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1. ความแตกต่างของดาวเคราะห์
มีเหตุผลหลายประการที่ ดลให้นักวิทยาศาสตร์คิดและกาลังออกไปหาดาวเคราะห์อื่นๆสารองให้กับ
มนุษย์ในกรณีโลกมีอันเป็นไปเพื่อไม่ให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปหมด แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะวิทยาศาสตร์ของโลกยังมี
ข้อจากัดด้านความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยี อีกมากมายเกี่ยวกับจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นๆ โลกจึงเป็น
สถานที่เดียวในปัจจุบัน และในอนาคตอีกไม่ทราบปี ที่มนุษย์ใช้เกิด อยู่อาศัย ค้นหาความรู้ เจริญรุ่งเรื่องทาง
เศรษฐกิจ สนุ กสนาน และตาย จึงมีข้อคิดว่ามนุษย์อยู่กับโลกแบบปรสิ ตที่ทาลายเจ้าบ้ าน หรือมีส่ ว นทา
ประโยชน์แก่โลกที่ทาหน้าที่เจ้าบ้าน
หลายปี มาแล้ ววิทยาศาสตร์ มีความรู้แล้ วว่าโลกมีคุณสมบัติพิเศษอันน่าอัศจรรย์ เราควรมองจาก
ภายนอกของโลกเข้ามาก่อน
ก่อนอื่นขอทวนกฎอุณหพลศาสตร์ 4 ข้อ เพราะเราต้องการกฎอุณหพลศาสตร์มาอธิบายคุณสมบัติ
พิเศษของโลก
ข้อที่ 0 วัตถุร้อนถ่ายความร้อนไปยังวัตถุเย็นจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากัน เรียกว่าดุลยภาพทางอุณหภูมิ
(แต่ไม่ใช่วัตถุเย็นถ่ายเทความเย็นไปให้วัตถุร้อน)
ข้อที่ 1 เนื่องจากพลังงานและสสารจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ พลังงานและสสารจึงถ่ายเทไปมาระหว่างกัน
เรียกว่า สมดุลทางบัญชีระหว่างสสารและพลังงาน ทาให้พลังขาเข้าเท่ากับพลังงานขาออกบวกส่วนที่กลายเป็น
สสาร
ข้อที่ 2 เนื่องจากโมเลกุลของวัตถุขยายตัวและมีสถานะอลหม่าน (เอนโทรพี Entropy) มากขึ้นเมื่อ
สะสมความร้อนเพิ่มขึ้น ทาให้วัตถุเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและเป็นก๊าซ ดังนั้นค่าเอนโทรพี
เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ
ข้อที่ 3 อุณหภูมิศูนย์องศาที่แท้จริง คืออุณหภูมิที่ทาให้วัตถุทุกชนิดในจักรวาลมีสภาพเป็นของแข็ง
ตามมาตรา 0 องศาเคลวิน = -273.15 องศาเซลเซียส
เมื่อมองสภาพแวดล้อมภายนอกของโลก เรามีดวงอาทิตย์ ที่คารามเกรี้ยวกราด วิทยาศาสตร์มีความรู้
ครับว่าแสงอาทิตย์ประกอบด้วยคลื่นหลายช่วงความถี่ ตาม ภาพ 1 ด้านล่าง ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอกซเรย์
รังสีอัลตราไวโอเลต แสงที่มนุษย์เห็นเป็นสีขาว รังสีอินฟราเรด ความถี่เรดาร์ ความถี่วิทยุเอฟเอม ความถี่คลื่น
โทรทัศน์ ความถี่คลื่นสั้น ความถี่วิทยุเอเอม
คุณสมบัติพิเศษของโลกและความเพียบพร้อมสาหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอย่างน่ามหัศจรรย์
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลไกที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต กับกลไกสิ่งมีชีวิต
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ประกอบจากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต รวบรวมได้ดังนี้
ประการที่ 1
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 1 ได้แก่ โลกเรามีเครื่องกรองรังสีอันตรายสาหรับ
มนุษย์และสัตว์และพืชออกไป ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอกซเรย์ รังสีอัลตราไวโอเลต ไม่ให้เข้าสู่พื้นผิวโลก และ
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พืชใช้ความถี่แสงช่วง 400-700 นาโนเมตร สาหรับสังเคราะห์ คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ในกระบวนการ
สร้างอาหารให้กับมนุษย์และสัตว์ผู้อาศัยในโลก
เครื่องกรองนั้นคือ บรรยากาศของโลก และโลกมีบรรยากาศใกล้ พื้นผิวประกอบด้วยไนโตรเจน ร้อย
ละ 78 ออกซิเจน ร้อยละ 21 คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 0.03 ก๊าซมีเทน ร้อยละ 0.002 และที่เหลือเป็นก๊าซ
อื่นๆ ตาม ตาราง 1

ภาพ 1 ความยาวคลื่นของแสงอาทิตย์และการใช้งาน Solar Wavelength and Applications
ที่มา http://ozonedepletiontheory.info/what-is-radiation.html

ภาพ 2 ช่วงคลื่นของแสงอาทิตย์ที่พืชใช้สังเคราะห์แสง
ที่มา http://generalhorticulture.tamu.edu/lectsupl/Physiol/P24F1.GIF
ประการที่ 2
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของโลกมีคุณสมบัติทาให้โลกมี
อุณหภูมิอบอุ่น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 13 องศาเซลเซียส และมีความเสถียรของอุณหภูมิ ปราศจากความผันผวน
เช่น ในประเทศไทย อุณหภูมิเวลากลางวัน 33 องศาเซลเซียส เวลากลางคืน 25 องศาเซลเซียส คุณสมบัติ
ความเสถียรของอุณหภูมิเกิดจากโลกมีบรรยากาศที่สะท้อนแสงและความร้อนของแสงออกไปนอกโลก
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เปรียบเทียบกับดวงจันทร์ที่ปราศจากบรรยากาศ จึงทาให้ดวงจันทร์มีสภาพเป็นก้อนหินที่มีอุณหภูมิ
แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรง ในเวลากลางวันอุณหภูมิ 127 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืนอุณหภูมิ -173 องศา
เซลเซียส (Sharp 2017b) จึงเป็นสภาพที่สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ และโลกนั้นแสนสบาย ข้อนี้ใช้กฎอุณหพลศาสตร์
ข้อที่ 0 อธิบาย
สาหรับดาวศุกร์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 463 องศาเซลเซียส เพราะมีบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในปริมาณมาก (Redd 2012) และสาหรับดาวอังคาร มีอุณหภูมิเฉลี่ย -60 (Sharp 2017a) องศาเซลเซียส
เพราะมีบรรยากาศเบาบาง จึงมีสภาพคล้ายดวงจันทร์ และข้อนี้ใช้กฎอุณหพลศาสตร์ ข้อที่ 0 อธิบาย และ
เช่นเดียวกัน โลกนั้นแสนสบาย
ตาราง 1 ส่วนประกอบของบรรยากาศใกล้พื้นผิวโลก (Lovelock 1988)
Planet
ดาวศุกร์
Venus
Carbon dioxide
Nitrogen

96.5%
3.5%

โลกที่ปราศจาก
สิ่งมีชีวิต
Earth without life
98%
1.9%

ดาวอังคาร
Mars
95%
2.7%

โลกในสภาพ
ปัจจุบัน
Earth as it is
0.03%
79%

Oxygen

trace

0.0

0.13%

21%

Argon

70 ppm

0.1%

1.6%

1%

Methane

0.0

0.0

0.0

1.7 ppm

Surface temperature C

459

240-340

-53

13

Total pressure (bars)

90

60

0.0064

1.0

ที่มา Lovelock (1988)
ประการที่ 3
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 3 ได้แก่ เนื่องจากพื้นผิวของโลกประกอบด้วยน้าร้อย
ละ 70 จึ งอ านวยให้ การควบคุม อุณ หภูมิ ของโลกทาได้ ง่ ายด้ ว ยกลไกกระแสน้ าอุ่น และกระแสน้าเย็น ใน
มหาสมุทรช่วยลดความหนาวเย็นให้พื้นที่ขั้วโลกและลดความร้อนให้พื้นที่ ใกล้ดวงอาทิตย์บริเวณเส้นศูนย์สูตร
ช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่สบายและขยายจานวนได้มากและรวดเร็ว
ประการที่ 4
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 4 ได้แก่ โลกมีดวงจันทร์สาหรับควงแขนเต้นรา จึงทา
ให้โลกมีการหมุนรอบตัวเองและการหมุนรอบดวงอาทิตย์มีความเสถียร ทาให้โลกมีแกนหมุน เหนือใต้คงที่ ไม่
หมุนคว้างเพราะดวงจันทร์ทาหน้าที่รักษาดุลให้ และมนุษย์มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกและตกทาง
ตะวัน ตกได้ ทุก วัน และแน่ น อน เป็ น เหตุผ ลที่ ทาให้ โ ลกเป็ นสถานที่ ที่อ ยู่ ส บายและเปิด โอกาสให้ สิ่ ง มีชี วิ ต
เจริญเติบโต
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ประการที่ 5
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของโลก ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง มี ชี วิ ต ส่ ว นที่ 5 ได้ แ ก่ โลห์ พ ลั ง งานแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า เรี ย กว่ า
Electromagnetic shield ซึ่งเกิดจากภาวะเดือดของแกนแมกมาใต้พื้นผิวของโลกซึ่งบางครั้งประทุเป็นภูเขา
ไฟ ภาวะเดือดพลุ่งพล่านของเหล็กในแกนแมกมาใต้พื้นผิวของโลกทาให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไป
นอกพื้นผิวของโลกในระยะไกลรับผิดชอบป้องกันกัมมันตภาพรังสีและพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของดวงอาทิตย์
ไม่ให้เข้าถึงพื้นผิวของโลก เปิดทางให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตยืนยาว แพร่พันธุ์ และวิวัฒนาการ
ประการที่ 6
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 6 ได้แก่ การประทุของภูเขาไฟทั้งบนแผ่นดินและใต้
มหาสมุทรช่วยให้พื้นผิวของโลกมีความอบอุ่นเพียงพอที่จะให้กาเนิดแก่สิ่งมีชีวิต
ประการที่ 7
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 7 ได้แก่ พื้นผิวของโลกประมาณร้อยละ 70 เป็นน้าลึก
จึงมีปริมาณน้ามากช่วยให้เกิดไอน้าเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศของโลกมากกว่าร้อยละ 60 ที่ทาให้เกิด
ภาวะอบอุ่น เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนหลัก และให้กาเนิดสิ่งมีชีวิตจานวนมาก
ประการที่ 8
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ส่ วนที่ 8 ได้แก่ บรรยากาศของโลกซึ่งประกอบด้วยก๊าซ
ไนโตรเจนซึ่งมีสถานะเคมีเป็นกลางร้อยละ 78 และออกซิเจนร้อยละ 21 ซึ่งกลายเป็นโอโซน O3 ที่ระยะความ
สูงสตราโตสเฟียร์ เป็นโลห์ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้าถึงพื้นผิวส่วนในของโลก และเผา
ไหม้ ด าวตกและอุ ก าบาตที่ พ ลั ดหลงเข้ า ยั ง พื้ นผิ ว ของโลก สั ด ส่ ว นของออกซิ เ จนต่ ากว่ า ร้อ ยละ 15 เป็ น
บรรยากาศที่จุ ดไฟไม่ได้ ในขณะที่สั ดส่ว นของออกซิเจนมากกว่าร้อยละ 25 เป็นบรรยากาศที่ดับไฟไม่ได้
สั ด ส่ ว นของออกซิ เ จนร้ อ ยละ 21 จึ ง ให้ ก าเนิ ด วิ วั ฒ นาการทางอุ ต สาหกรรมของมนุ ษ ย์ ไนโตรเจนเป็ น
องค์ประกอบหลักของเซลล์สิ่งมีชีวิต
2. ความเข้าใจจากทฤษฎีกายะ (Gaia theory)
ประการที่ 9
ด้วยลักษณะพิเศษด้านความเสถียรของอุณหภูมิ องค์ประกอบของก๊าซในบรรยากาศ และพื้นผิวโลกที่
ปกคลุมด้วยน้าในปริมาณมาก ทฤษฎีกายะ (Gaia theory) ของเจมส์ เลิฟลอกค์ (James Lovelock)
(Lovelock 1988) จึงเสนอคาอธิบาย และข้อสันนิษฐานว่า คุณสมบัติเช่นนี้ของโลกเกิดจากสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด
ตั้งแต่พืชทุกชนิด แบคทีเรียไปถึงวาฬ ร่วมกันมีบทบาทเป็นผู้กระทาให้โลกสามารถฝ่าฝืนกฎอุณหพลศาสตร์ข้อ
ที่ 2 ได้แก่ มีค่าเอนโทรพีที่ไม่แปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิรอบนอกที่เกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ แตกต่างไป
จากดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดวงจันทร์
ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกเกิดจากพื้นผิวของโลกประกอบด้วยน้าร้อยละ 70 เป็นกลไก
ปรับอุณหภูมิทมี่ ีประสิทธิภาพสูง แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในระยะแรกของโลกใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
คายก๊าซออกซิเจนซึ่งเก็บกักก๊าซไฮโครเจนในรูปน้าได้เป็นจานวนมาก ช่วยให้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใน
ระยะแรกของโลกทวีจานวนได้มากขึ้น น้าหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ มีทั้งพวกที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และ
พวกที่ใช้ออกซิเจน จึงทาให้เกิดวัฏรจักรการหมุนเวียนคาร์บอน และเกิดวัฏรจักรการหมุนเวียนออกซิเจน จึง
สังเกตได้ว่าบรรยากาศของโลกมีความเสถียรขององค์ประกอบของก๊าซไนโตรเจน ร้อยละ 78 ก๊าซออกซิเจน
ร้ อ ยละ 21 คาร์ บ อนไดออกไซด์ ร้ อ ยละ 0.03 และ มีเ ทนร้อ ยละ 0.002 และมีข้ อสั งเกตว่า สั ด ส่ ว นก๊ า ซ
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ออกซิเจนในบรรยากาศเกินร้อยละ 25 จะทาให้เกิดภาวะการลุกไหม้ได้เอง และสัดส่วนก๊าซออกซิเจนต่ากว่า
ร้อยละ 15 จะเป็นบรรยากาศที่จุดไฟไม่ติด จึงเป็นคาอธิบายจากทฤษฎีกายะที่น่าอัศจรรย์
ประการที่ 10
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ใน ภาพ 3 เป็นกระบวนการผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพ
สูง ซึ่งสามารถแปลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุล ร่วมกับน้า 12 โมเลกุล ทาปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์ ได้
ผลผลิตเป็นกลูโคส 1 โมเลกุล ก๊าซออกซิเจน 6 โมเลกุล และน้า 6 โมเลกุล เช่นเดียวกันเป็นกระบวนการของ
สิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ เพราะก้อนหินซึ่งไม่มีชีวิตทาไม่ได้
ทฤษฎีก ายะ ให้ คาอธิ บ ายและข้อสั น นิษฐานว่า ความเสถี ยรของอุณหภูมิ ของโลกเป็นคุ ณสมบั ติ
เดียวกันกับสิ่งมีชีวิต เช่น ในขณะที่มนุษย์มีชีวิตจะมีอุณหภูมิร่างกายคงที่ในช่วง 36-37 องศาเซลเซียส เพราะ
สิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติเป็นระบบที่มีกลไกควบคุมการทางานให้มีความเสถียรเพื่อให้มีอายุการทางานที่ยืนยาว
ปราศจากความผันผวนตามอุณหภูมิแวดล้อม (Ambient temperature) แต่เมื่อเสียชีวิตอุณหภูมิร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแวดล้อมเพราะกลไกควบคุมหยุดทางาน ข้อนี้เช่นเดียวกันอธิบายด้วยกฎอุณ
หพลศาสตร์ข้อ 0

ภาพ 3 กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
ที่มา Routhier, Richard 2016. What are some ways that trees act as carbon sinks?
https://www.quora.com/What-are-some-ways-that-trees-act-as-carbon-sinks. Retrieved 24
January 2018
สิ่งมีชีวิต มีคุณสมบัติ ฝ่าฝืนกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 0 และข้อที่ 2 โดยใช้กฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 1
ได้แก่ ความสมดุลของพลังงานผ่านเข้าและผ่านออก (input-output energy balance) ซึ่งใช้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของการกลายสถานะจากสสารเป็นพลังงานและจากพลังงานเป็นสสารจากสมการของไอน์สไตน์ E =
MC2 เมื่อ E แทนพลังงาน M แทนสสาร และ C2 แทนกาลังสองของความเร็วแสง สิ่งมีชีวิตควบคุมความเสถียร
ของอุณหภูมิภายในร่างกายด้วยกลไกประกอบด้วยการกินอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานและขับถ่ายกากเพื่อ
คายความร้อนไม่ให้สะสมอยู่ภายใน จึงทาให้ค่าเอนโทรพี (Entropy) รวมเป็นไปตามกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 2
เพราะ Entropy ภายในร่างกายคงที่แต่ค่า Entropy รวมสูงขึ้นเพราะรวมกับ Entropy ที่ขับถ่าย แสดงใน
ภาพ 4
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กลไกควบคุ มความเสถี ย รของอุ ณ หภูมิ ภ ายในร่ างกายสิ่ ง มี ชีวิ ต ประกอบด้ ว ยการกิ นอาหารเพื่ อ
เปลี่ยนเป็นพลังงานและขับถ่ายกาก ทาให้สามารถปรับแต่งปริมาณสสารและพลังงานในร่างกายทั้ง 4 สถานะ
ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และอุณหภูมิ (ดิน น้า ลม ไฟ) ประกอบด้วยการคายออกมากับกากทั้งที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และอุณหภูมิ และปรับแต่งสารเคมีให้มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่ไม่เป็นอันตรายต่อการ
ทางานของอวัยวะต่างๆ เพราะสิ่งที่ขับถ่ายออกจากร่างกายสิ่งมีชีวิตคือความร้อนที่ออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ
ปัสสาวะและอุจาระ จึงทาให้เกิดภาวะเสถียรของอุณหภูมิภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมเหล่านี้ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของระบบของร่างกายด้วยการเติมสสารเข้าสู่ร่างกายและ
คายออกทาให้ เ กิดกลไกที่มี ความยื ด หยุ่ น เพิ่ม -ลด เปิด -ปิด เปรี ยบเสมื อนสวิช ต์เปิ ด -ปิด การทางานของ
คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง หม้อต้มน้าร้อน หรือ วาล์วเปิด -ปิด
ท่ อ น้ าหล่ อ เย็ น ของรถยนต์ เครื่ อ งจั ก รในโรงงาน หรื อ กลไกควบคุ ม อั ต ราไหลของกระแสไฟฟ้ า ในวงจร
อิเลคทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์ให้มีความร้อนคงที่เพื่อป้องกันความร้อนสะสม
ที่ทาให้อุปกรณ์เสียหาย
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ภาพ 4 Entropy ในภาพรวมของสิ่งมีชีวิต
กลไกการควบคุมความเสถียรของระบบต่างๆเรียกว่า กลไกป้อนกลับทางลบ (Negative feedback
mechanism) เช่น เครื่องปรับอากาศควบคุมให้ห้องมีอุณหภูมิคงที่โดยใช้เครื่องตรวจจับอุณหภูมิส่ง สัญญาณ
ไปให้สวิตส์เปิดคอมเพรสเซอร์เมื่ออุณหภูมิห้องสูงขึ้นและปิดคอมเพรสเซอร์เมื่ออุณหภูมิห้องต่าลงตามความ
ต้องการของผู้ใช้
กลไกป้อนกลับทางลบ (Negative feedback mechanism) ประกอบด้วยกลไกยืดหยุ่นที่สามารถ
เปิด-ปิด หรือ เพิ่ม-ลด เพื่อปรับแต่งให้เกิดการทางานของระบบที่ราบเรียบ สม่าเสมอ ป้องกันความผันผวน
หรือ ความแปรปรวน ที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนประกอบต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศที่กลไกเปิด -ปิด
คอมเพรสเซอร์ เสี ยหายและทางานต่อเนื่องจะทาให้ เครื่องปรับอากาศมีความเย็นสะสมเป็นน้าแข็งปิดกั้น
กระแสลมทาให้ห้องร้อนแทนที่จะเย็น ตู้เย็นที่กลไกเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เสียหายและทางานต่อเนื่องจะทาให้
มีความเย็นสะสมเป็นน้าแข็งพอกพูนทาให้สูญเสียพื้นที่ใส่อาหารและสูญเสียรสชาติ เตารีดที่กลไกเปิด-ปิดไฟฟ้า
เสียหายและทางานต่อเนื่องจะทาให้มีไฟฟ้าไหลผ่านอย่างต่อเนื่องสะสมความร้อนสูงขึ้นจนทาให้เสื้อผ้าเสียหาย
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เครื่องยนต์ของรถยนต์ที่อุปกรณ์ระบายความร้อนเสียหายสะสมความร้อนสูงขึ้นจนกระทั่งส่วนประกอบบิด
เบี้ยวและหยุดการทางาน
โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิว 13-16 องศาเซลเซียส แสดงใน ตาราง 1 และมีความผันผวนน้อย เช่น
อุณหภูมิในเวลากลางวันแตกต่างกับ เวลากลางคืนเพียง 6 – 8 องศาเซลเซียส คุณสมบัติเหล่านี้ทาให้โลก
แตกต่างไปจากดาวเคราะห์อื่นๆ ไม่ใช่ก้อนหินทั่วไปที่มีอุณหภูมิผันผวนอย่างรุนแรงตามอุณหภูมิแวดล้อม
ทฤษฎีกายะเห็นว่าคุณสมบั ติของโลกเหล่านี้เกิดจากกระบวนการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย
คุณสมบั ติซึ่งประกอบด้วยการบริ โ ภคและขับถ่าย ทาให้ พื้นผิ ว โลกกลายสภาพประกอบด้ว ยน้าทะเลและ
มหาสมุทร ออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศ แผ่นดินที่มีสารอาหาร ชั้นบรรยากาศที่กรองความร้อนของดวง
อาทิตย์ให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิอบอุ่นและปราศจากความผันผวนอย่างรุนแรง องค์ประกอบเหล่านี้ปรับแต่งให้
โลกเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เป็นบ้านที่อบอุ่น ทฤษฎีกายะเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกเหล่านี้ไม่สามารถเกิดจากวัตถุที่ไม่มีชีวิต หากแต่เกิดจากสิ่งมีชีวิตมีบทบาท
เป็นกลไก “ผู้กระทา” ให้เกิดขึ้น จึงพลิกความเข้าใจออกจากฐานความคิดเดิมที่เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเป็นเพียง “ผู้
อาศัย” ของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีความพอดีของสภาพแวดล้อม “โดยบังเอิญ”
หากโลกเป็นก้อนหินทั่วไป กฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 0 ให้ความเข้าใจว่ าโลกจะมีอุณหภูมิแปรผันตาม
อุณหภูมิภายนอก เช่น ดวงจันทร์ซึ่งมีสภาพเป็นก้อนหินที่แห้งแร้ง ไม่มีอากาศไม่มีน้า มีอุณหภูมิบริเวณเส้น
ศูนย์สูตรของเวลากลางวันประมาณ 127 องศาเซลเซียส เวลากลางคืนประมาณ -173 องศาเซลเซียส แต่โลกที่
มีสิ่งมีชีวิตมีอุณหภูมิที่พื้นผิวเฉลี่ ย 13-16 องศาเซลเซียส และมีระยะแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน
ระหว่าง 6-8 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นความเสถียรของอุณหภูมิเช่นเดียวกับคุณสมบัติเสถียรของอุณภูมิ
ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
กฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 2 ให้ความเข้าใจว่าหากโลกเป็นก้อนหินทั่วไป โลกจะมีอุณหภูมิสะสมเพิ่มขึ้น
เพราะได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทาให้มีค่า Entropy สูงขึ้น Entropy คือสภาวะอลหม่านของ
โมเลกุลของสสารซึ่งขยายตัวเมื่อได้รับ ความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นทาให้ ส สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวและเป็นก๊าซ แต่คุณสมบัติเสถียรของอุณภูมิภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทาให้มีค่า Entropy คงที่ จึง
ฝ่าฝื นกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 2 คุณสมบั ติเสถียรของอุณภูมิของโลกจึงทาให้โลกมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
สิ่งมีชีวิต และฝ่าฝืนกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 2
การส ารวจดูการทางานของสิ่ งประดิษฐ์ ต่ างๆของมนุษย์จะพบว่ามีการทางานที่มีความเสถียรซึ่ง
เลียนแบบความเสถียรของ “ระบบ” (system) ของร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น การทางานของเครื่องจักร
โรงงาน ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เหล่านี้ล้วนมีกลไกป้อนกลับ
ด้านลบ (Negative feedback loop) ทั้งสิ้นเพื่อควบคุมความเสถียรของอุณหภูมิภายในเพื่อป้องกันการสะสม
ความร้อนไม่ให้เพิ่มขึ้นถึงขีดพังทลาย (Oscillation) การทางานอย่างราบรื่นของเครื่องจักรต่างๆจึงใช้กลไกการ
ขับ ถ่า ยความร้ อนเพื่อควบคุม ให้ ความเสถียรของอุ ณหภูมิ เช่น รถยนต์ควบคุมความเสถียรของอุ ณหภู มิ
เครื่องยนต์โดยการระบายความร้อนให้น้าที่หมุนเวียนระหว่างหม้อน้ากับเครื่องยนต์โดยมีประตูเทอร์โมสแต
ทคอยควบคุมอัตราการไหล กระบวนการเช่นนี้ทาให้ค่า entropy ภายในระบบคงที่ แต่ค่า Entropy ใน
ภาพรวมซึ่งรวม Entropy ภายในระบบกับ Entropy ที่เกิดจากความร้อนที่ขับถ่ายออกจากระบบยังคงเป็นไป
ตามกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่ 2 เช่นเดียวกัน
กลไกควบคุ ม ความเสถี ย รของอุ ณ หภู มิ ข องโลกประกอบด้ ว ยกลไกป้ อ นกลั บ ด้ า นลบ (negative
feedback loop) เช่นเดียวกัน กลไกเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากกระบวนการของสิ่งมีชีวิต การให้กาเนิดชีวิตใหม่และ
การสิ้นชีวิตวนเวียนอย่างต่อเนื่อง การหมุนเวียนของการบริโภคและการขับถ่ายอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดกลไก
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เปิด-ปิด หรือ เพิ่ม-ลด มีคุณสมบัติยืดหยุ่นเพื่อปรับแต่งส่วนประกอบของระบบทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและวัตถุไม่มี
ชีวิตให้มีปริมาณ หรือระดับ ที่เกิดภาวะการทางานที่ราบเรียบ เอื้อเฟื้อกับการงอกงามและเติบโตของมวลชีวิต
และมีคุณสมบัติอยู่รอดในสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีสภาพผันผวน ทาให้สิ่งมีชีวิตมีความสามารถดิ้นรนอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ได้แก่ ความมั่นคงของที่อยู่อาศัย
ในเชิงเปรียบเทียบ ก้อนหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจึงไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ ดิ้นรน ไม่เพิ่ม-ลด ไม่มีจุดมุ่งหมาย
แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสถานเดียว
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทาหน้าที่เป็นกลไกป้อนกลับด้านลบ (Negative feedback loop) ของ
โลก สิ่งมีชีวิตต่างๆ พืชและสัตว์ ตั้งแต่จุลลินทรีย์เซลล์เดียวจนถึงวาฬ มีบทบาทร่วมกันปรับแต่งให้เกิดความ
มั่นคงของโลก จึงมีคุณค่าและมูลค่ามหาศาลเกินที่จะนับได้ ความรอบรู้ในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้นจะช่วย
ให้มนุษย์กาหนดวิถีของการพัฒนาและกระบวนการทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
3. คุณสมบัตพิ ิเศษของโลก
คุณสมบัติพิเศษที่รับผิดชอบความมั่นคงทางอุณหภูมิของโลกและคุณสมบัติความเพียบพร้อมสาหรับ
การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอย่างน่ามหัศจรรย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิต รวบรวมได้ดังนี้
ประการที่ 11
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 1 (Lovelock 1991) ได้แก่ กระบวนการกักเก็บก๊าซ
ไฮโดรเจนเป็นน้าในปริมาณมากเอื้อเฟื้อแก่การเจริญงอกงามของสิ่งมีชีวิต ไฮโดรเจนเป็นก๊าซอิสระที่ปลดปล่อย
ออกจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของเหล็กในหินบะซอลกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้า ได้เป็นคาร์บอเนตของ
เหล็กและก๊าซไฮโดรเจนอิสระซึ่งลอยขึ้นสู่บรรยากาศ จากกระบวนการ
2FeO + 3CO2 + H2O  Fe2(CO3)3 + H2
โลกอาจจะสูญเสียก๊าซไฮโดรเจนอิสระไปหมดเนื่องจากไฮโดรเจนเป็นก๊าซเบาซึ่งสามารถหนีแรงดึงดูด
ของโลกได้ง่าย แต่ก๊าซไฮโดรเจนอิสระสร้างพันธะได้ง่ายกับก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศเกิดเป็นโมเลกุลของน้า
ซึ่งมีน้าหนักมากทาให้แรงดึงดูดของโลกกักเก็บทั้งออกซิเจนและไฮโดรเจนไว้บนพื้นผิวโลกได้ในปริมาณมาก
จากกระบวนการ
2H2 + O2  2H2O
ก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศเป็นผลผลิตของสิ่งมีชีวิตที่คายออกจากกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อ
แปลงพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นมวลวัตถุ และสิ่งมีชีวิตประเภทแบคทีเรียใช้ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซออกซิเจน
และซัลเฟอร์ในกระบวนการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตประเภทสังเคราะห์ แสงที่ตายเป็นอาหาร และคายน้าและ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) จากกระบวนการ
3H2 + O2 + S  2H2O + H2S
ประการที่ 12
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 2 (Lovelock 1991) ได้แก่ กระบวนการสังเคราะห์
แสงของพืชที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้แสงอาทิตย์ในช่วงคลื่นสีน้าเงิน 400-500 นาโนเมตร
และสีแดง 650-700 นาโนเมตร แสดงใน ภาพ 2 ซึ่งลอดผ่านการกรองของบรรยากาศเข้าสู่พื้นผิวโลกสร้าง
คลอโรฟิลล์เพื่อแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุล (6CO2) และน้า 6 โมเลกุล (6H2O) เป็นกลูโคสในพืช
(C6H12O6) และก๊าซออกซิเจน 6 โมเลกุล (6O2) แสดงใน ภาพ 3
คาร์ บ อนไดออกไซด์ในบรรยากาศซึ่งเกิดจากการประทุของภูเขาไฟในอดีตที่มีปริมาณมากทาให้
บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูง กระบวนการสังเคราะห์แสงใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศได้อย่าง
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รวดเร็วและคายก๊าซออกซิเจนออกสู่บรรยากาศช่วยให้บรรยากาศมีอุณหภูมิเย็นลง และไฮโดรเจนช่วยกักเก็บ
ออกซิเจนในรูปน้าในปริมาณมากซึ่งให้กาเนิดสิ่งมีชีวิต
ประการที่ 13
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 3 (Lovelock 1991) ได้แก่ ทั้งพืชและสัตว์เป็น
กระบวนการฝังคาร์บอนลงสู่พื้นผิวโลกอย่างแนบเนียน คาร์บอนในพืชที่สลัดร่วงหล่นสู่พื้นดินย่อยสลายโดยจุล
ลินทรีย์ดินและชะล้างกับน้าฝนรวมกับหินปูนกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนท (CaCO3) ไหลลงสู่มหาสมุทร ซึ่ง
ใช้เป็น เปลือก เกร็ด และกระดองของสัตว์น้าหลายชนิดในมหาสมุทร และฝังอยู่กับพื้นมหาสมุทรเมื่อสัตว์ตาย
สาหร่าย Coccolithophores เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยึดครองพื้นผิวมหาสมุทรในเขตร้อนที่มีขอบเขตไพศาล
จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในปริมาณมากในกระบวนการสังเคราะห์แสง และใช้
แคลเซียมคาร์บอเนท (CaCO3) เป็นผนังเซลล์ ซึ่งกลายเป็นตะกอนหินปูนที่พื้นมหาสมุทรเมื่อสาหร่ายตาย
ประการที่ 14
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 4 (Lovelock 1991) ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิของ
พื้นผิวโลกให้อยู่ในช่วงที่เอื้อเฟื้อแก่การเพิ่มพูนปริมาณของสิ่งมีชีวิตทั้งที่เป็นพืชและสัตว์ พืชไม่สามารถเกิดขึ้น
หากพื้นผิวของโลกเป็นน้าแข็งตลอดปี และสัตว์น้อยชนิดที่สามารถมีชีวิตบนพื้นผิวโลกที่เป็นน้าแข็ง ในด้านตรง
ข้ามพื้นผิวโลกที่แห้งแล้งไม่อานวยต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิ ตที่มีความหลากหลาย โลกในภาวะปัจจุบันมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 13 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นภาวะเหมาะสมที่ทาให้มีปริมาณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ทฤษฎีกายะเห็นว่าภาวะเหมาะสมเช่นนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นผลงานและผลผลิตของสิ่งมีชีวิต
หลากหลายชนิดร่วมกันตกแต่งให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย ก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีบทบาทเป็นบรรยากาศ
ของโลกที่มีความหนาเพียงพอที่จะทาให้โลกมีอุณหภูมิอุ่นพอสบายและมีความแตกต่างของอุณหภูมิสู งและต่า
ในช่วงแคบ (ซึ่งดาวเคราะห์อื่น เช่น ดาวอังคาร หรือ ดาวศุกร์ หรือ ดวงจันทร์ ไม่มีคุณสมบัติเช่นนี้)
สิ่งมีชีวิตประเภทสังเคราะห์แสงเปลี่ยน CO2 ในบรรยากาศที่มีปริมาณมากในกระบวนการสร้างมวล
อย่างรวดเร็ว จากกระบวนการ
ซึ่งจะทาให้บรรยากาศสูญเสียก๊าซเรือน
กระจกไปหมด และพื้นผิวโลกจะเป็นน้าแข็ง แต่โลกมีสิ่งมีชีวิตประเภท มีเทนโนเจน (Methanogen) ที่คืนก๊าซ
เรือนกระจกกลับสู่บรรยากาศ จากกระบวนการย่อยสลายมวลของสิ่งมีชีวิตประเภทสังเคราะห์แสงที่ตายแล้ว
ผลผลิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์—CO2 และก๊าซมีเทน—CH4 ซึ่งทาให้พื้นผิวโลกมี
บรรยากาศที่อบอุ่น
ประการที่ 15
คุณสมบัติพิเศษของโลก ที่เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนที่ 5 ได้แก่ Dimethyl sulfide—DMS สูตรเคมี C2H6S
หรือ (CH3)2S เป็นของเหลวที่เป็นผลผลิตของกระบวนการ Metabolism ของแบคทีเรียที่ย่อยสลายซาก
Plankton ในทะเลและมหาสมุทร DMS ทาให้เกิดกลิ่นสาบทะเล กลิ่นเหม็นเน่า แหล่งกาเนิดอื่นๆของ DMS
ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการต้มพืชหรือสัตว์ที่มี Sulfer ซึ่งสังเกตได้จากกลิ่นเหม็นเน่า เมื่อ DMS ทา
ปฏิกิริยากับ O2 กลายเป็นสารประกอบ Sulfer หลายชนิด เช่น สารประกอบ Sulfur dioxide สารประกอบ
Dimethyl sulfoxide (DMSO) สารประกอบ Dimethyl sulfone สารประกอบ Methane sulfonic acid
และสารประกอบ Sulfuric acid ซึ่งสารประกอบ Sulfuric acid (H2SO4) มีสภาพเป็นของเหลวที่ก่อตัวใน
บรรยากาศชั้น Stratosphere จึงมีคุณสมบัติเป็นละอองน้าขนาดเล็ก (Aerosols) ซึ่งมีบทบาทเป็น Cloud
condensation nuclei—CCN ซึ่งเป็นวัตถุ (Particle) ที่ใช้เป็นพื้นผิวสาหรับการกลั่นตัวของไอน้าในอากาศ
ให้เป็นน้าในสภาพเมฆที่ลอยตัวในระดับต่า (Stratus cloud) แสดงใน ภาพ 5 ซึ่งมีบทบาทเป็นเกราะสีขาว
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(albedo) ปิดกั้น กรอง สะท้อนแสงอาทิตย์ และควบคุมอุณหภูมิของพื้นผิวโลก (Wigley 1989; Lovelock
1991; Novakov and Penner 1993; Bardouki et al 2003)

ภาพ 5 เมฆระดับต่า (Stratus cloud) มีบทบาทปิดกั้นแสงอาทิตย์ลดอุณหภูมิของพื้นผิวโลก
4. มนุษย์ควรปฏิบัติอย่างไร
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เพียงกินอาหารและขับถ่ายกากอาหารเหมือนสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่น แต่มีความรู้
และความสามารถใช้ไฟเป็นเครื่องมือในการผลิตข้าวของเครื่องใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย มีการผลิต
สิ่งของอุตสาหกรรม มีการขนส่ง มีการเดินทาง ทาให้การดารงชีวิตของมนุษย์มีการใช้สสารและพลังงานใน
ปริมาณมาก และมีการขับถ่ายจากการผลิตอุตสาหกรรมในปริมาณมากซึ่งสร้างความสกปรกให้แก่โลก เพราะ
สิ่งขับถ่ายวนเวียนอยู่ภายในโลก
มนุ ษ ย์ เ รี ย นรู้ แ ละสะสมความรู้ แ ละความสามารถด้ า นการป้ อ งกั น ภั ย และการแพทย์ จึ ง ท าให้ มี
ประชากรเพิ่มขึ้น อย่ างรวดเร็ว และใช้ทรั พยากรและพลังงานและมีสิ่ งขับถ่ายปริมาณมากขึ้นตามจานวน
ประชากร
สิ่งขับถ่ายของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติอยู่สบายของโลก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผล
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม และการขนส่ง ซึ่งสะสมปริมาณเพิ่มขึ้นในบรรยากาศเพราะเกิน
ความสามารถของกระบวนการสลายตามธรรมชาติ ซึ่ ง ใช้ ก ระบวนการของสิ่ ง มี ชี วิ ต การสะสมก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทาให้บรรยากาศ แผ่นดิน และน้าทะเล มีอุณหภูมิสูงขึ้น และละลายน้าแข็ง
ในพื้นที่ขั้วโลก ซึ่งยังไม่มีความรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว แต่ที่แน่ชัดคือเศรษฐกิจของ
มนุษย์ที่ขยายเพิ่มขึ้นเบียดให้สิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นมี พื้นที่เล็กลง จึงน่ากังวลว่ากลไกที่สร้างภาวะอยู่สบายของโลก
จะเสียหายมากขึ้น และกระบวนการป้อนกลับด้านบวก (Positive feedback) จะเร่งให้เกิดความเสียหายใน
อัตราเร่งมากขึ้น และการทางานของกลไกความเสถียรของโลกเสี ยหายในระดับที่กู้คืนไม่ได้ ตัวอย่างของ
กระบวนการป้อนกลับด้านบวก (Positive feedback) เช่น น้าแข็งสะท้อนแสงและความร้อนร้อยละ 90 แต่
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น้าเก็บความร้อนร้อยละ 90 เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจากลบ 1 องศา เป็นบวก 1 องศา น้าแข็งเปลี่ยนเป็นน้า จึง
เปลี่ยนพื้นผิวโลกจากสะท้อนแสงและความร้อนเป็นเก็บความร้อนในน้าทะเลที่มีพื้นที่เพิ่ม ขึ้น จึงเร่งภาวะ
น้าแข็งละลาย
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของมนุษย์ตั้งอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบนิเวศเป็นที่อาศัย
เป็นอาหาร เป็น วัตถุดิบ เป็ นพื้นที่รองรั บการขับถ่ายของอุตสาหกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นความรู้สาคัญสาหรับการจัดการเศรษฐกิจและการพัฒนาของมนุษย์
จากเหตุผลในเชิงกลไกความเสถียรของระบบ ข้อคิดสาคัญ ได้แก่ การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมด้วย
มูลค่าเศรษฐกิจย่อมไม่เพียงพอ แต่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความร่วมมือ ในการหยุดความเสียหาย
กลไกความเสถียรของโลก
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