
–
–

เด็กTH-TH
ฉันเดินทางโดยรถยนตห์รือเครืองบิน

4

7

ก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซด ์(CO2)

การสะท้อนกลับ

การแผ่รังสีแสงอาทติย์
ลงบนพืนโลก

การแผ่รังสีอินฟราเรด

ภาวะเรือนกระจก

15 องศาเซลเซียส

-18 องศาเซลเซียส

°C

ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก

13
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กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์(การผลิตสิงของ ระบบปรับ
อากาศให้ร้อนหรือเยน็ในบา้นและอาคาร การขบัรถยนต์ นงั

เครืองบิน...) ลว้นใชพ้ลงังานจาํนวนมากจนทาํให้ความ
เขม้ขน้ของก๊าซ CO2ในอากาศเพมิสูงขึน
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ในระยะ 100 ปีทีผา่นมา ผลกระทบของภาวะเรือน
กระจกเพมิขึนเนืองมาจากการปล่อยก๊าซ CO2 และ

มีเทน อนัเป็นผลทาํใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงขึน

อปุกรณท์ตีอ้งใชค้อื การด์ 1 ชดุต่อทมี (ทมีละ 6-8 คน) กระดาษยาวปูโตะ๊ 1x2 เมตร ดนิสอ ยางลบ ปากกาเม
จกิส ีและสก็อตเทป

–
–

เล่นอย่างไร

การใช้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การทบทวน การสอบทานอย่างละเอียด

จุดประสงคค์อืใหแ้ต่ละทมีชว่ยกนัวางการด์แต่ละใบลงบนโตะ๊ ตามลําดบัสาเหตุปัจจยัและผลทเีกดิขนึ แลว้ลาก
ลกูศรเชอืมโยงการด์แตล่ะใบเพอืแสดงใหเ้ห็นวา่ ภมูิอากาศเปลยีนแปลงไดอ้ยา่งไร

วางเรยีงการด์ทลีะชดุจนครบกอ่นเรยีงชดุถดัไป

การแบ่งเวลา: 1 ชวัโมงสาํหรบัการวางเรยีงการด์ตามลาํดบัเหตปุัจจยั อกี 1 ชวัโมงสาํหรบัจดัแตง่เรอืงราว และอกี 
1 ชวัโมงสาํหรบัอภปิราย หารอืรว่มกนัเกยีวกบัเนือหาทไีดเ้รยีนรู ้
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รถยนตแ์ละเครืองบินขบัเคลือนโดยใชน้าํมนั และการ
เผาผลาญนาํมนัก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซ CO2



การละลายของนาํแขง็ในทะเล

18
Photo : NASA

อุณหภูมิสูงขึน

21 °C

ฉันใชเ้ครืองทาํความร้อนหรือเครืองปรับอากาศ(แอร์)

3

การละลายของธารนาํแขง็

16
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ระบบปรับอากาศและระบบทาํความร้อน เป็นระบบ
ทีตอ้งใชพ้ลงังาน ดงันนัการใชร้ะบบทงัสอง

ก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซ CO2

Set 2

www.climatefresk.org16

ธารนาํแขง็พบในเทือกเขา เช่น เทือกเขาแอลส์ หรือหิมาลยั รวมทงั
ในกรีนแลนดแ์ละทวีปแอนตาร์กติกา ในขณะนีเกิดการละลายของ
ธารนาํแขง็เหล่านี เนืองจากอณุหภูมิของอากาศทีเพมิสูงขึน ซึงเป็น
สาเหตุทาํใหมี้นาํไหลลงทะเลมากขึน และส่งผลใหร้ะดบันาํทะเล

เพิมสูงขึน
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การละลายของนาํแขง็ในทะเลไม่ไดท้าํใหร้ะดบันาํทะเล
สูงขึน เช่นเดียวกนักบักอ้นนาํแขง็ในแกว้ทีเมือละลายไม่ได้

ทาํใหน้าํลน้แกว้
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ภาวะเรือนกระจกทาํใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงขึน 1 องศา
เซลเซียส และยงัเพมิสูงขึนเรือย ๆ จนก่อใหเ้กิดผลเสีย

ต่อเนืองร้ายแรงใหก้บัโลกของเรา



มหาสมุทรอุ่นขึน

17

1) การระเหยของนํา

2) การก่อตัวของเมฆ

3) ฝน

4) สายนําลําธาร

การทีวฏัจกัรนาํแปรปรวน

20

สภาวะนาํลน้ตลิง

26

คลืนความร้อน

36
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เมือวฏัจกัรนาํถูกรบกวนอาจก่อใหเ้กิดฝนตกหนกัมาก จนทาํ
ใหเ้กิดสภาวะนาํลน้ตลิง
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เมืออุณหภูมิของโลกเพิมสูงขึน จะเกิดคลืนความ
ร้อนถีขึน
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มหาสมุทร (และทะเลทงัหมด) ดูดซึมความร้อนทงัหมดที
เกิดจากภาวะเรือนกระจกทีเพมิขึน จึงทาํใหอุ้ณหภูมิของนาํ

ในมหาสมุทรและทะเลอุ่นขึน และเวลานาํอุ่นขึนกจ็ะเกิดการ
ขยายตวั
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วฏัจกัรนาํอธิบายถึงความเชือมโยงระหวา่งการระเหยของนาํ การ
ก่อตวัของเมฆ ฝนตก และการเกิดของแม่นาํ เป็นตน้ เมือแผน่ดิน
และมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึน นาํกจ็ะระเหยกลายเป็นไอมากขึน 

จนเป็นการรบกวนวฏัจกัรของนาํ



2

ฉนัซือของ ฉนัรับประทานเนือสตัว์

8

ระดบันาํทะเลทีสูงขึน

22

ความหลากหลายทางชีวภาพ

25
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ระดบันาํทะเลทีสูงขึนอนัเนืองมากจากการละลายของ
ธารนาํแขง็
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สัตวแ์ละพืชไดรั้บผลเสียจากการเปลียนแปลงของอุณหภูมิ
และวฏัจกัรของนาํ สตัวแ์ละพืชหลายสายพนัธุ์ไดสู้ญหายไป

แลว้
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ทุกสิงทีเราซือมา เป็นผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมที
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซด ์(CO2) และ 

CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจก (GHG) ชนิดหนึง
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ววัเป็นสตัวเ์คียวเอือง มนัปล่อยก๊าซมีเทนเมือมนัผายลมและ
เรอ ก๊าซมีเทนกเ็ป็นก๊าซเรือนกระจก (GHG) ชนิดหนึง 
เช่นเดียวกบัก๊าซ CO2 แต่ก่อใหเ้กิดผลเสียรุนแรงกวา่มาก 

การเลียงไก่ปล่อยก๊าซ CO2 นอ้ยกวา่การเลียงววั



ความแห้งแลง้

30

การผลิตอาหาร

32

นาํท่วมชายฝังทะเล

33

พายุไซโคลน

34
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นาํท่วมชายฝังทะเล เกิดจากการระดบันาํทะเลทีสูงขึน อาจทาํ
ใหห้มู่บา้นและเมืองตามชายฝังะเล ตลอดจนเกาะเลก็ๆต่างๆ 

จมหายไปในอนาคตอนัใกล้
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พายไุซโคลน ดึงพลงังานจากผิวนาํทีมีอุณหภูมิสูงในมหาสมุทรมา
ก่อตวั เมือนาํและอากาศมีอณุหภูมิสูงขึน พายไุซโคลนจะเพมิความ

รุนแรงขึนเรือย ๆ ความรุนแรงของพายไุซโคลนทีเพิมขึนเหล่านี
เป็นผลมาจากภูมิอากาศทีเปลียนแปลง
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เมือวฏัจกัรนาํถูกรบกวนอาจก่อใหเ้กิดความแห้งแลง้

Set 3

www.climatefresk.org32

อุณหภูมิทเีปลียนไป ความแห้งแลง้ พายไุซโคลน และ
ภาวะนาํท่วมจะส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร



ความอดอยาก

37

ผูลี้ภยัจากภูมิอากาศเปลียนแปลง

39
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สแกนเพอืเป็นสว่น
หนึงของพวกเรา

การใชเ้กมสนี์โดยไม่ใชม่อือาชพี ไดร้บัการคุม้ครองตามใบอนุญาต Creative 
Commons BY-NC-ND (ใหใ้ชเ้พอืการศกึษาคน้ควา้หรอืวจิยั เป็นตน้)

เซดรคิ รงิเกนิบารค์ เป็นผูพ้ฒันาเกมสจ์ติรกรรมซอ่มโลกนีขนี และสมาคม
ทไีมแ่สวงหาผลกาํไรชอื "ลา เฟรสกะ ดู คลมีา" เป็นผูบ้รหิารจดัการ
เผยแพร่
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ตดิต่อ องคก์าร "ลา เฟรสกะ ดู 
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contact@climatefresk.org
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+33 7 54 75 86 65 
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อนุญาตใหใ้ชเ้กมสนี์เพอืจดุประสงคท์างธรุกจิได ้แตต่อ้งชาํระค่าลขิสทิธทิ ี10% 
หรอื 3 ยโูร ต่อผูร้ว่มงาน 1 คน กรณีเป็นการศกึษาภายในองคก์ร ผูส้นใจขออนุญาต
ไดท้ ีhttps://climatefresk.org/licence/ และชาํระราคาไดท้ ี
https://climatefresk.org/fees/
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หากเราผลิตอาหารไดน้อ้ยลง จะเกิดความอดอยาก
ขึน
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ความอดอยาก ภาวะนาํท่วม ความแหง้แลง้ ทาํให้
ประชาชนในหลายประเทศ ตอ้งอพยพไปหาทีอยูอ่าศยั

ใหม่


