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ชุุดความรู้้ �สื่่�อปรู้ะสื่มเรู้่�องภู้มิอากาศวิทยา

เพื่่�อสื่นัับสื่นุันัเป้าหมายการู้พื่ัฒนัาท่�ยั�งย่นั

โปสเตอร์์ในชุุดความร้์�ส่�อปร์ะสมเร่์�องภ้มิอากาศวิทยาน้�จััดทำาโดยองค์การ์สหปร์ะชุาชุาติเพ่�อส่งเสริ์มความเข้�าใจั
ในข้ั�นพ่�นฐานเร์่�องการ์เปลี่้�ยนแปลี่งสภาพภ้มิอากาศในภ้มิภาคเอเชุ้ยแปซิิฟิิก ซิ่�งคร์อบคลีุ่มเข้ตภ้มิอากาศหลี่ายแบบ
ยกเว�นเพ้ยงเข้ตข้ั�วโลี่ก จั่งได�อธิิบายถ่งความเส้�ยงแลี่ะผลี่กร์ะทบการ์เปล้ี่�ยนแปลี่งสภาพภ้มิอากาศในลี่ักษณะโดยร์วม
ไม่เจัาะจังเป็นเข้ตภ้มิอากาศเฉพาะ เน่�องจัากผลี่กร์ะทบจัากภ้มิอากาศท้�ผันผวนลี่�วนม้ความซัิบซิ�อนแลี่ะเชุ่�อมโยงกัน
อย่างไร์�พร์มแดนนั�นเอง คณะผ้�จััดทำามุ่งหวังว่า เม่�อพิจัาร์ณาเน่�อหาทั�งหมดปร์ะกอบกันจัะชุ่วยให�เกิดการ์มองเห็น
ภาพร์วมข้องวิกฤติน้�
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สภาพอากาศและภูมิอากาศ

สองคำำาที่่�คำล้้ายกััน
แต่่ต่่างกัันที่่�กัารมอง “เวลา” 

   
 

 
 

การวัดอุณหภูมิที่

ยาวนานที่สุดในโลก

ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1700 

จนถึงปัจจุบันเกิดขึ้น

ณ เมืองเดอบิลต์

(de Bilt) 

ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

สภาพอากาศและภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างไร

ที่ั�งสองวััดได้ด้วัยต่ัวัแปรด้านสภาพแวัดล้้อม
เหมือนกััน ได้แก่ั อุณหภูมิของอากัาศ
แล้ะผิิวันำ�าที่ะเล้ คำวัามกัดอากัาศ ปริมาณนำ�าฝน 
คำวัามชืื้�น แล้ะกัารระเหย รวัมที่ั�งคำวัามเร็วัแล้ะ
ที่ิศที่างล้ม

แต่่เมื�อพูดถึง “สภาพอากัาศ” จะเน้นไปที่่�
ชื้่วังเวัล้าปัจจุบััน เชื้่น สภาพปัจจุบััน
ของชื้ั�นบัรรยากัาศ วัันน่�ฝนจะต่กัมากัขนาดไหน
อากัาศวัันพรุ่งน่�จะร้อนแคำ่ไหน
ขณะที่่� “ภูมิอากัาศ” จะอธิิบัายถึงสภาพอากัาศ
ด้วัยระยะเวัล้าที่่�ยาวักัวั่า เชื้่น อุณหภูมิเฉล้่�ย
ในชื้่วัง 30 ปีที่่�ผิ่านมาคำือกั่�องศา หรือ
จะม่ฝนต่กัเฉล้่�ยมากัแคำ่ไหนต่่อปี

แม้สภาพอากัาศแล้ะภูมิอากัาศจะม่คำวัามคำล้้ายคำล้ึง
กัันมากั แต่ก่ารศึกษาภูมิอากาศจะช่วยให้
คาดการณ์อนาคตได้แม่นยำากว่าเพราะเป็นการ
วัดค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ในระยะยาว ต่างจากการศึกษาสภาพอากาศ
ทั่วไป ซึ่ึ�งจะสังเกัต่เฉพาะบัางช่ื้วังเวัล้า
แล้ะสั�นกัวั่าจึงแม่นยำาน้อยกัวั่า

ชุดความรู้สื่อประสมเรื่องภูมิอากาศวิทยา
เพื�อสนับัสนุนกัารบัรรลุ้เป้าหมายกัารพัฒนาที่่�ยั�งยืน

รู้หรือไม่
รู้หรือไม่



ชุดความรู้สื่อประสมเรื่องภูมิอากาศวิทยา
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สภา ภูมิอากาศเปลี่ยน ปลงไป อย่างไรนะ

โลกเราอากาศเปล่ียนแปลงอยู่ตั้ลอดเวลาอยู่แล้ว 
แตั้่เร็ว และร้อน  ขึ�นเพราะมนุษย์

   
 

  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คืือ การอธิิบาย
ถึงอุณหภูมิและรูปแบบสภาพอากาศของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว โดยเฉพาะ
ที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์

นับตั้ั�งแตั้่โลกถือกำาเนิดขึ�น การเปลี่ยนแปลง
ส่วนใหญ่่จะเป็นไปตั้ามธิรรมชาติั้  เช่น การสลับ
กันไปมาระหว่างยุคืนำ�าแข็งและช่วงเวลาที่อบอุ่น  

การประเมินคืาร์บอนที่สะสมในชั�นหินเป็นหนึ่งใน
วิธิีศึกษาสภาพภูมิอากาศโลกในอดีตั้ รวมทั�ง
การขุดเจาะตั้ะกอนจากตัั้วอย่างนำ�าแข็งหรือ
ปะการัง หรือจะดูจากวงปีของตั้้นไม้ก็ได้เช่นกัน

สิ่งมีชีวิตั้ล้วนเตั้ิบโตั้ได้ทั�งในช่วงเวลาที่โลกเย็น
และอบอุ่นจากการปรับตัั้วตั้ามสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตั้าม นับตั้ั�งแตั้่ยุคืปฏิิวัติั้
อุตั้สาหกรรม กิจกรรมของมนุษย์กลับส่งผลให้
สภาพอากาศเปลี่ยนแปรปรวนจนอาจปรับตัั้ว
ไม่ทัน โดยเฉพาะการเผาผลาญ่เชื�อเพลิงฟอสซิิล
การตั้ัดไม้ทำาลายป่า การปล่อยก๊าซิ
คืาร์บอนไดออกไซิด์และก๊าซิเรือนกระจก
ทำาให้คืวามร้อนสะสมในชั�นบรรยากาศและ
มหาสมุทรจนทำาให้สิ่งมีชีวิตั้อยู่อาศัยลำาบากขึ�น 
เพราะปริมาณแหล่งนำ�า แหล่งอาหารและ
แหล่งพลังงานไม่คืงที่เหมือนเมื่อก่อน

ปัจจุบัันโลกเราร้อนขึ้้�น
กว่า 1 องศาเซลเซียส  

เมื่อเทียบักับั
ก่อนยุคอุตสาหกรรม

รู้หรือไม่
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อากาศแปรปรวนตามธรรมชาติอยู่่�แล้้ว

ปัจัจััยที่างธรรมชาติิที่ำาอากี่าศเปล่�ยนไป
จัริงห้ร่อ

ธรรมชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัี่บโลกี่เรา รวมที่ั�ง
ระบบสุุริยะจัักี่รวาล ล้วนม่สุ่วนที่ำาให้้อากี่าศ
เปล่�ยนแปลงอย่่ติลอดห้ลายพันล้านปีที่่�ผ่่านมา 
ติั�งแติ่ยุคนำ�าแข้็งและช่วงที่่�อบอุ่น

ปกติแล้้วการ ปล้ยู่นแปล้ น กิ น
ตามธรรมชาติ �าน ล้ายู่ มนป
แล้ ช�วยู่ ้ ิ มชวิต �อยู่ ปร ตว ้าก

า แว ล้้อม ม�

เม่�อเวลาผ่่านไป วงโคจัรและความเอ่ยง
ข้องแกี่นโลกี่ จัะเปล่�ยนไปที่่ละน้อย เช่นเด่ยวกี่ับ
กี่ารผ่ันแปรข้องร่ปแบบรังสุ่ดวงอาที่ิติย์
ที่่�ที่ำาให้้ระยะห้่างระห้ว่างดวงอาที่ิติย์และโลกี่
รวมที่ั�งปริมาณพลังงานแสุงอาที่ิติย์
ที่่�สุ่องมายังพ่�นผ่ิวโลกี่เปล่�ยนไป โดยอุณห้ภ่มิ
บนโลกี่ข้องเราจัะสุัมพันธ์กี่ับระยะห้่างจัากี่
ดวงอาที่ิติย์ นอกี่จัากี่นั�น ม่ปัจัจััยอ่�นที่่�สุ่งผ่ลติ่อ
สุภาพภ่มิอากี่าศ เช่นกี่ารเปล่�ยนแปลงข้อง
กี่ระแสุนำ�าในมห้าสุมุที่ร กี่ารสุะที่้อนแสุง
บนพ่�นผ่ิวนำ�าแข้็ง กี่ารประทีุ่ข้้�นข้องภ่เข้าไฟ
ข้นาดให้ญ่่ และกี่ารพุ่งชนอุกี่กี่าบาติ

ช วามร่้ อปร ม รอ ่มิอากาศวิ ยู่า
เพ่�อสุนับสุนุนกี่ารบรรลุเป้าห้มายกี่ารพัฒนาที่่�ยั�งย่น

้าอ ่มิ ล้ยู่ ล้ก

ิม น ยู่

อ ศา ล้ ยู่

ามาร ปล้ยู่น ้

ยู่ นาแ กล้ายู่ ปน

ช�ว อ อ�น ้ น

ร ่้ รอ ม�
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เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พิ่วกเราเองท่่ทา ห้อากาศเปล่่่ยนไป

ก๊าซเรือนกระจก
ต้้นเหตุ้อากาศเปลี่ยนโดิยมนุษย์

ไม่เชื่ื่อก็ต้้องเชื่ื่อ มนุษย์มีส่วนควบคุมสภาพภูมิ
อากาศโลก

ภาวะโลกร้อนที่เรากำาลังเผชื่ิญกันอยู่ขณะนี�
มีต้้นเหตุ้มาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของมนุษย์ เชื่่นการเผาเชื่ื�อเพลิงฟอสซิล
การปรับปรุงดิินเพื่อการเกษต้ร การทำาปศุสัต้ว์ 
หรือการตั้ดิไม้ทำาลายป่า

อุณหภูมิพื�นผิวโลกเพิ่มข้�นแล้วกว่า
1 องศาเซลเซียส นับต้ั�งแต้่ชื่่วงก่อน
ยุคอุต้สาหกรรม อุณหภูมิบนบกเพิ่มสูงกว่า
ในมหาสมุทร และพบว่าความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดิออกไซดิ์ทุกวันนี�สูงกว่าทุกชื่่วง
ในประวัติ้ศาสต้ร์ต้ลอดิ 800,000 ปีที่ผ่านมา

ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากอดีิต้เรื่อยมา ทำาให้เกิดิการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนไดิ้ โดิยเฉพาะที่เกิดิกับ
พื�นนำ�าแข็ง มหาสมุทร และระดิับนำ�าทะเลทั่วโลก

อัตราการปล่่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิ่ิ่มขึ้้�น
อย่างต่อเน่ืองทั่วโล่ก ทั�งท่่ควรล่ดเพิ่ื่อชะล่อ 
การเปล่่่ยนแปล่งขึ้องสภาพิ่ภูมิอากาศ
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อุณหภูมิโล่กท่่เพิ่ิ่มขึ้้�นกว่า 1.1 องศาเซล่เซ่ยส
นับตั�งแต่ช่วงก่อน
ยุคอุตสาหกรรมส่งผล่กระทบอย่างมากไปทั่วทั�งโล่ก รวมถ้ง

มหาสมุทรแล่ะ
ชั�นบรรยากาศ

รู้หรือไม่
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อากาศเปลี่่�ยนไปกระทบเราอย่างไร

เ �ออากาศเปลี่่�ยน
การ ารง ่ กเปลี่่�ยน ย

การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศมิ่ผลี่ต่่อการใช้้
ช้่วิิต่ที่่�พ่�งพาธรรมิช้าต่ิของมินุษย์ เช้่น เมิ่�อมินุษย์
มิ่แหลี่่งนำ�าจ่ืดสำาหรับกินใช้้น้อยลี่ง หร่อขาดแคลี่น
อาหาร โดยเฉพาะในพ่�นที่่�ที่่�มิ่ควิามิยากจืนสูง 
แลี่ะยังที่ำาให้คุณภาพอากาศแย่ลี่ง กระที่บกลีุ่่มิ
ผู้เปราะบางที่่�สุด ที่ั�งคนช้รา คนยากจืน หร่อ
คนที่่�มิ่โรคประจืำาตั่วิ ต่ลี่อดจืนสร้างผลี่กระที่บ
ด้านสุขภาพ ควิามิหลี่ากหลี่ายที่างช้่วิภาพ
ควิามิมิั�นคงด้านอาหาร หร่อแมิ้เพิ�มิแนวิโน้มิ
ให้เกิดสภาพอากาศสุดขั�วิ เช้่น คลี่่�นควิามิร้อน 
อุที่กภัย ภัยแลี่้ง แลี่ะพายุไซโคลี่น เหลี่่าน่�
อาจืผลี่ักให้ผู้คนต่้องพลี่ัดถิ�นฐาน เกิดการสูญเส่ย 
หร่อเส่ยช้่วิิต่

นอกจืากนั�น
การเปลี่่�ยน ปลี่ง า อากาศอา ทา เก
การอ ย ยาย �น ก ลี่่ ย า ยง
เ �อ ย่ง งทร ยากรท่� ่อย่ าก  

แมิ้ผลี่เส่ยจืะมิากข่�นเร่�อย ๆ แต่่บางภูมิิภาคของ
โลี่กอาจืยังได้รับประโยช้น์จืากการเปลี่่�ยนแปลี่งน่� 
อาที่ิ ฝนที่่�ต่กมิากข่�นหร่ออากาศที่่�อุ่นข่�น

่ น ปา

ก ่า น�งลี่าน าย น

กาลี่ง ก ก า ลี่ะ

เ ่�ยงท่� ะ น

นไ ่ก่�ทศ รร

ท่� ะ งน่

า ร �อประ เร�อง อากาศ ทยา
เพ่�อสนับสนุนการบรรลีุ่เป้าหมิายการพัฒนาที่่�ยั�งย่น

ร รอไ ่



ชุุดความรู้้�สื่่�อปรู้ะสื่มเรู้่�องภู้มิอากาศวิทยา
เพื่่�อสนัับสนัุนัการบรรลุุเป้้าหมายการพื่ัฒนัาที่่�ยั�งย่นั

รู้้�หรู่้อไม่

อากาศเปล่�ยน เรู้ากต�องเปล่�ยน
ลกรู้ะทบจากสภาพื่ภ่ม่อากาศที่่�เป้ลุ่�ยนัไป้

บรรเที่าได้ด้วยการป้รับต่ัว
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รู้ับม่อไว�ปลอดภูัยจากสื่ภูาพภู้มิอากาศ
ท่�กำาลังเปล่�ยน

การหยุดยั�งความรุนัแรงของอากาศที่่�เป้ลุ่�ยนัไป้
ต่่อส่�งช่ีว่ต่บนัโลุก เร่�มที่่�การป้รับการกระที่ำา
ของมนัุษย์ โดยเฉพื่าะการลุดการป้ลุ่อยคาร์บอนั
ไป้ส่่การใชี้พื่ลุังงานัสะอาดให้มากข้�นัที่ั�วที่ั�งระบบ
เศรษฐก่จ ลุดการใชี้เชี่�อเพื่ลุ่งฟอสซิ่ลุ
ลุดการตั่ดไม้ที่ำาลุายป้่า ฟ้�นัฟ่ระบบนั่เวศ ผื่นัป้่า
แลุะป้่าชีายเลุนั

ป้รับต่ัวก่อนัใคร ส่้ภัยสภาพื่ภ่ม่อากาศแป้รป้รวนั
ส่�งสำาคัญในัการป้รับต่ัวค่อการฟ้�นัค่นัจาก
ผืลุกระที่บของสภาพื่ภ่ม่อากาศที่่�เป้ลุ่�ยนัไป้
ที่ั�งในัด้านัระบบอาหารแลุะการเกษต่ร
ระบบนั่เวศ ซิ้�งรวมที่ั�งในันัำ�า ชีายฝั่่�ง แลุะในัเม่อง 
ต่ลุอดจนัระบบโครงสร้างพื่่�นัฐานั นัอกจากนั่�
การป้รับป้รุงระบบรับม่อภัยพื่่บัต่่ แลุะ
การหาเง่นัทีุ่นัสนัับสนัุนัในักรณี่ดังกลุ่าว
เป้็นัว่ธี่สำาคัญที่่�จะฟ้�นัฟ่ป้ระเที่ศได้เร็วข้�นั

แลุะอย่าลุ่มว่าแม้จะม่กลุไกรับม่อแลุะป้รับต่ัว
แต่่ก็ยังต่้องเต่ร่ยมพื่ร้อมสำาหรับภัยที่่�อาจเก่ด
กับการดำารงชี่ว่ต่ของมนัุษย์ รวมที่ั�งจัดการกับ
การส่ญเส่ยแลุะความเส่ยหายที่่�ต่ามมา
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วิถี่ของโลกท่�เป็นอย้่
ในปัจจุบัน จะทำาให�

อุณหภู้มิเฉล่�ยเพิ�มข้�นกว่า
3 องศาเซลเซ่ยสื่ใน

ศตวรู้รู้ษน่�
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ร่่วมมือร่่วมใจเมื�ออากาศเปลี่่�ยนแปลี่งไป

บทุบาทุภาครัฐในการรับมิ้อและ
การปรับตัวิ 

จะรอดจากวิิกฤตสภาพภูมิิอากาศได้ เราทุุกคน
ทุุกภาคส่วินต้องร่วิมิกันสู้ภัยภาวิะโลกร้อน
ลำาดับแรกต้องเลิกใช้้ถ่านหิิน นำ�ามัินเช้้�อเพลิง
และก๊าซธรรมิช้าติ ใหิ้เร็วิทุ่�สุด

การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศ จะแย่ลง
หิร้อด่ขึ้้�นอยู่ทุ่�การสนับสนุนจากภาครัฐด้วิย เช้่น
การต่อรองใหิ้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเร้อน
กระจกในอุตสาหิกรรมิ เป็นต้น

แทุนทุ่�จะอุดหินุนเช้้�อเพลิงฟอสซิลแบบทุ่�ทุำาอยู่ 
ภาครัฐสามิารถสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ใหิ้ทุุกคนหิันมิาใช้้พลังงานทุดแทุน เพ้�อเร่งใหิ้เกิด
การเปล่�ยนผ่่านสู่พลังงานส่เขึ้่ยวิทุั�วิทุั�งสังคมิ
รวิมิทุั�งปรับปรุงประสิทุธิภาพการใช้้พลังงาน
ในภาคธุรกิจและครัวิเร้อน

กฎหิมิายสิ�งแวิดล้อมิทุ่�เขึ้้มิงวิดจะช้่วิยยับยั�ง
การตัดไมิ้ทุำาลายป่า และยังสามิารถลดการปล่อย
ควิันพิษจากรถยนต์ได้ในระยะยาวิ แม า ร่
จ ามาร่ เปน นาการ่เปลี่่�ยนแปลี่งใน าง
วก แ ่กม่ ลี่ายอย่าง ่�เร่า ก น อง ่วยกน

ลี่งมือ า เพราะยิ�งทุุกคนตระหินักถ้งอิทุธิพล
ทุ่�พวิกเรามิ่ต่อสิ�งแวิดล้อมิ พลังแหิ่งการ
เปล่�ยนแปลงก็จะยิ�งมิากขึ้้�น

ปร่ เ ศ �ว ลี่ก

เ าร่่วม อ กลี่งปาร่่

ยม่เปา มายเ ื�อ

จาก ใ าว ลี่กร่อน

ง นไม่เกน

องศาเ ลี่เ ่ย

วามร่ ื�อปร่ มเร่ื�อง มอากาศว ยา
เพ้�อสนับสนุนการบรรลุเป้าหิมิายการพัฒนาทุ่�ยั�งย้น

ร่ ร่ือไม่
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ประเทศกำำ�ลัังพััฒน�ท่�เป็นหมู่่�เกำ�ะขน�ดเลั็กำ
กำับกำ�รเปลั่�ยนแปลังสภ�พัภ่มิู่อ�กำ�ศ

ยิ�งเลั็กำ ยิ�งเส่�ยง รั หมู่่�เกำ�ะขน�ดเลั็กำท่�กำำ�ลัังพััฒน�
เปร�ะบ�งท่�สดตั่อการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทำ� มู่มู่ห�สมู่ทร งมู่่ �มู่สำ� ั
มหาสมุทรดููดูซัับความร้อนกว่า 90% ท่�เกิดูจาก
ภาวะโลกร้อนเพราะกิจกรรมของมนุษย์
อุณหภูมิท่�เพิ�มข้�นน่�ส่งผลให้ระดัูบนำ�าทะเลสูงข้�น
ทั�งจากปริมาณท่�เพิ�มข้�นจากการละลายของ
ธารนำ�าแข็งและการขยายตััวของแหล่งนำ�าทั�วโลก

ถ้งการเพิ�มข้�นของระดูับนำ�าทะเลจะเกิดูข้�นทั�วโลก
อยู่แล้ว แตั่รัฐหมู่เกาะขนาดูเล็กท่�กำาลังพัฒนา 
และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่�สุดู ซั้�งม่ประชากร
จำานวนมากและอยู่ใกล้ชายฝั่่�ง ตั้องเผชิญกับ
ความเส่�ยงมากเป็นพิเศษ เพราะเปราะบางตั่อ
ผลกระทบทั�งในดู้านเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พ้�นฐาน และสิ�งแวดูล้อม นอกจากนั�น
รัฐหมู่เกาะขนาดูเล็กท่�กำาลังพัฒนา ยังตั้องเผชิญ
อยู่กับพายุหมุนเขตัร้อนรุนแรงบ่อยครั�งท่�ทำาให้
เกิดูคล้�นพายุชายฝั่่�ง การรุกค้บของนำ�าเค็ม
และการขาดูแคลนนำ�าจ้ดูบนเกาะ
ซั้�งสร้างความเส่ยหายตั่อพ้ชผลไดู้

และอ่กไม่นาน ไม่ก่�สิบปี เกาะบางแห่ง
อาจตั้องกลายเป็นเกาะร้าง ไม่ม่ผู้ใดูอยู่อาศัยไดู้
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รั หมู่่�เกำ�ะขน�ดเลั็กำท่�กำำ�ลััง

พััฒน� �งเปร�ะบ�ง �อ

กำ�รเปลั่�ยนแปลังสภ�พัภ่มู่ิอ�กำ�ศ

ท่�สด นภ่มิู่ภ� เอเ ่ยแป ิ กำ อ

ิริบ�ส หมู่่�เกำ�ะ ลัมู่อน

�นอ่� ่ มู่ัลัด่ ส

ิมู่อร เลัสเ แลัะ

หมู่่�เกำ�ะมู่�รแ ลัลั

ร่หรอ มู่�

ด �มู่ร่ส�อประสมู่เร�องภ่มู่ิอ�กำ�ศ ิทย�
เพ้�อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งย้น
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ความยากจน
ต้องหมดไป

ความยากจนเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
ภูมิอากาศ

คนยากจนได้้รัับผลกรัะทบมากท่�สุุด้
จากการเปลี่ี่ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ี่ยนแปลี่งทางสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลี่กระทบต่อคนยากจนทั่วโลี่ก

ความยากจนย่�งทำาให้้คนเสุ่�ยงต่่อการัเปล่�ยนแปลง
สุภาพภูม่อากาศมากขึ้้�น โด้ยเฉพาะ
กลุ่มเปรัาะบาง อย่างผู้ห้ญิ่งและเด็้ก 

นอกจากน่� ความยากจนจากขึ้้อจำากัด้ด้้านการัเง่น
และการัศ้กษา การัอยู่ในท่�พักท่�ยากลำาบาก
และการัอยู่รัวมกันอย่างห้นาแน่นในชุุมชุนท่�
เปรัาะบาง ยังทำาให้้ปรัับตั่วต่่อสุภาพภูม่อากาศท่�
ผันผวนยากขึ้้�น 

คนยากจนเสี่ยงภัยอากาศเปลี่ี่ยนมากที่สุด
แม้จะเป็นกลีุ่่มที่ส่งผลี่ต่อการเปลี่ี่ยนแปลี่ง
สภาพอากาศน้อยที่สุด

เป้าห้มายการัพัฒนาท่�ยั�งยืนขึ้้อ 1 คือ
การัยุต่่ความยากจนทุกรัูปแบบให้้ลด้น้อยลง
แต่่การัเปล่�ยนแปลงสุภาพภูม่อากาศกลับขึ้ัด้ขึ้วาง
การับรัรัลุเป้าห้มายน่�

ร้อยลี่ะ 9.5 ของประชากรโลี่กในปี ค.ศ. 2020ต้องเผชิญกับความยากจนขั�นรุนแรงซึ่่่งกลัี่บมาพุ่งสูงข่�นอีกครั�งในรอบ 20 ปี

รู้หรือไม่

ชุดความรู้สื่อประสมเรื่องภูมิอากาศวิทยา
เพื�อสุนับสุนุนการับรัรัลุเป้าห้มายการัพัฒนาท่�ยั�งยืน
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สู้้�ความหิิว สู้้�ภััยภั้มิอากาศ

วิกฤตอาหารรุนแรงเมื่่�ออากาศเปลี่่�ยนแปลี่ง

การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมื่ิอากาศมื่่ผลี่ต่่อระบบ
อาหารในทุุกมื่ิติ่ ต่้�งแต่่การผลี่ิต่อาหารไปจนถึึง
การเข้้าถึึงทุร้พยากรเหลี่่าน้�น

แมื่้บางพ่�นทุ่�ข้องโลี่กจะสามื่ารถึเพาะปลีู่ก
ผลี่ผลี่ิดได้อย่างอุดมื่สมื่บูรณ์์ แต่่ในหลี่ายพ่�นทุ่�
กลี่้บข้าดแคลี่นทุร้พยากรอาหาร ส่งผลี่ต่่อ
ความื่มื่้�นคงทุางอาหาร แลี่ะการเข้้าถึึงอาหารทุ่�มื่่
คุณ์ค่าทุางโภชนาการ เน่�องจากผลี่ผลี่ิต่ทุางการ
เกษต่รต่กต่ำ�า พ่ชพ้นธุุ์์เส่ยหาย ข้นส่งไมื่่ได้
ราคาสูงข้ึ�น สาเหตุ่หลี่้กเพราะความื่ผ้นผวน
ข้องสภาพภูมื่ิอากาศอย่างรุนแรง

แล้�วใครล้่ะ ได้�รับผล้กระทบมากท่�สูุ้ด้
ผ้�ท่�ขาด้แคล้นอาหิารอย้่แล้�วนั�นเอง

การผลี่ิต่อาหารในปัจจุบ้นไมื่่ย้�งย่น จึงสร้างผลี่เส่ย
แลี่ะได้ร้บผลี่กระทุบจากการเปลี่่�ยนแปลี่ง
สภาพภูมื่ิอากาศอย่างหลี่่กเลี่่�ยงไมื่่ได้ 

ด้งน้�นเป้าหมื่ายการพ้ฒนาทุ่�ย้�งย่นข้้อทุ่� 2
มื่่จุดมืุ่่งหมื่ายในการสร้างระบบการผลี่ิต่อาหาร
แลี่ะการเกษต่รทุ่�ย้�งย่น
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ร�อยล้ะ 9.9 ของประชากร

โล้กในปี ค.ศ. 2020

ขาด้สู้ารอาหิารแล้ะ

ผ้�คนกว่า 820 ล้�านคน

ต�องด้ิ�นรนเพื่่�อใหิ�มอ่าหิาร

เพื่ย่งพื่อในแต่ล้ะวัน

ชุด้ความร้�สู้่�อประสู้มเร่�องภัม้ิอากาศวิทยา
เพ่�อสน้บสนุนการบรรลีุ่เป้าหมื่ายการพ้ฒนาทุ่�ย้�งย่น

ร้�หิร่อไม่

ความอด้อยาก
ต�องหิมด้ไป
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สุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

สุขภาพเปลี่ยนแปลง เม่่ออากาศเปลี่ยนไป

สภาพภูมิิอากาศเปลี่่�ยนไป ทำำาสุขภาพมนุษย ์
เส่�ยงด้้วย

สุขภาพมนุษย์ได้รัับผลกรัะทบการัเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่่นเม่่ออากาศบรัิสุทธิ์ิ�ลดลง
ขาดแคลนนำ�าสะอาด อาหารัที่ดีต่่อสุขภาพ
และที่พักที่มั่นคง

อากาศร้้อนจากอุณหภูมิิทำ่�สูงข้�น แลี่ะมิลี่พิษ
สร้้างความิเคร้่ยด้ให้ปร้ะชากร้ในหลี่ายภูมิิภาค
ซ้ำำ�ายังทำำาให้เกิด้พาหะนำาโร้คต่่าง ๆ
แพร้่กร้ะจายไปอย่างกว้างขวางด้้วย
อย่างเช่นยุง ซ้ำ้�งเป็นพาหะของมิาลี่าเร้่ย
แลี่ะไข้เลี่ือด้ออก

ผลี่ของการ้เปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ
ยังร้วมิถ้งการ้สูญเส่ยความิหลี่ากหลี่ายทำางช่วภาพ
แลี่ะการ้สูญเส่ยแหลี่่งทำ่�อยู่อาศัยของสัต่ว์ป่า
ซ้ำ้�งอาจนำาไปสู่การ้เกิด้โร้คร้ะบาด้ข้�น

ผู้เปรัาะบาง ทั�งคนยากจนและเด็ก
ที่ต่้องการัอาหารั นำ�า และอากาศ ต่่อนำ�าหนักต่ัว
มากกว่าวัยอ่่น มีความเสี่ยงต่่อผลกรัะทบ
ด้านสุขภาพมากที่สุด ทั�งเสี่ยงขาดสารัอาหารั
และไม่มีโอกาสเข้าถึึงการัรัักษาพยาบาล
ที่มีคุณภาพในปี ค.ศ. 2019

การัต่ิดเช่่�อโรัคมาลาเรัีย

พุ่งสูงขึ�นเป็นปรัะวัต่ิการัณ ์

จากปรัิมาณยุงที่มากขึ�น

เพรัาะอากาศเปลี่ยนไป 

ด้วยจำานวนผู้ป่วย

229 ล้านคนทั่วโลก

มีผู้เสียช่ีวิต่รัาว

409,000 รัาย

ชุ่ดความรัู้ส่่อปรัะสมเรั่่องภูมิอากาศวิทยา
เพื�อสนับสนุนการ้บร้ร้ลีุ่เป้าหมิายการ้พัฒนาทำ่�ยั�งยืน

รัู้หรั่อไม่
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ชุดความรู้สื่อประสมเรื่องภูมิอากาศวิทยา
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษา
ที่มีคุณภาพ

เรียนให้้ปังเท่าทันอากาศเปล่ีี่ยนแปลี่ง

ส้�ภััยภั้มิอากาศผัันผัวน ควรเรียนร้�ให�เท่าทัน
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การศึกษาคือกุญแจสำาคัญในการเยียวยาสภัาพ
ภั้มิอากาศแปรปรวน ทีจ่ะช่่วยสร�างความเข้�าใจ
ถึงสาเหตุุ และผัลกระทบข้องความเปลี่ยนแปลงนี� 
รวมถึงช่่วยหล่อหลอมให�ผั้�ที่ได้�รับความร้�
ปรับทัศนคติุและพฤติุกรรมให�ยั่งยืนข้ึ�นเพื่อช่่วยโลก 

ดังนั�น ห้ลี่ักสูตรการศึกษาจึึงมีบทบาทสำาคัญ
ต่อการสร้างความเข้้าใจึเกี่ยวกับการเปลี่ี่ยนแปลี่ง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึึงปลีู่กฝัังทักษะ
การปรับตัว

ทว่า แม�จะเป็นส่วนหนึ่งข้องแนวทางการรับมือ
วิกฤตุสภัาพอากาศ แตุ่ระบบการศึกษาเอง
ก็ได้�รับผัลกระทบเช่่นกัน

เมื่อเกิด้อากาศแปรปรวน เช่่น พายุไซโคลนหรือ
อุทกภััย อาจทำาให�โรงเรียนตุ�องปิด้ตัุวลง หรือ
สร�างความเสียหายให�กับสถานที่และอุปกรณ์์
การเรียน และส่งผัลให�การศึกษาหยุด้ช่ะงัก 
นักเรียนไม่ได้�ไปโรงเรียน ตุ�องพลัด้ถิ่น และส้ญเสีย
โอกาสในการเรียนร้�ไปในที่สุด้

ชัดเจึนว่าการเปล่ีี่ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศ
ทำาให้้ความยากจึนเพิ่มข้ึ�น แลี่ะเด็ก ๆ ที่ลี่ำาบาก
อยู่แลี่้วก็ยิ่งข้าดโอกาสทางการศึกษา
มากข้ึ�นไปอีก

รู้ห้รือไม่

ในปี ค.ศ. 2019
เพียงแค่ร้อยลี่ะ 53
ข้องเยาวชนทั่วโลี่ก

เรียนจึบระดับ
ชั�นมัธยมศึกษา
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เมื่ออากาศเปลี่ยนไป ความเท่าเทียม
ทางเพศอาจลดตาม

ความเสมอภาคระหว่างเพศ
จะเป็นอย่างไรในยุคอากาศที่ผันผวน

ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก มีสถานภาพที่ไม่เท่าเทียม
กันในหลายสังคม ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างกันออกไป

ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้หญิงมักต้องทำางาน
อยู่ในภาคส่วนที่เสี่ยงภัยความผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศอย่างภาคเกษตรกรรม
และจะยิ่งเผชิญกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างเท่าเทียม

ในแง่นี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจเพิ่มภัยธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำาไปสู่เหตุ
ความรุนแรงต่อสตรีและการล่วงละเมิดทางเพศ
ที่มากขึ้น

ในทางกลับกัน ผู้หญิงก็สามารถมีบทบาทสำาคัญ
ฃในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อย่างการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ในการทำาเกษตรและใช้ชีวิตประจำาวัน

ชุดความรู้สื่อประสมเรื่องภูมิอากาศวิทยา
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกือบ 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยต้องเผชิญกับความรุนแรงต่อสตรีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในชีวิต

รู้หรือไม่

ความเท่าเทียม
ทางเพศ
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ภููมิิอากาศแปรปรวน และ
การมิาเยืือนของวิกฤตนำ�า

ย้อนมองโลกเราในวัันที่่�นำ�าสะอาด
สำาคััญไม่แพ้อากาศที่่�ด่

อากาศสุดขั้ั�วัที่ั�งนำ�าที่่วัมฉัับพลัน ฝนตกหนัก หรือ
แล้งสาหัส ล้วันเกิดจากสภาพอากาศที่่�แปรปรวัน
ซึ่่�งส่่งผลต่อการขาดแคลนนำ�าส่ะอาดไว้กินใช้้ 
และยัืงเก่�ยืวเนื�องไปถึึงสุ่ขอนามิัยื ตลอดจน
การช้ลประทานด้วยื

นำ�าสะอาด เป็นสิ�งจำาเป็นต่อสุขั้ภาวัะที่่�ด่
ซึ่่�งจะช่่วัยลดการแพร่กระจายขั้องโรคัระบาด
อย่างโคัวัิด-19 การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจยิ�งเพิ�มอัตราการขั้าดแคัลนนำ�าที่ั�วัโลก และ
ชุ้มิช้นท่�มิ่รายืได้น้อยื มิักเป็นชุ้มิช้นท่�ได้รับ
ผลกระทบมิากหรือเส่่�ยืงต่อการขาดแคลนนำ�ากิน
นำ�าใช้้มิากท่�สุ่ด

ในปี ค.ศ. 2020 

ประช้ากรโลกกว่า

ร้อยืละ 26

ยืังขาดนำ�าดื�มิ

ส่ะอาด

รู้หรือไมิ่

ชุ้ดความิรู้ส่ื�อประส่มิเรื�องภููมิิอากาศวิทยืา
เพื�อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งยืน

นำ�าส่ะอาด
และสุ่ขอนามิัยื
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พลัังงานเผาไหม้้ สร้้างภััยภัูม้ิอากาศ

การเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลิโดยม้นุษย์
ประทุุให้เกิดการเปลิ่�ยนแปลิงสภาพภูม้ิอากาศ 

ถึึงจะต้้องจำากัดภัาวะโลักร้้อนไม้่ให้อุณภูัม้ิโลักเพิ�ม้เกิน
1.5 องศาเซลัเซียสต้าม้ข้้อต้กลังปาร้ีส

แต้่รั้ฐบาลัหลัายปร้ะเทศยังคงจะผลัิต้พลัังงานด้วย
เชื้้�อเพลัิงฟอสซิลัไปถึึงปี ค.ศ. 2030ซึ�งม้ากเป็นสองเท่าข้องที�ควร้จะเป็น

ชืุ้ดความ้รู้้ส้�อปร้ะสม้เร้้�องภัูม้ิอากาศวิทยา
เพ้�อสนับสนุนการบรรลิุเป้าหม้ายการพัฒนาทุ่�ยั�งย้น

พลัังงานสะอาด
ร้าคาถึูก

รู้้หร้้อไม้่

การใชื้้ถึ่านหินโดยม้นุษย์
ทำาให้เกิดการ้เปลัี�ยนแปลังสภัาพภัูม้ิอากาศ
ม้ากทุ่�สุดเป็นปัจจัยแรก รองลิงม้าค้ือ
การใชื้้ก๊าซิแลิะนำ�ามั้น

ทุุกวัันน่� ถึงหลิายประเทุศเศรษฐกิจเกิดใหม้่
ต่่างม้่ส่วันร่วัม้ในการปลิ่อยก๊าซิเร้อนกระจก
แต่่ประเทุศรายได้สูงยังคืงเป็นผู้ปลิ่อยก๊าซิ
เร้อนกระจกหลิักม้าอย่างยาวันานนับแต่่อด่ต่
แลิะปลิ่อยทุิ�งปัญหาน่�ม้าแลิ้วัหลิายสิบปี

จร้ิงอยู่ว่าการ้เพิ�ม้ข้ึ�นข้องปร้ะชื้ากร้
แลัะการ้พัฒนาเศร้ษฐกิจทั�วโลัก
ทำาให้จำาเป็นต้้องใชื้้พลัังงานม้ากข้ึ�น
แต่่พวักเราสาม้ารถร่วัม้ใจหันไปใชื้้พลิังงานสะอาด
ทุั�งจากแสงอาทุิต่ย์ ลิม้ นำ�า คืวัาม้ร้อนใต่้พิภพ 
แลิะพลิังงานทุดแทุนอ้�น ๆ เพ้�อทุ่�จะสู้ภัย
ภูม้ิอากาศทุ่�ผันผวันต่าม้เป้าหม้ายทุ่�วัางไวั้
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เศรษฐกิิจไม่่พััฒนา ถ้้าไม่รั่กิษาภููม่ิอากิาศ

อากาศเปลี่่�ยนแลี่้วไม่่รัับมื่อ
นำาไปสู่่่ต้้นทุุนทุางเศรัษฐกิจทุ่�สู่่งขึ้้�น

หากิยังไม่่สาม่ารถ้รับม่ือกิับ

สภูาพัอากิาศที่เปลี่ยนไปได้ 

เศรษฐกิิจโลกิอาจต้องสูญเสีย

เม่็ดเงิน เกิือบร้อยละ 20 ของ

มู่ลค่าผลิตภูัณฑ์องค์รวม่ของ

แต่ละประเทศ (GDP)

หากยังไม่่ลี่งทุุนแก้วิกฤต้ิอากาศแปรัปรัวน
ทุ่�เกิดจากพวกเรัาเอง ผลี่เสู่่ยทุางเศรัษฐกิจ
จะสู่่งกว่าต้้นทุุนทุ่�ต้้องใช้เสู่่ยอ่ก

นี่หม่ายความ่ว่า ความ่เจริญจากิกิารพััฒนา
และเศรษฐกิิจตลอดหลายสิบปีที่ผ่านม่า
เสี่ยงต่อปัญหาสภูาพัอากิาศนี้ด้วย
ซึ่งกิ็เป็นผลจากิกิลไกิทางเศรษฐกิิจเองเช่นกิัน

การัยับยั�งวิกฤต้สู่ภาพภ่ม่ิอากาศ การัลี่ด
การัปลี่่อยก๊าซเรัือนกรัะจกให้ได้ต้าม่เป้าหม่าย 
ต้้องมุ่่งสู่่่เศรัษฐกิจสู่่เขึ้่ยว-เศรัษฐกิจหมุ่นเว่ยน 
แลี่ะนำาเทุคโนโลี่ย่สู่ะอาดม่าใช้ เพื�อจะได้ไม่่ต้้อง
ปลี่่อยก๊าซเรัือนกรัะจกโดยไม่่จำาเป็น

การัยับยั�งวิกฤต้สู่ภาพภ่ม่ิอากาศ การัลี่ด
การัปลี่่อยก๊าซเรัือนกรัะจกให้ได้ต้าม่เป้าหม่าย 
ต้้องมุ่่งสู่่่เศรัษฐกิจสู่่เขึ้่ยว-เศรัษฐกิจหมุ่นเว่ยน 
แลี่ะนำาเทุคโนโลี่ย่สู่ะอาดม่าใช้ เพื�อจะได้ไม่่ต้้อง
ปลี่่อยก๊าซเรัือนกรัะจกโดยไม่่จำาเป็น

ชุดความ่รู้สื่อประสม่เรื่องภููม่ิอากิาศวิทยา
เพื�อสู่นับสู่นุนการับรัรัลีุ่เป้าหม่ายการัพัฒนาทุ่�ยั�งยืน

งานที่ดีและ
เศรษฐกิิจที่เติบโต

รู้หรือไม่่
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ใช้้วิิทย์์พิิช้ิตภััย์ภัูมิิอากาศรวิน

พิลังงานไฟฟ้าเกือบ

1 ใน 3 ทัว่ิโลก

ผลิตจากแหล่ง

พิลังงานหมิุนเวิีย์น

ถึงเวลารวมพลังนวัตกรรมสีีเขีียว
ต่อลมหายใจแห่งอนาคต

ถ้าจะลดคาร์บอน สีร้างเศรษฐกิจสีะอาด 
นวัตกรรมเป็็นสีิ�งสีำาคัญที่ี�ต้องมีในการขีับเคล่�อน
เราไป็ขี้างหน้า ตลอดจนการใช้้แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนในช้ีวิตป็ระจำาวัน ที่ั�งยานยนต์
ครัวเร่อน และ ภาคอุตสีาหกรรม
เพ่�อลดการป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก

ขีณะที่ี�เที่คโนโลยีเม่องอัจฉริยะ (Smart City) 
เป็็นอีกที่างเล่อกหนึ�งที่ี�ช้่วยเพิ�มป็ระสีิที่ธิิภาพ
การใช้้พลังงานให้กับเม่อง
ที่ั�งในด้านสีาธิารณูป็โภค ระบบการขีนสี่ง หร่อ
ระบบจัดการภัยแล้งและอุที่กภัย ไม่ต้องกังวล
เร่�องความอดอยากขีาดแคลนนำ�าอีกต่อไป็

แต่นวิัตกรรมิอย์่างเดีีย์วิ แก้วิิกฤติสภัาพิ
ภัูมิิอากาศไมิ่ไดี ้ หากเราทุี่กคน ทีุ่กภาคสี่วน
ไม่สีร้างพลังขีับเคล่�อนไป็ด้วยกัน

ชุ้ดีควิามิรู้สื่อประสมิเรื่องภูัมิิอากาศวิิทย์า
เพ่�อสีนับสีนุนการบรรลุเป็้าหมายการพัฒนาที่ี�ยั�งย่น

อุตสาหกรรมิ นวิัตกรรมิ
และโครงสร้างพิื้นฐาน

รู้หรือไมิ่
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เมื่่�อภููมื่ิอากาศท้้าท้ายความื่เสมื่อภูาค 

คนร่ำ��าร่ำวยท่้�สุด

ซึ่่�งมื่อ่ยู�เพี่ยงร่ำ้อยละ 1 

คร่ำอบคร่ำองท้รั่ำพีย์สินถึ่ง

ร่ำ้อยละ 43
ของโลก

การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศทวี่คููณ
ความื่เหล่�อมื่ล��าไปท้ั�วโลก

การเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ ท�าให้การลี่ด
คูวีามิเหลี่ื�อมิลี่�้ำาทั้ำงภายในแลี่ะระหวี่างประเทศ
ท�าได้ยากกวี่าเดิมิ

สาเหตุหลี่ักมิาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแลี่ะสังคูมิ 
เช่น รายได้ เพศสภาพ การศึกษา อายุ แลี่ะสุขภาพ 
ท่�ท�าให้ผู้คูนยิ�งเปราะบางแลี่ะมิ่คูวีามิเส่�ยงต่อ
สภาพอากาศมิากขึ้ำน

กล�าวค่อคนร่ำวยจะไดร้่ำับผลกร่ำะท้บจากการ่ำ
เปล่�ยนแปลงสภูาพีภููมื่ิอากาศเพีย่งเล็กน้อย เพีร่ำาะ
สามื่าร่ำถึตั�งร่ำับปรั่ำบตัวได้ด่กว�า ในขณะท้่�คนยากจน
จะถึูกปะท้ะด้วยผลกร่ำะท้บอันรุ่ำนแร่ำง

ดังนั้ำนแต่ลี่ะประเทศจึงจ�าเป็นต้องมิ่กลี่ไกสนับสนุน 
แลี่ะคูวีามิมิุ่งมิั�นทางการเมิืองท่�จะให้คูวีามิชว่ียเหลี่ือ
ผู้ท่�เปราะบางท่�สุด โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้คูนชายขอบ
ของสังคูมิ ทั้ำงท่�มิาจากคูวีามิยากจน อายุ เพศสภาพ 
หรือคูวีามิพิการ 

กลี่ไกสนับสนุน อาจมิ่ทั้ำงการให้เงินอุดหนุนในด้าน 
การประกันภัย ท่�อยู่อาศัยเพื�อสังคูมิ บริการสุขภาพ
ด่ไมิ่มิ่คู่าใช้จ่าย ตลี่อดจนการตั้ำงรับภัยพิบัติท่�ด่

ทั้ำงน่้ำระหวี่างประเทศต่าง ๆ  ก็จ�าเป็นต้องมิ่เงินทุน
เพื�อสภาพภูมิิอากาศ แลี่ะการถ่ายโอนทรัพยากรจาก
ประเทศท่�อุดมิสมิบูรณ์ไปยังประเทศท่�ขาดแคูลี่น
ทรัพยากรด้วีย เพื�อสร้างคูวีามิยืดหยุ่นแลี่ะ
ป้องกันไมิ่ให้การเปลี่่�ยนแปลี่ง สภาพภูมิิอากาศ
สร้างคูวีามิเหลี่ื�อมิลี่�้ำาในโลี่กไป มิากกวี่าน่้ำ

ชุดความื่ร่ำู้ส่�อปร่ำะสมื่เร่ำ่�องภููมื่ิอากาศวิท้ยา
เพื�อสนับสนุนการบรรลีุ่เป้าหมิายการพัฒนาท่�ยั�งยืน

ลดความื่เหล่�อมื่ล��า

ร่ำ ู้หร่ำ่อไมื่�
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อากาศเปลี่ยน-เมืองเปลี่ยน พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ประชากรโลกกว่า

ร้อยละ 55 อาศัยอย่่ใน

ชุมชนเมือง หน่่งในพื�นที่ี่

ที่ี่เปราะบางและส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลง

ภู่มิอากาศเช่นกัน

ทุุกคนค่่ควรกับโลกทุ่�สะอาด และ
ไม่่ขาดชุุม่ชุนส่เข่ยว

ชุุม่ชุนเม่ืองพัฒนาและขยายตััวอย่างรวดเร็ว
แตั่หลายครั�งการวางแผนรับม่ือไม่่เพ่ยงพอและ
ไม่่ทัุนการเตัิบโตัอย่างก้าวกระโดด รวม่ทุั�ง
การเปล่�ยนแปลงสภาพภ่ม่ิอากาศทุ่�เกิดข้�น
ทุั�งอากาศผันผวนสุดขั�ว หรือโรคระบาด
ทุ่�อาจตัาม่ม่า

และแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางที่ี่เสี่ยงที่ี่สุดคืือ
ผ่้อาศัยอย่่ในชุมชนแออัดในเมืองนั่นเอง 
 
ดังนั�นความ่ยั�งยืนของชุุม่ชุนเม่ืองม่่ผลโดยตัรง
ตั่อความ่อย่่รอดของผ่้คน อย่าลืม่ว่าเม่ืองใหญ่่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกม่ากถ้งสาม่ในส่�ส่วนของ
ปริม่าณก๊าซเรือนกระจกทุั�วโลก

ปัจจุบัน ชุุม่ชุนเม่ืองทุ่�ยั�งยืนตัั�งรับปรับตััว
กับสภาพภ่ม่ิอากาศทุ่�ผันผวนได้ในหลายวิธี่
ทุั�งการปรับปรุงระบบระบายนำ�า ลดพื�นทุ่�
สิ�งปล่กสร้าง เพิ�ม่พื�นทุ่�ส่เข่ยว รวม่ถ้งลดม่ลพิษ
ทุางอากาศจากการขนส่งและอุตัสาหกรรม่ 
 
เม่ืองแห่งอนาคตัสร้างได้ด้วยการพัฒนา
แบบคาร์บอนตัำ�า เน้นระบบขนส่งสาธีารณะ
แทุนการใชุ้รถยนตั์ส่วนตััว และผลิตัอาหาร
ในเม่ืองได้ด้วยพลังงานหมุ่นเว่ยน

แล้วตัอนน่�เม่ืองทุ่�เราอย่่ เข้าใกล้กับเม่ือง
ในอุดม่คตัิแห่งอนาคตัน่�แล้วหรือยัง

ชุดคืวามร่้สื่อประสมเรื่องภูม่ิอากาศวิที่ยา
เพื�อสนับสนุนการบรรลุเป้าหม่ายการพัฒนาทุ่�ยั�งยืน

เมืองและชุมชน
ที่ี่ยั่งยืน

ร่้หรือไม่
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อากาศรวนเก่�ยวอะไรกับการผลิิตแลิะการบริโภค

ข้้อมููลิตั�งแต่

ปีี ค.ศ. 2000 ถึึง 

2017 พบว่า

คนหนึ�งคนใช้ว้ัสดุุ

เพิ�มูข้ึ�นกว่าร้อยลิะ 

40 จากเดิุมู

แค่เปลี่ยนพฤติกรรม-ลดการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงฟอสซิล ก็ช่วยโลกได้

การผลิตและบริโภคของมนุษย์ โดยเฉพาะ
การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเร่งทำำาให้้
ภูมิอากาศเปลี่ยนไป

เห็นไดุ้จากสิ�งแวดุลิ้อมูท่ี่�เส่�อมูโที่รมู
ก๊าซเร่อนกระจกสูงเปี็นปีระวัติการณ์์ เพราะ
เศรษฐกิจไมู่สมูดุุลิ ภาคการผลิิตไมู่ยั�งย่น 

การแก้ไขปัญห้าเริ่มได้จากภาครัฐจัดระบบ
การผลิตให้ม่ ลดการปล่อยมลพิษให้้มากทำี่สุด
มุ่งเป้าเพื่อให้้บรรลุการกำาจัดคาร์บอน
จนเป็นศูนย์ ตลอดจนให้้ความรู้
สร้างความเข้าใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรม ผู้คนห้ันมากินใช้กันอย่างรับผิดชอบ
กล่าวคือ ผู้ทำี่มีฐานะควรบริโภคอย่างยั่งยืน
กินใช้ให้้น้อยลง จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นทำ์
ส่วนตัวได้

สุดทำ้าย ห้ากไม่เปลี่ยนวิธีีใช้ชีวิต
ห้ันมาบริโภคอย่างยั่งยืน ก็จะไม่พร้อมต้านภัย
อากาศเปลี่ยนแปลง

ชุ้ดุความูรู้ส่�อปีระสมูเร่�องภมููิอากาศวทิี่ยา
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าห้มายการพัฒนาทำี่ยั่งยืน

ผลิิตแลิะบริโภค
อย่างมู่ความูรับผิดุช้อบ

รู้หร่อไมู่
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รัับมืือกัับกัารัเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศ

ในปี ค.ศ. 2009

สำานักัเลี่ขาธิิกัารักัรัอบอนุสัญญา 

UNFCCC เปิดโอกัาสให้้

ผูู้้แทนเยาวชนเข้ามืามื่ส่วนรั่วมื

ในกัารัปรัะชุมืเรัื�อง

กัารัเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ

ของสห้ปรัะชาชาติิ

รั่วมืกัับผูู้้นำา
รัะดับนโยบาย

แม้้จะม้ีการให้้คำำาม้่�นสั่ญญาในระด่ับนานาชาติิ
แติ่วิิกฤติสัภาพภูม้ิอากาศก็ย่งคำงดัำาเนินติ่อไป

คำวิาม้พยายาม้สัู้ภ่ยคำุกคำาม้ที่ี�ให้ญ่ที่ี�สัุดัของ
ม้นุษยชาติิก่อติ่วิข้�นที่ี�การประชุม้สัห้ประชาชาติิ
วิ่าดั้วิยสัิ�งแวิดัล้้อม้แล้ะการพ่ฒนา ห้รือการประชุม้ 
Earth Summit ปี คำ.ศ. 1992 ณ กรุงริโอเดัจาเนโร
นำาไปสัู่อนุสั่ญญาสัห้ประชาชาติิวิ่าดั้วิยการ
เปล้ี�ยนแปล้งสัภาพภูม้ิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
- UNFCCC) เปิดัฉากการร่บม้ือวิิกฤติิภูม้ิอากาศ 
คำวิาม้ห้วิ่งเดัียวิเพื�อโล้กของเรา 

อีกห้มุ้ดัห้ม้ายสัำาคำ่ญ ผูู้้นำาโล้กจ่บม้ือก่นแก้วิิกฤติิ
โล้กร้อนดั้วิยการบรรลุ้คำวิาม้ติกล้งปารีสั (Paris 
Agreement) ในปี คำ.ศ. 2015 เพื�อไม้่ให้้อุณห้ภูม้ิ
เฉล้ี�ยโล้กเพิ�ม้ข้�นไม้่เกิน 1.5 องศาเซล้เซียสั ห้รือ
อย่างม้ากสัุดัก็ติ้องเพิ�ม้ไม้่เกิน 2 องศาเซล้เซียสั 
โดัยจะติ้องล้ดัการปล้่อยก๊าซเรีอนกระจกสัุที่ธิิให้้
เป็นศูนย์ภายในปี คำ.ศ. 2050 

แมื้ห้ลี่ายปรัะเทศได้ให้้สัติยาบันในอนุสัญญา 
UNFCCC แลี่ะความืติกัลี่งปารั่สแลี่้ว แติ่ห้ากั
ยังไมื่แกั้ไข ไมื่ลี่ดกัารัปลี่่อยกั๊าซเรัือนกัรัะจกั
เป้าห้มืายท่�วางไว้กั็ยังคงดูเลี่ือนลี่าง

จะแกั้โลี่กัรั้อนได้ห้รืัอไมื่ อยู่ท่�เรัาจะ “ลี่งมืือทำา” 
กัารัลี่งทุนสู้วิกัฤติิภูมืิอากัาศ จัดสรัรัเงินทุนให้้
เพ่ยงพอ โดยเฉพาะกัารักั้าวไปข้างห้น้า
พรั้อมื ๆ กััน ให้้ความืสำาคัญกัับกัลีุ่่มืปรัะเทศ
พัฒนาน้อยท่�สุดแลี่ะรััฐห้มืู่เกัาะท่�กัำาลัี่งพัฒนา 
เป็นเรัื�องท่�มืองข้ามืไมื่ได้เลี่ย

ชุดความืรัู้สื�อปรัะสมืเรัื�องภูมืิอากัาศวิทยา
เพื�อสัน่บสันุนการบรรลุ้เป้าห้ม้ายการพ่ฒนาที่ี�ย่�งยืน

แกั้ปัญห้าโลี่กัร้ัอน

รัู้ห้รัือไมื่



ภา
พถ่

าย
: S

er
ge

UW
Ph

ot
o/

Sh
ut

te
rst

oc
k.c

om
TH

/E
O
/2

2/
00

7-
EN

G

ชีีวิิตในนำ��เป็็นอย่่�งไรเมื่่�ออ�ก�ศเป็ลี่ี�ย่นไป็

โลี่กร้อนทำำ�แนวิป็ะก�รัง

ทำี�ใหญ่่ทำี�สุุดของโลี่ก

(เกรตแบร์ริเออร์รีฟ - Great 

Barrier Reef) เสุ่�อมื่โทำรมื่

ลี่งไป็ถึึงร้อย่ลี่ะ 50

ในช่ีวิงไมื่่กี�ทำศวิรรษ

ทำี�ผ่่�นมื่�

โลกร้้อน ทะเลร้้อน ชุุมชุน (เสี่่�ยง) เดืือดืร้้อน

เชี่�อไหมื่วิ่� ระบบภููมื่ิอ�ก�ศ ไมื่่ได้มื่ีแค่่สุภู�พ
อ�ก�ศเทำ่�นั�น แต่ย่ังรวิมื่ถึึงทำ้องทำะเลี่
ซึ่ึ�งมื่ีอิทำธิิพลี่ต่อวิงจรชีีวิิตในนำ��แลี่ะชี�ย่ฝั่่�ง

เมื�อร้ะดืับนำ�าในมหาสี่มุทร้เป็็นกร้ดื ทะเลร้้อนขึ้้�น 
ออกซิิเจนจะลดืลง จนสี่ภาพไม่เหมือนเดิืม

วงจร้โลกร้้อนแป็ร้ป็ร้วนมากขึ้้�น
เมื�อมนุษย์ทำาป็ร้ะมงอย่างไม่ยั�งยืน แถมยังทิ�งขึ้ยะ
ลงทะเลกันตลอดื เหล่าน่�ล้วนทำาโลกเสี่่�ยง
กร้ะทบชุ่วิตในนำ�าและร้ะบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็็น 
สี่าหร้่าย แนวป็ะการ้ัง ป็่าชุายเลน ท่�ลุ่มนำ�าเค็็ม 
หร้ือแนวหญ้้าทะเล ฯลฯ

เมื�อทะเลอย่่ไดื้ ทุกชุ่วิตล้วนอย่่ไดื้ การ้ชุ่วยให้
ท้องทะเลและชุายฝั่่�งอย่่ร้อดืค็ือทางออกเดื่ยว
ในการ้สี่่้วิกฤติภ่มิอากาศ การ้ร้ักษาท้องทะเล
ขึ้องเร้าไม่ไดื้ม่แค็่วิธี่เดื่ยว แต่เร้ิ�มไดื้ดื้วยการ้ทำาให้
มหาสี่มุทร้เป็็นพื�นท่�ผลิตพลังงานหมุนเว่ยน
ทำาป็ร้ะมงยั�งยืน ฟื้้�นฟื้่ร้ะบบนิเวศ จัดืตั�งพื�นท่�
อนุร้ักษ์ และเดืินเร้ือสี่มุทร้ป็ลอดืก๊าซิเร้ือนกร้ะจก 
เป็็นต้น

ชีุดค่วิ�มื่รู้สุ่�อป็ระสุมื่เร่�องภููมื่ิอ�ก�ศวิิทำย่�
เพื�อสี่นับสี่นุนการ้บร้ร้ลุเป็้าหมายการ้พัฒนาท่�ยั�งยืน

ชีีวิิตในนำ��

ร ู้หร่อไมื่่
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ชีีวิิตบนบกในวิันที่ี�อากาศแปรเปลีี่�ยน

ทีุ่กวัินนี� สิิ่�งมีีชีีวิิต
กวิ่า 1 ใน 4 สิ่ายพัันธุ์ุ�กำาลัี่งเสิ่ี�ยงสิู่ญพัันธุุ์�

ที่ั�วิโลี่ก

อากาศปรวนเร่งระบบนิเวศให้้เสี่่�ยงภัย

ทุุกชี่วิตบนบกเสี่่�ยงต่อการเปลี่่�ยนแปลี่งสี่ภาพ
ภูมิิอากาศ เมิ่�ออากาศเปลี่่�ยนความิห้ลี่ากห้ลี่าย
ทุางช่ีวภาพอาจสีู่ญห้าย พ่�นดิินเสี่่�อมิโทุรมิ แลี่ะ
ห้ลี่ายพ่�นทุ่�แลี่้งจัดิจนอาจกลี่ายเป็นทุะเลี่ทุราย 
จนแทุบจะอยู่ไมิ่ไดิ้ ถึงขนาดิทุ่�ว่าวิกฤติน่�เป็นภัย
ทุำาลี่ายลี่้างระบบนิเวศบนบกทุ่�ให้ญ่ทุ่�สีุ่ดิ

การตัดิไมิ้ทุำาลี่ายป่า บุกรุกถิ�นทุ่�อยู่อาศัยของสี่ัตว์ 
ห้ร่อแมิ้แต่การทุำาป่าเศรษฐกิจแลี่ะปศุสี่ัตว์
ลี่้วนนำาไปสีู่่การปลี่่อยก๊าซเร่อนกระจกมิห้าศาลี่
จนเป็นภัยต่อชี่วิตบนบก

ทุางออกวิกฤติน่�ค่อพวกเราต้องเร่ยนรู้ทุ่�จะปรับ
อย่างการห้ันมิาใชี้ทุ่�ดิินอย่างยั�งย่นเพ่�อการเกษตร
ห้ร่อการอนุรักษ์-ฟื้้�นฟืู้ทุ่�ดิิน แลี่ะดิูแลี่ป่าไมิ้แลี่ะ
ระบบนิเวศดิ้วยห้ลี่ักวิทุยาศาสี่ตร์ เป็นต้น

ชีุดควิามีรู้สิ่ื�อประสิ่มีเรื�องภมูีิอากาศวิิที่ยา
เพ่�อสี่นับสี่นุนการบรรลีุ่เป้าห้มิายการพัฒนาทุ่�ยั�งย่น

ชีีวิิตบนบก

รู้หรือไมี่
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ความเป็็นธรรมไม่เท่่ากััน เม่�อภููมิอากัาศยัังไม่นิ�ง

ถ้าโลกัร้อนขึ้นอกีั2 องศาเซลเซยีัสป็ระชากัรในท่วีป็แอฟริกัากัว่าครึ�งจะเสี�ยังต่อกัารขาดสารอาหาร

จะช่่วยแก้้ความเหลื่่�อมลื่ำ�า ต้้องแก้้วิก้ฤต้ิอาก้าศไปด้้วย
ความเป็นธรรมด้้านภูมิอาก้าศที่่�หลื่่นหายก้็เช่่นก้ัน

คนที่ั�วโลื่ก้รับผลื่ของก้ารเปลื่่�ยนแปลื่งสภาพ
ภูมิอาก้าศอย่างสุด้ขั�วต้่างก้ัน จนก้ลื่ายเป็
นความไม่เที่่าเที่่ยม คนยาก้จนเส่�ยงก้ว่าคนที่่�ม่
ความมั�งคั�ง ผู้หญิิงได้้รับผลื่ก้ระที่บมาก้ก้ว่าผู้ช่าย 
โด้ยเฉพาะคนรุ่นหลัื่งแลื่ะผู้สูงวัยที่่�ม่ภาวะเส่�ยง
ด้้านสุขภาพมาก้ก้ว่า

ความเป็นธรรมด้้านสภาพภูมิอาก้าศจะคำานึงถึง
ข้อแต้ก้ต้่างด้้านสิที่ธิมนุษยช่นระหว่างก้ลืุ่่มคน
ทุี่ก้ช่่วงอายุ เพศ แลื่ะภูมิภาค รวมถึงรัก้ษาสมดุ้ลื่
ของต้้นทีุ่นแลื่ะผลื่ประโยช่น์ที่่�ทีุ่ก้คนจะได้้รับ

หาก้ขาด้ความเป็นธรรมด้้านสภาพภูมิอาก้าศ
แลื่ะไม่ม่มิติ้ที่างจริยธรรม อาก้าศที่่�เปลื่่�ยนแปลื่ง
จะเพิ�มความเหลื่่�อมลื่ำ�าของผลื่ก้ระที่บจาก้วิก้ฤต้ิ
อันไร้พรมแด้นน่�

ชุดความรู้ส่�อป็ระสมเร่�องภููมิอากัาศวิท่ยัา
เพ่�อสนับสนุนก้ารบรรลืุ่เป้าหมายก้ารพัฒนาที่่�ยั�งย่น

สันตภิูาพ ยัุติธรรม
และสถาบัน
ท่ี�เข้มแข็ง

รู้หร่อไม่
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ร่่วมมือ ร่่วมใจ สู่่่การ่พิิชิิตเป้้าหมายภู่มิอากาศ

ในป้ี 2020
ผู้่�ก่อมลพิิษร่ายใหญ่่ที่่�สูุ่ด

5 อันดับแร่กของโลก 
ป้ล่อยก๊าซคาร่์บอนเป้็น

สู่ัดสู่่วนถึึงร่�อยละ
60 ที่ั�วโลก

เพ่�อเรา เพ่�อโลก เพราะการแก้วิกฤติ
นัับเป็็นักิจของทุุกชาติิ

ป็ัญหาระดัับโลกอย่างวิิกฤติิสภาพภูมิิอากาศ
แก้ยากหากขาดัควิามิร่วิมิมิ่อระหวิ่างป็ระเทุศ 
แมิ้แติ่ในัระดัับบุคคล ป็ระชากรโลกติ้องมิองไป็
ทุ่�เป็้าหมิายเดั่ยวิกันั จึงจะลดัการป็ล่อย
ก๊าซเร่อนักระจกไดั้ติามิแผนัทุ่�วิางไวิ้ 

การ่สู่นับสู่นุนป้ร่ะเที่ศที่่�ขาดที่รั่พิยากร่ให�รั่บมือ
และป้รั่บตัวต่อวิกฤติสู่ภูาพิภู่มิอากาศได�
เป้็นวาร่ะสู่ำาคัญ่ที่่�ป้ร่ะเที่ศที่่�ม่ความมั�งคั�ง
จะสู่ามาร่ถึชิ่วยร่ับผู้ิดชิอบเชิ่นกัน

อ่กหนัึ�งกลไกสำาคัญ กรอบอนัุสัญญา
สหป็ระชาชาติิวิ่าดั้วิยการเป็ล่�ยนัแป็ลง
สภาพภูมิิอากาศ (UNFCCC) เป็็นัส่�อกลาง
ในัการป็ระสานัควิามิร่วิมิมิ่อระหวิ่างหลากหลาย
องค์กรทุ่�เก่�ยวิข้องกับการจัดัการวิิกฤติิ
ดั้านัสิ�งแวิดัล้อมินั่� อย่างในัภูมิิภาคเอเช่ยแป็ซิฟิิก 
ทุ่มิงานัสหป็ระชาชาติิร่วิมิกันัจัดัทุำาชุดัควิามิรู้
ส่�อป็ระสมินั่� เพ่�อป็ระโยชนั์ติ่อสาธารณะ
ในัดั้านัการเพิ�มิพูนัควิามิรู้ควิามิเข้าใจ
เร่�องการเป็ล่�ยนัแป็ลงสภาพภูมิิอากาศติ่อไป็

ชิุดความร่่�สู่ื�อป้ร่ะสู่มเร่ื�องภู่มิอากาศวิที่ยา
เพ่�อสนัับสนัุนัการบรรลุเป็้าหมิายการพัฒนัาทุ่�ยั�งย่นั

ความร่่วมมือเพิื�อ
การ่พัิฒนาที่่�ยั�งยืน
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