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อภิธำนศพัท ์และ

แนวคิดหลกั



กำรด ำเนินแกไ้ขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มี 2 สว่น ไดแ้ก่

- กำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก (Mitigation)

- กำรปรบัตวัต่อผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Adaptation)



กำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจก กบั กำรปรบัตวั

ผลกระทบท่ีเกิดจำก

กำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ: การเปล่ียนแปลงค่าเฉล่ียของอุณหภมูิ น า้ฝน 
การไหลเวียนของกระแสลม ฤดูกาล และสภาพอากาศรุนแรง

กำรปล่อย        

กำ๊ซเรือนกระจก

มีส่วนท ำใหเ้กิด
น ำไปสู่

กำรปรบัตวัและกำรลดกำ๊ซเรือนกระจกมีควำมเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั

กำรลดกำ๊ซเรือนกระจก: 

ลดกำรปล่อยกำ๊ซเพ่ือลด

ระดบัควำมรุนแรงของ

กำรเปล่ียนแปลง

สภำพภมิูอำกำศ

การปรับตัว: ลดความเส่ียงจากความ
สูญเสียและความเสียหายจาก
ผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ



สภาพอากาศ – หมายถงึ สภาพของอากาศโดยทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ชว่งเวลาใด
เวลาหนึ่ง ณ บรเิวณใดบรเิวณหนึ่ง ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปตามตวัแปรทาง
อุตุนิยมวทิยา เชน่ อุณหภมู ิฝน ลม เมฆ ความกดอากาศ เป็นตน้

ภมิูอากาศ – หมายถงึ สภาพอากาศเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลาหนึ่ง  
รวมถงึสภาพอากาศทีถู่กคาดการณ์วา่จะเกดิขึน้ในต าแหน่งและชว่งเวลาที่
เจาะจง 

• กฎระเบยีบทางเทคนิคขององคก์ารอุตุนิยมวทิยาโลก (World 
Meteorological Oranization: WMO) ไดก้ าหนด “คา่ปกตมิาตรฐาน
ภมูอิากาศ” ไวค้อื คา่เฉลีย่ของขอ้มลูภมูอิากาศทีค่ านวณไวเ้ป็นชว่ง
ระยะเวลา 30 ปี เชน่ พ.ศ. 2514-2543

• ภมูอิากาศใชอ้ธบิายถงึชว่งเวลาทีก่วา้งกวา่สภาพอากาศ

สภาพอากาศ (Weather) vs. ภมิูอากาศ (Climate)

แผนทีส่ภาพอากาศ (Weather) และแผนทีภ่มูอิากาศ 
(Climate) ในประเทศแคนาดา



“สภำพภูมิอำกำศคือส่ิงท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้ น

สภำพอำกำศ คือ ส่ิงท่ีเกิดขึ้ น” (มำรก์ ทเวน)

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นกำรเปล่ียนแปลงค่ำเฉล่ียของสภำพ

อำกำศในระยะยำว



• ภมิูอากาศสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามช่วงเวลาและลกัษณะภมิูประเทศ 
• ความแปรปรวนของสภาพอากาศ หมายถงึ ความแปรปรวนของสภาพอากาศของคา่กลางและคา่ทางสถติอิื่น ๆ 

(เชน่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน) ในเชงิของเวลาและพืน้ที ่ซึง่นอกเหนือไปจากนัน้ยงัรวมถงึเหตุการณ์สภาพอากาศในแต่
ละครัง้ดว้ย

• การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ หมายถงึ ความแปรปรวนอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติ ิทัง้ของคา่กลางของ
ภมูอิากาศและคา่ความแปรปรวนเอง ซึง่เกดิขึน้เป็นชว่งระยะเวลานาน (สบิปี หรอืมากกวา่นัน้)

• ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ อาจเกดิจากความแปรปรวนที่
เกดิจากธรรมชาติ (เชน่ การเปลีย่นแปลงการแผร่งัสจีากดวงอาทติย)์ หรอืเกดิจากกจิกรรมของมนุษย ์
(เชน่ เกดิการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบในชัน้บรรยากาศ หรอืการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ)

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ vs. การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ



ความแปรปรวนของสภาพอากาศในระยะยาว: การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตลอดช่วง 800,000 ปี

สภำพภูมิอำกำศมีควำมแปรปรวนในช่วงอดีตที่ผ่ำนมำ



อะไรเป็นสำเหตขุองควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศในระยะสั้น?



ภูมอิากาศ กบั สภาพเศรษฐกจิและสังคม

Source: Wikimedia Commons

ระบบเศรษฐกิจและสงัคมปรับเปลี่ยนไปตามภมิูอากาศท่ีเราอาศยัอยู่ ทัง้ที่เราคุ้นเคยและท่ีคาดว่าจะเกิด ดงันัน้ เม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ เราจงึจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมตามไปด้วย



ปริน้ค าศพัทด์า้นล่างและตดัออกเป็นค า โดยแต่ละกลุ่มจบัคูค่ าเหล่านี้ใหเ้ขา้กบัค าทีก่ าหนดไวใ้หเ้ป็นหวัขอ้ทัง้ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ภยั (hazard) ความเสีย่ง (risk) การปรบัตวั (adaptation) และการลดก๊าซเรอืนกระจก (mitigation) เพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจความแตกต่างของค าศพัทเ์หล่านี้

แบบฝึกหดั – ความเขา้ใจค าศพัท ์ 

ค าศพัท:์

ภยั : ฝนตกหนกั, อุณหภมูสิงู-ต ่าแบบสดุขัว้, พายไุซโคลน, ฝนตกทิง้ชว่ง, ระดบัน ้าทะเลขึน้สงู, คลืน่พายซุดัฝัง่, ชว่งฤดมูรสมุทีส่ ัน้ลง, อุณหภมูมิหาสมทุร
ทีส่งูข ึน้, น ้าคา้งแขง็

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ : น ้าทว่ม, ปะการงัฟอกขาว, การรบัรูเ้รือ่งความปลอดภยั(ในดา้นลบ), การกดัเซาะชายฝัง่, ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า,ความเสีย่งของโรคมาลาเรยีทีเ่พิม่สงูขึน้ , การระบาดของไขเ้ลอืดออก, อากาศรอ้นในตอนกลางคนื, นกัทอ่งเทีย่วไมส่บายตวัจากอากาศรอ้น
(คลืน่ความรอ้น)

การปรบัตวั: การอนุรกัษ์น ้า, แผนส ารองทางธุรกจิ (Business Continuation Plan), การประกนัภยั, การฝึกซอ้มอพยพ, การฟ้ืนฟูป่าชายเลน, การฝึกซอ้ม
ส าหรบัสถานการณ์ฉุกเฉนิ, การปลกูตน้ไมเ้พือ่ใหร้ม่เงา 

การลดกา๊ซเรือนกระจก: การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก, การทอ่งเทีย่วแบบคารบ์อนต ่า, พลงังานหมนุเวยีน, แผงโซลารเ์ซลล,์ การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ(Energy Efficiency), ยานพาหนะทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้า, การทอ่งเทีย่วสเีขยีว, การรไีซเคลิ



แนวโนม้ของสภาพภูมิอากาศ



Source: NOAA Slides by Forecast Systems Laboratory.

ระบบภมูอิากาศของโลก



ปรำกฏกำรณเ์รอืนกระจกคืออะไร?

"The Greenhouse Effect" in: "Introduction," in: US 

EPA (December 2012) Climate Change Indicators in the 

United States, 2nd edition[1], Washington, DC, USA: US 
EPA, p.3. EPA 430-R-12-004.

รงัสีส่วนใหญถู่กดูดซบัโดย

พ้ืนผิวโลก และท ำใหผิ้วโลกอุ่นข ้ น พ้ืนผิวโลกปลดปล่อย

รงัสีอินฟรำเรดออกมำ

ปรำกฏกำรณเ์รอืนกระจก

คล่ืนรงัสีดวงอำทิตยบ์ำงส่วน

ถูกสะทอ้นโดยพ้ืนผิวโลกและ

ชั้นบรรยำกำศ

รงัสีอินฟรำเรดบำงส่วนผ่ำนชั้น

บรรยำกำศเขำ้มำ บำงส่วนถูกดูดซบั

และปลดปล่อยออกโดยโมเลกุลของ

กำ๊ซเรือนกระจกในทุกทิศทุกทำง ซ ่ง

ท ำใหพ้ื้นผิวโลกและชั้นบรรยำกำศที่

อยูต่  ำ่อุ่นข ้ น

ชั้นบรรยำกำศ

พ้ืนผิวโลก

http://www.epa.gov/climatechange/pdfs/CI-introduction-2012.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/US_EPA
http://www.epa.gov/climatechange/science/indicators/download.html


กำ๊ซเรอืนกระจกที่ส  ำคญัไดแ้ก่อะไรบำ้ง?

Courtesy Marian Koshland Science Museum of the National Academy of Sciences http://www.koshland-
science-museum.org.
กำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซดเ์ป็นกำ๊ซเรือนกระจกท่ีส ำคญัชนิดหน่ึงซ่ึงเกิดขึ้ นจำกกิจกรรมของมนุษย ์แต่กำ๊ซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ ก็เป็นส่วนส ำคญัในกำรท ำใหเ้กิด

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศเชน่กนั นอกจำกน้ี มลพิษทำงอำกำศอ่ืนๆ เชน่ ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ก็ยงัมีผลต่อกำรดูดซบัรงัสีดวงอำทิตยไ์วใ้นชั้นบรรยำกำศ

ของโลกดว้ยเชน่กนั



กำรแผ่รงัสี (Radiative Forcing)

รำยงำนฉบบัท่ี 4 ของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ไดใ้หค้ ำจ ำกดัควำมของ “กำรแผ่รงัสี” ไวว้ำ่:

“การแผร่งัสีเป็นหน่วยวดัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดสมดลุของพลงังานเขา้-ออกในระบบชัน้บรรยากาศของโลก และเป็นดชันีท่ีระบุความส าคัญ

ของปัจจัยท่ีมีผลต่อกลไกการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรายงานฉบับน้ี ค่าการแผ่รงัสี คือ ค่าการเปลี่ ยนแปลงท่ีเทียบกับค่ายุคก่อนอุตสาหกรรม 

(ค.ศ. 1750) และแสดงในหน่วยของ วตัตต์อ่ตารางเมตร (W/m2)”

องคป์ระกอบของกำรแผ่รงัสี (Radiative-Forcing components)

https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change


อิทธิพลของมนุษยท์ี่มีตอ่กำรปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจก
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ผลตำ่งจำกค่ำปกตขิองอุณหภูมิเฉลี่ยโลก 

ระหว่ำง ปี ค.ศ. 1850 – ก.ย. 2017



แนวโนม้ในภาพรวม

IPCC 5th Assessment Report, 2013



กำรเปล่ียนแปลงของกำรเพ่ิมข ้ นของระดบัน ้ำทะเล (Sea Level Rise: SLR) 

ในระดบัภูมิภำค: ไม่ไดเ้หมือนกบักำรเตมิน ้ำลงในอ่ำงอำบน ้ำ

แนวโนม้ของระดบัน ้ำทะเล (มม./ปี)



กำรมองไปยงัอนำคตขำ้งหน้ำ

รำยงำนฉบบัท่ี 5 ของ IPCC ใช้ Representative Concentration Pathways (RCPs) ในกำรอธิบำย

ปริมำณกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงส่งผลต่อระดบัควำมเขม้ขน้ของกำ๊ซเรอืนกระจก

ในชั้นบรรยำกำศท่ีแตกต่ำงกนั จนถึงปี ค.ศ. 2100 โดย RCP ประกอบไปดว้ย

• ภำพฉำยกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกอยำ่งรวดเร็ว (RCP 2.6 ท่ีมีค่ำควำมเขม้ขน้ของกำ๊ซ

คำรบ์อนไดออกไซด ์(CO
2
) เท่ำกบั 420 ส่วนในลำ้นส่วน);

• ภำพฉำยกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกในระดบัปำนกลำง 2 ภำพฉำย (ไดแ้ก ่RCP 4.5 และ RCP 6.0 ) 

ท่ีมีควำมเขม้ขน้อยูร่ะหวำ่ง 540 และ 660 ส่วนในลำ้นส่วน; 

• และภำพฉำยกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกท่ีมำกท่ีสุด (RCP 8.5)

ภำพฉำย RCP 4.5 น้ันสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของประเทศสมำชิกท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นควำมตกลงปำรีส 

ส่วน RCP 8.5 น้ันคือ ภำพฉำยกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกอยำ่งต่อเน่ืองตำมกำรคำดกำรณป์ริมำณ

กำรปล่อยในปัจจุบนั (ท่ีเรียกวำ่ Business-as-usual) และเป็นผลใหค้ำ่ควำมเขม้ขน้ของ CO
2 
มีคำ่สูงถึง 

940 ส่วนในลำ้นส่วน

โดยกำรใชภ้ำพฉำย (Scenarios) กำรคำดกำรณ ์(Projections) หรือเสน้ทำง (Pathways)



กำรคำดกำรณ ์(Projection) และ ควำมไม่แน่นอน (Uncertainty)

IPCC 2013



adapted range

expected annual
average damage / costs

damage threshold

average average

change in mean temperature

Low T High T
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adapted range

expected annual
average damage / costs

average

change in mean temperature and heat waves

damage threshold
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อะไรคือความเส่ียงจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
(Climate Risk) ?



การจดัการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ หมำยถึง กำรประเมินและตอบสนอง

ต่อกำรคุกคำมและโอกำส ท่ีเป็นผลมำจำกควำมแปรปรวนทำงสภำพภูมิอำกำศท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะเกิดขึ้ น

ในอนำคต รวมถึงท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

แนวทำงที่เก่ียวขอ้งกบัควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ



Source: AR5, WGII (IPCC, 2014)

อะไรคือความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ



กำรลดกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก (Mitigation) vs. 

กำรปรบัตวัตอ่ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Adaptation) 

Mitigation

Adaptation

IPCC Risk Framework (2014)



ปัจจยัที่ท  ำใหเ้กิดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ควำมรุนแรง (Intensity) และควำมถ่ี

(Frequency) ของภยัจำกสภำพภูมิอำกำศ

ควำมเปรำะบำง (Vulnerability)

กำรเผชิญควำมเส่ียง (Exposure)



ประเด็นส ำคญัจำกรำยงำน

• ปัจจุบนัน้ี อุณหภมิูของโลกไดเ้พิ่มสูงข ้ น 1 °C แลว้

• ถำ้ตำมอตัรำกำรเพิ่มข ้ นของอุณหภมิูในปัจจุบนั อุณหภูมิอำจ

เพิ่มสูงข ้ น 1.5 °C ภำยในปี ค.ศ. 2030 - 2052

• ผลประโยชนท์ี่เห็นไดช้ดัของกำรควบคมุไม่ใหอุ้ณภูมิ

สูงข ้ น 1.5 °C

• เรำยงัสำมำรถท ำใหอุ้ณหภมิูไม่สูงเพิ่มข ้ นถ ง 1.5 °C ได ้

แตจ่  ำเป็นจะตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่

• หำกสำมำรถจ  ำกดัไม่ใหอุ้ณภมิูเพิ่มสูงข ้ นถ ง 1.5 °C ได ้

จะสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 



ผลกระทบจำกอุณภูมิท่ีเพ่ิมข ้ น 1.5 °C

กำรเพิ่มขึ้ นของอุณหภูมิ 1.5 °C เมื่อเปรียบเทียบกบักำรเพิ่มขึ้ น 2 °C

• กำรเกิดเหตุกำรณส์ภำพอำกำศรุนแรง (อำกำศรอ้นรุนแรงและฝนตก

หนัก) ในพื้ นท่ีท่ีมีคนอยูอ่ำศยัเกิดขึ้ นลดลง 

• ภำยในปี ค.ศ. 2100 ค่ำเฉล่ียกำรเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ำทะเลทัว่โลกจะอยูท่ี่ 

10 ซม. ซ่ึงต ำ่กวำ่ เมื่อเปรียบเทียบกบักำรเพิ่มข้ึน 2 °C แต่จะยงัคงเพิ่มสูงขึ้ น

อยำ่งต่อเน่ือง

• แนวปะกำรงัหำยไป และ บำงส่วนท่ีเหลืออยู่

• น ้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลำยหำยไปทุกๆ 100 ปี และทุกๆ 10 ปี

• ในปี ค.ศ. 2050 กวำ่รอ้ยลำ้นคนจะลดกำรเกิดควำมเส่ียงต่ำงๆ



กำรลดควำมเสี่ยงดว้ยกำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจก (Decarbonisation)

ลดกำรปล่อย CO
2
เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยกำรจ ำกดั 

อุณหภูมิไม่ใหเ้พิ่มมำกกว่ำ 2 °C

เป้ำหมำยที่แตล่ะประเทศ

ก ำหนด (NDCs) ส ำหรบัปี ค.ศ. 

2030 อุณหภูมิเพิ่มสูงเกินกว่ำ

ที่ระบุไวใ้นควำมตกลงปำรสี
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ค่ำอุณหภูมิตำมภำพฉำยกำรปลอ่ยกำ๊ซเรือนกระจกเสน้ทำงตำ่ง ๆ 

(Emission pathways)

RCP ยอ่มาจาก Representative 

Concentration Pathway

RCP8.5 คือภำพฉำยกำรปล่อย

กำ๊ซเรือนกระจกท่ีมำกท่ีสุด

ซ่ึงท ำใหอุ้ณหภูมิเพิ่มสูงขึ้ นมำกท่ีสุด

RCP3PD 
กำรพฒันำเศรษฐกิจแบบคำรบ์อนต ำ่

(Low Carbon Economy)

(ลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกลง 70% ภำยในปี ค.ศ. 2050)
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กำรปรบัตวัตอ่ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

(Climate change adaptation)

• กำรปรบัตวั หมำยถึง กำรท ำบำงอยำ่งเพื่อแกปั้ญหำ

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ

ลดควำมเปรำะบำง

• กำรชดเชยทุนทำงธรรมชำติ (Natural Capital) ดว้ยกำรเพิ่มทุน

มนุษย ์(Human Capital) ทุนทำงกำยภำพ (Physical Capital)

และทุนทำงกำรเงิน (Financial Capital) สำมำรถเพิ่มโอกำสใน

กำรปรบัตวัดำ้นควำมเป็นอยูใ่หแ้กผู่ค้น

กำรปรบัตวัในระบบมนุษยแ์ละระบบธรรมชำติ เพื่อตอบสนองต่อแรงกระตุน้ดำ้นสภำพภูมิอำกำศทั้งท่ีเกิดขึ้ นแลว้หรือคำดวำ่

จะเกิดขึ้ น หรือผลกระทบจำกแรงกระตุน้เหล่ำน้ัน ซ่ึงช่วยลดอนัตรำยหรือแสวงหำโอกำสท่ีเป็นประโยชน์



กิจกรรมกลุ่ม

สรุปเร่ืองภยั (Hazards) และ

ควำมเส่ียง (Risk) ดำ้นกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ



วตัถุประสงค:์

• ผูเ้ขำ้ร่วมสำมำรถทดสอบควำมเขำ้ใจในเร่ือง สญัญำณเตือนทำงสภำพภูมิอำกำศ (Climate signals) 

และภยัจำกสภำพภูมิอำกำศ (Hazards) รวมถึงแนวโน้มสภำพภูมิอำกำศ (Climate trends) และ

ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อแหล่งท่องเท่ียว

• เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมสำมำรถแยกปัจจยัขบัเคล่ือนของ

กำรเผชิญควำมเส่ียง (Exposure) และควำมเปรำะบำง

(Vulnerability) ออกมำได้

กิจกรรมกลุม่ กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจเร่ืองควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ



กิจกรรมน้ี เรำจะท ำอะไรกนับำ้ง?

• พิจำรณำกรณีศึกษำท่ีแจกใหแ้ละตอบค ำถำมดงัต่อไปน้ี

• ภยัจากสภาพภูมิอากาศคืออะไรบำ้ง?

• แนวโนม้ทางสภาพภูมิอากาศคืออะไรบำ้ง?

• ขอ้มูลใดบำ้งท่ีจ ำเป็นส ำหรบักำรประเมิน?

• ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอ่การท่องเท่ียวในพื้ นท่ีกรณีศึกษำมีอะไรบำ้ง?



กรณีศ กษำ Great Barrier Reef

• กำรท่องเท่ียวขึ้ นอยูก่บัสภำพควำมสมบรูณข์องแนวปะกำรงั 

• แนวปะกำรงัเกิดปัญหำจำกตวักอ่ควำมเครียดต่ำงๆ (Stressors) เชน่ 

กำรเกิดปะกำรงัฟอกขำว และคุณภำพน ้ำท่ีแยล่ง



ขอ้มูลเพิ่มเตมิของ Great Barrier Reef

Reef health over the last five years – 
provided by the Great Barrier Reef 
Marine Park Authority 

There’s been multiple significant impacts on 
the Great Barrier Reef over the last five years. 
This includes unprecedented back-to-back 
years of coral bleaching, outbreaks of coral 
disease and crown-of-thorns starfish, and 
severe cyclones and subsequent flood 
plumes. 
The Reef’s scale and natural resilience 
means it has the capacity to recover from 
impacts to an extent, given benign 
environmental conditions and adequate time 
free from disturbance. Under climate change, 
recovery capacity is limited and will be further 
impaired by the predicted increase in the 
frequency of bleaching events.  
Most impacts are concentrated in the northern 
two-thirds of the Marine Park. An estimated 
29 per cent of shallow-water coral cover was 
lost during 2016 across the Marine Park. As 
at mid-2018, coral cover in the Region’s north 
was less than half of what it was in 2013. This 
is unprecedented and due to mortality caused 
by two severe cyclones, severe coral 
bleaching in 2016 and 2017, and ongoing 
crown‐of‐thorns starfish outbreaks. 

สุขภำพของปะกำรงัในหำ้ปีที่ผ่ำนมำ – โดย

อุทยำนแห่งชำตทิำงทะเลเกรตแบรร์เิออรร์ีฟ

เกรตแบรริ์เออรรี์ฟไดร้บัผลกระทบหลำยอย่ำงในช่วง

หำ้ปีท่ีผ่ำนมำ กำรเกิดปะกำรงัฟอกขำวอย่ำงท่ีไม่เคยเกิด

ขึ้ นมำก่อน กำรระบำดของดำวมงกุฎหนำม รวมถึงกำร

เกิดพำยุไซโคลนท่ีรุนแรง จนท ำใหเ้กิดน ้ำท่วมตำมมำ

โดยปกติในพ้ืนท่ีของแนวปะกำรงั จะมีควำมสำมำรถ

กำรฟ้ืนตัวตำมธรรมชำติจำกกำรได้รับผลกระทบ 

เน่ืองจำกในเวลำน้ันแนวปะกำรงัจะมีสภำพส่ิงแวดล้อมท่ี

เป็นภัยท ำให้ไม่ถูกรบกวน แต่เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ ควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวถูกจะจ ำกดั

และจะยิ่งมีสภำพแย่ลงเน่ืองจำกกำรฟอกขำวของปะกำรงั

ท่ีจะเกิดบ่อยยิ่งข้ึน

พ้ืนท่ีทำงเหนือคิดเป็น 2 ใน 3  ของอุทยำนฯ ไดร้ับ

ผลกระทบมำกท่ีสุด มีกำรประเมินว่ำ 29 เปอรเ์ซ็นต์ของ

ปะกำรังน ้ ำต้ืนหำยไปในช่วงปี ค .ศ. 2016 และในช่วง

กลำงปี ค.ศ. 2018 ปะกำรังในทำงเหนือมีปริมำณน้อย

กวำ่คร่ึงหน่ึงของปี ค.ศ. 2013 ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้ นน้ีมี

สำเหตุมำจำกกำรเกิดพำยุไซโคลน 2 ลูก กำรฟอกขำว

ของปะกำรังท่ีรุนแรงในช่วงปี ค .ศ. 2016 และ 2017 

และกำรระบำดของดำวมงกุฎหนำม ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำม

เสียหำยต่อแนวปะกำรงัอยำ่งท่ีไมเ่คยเกิดข้ึนมำก่อน

หลงัจำกกำรเกิดกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ คุณภำพน ้ำท่ีไมดี่ถือเป็น

ปัญหำส ำคญัของแนวปะกำรงั ส่วนใหญ่มี

สำเหตุมำจำกธำตุอำหำร ยำฆำ่แมลง และ

ตะกอนท่ีมำจำกกำรเกษตรและกำรพฒันำ

บริเวณชำยฝั่ง ซึ่งท ำใหเ้กิดกำรเจริญเติบโต

ของสำหรำ่ยและเกิดกำรระบำดของดำว

มงกุฎหนำมท่ีเป็นตวักำรส ำคญัของ

ควำมเสียหำยของแนวปะกำรงั



กรณีศ กษำจงัหวดัเชียงรำยในเรื่องฤดกูำลและกำรท่องเท่ียว

Chiang Rai province is the northernmost province of 
Thailand located approximately 829 kilometers from 
Bangkok. It has a total area of 11,678 square kilometers 
and a total population of 1,207,999. The province is 
characterized by highlands and hilly terrain with an 
average elevation of 1,500 – 2,000 meters above the 
sea level, which creates a distinctive natural scenery. 
The weather is mostly cool all year round. The average 
minimum temperature is 15.1 degree Celsius.
Chiang Rai is cooler than the surrounding regions. The 
average annual temperature for Chiang Rai is 25°C. There 
are three different seasons in Chiang Rai. The cool 
season runs from October to February with 
temperatures of around 21°C during the daytime but the 
night temperatures can be as low as 8°C. The warmest 
month of the year is in April. In terms of rainfall, the 
average amount of precipitation for the year in Chiang 
Rai is 1747.5 mm. The month with the most precipitation 
on average is August with 398.8 mm of precipitation. The 
month with the least precipitation on average is 
December with an average of 10.2 mm. 

จ ำนวน

นกัท่องเที่ยวใน

ปี ค.ศ. 2011 

– 2016

เชียงรำยเป็นจงัหวดัท่ีอยูเ่หนือสุดของประเทศไทย 

ตั้งอยูห่ำ่งจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 829 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี

ทั้งหมด 11,678 ตำรำงกิโลเมตร และมีประชำกรทั้งหมด

1,207,999 คน เป็นจงัหวดัท่ีมีท่ีรำบสูง และมีภูมิประเทศ

เป็นภูเขำ มีควำมสูงเฉล่ีย 1,500 – 2,000 เมตร จำก

ระดบัน ้ำทะเล จึงท ำใหมี้ภูมิทศัน์ทำงธรรมชำติท่ีแตกต่ำง

อำกำศโดยทัว่ไปจะหนำวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียต ำ่สุด 

15.1 °C
เชียงรำยมีอำกำศท่ีหนำวเยน็กวำ่พื้ นท่ีรอบขำ้ง 

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีอยูท่ี่  25°C เชียงรำยมี 3 ฤดู โดย

ในช่วงฤดูหนำวจะเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม – กุมภำพนัธ ์

ดว้ยอุณหภูมิเฉล่ีย 21°C ในช่วงกลำงวนั และในช่วง

กลำงคืนอุณหภูมิอำจลดต ำ่ลงถึง 8°C เดือนท่ีรอ้นท่ีสุด

ของปีคือเดือนเมษำยน ปริมำณน ้ำฝนเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่  

1,747.5 มม. โดยเดือนท่ีมีปริมำณน ้ำฝนมำกท่ีสุดคือเดือน

สิงหำคม ซ่ึงมีปริมำณน ้ำฝนเฉล่ีย 398.8 มม. และเดือนท่ี

มีปริมำณน ้ำฝนน้อยท่ีสุดคือเดือนธนัวำคม โดยมีปริมำณ

น ้ำฝนเฉล่ียอยูท่ี่ 10.2 มม. เท่ำน้ัน



ขอ้มูลเพิ่มเตมิของจงัหวดัเชียงรำย



แนวคิดหลกั 

(Concept)
ควำมหมำย

ควำมเส่ียง (Risk) ผลท่ีอำจจะเกิดขึ้ นไดก้บับำงส่ิงบำงอยำ่งท่ีมีคุณค่ำและผลลพัธน้ั์นมีควำมไมแ่น่นอน โดยควำมเส่ียงน้ีเป็นผลจำกปฏิสมัพนัธ์

ระหวำ่งภยั(hazards), ควำมเปรำะบำง(vulnerability) และ กำรเผชิญควำมเส่ียง (exposure)

ภยั (Hazard) เหตุกำรณ ์แนวโน้ม หรือผลกระทบท่ีเกิดจำกภยัธรรมชำติหรือกำรกระท ำของมนษยท่ี์อำจเกิดขึ้ นไดแ้ละอำจน ำมำซ่ึงกำร

สูญเสียชีวติ อำกำรบำดเจ็บ หรือผลกระทบทำงสุขภำพอ่ืนๆ ตลอดจนท ำใหท้รพัยสิ์น สำธำรณูปโภค กำรด ำรงชีวิต กำร

ใหบ้ริกำร ระบบนิเวศ และทรพัยำกรธรรมชำติใดๆ เสียหำย ในรำยงำนฉบบัน้ี ค ำวำ่ “ภยั (Hazard)” มกัจะหมำยถึงเหตุกำรณ์

หรือแนวโน้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพภูมิอำกำศ หรือผลกระทบเชิงกำยภำพท่ีตำมมำ 

กำรเผชิญควำมเส่ียง

(Exposure)

กำรมีอยูข่องผูค้น กำรด ำรงชีวติ ชนิดพนัธุห์รือระบบนิเวศ กำรท ำงำนของธรรมชำติ กำรใหบ้ริกำร และทรพัยำกรธรรมชำติ 

สำธำรณูปโภค หรือเศรษฐกิจ สงัคม และสินทรพัยท์ำงวฒันธรรมในท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงมีโอกำสในกำรไดร้บัผลกระทบในเชิงลบ

ควำมเปรำะบำง

(Vulnerability)

แนวโน้มท่ีจะไดร้บัผลกระทบในเชิงลบ ควำมเปรำะบำงน้ีประกอบไปดว้ยแนวคิดและองคป์ระกอบท่ีหลำกหลำย ซ่ึงรวมถึงควำม

อ่อนไหวต่อผลกระทบ (sensitivity) หรือสภำวะท่ีมีควำมไว (Susceptibility) ต่อภยัอนัตรำยและกำรขำดขีดควำมสำมำรถใน

กำรรบัมือและปรบัตวั

สรุปแนวคิดส ำคญั



สรุป

• กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศเกิดจำกมนุษยแ์ละยงัเพิ่มควำมแปรปรวนของ

สภำพอำกำศท่ีเกิดขึ้ นตำมธรรมชำติ

• ภยัจำกสภำพภูมิอำกำศแสดงถึงควำมเส่ียง ซ่ึงอำจจะท ำใหเ้กิดผลกระทบ เช่น 

ควำมเสียหำย กำรหยุดชะงกั หรือกำรเสียชีวติ

• คนและส่ิงแวดลอ้มจะมีกำรเผชิญและควำมเปรำะบำงท่ีต่ำงกนัต่อภยัจำก

สภำพภูมิอำกำศท่ีเกิดขึ้ น

• ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศสำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยกำรลด

กำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก (Mitigation) และกำรป้องกนัผลกระทบในทำงลบ

ท่ีเกิดขึ้ น หรือท่ีเรียกวำ่กำรปรบัตวัต่อผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ (Adaptation).


