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เกมก๊าซเรือนกระจก

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ความเชื่อมโยงกับ	SDGs

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

1.	 ได้ลองประเมินถึงสถานการณ์ของช้ันบรรยากาศของโลกในป�จจุบัน
2.	 ได้ความรู้เร่ืองก๊าซเรือนกระจกและคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจก
3.	 ได้เร�ยนรู้ว่าการกระทำาของมนุษย์มีส่วนทำาให้ระดับความร้อนของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเพ่ิมข้ึน	และก๊าซ

เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างไร

วัตถุประสงค์หลัก

กิจกรรมเกมก๊าซเรือนกระจกน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้ทำากิจกรรมร่วมกันเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับคุณสมบัติการดักจับความร้อนของ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงตะหนักว่าการกระทำาของมนุษย์กำาลังสร้างความ
เปล่ียนแปลงของระดับก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศของโลกอย่างไรระหว่างทำากิจกรรมนักเรียนจะได้สำารวจว่ากิจวัตร
ประจำาวันของมนุษย์น้ันทำาให้อุณหภูมิของโลกน้ันสูงข้ึนเท่าไหร่และกลุ่มไหนสามารถทำาให้อุณภูมิข้ึนช้าสุดจะเป็นผู้ชนะ

เป�าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป�าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
เป�าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมน้ีได้ท่ี: 
(https://scied.ucar.edu/sites/default/files/files/activity_files/the_greenhouse_game_1.pdf). 

• ครูผู้สอนพิมพ์อุปกรณ์ของเกมจากลิงก์ข้างต้น
• เกมกระดานจะแบ่งเป็น 2 รอบ รอบท่ี 1 (ปัจจุบัน) และ รอบท่ี 2 (อนาคต) (ไฟล์หน้า 5-6) โดยพิมพ์ออกมาให้ 

             ผู้เล่นทีมละ 1 ชุด
• พิมพ์การ์ด “กิจกรรมของมนุษย์” (Human Activity Cards) ในหน้า 7-12 (พิมพ์หน้า-หลัง) แล้วจัดสำารับ

การ์ดสีน้ำาเงินและสีแดง อย่างละชุดวางคว่ำาหน้าลง โดยการ์ดสีน้ำาเงิน หมายถึงกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเป็นการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ การ์ดสีแดงเป็นกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเพ่ิมก๊าซเรือนกระจก

• พิมพ์การ์ด “แผ่นสภาพอากาศ” (Atmospheric Tiles) ในหน้า 13-14 (พิมพ์หน้า-หลัง) โดยแต่ละทีมจะได้
การ์ดสองด้านจำานวน 4 แผ่น

• พิมพ์และตัดเคร่ืองตรวจจับอุณหภูมิในหน้า 15 จากน้ันวางเคร่ืองตรวจจับอุณหภูมิไว้ข้างกระดานเกมของแต่ละ
ทีม

• ให้จัดเตรียมลูกเต�าและตัวหมาก (ใช้ตัวหมาก 1 ตัว/ทีม)
• พิมพ์ “แบบบันทึก” (Inspector Sheet) ในหน้าท่ี 16 และแจกให้แต่ละทีม โดยใช้ในเกมท้ัง 2 รอบ
• เม่ือเตรียมอุปกรณ์เสร็จส้ินแล้ว ให้วิทยากรอธิบายวิธีการเล่นในหน้า 3

หัวข้อ

ก๊าซเรือนกระจก

จุดเชื่อมโยง

คำาสำาคัญ

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน

ความยั�งยืน	

ระดับชั้น

รูปแบบกิจกรรม

เกมกระดาน

จำานวนผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้เล่นจำานวน 6 คน

รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม

กลุ่มขนาดเล็ก

ระยะเวลาทำากิจกรรม

- ครูผู้สอนเตรียมอุปกรณ์: 20 นาที
- ให้คำาแนะนำาวิธีการเล่น: 40 นาที
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ: 35 นาที
- วิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียน: 20 นาที

บทนำา

1.	 ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร
2.	 ทำาไมอุณหภูมิของผิวโลกท่ีเราอาศัยอยู่จึงร้อนข้ึน

คำาถามนำาเข้ากิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการเล่นกิจกรรม

โปรดสแกนโค้ดนี้เพ�่อดาวน์โหลดอุปกรณ์
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•	 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
             พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ีส่องมายังโลกและอาจมีปัญหาในการหาทางกลับสู่อวกาศ เพราะปรากฏการณ์เรือนกระจกทำาให้พลังงานความร้อนบางส่วนถูกดักไว้ในช้ัน 
             บรรยากาศ จากน้ันถูกดูดกลืน และปล่อยเป็นก๊าซเรือนกระจกออกมา หากไม่มีภาวะเรือนกระจกอุณหภูมิของโลกจะต่ำากว่าจุดเยือกแข็ง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการทางธรรมชาติ  
             อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกทวีความรุนแรงมากข้ึนเม่ือเราเพ่ิมก๊าซเรือนกระจกเข้าไปในช้ันบรรยากาศ ทำาให้สภาพภูมิอากาศของโลกเราร้อนย่ิงข้ึน 

•	 มันมีกระบวนการทำางานอย่างไร
             พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีดูดซับบนพ้ืนผิวโลกจะมีการแผ่กลับสู่ช้ันบรรยากาศเป็นความร้อน ระหว่างท่ีความร้อนน้ีได้แผ่กลับสู่ช้ันบรรยากาศโลกและอวกาศน้ัน ก๊าซเรือนกระจกจะดูด
               ซับความร้อนน้ีเข้าไป ด้วยเพราะโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกน้ันมีความซับซ้อนมากกว่าแก๊สอ่ืน ๆ โครงสร้างของมันสามารถดูดซับความร้อนได้ และสามารถแผ่ความร้อนกลับไป
             ยังโลก โมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกข้างๆ หรือออกสู่อวกาศได้ 

•	 ก๊าซเรือนกระจก 
ก๊าซเรือนกระจกมีอยู่หลายชนิด โดยก๊าซเรือนกระจกท่ีสำาคัญคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำา มีเทน และไนตรัสออกไซด์ โมเลกุลของก๊าซเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากอะตอมมากกว่า 3 อะตอม
หรือมากกว่า อะตอมจะจับตัวกันอย่างหลวม ๆ พอท่ีจะเกิดการส่ันได้เม่ือดูดซับความร้อน การส่ันของโมเลกุลน้ีเองจะปล่อยรังสีออกมา แล้วถูกดูดซับโดยโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจก
ท่ีอยู่ใกล้กัน กระบวนการน้ีจะช่วยกักความร้อนให้กับโลกของเรา บนพ้ืนผิวโลก ก๊าซส่วนใหญ่ในบรรยากาศคือไนโตรเจน และออกซิเจนซ่ึงท้ังสองเป็นโมเลกุลท่ีเกิดจากสองอะตอมรวม
กัน ซ่ึงอะตอมในโมเลกุลเหล่าน้ียึดติดกันอย่างแน่นหนาและไม่สามารถส่ันสะเทือนได้ ดังน้ันจึงไม่สามารถดูดซับความร้อนได้ จึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

•	 ตัวอย่างก๊าซเรือนกระจก 
คาร์บอนไดออกไซด์: เกิดจากคาร์บอน 1 อะตอมและออกซิเจน 2 อะตอม (CO2) โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบกันเป็นส่วนเล็ก ๆ ของช้ันบรรยากาศ แต่กลับมี

             ผลกระทบอย่างมากต่อสภาพอากาศ โดยในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นช่วงของการเกิดการปฏิวัติอุสาหกรรมมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ 270 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร          
             (ppmv) ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศ และในขณะน้ีมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ 400 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร    
             (ppmv) 
 
มีเทน: ก๊าซเรือนกระจกอันทรงพลังท่ีสามารถดูดซับความร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนเกิดจากคาร์บอน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม มีเทนพบในปริมาณท่ีน้อยมากในช้ัน
บรรยากาศ แต่สร้างผลกระทบอย่างมากต่อภาวะโลกร้อน นอกจากน้ีก๊าซมีเทนยังถูกใช้เป็นเช้ือเพลง เม่ือเกิดการเผาไหม้มีเทนจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็นก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ

•	 ก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึน	เท่ากับโลกท่ีร้อนข้ึน 
แม้ว่าก๊าซเรือนกระจกจะเป็นก๊าซท่ีอยู่ในช้ันบรรยากาศของโลกเพียงเล็กน้อย แต่กลับมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพอากาศ และคาดว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีอยู่ในช้ันบรรยากาศ
จะเพ่ิมข้ึนเป็นอีกสองเท่าในช่วงศตวรรษน้ี รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ อย่างมีเทนและไนตรัสออกไซด์ก็จะเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเช้ือเพลิงฟอสซิล
ถูกเผาไหม้ ซ่ึงเป็นการปล่อยก๊าซและมลพิษทางอากาศอ่ืน ๆ เข้าสู่ช้ันบรรยากาศ นอกจากน้ียังมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเข้าสู่ช้ันบรรยากาศจากแหล่งอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มเล้ียงสัตว์
 จะปล่อยก๊าซมีเทนจากการย่อยอาหารของสัตว์ อีกท้ังปูนซีเมนต์ท่ีผลิตจากหินปูนท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เม่ือมีก๊าซเรือนกระจกในอากาศมากข้ึนความร้อนท่ีจะผ่าน
ออกไปจากช้ันบรรยากาศก็มีแนวโน้มท่ีจะหยุดชะงักลง ก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะดูดซับความร้อน และในท่ีสุดก็จะแผ่ความร้อนพวกน้ีออกมา โดยความร้อนบางส่วนจะเคล่ือนตัว
ออกไปจากโลก บางส่วนจะถูกดูดซับโดยโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ และบางส่วนจะวนกลับลงมาท่ีพ้ืนผิวโลกอีกคร้ัง เม่ือก๊าซเรือนกระจกมากข้ึนความร้อนก็จะอยู่โดยรอบและ
ทำาให้โลกร้อนข้ึน

จากภาพด้านบน: พ้ืนผิวโลก ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ และแผ่รังสีกลับสู่ช้ันบรรยากาศ ความร้อน
บางส่วนถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจก เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วแผ่ออกสู่อวกาศ (A) ความร้อนบาง
ส่วนกลับสู่อวกาศได้โดยตรง (B) และความร้อนบางส่วนถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกแล้วแผ่ความร้อน
กลับสู่พ้ืนผิวโลก (C) หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศมากข้ึนในช่วงปลายศตวรรษน้ี ก๊าซ
เรือนกระจกก็จะกักความร้อนได้มากข้ึนและส่งผลให้โลกร้อนข้ึน (ภาพจาก Lisa Gardiner/Windows 
to the Universe)

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

Bibliotheca Alexandrina Planetarium Science Center

นักเรียนสามารถอ่านหรือทำาการค้นคว้าเก่ียวกับความร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในด้านอ่ืน ๆ เช่น 
การตกตะกอน มหาสมุทร น้ำาแข็ง ระบบนิเวศ และสุขภาพ เป็นต้น

การนำากิจกรรมไปต่อยอด

ผู้แต่ง

เกมก๊าซเรือนกระจก


