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กิจกรรมของมนุษย์
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เชือเพลิงฟอสซิล

9 กิกาตนัคาร์บอนต่อปี
(9พนัลา้นตนัคาร์บอนต่อปี)

เป้าหมาย: ค่าก๊าซคาร์บอนไดอ๊อก
ไซด์ (CO2) เป็นศูนยใ์นปี 

2070

ทีมา: IPCC5 7

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซด(์CO2)

การตัดไม้ทําลายป่า

เชือเพลิงฟอสซิล
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เชือเพลิงฟอสซิลคือถ่านหิน นาํมนั และก๊าซธรรมชาติ ซึง
เป็นเชือเพลิงหลกัทีใชส้าํหรับอาคาร การคมนาคมขนส่ง และ
อุตสาหกรรม เชือเพลิงเหล่านีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

เมือเผาไหม้
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CO2 (ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด)์ เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดแรกซึงเกิด
จากกิจกรรมมนุษยที์ถูกปล่อยออกมา ซึงมาจากการเผาเชือเพลิงฟอสซิล

และการตดัไมท้าํลายป่า

–
–

การสอบทานอย่างละเอียดการทบทวนความคิดริเริมการใช้เหตุผล

การแบ่งเวลา: 1 ชวัโมงสาํหรบัการวางเรยีงการด์ตามลาํดบัเหตุปัจจยั อกี 1 ชวัโมงสําหรบัจดัแต่ง
เรอืงราว และอกี 1 ชวัโมงสําหรบัอภปิราย หารอืรว่มกนัเกยีวกบัเนือหาทไีดเ้รยีนรู ้

วางเรยีงการด์ทลีะชดุจนครบก่อนเรยีงชดุถดัไป

จุดประสงคค์อืใหแ้ต่ละทมีชว่ยกนัวางการด์แต่ละใบลงบนโตะ๊ ตามลําดบัสาเหตุปัจจยัและผลทเีกดิขนึ 
แลว้ลากลูกศรเชอืมโยงการด์แต่ละใบเพอืแสดงใหเ้ห็นว่าภมูอิากาศเปลยีนแปลงไดอ้ย่างไร

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

เล่นอย่างไร
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เริมกนัตรงนี



การสะท้อนกลับ

การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ลงบนพืนโลก

การแผ่รังสีอินฟราเรด

ผลกระทบจากก๊าซเรือน
กระจก

15 องศาเซลเซียส

-18 องศา
เซลเซียส

°C

ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกเพิมเติม

13

+5 องศาเซลเซียส

+2 องศาเซลเซียส
+1 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงขึน

21

ทีม
า: 

IP
C

C

การละลายของนาํแขง็ทะเล

18
Photo : NASA

ระดบันาํทะเลทีสูงขึน

22

80 cm

40 cm
ทีม

า : 
IP

C
C
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การละลายของนาํแขง็ทะเลไม่ไดท้าํใหร้ะดบันาํทะเลสูงขึน (เหมือนกบั
การทีกอ้นนาํแขง็ในแกว้นาํละลายไม่ไดท้าํใหน้าํลน้แกว้ออกมา) แต่วา่

เมือนาํแขง็ทะเลละลาย มนัทาํใหสี้ของทะเลเขม้ขึน ซึงจะดูดซบัความร้อน
จากแสงอาทิตยไ์ดม้ากกวา่นาํแขง็สีขาว
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ตงัแต่ปี 1900 ระดบันาํทะเลสูงขึน 20 ซม เป็นผลมาจาก
ความร้อนทาํใหน้าํในมหาสมุทรขยายตวั การละลายของธาร

นาํแขง็และแผน่นาํแขง็บนทวีป

22
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ภาวะเรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และปรากฏการณ์แรก
คือ การระเหยของไอนาํ หากปราศจากภาวะเรือนกระจก โลกนีจะมี
อุณหภูมิตาํกวา่นีถึง 59 องศาฟาเรนไฮด์ (33 องศาเซนติเกรด) 
และไม่เหมาะสาํหรับสิงมีชีวติทีเรารู้จกั แต่ CO2 และก๊าซเรือน
กระจกอืน ๆ ทีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์เพิมผลกระทบต่อภาวะ

เรือนกระจกทีมีในธรรมชาติ และทาํให้ภูมิอากาศเสียสมดุล
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ตงัแต่ปี 1900 จนถึงปัจจุบนั อุณหภูมิโดยเฉลียของอากาศเหนือพนืผวิดิน 
เพมิขึน 1 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิอาจเพิมขึน 2 ถึง 5 องศาเซลเซียสภายใน
ปี 2100 แลว้แต่สถานการณ์ เมือปลายยคุนาํแขง็ทีผา่นมา อุณหภูมิโดยเฉลียตาํ
กวา่อุณหภูมิปัจจุบนัเพียง 5 องศาเซลเซียสเท่านนั .... และธารนาํแขง็ใชเ้วลา 

10,000 ปีกวา่จะละลาย



2

อุตสาหกรรม การใชส้อยอาคาร

3

การคมนาคมขนส่ง

4

การตดัไมท้าํลายป่า

6
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การคมนาคมขนส่ง อาศยันาํมนัมาก และก่อใหเ้กิดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสดัส่วน 15%
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การตดัไมท้าํลายป่า คือการตดัและการเผาป่าไมเ้กินกวา่
ความสามารถทีจะฟืนฟูใหก้ลบัคืนมาได ้โดย 80% 

ของการตดัไมท้าํลายป่าทาํเพือการเกษตรกรรม
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อุตสาหกรรมใชเ้ชือเพลิงฟอสซิลและไฟฟ้า ก่อใหเ้กิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสดัส่วน 40%
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ในส่วนของอาคาร (เพือเป็นทีอยูอ่าศยัและการพาณิชย)์ 
มีการใชเ้ชือเพลิงฟอสซิลและไฟฟ้า ซึงก่อใหเ้กิดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสดัส่วน 20%



เกษตรกรรม

8

ก๊าซเรือนกระจกอืนๆ

9

ความเขม้ขน้ของ CO2 (ส่วนในลา้นส่วน)
1000 ส่วนในลา้นส่วน

280 ส่วนในลา้นส่วน

410 ส่วนในลา้นส่วน

400 ส่วนในลา้นส่วน

ทีม
า: 

IP
C

C

11

แหล่งดูดซบัคาร์บอนตามธรรมชาติ

S
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rc
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: 
G

IE
C

12

ชันบรรยากาศ

การสังเคราะห์แสงของพืช

1/2

1/4

มหาสมุทร 1/4



Set 2

www.climatefresk.org11

ราวครึงหนึงของ CO2 ทีปล่อยออกมา จะถูกดูดซบัโดย
แหล่งดูดซบัคาร์บอนตามธรรมชาติ แต่ทีเหลืออีกครึงหนึง
ตกคา้งอยูใ่นชนับรรยากาศ ความเขม้ขน้ของ CO2 ใน

อากาศไดเ้พมิปริมาณจาก 280 เป็น 410 ส่วนในลา้น
ส่วน ในระยะ 150 ปีทีผา่นมา
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ครึงหนึงของ CO2 ทีเราปล่อยออกมาทุกปีจะถูกดูดซบัตาม
ธรรมชาติ ไดแ้ก่

- 1/4 การสังเคราะห์แสงของพืช
- 1/4 โดยมหาสมุทร

แต่ทีเหลืออีกครึงหนึงจะตกคา้งอยูใ่นชนับรรยากาศ
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ภาคเกษตรกรรมไม่ไดก่้อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซ CO2 มากนกั หากแต่
เป็นตน้เหตุของการเกิดและปล่อยก๊าซมีเทนเป็นจาํนวนมหาศาล (จากการ

เลียงววัและการทาํนาขา้ว) และก๊าซไนตรัสอ๊อกไซด ์(จากการใชปุ๋้ย) 
โดยรวมภาคเกษตรกรรมก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 25% ซึงรวมการ

ทาํลายป่าเพือเปิดเป็นพืนทีเกษตรกรรม
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CO2ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกแต่เพียงตวัเดียว ยงัมีก๊าซมีเทน 
(CH4) และก๊าซไนตรัสออ๊กไซด ์(N2O)เป็นก๊าซหลกัทีเกิด

จากกิจกรรมทางเกษตรกรรม



ภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร

Source : GIEC
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24

ละอองมลพิษแอโรซอล

10

สมดุลพลงังานของโลก

การละลายของนาํแข็ง

ผืนดิน

3%

3%

มหาสมุทร

บรรยากาศ1%

93%

ทีม
า: 

IP
C

C

14

2.3W/m²

ทีมา: IPCC

15

ละอองมลพิษแอโรซอล

ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก

แรงปล่อยรังสี
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กราฟนีอธิบายวา่พลงังานความร้อนทีสะสมบนโลกอนัเกิด
จากแรงปล่อยรังสีไปอยูที่ไหน โดยมนัจะไปทาํใหม้หาสมุทร
อุ่นขึน ทาํใหน้าํแขง็ละลาย กระจายไปบนพนืดิน และทาํให้

บรรยากาศอุ่นขึน
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แรงปล่อยรังสี คือค่าสุทธิระหวา่งพลงังานทีมาถึงโลกในแต่ละวนิาที
กบัพลงังานทีถูกปลดปล่อยกลบัคืนออกจากโลก ในรายงานการ
ประเมินฉบบัที 5 ของคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC: 
Intergovernmental Panel on Climate 

Change) ไดร้ะบุค่าไวที้ 2.3 W/m² (วตัตต์่อตารางเมตร).
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เมือก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์ะลายในมหาสมุทร มนัจะแตก
ตวัเป็นประจุหรือไอออนกรดในรูปของกรดคาร์บอนิค

และไบคาร์บอเนตไออน (H2CO3 and HCO3-) 
และผลทีตามมาจากการเปลียนรูปของมนัจะทาํใหเ้กิดภาวะ

มหาสมุทรเป็นกรด (โดยทาํใหค่้าพีเอชลดลง)
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อนันีไม่เกียวขอ้งกบักระป๋องสเปรยแ์อโรซอล แอโรซอลเป็น
มลพิษทีเกิดจากการสนัดาปเชือเพลิงฟอสซิลทีไม่สมบูรณ์ แอ
โรซอลไม่ดีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละยงัก่อใหผ้ลลบต่อการ

แผรั่งสี(ทาํให้อากาศเยน็ลง)



การละลายของธารนาํแขง็

16

อุณหภูมิของนาํเพมิสูงขึน

17

การละลายของแผน่นาํแขง็

19

+7m

+54m
ทีมา: IPCC

การเปลียนแปลงของวฏัจกัรนาํ

ในสถานการณจ์ําลอง RCP ปรมิาณนําฝนทเีปลยีนแปลงจะเป็น 8.5 
นิว ในชว่งปี 2081-2100 เปรยีบเทยีบกบั 1986-200520
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ธารนาํแขง็ของทวีป (หรือแผน่นาํแขง็) อยูใ่นกรีนแลนดแ์ละทวีปแอน
ตาร์ติกา หากธารนาํแขง็เหล่านีละลายลงหมด จะทาํใหร้ะดบันาํใน

มหาสมุทรเพิมสูงขึน 7 เมตรในกรีนแลนด์ และ 54 เมตรในแอนตาร์ติ
กา ในระหวา่งยคุนาํแขง็ครังสุดทา้ย แผน่นาํแขง็เหล่านีใหญ่โตมหึมากวา่

นีมาก จนทาํใหร้ะดบันาํทะเลตาํกวา่ในปัจจุบนัถึง 120 เมตร
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ถา้มหาสมุทรและชนับรรยากาศร้อนขึน การระเหยของนาํ
จากพืนผวินาํในมหาสมุทรก็จะเพมิขึนดว้ย ซึงทาํใหเ้กิดเมฆ

ฝนและฝนตกมาก หากปรากฏการณ์นีเกิดขึนบนพืนดิน 
พนืดินจะแหง้แลง้
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ธารนาํแขง็เกือบทงัหมดลดมวลสารลง และอีกนบัร้อยได้
ละลายหายไปโดยสินเชิง ธารนาํแขง็มีบทบาทสาํคญัในการ

ควบคุมทีมาของแหล่งนาํจืด
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มหาสมุทรดูดซบั 93% ของพลงังานทีโลกสะสมไว ้ดงันนั
อุณหภูมิของนาํในมหาสมุทรจึงเพิมสูงขึน โดยเฉพาะใน
ระดบัผวินาํบน ๆ และเมืออุณหภูมิร้อนขึน นาํกข็ยายตวั



เป็นการขดัขวางกระบวนการสร้างหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต

©
 n

o
aa

23

ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก

25

สภาวะนาํลน้ตลิง

26

ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล

27
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การเปลียนแปลงของวฏัจกัรนาํสามารถทาํใหเ้กิดมีนาํมากไป
หรือนอ้ยไป หากนาํมากจะเกิดภาวะนาํลน้ตลิงหรือนาํท่วม 

แต่ถา้พืนดินบริเวณนนัแหง้ผากจากภยัแลง้มาก่อน ภาวะการ
จะเลวลงเพราะจะทาํใหน้าํหลากเร็วขึน
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เทอโรพอดซ์และคอคโคลิโธฟอร์เป็นรากฐานของห่วงโซ่
อาหารในมหาสมุทร ดงันนัเมือใดทีมนัสูญหายไป ความ

หลากหลายทางชีวภาพในทะเลจะถูกคุกคาม อุณหภูมิ
มหาสมุทรทีเพมิขึนทาํลายความหลากหลายทางชีวภาพใน

ทะเล
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เมือค่าความเป็นกรดด่าง หรือ พเีอช (pH) ลดตาํลง 
ขบวนการสร้างแคลเซียมคาร์บอเนต หรือถา้จะระบุให้ชดัเจน

คือการสร้างเปลือกหินปูนจะทาํไดย้ากขึน
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สัตวแ์ละพืชไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ
อุณหภูมิและการเปลียนแปลงวฏัจกัรของนาํ ทาํใหเ้กิดการ

อพยพ สูญพนัธุ ์หรือหายาก หรือบางชนิดอาจเพิมจาํนวนขึน
มาก



พายุไซโคลน

34

เทอโรพอดซ์ และ คอคโคลิโธฟอร์

29

ความแห้งแลง้

30

นาํท่วมชายฝังทะเล

33
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การเปลียนแปลงของวฏัจกัรนาํก่อใหเ้กิดภาวะนาํมากหรือ
นอ้ยไป ถา้นาํนอ้ยจะเกิดภยัแลง้ซึงคาดวา่จะเกิดบ่อยครังขึน

ในอนาคต
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พายไุซโคลนและสภาพอากาศแปรปรวน ก่อใหเ้กิดแรงลม 
(ตามดว้ยคลืน) และความกดอากาศตาํ โดย 1 หน่วยความ
ดนัเฮกโตปาสคาลทีลดลง เท่ากบัระดบันาํทะเลทีสูงขึน 1 
ซม ดงันนัพายไุซโคลนก่อใหเ้กิดนาํท่วมชายฝัง และยงัถูก

ซาํเติมดว้ยระดบันาํทะเลทีสูงขึนเนืองจากโลกอุ่นขึน
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พายไุซโคลนเกิดจากพลงังานความร้อนบนผวินาํใน
มหาสมุทร และยงิอุณหภูมิโลกสูงขึน พายไุซโคลนยงิรุนแรง

ขึน
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เทอโรพอดซ์ เป็นแพลงคต์อนสัตวแ์ละคอคโคลิโธฟอร์เป็น
แพลงคต์อนพืช สิงมีชีวติเหล่านีมีเปลือกเป็นหินปนู



พาหะนาํโรค

28

แหล่งนาํจืด

31

ผลิตผลทางการเกษตรลดลง

32

ไฟป่า

35
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การผลิตพืชพนัธ์ุธญัญาหารไดรั้บผลกระทบจากอุณหภูมิ ภยั
แลง้ ภาวะอากาศสุดขวั นาํท่วมและนาํท่วมชายฝังทะเล (เช่น 

นาํท่วมสามเหลียมแม่นาํไนล)์
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ไฟป่าเกิดไดง่้ายขึนในภาวะภยัแลง้และภาวะทีมีคลืนความ
ร้อน
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เมืออุณหภูมิโลกร้อนขึน สตัวเ์ริมอพยพ และบางชนิดกเ็ป็น
พาหะนาํโรคไปยงัพนืทีใหม่ทีประชากรในเขตนนัยงัไม่มี

ภูมิคุม้กนั
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แหล่งนาํจืดไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปริมาณ
นาํฝนและการหายไปของธารนาํแขง็ ซึงไหลลงสู่แม่นาํ



คลืนความร้อน

36

ความอดอยาก

37

สุขอนามยัของมนุษย์

38

ผูลี้ภยัจากการเปลียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

39
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ความอดอยาก การยา้ยถินของพาหะนาํโรค คลืนความร้อน 
และสงคราม มีผลกระทบต่อสุขอนามยัของมนุษย์
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ลองมโนภาพดูวา่โดยปาฎิหารยคุ์ณอาศยัอยูใ่นพืนทีทีไม่ได้
รับผลกระทบจากการทีภูมิอากาศโลกเปลียนแปลง ดงันนัอาจ
มีคนอีกหลายพนัลา้นคนทีไดรั้บผลกระทบจะมาขออาศยัอยู่

กบัคุณ
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อุณหภูมิทีสูงขึนก่อใหเ้กิดคลืนความร้อนเป็นทวีคูณ
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ความอดอยากเกิดจากการไดผ้ลิตผลทางการเกษตรตาํกวา่ที
เคยได ้และจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ

ของทะเล



สงคราม

40

เพอร์มาฟรอสท ์หรือ ชนัดินเยอืกแขง็คงตวั

41

มีเทนไฮเดรต

42
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มีเทนไฮเดรต (Methane Hydrate) หรือ มีเทนคลาเธรต 
(methane clathrates) เป็นผลึกนาํแขง็ชนิดหนึงทีกกั

โมเลกลุของมีเทนเอาไวโ้ดยพบไดบ้นพืนทะเล หรือตามแนวลาดชนัของ
ขอบทวีป มนัจะไม่เสถียรเมืออุณหภูมิสูงกว่า +2°C

–
–

สแกนเพอืเป็นสว่น
หนึงของพวกเรา

ตดิต่อ องคก์าร "ลา เฟรสกะ ดู 
คลมิา" ไดท้ ี 
contact@climatefresk.org

ตดิต่อผูจ้ดัทํา เซดรคิ รงิเกนิบารค์ ไดท้ ี
+33 7 54 75 86 65 
contact@bluechoice.fr

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

เซดรคิ รงิเกนิบารค์ เป็นผูพ้ฒันาเกมสจ์ติรกรรมซอ่มโลกนีขนี และสมาคม
ทไีมแ่สวงหาผลกาํไรชอื "ลา เฟรสกะ ดู คลมีา" เป็นผูบ้รหิารจดัการ
เผยแพร่

Thai

TH-THอนุญาตใหใ้ชเ้กมสนี์เพอืจดุประสงคท์างธรุกจิได ้แตต่อ้งชาํระค่าลขิสทิธทิ ี10% 
หรอื 3 ยโูร ต่อผูร้ว่มงาน 1 คน กรณีเป็นการศกึษาภายในองคก์ร ผูส้นใจขออนุญาต
ไดท้ ีhttps://climatefresk.org/licence/ และชาํระราคาไดท้ ี
https://climatefresk.org/fees/
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นีเป็นวธีิทีเราจะไม่ยอมใหจ้บลงแบบนี ...
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เพอร์มาฟรอสท ์เป็นชนัดินทีแขง็ตวัเป็นนาํแขง็ถาวร การละลาย
ของเพอร์มาฟรอสทส่์งผลใหส้ารอินทรียที์เคยแขง็ตวัอยูใ่ตพื้นดิน

เกิดการยอ่ยสลาย ซึงเป็นปรากฎการณ์ทีปลดปล่อยมีเทนและ
คาร์บอนไดออกไซดอ์อกสู่บรรยากาศ ปรากฎการณ์นีจะเกิดขนั
อยา่งรวดเร็วแน่นอนเมืออุณหภูมิสูงเกิน +2°C และจะทาํให้

สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนควบคุมไม่ไดเ้ลย


