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ฉบับแปลไทำยุโด็ยุคว�มอนุเครั�ะห์จ�ก RWS Group

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

2

คณุได็เ้รัยีุนรั้ส้ำ ่�งต่�่งๆ เช่น่ ก�รัรัไีซเคล่ 
และก�รัป่ด็ไฟ ซึ�งเป็นเรัื�องสำำ�คญั  
แต่ยุ่งัมเีรั ื�องทำี�สำำ�คญัยุ่�งกว�่น ั�นทำี�คณุทำำ�ได็ ้
เพื่ื�อช่ว่ยุโลกของเรั�
อยุ�่งก�รัใช่เ้สำยีุงของคณุ

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac ห�กต่อ้งก�รัแบง่ปนัอบีุ�กเลม่นี�? คลก่ทำี�น ี�เลยุ

อ�่นค้ม่อืเลม่นี�และ
เรัยีุนรั้ท้ำกุอยุ�่งทำี�ทำำ�ได็้

เพื่ื�อนำ�ไปสำอนต่อ่
แกผู่้้อ้ ื�น

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids


ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

อุณุหภูมูิบินพื้้�นผิวิโลกขอุงเรากำาลงัเพื้ิ�มิ 
สูงูข้�น ซึ่้�งจรงิๆ แลว้ อุณุหภูมูิสิูงูข้�น 1 °C 
(1.8 °F) นักวทิยาศาสูตรเ์รยีกสูิ�งนี�วา่  
“ภ�วะโลกรัอ้น” และมินักำาลงัสูรา้ง 
ความิลำาบากมิากข้�นใหก้บัทกุคน

ยงัไมิสู่ายเกนิไปหรอุก

แตเ่ราตอุ้งเริ�มิตน้ลงมิอุ้ทำากนัแลว้

3 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

เกด่็อะไรัขึ�น
กบัโลก
ของเรั�

https://thecarbonalmanac.org/genc


ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

แมิทธิวิ เอ็ุน อุาย ุ15 ปี บอุสูตนั รัฐแมิสูซึ่าชูเูซึ่ตสู์

โลกขอุงเราไมิไ่ด้ต้อุ้งการใหค้ณุทำาทกุอุยา่ง 
แคต่อุ้งการใหค้ณุเริ�มิตน้ลงมิอุ้ทำา
จนกวา่จะมิใีครสูรา้งหมิวกกนัน็อุกปลอุด้พื้ลาสูตกิ คณุจะตอุ้ง 
สูวมิหมิวกกนัน็อุกพื้ลาสูตกิเมิ้�อุคณุขี�จักรยานหรอุ้เลน่ฟุตุบอุล
แมิว้า่สูระวา่ยนำ�าประจำาเมิอุ้งขอุงคณุจะใชูก้า๊ซึ่ธิรรมิชูาตทิำาใหน้ำ�าอุุน่ 
แตค่ณุก็ยงัวา่ยนำ�าในสูระอุยา่งแสูนสูนุก
ถ้า้คณุตอุ้งข้�นเคร้�อุงบนิเพื้ราะไมิม่ิทีางอุ้�นที�จะไปถ้ง้ที�นั�นได้ ้ 
กไ็มิต่อุ้งกงัวล
การแกไ้ขทกุอุยา่งไมิไ่ด้เ้กดิ้ข้�นแคชู่ั�วขณะเด้ยีว
เด็้กๆ แคค่วรทำาใหด้้ทีี�สูดุ้
และสูอุนสูิ�งที�พื้วกเขารูใ้หแ้กผ่ิูใ้หญ่ใ่นระหวา่งนี�”

“

4 | เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

แค่
เรั ่�มต่น้
ลงมอืทำำ�
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

ถ้ง้แมิอุ้าจจะยากที�จะบอุกได้ว้า่อุากาศรอุ้นข้�น 
เมิ้�อุคณุอุอุกไปขา้งนอุก แตโ่ลกขอุงเราสูามิารถ้บอุกใหรู้ไ้ด้ ้ 
กเ็หมิอุ้นกบัโลกขอุงเราเป็นไข ้และอุณุหภูมูิทิี�เพื้ิ�มิข้�น 
เพื้ยีงเล็กนอุ้ยก็ทำาใหรู้สู้ก้แยม่ิาก ไข้้นี�ทำาใหเ้กดิ้ 
สูภูาพื้อุากาศแปรปรวนรนุแรง

นักวทิยาศาสูตรก์ลา่ววา่โลกขอุงเรากำาลงัรอุ้นข้�น 
เพื้ราะคนเราทำาสูิ�งตา่งๆ ที�ทำารา้ยโลก

แตไ่มิใ่ชูท่กุคนจะรูแ้ละเขา้ใจเร้�อุงนี� ผิูใ้หญ่ ่
จำานวนมิากไมิไ่ด้เ้รยีนรูสู้ ิ�งนี�เมิ้�อุพื้วกเขายงัเรยีนหนังสูอุ้อุยู่

5 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

รัอ้นขึ�นละ่
ทำำ�ไมถึงึ
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6

สูภูาพื้อุากาศแยล่งเมิ้�อุอุณุหภูมูิสิูงูข้�น

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

เขา้ใจแลว้ใชูไ่หมิวา่อุณุหภูมูิทิี�สูงูข้�น
ทำาใหเ้กดิ้สูภูาพื้อุากาศแปรปรวนรนุแรง
อุยา่งไร นี�คอุ้ความิหมิายเมิ้�อุเราพื้ดู้ถ้ง้ 
“ก�รัเปลี�ยุนแปลงของภม้อ่�ก�ศ”

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

แปรัปรัวนรันุแรัง

อ�ก�รัเป็นไขข้องโลก
กอ่ใหเ้กด่็สำภ�พื่อ�ก�ศ

https://thecarbonalmanac.org/genc


ฉบับแปลไทำยุโด็ยุคว�มอนุเครั�ะห์จ�ก RWS Group

ผิูใ้หญ่อุ่าจไมิรู่ด้้ว้ยซึ่ำ�าวา่สูิ�งที�พื้วกเขาทำาอุยู ่
กำาลงัทำารา้ยโลกขอุงเรา

เมิ้�อุคณุสูอุนผิูอุ้้�น คณุสูามิารถ้ชูว่ยเราพื้ทิกัษ์์โลก
ขอุงเราได้ ้

สำอนสำ่�งทำี�คณุได็เ้รัยีุนรั้ ้
จ�กหนงัสำอืเลม่นี� 
ใหแ้กผู่้้ใ้หญ ่5 คน!

ภูารกจิขอุงคณุ:

7

เมิ้�อุคณุเห็น 
เมิ้�อุคณุเห็น 

ตราสูญั่ลกัษ์ณน์ี�
ตราสูญั่ลกัษ์ณน์ี�    

คณุจะรูว้า่นี�คอุ้เร้�อุงที� 
คณุจะรูว้า่นี�คอุ้เร้�อุงที� 

ผิูใ้หญ่จ่ำาเป็นตอุ้งรู ้
ผิูใ้หญ่จ่ำาเป็นตอุ้งรู!้!

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่

55
คนคน
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ถ้า้คนคนหน้�งตดั้สูนิใจซึ่้�อุมินัฝรั�งโด้ยไมิใ่ชูถ้้งุพื้ลาสูตกิ  
กจ็ะไมิจ่ำาเป็นตอุ้งใชูถ้้งุพื้ลาสูตกิหน้�งใบ

แตถ่้า้บรษัิ์ทมินัฝรั�งเลกิใชูถ้้งุพื้ลาสูตกิบรรจมุินัฝรั�งละ่  

อยุ�กใหเ้ด็็กๆ 
สำอนผู้้ใ้หญ่

ทำำ�ไมเรั�ถึงึ

8 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ถ้า้เชูน่นั�น เรากจ็ะไมิม่ิถี้งุพื้ลาสูตกิหลายล้านใบที�เป็นอุนัตรายตอุ่โลกขอุงเรา
ถ้ง้แมิค้ณุอุาจจะไมิรู่จั้กผิูใ้หญ่ท่ี�ทำางานอุยูใ่นบรษัิ์ทมินัฝรั�ง แตค่ณุอุาจ

จะรูจั้กคร ูครใูหญ่ ่ครฝู้ก หรอุ้ผิูป้กครอุงที�เป็นผิูต้ั �งกฎในที�ทำางาน ซึ่้�งสูามิารถ้
ชูว่ยปกป้อุงโลกขอุงเราได้ ้    

การสูอุนผิูอุ้้�นจะทำาใหส้ารข้องคุุณแพร่กระจายออกไป จนอาจเกิด 
คุวามเปลี่่�ยนแปลี่งคุร้�งใหญ่่ข้้�นได้

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่

55
คนคน
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

ไมิใ่ชูอุ่ยา่งที�คณุคดิ้หรอุก (หรอุ้อุาจจะใชูก่ไ็ด้ ้เพื้ราะคณุคง
สูงัเกตเห็นรปูภูาพื้ในหนา้นี�แลว้แน่ๆ) ถ้า้คณุเลอุ้กที�จะทำา
ชูาเลนจน์ี� คณุจะตอุ้งอุา่น หน้งสือเลี่่มน่� ใหผ้ิูใ้หญ่ข่อุงคณุ
ฟัุงเป็นนทิานกอุ่นนอุน เรารูด้้วีา่มินัจะตอุ้งเยี�ยมิมิาก

อุยา่ลม้ิถ้า่ยภูาพื้ด้ีๆ  ขอุงชูว่งเวลานั�นเอุาไว ้แลว้ขอุให ้
ผิูใ้หญ่ข่อุงคณุโพื้สูตล์งบนโซึ่เชูยีลมิเีด้ยี โด้ยพื้มิิพื้์
ขอุ้ความิอุยา่ง: “นิทานก่อนนอนท่�ด่ท่�สุดท่�เคุยฟัังมาเลี่ย! 
ฉั้นได้เร่ยนร้้เรื�องการเปลี่่�ยนแปลี่งข้องภู้มิอากาศในคุืนน่�”

ใสูแ่ฮชูแท็ก #GenerationCarbon
สูิ�งนี�จะชูว่ยกระจายขา่ว พื้วกเราทกุคนจง้สูามิารถ้ 

ชูว่ยกนัปกป้อุงโลกขอุงเราได้ ้

นี�คอุ้วธิิสีูนุกๆ ที�คณุชูว่ยได้ใ้นวนันี�… 
หรอุ้หมิายถ้ง้คน้นี�:

9 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

อ�่นนท่ำ�นกอ่นนอน
ทำำ�ช่�เลนจ ์

ป.ล. ถ้า้คณุไมิอุ่ยากโพื้สูตล์งบน
โซึ่เชูยีลมิเีด้ยี คณุสูามิารถ้แขวน
ภูาพื้ถ้า่ยไวท้ี�ตูเ้ย็นเพื้้�อุยำ�าเตอุ้นให ้
ครอุบครัวขอุงคณุจด้จำางานสูำาคญั่
ที�คณุกำาลงัทำาอุยู่

หรอุ้พื้ดู้ถ้ง้ “เมิ้�อุคน้ฉัันได้อุ้า่น
นทิานกอุ่นนอุนใหผ้ิูใ้หญ่ข่อุงฉััน
ฟัุง” เป็นวธิิสีูนุกๆ ที�จะด้ง้ด้ดู้ 
ความิสูนใจขอุงผิูอุ้้�น

https://thecarbonalmanac.org/genc
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ทำี�ทำำ�ได็เ้กี�ยุวกบั 
ทำี�จะเรัยีุนรั้ท้ำกุอยุ�่ง
คณุพื่รัอ้มแลว้หรัอืยุงั

10 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ก�รัเปลี�ยุนแปลง
ของภม้อ่�ก�ศ
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คารบ์อุนมิอีุยูใ่นด้นิสูอุ แตก่็มิอีุยูใ่นอุากาศและในรา่งกาย
ขอุงคณุด้ว้ย คารบ์อุนนั�นมิอีุยูใ่นแทบจะทกุสูิ�ง

ถ้า้เราเผิาสูิ�งที�มิคีารบ์อุนเป็นอุงคป์ระกอุบ มินัจะถ้กู
ปลอุ่ยสููอุ่ากาศ และกลายเป็นกา๊ซึ่ที�เรยีกวา่
คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้์

คณุจะมิอุงเห็นคารบ์อุนได้เ้มิ้�อุมิคีวนัอุอุกมิาจาก
เปลวไฟุ แตค่ณุจะมิอุงไมิเ่ห็นเมิ้�อุคารบ์อุนอุยูใ่นรปูขอุง
คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้์

เราได้เ้ผิาคารบ์อุนจำานวนมิากมิานานกวา่รอุ้ยปี  
และตอุนนี�กไ็ด้ก้ลายเป็นปัญ่หาใหญ่่

11

พื้ชู้ด้ดู้ซึ่บัคารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้แ์ละพื้ชู้ด้ดู้ซึ่บัคารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้แ์ละ
เปลี�ยนใหเ้ป็นอุอุกซึ่เิจนที�มินุษ์ยห์ายใจเปลี�ยนใหเ้ป็นอุอุกซึ่เิจนที�มินุษ์ยห์ายใจ
เขา้ไปได้ ้เขา้ไปได้ ้ แตพ่ื้ชู้ไมิสู่ามิารถ้จัด้การกบัแตพ่ื้ชู้ไมิสู่ามิารถ้จัด้การกบั
ปรมิิาณคารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้ท์ี�เรา ปรมิิาณคารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้ท์ี�เรา 
ปลอุ่ยอุอุกมิาจากการเผิาไหมิเ้ชู้�อุเพื้ลงิปลอุ่ยอุอุกมิาจากการเผิาไหมิเ้ชู้�อุเพื้ลงิ
ฟุอุสูซึ่ลิมิากเกนิไปได้ ้ฟุอุสูซึ่ลิมิากเกนิไปได้ ้

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ค�รับ์อนคอือะไรั
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ฟุอุสูซึ่ลิ คอุ้ กระด้กูและซึ่ากพื้ชู้ซึ่ากสูตัวท์ี�กลายสูภูาพื้เป็นหนิ
ชูนดิ้พื้เิศษ์

เหมิอุ้นกบัฟุอุสูซึ่ลิ นำ�ามินัด้บิ ถ้า่นหนิ และกา๊ซึ่ธิรรมิชูาติ
เกดิ้ข้�นใตพ้ื้้�นโลกจากซึ่ากพื้ชู้ซึ่ากสูตัวแ์ละสูิ�งมิชีูวีติอุ้�นๆ 
ตั �งแตย่คุด้ก้ด้ำาบรรพื้์

นี�คอุ้เหตผุิลที�เราเรยีกนำ�ามินัด้บิ ถ้า่นหนิ และกา๊ซึ่
ธิรรมิชูาตวิา่เป็น เช่ื�อเพื่ลง่ฟอสำซล่

12

เกดิ้เป็นนำ�ามินัด้บิและเกดิ้เป็นนำ�ามินัด้บิและ
กา๊ซึ่ธิรรมิชูาตทิี�มิีกา๊ซึ่ธิรรมิชูาตทิี�มิี
คารบ์อุนจำานวนมิากคารบ์อุนจำานวนมิาก
เป็นอุงคป์ระกอุบเป็นอุงคป์ระกอุบ

ฟอสำซล่คอือะไรั
เช่ื�อเพื่ลง่
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

พื้ชู้และสูตัว ์พื้ชู้และสูตัว ์
ขนาด้เล็กที�มิีขนาด้เล็กที�มิี
คารบ์อุนเป็น คารบ์อุนเป็น 
อุงคป์ระกอุบตายลงอุงคป์ระกอุบตายลง

พื้ชู้และสูตัวท์ี�ตายพื้ชู้และสูตัวท์ี�ตาย
แลว้เน่าเป้�อุยทบัถ้มิแลว้เน่าเป้�อุยทบัถ้มิ
อุยูใ่ตท้รายและโคลนอุยูใ่ตท้รายและโคลน
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และสำรั�้งปญัห�
เรามิาพื้ดู้ถ้ง้เชู้�อุเพื้ลงิฟุอุสูซึ่ลิเหลา่นั�นกนัด้กีวา่

ถ้า่นหนิมิกัจะถ้กูเผิาไหมิเ้พื้้�อุผิลติไฟุฟุ้า เมิ้�อุถ้า่นหนิ 
ถ้กูเผิาไหมิ ้คารบ์อุนที�มิอีุยูใ่นถ้า่นหนิจะลอุยข้�นสููอุ่ากาศ  
เราเรยีกสูิ�งนี�วา่ “การปลอุ่ยคารบ์อุน”

นำ�ามินัด้บิเป็นสูว่นประกอุบขอุงนำ�ามินัเบนซึ่นิที�ขบัเคล้�อุน
รถ้ยนต ์เมิ้�อุเราขบัรถ้ยนตท์ี�ขบัเคล้�อุนด้ว้ยกา๊ซึ่ เรากป็ลอุ่ย
คารบ์อุนอุอุกมิาเชูน่กนั

กา๊ซึ่ธิรรมิชูาตใิชูท้ำาความิรอุ้นและทำาความิเย็นในบา้น
ขอุงเราโด้ยสูว่นใหญ่ ่เมิ้�อุเราปรับระด้บัความิรอุ้นใหสู้งูข้�น  
ทายสูวิา่อุะไรจะถ้กูปลอุ่ยอุอุกมิา ปรมิิาณคารบ์อุนที�มิากข้�นน่ะสูิ

เรั�กำ�ลงัเผู้�ไหม้
เช่ื�อเพื่ลง่ฟอสำซล่

13

นี�เป็นสูิ�งสูำาคญั่ 
นี�เป็นสูิ�งสูำาคญั่ 

ที�คณุจะตอุ้งรู ้
ที�คณุจะตอุ้งรู ้

ในการทำา 
ในการทำา 

ภูารกจิขอุงคณุ
ภูารกจิขอุงคณุ

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้
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มิวีธิิมีิากมิายที�ผิูค้นจะเพื้ิ�มิคารบ์อุน 
ได้อุอุกไซึ่ด้ใ์นอุากาศมิากจนเกนิไป

เพื้ราะคารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้นั์�น 
ไมิสู่ามิารถ้มิอุงเห็นได้ ้เราจง้ไมิไ่ด้ต้ระหนักถ้ง้ 
อุนัตรายที�เราสูรา้งตอุ่โลกขอุงเราทั �งหมิด้

14

ออกม�ทำกุวนั
ผู้้ค้นปลอ่ยุค�รับ์อน

นี�คอุ้ปัญ่หาใหญ่ ่ 
นี�คอุ้ปัญ่หาใหญ่ ่ 

ถ้า้คนเรามิอุงเห็น
ถ้า้คนเรามิอุงเห็น

คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้ไ์ด้ ้

คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้ไ์ด้ ้

เรากค็งจะลงมิอุ้จัด้การ

เรากค็งจะลงมิอุ้จัด้การ

เร็วกวา่นี�แลว้
เร็วกวา่นี�แลว้

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่

55
คนคน
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ชูาวอุเมิรกินัหน้�งคนปลอุ่ยคารบ์อุนอุอุกมิาประมิาณ 14 
เมิตรกิตนัตอุ่ปี ซึ่้�งเท่าก้บนำ�าหน้กข้องอิฐ 6,300 ก้อน! 

นักวทิยาศาสูตรก์ลา่ววา่ เราตอุ้งลด้คารบ์อุนที�เรา
ปลอุ่ยอุอุกมิาใหเ้หลอุ้นำ�าหนักเทา่กบัอุฐิเพื้ยีง 440 กอุ้น
เทา่นั�น สูิ�งนี�จะนำามิาซึ่้�งการเปลี�ยนแปลงครั�งใหญ่สู่ำาหรับ
พื้วกเราทกุคน

เราสามารถทำาให้การเปลี่่�ยนแปลี่งเหลี่่าน่�เป็นจริงได้ถ้าเรา
ร่วมมือก้น

แคไ่หน

ค�รับ์อน 
ผู้้ค้นปลอ่ยุ

เป้าหมิายภูายในปีเป้าหมิายภูายในปี 2050:   2050:  
ปลอุ่ยคารบ์อุนนำ�าหนักเทา่นี�ปลอุ่ยคารบ์อุนนำ�าหนักเทา่นี�

การลด้ปรมิิาณคารบ์อุนขอุงตนเอุงนั�น
ชูว่ยได้ ้แตก่็ยงัไมิเ่พื้ยีงพื้อุ

เราจำาเป็นตอุ้งมิกีารทำางานเป็นทมีิ  
สูิ�งประด้ษิ์ฐ ์และแมิแ้ตก่ฎหมิายใหมิ่
ตา่งๆ ถ้า้เราตอุ้งการใหเ้หลอุ้อุฐิ  
440 กอุ้น

15 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ออกม�ม�ก
นี�คอุ้นำ�าหนักขอุงคารบ์อุนที�ปลอุ่ยอุอุกมิา นี�คอุ้นำ�าหนักขอุงคารบ์อุนที�ปลอุ่ยอุอุกมิา 
ตอุ่คนตอุ่ปีในสูหรัฐอุเมิรกิาตอุ่คนตอุ่ปีในสูหรัฐอุเมิรกิา

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่

55
คนคน
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หากคณุเคยลอุงวา่ยนำ�าใตน้ำ�า คณุจะรูว้า่การกลั �นหายใจเป็นอุยา่งไร 
มินัไมิสู่บายหรอุก ทั �งนี�เน้�อุงจากรา่งกายขอุงคณุเริ�มิเหลอุ้สูิ�งที�ด้ ี
(อุอุกซึ่เิจน) นอุ้ยลงและมิสีู ิ�งที�ไมิด่้ ี(คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้)์ เขา้มิา
แทนที� รา่งกายขอุงคณุจำาเป็นตอุ้งหายใจอุอุกเพื้้�อุนำา
คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้อ์ุอุกไป กอุ่นที�จะนำาอุอุกซึ่เิจนเขา้มิาได้อุ้กีครั �ง 

นี�คอุ้เหตผุิลวา่ทำาไมิวนิาททีี�คณุกลบัข้�นมิาเหนอุ้นำ�า คณุจง้ 
อุา้ปากเพื้้�อุหายใจ รา่งกายขอุงคณุถ้กูอุอุกแบบมิาใหเ้ป็น
แบบนี� รา่งกายตอุ้งการอุอุกซึ่เิจนในอุากาศบรสิูทุธิิ�  
โด้ยเร็วที�สูดุ้เพื้้�อุใหค้ณุรูสู้ก้ด้ขี ้�นและแข็งแรง

กำ�ลงักล ั�นห�ยุใจอยุ้่
โลกของเรั� 
มนัก็เหมอืนกบัว�่

16 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

https://thecarbonalmanac.org/genc


ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

โลกขอุงเราตอุ้งการอุากาศบรสิูทุธิิ�เพื้้�อุสูขุภูาพื้ที�แข็งแรงเชูน่กนั 
สูิ�งตา่งๆ เชูน่ ตน้ไมิ ้ด้นิ และมิหาสูมิทุร เปรยีบเหมิอุ้นกบัฟุอุงนำ�า 
ที�ชูว่ยได้ ้สูิ�งเหลา่นี�คอุยด้ดู้ซึ่บัคารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้จ์ากอุากาศ 
แตต่อุนนี� ฟุอุงนำ�าเกอุ้บจะเต็มิแลว้

เมิ้�อุผิูค้นเผิาไหมิเ้ชู้�อุเพื้ลงิฟุอุสูซึ่ลิ พื้วกเขาปลอุ่ยคารบ์อุน
ใหก้บัตน้ไมิแ้ละมิหาสูมิทุรมิากเกนิกวา่จะด้ดู้ซึ่บัเอุาไวไ้ด้ ้

17 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ค�รับ์อน
ทำว่มทำน้!
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ในปีค.ศ. 30 จักรพื้รรด้แิหง่โรมินัตอุ้งการเสูวยแตงกวาเป็นอุาหารเชูา้ 
เมิ้�อุอุากาศหนาวเย็นเกนิกวา่ที�จะปลกูแตงกวาในแปลงเพื้าะปลกู
กลางแจง้ ขา้ราชูบรพิื้ารขอุงอุงคจั์กรพื้รรด้จิง้ได้สู้รา้งเรอุ้นกระจก

ปรั�กฏก�รัณ์
เรัอืนกรัะจก

มิาทลิเด้ อุาร ์อุาย ุ8 ปี โบโลญ่ญ่า อุติาลี

หลงัแรกข้�น เรอุ้นกระจกชูว่ยใหแ้สูงจากด้วงอุาทติยส์ูอุ่งผิา่น
เขา้มิาทางหลงัคากระจกได้ ้พื้ชู้จง้ได้รั้บแสูงที�จำาเป็นตอุ่การ
เตบิโต หลงัคากระจกยงัชูว่ยรักษ์าความิรอุ้น 
ไวภู้ายใน ซึ่้�งทำาใหต้น้พื้ชู้อุุน่อุยูเ่สูมิอุ เรอุ้นกระจกนี�
ชูว่ยใหชู้าวสูวนสูามิารถ้เพื้าะปลกูพื้ชู้ได้ ้แมิเ้มิ้�อุ
อุากาศหนาวเย็นเกนิกวา่ที�จะปลกูกลางแจง้กต็ามิ

18

แมิ ่ฝนไมิต่กมิานานแลว้ แยจั่งเลย 
เราตอุ้งรด้นำ�าตน้ไมิใ้นสูวนบอุ่ยข้�น”

“
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้
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ก��ซเรัอืนกรัะจก

คว�มรัอ้น
กกัเก็บ 

กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกอุยา่งคารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้ ์ 
เปรยีบเหมิอุ้นกบัหลงัคากระจกขอุงเรอุ้นกระจก 
คารบ์อุนและกา๊ซึ่อุ้�นๆ ลอุยอุยูเ่หนอุ้โลกและยอุมิ
ใหแ้สูงอุาทติยส์ูอุ่งถ้ง้พื้้�นโลก แตก่า๊ซึ่เหลา่นี� 
ก็กกัเกบ็ความิรอุ้นจากแสูงอุาทติยไ์วเ้หมิอุ้นกบั
หลงัคาเรอุ้นกระจกเชูน่กนั นี�คอุ้เหตผุิลที�เราเรยีก
กา๊ซึ่เหลา่นี�วา่ กา๊ซึ่เรอุ้นกระจก”

ความิรอุ้นที�ถ้กูกกัเกบ็ไวน้ี�คอุ้ สูิ�งที�ทำาใหโ้ลก
ขอุงเรารอุ้นข้�นและทำาใหเ้กดิ้สูภูาพื้อุากาศ
แปรปรวนรนุแรง

“

เมิ้�อุผิูค้นพื้ดู้วา่ “คารบ์อุน” พื้วกเขาอุาจ 
หมิายถ้ง้กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกเหลา่นี�:
- ค�รับ์อนได็ออกไซด็ ์(CO2)
- มเีทำน (CH4)
- ไนต่รัสัำออกไซด็ ์(N2O)
- ไอนำ ��
- ก��ซฟลโ้อรัเ่นต่
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แสูงอุาทติย์แสูงอุาทติย์
สูามิารถ้สูอุ่งผิา่นสูามิารถ้สูอุ่งผิา่น
กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกได้ ้กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกได้ ้ กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกกา๊ซึ่เรอุ้นกระจก

ลอุยอุยูท่ี�นี�และ ลอุยอุยูท่ี�นี�และ 
กกัเกบ็ความิรอุ้นกกัเกบ็ความิรอุ้น
เอุาไว ้เอุาไว ้ ซึ่้�งทำาให ้ซึ่้�งทำาให ้
โลกขอุงเรา โลกขอุงเรา 
รอุ้นข้�นรอุ้นข้�น
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อยากจะเร่ยนร้้เพิ�มเติิมเก่�ยวก้บปรากฏการณ์
เรือนกระจกใช่่ไหม เตรยีมิตวัเคล้�อุนไหว 
ใหเ้ร็ว เพื้ราะเราจะจัด้การแขง่ขนัความิเร็ว 
ระหวา่งเนยแตล่ะชูิ�น (เราจะใหเ้วลาคณุ 
หน้�งนาทใีหค้ณุอุา่นสูอุงสูามิคำาสูดุ้ทา้ยนั�น
อุกีครั �ง)

แน่นอุนวา่มินัคงจะเหมิอุ้นกบัการด้ ู
เจา้หอุยทากเทอุรโ์บ หลงัจากที�เขาสูญู่เสูยี
พื้ลงัวเิศษ์ไป มิากกวา่การสูง่เสูยีงเชูยีรร์ถ้ซึ่ิ�ง 
ไลทน์ิ�ง แมิคควนี แตเ่ราสูญั่ญ่าวา่มินัจะสูนุก
แน่ๆ เข้้าท่� ระว้ง

วสัำด็:ุ
-  จานสูเีขม้ิ 2 ใบหรอุ้ถ้าด้อุบคกุกี�สูเีขม้ิ 1 ใบ
-  เนย 2 ชูอุ้นชูา
-  โถ้ใสู 1 ใบ

ปรั�กฏก�รัณเ์รัอืนกรัะจก
ก�รัทำด็ลอง 

20

ป.ล. ถ้้าคุุณไม่่สาม่ารถ้ทำำา
กิิจกิรรม่น้�ในตอนน้�ได้้  
ให้ข้้าม่ไปกิ่อน
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ไป!
ก�รัทำด็ลอง:
- วางเนย 1 ชูอุ้นชูาลงบนจานแตล่ะใบ
- วางจานไวใ้นที�ที�มิแีด้ด้จัด้
- นำาโถ้มิาครอุบเนยไว ้1 ชูิ�น
- ลอุงคดิ้สูนันษิ์ฐาน (เทา่ที�คณุพื้อุจะคาด้เด้าได้!้):  

เนยชูิ�นไหนจะควา้ชูยัในการแขง่ขนัด้ว้ยการละลายกอุ่น 
(ถ้า้คณุอุยากจะทำาใหถ้้กูตอุ้งจรงิๆ คณุจะตอุ้งตั �งชู้�อุที�ใชู ้
ในการแขง่ขนัใหเ้นยแตล่ะชูิ�นด้ว้ย)

- ด้วูา่เนยชูิ�นไหนละลายกอุ่น

ปรั�กฏก�รัณเ์รัอืนกรัะจก
ก�รัทำด็ลอง 

เมิ้�อุทด้ลอุงเสูร็จแลว้ คณุสูามิารถ้ใชูเ้นยนั�น
ทาลงบนขนมิปังปิ�งได้ ้ขยะอุาหารเป็นอุกี
หน้�งตวัการสูำาคญั่ที�กอุ่ใหเ้กดิ้การ
เปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศเชูน่กนั

21 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

https://thecarbonalmanac.org/genc
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เนยท่�ถ้กคุรอบไว้ลี่ะลี่ายก่อนใช่่ไหม นี�คอุ้แนวคดิ้เด้ยีวกนักบัที�อุยูเ่บ้�อุงหลงั
ปรากฏการณเ์รอุ้นกระจกนั�นเอุง

เหมิอุ้นกบัหลงัคากระจกขอุงเรอุ้นกระจกที�รักษ์าความิรอุ้นไวภู้ายใน 
โถ้นั�น เก็บความิรอุ้นไวภู้ายในจากการทด้ลอุงขอุงคณุ ในโลกขอุงเรา กา๊ซึ่
เรอุ้นกระจกกเ็หมิอุ้นกบัโถ้นั�นแหละ กกัเกบ็ความิรอุ้นจากด้วงอุาทติยเ์อุาไว ้
นั�นคอุ้เหตผุิลที�โลกขอุงเรารอุ้นข้�น

ภ�ยุในโถึน ั�น
เกด่็อะไรัขึ�น 

และน่�นกิ็เป็นเหตุผลทำ้�สำาคุ่ญม่ากิทำ้�
เราจะต้องเร่งช่่วยเหลือโลกิข้องเรา

22

เขา้ที� ระวงั
อุา่นตอุ่ไป…
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โลกขอุงเราจะอุยูใ่นสูภูาวะที�ด้ทีี�สูดุ้เมิ้�อุทกุอุยา่ง
ทำางานสูอุด้ประสูานกนั เราเรยีกสูิ�งนี�วา่ ระบบนิเวศ

ปัจจบุนั ระบบนเิวศขอุงเราไมิสู่มิบรูณนั์ก จง้เป็น
เร้�อุงยากที�ทกุอุยา่งจะทำางานสูอุด้ประสูานกนักบัการ
เปลี�ยนแปลงทั �งหมิด้ที�เกดิ้ข้�นกบัโลกขอุงเรา

รัะบบนเ่วศ
โลกของเรั�คอื
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สูอุด้ประสูานกนัสูอุด้ประสูานกนั

สูิ�งนี�ด้เูหมิอุ้นสูิ�งนี�ด้เูหมิอุ้น
ระบบนเิวศที�ระบบนเิวศที�
สูมิบรูณส์ูำาหรับสูมิบรูณส์ูำาหรับ
คณุไหมิคณุไหมิ
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สำภ�พื่อ�ก�ศ 

ตอุนนี�ที�นั�นเป็นอุยา่งไร แด้ด้จา้หรอุ้เปลา่ หรอุ้วา่มิหีมิิะตก คณุมิกัจะ
ตอุบอุยา่งรวด้เร็ว เพื้ราะคณุรูว้า่สูภูาพื้อุากาศคอุ้อุะไร

แตภู่มูิอิุากาศละ่ ในการทำาภูารกจิขอุงคณุ คณุจำาเป็นตอุ้งรูจั้ก
ทั �งสูอุงสูิ�งนี�

ภม้อ่�ก�ศ คอื สำภ�วะโด็ยุทำ ั�วไปของอ�ก�ศบนพื่ื�นทำี�ใด็ๆ 
ในช่ว่งเวล�น�นๆ ตวัอุยา่งเชูน่ ภูมูิอิุากาศในเม็ิกซึ่โิกอุบอุุน่  
ซึ่้�งเป็นลกัษ์ณะอุากาศปกตขิอุงเม็ิกซึ่โิก สูว่นภูมูิอิุากาศในแคนาด้า
จะเย็นกวา่เม็ิกซึ่โิก ซึ่้�งกเ็ป็นลกัษ์ณะอุากาศปกตขิอุงแคนาด้าเชูน่กนั

ภม้อ่�ก�ศคอือะไรั
	 คอือะไรัและ 

โด้ยปกติโด้ยปกต ิ ภูมูิอิุากาศในภูเูขาสูก ีภูมูิอิุากาศในภูเูขาสูก ี
มิกัจะหนาวเย็นมิกัจะหนาวเย็น  แตเ่พื้ราะการแตเ่พื้ราะการ
เปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศ    
ตอุนนี�จง้แทบจะไมิม่ิหีมิิะตอุนนี�จง้แทบจะไมิม่ิหีมิิะ
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การเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศกำาลงัเปลี�ยนแปลงสูิ�งตา่งๆ 
สูภูาพื้อุากาศปกตไิมิไ่ด้เ้กดิ้ข้�นตอุ่เน้�อุงเหมิอุ้นเด้มิิ

ในสูหรัฐอุเมิรกิา รัฐเท็กซึ่สัูมิสีูภูาพื้อุากาศเย็นจัด้ใน
ฤด้หูนาวปี 2021 ซึ่้�งทำาใหท้อุ่ประปาเป็นนำ�าแข็ง แตก และ
ทว่มิบา้นเรอุ้นขอุงประชูาชูน น้�นไม่ใช่่ลี่้กษณะอากาศปกติิ 

ในอุารเ์จนตนิา เด้อุ้นมิกราคมิ ปี 2022 อุณุหภูมูิใิน
บวัโนสูไอุเรสูทำาสูถ้ติเิป็นหน้�งในสูภูาพื้อุากาศที�รอุ้นที�สูดุ้
ขอุงประเทศในรอุบ 115 ปี อุากาศรอุ้นจัด้จนทำาใหผ้ิูค้นป่วย
กนัมิาก เหตกุารณเ์ชูน่นี�กำาลงัเกดิ้ข้�นทั�วทกุหนแหง่

คุุณเคุยส่งเกิตเห็นสภาพ
อากิาศแปลกิๆ ในทำ้�ทำ้�คุุณ
อย่่บ้้างไหม่

ตน้กระบอุงเพื้ชูรเตบิโตในตน้กระบอุงเพื้ชูรเตบิโตใน
ภูมูิอิุากาศอุบอุุน่ภูมูิอิุากาศอุบอุุน่  เมิ้�อุหมิิะเมิ้�อุหมิิะ
ตกในที�ที�มิลีกัษ์ณะอุากาศตกในที�ที�มิลีกัษ์ณะอุากาศ
อุบอุุน่อุบอุุน่  จง้เป็นสูญั่ญ่าณที�จง้เป็นสูญั่ญ่าณที�
แสูด้งใหเ้ห็นวา่ภูมูิอิุากาศแสูด้งใหเ้ห็นวา่ภูมูิอิุากาศ
กำาลงัเปลี�ยนแปลงไปกำาลงัเปลี�ยนแปลงไป

25

ไมไ่ด็ป้กต่อ่กีต่อ่ไป
สำภ�พื่อ�ก�ศ “ปกต่”่  
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- ไฟุด้บั 
- อุนิเทอุรเ์น็ตชูา้ 
- บรกิารโทรศพัื้ทม์ิอุ้ถ้อุ้ขดั้ขอุ้ง
- ชูั �นใตด้้นิที�ถ้กูนำ�าทว่มิ  
- รางนำ�าเป็นนำ�าแข็ง 
- ตน้ไมิล้ม้ิโคน่ 
- หลมุิบนถ้นน 
- บาทวถิ้แีตกรา้ว 
- โรคหด้้ 
- ภูมูิแิพื้ ้
- จำานวนวนัเลน่สูกทีี�นอุ้ยลง 
- มิลพื้ษิ์

เปลี�ยุนแปลงของ
ภม้อ่�ก�ศก็ได็”้

“มนัอ�จจะเป็นก�รั

เมิ้�อุคณุได้ย้นิผิูค้นพื้ดู้ถ้ง้ 
สูิ�งเหลา่นี� ใหพ้ื้ดู้เตอุ้นใจกบั 
พื้วกเขาวา่ “มินัอุาจจะเป็นการ
เปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศกไ็ด้”้

- รา
- ยงุที�เป็นพื้าหะนำาโรค
- กระรอุกอุวบอุว้น
- ไฟุป่า
- ภูยัแลง้ 
- ฝนตกหนัก
- คล้�นความิรอุ้น

พื้วกกระรอุกกำาลงัอุวบพื้วกกระรอุกกำาลงัอุวบ
อุว้นข้�นเร้�อุยๆอุว้นข้�นเร้�อุยๆ  เพื้ราะมิีเพื้ราะมิี
หมิิะปกคลมุินอุ้ยลงหมิิะปกคลมุินอุ้ยลง
ทำาใหพ้ื้วกมินัสูามิารถ้ทำาใหพ้ื้วกมินัสูามิารถ้
หาอุาหารได้ม้ิากข้�นหาอุาหารได้ม้ิากข้�น

26 อุแีวน อุาย ุ8 ปี มินินอิุาโปลสิู รัฐมินินโิซึ่ตา

มิคีรั �งหน้�งที�เราจะไปด้กูารแขง่ขนั
เบสูบอุลกนั ทั �งผิมิและพื้อุ่ขอุงผิมิ 
และเมิ้�อุเราเขา้ประจำาที�นั�ง การแขง่ขนั
ก็ถ้กูยกเลกิเพื้ราะฝนตก”

“
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ถึงึใช่เ้วล�น�น
การเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศเกดิ้ข้�นอุยา่งชูา้ๆ ชูา้มิาก
เสูยีจนทำาใหผ้ิูค้นไมิรู่สู้ก้วา่อุากาศรอุ้นข้�นเมิ้�อุพื้วกเขา
เด้นิอุอุกไปขา้งนอุก นี�คอุ้เหตผุิลหน้�งที�ทำาใหผ้ิูค้นไมิรู่ถ้้ง้
สู ิ�งที�กำาลงัเกดิ้ข้�น

ระยะหลงันี�มิพีื้าย ุเฮอุรร์เิคน และคล้�นความิรอุ้นที�
ชูว่ยใหผ้ิูค้นเขา้ใจ ในที�สูดุ้บางคนก็รูแ้ลว้วา่เกดิ้ความิ 
เสูยีหายกบัโลกขอุงเรามิากแคไ่หน

ของภม้อ่�ก�ศ ปญัห�ด็งักล�่วเป็นสำ่�งทำี�มองไมเ่ห็น
คณุจะรูสู้ก้กลวัถ้า้คณุเห็นควนัด้ำา
ลอุยพืุ้ง่อุอุกมิาจากรถ้ที�ขบัเคล้�อุน
ด้ว้ยกา๊ซึ่ แตเ่พื้ราะกา๊ซึ่เรอุ้นกระจกที�
รถ้ปลอุ่ยอุอุกมิานั�นเป็นสูิ�งที�มิอุง 
ไมิเ่ห็น จง้เป็นเร้�อุงงา่ยที�ผิูค้นจะลม้ิ
ความิเสูยีหายที�พื้วกเขากำาลงักอุ่ข้�น

ก�รัเปลี�ยุนแปลง
ทำำ�ไมก�รัแกไ้ข

การทำาให้ผู้้้คุนห้นมาให้คุวาม
สนใจก้บการเปลี่่�ยนแปลี่งข้อง
ภู้มิอากาศเป็นเรื�องยาก น่�คุือ
เหติุผู้ลี่ท่�เราติ้องการให้คุุณช่่วย
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่
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มินัเป็นเร้�อุงยาก เพื้ราะบางสูิ�งที�ปลอุ่ยคารบ์อุนอุอุกมิาเป็นสูิ�งที�คนเราจำาเป็น
ตอุ้งพื้้�งพื้า เชูน่ คอุนกรตี ซึ่้�งทำาใหป้ลอุ่ยคารบ์อุนอุอุกมิาจำานวนมิาก  
แตใ่นบางประเทศ คอุนกรตีถ้กูนำามิาใชูสู้รา้งบา้นจำานวนมิาก

บางคนคดิ้วา่พื้วกเขาคงจะตอุ้งเลกิทำากจิกรรมิสูนุกๆ เพื้ราะการ
เปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศ แตนั่�นไมิจ่รงิเลย มิหีลากหลายวธิิใีหมิ่ๆ  ในการ 
ใชูชู้วีติที�ชูว่ยปกป้อุงโลกขอุงเราไปด้ว้ย:

ลม่สำ�ม�รัถึผู้ลต่่
กรัะแสำไฟฟ้�ได็ ้ 
เรั�จงึสำ�ม�รัถึ 
ทำำ�กจ่กรัรัมอยุ�่ง
ก�รัอบคกุกี�

ผู้้ค้นสำ�ม�รัถึ 
ขี�จ่กิรยานไปยุงั
สำวนสำ�ธ�รัณะ
แทำนก�รัขบัรัถึ

รถ้ไฟ สำว่นใหญ ่
จะมคีว�มเร็ัว
เทำ�่กบัเครัื�องบน่ 
ซึ�งเหม�ะกบัก�รั
เด็น่ทำ�งครั ั�งต่อ่ไป

ของคณุ

28

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้
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เทำยีุบกบั

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่
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ช่ว่ยุใหส้ำ ่�งของไมไ่ปลงเอยุทำี�
สำถึ�นทำี�ฝังักลบขยุะมล้ฝัอยุ 
ด็ว้ยุก�รัยุมืของทำี�คณุจะใช่เ้พื่ยีุง
ครั ั�งเด็ยีุวแทำน คุุณทราบหรือไม่ว่า
ห้องสมุดบางแห่งม่เคุรื�องมือ  
ถาดอบเคุ้ก แลี่ะเกมให้คุุณยืมได้

ทกุๆ วนั ผิูค้นทั�วโลกทิ�งขยะประมิาณ 5 ลา้นตนั ซึ่้�งมิ ี
นำ�าหนักเทา่กบัปลาวาฬสูนีำ�าเงนิ 33,000 ตวั แตเ่มิ้�อุคณุ
โยนอุะไรบางอุยา่งทิ�ง มินัไมิใ่ชูแ่ค ่“เอุาไปทิ�ง” แลว้ 
ม้นไปไหนลี่่ะ

ขั �นแรก รถ้บรรทกุจะขนขยะขอุงคณุไปยงัสูถ้านที� 
ฝังกลบขยะมิลูฝอุยหรอุ้หลมุิขยะ สูถ้านที�ฝังกลบขยะ
มิลูฝอุย คอุ้ หลมุิขนาด้ใหญ่ท่ี�ขดุ้ลก้ลงไปในพื้้�นด้นิ  
รถ้บรรทกุขยะจะเทขยะลงไปในหลมุิ แลว้เคร้�อุงจักร 
ขนาด้ใหญ่จ่ะเทด้นิคลมุิทบัถ้มิขยะเหลา่นั�นเอุาไว ้
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ฝังักลบขยุะ
สำถึ�นทำี�
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สูิ�งสูกปรกในสูถ้านที�ฝังกลบขยะมิลูฝอุย คอุ้ แหลง่สูะสูมิขอุง
แบคทเีรยีที�กนิอุาหารที�เหลอุ้ทิ�ง กระด้าษ์ และพื้ลาสูตกิเป็นอุาหาร 

มเีทำนเป็นก��ซเรัอืนกรัะจกทำี�ถึก้
ปลอ่ยุออกม�จ�กสำถึ�นทำี�ฝังักลบ
ขยุะมล้ฝัอยุและกกัเก็บคว�มรัอ้น
เอ�ไว้
ขยะที�เพื้ิ�มิข้�นในสูถ้านที�ฝังกลบขยะ
มิลูฝอุย หมิายถ้ง้กา๊ซึ่มิเีทนในอุากาศ
ที�เพื้ิ�มิข้�น กา๊ซึ่มิเีทนที�เพื้ิ�มิมิากข้�น  
กห็มิายถ้ง้โลกขอุงเราจะรอุ้นข้�น และ
สูภูาพื้อุากาศขอุงเราจะแปรปรวน
รนุแรงยิ�งข้�น

เมิ้�อุแบคทเีรยีกนิอุาหาร กจ็ะขบักา๊ซึ่เรอุ้นกระจก 
เชูน่ คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้แ์ละมิเีทน อุอุกสููอุ่ากาศ 
ลอุงนก้ภูาพื้การผิายลมิและการเรอุที�เกดิ้ข้�น 
ทกุวนิาทขีอุงแบคทเีรยีจำานวนนับไมิถ่้ว้นด้สูู!ิ
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้
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พื้ลาสูตกิผิลติมิาจากเชู้�อุเพื้ลงิฟุอุสูซึ่ลิ ซึ่้�งปลอุ่ยกา๊ซึ่
คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้ท์ี�ทำาใหโ้ลกขอุงเรารอุ้นข้�น และเชู้�อุหรอุ้ไมิว่า่
พื้ลาสูตกิสูว่นใหญ่ไ่มิสู่ามิารถ้นำากลบัมิารไีซึ่เคลิได้ ้แม้ว่าคุุณจะทิ�งลี่งใน
ถ้งข้ยะร่ไซึ่เคุิลี่ก็ติาม

วธิิแีกปั้ญ่หาวธิิหีน้�ง คอุ้ ขอุใหบ้รษัิ์ทตา่งๆ เลกิใชูแ้ละผิลติพื้ลาสูตกิ 
โด้ยคณุสูามิารถ้หาที�อุยูอุ่เีมิลขอุงบรษัิ์ทเหลา่นั�นได้บ้นเว็บไซึ่ตข์อุงบรษัิ์ท

นิ�วถ้กูบาด้ใชูไ่หมิ เน้�อุงจากผิา้พัื้นแผิล 
สูว่นใหญ่ผ่ิลติจากพื้ลาสูตกิ คณุจะตอุ้งใชู ้
ผิา้พัื้นแผิลหน้�งชู ิ�นเพื้้�อุหา้มิเลอุ้ด้

แตจ่ะเป็นการด้ไีหมิถ้า้บรษัิ์ทได้รั้บอุนุญ่าตให ้
ขายเฉัพื้าะผิา้พัื้นแผิลที�ไมิเ่ป็นอุนัตรายตอุ่
โลกขอุงเรา

พื้ลาสูตกิมิอีุยูท่กุหนแหง่ ในขวด้แชูมิพื้แูละ
รอุงเทา้ผิา้ใบขอุงคณุกด็้ว้ย ผิูค้นซึ่้�อุสูนิคา้
จำานวนมิากที�มิพีื้ลาสูตกิเป็นสูว่นประกอุบ โด้ย 
ไมิแ่มิแ้ตจ่ะคดิ้ เพื้้�อุปกป้อุงโลกขอุงเรา  
เราจำาเป็นตอุ้งใหบ้รษัิ์ทตา่งๆ เลกิผิลติสูนิคา้ 
ทั �งหลายที�มิพีื้ลาสูตกิเป็นสูว่นประกอุบ

31

กบัก�รัเปลี�ยุนแปลง 
ของภม้อ่�ก�ศ

พื่ล�สำต่ก่เกี�ยุวขอ้งอยุ�่งไรั
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ตอุนที�คณุยงัเป็นเด็้กตอุนที�คณุยงัเป็นเด็้ก  มิจีกุรนิมิจีกุรนิ
พื้ลาสูตกิอุยูบ่นกลอุ่งนมิพื้ลาสูตกิอุยูบ่นกลอุ่งนมิ
กระด้าษ์ไหมิกระด้าษ์ไหมิ

ถ้ามิผิูใ้หญ่ว่า่:
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รัไีซเคล่
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

พื้วกเราสูว่นใหญ่เ่คยเห็นสูญั่ลกัษ์ณ ์  และพื้ยายามิ
รไีซึ่เคลิใหม้ิากที�สูดุ้เทา่ที�จะทำาได้ ้

เราอุยากจะบอุกความิลบัใหค้ณุฟัุง จรัง่ๆ แลว้ 
มสีำ ่�งของพื่ล�สำต่ก่เพื่ยีุง 8 ช่่�นจ�ก 100 ช่่�นทำี�เรั�ทำ่�งลง
ในถึงัขยุะรัไีซเคล่เทำ�่น ั�นทำี�ถึก้นำ�ไปรัไีซเคล่  

แกไ้ขก�รั

ซึ่้�งหมิายความิวา่สูิ�งขอุงพื้ลาสูตกิอุกี 92 ชูิ�นที�เราทิ�งลงในถ้งัขยะรไีซึ่เคลิจะถ้กูนำาไปเผิา
หรอุ้ลงเอุยที�สูถ้านที�ฝังกลบขยะมิลูฝอุยหรอุ้มิหาสูมิทุร แตก่ารรไีซึ่เคลิขวด้ 8 ชูิ�น 
ก็ด้กีวา่ไมิม่ิกีารรไีซึ่เคลิเลยสูกัชูิ�น!

การยอุ่ยสูลายพื้ลาสูตกิตอุ้งใชูเ้วลาถ้ง้ 400 ปี ซึ่้�งเป็นเวลาที�นานมิากๆ ทนัททีี�เรา
สูรา้งขยะพื้ลาสูตกิหน้�งกอุง โรงงานก็กำาลงัยุง่กบัการผิลติขยะพื้ลาสูตกิเพื้ิ�มิอุกี 
จำานวนมิาก โรงงานผิลติพื้ลาสูตกิอุยา่งไร ใชูแ่ลว้ ด้ว้ยการเผิาไหมิเ้ชู้�อุเพื้ลงิฟุอุสูซึ่ลิและ
ปลอุ่ยกา๊ซึ่เรอุ้นกระจกอุอุกสููอุ่ากาศมิากข้�นยงัไงละ่
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ต่อ้งมกี�รั

ถ้งุใสูแ่ซึ่นด้ว์ชิูและขวด้นำ�าที�ใชู ้
เพื้ยีงครั �งเด้ยีวละ่ เราจำาเป็น
ตอุ้งเลกิใชูสู้ ิ�งเหลา่นั�นเด้ี�ยวนี�

นี�เป็นความิลบัหน้�งที�

นี�เป็นความิลบัหน้�งที�

ไมิค่วรเป็นความิลบั
ไมิค่วรเป็นความิลบั  

บอุกทกุคนกนัเถ้อุะ
บอุกทกุคนกนัเถ้อุะ!!

กระจายขา่วนี�กระจายขา่วนี�: : พื้ลาสูตกิสูว่นใหญ่่พื้ลาสูตกิสูว่นใหญ่่
ที�คณุทิ�งลงในถ้งัขยะรไีซึ่เคลิ ที�คณุทิ�งลงในถ้งัขยะรไีซึ่เคลิ 
ไมิสู่ามิารถ้นำากลบัมิารไีซึ่เคลิได้ ้ไมิสู่ามิารถ้นำากลบัมิารไีซึ่เคลิได้!้!
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 ก�รัต่ดั็สำน่ใจของเลน่:
ขอุใหค้รชููว่ยคณุฝ้กเขยีนอุเีมิล
ถ้ง้บรษัิ์ทที�ใชูบ้รรจภุูณัฑ์์
พื้ลาสูตกิจำานวนมิาก อย่าลี่ืมส่ง
ภูาพถ่ายข้ยะพลี่าสติิกไปให้
พวกเข้าด้วย

ครั ั�งสำำ�คญั 
เมื�ออยุ�กสำนกุสำน�น

นก้ถ้ง้ครั �งสูดุ้ทา้ยที�คณุโชูคด้ไีด้รั้บขอุงเลน่ชูิ�นใหมิ ่น่าจะเป็นไปได้ ้
วา่คณุตอุ้งตดั้พื้ลาสูตกิหนาๆ อุอุกแคเ่พื้้�อุเอุาขอุงเลน่อุอุกมิาจากหอุ่

อุยา่งที�คณุรู ้ถ้า้พื้ลาสูตกินั�นถ้กูทิ�งเป็นขยะ จะตอุ้งใชูเ้วลา
ยอุ่ยสูลายประมิาณ 400 ปี และอุาจไปลงเอุยในมิหาสูมิทุรและ
เป็นอุนัตรายตอุ่ปลา
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ถ้า้เกดิ้วา่คณุใชูเ้วลาทำากจิกรรมิตา่งๆ กบัเพื้้�อุน 
ใหม้ิากข้�น เชูน่ เลน่วิ�งไลจั่บ ไปเด้นิทางไกล และทำางานฝีมิอุ้ 
แทนที�จะเกบ็สูะสูมิขอุงเลน่มิากมิาย จะเป็นอุยา่งไร 

มิสีูารพัื้ด้วธิิทีี�จะชูว่ยได้ ้และสูิ�งเหลา่นั�นจะกลบัมิาปกป้อุง
โลกขอุงเรา 

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่
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เราม่วิธี่ติ้ดสินใจเลี่ือกอาหารท่�จะร้บประทานอย่างไร แน่นอุนวา่ตอุ้งอุรอุ่ย แตเ่ราก็
รับประทานสูิ�งที�หางา่ยด้ว้ย นั�นแสูด้งวา่เมิ้�อุนานมิาแลว้ ผิูค้นรับประทานแตสู่ิ�งที�
พื้วกเขาปลกูไวร้อุบๆ บา้นขอุงพื้วกเขา ซึ่้�งหมิายความิวา่ พื้วกเขารับประทานพื้ชู้หวั
ในฤด้ใูบไมิร้ว่งหรอุ้ถ้ั�วและฟัุกในชูว่งฤด้รูอุ้น

ปัจจบุนั เน้�อุงจากเคร้�อุงบนิสูามิารถ้ขนสูง่อุาหารจากทั�วโลกมิาใหเ้รา คณุจง้
สูามิารถ้รับประทานอุาหารเกอุ้บทกุชูนดิ้ได้ท้กุเวลาที�ตอุ้งการ

การมิอีุาหารใหเ้ลอุ้กมิากมิายเป็นเร้�อุงด้ ีแตก่ารขนสูง่อุาหารด้ว้ยเคร้�อุงบนิ
และรถ้บรรทกุเป็นการปลอุ่ยคารบ์อุนจำานวนมิาก และการมิตีวัเลอุ้กใหเ้ลอุ้ก 
มิากเกนิไปหมิายความิวา่ อุาหารจะไปลงเอุยที�เน่าเสูยีหรอุ้ถ้กูนำาไปทิ�ง

สูรา้งความิต้�นเตน้ใหก้บั
ครอุบครัวและเพื้้�อุนๆ ขอุง
คณุด้ว้ยการฝ้กทำาทาโก ้
อุาหารผัิด้ และซึ่ปุ อุาหาร
เหลา่นี�ใชูว้ตัถ้ดุ้บิชูิ�นเล็กๆ 
จำานวนมิากที�อุาจเหลอุ้ทิ�ง
เป็นขยะ

สำอนเรัื�องนี�แกผู่้้ใ้หญ!่ 
จากอุาหารทกุ 10 ปอุนด้ ์
3 ปอนด็จ์ะถึก้ทำ่�ง 
เป็นขยุะ!
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รับัปรัะทำ�นก็มี
อ�ห�รัทำี�เลอืก 

คว�มสำำ�คญั
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อุาหารที�ทำาจากสูตัวเ์ป็นแหลง่กำาเนดิ้ที�สูำาคญั่ขอุง
กา๊ซึ่เรอุ้นกระจก ประการแรก ป่าถ้กูโคน่เพื้้�อุทำาเป็น
ทุง่หญ่า้เลี�ยงสูตัว ์การตดั้ตน้ไมิจ้ะปลอุ่ยคารบ์อุน
อุอุกมิา และตอุนนี�ตน้ไมิถ้้กูตดั้ไปแลว้ กจ็ะมิตีน้ไมิ ้
ที�จะด้ดู้ซึ่บัคารบ์อุนนอุ้ยลง

จากนั�น สูตัวท์ั �งหลายกจ็ะเรอุและผิายลมิ 
(จำานวนมิาก!) ซึ่้�งจะปลอุ่ยกา๊ซึ่มิเีทนอุอุกมิา ซึ่้�งเป็น
กา๊ซึ่ที�กกัเกบ็ความิรอุ้นอุกีหน้�งชูนดิ้ สูง่ผิลใหโ้ลก
ขอุงเรารอุ้นข้�นและกอุ่ใหเ้กดิ้การทำาลาย 
สูภูาพื้อุากาศ

การเลอุ้กรับประทานผัิกผิลไมิแ้ทนเน้�อุนั�นมิี
สูว่นสูำาคญั่ในการลด้กา๊ซึ่เรอุ้นกระจก

คณุสำ�ม�รัถึทำี�จะ:
- เลอุ้กเบอุรเ์กอุรม์ิงัสูวรัิตแิทนเบอุรเ์กอุรเ์น้�อุใน 

โรงอุาหาร คณุยงัสูามิารถ้ใสูท่ั �งซึ่อุสูมิะเขอุ้เทศ 
แตงกวาด้อุง และมิสัูตารด์้ที�คณุชูอุบได้!้

- ด้้�มินมิจากพื้ชู้ เชูน่ ขา้วโอุต๊หรอุ้ถ้ั�วเหลอุ้ง  
แทนนมิววั

- หนัมิาทานพื้ชู้มิากข้�น: คณุไมิจ่ำาเป็นตอุ้ง 
ทานมิงัสูวรัิตทิกุมิ้�อุ นอุกเสูยีจากวา่คณุ 
จะตอุ้งการอุยา่งนั�น

- แคเ่ริ�มิตน้ด้ว้ยการเพื้ิ�มิผัิกผิลไมิล้งในจานขอุงคณุ
มิากข้�น

จ�กสำตั่ว ์
อ�ห�รัทำี�ทำำ� 
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สำต้่รัทำำ� 
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รา้นคา้ตา่งๆ เคยจัด้แสูด้งเสู้�อุผิา้ใหมิ ่4 ครั�งตอุ่ปี 
ได้แ้ก ่ฤด้หูนาว ฤด้ใูบไมิผ้ิล ิฤด้รูอุ้น และฤดู้
ใบไมิร้ว่ง ปัจจบุนั เสู้�อุผิา้ใหมิป่รากฏอุยูใ่นรา้น
ทกุสูปัด้าห ์นั�นเทา่กบั 52 ครั�งตอุ่ปี! ในชูว่ง  
20 ปีที�ผิา่นมิา เสู้�อุผิา้ที�ผิลติเพื้ิ�มิข้�นเป็นสูอุงเทา่

ผิูค้นอุยากจะด้เูกไ๋กท๋นัสูมิยั พื้วกเขาจง้ซึ่้�อุ
เสู้�อุผิา้ใหมิม่ิากข้�นและโยน “ขอุงเกา่” ทิ�ง และ
เรารูว้า่อุะไรจะเกดิ้ข้�นเมิ้�อุสูิ�งขอุงไปลงเอุยที�
สูถ้านที�ฝังกลบขยะมิลูฝอุย

คอือะไรั
ต่�มกรัะแสำ
เสำื�อผู้�้แฟช่ ั�น

37

Bojo Bandango ได้รั้บความิอุนุเคราะหจ์าก
‘The Big PickSure Book’ โด้ย OuiChoose
แติะ/คุลี่ิกเพื�อเข้้าช่มเว็บไซึ่ติ์!

คณุทำาอุะไรได้บ้า้งในเร้�อุงเสู้�อุผิา้แฟุชูั�น 
ตามิกระแสู
- สำวมเสำื�อผู้�้ทำี�ได็ร้ับัสำง่ต่อ่ม� และแบง่

เสู้�อุผิา้กนัใสูก่บัผิูอุ้้�น
- ขอุใหผ้ิูใ้หญ่ซ่ื�อเสำื�อผู้�้ทำี�รั�้นเสำื�อผู้�้ 
มอืสำอง โบน้ส: กางเกงย่นส์มือสอง 
ม่เนื�อนุ่มแลี่ะยืดข้ยาย                    

- ซอ่มแซมเสำื�อผู้�้ที�ขาด้รุย่                                                              
- ใสำเ่ป้สำะพื่�ยุหลงัของคณุลงในเครัื�อง
ซกัผู้�้ เพื้้�อุซึ่กัทำาความิสูะอุาด้แทนการซึ่้�อุ
ใบใหมิ่
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การเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศเกดิ้ข้�น ณ 
ที�นี�ตอุนนี�แลว้ สูิ�งมิชีูวีติทกุชูนดิ้บนโลก 
ขอุงเราจะได้รั้บผิลกระทบ 

สูตัวจ์ำานวนมิากได้รั้บความิทรมิาน 
อุยูแ่ลว้ บางชูนดิ้ไมิสู่ามิารถ้มิลีกูได้ ้ 
บางชูนดิ้ไมิสู่ามิารถ้หาอุาหารได้ ้ 
ขณะที�บางชูนดิ้ไมิสู่ามิารถ้อุยูใ่นที�ที�มิี
อุณุหภูมูิสิูงูได้ ้

นี�เป็นเพื้ยีงสูตัวบ์างสูว่นที�ตกอุยูใ่น
อุนัตรายในตอุนนี�:

ของภม้อ่�ก�ศหรัอืไม่

จะมชี่วีต่่รัอด็
สำตั่วเ์หล�่นี�

จ�กก�รัเปลี�ยุนแปลง
- เพื่นกวน่อ�เด็ลี
- ช่�้งป่�แอฟรัก่นั
- ช่�้งเอเช่ยีุ
- นกพื่ฟัฟ่นแอต่แลนต่ก่
- เสำอืโครัง่เบงกอล
- ลง่กรัะรัอกหวัด็ำ�
- ผู้ึ�งบมัเบล่บี
- กบด็�รัว์น่
- ตุ่น่ป�กเป็ด็

- เพื่นกวน่จกัรัพื่รัรัด็่
- เต่�่ต่นุ
- ฮิป่โปโปเต่มสัำ
- เต่�่มะเฟือง
- ผู้เีสำื�อจกัรัพื่รัรัด็่
- กอรัล่ล�ภเ้ข�
- ว�ฬไรัต่แ์อต่แลนต่ก่เหนอื
- หมขี�ว
- เสำอืด็�วหม่ะ

และแมิงและแมิลงหลายพัื้นชูนดิ้ที�
คณุไมิเ่คยได้ย้นิชู้�อุมิากอุ่น
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กจิกรรมิ:

เหล�่นี�เพื่ื�อว�ด็
เต่�่ต่นุ

ทำำ�ต่�มข ั�นต่อน
การเปลี�ยนแปลงขอุง
ภูมูิอิุากาศทำาใหเ้กดิ้

พื้ายรุนุแรงที�ทำาลาย
ชูายหาด้ขอุงเตา่ทะเล

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

แบง่ปันภูาพื้วาด้ 

ขอุงคณุบนโซึ่เชูยีล 

พื้รอุ้มิใสูแ่ฮชูแท็ก 

#Generatio
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ลองว�ด็
ผู้เีสำื�อจกัรัพื่รัรัด็่

ต่อนนี� 
กจิกรรมิ: อุณุหภูมูิทิี�สูงูข้�นหมิายความิวา่ 

ผิเีสู้�อุจักรพื้รรด้กิำาลงั
พื้ยายามิเอุาชูวีติรอุด้
อุยา่งยากลำาบาก

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

แบง่ปันภูาพื้วาด้

ขอุงคณุบนโซึ่เชูยีล 

พื้รอุ้มิใสูแ่ฮชูแท็ก   

#Generatio
nCarbon

#Generatio
nCarbon
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เป็นศน้ยุ์
เรัอืนกรัะจกสำทุำธ่
ก�รัปลอ่ยุก��ซ
ก�รัรัเ่รั ่�ม

การปลอุ่ยกา๊ซึ่เรอุ้นกระจกเกดิ้ข้�นมิานานหลายลา้นปี 
โลกขอุงเราเคยด้ดู้ซึ่บักา๊ซึ่เหลา่นั�นเอุาไวไ้ด้ม้ิากพื้อุ 
ที�จะรักษ์าโลกใบนี�ใหแ้ข็งแรงและน่าอุยู่

แตต่อุนนี�กลบัไมิไ่ด้เ้ป็นแบบนั�น มิกีา๊ซึ่ 
เรอุ้นกระจกหลายชูนดิ้ถ้กูปลอุ่ยอุอุกมิาจนโลก 
ไมิสู่ามิารถ้ด้ดู้ซึ่บัได้ท้นั ม้นก็แคุ่ติามไม่ท้นน่ะ!  
จำาฟุอุงนำ�าที�ชูุม่ิจนเต็มิได้ไหม นั�นคอุ้เหตผุิลที�เราตอุ้ง
พื้ยายามิใหบ้รรลเุป้าหมิายการปลี่่อยก๊าซึ่เรือนกระจก
สุทธีิเป็นศ้นย์

41

ก�รัปลอ่ยุก��ซเรัอืนกรัะจก:  
คำาศพัื้ทพ์ื้เิศษ์ที�หมิายถ้ง้การปลอุ่ย
กา๊ซึ่เรอุ้นกระจก 

ก�รัปลอ่ยุก��ซเรัอืนกรัะจกสำทุำธ่
เป็นศน้ยุ:์ เมิ้�อุโลกสูามิารถ้ด้ดู้ซึ่บั
กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกทั �งหมิด้ที�เราปลอุ่ย
อุอุกมิาได้ ้
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สูิ�งนี�ฟัุงด้ยูุง่ยาก
สูิ�งนี�ฟัุงด้ยูุง่ยาก

แตง่า่ยมิาก
แตง่า่ยมิาก
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ลอุงนก้ภูาพื้ไมิก้ระด้านหกหรอุ้ตราชูั�ง ทางด้านข้วา
ข้องติราช่้�ง คุือ สูิ�งที�ปลอุ่ยกา๊ซึ่เรอุ้นกระจกอุอุกมิา 
เชูน่ รถ้บรรทกุและขวด้พื้ลาสูตกิ ทางด้านซึ่้ายข้อง
ติราช่้�ง คุือ สูิ�งที�ด้ดู้ซึ่บักา๊ซึ่เรอุ้นกระจก เชูน่ ตน้ไมิ ้
และมิหาสูมิทุร

ถ้า้กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกทั �งหมิด้ที�ปลอุ่ยอุอุกมิาถ้กูกำาจัด้ไปโด้ย
ตน้ไมิแ้ละมิหาสูมิทุร ตราชูั�งจะสูมิด้ลุ และเราจะบรรลเุป้าหมิาย 
การปลี่่อยก๊าซึ่เรือนกระจกสุทธีิเป็นศ้นย์ การรักษ์าตราชูั�งใหสู้มิด้ลุ
จะทำาใหโ้ลกใบนี�แข็งแรงและน่าอุยู่

แตต่อุนนี�มิกีา๊ซึ่เรอุ้นกระจกมิากเกนิกวา่ที�โลกขอุงเราจะ 
รับไหว ด้งันั�นตราชูั�งจง้ไมิสู่มิด้ลุ นักวทิยาศาสูตรต์อุ้งการใหเ้รา
ทำาใหต้ราชูั�งนี�สูมิด้ลุกนัภูายในปี 2050

เมิ้�อุด้า้นซึ่า้ยและด้า้นขวาขอุงตราชูั�งอุยู่เมิ้�อุด้า้นซึ่า้ยและด้า้นขวาขอุงตราชูั�งอุยู่
ในระด้บัเด้ยีวกนัในระด้บัเด้ยีวกนั  ทั �งสูอุงด้า้นจะสูมิด้ลุทั �งสูอุงด้า้นจะสูมิด้ลุ
กนักนั  และเราจะบรรลเุป้าหมิายการปลอุ่ยและเราจะบรรลเุป้าหมิายการปลอุ่ย
กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกสูทุธิเิป็นศนูย์กา๊ซึ่เรอุ้นกระจกสูทุธิเิป็นศนูย์

เรัอืนกรัะจก
สำมด็ลุก��ซ 
ก�รัสำรั�้ง
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

คณุรูห้รอุ้ไมิว่า่การที�คณุเสูยีบปลั�กเคร้�อุงใชูไ้ฟุฟุ้าสูง่ผิลตอุ่
การเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศด้ว้ย  
โด้ยเฉัพื้าะอุยา่งยิ�งถ้า้พื้ลงังานไฟุฟุ้าที�คณุใชูไ้มิไ่ด้ ้
ผิลติจากแสูงอุาทติยห์รอุ้ลมิ หลอุด้ไฟุ ทวี ีโทรศพัื้ทท์ี�กำาลงั
ชูารจ์ ตา่งปลอุ่ยคารบ์อุนอุอุกมิาทั �งนั�น เคร้�อุง PlayStation 
คอุมิพื้วิเตอุร ์หรอุ้สูิ�งอุ้�นใด้กต็ามิที�คณุใชูเ้ลน่วดิ้โีอุเกมิ 

กเ็ชูน่เด้ยีวกนั (นี�ยงัไมิไ่ด้พ้ื้ดู้ถ้ง้พื้ลาสูตกิทั �งหมิด้ที�ใชูผ้ิลติสูิ�งเหลา่นี�นะ)  
ถ้ง้แมิจ้ะเป็นคารบ์อุนในปรมิิาณไมิม่ิาก แตก่็ยงัด้ทีี�คณุได้รู้ ้

วด่็โีอเกม
 เลน่ 

คำาตอุบ: ก็ไมแ่ยุม่�กนกั

โลกของเรั�จะแยุแ่คไ่หน
ถึ�้คณุ...

คน คน 
สูว่นใหญ่ ่
สูว่นใหญ่ ่

ไมิไ่ด้ใ้ชู ้
ไมิไ่ด้ใ้ชู ้
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คารบ์อุนจำานวนมิากที�ปลอุ่ยอุอุกมิาบนโลก
ขอุงเรามิาจากยานพื้าหนะ รถ้ยนตท์ี�ว ิ�งด้ว้ย
กา๊ซึ่กเ็ป็นสูว่นหน้�งในนั�น สูว่นรถ้บรรทกุ
กลบัยิ�งแยก่วา่ นั�นคอุ้เหตผุิลวา่ทำาไมิการ
เด้นิเทา้และขี�จักรยานจง้ชูว่ยโลกขอุงเราได้ ้
การเลอุ้กวธิิกีารเด้นิทางไปยงัสูถ้านที�ตา่งๆ 
ขอุงเราก็มิคีวามิสูำาคญั่

เด็น่เทำ�้ไปได็้

คำาตอุบ: แยุม่�ก!

โลกของเรั�จะแยุแ่คไ่หน
ถึ�้คณุ...

สำถึ�นทำี�ทำ ี�คณุ 
น ั�งรัถึไปยุงั

44 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

https://thecarbonalmanac.org/genc


ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

ไมิใ่ชูแ่คก่ารรับประทานเบอุรเ์กอุรเ์ทา่นั�น 
แตย่งัรวมิถ้ง้ทกุขั �นตอุนกอุ่นจะมิาเป็น 
เบอุรเ์กอุรบ์นจานขอุงคณุด้ว้ย อุาหารมิกัจะ
ตอุ้งใชูเ้คร้�อุงจักรในการผิลติและใชูร้ถ้
บรรทกุขนาด้ใหญ่ใ่นการขนสูง่ไปยงัรา้นคา้

ตา่งๆ แตล่ะสูิ�งเหลา่นั�นปลอุ่ยคารบ์อุนอุอุกมิาจำานวนมิาก และกอุ่นหนา้นั�นยงัมิแีมิว่วัอุกี แมิว่วั
ตอุ้งการที�ด้นิและนำ�าจำานวนมิาก มิากกวา่ที�ผัิกตอุ้งการเยอุะเลย นอุกจากนี� พื้วกมินัยงัเรอุ 
เอุากา๊ซึ่มิเีทนอุอุกมิา ซึ่้�งเป็นกา๊ซึ่เรอุ้นกระจกอุกีชูนดิ้หน้�งที�กกัเกบ็ความิรอุ้น และทำาใหโ้ลก
ขอุงเรารอุ้นข้�น

ช่สีำเบอรัเ์กอรั์
รับัปรัะทำ�น 

คำาตอุบ: ไมค่อ่ยุด็ี
สำาหร้บติอนน่� ให้พยายาม
ลี่ดปริมาณเนื�อส้ติว์ท่�คุุณ
ร้บประทานลี่ง

โลกของเรั�จะแยุแ่คไ่หน
ถึ�้คณุ...

45 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

https://thecarbonalmanac.org/genc
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เรั�ทำำ�
อะไรัได็บ้�้ง
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ใชูข้วด้นำ�าแบบเตมิิได้ ้รถ้บรรทกุ
ที�ขนสูง่ขวด้นำ�าที�มินีำ�าหนักมิาก
ปลอุ่ยคารบ์อุนอุอุกมิา 
จำานวนมิาก

เมิ้�อุคณุเห็นอุะไรอุยา่งกลว้ย 
ในหอุ่พื้ลาสูตกิ ใหชู้ี�ใหผ้ิูใ้หญ่่
เห็นวา่สูิ�งนี�ชูา่งน่าโมิโหนัก

ผิูใ้หญ่ไ่มิไ่ด้ม้ิอุงสูิ�งตา่งๆ ใน
แบบเด้ยีวกบัเด็้กๆ เสูมิอุไป

ตากเสู้�อุผิา้กลางแด้ด้ ยำ�าเตอุ้นกบัคร ูผิูป้ระสูานงาน
ประจำาชูั �นเรยีน และครฝู้กขอุง
คณุวา่: 

การไปตั �งแคมิป์ งานปารต์ี�ขอุง
ชูั �นเรยีน หรอุ้การแขง่ขนั
ฟุตุบอุลไมิจ่ำาเป็นตอุ้งมิขีวด้นำ�า
พื้ลาสูตกิ! 

เด็็กๆ จะช่ว่ยุ
ได็อ้ยุ�่งไรั

ปลกูผัิกสูวนครัวและไมิผ้ิล 
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หา The Carbon Almanac  
ให้ก้บผู้้้ใหญ่่ใกลี่้ช่ิดข้องคุุณ 
คณุสูามิารถ้ยม้ิได้จ้ากหอุ้งสูมิดุ้
หรอุ้อุา่นเพื้ิ�มิเตมิิทำ้�น้�

เรั ่�มต่น้จ�กขอ้ไหน
ก็ได็ ้ไมิต่อุ้งกงัวลวา่
จะตอุ้งทำาใหไ้ด้ท้กุขอุ้

https://thecarbonalmanac.org/
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

เพื้้�อุทำาใหผ้ิูค้นที�คณุอุาศยัอุยูด่้ว้ย
เขา้ใจถ้ง้สูิ�งที�กำาลงัเกดิ้ข้�นกบัโลก
ขอุงเราด้ว้ย ใหพ้ื่ม่พื่แ์ละต่ด่็ 
ขอ้เท็ำจจรัง่สำ ั�นๆ ทำี�น�่สำนใจใน
หน�้ถึดั็ไป
ไวท้ี�ผินังหอุ้งนำ�าขอุงคณุ

ใชูแ่ลว้ แมิแ้ตห่อุ้งนำ�าขอุงคณุกใ็ชู ้
เป็นหอุ้งเรยีนได้!้

48

สำนใจกนัเถึอะ!
คนอื�นหนัม�
ม�ทำำ�ให้

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

พิม่พ ์
หน้าถ้่ด้ไป

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

- ออกกฎหม�ยุห�้มไมใ่หบ้รัษ่ัทัำข�ยุสำ่�งทำี�เป็นอนัต่รั�ยุ
ต่อ่โลกของเรั�

- ผู้ลต่่ไฟฟ้�จ�กแสำงอ�ทำต่่ยุแ์ละลม

- ลงคะแนนเสำยีุงเลอืกผู้้ท้ำ ี�สำ�ม�รัถึผู้ลกัด็นักฎหม�ยุ
ห�้มทำำ�สำ่�งทำี�เป็นอนัต่รั�ยุต่อ่โลกของเรั�

- สำอนเรัื�องก�รัเปลี�ยุนแปลงของภม้อ่�ก�ศแกผู่้้อ้ ื�น  
มคีนจำ�นวนม�กทำี�ไมร่ั้เ้ก ี�ยุวกบัเรั ื�องนี�

- ผิูค้นใชูถ้้า่นหนิ นำ�ามินั และกา๊ซึ่เป็นเชู้�อุเพื้ลงิ 
เช่ื�อเพลิงฟอสซิิลเหลา่นี�ชูว่ยใหผ้ิูค้นสูามิารถ้
ขบัรถ้และผิลติไฟุฟุ้าได้ ้

- เชู้�อุเพื้ลงิฟุอุสูซึ่ลิปลอุ่ยกา๊ซึ่
คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้อ์ุอุกสููชู่ั �นบรรยากาศ

- กา๊ซึ่คารบ์อุนได้อุอุกไซึ่ด้ก์กัเกบ็ความิรอุ้น

- ความิรอุ้นที�ถ้กูกกัเกบ็ไวท้ำาใหโ้ลกขอุงเรา 
รอุ้นข้�น

- คณุอุาจไมิรู่สู้ก้รอุ้นข้�นเมิ้�อุอุยูน่อุกบา้น  
แติ่อุณหภู้มิท่�เพิ�มข้้�นเพ่ยงเลี่็กน้อยม่ผู้ลี่กระทบ
ใหญ่่หลี่วง เชูน่ พื้าย ุนำ�าทว่มิ และภูยัแลง้
รนุแรง

- พื้ายสุูรา้งความิเสูยีหายใหก้บัสูิ�งปลกูสูรา้ง 
บา้นเรอุ้น สูตัว ์และโลกขอุงเรา

เรั�จำ�เป็นต่อ้งมกี�รัเปลี�ยุนแปลงคุร่�งใหญ่ เพื่ื�อ
หยุดุ็ยุ ั�งก�รัเปลี�ยุนแปลงของภม้อ่�ก�ศ อ�ทำ:่ 

อุยากรูอุ้กีใชูไ่หมิ ไปที� thecarbonalmanac.org เลย

ก�รัเปลี�ยุนแปลง 
ของภม้อ่�ก�ศ

ขอ้เท็ำจจรัง่สำ ั�นๆ ทำี�น�่สำนใจเกี�ยุวกบั

ยุคุค�รับ์อน: ถึงึเวล�เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้
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ครอุบครัวขอุงคณุ
กำาลงัจะซึ่้�อุรถ้คนัใหมิ่
ใชูไ่หมิ สูนับสูนุนให ้
พื้วกเขาพื้จิารณาซึ่้�อุ
รถ้ยนตพ์ื้ลงังานไฟุฟุ้า
ที�ไมิจ่ำาเป็นตอุ้งใชู ้
นำ�ามินัเบนซึ่นิ

ครั �งตอุ่ไปที�คณุได้รั้บ
สูอุ้มิพื้ลาสูตกิมิา ใหเ้กบ็
เอุาไวแ้ละนำามิาใชูซ้ึ่ำ�าๆ 
พื้ลาสูตกิผิลติจาก 
เชู้�อุเพื้ลงิฟุอุสูซึ่ลิ และ
คนสูว่นใหญ่ม่ิกัจะทิ�ง
พื้ลาสูตกิหลงัจากใชูแ้ค่
ครั �งเด้ยีว

รัถึยุนต่ ์
พื่ลงัง�นไฟฟ้�

ใช่พ้ื่ล�สำต่ก่
ซำ ��

ช่ว่ยุลด็ก�รัใช่ ้
เช่ื�อเพื่ลง่ฟอสำซล่ได็:้

คณุสำ�ม�รัถึ 

50

สอนผู้้้ใหญ่่ว่า: ตอุนนี�  
คณุสูามิารถ้ซึ่้�อุไฟุฟุ้าที�
ผิลติจากแสูงอุาทติยแ์ละ
ลมิ 100% ได้แ้ลว้ และก็
ไมิแ่พื้งกวา่ด้ว้ย! เขา้ไปที�
เว็บไซึ่ตข์อุงบรษัิ์ทไฟุฟุ้า
ในทอุ้งถ้ิ�นขอุงคณุเพื้้�อุ
อุา่นรายละเอุยีด้เพื้ิ�มิเตมิิ

แสำงอ�ทำต่่ยุ ์
และลม
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คุุณทำาให้เกิดการเปลี่่�ยนแปลี่งในทางท่�ด่ข้้�นได้! คณุจะเริ�มิตน้ชูว่ยโลกจาก 
ตรงจดุ้ไหนได้บ้า้ง

ใหแ้กผู่้้ใ้หญไ่ด็้

“คด่็ให้
ใหญ่ แนวคด่็ทำี�เด็็กๆ สำอน”

51

แมิทธิวิ เอ็ุน อุาย ุ15 ปี บอุสูตนั รัฐแมิสูซึ่าชูเูซึ่ตสู์

ถ้า้ผิมิมิลีกูในปี 2050 ผิมิไมิอุ่ยากให ้
พื้วกเขาตอุ้งมิาแกปั้ญ่หาโลกที�พัื้งทลาย 
เพื้ราะไมิม่ิใีครลงมิอุ้ทำาอุะไรทั �งที�ทำาได้”้

“
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เกรยีตา ทนุแบรย์ นักเคล้�อุนไหวด้า้นสูภูาพื้ภูมูิอิุากาศวยัเยาว ์
ชูาวสูวเีด้น ได้เ้ปลี�ยนความิคดิ้ขอุงพื้อุ่แมิข่อุงเธิอุเป็นอุนัด้บัแรก  
เธิอุอุธิบิายขอุ้เท็จจรงิใหพ้ื้วกเขาทราบ พื้วกเขาด้ภููาพื้ยนตรเ์กี�ยวกบั 
สูิ�งแวด้ลอุ้มิด้ว้ยกนั

แตก่ารเปลี�ยนแปลงไมิไ่ด้เ้กดิ้ข้�นในทนัท ีเกรยีตายงัคงพื้ยายามิ 
ตอุ่ไปจนกระทั�งผิูใ้หญ่รั่บฟัุงจรงิๆ เด็้กๆ เกง่กวา่ผิูใ้หญ่ใ่นเร้�อุงการทำาให ้
ผิูอุ้้�นยอุมิทำาอุะไรสูกัอุยา่ง ไมิน่่าแปลกใจเลย เพื้ราะเด็้กๆ เจง๋มิากๆ!

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

- กอุ่ตั �งช่มรัมปั�นจกัรัยุ�นไปโรังเรัยีุน  
เพื้้�อุลด้ปรมิิาณคารบ์อุนที�ปลอุ่ยอุอุกมิาจาก
รถ้ยนตท์ี�มิาสูง่บตุรหลานที�โรงเรยีน

- ขอุใหเ้จา้หนา้ที�โรงเรยีนแขวนป้ายบอุกให ้
คนขบัด็บัเครัื�องเมื�อม�รับับตุ่รัหล�น

- ขอุใหค้รขูอุงคณุกำาหนด้ง�นมหกรัรัม
วท่ำยุ�ศ�สำต่รัปี์นี�เป็นหวัขอ้เกี�ยุวกบัก�รั
เปลี�ยุนแปลงของภม้อ่�ก�ศ

- สำอนสำ่�งทำี�คณุรั้เ้ก ี�ยุวกบัก�รัเปลี�ยุนแปลง
ของภม้อ่�ก�ศใหแ้กผู่้้ใ้หญ ่5 คน ขอุให ้
ผิูใ้หญ่เ่หลา่นั�นไปสูอุนคนอุกี 5 คน เขา้ใจแลว้
ใชูไ่หมิวา่จะกระจายขา่วได้อุ้ยา่งไรสูิ�งเหลา่นี�เป็นเพื้ยีงแนวคดิ้ เริ�มิตน้ด้ว้ย

อุะไรกไ็ด้ท้ี�คณุคดิ้อุอุก

โลกขอุงเราไมิไ่ด้ต้อุ้งการใหค้ณุ 
ทำาทกุอุยา่ง แคต่อุ้งการใหค้ณุเริ�มิตน้ 
ลงมิอุ้ทำา

ก�รัเปลี�ยุนแปลงในทำ�งทำี�ด็ขี ึ�น
ก�รักรัะทำำ�เหล�่นี�ทำำ�ใหเ้กด่็

อยุ�่งม�ก!

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

- ป่ด็ไฟเมื�อไมใ่ช่ ้ไฟุฟุ้าที�สูญู่เสูยีไปหมิายถ้ง้
คารบ์อุนจำานวนมิากข้�นที�ปลอุ่ยอุอุกมิา

- ป่ด็ปรัะต่ท้ำนัทำ ีเพื้้�อุไมิใ่หค้วามิรอุ้นเล็ด้ลอุด้
อุอุกไป

- ยุมืสำ่�งของต่�่งๆ เช่น่ เครัื�องปรัะด็บั  
เครัื�องมอื และเกม เพื้้�อุไมิใ่หโ้รงงานปลอุ่ย
คารบ์อุนอุอุกมิาในการผิลติขอุงใหมิ่

- ครั�งตอุ่ไปที�คณุเลอุ้กอุาหารที�จะรับประทาน 
ใหเ้ลอืกเบอรัเ์กอรัม์งัสำวร่ัตั่ ่หรอุ้ทำา 
เบอุรเ์กอุรถ์้ั�วตามิสูตูรในหนังสูอุ้เลม่ินี�

ทำี�ทำำ�ใหเ้กด่็ก�รัเปลี�ยุนแปลง 
ก�รักรัะทำำ�อื�นๆ 

- จัด้การแขง่ขนัในชูั �นเรยีนเพื้้�อุหาวา่ใครรักษ์า
ด้นิสูอุไวไ้ด้น้านที�สูดุ้ ก�รัไมท่ำ ่�งสำ ่�งของต่�่งๆ 
เมื�อสำ ่�งเหล�่น ั�นยุงัใช่ป้รัะโยุช่นไ์ด็อ้ยุ้เ่ป็นเร้�อุง
สูำาคญั่ เพื้ราะคารบ์อุนถ้กูปลอุ่ยอุอุกมิาเพื้้�อุทำา
สูิ�งขอุงตา่งๆ ด้ว้ย

- ขอใหค้รัใ้หญข่องคณุลด็อณุหภม้ฮ่ิตี่เต่อรัล์ง 
เพื่ื�อลด็ค�รับ์อนทำี�ปลอ่ยุออกม�โด็ยุต่รัง โด้ย
เฉัพื้าะอุยา่งยิ�งถ้า้เด็้กๆ สูวมิกางเกงขาสูั �นในชูว่ง
เด้อุ้นที�อุากาศหนาวเย็นข้�น!

ในทำ�งทำี�ด็ขี ึ�น!
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ฉบับแปลไทำยุโด็ยุคว�มอนุเครั�ะห์จ�ก RWS Group

เสำื�อยุดื็ปรัะจำ�ช่ ั�นเรัยีุน
ง�นฝีัมอืทำี�ช่ว่ยุโลก:
กจิกรรมิ:

เสู้�อุยด้้สูสีูนัสูด้ใสูชูว่ยใหค้รขูอุงคณุทราบวา่ทั �งชูั �นเรยีนอุยู ่
รวมิกลุม่ิกนัในการไปทศันศก้ษ์า และแสูด้งอุอุกถ้ง้ 
จติวญิ่ญ่าณขอุงโรงเรยีนคณุ แตค่งไมิเ่ทเ่ทา่ไร ถ้า้สูวมิเสู้�อุยด้้
ที�เขยีนวา่ “เด็้กป.3 สูดุ้เจง๋” เมิ้�อุคณุอุยูชู่ั �นป.4 ด้งันั�น เสู้�อุยด้้
ประจำาชูั �นเรยีนจง้มิกัจะถ้กูโยนทิ�งหลงัจากใสูเ่พื้ยีงไมิก่ี�ครั �ง

ใหท้ำาเสู้�อุยด้้ประจำาชูั �นเรยีนสูสีูนัสูด้ใสูเหลา่นี�สูำาหรับงาน
ปารต์ี�ขอุงชูั �นเรยีนหรอุ้การไปทศันศก้ษ์าครั �งถ้ดั้ไปขอุงคณุ 
แตไ่มิต่อุ้งนำากลบัมิาบา้น ใหย้กใหค้รขูอุงคณุไวใ้ชูใ้นปีตอุ่ๆ ไป
ด้ว้ยวธิินีี� เสู้�อุยด้้กจ็ะไมิต่อุ้งไปอุยูใ่นสูถ้านที�ฝังกลบ 
ขยะมิลูฝอุย

สูง่ตอุ่ใหค้ร ูผิูก้ำากบัลกูเสูอุ้ หรอุ้ 
ผิูป้ระสูานงานประจำาชูั �นเรยีนขอุงคณุ
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คำาแนะนำาโด้ยโจด็ ีเลอวนีสูำาหรับ
ยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
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ฉบับแปลไทำยุโด็ยุคว�มอนุเครั�ะห์จ�ก RWS Group

เสำื�อยุดื็ปรัะจำ�ช่ ั�นเรัยีุน
ง�นฝีัมอืทำี�ช่ว่ยุโลก:
กจิกรรมิ:

ใช่ม้ินัฝรั�งลกูเล็กที�มิสีูว่น
ปลายยาวแหลมิ

ห ั�นแบง่คร้�งด้ว้ยมิดี้ ซึ่้�งจะ
กลายเป็นรปูทรงหยด้นำ�า
เด็กๆ คุวรให้ผู้้้ใหญ่่ช่่วยห้�น
ม้นฝร้�งนะ

สำอด็แผิน่กระด้าษ์แข็ง
เขา้ไปในเสู้�อุยด้้เพื้้�อุไมิใ่หสู้ี
ซึ่ม้ิทะลไุปถ้ง้ด้า้นหลงั

ว�งแผู้นการอุอุกแบบเสู้�อุ
ขอุงคณุ ใชูเ้ทปกาวชูิ�นเล็กๆ 
เพื้้�อุชูว่ยกะระยะหา่ง

-

-

-

-

-

-

จุม่ด้า้นที�ถ้กูหั�นขอุงมินัฝรั�ง
ลงในสูอีุะครลิคิหรอุ้สูเีพื้น้ท์
ผิา้

กด็ลวด้ลายขอุงคณุลงบน
เสู้�อุยด้้! พื้มิิพื้ป์ระทบั 
สูอุงครั �งใหเ้ป็นรปูตวั V  
เพื้้�อุสูรา้งเป็นรปูทรงหวัใจ

1 2 3

55 |  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

สูง่ตอุ่ใหค้ร ูผิูก้ำากบัลกูเสูอุ้ หรอุ้ 
ผิูป้ระสูานงานประจำาชูั �นเรยีนขอุงคณุ

https://thecarbonalmanac.org/genc


ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

เจ�้หน�้ทำี�พื่ท่ำกัษั์
อทุำยุ�น: ปกป้อุงอุทุยาน
และผิูค้นที�มิาเยี�ยมิชูมิ

อุยากจะยกระด้บัภูารกจิขอุงคณุใชูไ่หมิ 
เยี�ยมิเลย เราตอุ้งการคณุ ตอุนนี�มิ ี
หลายวธิิทีี�คณุสูามิารถ้ทำาได้ ้

แตเ่รามิาพื้ดู้ถ้ง้เร้�อุงใหญ่ก่นัเถ้อุะ: 
เมิ้�อุคณุโตข้�น คณุสูามิารถ้เลอุ้กอุาชูพีื้ที�
ชูว่ยปกป้อุงโลกได้ ้นี�คอือ�ช่พีื่ 
ทำ ั�ง 5 น ั�น: นกัวท่ำยุ�ศ�สำต่รัส์ำ ่�งแวด็ลอ้ม: 

ตรวจสูอุบการเปลี�ยนแปลงขอุง
ภูมูิอิุากาศ (เหมือนก้บหมอ
ร้กษาโลี่กน้�นเอง!)

ครัด้็�้นสำ่�งแวด็ลอ้ม:  
สูอุนนักเรยีนถ้ง้สูิ�งที�พื้วกเขา
จำาเป็นตอุ้งรูเ้พื้้�อุปกป้อุงโลก

นกัปรัะด็ษ่ัฐ์เ์พื่ื�อ 
สำ่�งแวด็ลอ้ม: สูรา้งสูรรค ์
สูิ�งประด้ษิ์ฐท์ี�ชูว่ยรักษ์าโลก 
(คุุณจะได้พบก้บสิ�งประดิษฐ์
บางส่วนในไม่ช่้าน่�!)

นกัอน�คต่ศ�สำต่รั:์  
มิอุงเห็นภูาพื้โลกที�ด้กีวา่ที�
เป็นอุยูแ่ละชูว่ยใหท้กุคน
บรรลถุ้ง้จดุ้หมิายนั�น!

ช่ว่ยุรักัษั�โลก
อ�ช่พีื่ทำี�จะ 
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และนี�เป็น
และนี�เป็น

เพื้ยีงบางสูว่น
เพื้ยีงบางสูว่น

เทา่นั�นเทา่นั�น!!
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ฉบับแปลไทยโดยความอนุเคราะห์จาก RWS Group

คณุยงัสูามิารถ้เป็นนักเคล้�อุนไหวด้า้นสูภูาพื้ภูมูิอิุากาศได้อุ้กีด้ว้ย ซึ่้�งเป็นชู้�อุ
ที�ใชูเ้รยีกใครกต็ามิที�อุอุกมิารณรงคต์อุ่ตา้นการเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศ 
บางครั �ง นี�กเ็ป็นอุาชูพีื้อุยา่งหน้�ง บางครั �งเหรอุ มินักเ็ป็นแคก่จิกรรมิที�ผิูค้นทำา 
เกรยีตา ทนุแบรย์ตดั้สูนิใจอุอุกมิาเรยีกรอุ้งในฐานะเด็้กคนหน้�ง ปัจจบุนั  

เป็นนกัเคลื�อนไหว
ด็�้นสำภ�พื่ภม้อ่�ก�ศ

คณุไมไ่ด็เ้ด็็ก
เกน่กว�่ทำี�จะ
ทำำ�ใหเ้กด่็ก�รั
เปลี�ยุนแปลง 
ในทำ�งทำี�ด็ขี ึ�น” 

“

- เกรัยีุต่� ทำนุแบรัย์ุ

เธิอุมิอีุาย ุ19 ปีและเป็นหน้�งในนักเคล้�อุนไหวด้า้นสูภูาพื้ 
ภูมูิอิุากาศที�เป็นที�รูจั้กมิากที�สูดุ้ในโลก

เชูน่เด้ยีวกบัเกรยีตา คณุไมิจ่ำาเป็นตอุ้งเป็นผิูใ้หญ่ถ่้ง้จะเป็น 
นักเคล้�อุนไหวด้า้นสูภูาพื้ภูมูิอิุากาศได้ ้ถ้า้คณุตอุ้งการ คณุสูามิารถ้เป็น
วนันี�เลยกไ็ด้ ้

มิหีลายสูิ�งที�คณุทำาได้เ้พื้้�อุเริ�มิตน้ทำาใหเ้กดิ้การเปลี�ยนแปลง 
ในทางที�ด้ขี ้�น

อุยา่งเชูน่การทำาภูารกจิสูอุนผิูใ้หญ่ ่5 คนเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง
ขอุงภูมูิอิุากาศได้สู้ำาเร็จ ท่�ผู้่านมา คุุณทำาได้ยอดเย่�ยมมาก!
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สำ่�งต่�่งๆ ทำี�จะทำำ�ให้
เรั�รัอด็พื่น้จ�ก
ปญัห�นี�ได็้

คณุสำ�ม�รัถึคด่็คน้

วาด้สูิ�งประด้ษิ์ฐเ์พื้้�อุสูิ�งแวด้ลอุ้มิ
ขอุงคณุเอุง และแบง่ปันกบัเรา
โด้ยใชูแ้ฮชูแท็ก 
#GenerationCarbon
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เข้้าทำ้� เริ�ม่กิ่นเลย!

ได็เ้วล�ฝึักซอ้มแลว้!
คดิ้ซึ่ะวา่เป็นการฝ้กอุบรมิพื้เิศษ์ที�จะชูว่ยคณุในการทำาภูารกจิ

เหมิอุ้นกบัฉัากใน “รายากบัมิงักรตวัสูดุ้ทา้ย” ที�พื้อุ่ขอุง 
รายาสูอุนใหเ้ธิอุปกป้อุงมิณีมิงักร

หรอุ้ใหด้้ไีปกวา่นั�นกฉ็ัากที�โมิอุาน่าซึ่อุ้มิพื้ดู้แนะนำาตวัเอุง
กบัมิาวอุิ

และแน่นอุนวา่การพื้ดู้ถ้ง้การเปลี�ยนแปลง 
ขอุงภูมูิอิุากาศชูว่ยได้ม้ิาก
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ใช่ถ้ึอ้ยุคำ�ทำี�ทำกุคน 
จะเข�้ใจ แมว้�่พื่วกเข�
จะไมร่ั้อ้ะไรัม�กนกั
เกี�ยุวกบัเรั ื�องนี�

หลงัจ�กฟงัแลว้ ใหพ้ื่ด้็
ทำวนสำ่�งทำี�คณุได็ยุ้น่  

(ซึ�งจะแสำด็งใหเ้ห็นว�่
คณุสำนใจสำ่�งทำี�ผู้้อ้ ื�นคด่็)

อธบ่�ยุว�่ก�รั
เปลี�ยุนแปลงของ 

ภม้อ่�ก�ศกำ�ลงัทำำ�ให้
เกด่็สำภ�พื่อ�ก�ศ 
แปลกปรัะหล�ด็ 
ได็อ้ยุ�่งไรั

ห�เป้�หม�ยุทำี�สำง่เสำรัม่
พื่ฤต่ก่รัรัมเช่ง่บวก 
รัว่มกนั เช่น่ พื่วกคณุ
แต่ล่ะคนต่อ้งก�รัอน�คต่
ทำี�ด็ขี ึ�นในแบบไหน

สำลบัม�เป็นผู้้ฟ้งัด็ว้ยุ

สำอนเรัื�องนี�:
วธ่กี�รั
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รั้ส้ำกึ
อยุ�่งไรั

การทด้ลอุง
งา่ยๆ ที�เด็้กๆ 
สูามิารถ้ทำากบั
ผิูใ้หญ่ไ่ด้ ้
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สำอนผู้้ใ้หญ่สำอนผู้้ใ้หญ่

55
คนคน
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ผู้้ค้นไมไ่ด็เ้ห็นต่รังกนั
หรัอืคด่็ถึงึสำ ่�งต่�่งๆ ใน
แบบเด็ยีุวกนัเสำมอไป

ก�รัพื่ด้็คยุุเรั ื�อง 
สภาพอากิาศทำ้�แปรปรวน

อ�จช่ว่ยุได็ ้ 
สำภ�พื่อ�ก�ศเป็นเรัื�องทำี�
คนสำว่นใหญม่กัจะมี
คว�มเห็นต่รังกนั

ด็งัน ั�นควรัรั้ว้�่นี�เป็น
เรั ื�องปกต่ ่เพื่ยีุงหวงัว�่

มนัจะช่ว่ยุได็้

ก�รัสำนทำน� 
เหล�่นี�ไมจ่ำ�เป็นต่อ้งมี
คว�มเห็นต่รังกนัทำกุอยุ�่ง  
จงึจะทำำ�ใหเ้กด่็ก�รั

เปลี�ยุนแปลงในทำ�งทำี�ด็ขี ึ�น 
 คณุแคต่่อ้งเรั ่�มต่น้ลงมอื

ทำำ�เทำ�่น ั�น

ห�ยุใจเข�้ลกึๆ ถึ�้คณุ
เรั ่�มรั้ส้ำกึกงัวลใจหรัอืทำอ้
ขณะทำี�คณุฟงัผู้้อ้ ื�น

ทำ ี�แต่กต่�่ง
รับัฟงัคว�มคด่็เห็น

เต่รัยีุมพื่รัอ้ม
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ตอุนนี�คณุมิคีวามิรูเ้ร้�อุงภูมูิอิุากาศมิากมิายแลว้ คณุรอุบรู ้
เร้�อุงนี�เป็นอุยา่งด้ ีแลว้เสูยีงขอุงคณุละ่ ทรงพื้ลงัทเีด้ยีว 
เป็นเช่่นน้�นเสมอมา

 เอ�ละ่ ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ภูารกจิขอุงคณุ: สำอนผู้้ใ้หญ ่5 คน

63 ลซูึ่ยิา อุาย ุ11 ปี ซึ่รูกิ สูวสิูเซึ่อุรแ์ลนด้์

อะไรคุือสิ�งท่�ม่ประโยช่น์ท่�สุด 
ท่�คุุณได้เร่ยนร้้

“นั�นคอุ้ฉัันไมิค่วรยอุมิแพื้”้
|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

พิม่พ ์
หน้าถ้่ด้ไป

ถ้ง้เวลาที�จะใชูท้ำ ั�งคว�มรั้แ้ละเสำยีุงของคณุ 
เพื้้�อุสูอุนเร้�อุงการเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศ
แกผ่ิูใ้หญ่ ่5 คนแลว้ เรามิาคดิ้แผนกิารอย่าง
ละเอ้ยด้ก้นเถอะ คณุจะได้ชู้ว่ยปกป้อุงโลกขอุง
เราได้!้
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เครัื�องมอืต่ด่็ต่�ม 
ก�รัสำนทำน�

แผู้นก�รัอยุ�่งละเอยีุด็

บคุคลที�คณุจะสูอุน:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

ใช่ ่/ ไมใ่ช่่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เขยีนชู้�อุขอุงผิูใ้หญ่ท่ี�คณุจะสูอุน ติ้องการ
ข้้อเสนอแนะใช่่ไหม ครั ้ครัใ้หญ ่คณุป้� 
คณุลงุ คณุป้่  คณุยุ�่ คณุต่� คณุยุ�ยุ 
ญ�ต่ ่เพื่ื�อนบ�้น เพื่ื�อนทำี�รั้จ้กักนัทำ ั�ง
ครัอบครัวั

มิวีนัไหนที�คณุจะพื้บเจอุพื้วกเขา 
ในเร็วๆ นี�ไหมิ ถ้า้ไมิม่ิ ีลอุงประมิาณ 
ชูว่งเวลาที�คณุจะสูอุนพื้วกเขาด้!ู

วงกลม ใช่่ หรัอื ไม่่ใช่่ ทำกุครั ั�งทำี�
คณุวงกลม ใช่่ ใหร้ัะบ�ยุสำหีรัอื
ขดี็ถึก้ทำี�ด็�วด็�้นล�่ง!

ชูว่งเวลาที�คณุจะสูอุนพื้วกเขา: คณุสูอุนพื้วกเขาแลว้หรอุ้ยงั

สำำ�หรับัภ�รักจ่ สำอนผู้้ใ้หญ ่5 คน

เริ�มิด้ว้ยการกรอุกบคุคลที�คณุจะ
สูอุนและเวลา
จากนั�นตดิ้ตามิความิคบ้หนา้ขอุง
คณุในคอุลมัินส์ูดุ้ทา้ย
มิพีื้้�นที�เพื้ิ�มิเตมิิ เน้�อุงจากคณุอุาจ
ไมิไ่ด้พ้ื้ดู้คยุกบัทกุคนที�คณุนก้ถ้ง้

ครับทำกุด็�วแลว้ใช่ไ่หม
คณุทำาได้แ้ลว้! นี�คอุ้สูิ�งที�ตอุ้งทำาถ้ดั้ไป:
หาเวลาฉัลอุง คณุชูา่งน่าท้�งจรงิๆ!
ไปที� carbonalmanac.org/kids เพื้้�อุรับใบรับรอุง 
ผิูสู้รา้งความิเปลี�ยนแปลงขอุงคณุ
ใชูสู้ ิ�งนี�เป็นจดุ้เริ�มิตน้ เรามิารว่มิมิอุ้กนัชูว่ยโลกขอุงเรา
กนัเถ้อุะ!

-
-

- 1 2 3 4 5

ยุคุค�รับ์อน: ถึงึเวล�เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ชูว่งเวลาที�เราตดั้สูนิใจที�จะทำา
อุะไรใหสู้ำาเร็จ เราสูามิารถ้ทำาได้ ้
ทกุอุยา่ง”

“

– เกรยีตา ทนุแบรย์
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

นี�เป็นวธิิกีารสูอุนเร้�อุงการเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศแกผ่ิูใ้หญ่ท่ี�
สูนุกสูนาน: ชูกัชูวนใหพ้ื้วกเขามิาเลน่เกมิกบัคณุ และเรามิเีกมิที�
ทกุคนจะตอุ้งถ้กูใจ…

 กรัะด็�นก�รั 
เด็น่ทำ�งเพื่ื�อแกไ้ข
ปญัห�ภม้อ่�ก�ศ

เคร้�อุงมิอุ้ทำาภูารกจิสูดุ้แสูนสูนุกขอุงคณุ:

เกม 

- คณุมิเีวลาประมิาณ  
15 นาที

- เหมิาะสูำาหรับเลน่ 2-4 คน 
ระหวา่งอุาย ุ7-11 ปี

- เลน่กบัผิูใ้หญ่เ่พื้้�อุสูอุน
พื้วกเขา หรอุ้จะเลน่สูนุกๆ 
กบัเพื้้�อุนกไ็ด้!้

เพื้ยีงคลกิ
เพื้ยีงคลกิ//แตะแตะ

เพื้้�อุด้าวนโ์หลด้
เพื้้�อุด้าวนโ์หลด้

และพื้มิิพื้เ์กมิ
และพื้มิิพื้เ์กมิ

กระด้านฟุรี
กระด้านฟุร!ี!

ขอุแนะนำา การเดินทางเพื�อแก้ไข้ปัญ่หาภู้มิอากาศ ซึ่้�งเป็น
เกมิกระด้านงา่ยๆ ที�จะนำาพื้าคณุไปสููเ่สูน้ทางแหง่อุนาคตที�มิกีาร
ปลอุ่ยกา๊ซึ่เรอุ้นกระจกสูทุธิเิป็นศนูย์

การเด้นิทางเพื้้�อุแกไ้ขปัญ่หาภูมูิอิุากาศนำาคณุอุอุกเด้นิทาง
ผิา่น 4 สูิ�งสูำาคญั่ที�มิสีูว่นตอุ่การเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศ  
ซึ่้�งได้แ้ก ่อุาหาร การขนสูง่ พื้ลงังาน และการผิลติ ในแตล่ะหวัขอุ้ 
คณุจะลงมิอุ้ปฏบิตักิารด้า้นภูมูิอิุากาศ และคน้หาวา่สูิ�งเหลา่นั�น
ชูว่ยหรอุ้ทำารา้ยโลกขอุงเราอุยา่งไร พร้อม่ทำ้�จะออกิเด้ินทำางแล้ว

หรือย่งพิช่ิตช่่ยช่นะหรือย่ง ? 
ได้้เวลาเล่นเกิม่กิ่นแล้ว!
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พื่รัอ้มจะเรัยีุนรั้ว้�่คณุจะ
ช่ว่ยุปกป้องโลกของเรั�
ได็อ้ยุ�่งไรัแลว้หรัอืยุงั

พื่รัอ้มจะเรัยีุนรั้ว้�่คณุจะ
ช่ว่ยุปกป้องโลกของเรั�
ได็อ้ยุ�่งไรัแลว้หรัอืยุงั

พื่รัอ้มจะเรัยีุนรั้ว้�่คณุจะ
ช่ว่ยุปกป้องโลกของเรั�
ได็อ้ยุ�่งไรัแลว้หรัอืยุงั

พื่รัอ้มจะเรัยีุนรั้ว้�่คณุจะ
ช่ว่ยุปกป้องโลกของเรั�
ได็อ้ยุ�่งไรัแลว้หรัอืยุงั

พื่รัอ้มจะเรัยีุนรั้ว้�่คณุจะ
ช่ว่ยุปกป้องโลกของเรั�
ได็อ้ยุ�่งไรัแลว้หรัอืยุงั

เข�้รัว่มทำมีปกป้องโลก
กบัฉนัสำ!่

เข�้รัว่มทำมีปกป้องโลก
กบัฉนัสำ!่

เข�้รัว่มทำมีปกป้องโลก
กบัฉนัสำ!่

เข�้รัว่มทำมีปกป้องโลก
กบัฉนัสำ!่

บตั่รัเช่ญ่พื่เ่ศษั บตั่รัเช่ญ่พื่เ่ศษั

บตั่รัเช่ญ่พื่เ่ศษั บตั่รัเช่ญ่พื่เ่ศษั

รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
ได้ฟุ้รทีี� carbonalmanac.org/kids
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รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
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รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
ได้ฟุ้รทีี� carbonalmanac.org/kids

รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
ได้ฟุ้รทีี� carbonalmanac.org/kids

เข�้รัว่มทำมีปกป้องโลก
กบัฉนัสำ!่

เข�้รัว่มทำมีปกป้องโลก
กบัฉนัสำ!่

บตั่รัเช่ญ่พื่เ่ศษั

บตั่รัเช่ญ่พื่เ่ศษั

รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
ได้ฟุ้รทีี� carbonalmanac.org/kids

รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
ได้ฟุ้รทีี� carbonalmanac.org/kids

รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
ได้ฟุ้รทีี� carbonalmanac.org/kids

รับยุคุคุาร์บอน: ถ้งเวลี่าเริ�มลี่งมือทำาแลี่้ว
ได้ฟุ้รทีี� carbonalmanac.org/kids

ช่กัช่วนใหผู้้้อ้ ื�นเข�้รัว่ม 
ทำำ�ภ�รักจ่นี�!

พื้มิิพื้บ์ตัรเหลา่นี�และนำาไปแจกจา่ย
ที�โรงเรยีน ตดิ้ไวบ้นขอุงขวญั่วนัเกดิ้ 
หรอุ้ซึ่อุ่นไวใ้นที�ที�สูนุกใหเ้พื้้�อุนหา
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กบัผู้้อ้ ื�น

ก�รัเปลี�ยุนแปลง

ทำี�สำง่ผู้ลด็ทีำี�สำดุ็
ก�รัรัว่มมอืกนัม�จ�ก
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และอยุ�่ลมืว�่โลกใบนี� 
ไมไ่ด็ต้่อ้งก�รัใหค้ณุทำำ�ทำกุอยุ�่ง
แคุ่ต้องกิารให้คุุณเริ�ม่ต้นลงม่ือทำำา

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

https://thecarbonalmanac.org/genc
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โลกขอุงเรา!น่าชู้�นชูมิ
และรัว่มต่อ่สำ้เ้พื่ื�อ
ต่ด่็ต่วัไปด็ว้ยุ 

นำ�บทำเรัยีุนเหล�่นี�
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

ฝึักอบ
รัม 

สำำ�เร็ัจ
!

 คณุทำ
ำ�ได็้

https://thecarbonalmanac.org/genc
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สูวสัูด้ ีเหลา่ผิูสู้รา้งความิเปลี�ยนแปลงในยคุคารบ์อุน! ยุคุค�รับ์อน คอุ้ 
พื้อุด้คาสูตท์ี�เด็้กๆ เชูน่คณุชูว่ยผิูใ้หญ่อุ่ยา่งเราๆ ปกป้อุงโลก

เด็้กๆ มิคีำาถ้ามิยากๆ เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงขอุงภูมูิอิุากาศ และคณุก็
สูมิควรได้รั้บคำาตอุบ เราจะเปิด้รับเร้�อุงจากเพื้้�อุนๆ สูตัว ์ชูั �นเรยีน  
นักวทิยาศาสูตร ์ผิูเ้ชูี�ยวชูาญ่ และผิูสู้รา้งความิเปลี�ยนแปลงเชูน่คณุ และถ้า้คณุ
สูนใจที�จะสูง่ผิลการศก้ษ์าทางวทิยาศาสูตรข์อุงคณุเอุงสูำาหรับหน้�งตอุน  
เราตอุ้งการผิูร้ายงานขา่วยคุคารบ์อุนที�มิจีติวทิยาศาสูตรซ์ึ่ ้�งพื้ยายามิแกไ้ขปัญ่หา!

เยี�ยมิชูมิ thecarbonalmanac.org/kids เพื้้�อุอุา่นขอุ้มิลูเพื้ิ�มิเตมิิ และ
อุยา่ลม้ิสูมิคัรสูมิาชูกิบนแอุพื้พื้อุด้คาสูตข์อุงคณุ มาเปลี่่�ยนโลี่กด้วยก้นเถอะ 
เหลี่่าผู้้้สร้างคุวามเปลี่่�ยนแปลี่ง!

คลกิ/แตะสูำาหรับ Apple Podcasts หรอุ้ Google Podcasts

สำำ�หรับัเด็็กๆ ทำี� 
ช่�่งสำงสำยัุ!

พื่อด็ค�สำต่์ “
“
“

69

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac

ทำาไมถ้งม่พลี่าสติิกเยอะแยะมากมายในมหาสมุทรลี่่ะ”
อะไรทำาให้อากาศเป็นพิษแลี่ะม้นเป็นอย่างน้�นได้ย้งไง”
หม่ข้าวจะม่อาหารเพ่ยงพอเนื�องจากการเปลี่่�ยนแปลี่งข้องภู้มิอากาศไหม”

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA
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แมิทธิวิ เนเจมิ
อุาย ุ15 ปี บอุสูตนั รัฐแมิสูซึ่าชูเูซึ่ตสู์

ลซูึ่ยิา บกู
อุาย ุ11 ปี ซึ่รูกิ สูวสิูเซึ่อุรแ์ลนด้์

อุอุบรลิล์
อุาย ุ8 ปี แกรนด้แ์รพื้ดิ้สู ์รัฐมิชิูแิกน

อุารโ์ล เด้อุคารเ์ด้นาสู
อุาย ุ18 ปี ฟุอุรต์เวริท์ รัฐเท็กซึ่สัู

มิาทลิเด้ รกิ ิ
อุาย ุ8 ปี โบโลญ่ญ่า อุติาลี

เอุลซิึ่าเบธิ แกรนเจอุร์
อุาย ุ11 ปี ซึ่านฟุรานซึ่สิูโก  

รัฐแคลฟิุอุรเ์นยี

เกรซึ่
อุาย ุ6 ปี โตรอุนโต แคนาด้า

อุแีวน
อุาย ุ8 ปี มินินอิุาโปลสิู รัฐมินินโิซึ่ตา

เอุด้ ีชูู
อุาย ุ7 ปี โตรอุนโต แคนาด้า

เกรยส์ูนั
อุาย ุ5 ปี ด้ทีรอุยต ์รัฐมิชิูแิกน

จเูลยี อุนัเคนมิานน์
อุาย ุ15 ปี โตรอุนโต แคนาด้า
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

เด็็กๆ ทำี�มสีำว่นรัว่ม
หน�้รั�ยุช่ื�อ
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ผู้้ใ้หญท่ำี�ม ี
สำว่นรัว่ม

หน�้รั�ยุช่ื�อ

Adam Powers
AJ Reisman
Allan Ling
Amanda Hsiung-Blodgett
Andrea Hunter
Andrei Ungureanu
Aroop Rayu
Avaleen Morris
Azin
Barbara Orsi
Babet
Bruce E Clark
Bruce Glick
Bruce Macaulay
Bulama Yusuf
Calo Amico
Carl Simpson
Carolanne Petrusiak
Corey Girard
Covington Doan
Darin Simmons
David William Fitzgerald
Desislava Dermishkova
Dorothy Coletta
Elena Madalina Florescu
Etrit Shkreli
Eva Forde
Felice Della Gatta
Fernando Laudares Camargos
Friedrich Blase Blase
Gillian McAinsh
Giuseppe Celestino
Inbar Lee Hyams
Jacqui Phillips
James Tunnicliffe
Jennifer Simpson

ผิูว้าด้ภูาพื้ประกอุบ: Michi 
Mathias
ผิูอุ้อุกแบบ: boon Lim

เครด้ติชูดุ้แบบอุกัษ์ร:
Turnip, David Jonathan Ross
Averta, Kostas Bartsokas
Jeff Script, Gennady Fridman
Minneapolis, FontPanda

ผู้้ค้นจ�กทำ ั�วโลกรัว่มกนั 
เขยีุนหนงัสำอืเลม่นี�

เรั�มภี�รักจ่เด็ยีุว: เพื่ื�อกรัะจ�ยุข�่ว
เกี�ยุวกบัก�รัเปลี�ยุนแปลงของ 
ภม้อ่�ก�ศ

ครั�วนี�ถึงึต่�คุุณแลว้

รัวมกลุม่เพื่ื�อนของคณุและทำำ�
กจ่กรัรัมกรัะจ�ยุข�่วเรัื�องก�รั
เปลี�ยุนแปลงของภม้อ่�ก�ศ

ถึงึเวล�เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

Jennifer Myers Chua
Jennifer Hole
Jessica P. Schmid
Jessica Zou
Jodi Levine
Kamilla Cospen
Karen Mullins
Karin Schildknecht
Katharina Tolle
Katherine Palmer
Katie Boyer Clark
Kirsten Campbell
Kristy Sharrow
Laura Shimili
Leah Granger
Leah Phinney
Leekei Tang
Leo Heise
Lindsay Hamilton 
Lisa Duncan
Louise Carleton-Gertsch
Louise Karch
Maia Richardson
Manon Doran
Marty Martens
Mary Ann Cabaltera
Mary Elizabeth Sheehan
Max Francis
Mayank Trivedi
Melissa 
Mona Tellier
Nicté Rivera
Olimpia 
Paige NeJame
Peter Stein
Pieter Visser

Robert Gehorsam
Roc Bata
Ronald Zorrilla
Ross Martin
Sally Olarte
Samantha
Sam Schuffenecker
Sebastien Thiroux
Seth Godin
Simon Davie
Sonal Singh
Stephanie Morrison
Steve Wexler
Sunny Logsdon
Susana Juárez
Tania Marien
Tanvi Muppala
Tobias Welz
Tonya Downing
Warrie Warrie
Winny Knust-Graichen
Yan Tougas
Yve Alecia Smith
Zrinka Zvonarević
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ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

เราได้เ้ริ�มิตน้
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เรั ่�มต่น้ลงมอืทำำ�
ทำำ�ทำกุอยุ�่ง แคต่่อ้งก�รัใหค้ณุ

โลกไมไ่ด็ต้่อ้งก�รัใหค้ณุ

ยุคุค�รับ์อน:
ถึงึเวล� 
เรั ่�มลงมอืทำำ�แลว้

|  เข�้ไปอ�่นเพื่่�มเต่ม่ได็ท้ำ ี� The Carbon Almanac ห�กต่อ้งก�รัแบง่ปนัอบีุ�กเลม่นี�? คลก่ทำี�น ี�เลยุ
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https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids

