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คำ�นำ�

 “คำาศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นคู่มือ 
คำ าศัพท์ที่ โครงการเครือข่ าย เ มืองในเอเชีย เพื่ อ รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Asian Cities Climate 
Change Resilience Network-ACCCRN ได้เรียบเรียงขึ้น
เพื่อเป็นเอกสารความรู้ประกอบการดำาเนินโครงการฯ โดยรวบรวม
นิยามคำาศัพท์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่วนใหญ่
นำามาจากภาษาอังกฤษ ดังนั้นทางโครงการฯ จึงนำามาอธิบายและได้ให้
คำาจำากัดความดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย  พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบให ้ 
ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการเผยแพร่สำาหรับหน่วยงาน
ท้องถิ่น และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่สนใจ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ   
ในความหมาย คำาจำากัดความต่างๆ ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำาไปสู่
การสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
ในอนาคต 

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                              
Asian Cities Climate Change Resilience Network
           ACCCRN



ส�รบัญ



Global Warming 

ภาวะโลกร้อน

Climate Change 

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Resilience Framework 

กรอบแนวคิดการรับมือกับการเปลี ่ยนแปลง                
สภาพภูมิอากาศ

Organisations Involved                                                 
in Global Warming & Climate Change                                     
องค์กรที ่ เก ี ่ยวข้องด้านภาวะโลกร้อน          
และการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6 

12 

34 

48



คำ�ศัพท์น่�รู้
ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

6 

Gl    bal Warming
คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน
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หมายถึง 

ก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสี
อินฟาเรดได้ดี เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
มีเทน ไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น ซ่ึงเม่ือก๊าซเหล่าน้ี
ลอยขึ้นสู่บรรยากาศจะดูดซับความร้อนไว้และถ้ามีปริมาณที่
เหมาะสมจะรักษาอุณหภูมิโลกให้พอเหมาะอุ่นสบาย แต่เมื่อใด
ที่ก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลให้ชั้นบรรยากาศ
มีการกักเก็บรังสีความร้อนไว้มากขึ้น ทำาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น ทำาให้ร้อนมากขึ้นด้วย

ก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse Gases
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ก๊าซเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการ
เผาไหม้เชื้อเพลิง จึงทำาให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ใน
ชั้นบรรยากาศมากที่สุด และก๊าซที่ควรเฝ้าระวังต่อมาคือ ก๊าซ
มีเทน ที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์และจากมูลสัตว์ 
ส่วนสารซีเอฟซีท่ีใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการทำาความเย็น 
ก็ก่อผลมิใช่น้อยเช่นกัน เพราะนอกจากจะดูดความร้อนไว้ใน
บรรยากาศโลกแล้ว ยังไปทำาลายชั้นโอโซนให้บางลงด้วย ซึ่งใน
ชั้นโอโซนมีหน้าที่ในการกรองรังสีอันตราย เช่น รังสียูวี 
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Greenhouse Effect 
ปรากฎการณ์เรือนกระจก
หมายถึง 

ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนเนื่องจากการรวมตัวกันอย่าง
หนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกท่ีดูดความร้อนเอาไว้ไม่ให้สะท้อน
ออกไป 

เราสามารถเปรียบปรากฏการณ์นี้ได้กับการจอดรถไว้กลางแจ้ง 
โดยที่ปิดหน้าต่างทุกบานให้สนิท และแสงอาทิตย์จะสาดส่อง
เข้ามาภายในรถได้ ส่วนบรรดาเบาะนั่งทั้งหลายเปรียบได้กับ
อาคารสิ่งก่อสร้างนั้น จะดูดซับเอาความร้อนไว้และไม่สามารถ
ปล่อยหรือสะท้อนความร้อนให้หลุดลอดผ่านออกไปได้ ทำาให้
อากาศภายในรถร้อน ตราบใดที่เรายังไม่เปิดกระจก อุณหภูมิ
ภายในรถจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับ
โลกของเราที่เก็บความร้อนไว้แล้วไม่สามารถปล่อยความร้อน
กลับออกไปได้ จะทำาให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น
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Global Warming
ภาวะโลกร้อน

หมายถึง 

การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณ
ใกล้ผิวโลกและน้ำาในมหาสมุทร เนื่องมาจากมลภาวะในอากาศ 
หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้น
บรรยากาศนั่นเอง 
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Climate Change
คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ                           
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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หมายถึง 

การที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เป็นผล
มาจากปรากฏการณ์โลกร้อน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำาฝน ความถี่และความรุนแรงของการ
เกิดพายุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำาทะเล

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change
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สภาพอากาศรุนแรงที่เกิดมากขึ้น เช่น ความแห้งแล้ง อุทกภัย 
พายุและอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อสังคมและเศรษฐกิจ

• ระดับน้ำาทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อโลกร้อนขึ้นจะเพิ่มการละลาย
ของธารน้ำาแข็ง เช่น แผ่นน้ำาแข็งกรีนแลนด์และภูเขาน้ำาแข็งใน
ทะเล ซึ่งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำาทะเลจะทำาให้เกิดการปนเปื้อน
แหล่งน้ำาจืดทั้งพื้นผิวดินและใต้ดิน รวมทั้งการเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนริมฝั่งทะเล พื้นที่
การเกษตร แหล่งน้ำาจืดริมฝั่ง รวมถึงประเทศที่เป็นเกาะกลาง
มหาสมุทรหรือทะเลอาจตกอยู่ในอันตราย

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Impact

อะไรคือ...ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ?

• ฤดูกาลและปริมาณน้ำาฝนเปลี่ยนแปลง ฝนที่ตกหนักและ
มากข้ึนจะทำาให้เกิดอุทกภัย ส่วนการท้ิงช่วงของฝนท่ีนานจะทำาให้
เกิดภัยแล้งและขาดแคลนน้ำา



คำ�ศัพท์น่�รู้
ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

17 

ทั้งนี้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะแตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเกษตร ความมั่นคงทาง
อาหาร เป็นต้น 
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Climate

หมายถึง 

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำาฝน
ในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 30 ปี 

Climate & Weather... 

สภาพภูมิอากาศ
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Weather
สภาพลมฟ้าอากาศ

หมายถึง 

สภาพของอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน หรือในอนาคตอันใกล้ เช่น 
วันน้ีฝนตก พรุ่งน้ีอากาศร้อน  สัปดาห์หน้าอากาศหนาว เป็นต้น...

รู้หรือไม่? ว่�ต่�งกัน...
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Forecast (Weather Forecast)
การพยากรณ์อากาศ 

หมายถึง 

การทำานายสภาพอากาศในระยะสั้น โดยเป็นการพยากรณ์  
ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนทราบเป็นประจำาทุกวัน ซึ่งหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย ได้แก่ 
กรมอุตุนิยมวิทยา (Thai Meteorological Department)
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Projection (Climate Projection)
การคาดการณ์สถานการณ์

หมายถึง

การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ หรือแนวโน้มสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่ได้ผ่านกระบวนการ
ศึกษามาแล้ว เช่น การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต  
(Climate Projection) 

หรือแนวโน้มในอนาคต
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Climate Model
แบบจำ ลองภูมิอากาศ

หมายถึง 

แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ข้อมูลต่างๆ ทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
เช่น ข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลปริมาณน้ำาฝน และอื่นๆ มาวิเคราะห์
เพ่ือสร้างสภาพเหตุการณ์ภูมิอากาศในอนาคต ซ่ึงมี 2 ระดับ ได้แก่

1.)  แบบจำาลองภูมิอากาศโลก เช่น ECHAM 4
2.) แบบจำาลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค เช่น PRECIS
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Climate Scenario
ภาพจำ ลองภูมิอากาศในอนาคต 
หมายถึง 
ภาพจำาลองภูมิอากาศตามการเปล่ียนแปลงของข้อมูลจากแบบจำาลอง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (Emission Scenarios)
โดยเหตุการณ์จำาลองเหล่านี้มีความต่างกันที่สมมุติฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม การเติบโตของประชากร และ
เทคโนโลยี 
ภาพจำาลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต แบ่งเป็น 2 แบบหลัก 
ได้แก่               
แบบ A ให้ความสำาคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
แบบ B ให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพัฒนา 
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Climate Risk
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมายถึง 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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Uncertainty
ความไม่แน่นอน

หมายถึง 

การไม่สามารถบอกได้แน่นอนหรือแบบชี้ชัดได้ว่า ณ ปีใดปีหนึ่ง
ในอนาคต หรือ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง สภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยน
ไปอย่างไร
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ความเปราะบาง

หมายถึง 

การท่ีบุคคล ชุมชน เมืองหรือระบบ มีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบ
และมีความอ่อนไหวสูง ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัว
ต่อผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในระดับต่ำา

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Vulnerability
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Vulnerability Assessment
การประเมินความเปราะบาง

หมายถึง 

การประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการต่างๆ 
โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
และสภาวะแวดล้อม
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(Climate) Adaptation

หมายถึง 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม วิถีชีวิต และส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้สามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การ
สร้างมาตรการป้องกันภัยพิบัติหรือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
การเตรียมรับมือกับปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น  

การปรับตัว
ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
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(Climate) Maladaptation

หมายถึง 

การปรับตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและไม่สามารถ
ดำาเนินการได้อย่างยั่งยืน เช่น การปรับตัวของชุมชนหนึ่งแต่ไป
ส่งผลกระทบให้กับอีกชุมชนหนึ่ง มีผลกระทบ/ความเปราะบาง
เพิ่มมากขึ้น

การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



คำ�ศัพท์น่�รู้
ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

30 

(Climate) Resilience

หมายถึง 

ความสามารถในการปรับ ฟ้ืนตัว ต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นให้สามารถกลับมาทำา
หน้าท่ีสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังหมายรวมถึง
การเรียนรู้และนำาบทเรียนจากการปรับฟื้นตัวในอดีตมาจัดการ
กับผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีข้ึนอีกด้วย

การรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(Climate) Resilience Strategy 
ยุทธศาสตร์การรับมือ                                
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมายถึง 

แผนและแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงหรือผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการรับมือ โดยอาศัยทรัพยากรและระบบต่างๆ ท่ีมีอยู่ 
เช่น ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการ
บริหารจัดการต่างๆ องค์ความรู้ต่างๆ ชุมชนและหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น
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Resilience Indicator
ตัวชี้วัดความสามารถในการรับมือ

หมายถึง 

สิ่งที่สามารถระบุได้ว่าบุคคล ชุมชน เมือง หรือระบบ มีความ
สามารถในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น     
หรือแย่ลงกว่าเดิม

ซึ่งตัวชี้วัดความสามารถในการรับมือ ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
• เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
• สามารถวัดได้ 
• สามารถนำาไปปฏิบัติได้ 
• มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องการวัด
• มีพลวัตร สามารถปรับเปลี่ยนได้
• ชัดเจน ไม่กำากวม 
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Climate Resilience                          
Framework
คำาศัพท์เกี่ยวกับกรอบแนวคิด                
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ       
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The framework is also made possible by the Rockefeller Foundation through its Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)”. © ISET    

กรอบแนวคิดการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กรอบแนวคิดการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Resilience Framework

จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นกรอบเครื่องมือในการดำาเนินงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการรับมือของเมือง

กรอบแนวคิดดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเปราะบาง                                              

  (Understanding Vulnerability) 

2. การสร้างการรับมือ 

  (Building Resilience)

ซึ่งทั้งสองส่วนต่างมีความเชื่อมโยงกันโดยการนำาองค์ความรู้
ท้องถิ่น (Local Knowledge) มาประสานกับองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) ผ่านกระบวนการการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Shared Learning Dialogue) เพ่ือนำามาซึ่ง
ยุทธศาสตร์การรับมือ (Resilience Strategy) ของเมือง 
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จากแผนภาพวงกลมด้านซ้าย (ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของความ
เปราะบาง หรือ Understanding Vulnerability) จะช่วยไขข้อ
ข้องใจในเรื่องปัจจัยท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การวิเคราะห์ความเปราะบางอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วนและการเปิดรับความเส่ียงที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งระดับความเปราะบาง
ของแต่ละพื้นที่จะมีความสัมพันธ์ของ 3 ปัจจัย ดังนี้ 

กล่าวคือ พื้นที่หนึ่ง (รวมทั้งระบบและทุกภาคส่วน) จะมีความ
เปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรข้ึนอยู่กับ 
exposure หรือ การเปิดรับ ซ่ึงก็คือโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบ
หรือความเสี่ยงนั้นๆ แต่การเปิดรับเพียงอย่างเดียวยังไม่เป็น
ตัวกำาหนดว่าพื้นที่นั้นจะมีความเปราะบางเสมอไป เพราะยังมี
ปัจจัยอื่นมากำาหนดอีก นั่นคือ Sensitivity หรือ ความอ่อนไหว 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในของระบบหรือภาคส่วน 

Climate Resilience Framework
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ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ริมน้ำาที่มีน้ำาท่วมถึง ทุกบ้านจะมีโอกาส
เปิดรับกับน้ำาท่วมอย่างเท่าๆ กัน แต่บ้านหลังหนึ่งที่มีสมาชิก
เป็นเด็กและคนชราจะมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบมากกว่าบ้าน
ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นวัยรุ่นและวัยทำางาน ส่วนบ้านที่ปลูก
แบบมีเสาสูงจะมีความสามารถในการปรับต่อน้ำาท่วมมากกว่า
บ้านที่ปลูกติดพื้น เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแม้ว่า บุคคล ระบบ หรือภาคส่วน จะมีการเปิดรับ
และมีความอ่อนไหวสูง แต่ก็ไม่จำาเป็นท่ีว่าจะต้องมีความเปราะบาง
สูงเสมอไป เพราะขึ ้นอยู ่กับว่าระบบหรือภาคส่วนนั ้นๆ มี 
Adaptive Capacity หรือ ความสามารถในการปรับตัว 
เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มากน้องเพียงใดด้วย

ท้ังน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลให้ระบบหรือภาคส่วนมีความเปราะบาง
มากขึ้นด้วย เช่น ปัจจัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 
จำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
เป็นต้น 
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ส่วนแผนภาพวงกลมด้านขวา (การสร้างการรับมือ หรือ    
Building Resilience) แสดงให้เห็นถึงกรอบสนับสนุน
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างศักยภาพในการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีการและแนวทางใหม่ๆ 
ที่นำาไปสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

กล่าวคือ เมือง จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

1. Agents (บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

2. Systems (ระบบต่างๆ ของเมือง) 

3. Institutions (วิถีปฏิบัติอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
รวมไปถึงธรรมเนียม นโยบาย กฎหมายและข้อบังคับ) 

และการที่เมืองจะเกิดศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้นั้น ระบบและทุกภาคส่วนจะต้องประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะใดบ้างนั้น ได้ให้คำาอธิบายไว้ในส่วนถัดไป...
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Agents 
บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน 
หมายถึง 

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และมีความแตกต่างกันออกไปตามระบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็นระดับ
บุคคล, องค์กร, หรือกลุ่ม เช่น
- ผู้บริหารในระดับต่างๆ เช่น ระดับจังหวัด, เมือง, องค์กร,  
  ศูนย์, สถานี
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบต่างๆ ของเมือง เช่น
  ระบบประปา/เจ้าหน้าที่ประปา เจ้าหน้าที่ชลประทาน     
  ระบบสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, พยาบาล 
- ครัวเรือน
- เอกชน บริษัทต่างๆ
- องค์กรประชาสังคมต่างๆ
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และเมืองที่จะมีก�รรับมือที่ดีนั้น 

Responsiveness  หมายถึง การตอบสนอง 
กล่าวคือ การท่ี Agents สามารถปฏิบัติงานหรือกลับมาทำาหน้าท่ี
ของตนได้ภายใต้ระยะเวลาอันส้ันหลังจากเกิดภัยรวมถึงการปรับ
โครงสร้างองค์กรด้วย

Learn หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ 
กล่าวคือ การที่ Agents สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดใน
อดีตและนำามาปรับปรุงให้เกิดการรับมือที่ดีขึ้น ทำาให้สามารถ
แยกแยะปัญหา คาดการณ์ และวางแผนการรับมือล่วงหน้าได้

Resourcefulness หมายถึง ทรัพยากรของหน่วยงาน
กล่าวคือ การที่ Agents สามารถแยกแยะ และจัดลำาดับความ
สำาคัญของการดำาเนินงานต่างๆ รวมถึงความสามารถในการระดม
ทรัพยากรที่จำาเป็นในยามเกิดภัยทั้งจากภายใน หน่วยงานของ
ตนเอง หรือจากหน่วยงานอื่นๆ

Agents จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังนี้
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Systems
ระบบต่างๆ ของเมือง

หมายถึง 

เมืองประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยซึ่งก็คือระบบต่างๆ   
ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น
- Ecosystems คือ ระบบนิเวศ
- Infrastructure Systems คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
- Public Health คือ ระบบสาธารณสุข
- Knowledge คือ องค์ความรู้ต่างๆ
- ระบบบริหารจัดการน้ำา
- ระบบเตือนภยั
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Systems จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังนี้

Safe Failure หมายถึง ความผิดพลาดที่ปลอดภัย
กล่าวคือ แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ระบบไม่สามารถทำางาน
ได้ตามปกติ แต่ระบบก็ยังมีความปลอดภัยเพียงพอ ยังสามารถ
ทำาหน้าที่และรักษาสภาพปกติของเมืองไว้ได้

Flexibility & Diversity                                                               
หมายถึง ความยืดหยุ่นและความหลากหลาย 
กล่าวคือ ความสามารถของระบบในการจัดสรรทรัพยากรและ   
ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชากรเมือง

Modularity & Redundancy                                            
หมายถึง การมีแนวทางหรือการสำารองทรัพยากรเพ่ือใช้ดำาเนินการ
กล่าวคือ ความสามารถในการสำารองทรัพยากรไว้ใช้หรือการมีวิธี
การทำางานหลายแนวทางทำาให้สามารถเลือกใช้ได้ในยามที่เผชิญ
กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และยังหมายรวมถึงการแบ่ง
งานออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกันแต่สามารถ
นำามารวมกันเป็นระบบใหญ่ได้

และเมืองที่จะมีก�รรับมือที่ดีนั้น 
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Institutions
วิถีปฏิบัติทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

หมายถึง 

ธรรมเนียม นโยบาย แผน ข้อบังคับ กฎหมาย  กฎระเบียบ 
แนวคิด ประเพณี และความเชื ่อท้องถิ ่น ที่เป็นหลักในการ
ทำางาน หรือแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นำาไปใช้ดำาเนินการในระบบ และดำาเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
อื่นๆ ได้ 
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Institutions จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังนี้

Information หมายถึง ข้อมูล
กล่าวคือ การมีข้อมูลที่จำาเป็นและสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้เกิดการ
วางแผนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทางเลือกในการ
รับมือและปรับตัว

Access (Rights/Entitlements)                                         
หมายถึง การเข้าถึง (สิทธิ/ความเป็นเจ้าของ) 
กล่าวคือ การพิจารณาว่าใครมีการเข้าถึงหรือมีสิทธิ (ใช้, จัดสรร
ทรัพยากร, อำานาจหน้าที่ในการจัดการ) ในระบบนั้นๆ อย่างไร

Decision-Making หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ
กล่าวคือ ขั้นตอนในการตัดสินใจกระทำาหรือดำาเนินการใดๆ   
มีความโปร่งใสเป็นสิ่งที ่มาจากความต้องการจริงๆ สามารถ
อธิบายและชี้แจงได้มีการรับฟังและรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วน
ต่างๆ ก่อนตัดสินและการตัดสินใจเป็นไปอย่างความยุติธรรม

และเมืองที่จะมีก�รรับมือที่ดีนั้น 
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Organisations               
Involved in                          
Global Warming                       
& Climate Change  
องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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IPCC: Intergovernmental Panel 
on Climate Change
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ

เป็นคณะกรรมการท่ีต้ังข้ึน โดยองค์การสหประชาชาติในปี 2531 
เพ่ือจัดทำาและเสนอแนวทางด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้แก่ผู้นำาในรัฐบาลของแต่ละประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร 
สุขภาพ ป่าไม้ หรือ ทรัพยากรชายฝั่ง จนเกิดการรณรงค์เพื่อ
ลดปัจจัยที่จะทำาให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน
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UNFCCC: United Nations Framework 
Convention on Climate Change
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง                 
สภาพภูมิอากาศ

เป็นอนุสัญญาฯ ท่ีเกิดจากความพยายามของประชาคมโลกในการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อว่ามีสาเหตุ
มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ท่ีเกิด
จากการสะสมตัวในชั ้นบรรยากาศของก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และสารซีเอฟซี
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COP: The Conference of the Parties  
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย     
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นองค์กรสูงสุด (Supreme Body) ของ UNFCCC ซ่ึงมีการ
ประชุมครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ใน พ.ศ. 2538 
(1995) ต่อมาในการประชุมคร้ังท่ี 3 (COP-3) ใน พ.ศ. 2540 
(1997) ได้มีการยอมรับพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่ง
ให้ประเทศพัฒนาแล้วลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
ร้อยละ 5 ของการปลดปล่อยใน พ.ศ. 2533 (1990) 
ภายใน พ.ศ. 2551-2555 (2008-2012) โดยสามารถลด
ภายนอกประเทศได้ และประเทศกำาลังพัฒนาแล้วให้ร่วมมือได้
ภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development 
Mechanism หรือ CDM)  
โดยการประชุมครั้งที่ 18 (COP-18) จัดขึ้นที่เมืองโดฮา ประเทศ 
การ์ตาร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
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KP: Kyoto Protocol
พิธีสารเกียวโต 

เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change-UNFCCC) เป็นกลไกในการทำาให้อนุสัญญาดังกล่าวมี
ผลในทางปฏิบัติโดยจำากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
อุตสาหกรรมหรือท่ีเรียกว่าประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 (Annex I 
Countries) ให้อยู่ในระดับที่ต่ำากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5 โดยจะต้องดำาเนิน
การให้ได้ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 (2008-2012)  
มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบัน
มีประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว 191 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2554)
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แหล่งข้อมูล             
และภาพประกอบ           
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• กรีนเนท, http://www.greennet.or.th/library/vocab/warming : คำาศัพท์
โลกร้อนและการปรับตัว. (วันที่ค้นข้อมูล 20 พ.ย. 55)

• คณะทำางานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม, http://www.thaiclimatejustice.org/
content/48 : คู่มือศัพท์โลกร้อน. (วันที่ค้นข้อมูล 20 พ.ย. 55) 

• โครงการท้องถิ่นไทย...ร่วมใจพิทักษ์ภูมิอากาศ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, คู่มือลดโลก
ร้อนสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “คำาถามที่น่าค้นหาคำาตอบ...เพื่อช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์โลกร้อน”, มกราคม 2551

• โครงการโรงเรียนพิทักษ์ภูมิอากาศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คู่มือการจัดการเรียนรู้
เพื่อการพิทักษ์ภูมิอากาศ, มกราคม 2550

• พัชรพิมพ์ เสถบุตร, สารานุกรมคำาศัพท์สิ่งแวดล้อม, มิถุนายน 2552

• สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียประเทศไทย, http://th.wikipedia.org/wiki/COP.
(วันที่ค้นข้อมูล 27 พ.ย. 55)

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, การเปลี่ยนแปลงสภาพูมิอากาศของไทย : 
เล่มท่ี 2 แบบจำาลองสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอากาศในอนาคต, กันยายน 2553.

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพ
องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย : คณะทำางานกลุ่มที่ 2 
องค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัว, สิงหาคม 2554.

• สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, เมษายน 2553.

• Al Gore, An Inconvenient Truth : โลกร้อน ความจริงท่ีไม่มีใครอยากฟัง; 
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ ผุ้แปล, สำานักพิมพ์มติชน 2550.

• Alison Kolesar, http://alisonkolesar.blogspot.com/2011/04/belated-
earth-day-posting.html%20-%20GW1. (วันที่ค้นข้อมูล 5 ธ.ค. 55)
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earth-day-posting.html%20-%20GW1. (วันที่ค้นข้อมูล 5 ธ.ค. 55)

• Climate Impacts Group (CIG), http://www.http://cses.washington.
edu/cig/res/rc/ccdb.shtml (วันที่ค้นข้อมูล 21 ธ.ค. 55)

• International Charitable Nonprofit-organization, http://www.keep-
banderabeautiful.org/climate-change.jpg. (วันที่ค้นข้อมูล 30 พ.ย. 55)

• Hermes Helix, http://hermeshelix.com/images/sci-tech/science_0001_
earth-climate-systems_2560.jpg. (วันที่ค้นข้อมูล 1 ธ.ค. 55)

• ISET - International, Climate Resilince Framework, 2012. 

• Intercambio Climatico, http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg1/jpg/
spm6.jpg. (วันที่ค้นข้อมูล 21 ธ.ค. 55)

• Intergovernmental Panel on Climate Change, http://www.ipcc.ch/
graphics/ar4-wg1/jpg/spm6.jpg. (วันที่ค้นข้อมูล 5 ธ.ค. 55)

• Lenergy International UK LTD, http://lenergy.co.uk/slides/A6%20
Floating%20house%2001.jpg. (วันที่ค้นข้อมูล 5 ธ.ค. 55)

• My C lub Pengu i n  No te , http://dfhtdgbsvyhb.files.wordpress.
com/2007/07/flood-wall.jpg. (วันที่ค้นข้อมูล 1 ธ.ค. 55)

• Responding To Climate Change, http://www.rtcc.org/the-rtcc-
climate-change-a-z. (วันที่ค้นข้อมูล 20 พ.ย. 55)

• The Story 4 Environment, http://www.story4environment.org/
wp-content/uploads/2011/10/illustration01-final.jpg - Polar Bear.         
(วันที่ค้นข้อมูล 5 ธ.ค. 55)
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