตเทอรโมสตัต และเครื่องทําความเย็น จะอยูในบรรยากาศถึง 1,700 ป
CFC-12 ใชในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศรถยนต จะอยูในบรรยากาศนานถึง
102 ป
CFC-11 ใชในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น จะอยูในบรรยากาศ นานถึง 50 ป
Halon 1301 ใชในอุปกรณดับเพลิง อยูในบรรยากาศ นานถึง 65 ป
คารบอนเตตระคลอไรด (CCl4) ใชเปนสารชะลาง อยูในบรรยากาศถึง 42 ป
เมธิลโบรไมด (CH3Br) ใชในการบําบัดโรคระบาดในปศุสัตว การรมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อทําลายศัตรูพืชกอน
การสงออก สามารถอยูในบรรยากาศนานประมาณ 8 เดือน

โอโซน เปนกาซชนิดหนึ่งที่อยูในบรรยากาศ โมเลกุลประกอบดวยธาตุออกซิเจน 3 อะตอม โอโซนในบรรยากาศมี
ปริมาณนอยมาก เฉลี่ยประมาณ 3 ใน 10 ลานโมเลกุล แมวาจะมีปริมาณเล็กนอยแตมีบทบาทสําคัญ โดยปกติพบมากใน 2
บริเวณคือ รอยละ 90 พบในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟยรที่ความสูงประมาณ 8 ถึง 50 กิโลเมตร และมีความหนาแนนที่สุดที่
ประมาณ 15 - 35 กิโลเมตร เรียกวา ชั้นโอโซน สวนที่เหลือรอยละ 10 พบที่บริเวณชั้นลางลงมา เรียกวาโอโซนผิวพื้นหรือ
โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยรซึ่งนับจากพื้นดินขึ้นไปถึงประมาณ 8 กิโลเมตร
โมเลกุลของโอโซนใน 2 บริเวณนี้มีลักษณะทางเคมีเหมือนกัน แตมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางกัน คือชั้นโอโซนที่อยู
สูง มีบทบาทสําคัญในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เรียกวา UV-B ทําใหมีเพียงสวนนอยที่สอง
ถึงพื้นโลก การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตทําใหเกิดความอบอุนในบรรยากาศสตราโตสเฟยรซึ่งมีลักษณะอุณหภูมิสูงขึ้นตาม
ความสูง โอโซนจึงมีความสําคัญตอระบบอุณหภูมิในบรรยากาศโลก หากปราศจากการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตแลวจะมีรังสี
สองถึงพื้นโลกมากขึ้นและสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย สัตว และพืช ดวยคุณประโยชนเหลานี้ เราจึงเรียกโอโซนในชั้นนี้
วา “โอโซนดี” ในทางกลับกัน โอโซนในบริเวณผิวพื้น หากมีมากจะเปนมลพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตจึง
เรียกวา “มลพิษโอโซน” ซึ่งหากรางกายไดรับโอโซนในปริมาณสูง จะเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็ก
หญิงมีครรภ ผูปวยเปนโรคภูมิแพ และมะเร็งในปอด เปนตน
นอกจากโอโซนมีผลกระทบตอสุขภาพแลวยังมีผลอื่นๆ อีก เชน ทําใหพืชแคระแกร็น ทําใหผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง อัตราการงอกของเมล็ดต่ํา ความตานทานเชื้อโรคและแมลงต่ํา เนื่องจากโอโซนไดทําลายเซลลของพืช เชนเดียวกับ
เซลลของคนและสัตว สวนวัสดุกอสราง จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
มลพิ ษ โอโซน มัก เกิด ในภาวะที่มี แ สงแดด อากาศรอ น ไมมี ฝนตก ไม มี ลม โดยส ว นใหญ เกิ ด ในตอนบา ยเวลา
ประมาณ 14-18 นาฬิกา ซึ่งมีการปลอยมลพิษจากรถยนตและโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ

