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บทน�า

 รายงานนี้ จัดท�าเป็นฉบับภาษาไทยจากบทสรุปฉบับภาษาอังกฤษ

ส�าหรบัผูก้�าหนดนโยบาย (Summary for Policymarkers : SPM) ของรายงาน

ประเมนิสถานการณ์ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ฉบบัท่ี 5 (The Fifth 

Assessment Report : AR5) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change : 

IPCC) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศท�าหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงาน AR5 จะเป็นรายงาน

สังเคราะห์โดยบูรณาการจากรายงาน 3 ฉบับ จัดท�าโดย คณะท�างาน 3 ชุด 

ได้แก่ คณะท�างานชุดที่ 1 (WK I) เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพที่เกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะท�างานชุดที่ 2 (WK II) เป็น 

การประเมินผลกระทบความเปราะบาง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และคณะท�างานชุดที่ 3 (WK III) เป็นเรื่องมาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจก

 เนื่องจากการจัดท�ารายงานของ IPCC เป็นการสังเคราะห์ผล 

ของการศึกษาวิจัย และสถิติข้อมูลจากระบบสังเกตการณ์ทั่วโลก ท�าให้วิธ ี

การสื่อสารผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ มีปัจจัยที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ 

และความไม่แน่นอนของการได้มาซึ่งข้อมูล โดยแสดงเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือเรื่องของความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูล 

โดยขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ คุณภาพ และความคงเส้นคงวาของ

หลักฐานที่ได้มา (เช่น ความเข้าใจในกลไก ทฤษฎี ข้อมูล โมเดล 

ความเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ และระดับความเห็นท่ีตรงกัน ซึ่ง 

ความน่าเชื่อถือจะแสดงในเชิงคุณภาพ)

AW ipcc.indd   5 2/10/59 BE   9:02 AM



IPCC Fifth Assessment Synthesis Report Summary for Policymakers
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย6

 • การวดัเชงิปรมิาณในเรือ่งความไม่แน่นอนหรอืความคลาดเคลือ่น

จะแสดงในรูปแบบความน่าจะเป็น (ขึ้นอยู่กับค่าการวิเคราะห์     

ทางสถิติของข้อมูลจากการสังเกตการณ์ หรือผลจากแบบจ�าลอง 

หรือจากความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ) รายงานนี้ได้ส่ือสารในเร่ือง 

ระดับความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้ชนิด ปริมาณ คุณภาพ          

และความคงเส้นคงวาของหลักฐาน แสดงระดับโดยใช้ค�าว่า 

“จ�ากัด”“ปานกลาง” หรือ “เข้มแข็ง” และใช้ค�าว่า “ต�่า” 

“ปานกลาง” และ “สูง” แสดงระดับความเห็นท่ีตรงหรือ

สอดคล้องกัน

 • ความเชื่อมั่น แสดงระดับใน 5 ระดับโดยใช้ค�าว่า “ต�่ามาก” 

“ต�่า”“ปานกลาง”“สูง” และ “สูงมาก”

 • ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ แสดงในหลายระดับตั้งแต่ความ 

น่าจะเป็นที่ร้อยละ 0-1 จนถึงระดับสูงสุดที่ร้อยละ 99-100 

 เน่ืองจากรายงานฉบับนี ้จัดท�าขึน้เพือ่ให้ข้อมลูกบัระดบัผูบ้ริหารของ

ประเทศ ดังนั้นในแต่ละเรื่องจึงไม่มีรายละเอียดมากนัก ซึ่งหากต้องการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ (AR5) 

และรายงานจากคณะท�างานทั้ง 3 ชุด (http://www.ipcc.ch/report/ar5/

index.shtml) 
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SPM 1. การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการสังเกตการณ์และสาเหตุที่ท�าให้เกิด                 

การเปลีย่นแปลง (Observed Changes and their Causes)

 เป็นท่ีชัดเจนแล้วว่าอิทธิพลของมนุษย์ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อระบบภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ใน

ระดับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศส่งผล 

กระทบอย่างกว้างขวางต่อมนุษย์และระบบนิเวศทางธรรมชาติ

SPM 1.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศท่ีได้จากการ

สังเกตการณ์ (Observed Changes in the climate 

system)

 เป็นที่ชัดเจนว่าอุณหภูมิที่ เพิ่มขึ้นของระบบภูมิอากาศบนพ้ืน 

ผิวโลก เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ซ่ึงมากกว่าช่วง

ทศวรรษก่อนหน้าปี ค.ศ.1850 ในช่วงตั้งแต่ ค.ศ.1983-2012 ค่อนข้างจะร้อน

ที่สุดในระยะเวลา 30 ปีในช่วงปลายประมาณ 1400 ปีที่ผ่านมาในบริเวณ           

ขั้วโลกเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีวิธีการประเมิน (ระดับความเชื่อม่ันปานกลาง) 

ข้อมูลอุณหภูมิรวมของพื้นผิวดินและมหาสมุทรเฉล่ียค�านวณจากหลายชุด           

ข้อมูลแล้วแนวโน้มจะร้อนขึ้น 0.85 (0.65 ถึง 1.06) องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่า

ในช่วงปี ค.ศ.1880-2012 นอกจากอุณหภูมิเฉล่ียของพ้ืนผิวโลกท่ีสูงข้ึน 

ในช่วงหลายทศวรรษแล้วยังมีความแปรปรวนในระหว่างปีอีกด้วย เนื่องจาก

ความแปรปรวนขึ้นกับการเก็บข้อมูลระยะส้ันมีความอ่อนไหวสูง วันที่เร่ิม 

และสิ้นสุดไม่ได้สะท้อนแนวโน้มของภูมิอากาศในระยะยาว อาทิเช่น อัตราการ

ร้อนขึ้นของอุณหภูมิท่ีอยู่สูงกว่าช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (ในช่วง ค.ศ.1998-

2012;0.05 [-0.05-0.15] องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) ซึ่งเริ่มด้วยปรากฏการณ์

เอลนีโญ่ (El Nino) ที่รุนแรง จะน้อยกว่าอัตราที่ค�านวณได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1951-

2012 ; 0.12 [0.08-0.14] องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ
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 การร้อนข้ึนของมหาสมุทรมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมขึ้นของการกักเก็บ

พลังงานในระบบภูมิอากาศ ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 90 ของพลังงานที่สะสมอยู่ 

ในช่วงปี ค.ศ.1971-2010 (ระดับความเชื่อมั่นสูง) มีเพียงร้อยละ 1 ที่กักเก็บ 

ในบรรยากาศ มหาสมุทรร้อนขึ้นสูงสุดในบริเวณที่ใกล้กับพื้นผิว และที่บริเวณ

ระดับ 75 เมตร มีอุณหภูมิสูงขึ้น 0.11 [0.09-0.13] องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ 

ในช่วงปี ค.ศ.1971-2012 และค่อนข้างจะแน่นอนว่ามหาสมุทรบริเวณใกล้          

พื้นผิว (0-700 เมตร) ร้อนขึ้นจากปี ค.ศ.1971-2010 และค่อนข้างจะร้อนขึ้น

ในระหว่างช่วงทศวรรษของปี ค.ศ.1870 และ ค.ศ.1971 

 ค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้าฝนเพิ่มขึ้นบริเวณท่ีอยู ่เหนือช่วง Mid-             

latitude ของขั้วโลกเหนือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลางใน

ช่วงก่อนปี ค.ศ.1951 และระดบัความเชือ่มัน่สูงในช่วงหลังปี ค.ศ.1951) ส�าหรับ

ละติจูดอื่นๆ ค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้าฝนโดยท่ัวไประยะยาวจะมีท้ังแนวโน้ม 

ทีเ่ป็นทัง้ค่าบวกและลบ (ระดบัความเชือ่มัน่ต�า่) การเปลีย่นแปลงทีสั่งเกตได้คอื

ค่าความเค็มของพื้นผิวมหาสมุทร มีหลักฐานทางอ้อมที่เก่ียวกับระบบการ

หมุนเวียนน�้าของโลกเหนือมหาสมุทร (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) บริเวณที่

ค่าความเค็มสูงจะเป็นผลจากอิทธิพลของการระเหยที่สูง ซึ่งท�าให้ค่าความเค็ม

เพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีบริเวณท่ีค่าความเค็มต�่าจะเป็นผลจากอิทธิพลของปริมาณ 

น�้าฝน ท�าให้กลายมาเป็นน�้าจืดมากขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950

 ตัง้แต่ในยคุเริม่ปฏวิตัอิตุสาหกรรม การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของ

มหาสมุทรเป็นผลให้เกิดความเป็นกรดในมหาสมุทร ค่าพีเอช (pH) ลดลง 0.1 

(ระดบัความเชือ่มัน่สงู) ซึง่เท่ากบัการเพิม่ขึน้ของค่าความเป็นกรดที ่ร้อยละ 26 

วัดจากค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน

 ในช่วงก ่อนปี ค.ศ.1992-2011 กรีนแลนด์และแผ่นน�้าแข็ง

แอนตาร์กติกมีปริมาณลดลง (ระดับความเช่ือมั่นสูง) ค่อนข้างจะมีอัตราสูง 

ในช่วงปี ค.ศ.2002-2011 ธารน�้าแข็งเกิดการจมอย่างต่อเนื่องท่ัวโลก (ระดับ
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ความเชื่อม่ันสูง) ขอบเขตของข้ัวโลกเหนือที่มีหิมะปกคลุมลดลง (ระดับความ

เชื่อมั่นสูง) และมีความเชื่อมั่นสูงว่าอุณหภูมิของ Permafrost เพิ่มขึ้นในพื้นที่

ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของทศวรรษที่ 1980 ซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิของ

พื้นผิวที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของบริเวณพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะ

 ค่ากลางของขอบเขตทะเลน�้าแข็งบริเวณอาร์กติกลดลงในช่วงปี          

ค.ศ.1979-2012 ด้วยอัตราที่น่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5-4.1 ต่อทศวรรษ 

ขอบเขตของทะเลน�้าแข็งลดลงในหลายฤดูกาลและหลายทศวรรษติดต่อกัน

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ด้วยค่าท่ีลดลงเร็วท่ีสุดในช่วงกลางทศวรรษในฤดูร้อน 

(ระดับความเชื่อมั่นสูง) และเป็นไปได้ท่ีค่ากลางของแต่ละปีของขอบเขตทะเล 

น�้าแข็งที่เพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 1.2-1.8 ต่อทศวรรษ อย่างไรก็ตามมีความเชื่อมั่น

สูงว่ามีความแตกต่างสูงในขอบเขตที่เพิ่มขึ้นและลดลงในบางบริเวณของ

แอนตาร์กติกา

 ในช่วงปี ค.ศ.1901-2010 ค่าเฉลี่ยระดับน�้าทะเลโลกเพิ่มสูงขึ้น

ประมาณ 0.19 [0.17-0.21] เมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเลในช่วง

กลางศตวรรษที่ 19 สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนสองพันปี (ระดับความ

เชื่อมั่นสูง) 
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(b) ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าทะเลโลก

(c) ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกโลก

(a) ความแปรผันไปจากสภาวะปกติของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรวมบนพื้นผิวดิน

และมหาสมุทรโลก 
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(d) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

รูป SPM.1 ความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนระหว่างข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (รูป a, b, c  

ที่มีพ้ืนหลังสีเหลือง) และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (รูป d พื้นหลังสีฟ้าอ่อน) 

การสังเกตการณ์และดัชนีอื่นๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของระบบภูมิอากาศโลก 

การสังเกตการณ์: (รูป a) แสดงความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายปีรวมของพื้นผิวดิน 

และมหาสมุทรของโลกกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ.1986-2005 สีแสดงถึงชุดข้อมูลที่ต่างกัน 

(รปู b) ค่าเฉล่ียการเปลีย่นแปลงของระดบัน�า้ทะเลโลกและค่าเฉล่ียรายปี ทีม่คีวามสัมพนัธ์

กับค่าเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ.1986-2005 ในชุดของข้อมูลระยะเวลานานที่สุด สีแสดงถึงชุด

ข้อมูลที่ต่างกัน ชุดข้อมูลท้ังหมดถูกจัดเรียงให้มีค่าเท่ากันในปี ค.ศ.1993 ซึ่งเป็นปีแรก 

ที่มีการวัดระดับโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม (สีแดง) ในขณะที่พื้นท่ีแรเงาแสดงถึงค่าการ

ประเมินความไม่แน่นอน (รูป c) ความเข้มข้นในบรรยากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2, เขียว) มีเทน (CH4, ส้ม) ไนตรัสออกไซด์ (N2O, แดง) ประเมินจากข้อมูลของ 

แกนน�้าแข็ง (จุด) และจากการวัดในบรรยากาศโดยตรง (เส้นตรง) (รูป d) การปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การท�าป่าไม้ การใช้ประโยชน ์

ที่ดินอื่นๆ ตลอดจนการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล การผลิตปูนซีเมนต์ และการเผาก๊าซ 

ส่วนเกินทิ้ง การสะสมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากที่มาเหล่านี้ และค่าความ 

คลาดเคลื่อนได้แสดงไว้ในกรอบด้านขวามือ ผลกระทบระดับโลกจากการสะสมของ 

การปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ได้แสดงไว้ในรูป (c) ข้อมูลการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกตั้งแต่ปี ค.ศ.2010-1970 ได้แสดงไว้ในรูป SPM.2
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SPM 1.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 (Causes of climate Change)

 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมของมนษุย์ต้ังแต่ยคุก่อนปฏวิติั

อุตสาหกรรมได้เป็นตัวผลักดันให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์       

ก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ในช่วง ค.ศ.1750 

และปี ค.ศ.2011 การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

อยู่ที่ 2,040±310 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtCO2-eq) 

ร้อยละ 40 ของการปล่อยยังคงอยู่ในบรรยากาศ (880±35 GtCO2-eq)  

ที่เหลือได้ถูกก�าจัดออกจากบรรยากาศและเก็บกักบนพื้นดิน (ในพืชและดิน) 

ตลอดจนในมหาสมุทร มหาสมุทรได้ดูดซับประมาณร้อยละ 30 ของการปล่อย

โดยมนุษย์ ซ่ึงท�าให้เกิดความเป็นกรดในมหาสมุทร ประมาณครึ่งหนึ่งของ 

การปล่อยได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 40 ปี ในช่วงปลาย ค.ศ.1750 และ 2011 

(ระดับความเชื่อมั่นสูง) 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ได้เพ่ิมข้ึน 

อย่างต่อเน่ืองในช่วงปี ค.ศ.1970-2010 ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 

ค.ศ.2000 และ 2010 แม้ว่าจะมีนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมของมนษุย์ในปี ค.ศ.2010 เกอืบเท่ากบั 

49±4.5 GtCO2-eq การปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล                

และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนแบ่งในการปล่อยก๊าซประมาณ

ร้อยละ 78 ของการปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.1970-2010 ซึ่งใกล้เคียงกับ

การเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ค.ศ.2000-2010 (ระดับความเช่ือม่ันสูง) การเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างต่อเนื่องเป็นตัวขับเคล่ือนให้การปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เช้ือเพลงิฟอสซลิเพิม่มากข้ึน การปล่อยก๊าซ

เนื่องจากการเติบโตของประชากรระหว่างปี ค.ศ.2000-2010 ประมาณการณ์

ใกล้เคียงกับช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา ในขณะที่การปล่อยก๊าซเนื่องจาก 
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การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้การใช้ปริมาณถ่านหิน 

เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความพยายามที่จะค่อยๆ ลดปริมาณคาร์บอน 

ออกจากการใช้พลังงานของโลก (ระดับความเชื่อมั่นสูง) 

รูป SPM.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อปี (หน่วยเป็นพันล้าน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ GtCO2-eq /yr) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970-2010 : 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและกระบวนการอุตสาหกรรม 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก๊าซมีเทน (CH4)  

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซที่มีฟลูออลีนเป็นองค์ประกอบ (F-Gases) ท่ีถูกควบคุม 

ภายใต้พิธีสารเกียวโต รูปด้านขวาแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ.2010 โดยใช้

ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอ้างอิงจากรายงานการประเมินของ IPCC ฉบับที่ 2 (SAR) 

และฉบับที่ 5 (AR5) หรือใช้ค่า Global Warming Potentilal (GWP100) จาก SAR  

หากใช้ค่าล่าสุดของ GWP100 จาก AR5 จะท�าให้ค่าการปล่อยก๊าซรายปีทั้งสิ้นมีค่าสูงขึ้น 

(52 GtCO2-eq/yr) จากการปล่อยมีเทน แต่ไม่มีนัยส�าคัญต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ระยะยาว
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 จากหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีอิทธิพลต่อระบบภูมิอากาศ

ประจักษ์ชัดขึน้มากตัง้แต่การศกึษาในรายงานประเมนิของ IPCC ฉบบัที ่4 (AR4) 

ค่อนข้างจะมีข้อมูลจ�านวนมากกว่าครึ่งท่ีได้จากการสังเกตการณ์ สนับสนุนว่า

ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกในช่วงปี ค.ศ.1951-2010  

คา่ประมาณการณ์การท�าใหอุ้ณหภูมิโลกสงูขึน้โดยมีสาเหตุจากมนุษย์มากทีสุ่ด

ตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 20 พบได้ในทุกทวีปทั่วโลกยกเว้นแถบแอนตาร์กติกา 

มนุษย์มีอิทธิพลต่อวัฏจักรของน�้าตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 และมีผลต่อธารน�้าแข็ง 

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เพิ่มอัตราการละลายของแผ่นน�้าแข็งตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 

มนุษย์ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อการสูญเสียทะเลน�้าแข็งตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 และ

ค่อนข้างจะมีส่วนส�าคัญในการท�าให้ความจุความร้อนของมหาสมุทรเพ่ิมขึ้น 

ในระดับ 0-700 เมตร และระดับน�้าทะเลโลกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970
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ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกใน

ช่วงปี ค.ศ.1951-2010

รูป SPM.3	 ช่วงการประเมิน (เส้น) และค่ากลาง (แถบ) ของแนวโน้มอุณหภูมิที่สูงข้ึน 

ในช่วงปี ค.ศ.1951-2010 ของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและจากแหล่งอื่นๆ 

ทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนษุย์ (รวมถงึผลกระทบจากการเยน็ตวัลงของแอโรซอล (aerosol) 

และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ) รวมทัง้แรงขบัเคลือ่นจากมนษุย์ 

จากธรรมชาติ และความแปรปรวนภายในระบบภูมิอากาศเอง (ซึ่งปัจจัยความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศอาจเกิดข้ึนทันทีทันใดในระบบภูมิอากาศแม้ว่าจะขาดแรงผลักดัน 

จากภายนอก) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพ้ืนผิวได้ถูกแสดงในแถบสีด�า ซ่ึงมีความ 

คลาดเคลือ่นในระดบั 5-95% ลกัษณะของช่วงทีร้่อนขึน้ (สี) ขึน้อยูก่บัการสังเกตการณ์ร่วม

กับแบบจ�าลองเพื่อที่จะประมาณการณ์ผลจากแรงขับเคลื่อนภายนอกที่มีต่ออุณหภูมิ 

ที่ร้อนข้ึนจากการสังเกต การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเนื่องจากกิจกรรมโดยรวมสามารถ

ประมาณการณ์ได้ว่ามคีวามคลาดเคลือ่นน้อยกว่าการเพิม่ขึน้เนือ่งจากกจิกรรมใดกจิกรรม

หนึ่งโดยเฉพาะ เพราะการเพิ่มขึ้นเน่ืองจากท้ัง 2 ทางดังกล่าวสามารถชดเชยได้บางส่วน 

ซึง่ผลทีไ่ด้จากการผสมผสานกันจะดกีว่าเนือ่งจากข้อจ�ากดัในเร่ืองข้อมูลจากการสังเกตการณ์ 
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SPM 1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 (Impacts of climate change)

 จากหลักฐานพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบ 

ที่รุนแรงมากที่สุดต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติในหลายภูมิภาค ท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝน การละลายของหิมะและน�้าแข็งซึ่งมีผล 

ต่อระบบอุทกวิทยา ผลต่อทรัพยากรน�้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ (ระดับ 

ความเชื่อมั่นปานกลาง) สิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้งบนบก น�้าจืด และน�้าเค็ม 

ได้เปลี่ยนที่อยู่ กิจกรรมตามฤดูกาล รูปแบบการอพยพ ความดาษดื่น และ

ปฏิกริยิาตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (ระดบัความเชือ่มัน่สงู) 

และเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบางส่วนได้มีผลกระทบต่อระบบของ

มนษุย์ไม่มากกน้็อย ซึง่แตกต่างจากอทิธพิลอืน่ๆ ผลการประเมนิจากการศกึษา

หลายๆ ภูมิภาคและหลายชนิดของพืชผล แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศมีผลกระทบทางลบต่อผลผลิตทางการเกษตรมากกว่า 

ผลกระทบทางบวก (ระดับความเช่ือมั่นสูง) ผลกระทบจากค่าความเป็นกรด 

ในมหาสมุทรมีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)

AW ipcc.indd   16 2/10/59 BE   9:02 AM



IPCC Fifth Assessment Synthesis Report Summary for Policymakers
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย 17

รูป SPM.4 จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่การท�า AR4 แสดง

ให้เห็นว่าผลกระทบจากกิจกรรมในทศวรรษที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศท่ีมากขึ้น ซ่ึงปัจจัยต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศควรจะมีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามการไม่มีหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงในรูปนี้ ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่ากิจกรรมนั้นๆ ไม่มีผลกระทบใดๆ 

เกิดขึ้น ผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงหลักฐานสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงความ

เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มากขึ้น แต่ยังคงมีอีกหลายภูมิภาค และ

หลายระบบทีก่ารเข้าถงึผลงานตพิีมพ์เหล่าน้ีมจี�ากดั ซึง่แสดงให้เหน็ถงึช่องว่างในการศกึษา

และข้อมูล สัญลักษณ์รูปภาพในรูปแสดงถึงกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัญลักษณ์แต่ละอันแสดงถึงกลุ่มข้อมูลจากคณะท�างาน

ชุดที่ 2 ของ IPCC (Working Group II : WG II) ตารางที่ SPM.A.1 การจัดกลุ่มมีความ

สัมพันธ์กับระดับของผลกระทบในแต่ละภูมิภาค ตัวเลขในรูปวงรีแสดงถึงจ�านวนผลงาน 

ตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ปี ค.ศ.2001-2010 จากฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิง

ของ Scopus bibliographic database นบัจากผลงานตพีมิพ์ภาษาองักฤษทีม่ช่ืีอประเทศ

เป็นชื่อเรื่อง บทคัดย่อ หรือค�าส�าคัญของบทความ (กรกฎาคม ค.ศ.2011) จ�านวนตัวเลข

ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงมาตรการทั่วไปที่หาได้จากการทบทวนวรรณกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค แต่ไม่ได้

แสดงว่าจ�านวนผลงานมลีกัษณะทีส่นบัสนนุการเกดิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาค การอ้างอิงถึงวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ในการประเมิน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช้ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของ IPCC ซึ่งระบุ 

ในบทที่ 18 ของ WK II การศึกษาวิจัยในบริเวณขั้วโลก และหมู่เกาะขนาดเล็กจะถูกน�าไป

รวมกบัผนืแผ่นดนิทวปีในบรเิวณใกล้เคยีง จ�านวนผลงานทีต่พีมิพ์พจิารณาจากการวเิคราะห์

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างกว้างขวางของ WK II ใน AR5

SPM 1.4 เหตุการณ์รุนแรง (Extreme events)

 มีความเป็นไปได้สูงท่ีจ�านวนวันและคืนที่หนาวเย็นลดลงและจ�านวน

วันและคืนที่ร้อนขึ้นเพิ่มมากขึ้นในระดับโลก ความถ่ีในการเกิดคล่ืนความร้อน

ได้เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย มนุษย์ค่อนข้างจะมี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่และความเข้มข้นของความรุนแรงของ

อุณหภูมิต้ังแต่ช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 มนุษย์ค่อนข้างจะมีอิทธิพล 

เป็นสองเท่าต่อความน่าจะเป็นในการท�าให้เกิดคลื่นความร้อนในบางบริเวณ  

มีความเชื่อมั่นระดับปานกลางที่การร้อนขึ้นของอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับ 

อัตราการตายของมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้น และอัตราการตายลดลงเนื่องจากอุณหภูมิ 

ที่เย็นลงในบางพื้นที่
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 มีพ้ืนที่ค่อนข้างมากที่ปริมาณฝนตกหนักเพ่ิมมากข้ึนกว่าพ้ืนท่ีท่ี

ปริมาณฝนลดลง การวัดแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณความรุนแรงของฝน

และการไหลหลากในพื้นท่ีรองรับน�้ามีนัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงสูงใน         

การเกิดน�้าท่วมในระดับภูมิภาค (ความเชื่อมั่นปานกลาง) ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น

อย่างรุนแรง (ตัวอย่างเช่น storm surges) ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นผล

จากค่าเฉลี่ยของระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

 ผลกระทบจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เช่น         

คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง น�้าท่วม พายุหมุน และไฟป่า แสดงให้เห็นว่ามี

นัยส�าคัญต่อความเปราะบางและการเปิดรับของระบบนิเวศและระบบของ

มนุษย์ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน (ระดับความเชื่อม่ัน

สูงมาก)

SPM 2. ความเสี่ยงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ          

ในอนาคต (Future Climate Changes, Risks and Impacts)

 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างต่อเนือ่งเป็นสาเหตุให้ร้อนขึน้ต่อเนือ่ง 

และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน ในทุกองค์ประกอบของระบบ 

ภูมิอากาศ ท�าให้โอกาสในการเกิดความรุนแรงเพิ่มข้ึน แพร่กระจายมากขึ้น 

และเกิดผลกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศจนยากที่จะท�าให้กลับคืนสู ่

สภาพเดิมได้ การจ�ากัดขอบเขตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องการ

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

ควบคู่ไปกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้จ�ากัดความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
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SPM 2.1 ปัจจัยส�าคัญที่ขับเคลื่อนสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

 (Key driver of future climate)

 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมส่วนใหญ่ จะเป็นตัวก�าหนด

ค่าเฉลี่ยความร้อนบนพื้นผิวโลกตั้งแต่ในยุคท้ายศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น 

การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแปรปรวนอยู่ในช่วงกว้าง ขึ้นกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนโยบายด้านภูมิอากาศ 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ เกิดจากปัจจัย    

หลักได้แก่จ�านวนประชากร กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ วิถีการด�าเนินชีวิต การใช้

พลงังาน การเปลีย่นแปลงรปูแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เทคโนโลยแีละนโยบาย 

ด้านสภาพภูมิอากาศ “สถานการณ์แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในระดับความเข้มข้นต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาแบบจ�าลอง” 

(Representative Concentration Pathways : RCPs) ซ่ึงใช้ในการคาดการณ์

ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัซึง่อธบิายได้ 4 สถานการณ์ (RCP 2.6, 4.5, 6.0, และ 8.5)

แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก            

ในบรรยากาศ มลพิษทางอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่แตกต่างกันของ

ศตวรรษที่ 21 RCPs ที่ใช้ศึกษา ได้แก่ สถานการณ์ที่ใช้มาตรการลดก๊าซเรือน

กระจกที่เข้มงวด (RCP2.6) ส�าหรับอีก 2 สถานการณ์เป็นการใช้มาตรการ           

ลดก๊าซเรือนกระจกปานกลาง (RCP4.5 และ RCP.6.0) ส่วนอีก 1 สถานการณ์

เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูง (RCP8.5) และสถานการณ์ที่ไม่มี        

ความพยายามในการจ�ากัดการปล่อยก๊าซ (กรณีฐาน) เป็นแนวทางระหว่าง            

2 สถานการณ์คือ RCP6.0 และ RCP8.5 ส�าหรับ RCP2.6 เป็นตัวแทนศึกษา          

ในกรณีที่มีเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 2 องศา

เซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ ในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม แบบจ�าลอง  

RCPs สอดคล้องกับสถานการณ์ในวงกว้าง เป็นผลจากการศึกษาประเมิน

วรรณกรรมของคณะท�างานชุดที่ 3 (Working Group III : WG III)
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รูป SPM.5 (a) กราฟแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของมนษุย์ จากแบบจ�าลอง 

Representative Concentration Pathways (RCPs) (เส้น) และการคาดการณ์ในกรณี

ต่างๆ ใน WGIII (พื้นที่สีแสดงระยะตั้งแต่ 5-95%) ได้สรุปเป็นช่วงกว้างของการคาดการณ์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตีพิมพ์ในวรรณกรรมวิทยาศาสตร์และระบุว่ามาจากพื้นฐาน

ระดับความเข้มข้นของ CO2 เทียบเท่า  (หน่วยเป็น ppm)  ในปี ค.ศ.2100 การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกอื่นๆ ตามช่วงเวลาถูกแสดงใน SPM 2.2 รูป (b) อุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลก 

เพ่ิมขึน้เมือ่ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากบัค่าการปล่อยสะสม รวมทีค่าดการณ์

ไว้ พืน้หลงัสแีสดงถึงการกระจายตวัของแบบจ�าลองวฏัจกัรคาร์บอนทัง้ในอดตีและอนาคต 
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จากล�าดบัชัน้ของแบบจ�าลอง (Climate-carbon cycle models) ซึง่ผลกัดนัโดยการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในอดีตและจาก RCPs ท้ัง 4 รูปแบบถึงปี ค.ศ.2100 สีของพื้นที่แรเงา 

ที่อ่อนลงแสดงถึงจ�านวนแบบจ�าลองที่ลดลงตามระยะเวลา นอกจากน้ีแล้วเส้นสีวงรี 

แสดงถึงความร้อนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในปี ค.ศ.2100 และการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สะสมตั้งแต่ปี ค.ศ.1870-2100 จากแบบจ�าลองสภาพภูมิอากาศอย่าง

ง่าย (ระดับการตอบสนองปานกลาง) ภายใต้การคาดการณ์ ในกรณีที่ใช้ใน WGIII อุณหภูมิ

แสดงโดยความกว้างของแต่ละวงรีเกิดจากผลกระทบของแบบจ�าลองในกรณีที่ต่างกัน

ส�าหรบัตวัเร่งให้เกดิการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีไ่ม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วงรทีบึสีด�า

แสดงถึงค่าข้อมูลการปล่อยก๊าซถึงปี ค.ศ.2005 และบันทึกอุณหภูมิจากการสังเกตการณ์

ในช่วงปี ค.ศ.2000-2009 พร้อมค่าความคลาดเคลื่อน

SPM 2.2 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิอากาศ 

 (Projected changes in the climate system)

 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ SPM 2.2 ในช่วง 

ค.ศ.2081-2100 เมื่อเทียบกับช่วง ค.ศ.1986-2005

  อุณหภูมิของพื้นผิวได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นหลังศตวรรษท่ี 21 

ภายใต้ทุกสถานการณ์ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความเป็นไปได้สูง

ที่จะเกิดคลื่นความร้อนบ่อยครั้งและนานกว่าแต่ก่อน และเกิดฝนตกหนัก 

รุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นในหลายๆ ภูมิภาค มหาสมุทรจะร้อนขึ้น 

อย่างต่อเนื่องและมีค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยระดับน�้าทะเลโลก 

เพิ่มสูงขึ้น

 สภาพภูมิอากาศในอนาคตจะขึ้นกับการร้อนข้ึนที่มีสาเหตุจากการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตและในอนาคต รวมท้ัง

ความแปรปรวนตามธรรมชาติของภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิพื้นผิวโลก

เปลี่ยนแปลงในช่วงปี ค.ศ.2016-2035 เมื่อเทียบกับช่วง ค.ศ.1986-2005         

ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ 4 สถานการณ์ของ RCPs และน่าจะอยู่ในช่วง 0.3-0.7 

องศาเซลเซียส (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) สมมติฐานนี้ไม่รวมถึงการระเบิด
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ของภูเขาไฟหรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากแหล่งธรรมชาติ (เช่น ก๊าซมีเทน 

และไนตรัสออกไซด์) หรือการเปลี่ยนแปลงของรังสีโซล่าอย่างไม่คาดคิด                 

ในกลางศตวรรษที่ 21 ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์จะเป็น         

การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ที่ท�าเป็นทางเลือกไว้

 เม่ือเทียบกับช่วงปี ค.ศ.1850-1900 อุณหภูมิของพื้นผิวโลก 

ในยุคปลายศตวรรษท่ี 21 (ค.ศ.2081-2100) คาดการณ์ว่าน่าจะเกิน 

1.5 องศาเซลเซียส ส�าหรับสถานการณ์ RCP4.5, RCP6.0 และ RCP8.5 

(ระดับความเช่ือมั่นสูง) การร้อนขึ้นที่น่าจะเกิน 2 องศาเซลเซียส ส�าหรับ

สถานการณ์ RCP6.0 และ RCP8.5 (ระดับความเชื่อมั่นสูง) และน่าจะไม่เกิน  

2 องศาเซลเซียส ส�าหรับสถานการณ์ RCP4.5 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) 

และไม่น่าเป็นไปได้ท่ีจะเกิน 2 องศาเซลเซียส ส�าหรับสถานการณ์ RCP2.6 

(ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)

 การเพิม่ขึน้ของค่าเฉลีย่อณุหภมูพ้ืินผิวโลกในตอนปลายศตวรรษที ่21 

(ปี ค.ศ.2081-2100) เทียบกับช่วงปี ค.ศ.1986-2005 น่าจะอยู่ในช่วง 0.3-1.7 

องศาเซลเซียส ภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 ช่วงอณุหภมู ิ1.1-2.6 องศาเซลเซียส 

ภายใต้สถานการณ์ RCP4.5 ช่วงอุณหภูมิ 1.4-3.1 องศาเซลเซียส ภายใต ้

สถานการณ์ RCP6.0 และ 2.6-4.8 องศาเซลเซียสภายใต้สถานการณ์ RCP8.5 

แถบอาร์กติกอุณหภูมิจะร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าอุณหภูมิเฉลี่ย 

ของโลก

 ค่อนข้างจะแน่นอนว่ามีความรุนแรงและความถ่ีของการร้อนและ 

เย็นลงของอุณหภูมิเหนือพื้นดินในแต่ละวันและระยะเวลาในแต่ละฤดูกาล 

ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น การเกิดคลื่นความร้อนค่อนข้าง 

จะเกิดถี่มากข้ึนและระยะเวลายาวนานขึ้น มีความรุนแรงของการเย็นลง 

ของอุณหภูมิในฤดูหนาวเป็นครั้งคราวและต่อเนื่อง
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รูป SPM.6 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลก (a) และค่าเฉลี่ยระดับน�้าทะเล

ที่สูงขึ้นของโลก (b) ข้อมูลของปี ค.ศ.2006-2100 น�ามาจากแบบจ�าลองหลายรูปแบบ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของปี ค.ศ.1986-2005 ระยะเวลา

ของการคาดการณ์ตามแบบจ�าลอง และการวัดค่าความคลาดเคลื่อน (แรเงา) ได้ถูกแสดง

โดยแบบจ�าลอง RCP2.6 (สีฟ้า) และ RCP8.5 (สีแดง) ค่าเฉลี่ยทางสถิติที่สัมพันธ์กับ

ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องในช่วงปี ค.ศ.2081-2100 ถูกแสดงโดยแท่งแถบสีแนวตั้ง 

ด้านขวามือส�าหรับการคาดการณ์ ในทุกกรณีของ RCP นอกจากนี้จ�านวนของแบบจ�าลอง 

Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) ได้น�ามาใช้ใน 

การค�านวณค่าเฉลี่ย ที่ได้จากหลายแบบจ�าลองดังแสดงไว้ในรูปอีกด้วย
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รูป SPM.7 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ย (a) และการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย 

ของปริมาณน�้าฝน (b) ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยการคาดการณ์จากหลายแบบจ�าลองในช่วง 

ปี ค.ศ.2081-2100 เม่ือเปรียบเทียบช่วงปี ค.ศ.1986-2005 ภายใต้การคาดการณ์กรณี 

RCP2.6 (รปูซ้าย) และ RCP8.5 (รปูขวา) จ�านวนของแบบจ�าลองทีใ่ช้ในการค�านวณค่าเฉลีย่

จากหลายแบบจ�าลองได้แสดงไว้ในมุมขวาของแต่ละรูป แต้มสี (เช่น จุด) แสดงถึงพื้นที่ 

ที่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับความแปรปรวนที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาต ิซึง่อย่างน้อยทีส่ดุ 90% ของแบบจ�าลองเหน็ตรงกันถงึสญัญาณการเปลีย่นแปลง 

เฉดสี (เช่น เส้นตามขวาง) แสดงถึงพื้นที่ที่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจะมีค่าน้อยกว่า

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแปรปรวนตามธรรมชาติ
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 การเปลีย่นแปลงของปรมิาณน�า้ฝนจะไม่มรีปูแบบทีช่ดัเจน ในละตจิดู 

ที่อยู่สูงและแถบเส้นศูนย์สูตรแปซิฟิกค่อนข้างจะประสบกับการเพ่ิมข้ึนของค่า

เฉลี่ยต่อปีของปริมาณฝนภายใต้สถานการณ์ RCP8.5 ในหลาย Mid-latitude 

และบริเวณที่แห้งแล้งของ Subtropical ค่ากลางของปริมาณฝนน่าจะลดลง       

ในขณะที่หลายบริเวณเปียกชื้นของ Mid-latitude ค่ากลางของปริมาณฝน 

น่าจะเพิ่มขึ้น ภายใต้การคาดการณ์กรณี RCP8.5 ความรุนแรงของฝนส่วนใหญ่

จะเกิดในช่วง Mid-latitude ที่เป็นพื้นดิน และเหนือบริเวณเปียกชื้นของแถบ

ร้อนชื้น (Tropical) จะค่อนข้างมีความรุนแรงมากและบ่อยครั้งขึ้น  

 มหาสมุทรจะร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างศตวรรษที่ 21 ซ่ึง 

คาดการณ์ว่าความร้อนจะมากสุดบริเวณพื้นผิวของแถบร้อนชื้น (Tropical)        

และบริเวณ Northern Hemisphere Subtropical 

 แบบจ�าลองระบบของโลก (Earth system models) ได้คาดการณ์

ว่าค่าความเป็นกรดของมหาสมุทรจะเพิ่มข้ึนในทุกสถานการณ์ของ RCP 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 21 ด้วยการฟื้นคืนสภาพเดิมอย่างช้าๆ ภายหลัง 

ในช่วงกลางศตวรรษภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 การลดลงของค่า pH ในบรเิวณ

พื้นผิวมหาสมุทรในช่วง 0.06-0.07 (ค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-17) 

ภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 ที่ระดับ 0.14-0.15 (ร้อยละ 38-41) ภายใต้

สถานการณ์ RCP4.5 และทีร่ะดบั 0.20-0.21 (ร้อยละ 58-62) ภายใต้สถานการณ์ 

RCP6.0 และทีร่ะดบั 0.30-0.32 (ร้อยละ100-109) ภายใต้สถานการณ์ RCP8.5

 การลดลงตลอดปีของปริมาณทะเลน�้าแข็งในอาร์กติกเกิดข้ึนในทุก

สถานการณ์ของ RCP เกือบจะไม่มีน�้าแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกในฤดูร้อน ซึ่ง

น้อยที่สุดในเดือนกันยายนก่อนกลางศตวรรษและมีความจะเป็นไปได้ภายใต้

สถานการณ์ RCP8.5 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) 
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 ค่อนข้างจะแน่นอนว่าขอบเขตของ Permafrost บริเวณใกล้พ้ืนผิว

บริเวณทางเหนือของละติจูดท่ีสูงๆ จะลดลงเนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิว             

ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพื้นที่ Permafrost บริเวณใกล้พื้นผิวดิน (เหนือขึ้นมา 3.5 เมตร)  

คาดว่าจะลดลงร้อยละ 37 (RCP2.6) ถึงร้อยละ 81 (RCP8.5) ส�าหรับค่าเฉลี่ย

จากหลายแบบจ�าลอง (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)

 ปริมาณธารน�้าแข็งโลก ไม่รวมถึงธารน�้าแข็งบริเวณรอบนอก 

ของแอนตาร์กติก (และไม่รวมแผ่นน�้าแข็งที่กรีนแลนด์และแอนตาร์กติก) 

ถูกคาดการณ์ว่าลดลงที่ร้อยละ 15-55 ส�าหรับสถานการณ์ RCP2.6 และ 

ร้อยละ 35-85 ภายใต้สถานการณ์ RCP8.5 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)

 มีการท�าความเข้าใจและปรับปรุงการคาดการณ์อย่างมีนัยส�าคัญ 

ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเลตั้งแต่รายงานประเมินฉบับที่ 4 (AR4) 

ระดบัน�า้ทะเลเฉลีย่ของโลกจะสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งในช่วงศตวรรษที ่21 ค่อนข้าง

จะมีอัตราที่เร็วขึ้นกว่าการสังเกตในช่วงปี ค.ศ.1971-2010 ส�าหรับช่วงปี                  

ค.ศ.2081-2100 เทียบกับช่วงปี ค.ศ.1986-2005 การเพิ่มขึ้นน่าจะอยู่ในช่วง 

0.26-0.55 เมตร ภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 และในช่วง 0.45-0.82 เมตร 

ภายใต้สถานการณ์ RCP8.5 (ระดับความเช่ือมั่นปานกลาง) ระดับน�้าทะเล 

ทีส่งูขึน้จะไม่เหมอืนกนัในทกุภมูภิาค ในตอนปลายศตวรรษท่ี 21 ระดับน�า้ทะเล

น่าจะสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 95 ของพื้นที่มหาสมุทร ประมาณร้อยละ 70 

ชายฝั่งทะเลท่ัวโลกได้ถูกคาดว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงของระดับน�้าทะเล 

อยู่ที่ร้อยละ 20 ของค่ากลางโลก
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SPM 2.3 ความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนในอนาคตทีเ่กิด

จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Future risks 

and impacts caused by a changing climate)

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�าให้ความเส่ียงท่ีมีอยู่ขยายตัว

มากขึ้น และเกิดความเสี่ยงใหม่ต่อระบบของมนุษย์และธรรมชาติ ความเสี่ยงมี

การกระจายตัวอย่างไม่สม�่าเสมอและมากข้ึนในแง่ที่ท�าให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์         

และชุมชนในประเทศทุกระดับของการพัฒนา

 ความเสีย่งจากผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศเป็นผลจากปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างอันตราย (รวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายและแนวโน้มที่จะเกิด) กับ

ความเปราะบางและโอกาสที่จะได้รับผลกระทบของมนุษย์และระบบนิเวศ       

รวมถงึความสามารถในการปรบัตวั อตัราการเพ่ิมและขนาดทีเ่พ่ิมขึน้ของความ

ร้อนและการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิอากาศอื่นๆ ประกอบกับความเป็นกรด

ของมหาสมุทร ความเสี่ยงที่รุนแรงเพิ่มขึ้น และผลกระทบที่ท�าให้ไม่สามารถ

กลบัฟ้ืนดดีงัเดมิได้ ความเสีย่งบางอย่างเกดิขึน้ในพืน้ทีเ่ฉพาะ ในขณะทีบ่างอย่าง

เกิดขึ้นทั่วโลก ความเสี่ยงทั่วไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

สามารถลดลงได้โดยการจ�ากัดอัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ รวมถึงความเป็นกรดของมหาสมุทร ยังไม่มีความแน่นอนว่าการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับไหน จะเพียงพอต่อการท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้ ส�าหรับการ

ประเมนิความเสีย่ง ส�าคญัทีจ่ะต้องประเมนิผลกระทบทีม่คีวามเป็นไปได้ให้กว้าง

ที่สุด รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดมีความน่าจะเป็นต�่าแต่ผลที่เกิดตามมามากมาย

 สัดส่วนจ�านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตจ�านวนมากเผชิญกับความเสี่ยง 

ที่จะสูญพันธ์ุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงศตวรรษที่ 21 

และต่อจากนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการมี

ปฏิกิริยาต่อความเครียดที่เกิดขึ้น (ระดับความเชื่อมั่นสูง) โดยธรรมชาติแล้วพืช
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ส่วนใหญ่ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนภูมิประเทศได้เร็วเพียงพอที่จะรักษา

สถานภาพปัจจบัุนได้ และการคาดการณ์อัตราการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ที่สูงในพื้นท่ีส่วนใหญ่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และมอลลัสน�้าจืด จะไม่

สามารถรักษาสภาพเดิมของตัวเองได้ ภายใต้อัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก

การคาดการณ์ในกรณี RCP4.5 (ระดบัความเชือ่มัน่สงู) จากความเสีย่งในอนาคต

จะสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมี 

อัตราต�่ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น

สาเหตุให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญ และชนิดของสิ่งมีชีวิต 

เกิดการสูญพันธุ์ในช่วงล้านปีท่ีผ่านมา สิ่งมีชีวิตในทะเลจะเผชิญกับระดับ

ออกซเิจนทีล่ดลงอย่างรวดเรว็ และเนือ่งจากอตัราและปริมาณความเป็นกรดที่

สูงขึ้นในมหาสมุทร (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ความเสี่ยงที่รุนแรงจากการเพิ่มขึ้น

ของอณุหภมู ิ(ระดบัความเชือ่มัน่ปานกลาง) แนวปะการังและระบบนเิวศขัว้โลก

จะมีความเปราะบางสูง ระบบนิเวศชายฝั่งและบริเวณพื้นที่ต�่ามีความเสี่ยง 

จากระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร้อยๆ ปี แม้ว่าอุณหภูมิ

เฉลี่ยโลกจะคงที่ก็ตาม (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
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รูป SPM.8 ความเสี่ยงหลักที่เป็นตัวแทนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงศักยภาพด้านการลด 

ความเสี่ยงโดยทางการปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งข้อจ�ากัดในการ

ปรับตัว ความเสี่ยงหลักแต่ละอย่างถูกประเมินเป็นระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง  

และสงูมาก นอกจากนีร้ะดบัความเสีย่งยงัถกูคาดการณ์อยูภ่ายใต้ 3 กรอบเวลา คือปัจจบุนั 

อนาคตอันใกล้ (ค.ศ.2030-2040) และอนาคตระยะยาว (ค.ศ.2080-2100) ในอนาคต 

อันใกล้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกถูกคาดการณ์ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันมากในแต่ละ 

แบบจ�าลอง อย่างไรกต็ามในอนาคตระยะยาวระดบัความเส่ียงถกูคาดการณ์เป็น 2 รปูแบบ 

(ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงข้ึน 2 และ 4 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่ยุคก่อนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม) ในแต่ละกรอบเวลาระดับความเสี่ยงแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของ 

การปรับตัวในปัจจุบันและคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไร 

ก็ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันไม่สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ถูกคาดการณ์ว่าจะท�าให้เกิด

อันตรายต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร เนื่องจากการคาดการณ์ในช่วง        

กลางศตวรรษท่ี 21 และหลังจากนั้น การกระจายตัวของประชากรและ             

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลจะลดลงในบริเวณที่มีความอ่อนไหว          

ซึง่จะท�าให้เป็นปัญหาต่อผลติผลด้านการประมงและการบรกิารของระบบนเิวศ

ด้านอืน่ๆ (ระดบัความเชือ่ม่ันสงู) ส�าหรบัข้าวสาล ีข้าว และข้าวโพดในเขตร้อนชืน้

และเขตอบอุ่น หากปราศจากการปรับตัวจะถูกคาดว่าจะมีผลกระทบด้านลบ

ต่อผลผลิตท่ีอุณหภูมิสูงเท่ากับหรือมากกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ

อุณหภูมิท้องถิน่ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 แม้ว่าบางพืน้ทีอ่าจจะได้รบัประโยชน์ 

(ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 4 องศาเซลเซียสหรือ

มากกว่า ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ร่วมกับความต้องการอาหารที่เพ่ิมขึ้น          

จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านอาหารของโลก (ระดับ 

ความเช่ือมั่นสูง) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะถูกคาดว่าจะท�ำให ้

แหล่งทรัพยำกรน�้ำจืดและน�้ำใต้ดินในแถบแห้งแล้งของเขตกึ่งร้อนชื้นลดลง 

(มีหลักฐำนสนับสนุนหนักแน่น	 และมีผู้เห็นด้วยสูง)	 จะท�ำให้เกิดกำรแย่งชิง

ทรัพยำกรน�้ำในภำคส่วนต่ำงๆ	 (มีหลักฐำนสนับสนุนที่จ�ำกัด	 และผู้เห็นด้วย 

ปำนกลำง)

AW ipcc.indd   31 2/10/59 BE   9:02 AM



IPCC Fifth Assessment Synthesis Report Summary for Policymakers
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย32

รูป SPM.9 (A) การคาดการณ์ความแตกต่างของศักยภาพในการจับปลาทะเล และ 

สตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงัชนดิอืน่ๆ ของโลกทีม่ากทีส่ดุ ซึง่มาจากการคาดการณ์เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 10 ปีระหว่าง ค.ศ.2001-2010 และ ค.ศ.2051-2060 โดยใช้จาก 

แบบจ�าลองภูมิอากาศอันเดียว ภายใต้รูปแบบของการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง 

ถึงสูง โดยยังไม่รวมการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจับปลาเกินระดับมาตรฐานที่ก�าหนด 

และความเป็นกรดของมหาสมุทร (B) ข้อสรุปการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ 

ผลผลิตพืช (ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และถั่วเหลือง) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศในช่วงศตวรรษที่ 21 ข้อมูลของแต่ละระยะเวลารวมกันได้เป็น 100% 
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 จนกระท่ังกลางศตวรรษนี้ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยส่วนใหญ่และท�าให้ 

ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่มีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ตลอด

ระยะเวลาของศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคาดว่าจะท�าให้ความ

เจ็บป่วยเพิม่มากขึน้ในหลายภมูภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศก�าลงัพฒันา

ที่มีรายได้ต�่า เมื่อเทียบกับกรณีฐานที่ไม่มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(ระดับความเชื่อมั่นสูง) ส�าหรับการคาดการณ์ในกรณี RCP8.5 ปี ค.ศ.2100 

อุณหภูมิที่สูงข้ึนร่วมกับความช้ืนในอากาศบางพื้นที่และบางเวลาของปี อาจมี

ผลต่อกิจกรรมของมนุษย์ รวมท้ังอาหารและการท�างานในที่โล่งแจ้ง (ระดับ 

ความเชื่อมั่นสูง) 

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในพืน้ทีชุ่มชนเมอืง ได้ถกูคาดว่าจะ

เพิ่มความเสี่ยงให้กับประชาชน ด้านทรัพย์สิน ด้านเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ

รวมทั้งความเส่ียงจากความเครียดอันเกิดจากความร้อน พายุ ความรุนแรง 

ของฝน ในผนืแผ่นดนิ ชายฝ่ังทีเ่กดิน�า้ท่วม การพงัถล่มของดนิ มลพษิทางอากาศ 

ความแห้งแล้ง การขาดแคลนน�้า ระดับน�้าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น Storm surges 

(ระดับความเชื่อมั่นสูง) ความเสี่ยงเหล่านี้ได้ถูกขยายไปสู่พื้นที่ที่ขาดแคลน

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการที่ดีพอ และพื้นที่อยู ่อาศัยที่เปิดรับต่อ 

ความเสี่ยงได้ง่าย

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงร้อยละการเพิ่มขึ้นและลดลงของผลผลิตเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ 

รูปนี้ยังแสดงถึงการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่แตกต่างกัน 

(บนฐานข้อมูล 1,090 แห่ง) ในเขตร้อนชื้น เขตอบอุ่น และพื้นที่ที่มีทั้งการปรับตัว 

และไม่มีการปรับตัวผสมกันการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตของพืชมีความสัมพันธ์กับ 

ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 20
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 พื้นที่ชนบทที่คาดว่าจะประสบกับผลกระทบด้านความเพียงพอ 

และการจัดหาน�้า ความปลอดภัยด้านอาหาร โครงสร้างพื้นฐาน รายได้ของ 

ภาคเกษตรกรรม รวมถึงการเปลี่ยนพื้นที่ในการผลิตอาหาร และไม่ใช่อาหาร 

ทั่วโลก (ระดับความเชื่อมั่นสูง)

 การสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้น         

ของอุณหภูมิ (มีหลักฐานสนับสนุนที่จ�ากัด แต่มีผู้เห็นด้วยสูง) แต่ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยากที่จะประเมินได้  

ในแง่ความยากจน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะ

ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง ท�าให้การขจัดความยากจนท�าได้ยากขึ้น 

ความปลอดภยัด้านอาหารเพิม่สงูขึน้ และอาจท�าให้เกดิปัญหาความยากจนใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ที่มีความอดอยากใหม่ๆ เกิดข้ึน 

นอกจากน้ี มิติระหว่างประเทศ เช่น ด้านการค้าและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศมีความส�าคญัต่อการท�าความเข้าใจเรือ่งความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง 

ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้ถกูคาดการณ์ว่าจะท�าให้การย้าย

ถิ่นของประชากรเพิ่มขึ้น (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง) 

ประชากรที่ขาดแคลนทรัพยากรในการวางแผนอพยพจะเปิดโอกาสให้ได้รับ  

ผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีรนุแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศก�าลงัพฒันา

ที่มีรายได้ต�่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้ความเสี่ยงต่อความขัดแย้ง

รุนแรงจากปัญหาความยากจนเพิ่มมากข้ึน และอาจมีผลทางอ้อมให้เกิดการ 

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
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SPM 2.4 การเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศหลังป ี  ค .ศ .2100  

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถฟื ้น 

คืนสภาพเดิม (Climate change beyond 2100, 

irreversibility and abrupt changes)

 ในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ       

ภูมอิากาศจะต่อเนือ่งเป็นศตวรรษ แม้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรม

ของมนุษย์จะยุติลง แต่ขนาดของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะท�าให้ความเสี่ยงที่จะเกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้

 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องหลังปี ค.ศ.2100 ภายใต้

สถานการณ์ในทุกกรณีของการคาดการณ์จาก RCP ยกเว้นกรณีของ RCP2.6 

ประมาณการณ์ได้ว่าอุณหภูมิของพื้นผิวจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่าง             

ต่อเนื่องในหลายศตวรรษหลังจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

กิจกรรมของมนุษย์ได้ยุติลงอย่างสมบูรณ์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากกจิกรรมของมนษุย์ทีเ่ป็นสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศมสีดัส่วนสูง

ที่จะส่งผลเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีจนถึงพันปี ยกเว้นจะมีการก�าจัดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณมากออกจากบรรยากาศในช่วงเวลาที่ความ 

เข้มข้นของก๊าซในบรรยากาศคงที่ 

 มีระดับความเชื่อมั่นสูงว่าความเป็นกรดในมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้น 

ในช่วงศตวรรษน้ีหากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีอย่างต่อเนื่อง 

และจะมีผลต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างรุนแรง

 ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น และต่อเนื่องไปอีก

หลายศตวรรษหลังปี ค.ศ.2100 ซ่ึงปริมาณที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับการปล่อย            

ก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต การสญูเสยีแผ่นมวลน�า้แขง็ทีก่รนีแลนด์ในช่วงพนัปี

หรือมากกว่านั้น มีความสัมพันธ์กับระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ 7 เมตร 

ซึ่งการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิมากกว่า 1 องศาเซลเซียส (ระดับความเชื่อมั่นต�่า) 
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แต่น้อยกว่า 4 องศาเซลเซียส (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) ทั้งนี้ โดยเทียบกับ

อณุหภูมใินยคุก่อนปฏวิตัอุิตสาหกรรม และมคีวามเป็นไปได้ท่ีการสูญเสียน�า้แขง็

ที่แอนตาร์กติกาจะเป็นไปอย่างฉับพลันและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้       

แต่หลักฐานในปัจจุบัน และความเข้าใจในเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอที่จะประเมิน         

ในเชิงปริมาณได้ 

 ขนาดและอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กับ

การคาดการณ์สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปริมาณทีสู่ง เนือ่งจาก

จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถ

ท�าให้องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศทางทะเล         

ทางบก และทางน�้า รวมทั้งพื้นท่ีชุ่มน�้า สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้ (ระดับ 

ความเชื่อมั่นปานกลาง) การลดลงของขอบเขต Permafrost ค่อนข้างจะมั่นใจ

ได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น 

SPM 3. แนวทางการปรับตัวในอนาคต มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

และการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน (Future Pathways for  

Adaptation, Mit igat ion and Sustainable and  

Development)

 กลยุทธ์ด ้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในการลดและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม 

ในช่วง 2-3 ทศวรรษข้างหน้าสามารถลดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในช่วงศตวรรษท่ี 21 และหลังจากนั้น โดยการปรับตัวท่ีมี

ประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและความท้าทายด้านมาตรการลดก๊าซ 

เรือนกระจกในระยะยาว ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะช่วยให้

แนวทางการด�าเนินงานด้านภูมิอากาศมีความยืดหยุ่น 
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SPM 3.1 พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศ (Foundations of decision- 

making about climate change)

 การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจะช ่วยในการขจัดปัญหาและ 

ผลกระทบทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ รวมทัง้การประเมนิความเส่ียง

และผลประโยชน์ ตระหนักถงึความส�าคญัในการบรหิารจดัการ มติด้ิานจรยิธรรม 

ความเสมอภาค การให้คณุค่า การประเมนิด้านเศรษฐศาสตร์ และการตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

 พื้นฐานของนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นอยู่         

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเสมอภาค โดยการจ�ากัดผลกระทบ               

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�าให้การพัฒนาที่ยั่งยืนและความ 

เสมอภาค ตลอดจนการขจัดความยากจนบรรลุเป้าหมาย ทุกประเทศได้มีส่วน

ในการท�าให้ก๊าซเรอืนกระจกสะสมอยูใ่นบรรยากาศในปริมาณทีแ่ตกต่างกนัทัง้

ในอดตีทีผ่่านมาและในอนาคต และทกุประเทศเผชญิกบัความท้าทายและสภาพ

แวดล้อมทีผ่นัแปรและมขีีดความสามารถในการปรบัตวัและลดก๊าซเรอืนกระจก

ที่แตกต่างกัน ต้องค�านึงถึงเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรม และความเป็น

ธรรมในการด�าเนนิมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตัว หลายประเทศ

ที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีส่วนในการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกน้อย การท�ามาตรการลดก๊าซที่ล่าช้าจะท�าให้ภาระการแก้ปัญหา

ถูกผลักไปในอนาคต การตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยมาตรการ

ปรบัตวัทีไ่ม่เพยีงพอจะบัน่ทอนพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื การมกีลยทุธ์

ที่สมบูรณ์แบบในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น          

ซึง่สอดคล้องกบัการพัฒนาอย่างยัง่ยนื โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ร่วม ผลกระทบ

ข้างเคียงและความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ จะเป็นตวัช่วยในการหามาตรการทางเลอืก

ส�าหรับทั้งด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก 
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 การก�าหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับ

อิทธิพลจากท้ังแต่ละบุคคลและระดับองค์กร ซ่ึงขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและ         

ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ วิธีการประเมินค่าได้        

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 

ในการตัดสินใจก�าหนดนโยบาย ท้ังน้ีวิธีการต้องค�านึงถึงผลกระทบโดยทั่วไป 

ที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่ใหญ่หลวงแต่ความน่าจะเป็นในการเกิดต�่า 

น�ามาพิจารณาร่วมด้วย

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีลักษณะเป็นกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกัน

ระดับโลก เพราะก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่สะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมาและ          

ผสมผสานกันท่ัวโลก การปล่อยก๊าซของตัวแปรหนึ่งๆ (เช่น บุคคล ชุมชน  

บริษัท ประเทศ ฯลฯ) มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ มาตรการที่มีประสิทธิภาพ 

จะไม่บรรลุผลถ้าตัวแปรแต่ละตัวท�างานโดยอิสระบนความสนใจของตนเอง 

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพจะต้องแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง

การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศเรื่องอื่นๆ ด้วย การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพสามารถจะเสริมสร้าง

กิจกรรมร่วมในระดับต่างๆ รวมถึงระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ จาก 

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากผลลัพธ์ที่ได้เท่าเทียมกันจะน�าไปสู่ความร่วมมือ 

ที่มีประสิทธิภาพ

SPM 3.2 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศลดลง 

จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว 

(Climate Change risks reduced by mitigation 

and adaptation)

 หากปราศจากความพยายามท่ีจะมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก       

เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ามีมาตรการในการปรับตัว 

การร้อนขึน้ของโลกในปลายศตวรรษที ่21 จะท�าให้เกดิความเส่ียงทีสู่งจนกระทัง่
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สงูมากจากการได้รบัผลกระทบท่ีรนุแรง กว้างขวาง ในระดับโลกและไม่สามารถ

ท�าให้ฟื้นคืนสภาพเดิมได้ (ระดับความเชื่อมั่นสูง) มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

จะสมัพนัธ์กบัผลประโยชน์ร่วมและความเสีย่งในบางระดับ เนือ่งจากอาจท�าให้

เกิดผลกระทบข้างเคียงแต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะไม่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็น             

ในการเกิดความรุนแรง ผลกระทบในวงกว้าง และความเส่ียงจากผลกระทบ         

ที่ไม่อาจท�าให้สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้หรือการได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก 

ความพยายามที่จะใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น

 การด�าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวสามารถใช้

ประกอบกันในการลดความเสีย่งจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

ในระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั (ระดบัความเชือ่มัน่สงู) มาตรการลดก๊าซเรอืนกระจก 

ในระยะสั้นในช่วงระหว่างศตวรรษ สามารถที่จะลดผลกระทบในทศวรรษ 

หลังของศตวรรษที่ 21 และต่อจากนั้น การตระหนักถึงประโยชน์จากมาตรการ

ปรับตัวจะเกิดขึ้นได้ถ้าสามารถจะแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดในปัจจุบันและ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

 ม ี5 เหตผุลทีเ่กีย่วข้อง (Reasons For Concern: RFCs) กบัข้อจ�ากดั

ในการปรับตัวต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่  

(1) ลักษณะเฉพาะและภัยคุกคามที่มีในแต่ละระบบ (2) เหตุการณ์รุนแรงจาก

สภาพอากาศ (3) การกระจายตัวของผลกระทบ (4) ผลกระทบรวมระดับโลก 

และ (5) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบในวงกว้าง ในรายงานนี้ RFCs 

ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตราที่ 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Article 2 of UNFCCC)

 ถ้าปราศจากความพยายามท่ีจะเพิ่มมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก       

จากที่มีอยู ่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการปรับตัว แต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นในปลาย 

ศตวรรษที่ 21 จะท�าให้โลกเกิดความเสี่ยงสูงไปจนถึงเสี่ยงสูงมากจาก 

ความรุนแรง การแผ่ขยายของผลกระทบที่ท�าให้ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้ 
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(ระดับความเชื่อมั่นสูง) การคาดการณ์สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ส่วนใหญ่ทีป่ราศจากความพยายามทีจ่ะมมีาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกเพิม่เตมิ 

(ที่ระดับความเข้มข้นในบรรยากาศที่มากกว่า 1000 ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.

2100) จะท�าให้อุณหภูมิสูงเกิน 4 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิในยุค

ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ความเสี่ยงจากผลกระทบจะสอดคล้องกับอุณหภูมิที่

เท่ากับหรือมากกว่า 4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีผลรวมไปถึงการสูญพันธุ์ของ 

สิ่งมีชีวิตบางชนิด ความปลอดภัยด้านอาหารในระดับโลกและระดับภูมิภาค 

ผลทีต่ามมาท�าให้เกิดข้อจ�ากดัด้านศกัยภาพในการปรบัตวั ความเสีย่งบางอย่าง

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความเสี่ยงต่อลักษณะเฉพาะ 

ของระบบที่ถูกคุกคาม และความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงจาก

สภาพอากาศจะอยู่ในระดับปานกลางที่อุณหภูมิสูงข้ึนท่ี 1-2 องศาเซลเซียส 

เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิ ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

 การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง 2-3 ทศวรรษ 

ข้างหน้าสามารถท่ีจะลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 21 และ 

หลังจากนั้น การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นตัวตัดสินว่า 

ค่าเฉล่ียอุณหภูมิที่สูงขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 21 และระยะเวลาต่อจากนั้น 

ข้อจ�ากัดของ RFCs จะมีนัยส�าคัญต่อการจ�ากัดปริมาณการสะสมของ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อย ข้อจ�ากัดดังกล่าวต้องการให้การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของโลกลดลงท่ีระดับศูนย์ (หรือไม่มีการปล่อยเลย) 

และต้องการคงอยู่ที่ระดับนี้ ต่อไปในช่วง 2-3 ทศวรรษข้างหน้า (ระดับความ

เชื่อมั่นสูง) แต่ความเสี่ยงจากผลกระทบบางอย่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ แม้ว่าจะมมีาตรการลดก๊าซเรอืนกระจก

และการปรับตัวก็ตาม
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 บางครัง้มาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกจะเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ร่วม

และความเสีย่งในบางระดบั แต่ความเสีย่งเหล่านีไ้ม่เกีย่วข้องกบัความน่าจะเป็น

ของความรุนแรง การแผ่ขยายในวงกว้าง และผลกระทบที่ไม่อาจฟื้นคืนสภาพ

เดิมได้ ท�าให้ระบบเศรษฐกิจและระบบภูมิอากาศถดถอย มาตรการลดก๊าซใน

ระยะสัน้จะท�าให้ได้รบัประโยชน์เพิม่ข้ึน (ระดับความเชือ่มัน่สูง) การมมีาตรการ

ลดก๊าซเรือนกระจกท่ีล่าช้าหรือมีข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยีจะท�าให้ค่าใช้จ่าย 

ในการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงข้ึนหากต้องการรักษาความเส่ียงในระดับ 

ที่เท่าเดิม
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รูป SPM.10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และการเปล่ียนแปลง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีภายในปี ค.ศ.2050 ข้อจ�ากัดด้านเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(รูป A) มีนัยต่อข้อจ�ากัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม (รูป B) ความเชื่อมโยง

ของการเปล่ียนแปลงอณุหภมู ิกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม (หน่วย GtCO2) 

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1870 จากแบบจ�าลอง Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 

(CMIP5) (พ้ืนที่แรเงาสีชมพู) และแบบจ�าลองแบบง่ายๆ ด้านภูมิอากาศ (เพื่อตอบสนอง 

การศึกษาในปี ค.ศ.2100) ส�าหรับกรณีฐานและการคาดการณ์ใน 5 กรณีที่มีมาตรการลด

ก๊าซเรือนกระจกในระดับที่แตกต่างกัน (ดังแสดงโดยวงรี 6 วง) รายละเอียดข้อมูลตาม 
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SPM 3.3  แนวทางการด�าเนินงานด้านการปรับตัวต ่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Characteristics of                

adaptation pathways)

 การปรบัตวัสามารถลดความเสีย่งต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศได้แต่มีข้อจ�ากัดด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ

ขนาดและอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว หากมองในแง่

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเป็นไปได้ว่าถ้ามีกิจกรรมด้านการปรับ 

ตัวอย่างทันทีทันใดเพิ่มมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมทางเลือกในอนาคตและ 

เตรียมความพร้อมรองรับ

 การปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศสามารถท�าให้ความเป็นอยู่

ของประชากรดีขึ้น ช่วยปกป้องทรัพย์สิน และรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งหน้าที่

และการให้บริการของระบบนิเวศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ข้ันตอนแรกของ 

การปรับตัวเพื่อลดความเปราะบางและการเปิดรับต่อความแปรปรวนของ 

ภูมิอากาศในปัจจบุนั (ระดบัความเชือ่มัน่สงู) การผนวกเรือ่งการปรบัตัวเข้ารวม

กับแผนการด�าเนินงาน การก�าหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจในระดับ 

ผู้บริหารสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างการพัฒนา 

กับการลดความเส่ียงต่อภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึน การเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ด้านการปรับตัวเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะช่วยให้สามารถเลือกแนวทางการด�าเนิน

งานด้านการปรับตัวได้เป็นอย่างดี (มีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น และมีผู้เห็น

ด้วยสูง) 

รูปที่ SPM.5 (รูป C) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม 

(หน่วย GtCO2) ในการคาดการณ์แต่ละกรณี กับการเปลี่ยนแปลงการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกต่อปีภายใน ค.ศ.2050 แสดงเป็นค่าร้อยละของการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ 

ของ GtCO2-eq/ปี) เทียบกับปี ค.ศ.2010 วงรีสอดคล้องกับประเภทของกรณีตามรูป B 

ซึ่งถูกจ�าลองขึ้นด้วยวิธีการที่คล้ายคลึงกัน
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 แผนการปรับตัวและการด�าเนินงานจะส่งเสริมผ่านกิจกรรมใน 

ทกุระดบั ตัง้แต่ระดบับุคคลไปจนถึงรฐับาล (ระดบัความเชือ่มัน่สงู) รฐับาลกลาง

สามารถประสานงานด้านการปรับตัวในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค 

ตัวอย่างเช่น การป้องกันความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มใด           

กลุ่มหนึ่ง โดยการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป การให้ข้อมูล 

การจดัท�ากรอบนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนการให้เงนิช่วยเหลอื (มหีลกัฐาน

สนบัสนนุหนกัแน่น และมผีูเ้หน็ด้วยสงู) เพิม่ความตระหนกัให้กบัรฐับาลท้องถิน่

และภาคเอกชนเพื่อให้งานด้านการปรับตัวมีความก้าวหน้า และให้บทบาท      

การยกระดบังานด้านนีก้บัชมุชน ครวัเรอืน และภาคประชาสังคม ในการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลและการเงิน (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง 

และมีผู้เห็นด้วยสูง)

 แผนการปรับตัวและการด�าเนินงานในทุกระดับของรัฐบาลมีคุณค่า

ต่อสังคม มีวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ระดับความเชื่อมั่นสูง)         

และตระหนักถึงความสนใจท่ีแตกต่างกัน สภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม         

และความคาดหวัง เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจ ชนพื้นเมือง 

ท้องถิ่น รวมทั้งความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติ รวมถึง         

มุมมองทีเ่ป็นองค์รวมของชมุชนและส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจยัหลกัของการปรบัตวั 

การผนวกรูปแบบและความรู้เข้ากับการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมจะเพิ่มประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานด้านการปรับตัวได้

 ข้อจ�ากัดอาจเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนและการด�าเนินงานด้าน 

การปรับตัว (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ปกติข้อจ�ากัดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เรื่องเงิน 

ทรพัยากรมนษุย์ การบูรณาการหรอืประสานงานกนัของรฐับาล ความไม่แน่นอน

ด้านผลกระทบจากการคาดการณ์ การรบัรูแ้ละเข้าใจเร่ืองความเสีย่ง ขาดแคลน

ผู้น�าหลักด้านการปรับตัว และเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตามประสิทธิภาพ       

ของการปรับตัว ตลอดจนข้อจ�ากัดอื่นๆ เช่น ความไม่เพียงพอของงานวิจัย           
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ในด้านนี้ การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และงบประมาณที่จะช่วยอนุรักษ์

สิ่งเหล่านี้ไว้ 

 อัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูงท�าให้ 

เพิ่มข้อจ�ากัดด้านการปรับตัว (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ข้อจ�ากัดของการปรับตัว

ที่เกิดข้ึนใหม่จากปฏิกิริยาระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ 

ชีวกายภาพและข้อจ�ากัดด้านเศรษฐกิจสังคม นอกจากน้ี การวางแผน 

หรือการด�าเนินงานที่ไม่ดี พอจะท�าให้การปรับตัวล้มเหลว การเปิดรับของ 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน พื้นท่ี หรือภาคส่วน ที่เปราะบางจะเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

การประเมินความซับซ้อนของการปรับตัวท่ีต�่าเกินไปจะท�าให้บรรลุผลส�าเร็จ

ด้านการปรับตัวได้ยาก 

 ผลประโยชน์ร่วมที่มีนัยส�าคัญ การท�างานร่วมกัน และการค�านึงถึง

ผลได้ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อ       

การตอบสนองด้านการปรับตัวที่แตกต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดทั้งภายใน 

และระหว่างภมูภิาค (ระดบัความเชือ่มัน่สงู) การเพ่ิมความพยายามด้านการลด

ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีนัยส�าคัญต่อ

การเพิ่มความซับซ้อนต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาคทรัพยากรน�้า ภาคพลังงาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลาย             

ทางชีวภาพ แต่เครื่องมือที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ยังมีอยู่จ�ากัด ตัวอย่างกิจกรรมที่มีผลประโยชน์ร่วม เช่น (1) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและใช้พลังงานสะอาด ช่วยให้ลด 

ก๊าซมลพิษทางอากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ อันเนื่องจาก 

การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ (2) ลดการใช้พลงังานและการใช้น�า้ในเขตเมอืง       

ผ่านทางเมืองสีเขียวและการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ (3) การท�าเกษตรกรรมและ

ป่าไม้อย่างยั่งยืน และ (4) การปกป้องระบบนิเวศและแหล่งเก็บกักคาร์บอน 

รวมทั้งการบริการของระบบนิเวศด้านอื่นๆ
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 การปรับเปลี่ยนรูปแบบในภาคเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบาย

ทางการเมืองและการด�าเนินงาน จะเสริมสร้างการปรับตัวและส่งเสริม              

การพฒันาอย่างยัง่ยนื (ระดบัความเชือ่ม่ันสงู) ในระดบัประเทศการปรบัเปลีย่น

รูปแบบเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพหากสามารถสะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศ

และไปสู่ความส�าเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

และล�าดบัความส�าคญัในแต่ละเรือ่ง การจ�ากดัวธิกีารตอบสนองด้านการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในระบบและโครงสร้างในแบบที่เป็นอยู่ โดย 

ไม่ได้พิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ อาจท�าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  

เกิดความเสียหาย และสูญเสียโอกาส ดังน้ันการวางแผนและด�าเนินการโดย 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปรับตัวที่สามารถสะท้อนความแข็งแกร่ง และ 

การปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์อาจท�าให้เกิดความต้องการใน 

การก�ากับดูแลโครงสร้างเพื่อท�าความเข้าใจในเป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ี 

แตกต่างกนัในอนาคต รวมท้ังการแก้ปัญหาความเท่าเทยีมและนยัด้านจรยิธรรม 

แนวทางการปรับตัวจะถูกเสริมสร้างโดยกระบวนการเรียนรู ้แบบซ�้าๆ 

กระบวนการอภิปรายและนวัตกรรม

SPM 3.4 ลักษณะของแนวทางการด�าเนินมาตรการลดก๊าซ 

เรอืนกระจก (Characteristics of mitigation pathways)

 การลดก๊าซเรือนกระจกมีหลายวิธีที่ท�าให้ความเป็นไปได้ว่าสามารถ
จ�ากัดอุณหภูมิให้ต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับของอุณหภูมิก่อน
ยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม วธิกีารด�าเนินงานเหล่านีต้้องการการลดก๊าซเรอืนกระจก
อย่างเป็นรูปธรรมในช่วง 2-3 ทศวรรษข้างหน้า และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์รวมทัง้ก๊าซเรอืนกระจกอืน่ๆ ทีม่วีงจรชวีติยาวให้เกอืบมค่ีา
เท่ากบัศนูย์ในช่วงปลายศตวรรษ ซึง่แนวทางการด�าเนนิงานลดก๊าซเรือนกระจก
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ สังคม และสถาบัน อย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งหากเทคโนโลยีหลักท่ีต้องใช้ในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่มี อาจท�าให้
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เกิดความล่าช้า และมีปัญหาต่อการจ�ากัดระดับอุณหภูมิให้อยู ่ในระดับที่ 
ต้องการ และหรือสูงกว่าแต่ในกรอบระยะเวลาด�าเนินการแตกต่างกันไป

 หากปราศจากความพยายามเพิ่มเติมในการใช้มาตการลดก๊าซ          
เรือนกระจกท่ีมากกว่าในปัจจุบัน การปล่อยก๊าซจะเพิ่มขึ้นตามคาดการณ ์         
โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตของจ�านวนประชากรและกิจกรรมด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นในปี ค.ศ.2100 จากปีฐาน
ของการคาดการณ์ หากปราศจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม 
อุณหภูมิจะอยู ่ในช่วง 3.7-4.8 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าเฉล่ียในช่วง 
ปี ค.ศ.1850-1900 และอยู่ที่ 2.5-7.8 องศาเซลเซียส เมื่อรวมค่าความ 
คลาดเคลื่อน (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5-95) (ระดับความเชื่อมั่นสูง) 

 จากการคาดการณ์กรณีท่ีท�าให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในปี ค.ศ.2100 อยู่ทีป่ระมาณ 450 ppm CO2-eq หรอืต�า่กว่ามคีวามเป็นไปได้ที่
จะรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียสในช่วงศตวรรษที่ 21 
เมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การคาดการณ์ในกรณีต่างๆ เหล่านี้ได้
แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 40-70 เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ภายในปี ค.ศ.2050 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ.2010 ระดับ 
การปล่อยจะเกือบเท่ากับศูนย์หรือน้อยกว่าในปี ค.ศ.2100 การคาดการณ์ใน
กรณีที่ท�าให้ความเข้มข้นของก๊าซในบรรยากาศอยู่ที่ระดับ 500 ppm CO2-eq 
ภายในปี ค.ศ.2100 มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิ 
ให้เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส แม้ว่าระดับความเข้มข้นจะพุ่งสูงขึ้น
เป็นครั้งคราวที่ 530 ppm CO2-eq ในช่วงก่อนปี ค.ศ.2100 ซึ่งเกือบจะไม่
สามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้บรรลุเป้าหมายได้ กรณีที่ระดับความเข้มข้นใน
บรรยากาศอยู่ที่ 500 ppm CO2-eq ภายในปี ค.ศ.2050 หากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของโลกจะต�่ากว่าในปี ค.ศ.2010 ที่ร้อยละ 25-55 กรณีการ 
คาดการณ์การปล่อยก๊าซในปี ค.ศ.2050 สูงกว่าเป็นผลมาจากเทคโนโลย ี
ในการก�าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Removal : CDR) ที่ใช้ 
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ในช่วงกลางศตวรรษและมคีวามเป็นไปได้ทีก่รณกีารคาดการณ์ทีอ่ณุหภมูจิะถกู
จ�ากัดไม่ให้สูงเกิน 3 องศาเซลเซียส มีความสัมพันธ์กับการลดก๊าซเรือนกระจก
อย่างรวดเรว็เพือ่จ�ากดัอณุหภมูไิม่ให้เกนิ 2 องศาเซลเซียส เมือ่เทยีบกบัยคุก่อน
ปฏิวัติอุตสาหกรรม มีผลการศึกษาจ�ากัดที่แสดงให้เห็นถึงกรณีที่จะไม่ท�าให้
อุณหภูมิสูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ.2100 กรณีเหล่านี้ได้แสดงให้
เห็นว่าความเข้มข้นในบรรยากาศจะต้องต�่ากว่า 430 ppm CO2-eq ภายในปี 
ค.ศ.2100 และ 2050 โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องลดลงต�่ากว่าปี  
ค.ศ.2010 ในช่วงร้อยละ 70 และ 95 ส�าหรับภาพรวมการปล่อยก๊าซในกรณี
ต่างๆ ที่ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกมีความเป็นไปได้ที่จะรักษา
อุณหภูมิ ให้อยูใ่นระดบัท่ีต�า่กว่าอณุหภมูใินช่วงเวลาต่างๆ แสดงในตาราง SPM.1 
และรูป SPM.11
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รูป SPM.11 ภาพจ�าลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก (GtCO2-eq/yr) ในกรณี

ฐานและกรณีท่ีมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ส�าหรับระดับความเข้มข้นในระยะยาว 

ที่แตกต่างกัน (รูปบน) และสัมพันธ์กับการยกระดับความต้องการพลังงานคาร์บอนต�่า 

(% ของพลงังานปฐมภมู)ิ ในปี ค.ศ.2030, 2050 และ 2100 เปรยีบเทยีบกบักรณคีาดการณ์

ที่มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระดับที่ปล่อยในปี ค.ศ.2010 (รูปล่าง)
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หมายเหตุ :

1 พสิยัรวม (total range) ส�าหรบัช่วง 430-480 ppm CO2-eq ของสถานการณ์

สอดคล้องกับช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10-90 ของกรณี (subcategory) ของ

สถานการณ์เหล่านี้ (ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางที่ 6.3 ของรายงานฉบับสมบูรณ์

ของ WGIII)

2 กรณีฐานที่อยู่ในช่วง >1000 ppm และในช่วง 720-1000 ppm CO2-eq 

นั้น กรณีฐานในประเภทที่อยู่ในช่วง 720-1,000 ppm CO2-eq จะสามารถ

ท�าให้อุณหภูมิในช่วง 2.5-5.8 �C ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียในช่วงปี ค.ศ.1850-1900 

ภายในปี ค.ศ.2100 ในขณะที่กรณีฐานในช่วง >1000 ppm CO2-eq จะท�าให้ 

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2.5-7.8 �C (ช่วงขึ้นอยู่กับการตอบสนอง 

ต่อภูมิอากาศเฉลี่ยที่ 3.7-4.8 �C) ส�าหรับกรณีฐานทั้งสองที่มีระดับความเข้มข้น

ที่ต่างกัน

3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลกในปี ค.ศ.2010 เท่ากับ 31% สูงกว่า 

ปี ค.ศ.1990 (สอดคล้องกับการประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในประวัติศาสตร์ที่น�าเสนอในรายงานฉบับนี้)

4 การประเมนิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์ในกรณเีหล่านี ้หลายอนัได้ตพีมิพ์ลง

ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ และไม่จ�ากัดเฉพาะ RCPs ในการประเมินระดับ

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนยัส�าคญัของกรณท่ีีใช้คาดการณ์

แบบจ�าลอง (Model for the Assessment of Greenhouse Gas Induced 

Chimate Change : MAGICC) ได้ถูกน�ามาใช้หาความน่าจะเป็น 

5 การประเมินในตารางนี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นจากการคาดการณ์

ใน WG III โดยการใช้ MAGICC และการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนใน WGI 

ในการคาดการณ์อุณหภูมิที่ไม่ได้ถูกรวมในแบบจ�าลองภูมิอากาศ 
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6 ความเข้มข้นของ CO2-eq ได้ค�านวณบนพืน้ฐานของวงจรคาร์บอนทีใ่ช้ในแบบ

จ�าลอง MAGICC

7 ส่วนใหญ่ของสถานการณ์ในกรณีที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงเกินกว่า

ขอบเขตระดับความเข้มข้นที่ 480 ppm CO2-eq 

8 ส�าหรับการคาดการณ์จากแบบจ�าลอง CIMP5 หรือ MAGICC ไม่มีกรณีไหนที่

ท�าให้อุณหภูมิอยู่ในระดับต�่ากว่าระดับที่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ทั้งนี้ “ความไม่น่า

จะเป็นไปได้” ได้สะท้อนความคลาดเคลื่อนที่อาจจะไม่ได้สะท้อนจากแบบ

จ�าลองที่ใช้ในปัจจุบัน

9 กรณีการคาดการณ์ในช่วง 580-650 ppm CO2-eq ซึ่งรวมถึงกรณีที่ระดับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงขึ้น และกรณีปกติทั้งสองกรณี ความเข้มข้น 

ไม่เกินระดับสูงสุดของแต่ละกรณี (เช่นในกรณี RCP4.5) การคาดการณ์ในกรณี

หลังมีความน่าจะเป็นที่อุณหภูมิจะต�่ากว่า 2 �C ในขณะที่อีกกรณีหนึ่งมีความ 

น่าจะเป็นที่จะไม่ต�่ากว่าระดับนี้

10 ในแบบจ�าลองเหล่านี้ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกในปี ค.ศ.

2050 อยู่ในช่วงระหว่าง 70-95% ต�่ากว่าการปล่อยก๊าซในปี ค.ศ.2010 และ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกในปี ค.ศ.2100 อยู่ในช่วงระหว่าง 

110-120% ต�่ากว่าการปล่อยก๊าซในปี ค.ศ.2010
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 กรณีการคาดการณ์ความเข ้มข ้นของคาร ์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศท่ีระดับ 450 ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.2100 (ซ่ึงสอดคล้องกบัโอกาส

ที่น่าจะเป็นในการรักษาอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับท่ีต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส

เม่ือเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม) โดยปกติแล้วการพุ่งสูงข้ึนของระดับ

ความเข้มข้นในบรรยากาศในบางครั้งบางคราวเกือบประมาณ 500 ppm             

CO2-eq ถึงประมาณ 550 ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.2100 ระดับที่พุ่งสูงขึ้น 

ข้ึนอยูก่บัความแพร่หลายของการใช้พลงังานชีวภาพทีห่าได้ ประกอบกบัการดูดซับ

และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Bio-energy with carbon capture and 

storage : BECCS) และการปลกูป่าในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษ  ด้านเทคโนโลยี

ในการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Removal : CDR) ที่หาได้

ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งวิธีการซ่ึงมีความแปรผันในหลายระดับ 

ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับความท้าทายและความเสี่ยง ในหลายกรณีของ        

การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นที่รู้กันดีว่า CDR จะช่วยป้องกัน

การพุ่งสูงขึ้นของระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโดย       

ช่วยสนับสนุนภาคส่วนที่มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกมีค่าใช้จ่ายสูง (ระดับ

ความเชื่อมั่นสูง) 

 การลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับก๊าซที่ไม ่ใช ่

คาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์ในการลดก๊าซ 

เรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันและสารอื่นๆ มีอิทธิพลต่อ

อัตราและปริมาณของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 2-3 ทศวรรษ

ข้างหน้า แม้ว่าการร้อนข้ึนของอุณหภูมิในระยะยาวจะถูกขับเคลื่อนโดยการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตาม การปล่อยก๊าซที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์

มักจะถูกปรับให้เป็น “คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-equivalent  

emissions)” แต่ทางเลือกส�าหรับการใช้หน่วยในการค�านวณค่าการปล่อย 

การให้น�้าหนัก และระยะเวลาในการลดขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมทั้งนโยบาย

และการตัดสินใจของผู้บริหาร
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 การใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมที่ล ่าช้าภายในปี  

ค.ศ.2030 จะท�าให้ปัญหาในการจ�ากัดอุณหภูมิไม่ให้เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส

ในช่วงศตวรรษที่ 21 เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความท้าทาย 

เพิม่ขึน้จะมคีวามต้องการในอตัราท่ีสูงข้ึนส�าหรบัการลดก๊าซเรอืนกระจกในช่วง

ปี ค.ศ.2030-2050 และยกระดบัการลดก๊าซโดยใช้พลงังานทีป่ล่อยคาร์บอนต�า่ 

ให้เร็วขึ้นในช่วงระยะเวลาน้ี การใช้ CDR ในระยะยาวโดยการเปลี่ยนรูปแบบ

การใช้พลังงานจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาว การประเมินค่า

ระดบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลกในปี ค.ศ.2020 ขึน้อยูก่บัการประกาศ

เจตจ�านงการลดก๊าซเรือนกระจกตาม Cancun Pledges โดยการใช้มาตรการ

ลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ ยังไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบ        

กับค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป ซ่ึงเกือบจะไม่สามารถจ�ากัดการร้อนข้ึนของอุณหภูมิ

ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นน้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติ

อตุสาหกรรม แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะตดัโอกาสท่ีจะท�าให้เป้าหมายน้ีประสบ

ความส�าเร็จเสียทีเดียว (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
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รูป SPM.12 แสดงความแตกต่างของระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี ค.ศ.2030 

ระหว่างการลดอตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเพิม่ขึน้ของการใช้พลังงาน

คาร์บอนต�่าในมาตรการการลดผลกระทบ ซ่ึงอย่างน้อยคาดว่าจะรักษาระดับอุณหภูมิ 

ความร้อนที่เพิ่มขึ้นให้ไม่เกินกว่า 2 องศาเซลเซียสตลอดช่วงศตวรรษที่ 21 เปรียบเทียบ 

กับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ.2100 

คาดว่าจะมีค่าประมาณ 430-530 CO2-eq) แต่ละแบบจ�าลองถูกจัดกลุ่มโดยระดับ 

การปล่อยก๊าซที่แตกต่างกันภายในปี ค.ศ.2030 (แสดงในรูปภาพโดยใช้โทนสีเขียวที ่

ต่างกัน) รูปในกรอบทางซ้ายแสดงเส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Gt CO2-eq ต่อปี) 

จนถงึระดับของปี ค.ศ.2030 จดุสดี�าพร้อมกบั Whisker plot แสดงระดับปรมิาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกท่ีมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าความไม่แน่นอน 

ที่รายงานไว้ในปี ค.ศ.2010 ซึ่งได้มีการแสดงไว้ในรูป SPM.2 ด้วยแท่งสีด�าแสดงช่วงของ

ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงมีนัยมาจากการประกาศ

เจตจ�านงลดก๊าซเรือนกระจกของแคนคูน (Cancun Pledges) รูปกลางแสดงค่าเฉลี่ย 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในช่วงปี ค.ศ.2030-2050 นอกจากน้ีแล้ว 

ยังได้มีการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ของแต่ละแบบจ�าลอง  
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ตั้งแต่การเปรียบเทียบการคาดการณ์ในแต่ละกรณีที่มีเป้าหมายระยะกลางที่ชัดเจน 

ในปี ค.ศ.2030 ไปจนถึงการคาดการณ์จากแบบจ�าลองที่มีอยู่ในฐานข้อมูล WGIII AR5  

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีในอดีต (คงอยู ่

มากว่า 20 ปี) และค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง 

ปี ค.ศ.2000-2010 ยังถูกแสดงไว้ในรูปด้วยเช่นกัน ลูกศรในรูปด้านขวาแสดงถึง 

ขนาดของระดับการใช้พลังงานคาร์บอนต�่า หรือคาร์บอนเป็นศูนย์ที่เพิ่มมากขึ้นจาก 

ค.ศ.2030-2050 เน่ืองจากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่างกันในปี ค.ศ.2030 

รวมทั้งอุปทานของพลังงานท่ีไม่มีคาร์บอน และพลังงานคาร์บอนต�่า ยกตัวอย่างเช่น 

พลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากซากฟอสซิลที่คาร์บอนไดออกไซด์ 

มีการถูกดูดจับและกักเก็บ (CCS) หรือพลังงานชีวภาพควบคู่กับ CCS (BECCS) 

[หมายเหตุ : รูปภาพนี้ไม่ได้รวมถึงการคาดการณ์ในกรณีที่ภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โลกติดลบสุทธิปริมาณมาก (>20 GtCO2-eq/yr) การคาดการณ์ในกรณีท่ีเกิดจาก 

การต้ังสมมติฐานราคาคาร์บอนที่สูง และการคาดการณ์กรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในปี ค.ศ.2010 ที่อยู่นอกขอบเขตของข้อมูลในอดีตอย่างมีนัยส�าคัญ]

 การประเมินค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจโดยรวมของมาตรการลดก๊าซ 

เรือนกระจกแปรผันอย่างมากขึ้นกับวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ แต่จะเพิ่มตาม

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดขึ้น การคาดการณ์สถานการณ์ลดก๊าซ

ในทุกประเทศท่ัวโลกเริม่จากมาตรการลดก๊าซอย่างทนัททีนัใด โดยคดิจากราคา

คาร์บอนเพยีงราคาเดยีว และใช้เทคโนโลยหีลักๆ ทกุอนัทีม่อียู ่โดยใช้ค่าใช้จ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานในการประเมินค่าใช้จ่ายของมาตรการลด 

ก๊าซเรือนกระจกเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค ภายใต้สมมติฐานการคาดการณ์

สถานการณ์ลดก๊าซเรอืนกระจกเหล่าน้ี น่าจะจ�ากัดการร้อนขึน้ไม่ให้เกนิ 2 องศา

เซลเซยีสไดต้ลอดศตวรรษที่ 21 เมือ่เทียบกบัยุคกอ่นปฏิวตัิอตุสาหกรรม น�ามา

ซึง่การสญูเสยีการบริโภคของโลก โดยไม่รวมถงึผลประโยชน์ทีไ่ด้จากผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ลดลง รวมทั้งผลประโยชน์ร่วมและผลเสีย      

ข้างเคียงจากมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกทีร้่อยละ 1-4 (ค่ากลางทีร้่อยละ 1.7) 
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ในปี ค.ศ.2030 และร้อยละ 2-6 (ค่ากลางที่ร้อยละ 3.4) ในปี ค.ศ.2050 และ

ร้อยละ 3-11 (ค่ากลางที่ร้อยละ 4.8) ในปี ค.ศ.2100 เมื่อเทียบกับการบริโภค

ในกรณีฐานที่มีการเติบโตในทุกพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 300 ถึงมากกว่าร้อยละ 900 

ตลอดศตวรรษ จ�านวนเหล่านี้สอดคล้องกับการลดการเติบโตของการบริโภค 

ต่อปีที่ร้อยละ 0.04-0.14 (ค่ากลางท่ี 0.06) ตลอดศตวรรษเมื่อเทียบกับ 

การเติบโตของการบริโภคต่อปีในเส้นฐานอ้างอิงที่ระหว่างร้อยละ 1.6 และ 

3 ต่อปี (ระดับความเชื่อมั่นสูง)

รูป SPM.13 กำรคำดกำรณ์ในกรณีท่ีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกมี

ประสิทธิภำพ	 (Cost	 effective	 scenario)	 ท่ีระดับควำมเข้มข้นของก๊ำซเรือนกระจก 

ในบรรยำกำศต่ำงกันในปี	 ค.ศ.2100 การคำดกำรณ์ในกรณีที่ค่ำใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพ 

โดยสมมติให้ทุกประเทศมีกำรเริ่มใช้มำตรกำรกำรลดผลกระทบทันทีและมีรำคำคำร์บอน 

ของโลกรำคำเดยีว	 และไม่มข้ีอจ�ำกดัในกำรเข้ำถึงเทคโนโลย	ี โดยแบบจ�ำลองใช้เทคโนโลย ี

ที่เป็นค่ำกลำง	 (Default	 technology)	 ผลกำรสูญเสียกำรบริโภคแสดงเปรียบเทียบกับ 

กำรพัฒนำในกรณฐีำนทีไ่ม่มนีโยบำยรบัมอืด้ำนสภำพภมูอิำกำศ	(รปูซ้ำย)	ในตำรำงข้ำงบนรปู	

แสดงร้อยละกำรลดลงของกำรเตบิโตของกำรบรโิภคต่อปีเทียบกับกำรเตบิโตของกำรบรโิภค 

ในกรณฐีำนทีร่ะดบัร้อยละ	3-1.6	 ต่อปี	 (ตวัอย่ำง	 ถ้ำอตัรำกำรลดลงเป็นร้อยละ	0.06	 ต่อปี
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เนือ่งจำกมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก	 และเตบิโตในกรณฐีำนเท่ำกบัร้อยละ	 2	 ต่อปี	 

ดังนั้นอัตรำกำรเจริญเติบโตเมื่อมีมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจะเท่ำกับร้อยละ 

1.94	 ต่อปี)	 กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีแสดงในตำรำงยังไม่ได้มีกำรน�ำผลประโยชน์ 

จำกกำรลดผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศหรอืผลประโยชน์ร่วม	

และผลกระทบข้ำงเคยีงจากมาตรการการลดก๊าซเรอืนกระจกมาคิดรวมด้วย นอกจากนีแ้ล้ว

การประมาณการณ์สูงสุดของขอบเขตต้นทุนยังมาจากแบบจ�าลองที่ค่อนข้างไม่มีความ

ยืดหยุ่นต่อการท่ีจะท�าให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซให้ได้อย่างมากในระยะยาว 

รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับการมีระบบตลาดที่ไม่สมบูรณ์จะท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น

 ในสถานการณ์ที่เทคโนโลยีด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขาดแคลน 

หรือมีข้อจ�ากัด (เช่น พลังงานชีวภาพ (Bioenergy: BE) การดักจับและเก็บกัก

คาร์บอน (Carbon capture and storage: CCS) และผสมผสานกันระหว่าง 

BE และ CCS นิวเคลียร์ ลม/แสงอาทิตย์) การเลือกใช้เทคโนโลยีในการท�า

มาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกจะมผีลต่อค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก และความ

ล่าช้าในการเพิ่มมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจะท�าให้ค่าใช้จ่ายในระยะกลาง

และระยะยาวเพิม่สงูข้ึน หลายแบบจ�าลองไม่สามารถจ�ากดัให้อณุหภมูทิีเ่พ่ิมข้ึน

ต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส ในช่วงของศตวรรษที่ 21 เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติ

อุตสาหกรรมได้ หากมีความล่าช้าของการเพิ่มมาตรการในการลดก๊าซ 

เรือนกระจก หลายแบบจ�าลองไม่สามารถจ�ากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นให้ต�่ากว่า 

2 องศาเซลเซียสได้ถ้าหากการใช้พลังงานชีวภาพ CCS และ BECCS ถูกจ�ากัด 

(ระดับความเชื่อมั่นสูง)

 การคาดการณ์ในหลายกรณีชี้ให้เห็นว่าระดับความเข้มข้นอยู ่ท่ี

ประมาณ 450 หรือ 500 ppm CO2-eq ภายในปี ค.ศ.2100 แสดงให้เห็นถึง

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเพื่อท�าให้ประสบความส�าเร็จในการรักษาคุณภาพอากาศ 

และท�าให้มีความปลอดภัยในการใช้พลังงานที่ดีขึ้น ประกอบกับผลประโยชน์

ร่วมอ่ืนๆ ที่ตามมาได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ

ทรัพยากรที่เพียงพอ และมีความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน
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 นโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถที่จะท�าให้ค่าของ 

เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง และลดรายได้ของผู ้ส ่งออกเชื้อเพลิงประเภทนี้  

ซึ่งแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและเชื้อเพลิงที่มี (ระดับความเชื่อมั่นสูง)  

การคาดการณ์มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจะเกี่ยวข้องกับรายได้ท่ีลดลง 

ของผู้ส่งออกถ่านหินและน�้ามันรายใหญ่ (ระดับความเชื่อมั่นสูง) การดูดจับ 

และกักเก็บคาร์บอน (CCS) ที่มีอยู่ จะช่วยลดผลกระทบด้านลบของมาตรการ

ลดก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อราคาของทรัพย์สินที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล (ระดับ 

ความเชื่อมั่นปานกลาง)
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 การจัดการรังสีจากแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Management: 

SRM) เป็นวิธีการขนาดใหญ่ ท่ีลดการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบ 

ภูมิอากาศ ยังไม่มีการทดสอบการใช้ SRM และไม่ถือว่าเป็นมาตรการลด 

ก๊าซเรือนกระจกที่รวมอยู่ในการคาดการณ์ในแต่ละกรณี ถ้ามีการใช้ SRM 

ความคลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล และเกิดผลกระทบข้างเคียง  

ความเสี่ยง ปัญหาต่างๆ อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการควบคุม 

ก�ากับและด้านจริยธรรม SRM จะไม่ลดค่าความเป็นกรดของมหาสมุทร 

และหากการใช้ถูกยุติลงมีความเชื่อม่ันสูงว่าอุณหภูมิของพ้ืนผิวจะสูงข้ึน 

อย่างรวดเร็ว จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่ออัตรา 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากการใช้วิธีการดังกล่าว

SPM 4. การปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

 (Adaptation and Mitigation)

 มีหลายทางเลือกในการปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่

ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง

โดยล�าพงัไม่เพยีงพอ การด�าเนนิงานท่ีมีประสทิธผิลจะข้ึนกบันโยบายและความ

ร่วมมือของทุกระดับและสามารถเสริมสร้างโดยผ่านการตอบสนองที่เช่ือมโยง

ระหว่างการปรบัตวัและการลดก๊าซเรอืนกระจก ซ่ึงเป็นความต้องการของสงัคม

SPM 4.1 ปัจจัยและข้อจ�ากัดที่มีต ่อการตอบสนองต่อการ 

ปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก (Common 

enabling factors and constraints for 

adaptation and mitigation responses)

 มาตรการตอบสนองด้านการปรบัตัวและการลดก๊าซเรอืนกระจก  เป็น

ปัจจัยหลกั ซึง่การบรหิารจดัการและการจดัองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ  นวตักรรม 

และการลงทุน ในเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน  

การด�ารงชีวิตอย่างยั่งยืน ทางเลือกด้านพฤติกรรมและวิถีการด�าเนินชีวิต

AW ipcc.indd   61 2/10/59 BE   9:02 AM



IPCC Fifth Assessment Synthesis Report Summary for Policymakers
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย62

 ความเฉื่อยชาในภาคเศรษฐกิจสังคม จะเป็นตัวจ�ากัดทางเลือกของ

มาตรการด้านการปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก (มีผู้เห็นด้วยสูง  

และมีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง) นวัตกรรมและการลงทุนด้านโครงสร้าง       

พื้นฐานและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดก๊าซเรือนกระจก      

และเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับ       

ความเชื่อมั่นสูงมาก)

 ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก 

มีอิทธิพลอย่างมากต่อการประกอบอาชีพ วิถีการด�าเนินชีวิต พฤติกรรม 

และธรรมเนียมประเพณี (มีหลักฐานปานกลาง และมีผู้เห็นด้วยปานกลาง) 

การยอมรับของสังคม และ/หรือนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะถูกครอบง�าโดย 

แรงจูงใจหรือข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมในวิถีชีวิตหรือพฤติกรรม 

ของคน

 ในหลายภูมิภาคและหลายภาคส่วน การเพิ่มขีดความสามารถที่ 

จะท�ามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวจะเป็นพื้นฐานท่ีจ�าเป็น           

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ความเช่ือม่ันสูง) การปรับปรุงองค์กรประกอบกับการประสานความร่วมมือ 

ในการก�ากับดูแลจะช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องข้อจ�ากัดที่เกี่ยวกับมาตรการลด 

ก๊าซเรือนกระจกการปรับตัว และการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติได้ (ระดับ 

ความเชื่อมั่นสูงมาก)
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SPM 4.2 ทางเลอืกในการตอบสนองต่อการปรบัตวั (Response 

options for adaptation)

 ทางเลือกในการปรับตัวมีอยู ่ในทุกภาคส่วน แต่สาระส�าหรับ 

การด�าเนินงานและศักยภาพในการลดความเสี่ยงที่ เกิดจากภูมิอากาศ 

จะแตกต่างกันในแต่ละภาคส่วนและแต่ละภูมิภาค การปรับตัวบางอย่าง

เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ร ่วมอย่างมีนัยส�าคัญ การท�างานร่วมกันและ

ประนีประนอมกันในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเพ่ิม 

ความท้าทายต่อทางเลือกในการปรับตัว 

 ประสบการณ์ในการปรบัตวัจะถกูสร้างสมในภมูภิาคต่างๆ โดยทัว่ไป

ทั้งในภาคส่วนที่เป็นภาคสาธารณะ ภาคเอกชนและภายในชุมชน มีการเพ่ิม       

ความตระหนักรู้ในด้านคุณค่าของสังคม (รวมทั้งท้องถิ่นและชนพื้นเมือง)  

สถาบัน และพื้นฐานทางระบบนิเวศ ตลอดจนข้อจ�ากัดด้านการปรับตัว 

การปรับตัวได้ถูกผนวกเข้ามาอยู ่ในกระบวนการท�าแผนในบางส่วน ซึ่ง 

การด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อแผนจะมีข้อจ�ากัดอยู่มาก (ระดับความ 

เชื่อมั่นสูง)

 ความต้องการด้านการปรับตัวจะแปรผันตามความท้าทายด้าน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้น (ความเชื่อมั่นสูง) ทางเลือกใน 

การปรับตัวมีอยู่ในทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาค ซึ่งแตกต่างกันไปตามศักยภาพ 

และวิธีการที่ใช้ในการลดความเปราะบางการบริหารจัดการความเสี่ยง และ

ความก้าวหน้าในการวางแผน (ตาราง SPM.3) กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมและสร้างโอกาสตามเป้าหมาย 

ของกลยุทธ์และแผนการพัฒนา
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ตาราง SPM.3 แสดงวธิกีารส�าหรบัการจดัการความเสีย่งของการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศผ่านการปรับตัว
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SPM 4.3 ทางเลือกส�าหรับมาตรการลดก ๊าซเรือนกระจก          

(Response options for mitigation)

 การออกแบบระบบที่ดีรวมทั้งมีกลยุทธ์ที่จะท�าทุกภาคส่วน จะม ี

ความคุ้มค่าในเร่ืองค่าใช้จ่ายมากกว่า ที่จะเน้นเฉพาะบางเทคโนโลยีหรือ 

บางภาคส่วน เนื่องจากความพยายามที่จะด�าเนินการในภาคส่วนใดภาคส่วน

หนึ่ง จะมีผลกระทบถึงภาคส่วนอื่นๆ (ความเชื่อมั่นปานกลาง) มาตรการลด 

ก๊าซเรือนกระจกจะมีปฏิสัมพันธ์กับเป้าหมายด้านอื่นๆ ของสังคมอาจก่อให ้

เกิดผลประโยชน์ร่วมหรือผลกระทบข้างเคียงได้ หากมีการบริหารจัดการท่ีดี 

พอจะช่วยให้พื้นฐานในการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มีความเข้มแข็งขึ้น

 ช่วงของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับการคาดการณ์ในกรณี

ฐาน และกรณีที่มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีจ�ากัดความเข้มข้นของก๊าซ

เรือนกระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับต�่า (ประมาณ 450 ppm CO2-eq, 

อณุหภมูน่ิาจะจ�ากดัอยูท่ี่ 2 องศาเซลเซยีสเมือ่เทยีบกบัระดบัอณุหภมูใินยคุก่อน

ปฏวัิตอิตุสาหกรรม) ดงัแสดงการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของภาคส่วนต่างๆ และ

ตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก (รูปที่ SPM.14) มาตรการหลักที่ท�าให้บรรลุ

เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกรวมถงึการขจดัคาร์บอน (ตวัอย่างเช่น การลด

ปริมาณความเข้มข้นคาร์บอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า (มีหลักฐานสนับสนุน      

ปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง) สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมเพื่อท่ีจะลดความต้องการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับกรณีฐาน 

โดยปราศจากการยืดหยุ่นทางการพัฒนา (หลักฐานสนับสนุนหนักแน่น และ 

มีผู้เห็นด้วยสูง) ในกรณีที่ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 

450 ppm CO2-eq ภายในปี ค.ศ.2100 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มา

จากภาคจัดหาพลังงานซึ่งได้ถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงในช่วงทศวรรษหน้า และ

ได้ก�าหนดให้ในช่วงปี ค.ศ.2040 และ ค.ศ.2070 ต้องลดที่ร้อยละ 90 หรือ
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มากกว่าเม่ือเทยีบกับระดบัในปี ค.ศ.2010 ในกรณกีารคาดการณ์ทีต้่องการรกัษา

ระดบัความเข้มข้นในบรรยากาศ (ประมาณ 450-500 ppm CO2-eq เป็นอย่าง

น้อยทีส่ดุ ทีน่่าจะท�าให้อณุหภูมไิม่สงูเกนิกว่า 2 องศาเซลเซียส เมือ่เทยีบกบัยคุ

ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม) สัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต�่า (ประกอบด้วย

พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy: RE) นิวเคลียร์ และการดักจับและ

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการใช้ BECCS ด้วย) การเพิ่มจากสัดส่วน 

ในปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 30 ไปจนถึงปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 80 ภายใน

ปี ค.ศ.2050 และเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าหากไม่มีการดูดจับ 

และกกัเกบ็คาร์บอน (CCS) จะถกูก�าจดัออกจากระบบพลงังานเกอืบตลอดระยะ

เวลาภายในปี ค.ศ.2100

 การลดความต้องการปริมาณพลังงานในระยะส้ัน เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญส�าหรับยุทธศาสตร์ในการใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีค่าใช้จ่าย

ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้การจัดหาพลังงานท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อลดค่า 

carbon intensity ในการจัดหาพลังงาน ป้องกันความเสี่ยงด้านอุปทานท่ี

เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงปัญหาอุปสรรคในโครงสร้างพื้นฐานแบบคาร์บอนต�่า ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ร่วมที่มีความส�าคัญ ทางเลือกของมาตรการที่มี

การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพในด้านป่าไม้คือการปลูกป่า และการบริหารจัดการ

ป่าไม้อย่างยัง่ยนื รวมถงึการลดการตดัไม้ท�าลายป่า ซึง่จะแตกต่างกนัอย่างมาก

เมื่อเทียบกับทั่วทั้งภูมิภาคและการเกษตรกรรม การจัดการพ้ืนที่ปลูกพืชผล 

การจัดการทุ่งหญ้า และการฟื้นฟูดินอินทรีย์ (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง 

มีผู้เห็นด้วยสูง)
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รูป SPM.14 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละภาคส่วน และก๊าซเรือนกระจก

รวมอื่นๆ ที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ (ก�าหนดในพิธีสารเกียวโต) (แถบที่มีการไล่เฉดสี)  

และการคาดการณ์ในกรณีที่มีมาตรการลดผลกระทบ (แถบสีทึบ) ระดับความเข้มข้นของ

ก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 450 (430-480) ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.2100 (แนวโน้มที่

จะจ�ากดัความร้อนทีเ่พิม่ขึน้ให้อยูใ่นระดบั 2 องศาเซลเซยีสเมือ่เทยีบกบัช่วงก่อนการปฏิวตัิ

อุตสาหกรรม) มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนที่อยู่ปลายน�้าจะส่งผลต่อ 

การลดก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมทีจ่ะมผีลต่อการการลดก๊าซเรือนกระจก ในการจดัหาแหล่ง

พลงังานซึง่เป็นต้นน�า้ ดงันัน้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงจากภาคส่วนปลายน�า้จะไม่

รวมในศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในส่วนของการจัดหาพลังงาน เช่น ความต้อง 

การใช้การใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นต้น ตัวเลขท่ีอยู่ด้านล่างของกราฟแสดงถึงจ�านวนของ 

แบบจ�าลองท่ีมีการน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (แถวบน คือ แบบจ�าลองพื้นฐาน 

ส่วนแถวล่าง คือ แบบจ�าลองมาตรการการลดผลกระทบ) ซ่ึงจะแตกต่างกันไปตามแต ่

ละภาคส่วนและช่วงเวลา เน่ืองจากความละเอียดของข้อมูล และขอบเขตเวลาของ 

แบบจ�าลองที่ไม่เหมือนกัน ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการคาดการณ์ในกรณี

ต่างๆ รวมถึงมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการรวบรวมทางเลือกของมาตรการ

ทั้งหมดไว้ อย่างไรก็ตามหลายแบบจ�าลองไม่สามารถท�าให้ความเข้มข้นของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับ 450 ppm CO2-eq ภายในปี ค.ศ.2100 หากไม่รวม

มาตรการดูดจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) นอกจากนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ติดลบ

ของภาคส่วนผลิตไฟฟ้า อันเนื่องมาจากใช้มาตรการ BECCS และการปล่อยสุทธิจาก 

ภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (AFOLU) ซึ่งได้มีการน�า

กิจกรรมการปลูกป่า การฟื้นฟูป่า และการลดการตัดไม้ท�าลายป่ามาคิดรวมด้วย
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 พฤติกรรม วิถีการด�ารงชีวิต และวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการใช้

พลงังานและสมัพนัธ์กบัการปล่อยคาร์บอน ด้วยศกัยภาพสูงในการใช้มาตรการ

ลดก๊าซเรือนกระจกของบางภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ค�านงึถงึเทคโนโลยี

และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และมีผู้เห็น 

ด้วยปานกลาง) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถลดลงได้อย่างมากหาก 

มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค การน�ามาตรการประหยัดพลังงานมาใช ้

การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารและลดของเสียจากอาหาร

SPM 4.4 นโยบายที่น�ามาใช้ด้านมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

การปรับตัว เทคโนโลยีและการเ งิน (Pol icy  

approaches for adaptation and mitigation, 

technology and finance)

 การตอบสนองต่อการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจกที่มี

ประสิทธิภาพ ข้ึนอยู่กับนโยบายและมาตรการโดยทั่วไปในหลายระดับ ได้แก่ 

ระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค นโยบายโดยทั่วไปใน

ทุกระดับจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การเผยแพร่ และการถ่ายทอด 

พร้อมๆ ไปกับการให้เงินสนับสนุนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ       

ภูมิอากาศ สามารถท่ีจะเป็นองค์ประกอบและช่วยเสริมสร้างนโยบายด้าน 

การส่งเสริมการปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกโดยตรงให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะมีผล 

ต่อประสิทธิภาพของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก แม้ว่ามาตรการลดก๊าซ 

เรือนกระจกจะให้ผลประโยชน์ร ่วมต่อท้องถิ่นก็ตาม ส่วนการปรับตัว 

จะมุ ่งเน้นระดับท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไปจนถึงผลลัพธ์ระดับประเทศ 

โดยการปรบัตวัทีม่ปีระสทิธภิาพจะเสรมิสร้างผ่านการประสานงานกนัในระดับ

รัฐบาลตลอดจนการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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 • อนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(UNFCCC) เป็นพหุภาคฟีอรมัทีมุ่ง่เน้นแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความร่วมมือเกือบทุกประเทศทั่วโลก สถาบัน

อื่นๆ มีการควบคุมก�ากับในระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีความ 

ร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างประเทศที่ 

หลากหลาย

 • พธิสีารเกียวโต ได้ให้บทเรยีนในการทีจ่ะช่วยให้บรรลเุป้าหมายข้ัน

สูงสุดของอนุสัญญาฯ UNFCCC โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วม

ด�าเนินการ กลไกที่ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

(มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยต�่า)

 • ผลประโยชน์ด้านมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกเกดิจากนโยบายที่

เชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาค ประเทศ และในระดับภาคส่วนย่อย

ของประเทศ (มหีลกัฐานสนับสนนุปานกลาง ผูเ้หน็ด้วยปานกลาง) 

นอกจากนี้ศักยภาพในการใช้ผลประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายใน 

การด�าเนินมาตรการที่ต�่า ลดการรั่วไหลจากการปล่อยก๊าซ และ

เพิ่มสภาพคล่องทางการตลาด

 • ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนแผนการปรับตัว 

และการด�าเนินงานได้รับความสนใจน้อยกว่ามาตรการลดก๊าซ

เรอืนกระจกจากการด�าเนนิงานทีผ่่านๆ มาในอดีต แต่ก�าลังจะเพ่ิม

ขึน้โดยการให้ความช่วยเหลอืในการจัดท�ากลยทุธ์ด้านการปรับตัว 

การวางแผน และกิจกรรมในระดับประเทศ ระดับภาคส่วนย่อย

ของประเทศ และระดับท้องถิ่น (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
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 มีการพจิารณาแผนและยทุธศาสตร์ด้านการปรบัตวัและมาตรการลด

ก๊าซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้ในระดบัประเทศ ส่วนย่อยของประเทศ ตัง้แต่ในรายงาน

ฉบับที่ 4 (AR4) ด้วยมุ่งเน้นการก�าหนดนโยบายที่ผนวกวัตถุประสงค์ในหลายๆ

ด้านเพ่ิมขึ้น รวมท้ังเพิ่มผลประโยชน์ร่วมและลดผลกระทบด้านลบ (ระดับ 

ความเชื่อมั่นสูง)

 • รัฐบาลมีบทบาทส�าคัญในการวางแผนและด�าเนินงานด้าน 

การปรับตัว (มีผู้เห็นด้วยสูง และมีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น)         

ผ ่านทางกิจกรรมท่ีประสานงานร่วมกัน และจัดหากรอบ 

การด�าเนินงานและการให้การสนับสนุน ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่น       

และภาคเอกชนมีหน้าที่แตกต่างกัน ซ่ึงแปรผันตามภูมิภาค        

ความตระหนักรู ้ด้านการปรับตัวที่ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งบทบาทใน 

การยกระดับการปรับตัวของชุมชน ครัวเรือนและสังคมใน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและด้านการเงิน (มีหลักฐาน

สนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง)

 • มิติด้านองค์กรในการควบคุมก�ากับมาตรการด้านการปรับตัว 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการผนวกเร่ือง 

การปรับตัวไปในกระบวนการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจ 

มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติ  

(ผู้เห็นด้วยสูง มีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น) ตัวอย่างของการใช้

สถาบันเพื่อเข้าถึงผู้ปฏิบัติ รวมทั้งทางเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ 

(เช่น การประกนั การเป็นหุน้ส่วนร่วมกนัระหว่างภาคเอกชนและ

ภาครัฐ) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ (เช่น พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับ

การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน) นโยบายและแผนของประเทศ 

(เช่น ความหลากหลายด้านเศรษฐกิจ) 
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 • โดยหลักการ กลไกในการก�าหนดราคาคาร์บอน (carbon price) 

รวมทั้งระบบ cap and trade และภาษีคาร์บอน สามารถท�าให้

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่มี

ประสทิธิภาพ แต่การด�าเนนิงานทีผ่่านมามผีลกระทบหลากหลาย 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมและนโยบายที่ออกแบบไว้ ผลกระทบ      

ในระยะสั้นของระบบ cap and trade (มีหลักฐานจ�ากัด และ        

ผู้เห็นด้วยปานกลาง) ในบางประเทศ นโยบายด้านภาษี มีจุด 

มุ ่งหมายพิเศษเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับเทคโนโลยี 

และนโยบายอื่นๆ ช่วยให้บรรเทาผลกระทบที่มีต่อ GDP (ระดับ

ความเชื่อมั่นสูง) ยิ่งไปกว่านั้น ในหลายประเทศใช้ภาษีเชื้อเพลิง 

(แม้ว ่าภาษีเชื้อเพลิงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือวัตถุประสงค ์

ในการลดก๊าซเรือนกระจก) อาจส่งผลกระทบที่คล้ายคลึง 

กันกับภาคส่วนที่ใช้ภาษีคาร์บอน  

 • การใช้กฎหมาย และมาตรการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกใช้ 

กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ (มีหลักฐานสนับสนุน 

ปานกลาง และมผีูเ้หน็ด้วยปานกลาง) อาท ิการใช้กฎหมายในเร่ือง

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการด้านการจัด

ท�าข้อมูล รวมถึงการใช้วิธีการด้านฉลากสินค้า ที่ช่วยท�าให้              

ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกใช้สินค้าได้ดีขึ้น 

 • มกีารใช้นโยบายด้านมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ฉพาะเจาะจง

ในแต่ละภาคส่วนอย่างกว้างขวางมากกว่านโยบายเชิงภาพรวม

ของเศรษฐกจิ (มหีลกัฐานสนบัสนนุปานกลาง และมผู้ีเหน็ด้วยสูง) 

นโยบายทีเ่ฉพาะเจาะจงในแต่ละภาคส่วนอาจจะเหมาะสมกว่าใน

การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในแต่ละภาคส่วนหรือแก้ปัญหาความ

ล้มเหลวของกลไกตลาด และอาจเป็นภาระกับนโยบายในภาพรวม 
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แม้ว่าในทางทฤษฎีค่าใช้จ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจกจะคุ้มค่า

กว่าการลดเฉพาะภาคส่วน แต่อาจพบกบัอปุสรรคด้านการบรหิาร

จัดการและด้านการเมือง ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาในการด�าเนินงาน 

ที่มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละนโยบายการลดก๊าซ 

เรอืนกระจกอาจช่วยเสรมิซึง่กนัและกนั หรืออาจไม่มผีลทางบวก

ด้านการลดก๊าซต่อกันเลยก็ได้

 • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนอาจ 

จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วน รวมท้ังใช้ออกแบบนโยบายท่ี

หลากหลาย เช่น การคืนเงินภาษี หรือยกเว้นภาษี การให้เปล่า 

การให้กู้ยืม การให้เครดิต เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของจ�านวนและ

ความหลากหลายของนโยบายพลังงานทดแทน รวมถึงการให้เงิน

สนับสนุน การสร้างแรงจูงใจจากหลายๆ ปัจจัย การผลักดันโดย

ยกระดับการเติบโตของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน        

ในขณะเดียวกัน การลดเงินสนับสนุนส�าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับก๊าซเรือนกระจกในหลากหลายภาคส่วนสามารถบรรลุผล 

ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมนั้นๆ (ระดับความเชื่อมั่นสูง) 

 ผลประโยชน์ร่วมและผลกระทบข้างเคียงด้านลบจากมาตรการลด 

ก๊าซเรือนกระจก อาจมีผลต่อความส�าเร็จในการท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์           

ด้านอืน่ๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัด้านอาหาร ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น การเข้าถึงพลังงาน วิถีชีวิต และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ในขณะที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าศักยภาพ

ด้านผลประโยชน์ร่วมในการใช้พลังงานของผู้ใช้ปลายทางจะถูกให้ความส�าคัญ

มากกว่าผลกระทบข้างเคียง แต่อาจไม่จริงส�าหรับกรณีการจัดหาพลังงานและ

ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ป่าไม้ และเกษตร นโยบายด้านมาตรการลดก๊าซ 
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เรือนกระจกบางนโยบายอาจท�าให้ราคาพลังงานสูงขึ้น อาจเป็นอุปสรรค 

ต่อสังคมท่ีจะขยายการบริการสมัยใหม่ไปสู่ประชากรที่ด้อยโอกาส (ระดับ 

ความเชื่อมั่นต�่า) ศักยภาพของผลกระทบข้างเคียงทางลบที่มีต่อการเข้าถึง 

แหล่งพลังงานสามารถถูกหักล้างด้วยการใช้นโยบายเสริมอื่นๆ เช่น การขอคืน

ภาษี หรือกลไกการถ่ายทอดผลประโยชน์อื่นๆ (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) 

ไม่ว่าผลข้างเคียงจะอยู่ในรูปวัตถุหรือไม่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีและแต่ละ

พื้นที่ นอกจากนี้ยังข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและขนาด ขอบเขต และวิธีการ

ด�าเนินงาน หลายๆ ผลประโยชน์ร่วมและผลกระทบข้างเคียงไม่ได้ถูกแจกแจง

ในเชิงปริมาณที่ดีพอ

 นโยบายด้านเทคโนโลยี (การพัฒนา การเผยแพร่ และการถ่ายทอด) 

ซึง่เป็นองค์ประกอบของนโยบายด้านมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกในทกุระดับ

จากระดับระหว่างประเทศไปสู่ระดับภาคส่วนย่อยของประเทศ ความพยายาม

ในการด�าเนินงานด้านการปรับตัวหลายด้านข้ึนอยู ่กับการเผยแพร่และ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการและควบคุมก�ากับ  (ระดับ

ความเช่ือมั่นสูง) นโยบายที่มีอยู่ช่วยแก้ปัญหาความล้มเหลวด้านการตลาด 

ในการท�าวิจัยและพัฒนา แต่ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับ 

ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น

 การลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมจะต้องการการเปล่ียนแปลง 

รปูแบบการลงทนุขนาดใหญ่ (ระดบัความเชือ่มัน่สูง) การคาดการณ์การลดก๊าซ

เรือนกระจกท่ีจะสามารถท�าให้ระดับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศอยูใ่นช่วง 430-530 ppm ภายในปี ค.ศ.2100 การลงทุนผลิตกระแส

ไฟฟ้าคาร์บอนต�่าและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในแต่ละปีของภาคส่วนหลักๆ 

(เช่น คมนาคม อุตสาหกรรม และอาคาร) ได้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในหลาย

พันล้านดอลลาร์ต่อปี ก่อนปี ค.ศ.2030 ภาคเอกชนและสาธารณชน จะสามารถ

มีบทบาทส�าคัญต่อการท�าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออ�านวยให้เกิด
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มาตรการทางการเงินที่จะน�ามาใช้ทั้งด้านลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว 

(มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง)

 แหล่งเงนิทีจ่ะมาช่วยสนบัสนนุด้านการปรับตัวค่อนข้างจะช้ากว่าด้าน

มาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกทัง้ในประเทศพฒันาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา 

หลักฐานที่มีอยู่จ�ากัดได้ชี้ให้เห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างความต้องการเงิน 

ช่วยเหลือกับเงินที่สามารถหามาเพื่อให้การสนับสนุนในระดับโลก (ระดับ 

ความเชื่อมั่นปานกลาง) มีความต้องการที่จะประเมินค่าใช้จ่ายด้านการปรับตัว 

การระดมเงิน และการลงทุนท่ีดีข้ึน ศักยภาพที่เสริมซึ่งกันและกันระหว่างเงิน

จากต่างประเทศ ส�าหรับการจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ และการปรับตัว 

ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับความใส่ใจอย่างจริงจัง (ระดับความเชื่อมั่นสูง) 

SPM 4.5 ความประนีประนอม การท�างานร่วมกัน รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Trade-offs, synergies and interactions with 

sustainable development)

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งต่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้กระนั้นก็ตาม มีหลายโอกาสที่สามารถเชื่อมโยง 

การด�าเนินงานด้านลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวโดยการบูรณาการ 

เพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์ด้านสังคมอื่นๆ ตามมา (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอย่างรนุแรงเป็นภยัคกุคามต่อระบบ

ธรรมชาติและสังคม ท�าให้เกิดภาระมากข้ึนโดยเฉพาะกับคนจน (ระดับความ

เชื่อมั่นสูง) นโยบายด้านภูมิอากาศที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ต้องการความใส่ใจท้ังในด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก (ระดับ

ความเช่ือม่ันสูง) มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของโลกที่ล่าช้า อาจท�าให้ทาง

เลือกของแนวทางการด�าเนินงานที่ยืดหยุ่นและการปรับตัวในอนาคตลดลง 
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โอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านบวกซึ่งเป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง 

การปรับตัวกับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอาจลดลงเนื่องจากระยะเวลา 

ที่จ�ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการปรับตัวมีข้อจ�ากัดจนเกินไป การเพิ่มความ

พยายามทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภมูอิากาศจะมนียัส�าคญัต่อความซบัซ้อนของปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัเพิม่มากขึน้ 

เนื่องจากต้องค�านึงถึงความสัมพันธ์กับมิติด้านสุขภาพของมนุษย์ ทรัพยากรน�้า 

พลังงาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับ 

ความเชื่อมั่นปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง) 

 ยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นสู่แนวทาง 

การด�าเนินงานด้านภูมิอากาศที่ยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะ

เดียวกันช่วยปรับปรุงวิถีการด�ารงชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของมนุษย์ รวมทั้ง

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ในบางกรณี เศรษฐศาสตร์ที่ 

หลากหลายสามารถจะเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อยุทธศาสตร์นั้นๆ การบูรณาการ 

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเสริมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ตลอดจน

โครงสร้างของการควบคุมก�ากับของภาครัฐท่ีเหมาะสม รวมท้ังศักยภาพของ

บุคลากรและการจัดองค์กรท่ีดี (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) การบูรณาการ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการวางแผนและการด�าเนินงาน 

ด้านพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างด้านน�้า อาหาร พลังงาน และการกักเก็บ

คาร์บอนทางชีวภาพ รวมทั้งการวางผังเมือง จะเป็นตัวช่วยอย่างมากใน 

การเสรมิสร้างความยดืหยุน่ด้านการปรบัตวั มาตรการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และท�าให้การพัฒนามีความยั่งยืนมากขึ้น (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) 
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