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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
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บทนํา
กลุมประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนลาง (LMB) เปนกลุมประเทศที่มีความเปราะบางและออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสภาพเศรษฐกิจ ความยั่งยืนของระบบนิเวศ รวมทั้งความกลมกลืนทางสังคมกําลังตกอยูในภาวะเสี่ยง
ดังนั้น จึงมีความตองการอยางสูงที่จะทําความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศและความผัน ผวนที่เ กิ ดขึ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เกี่ย วกับ ทางเลื อ กเพื่ อ ปรั บ ตั ว ตอ การเปลี่ ย นแปลงเหล า นี้
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission : MRC) เปนหนวยงานที่เหมาะสมที่จะนําใหเกิดการบริหาร
จัดการตามกรอบ “ความริเริ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว” (Climate Change and
Adaptation Initiative : CCAI) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหุนสวนกลุมผูสนับสนุน แผนงาน CCAI เกิดขึ้นจากการที่กลุม
ประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนลางไดรวมกันจัดทําความริเริ่มในการรวมมือระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการปรับตัวตอสถานการณที่ทาทายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผานการสรางกระบวนการ
วางแผนงาน การดําเนินงาน และการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ
อภิธานศัพทชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเริ่มตนการดําเนินงาน อันนําไปสูความเขาใจรวมกันตอชุดคําศัพทและแนวคิดหลัก
เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวที่เกี่ยวของกับภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งเอื้อตอการเสริมสรางขีด
ความสามารถของแตละประเทศใหมีความรู ความตระหนักและขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อภิธาน
ศัพทชุดนี้ไมใชเอกสารที่หยุดนิ่ง แตจะมีการปรับขอมูลใหทันสมัยดวยการเพิ่มคําศัพทใหมตามความจําเปน
ในการพั ฒ นาอภิ ธ านศั พ ท ชุ ด นี้
แผนงานความริ เ ริ่ ม การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและการปรั บ ตั ว ของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC CCAI ) ไดระบุและตรวจสอบคําศัพทที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปรั บ ตัว รวมถึงแนวคิดตา งๆ ในบริบทของลุม แมน้ํ า โขง บทพื้น ฐานของอภิธ านศัพ ทที่ไดรับการยอมรับ ทาง
วิทยาศาสตร และมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได เชน UNFCCC, IPCC, UN/ISDR เปนตน โดยจะมีการเพิ่มเติมคําอธิบาย
หรือยกตัวอยางเพื่อเพิ่มความชัดเจน ในแตละกรณีตามความจําเปน
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ชื่อยอและอักษรยอ
AOGCMs
CDM
CCAI
COP
DGVM
ENSO
GCM
GDP
GHG
GWP
IPCC
LDCs
LMB
MRC
NAPAs
NTP
OECD

Atmosphere-Ocean General Circulation Models
แบบจําลองภูมิอากาศโลกเชิงบรรยากาศ – มหาสมุทร
Clean Development Mechanism
กลไกการพัฒนาที่สะอาด
Climate Change and Adaptation Initiative (of the MRC)
ขอริเริ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว (ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง)
Conference of the Parties
การประชุมรัฐภาคี
Dynamic Global Vegetation Model
แบบจําลองพลวัตรพืชโลก
El Niño-Southern Oscillation
เอลนีโญ-ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต
General Circulation Model
แบบจําลองภูมิอากาศโลก
Gross Domestic Product
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
Greenhouse gas
กาซเรือนกระจก
Global Warming Potential
ศักยภาพในการทําใหโลกรอน
Intergovernmental Panel on Climate Change
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Least Developed Countries
ประเทศพัฒนานอยที่สุด
Lower Mekong Basin
ลุมน้ําโขงตอนลาง
Mekong River Commission
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
National Adaptation Programmes of Action
แผนงานปฏิบัติการปรับตัวระดับชาติ
National Target Programme (of Viet Nam)
แผนงานเปาหมายระดับชาติ (ของเวียดนาม)
Organisation for Economic Cooperation and Development
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
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SIDS
SRES
UN
UNCCD
UNFCCC
UNEP
WMO

Small Island Developing States
ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก
Special Report on Emissions Scenarios
รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ
United Nations
สหประชาชาติ
United Nations Convention to Combat Desertification
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
United Nations Framework Convention on Climate Change
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
United Nations Environment Programme
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
World Meteorological Organisation
องคการอุตุนิยมวิทยาโลก
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A.
Acclimatisation การปรับตัวใหเขากับสภาพภูมิอากาศ
การปรับตัว (adaptation) ทางกายภาพตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
Adaptability ความสามารถในการปรับตัว
ดู ความสามารถในการปรับตัว (adaptive capacity)
Adaptation การปรับตัว
การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย (human systems) เพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา (stimuli) ทาง
ภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งชวยบรรเทาความเสียหายหรือใชโอกาสใหเปนประโยชน
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) จําแนกประเภทของการปรับตัว
ดังตอไปนี้
 Anticipatory adaptation การปรับตัวลวงหนา – การปรับตัวที่เกิดขึ้นกอนที่ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จะสามารถสังเกตเห็นได และยังอาจหมายถึงการปรับตัวเชิงรุกดวย
 Autonomous adaptation การปรับตัวที่เกิดขึ้นเอง – การปรับตัวที่ไมไดเกิดจากการตอบสนองอยาง
รูตัวตอสิ่งเรา (stimuli) ทางภูมิอากาศ แตไดรับการกระตุนจากการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาในระบบธรรมชาติและจาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือสวัสดิการ (welfare) ในระบบมนุษย และยังอาจหมายถึงการปรับตัวที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ
 Planned adaptation การปรับตัวที่มีการวางแผน – การปรับตัวที่เปนผลมาจากการตัดสินใจทาง
นโยบายอย า งรอบคอบ โดยอยูบ นพื้ น ฐานของการตระหนั กว า เงื่ อ นไขต า ง ๆ ได เ ปลี่ ย นแปลงไปแลว หรือ กํา ลัง จะ
เปลี่ยนแปลง และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเพื่อใหกลับไปสู ดํารงไว หรือบรรลุซึ่งสภาวะที่ตองการ
 Private adaptation การปรับตัวโดยเอกชน – การปรับตัวที่ริเริ่มและดําเนินการโดยบุคคล ครัวเรือน
หรือบริษัทเอกชน โดยปกติแลว การปรับตัวโดยเอกชนเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนสวนตัวอยางมีเหตุผลของผูปรับตัว
 Public adaptation การปรับตัวสาธารณะ – การปรับตัวที่ริเริ่มหรือดําเนินการโดยรัฐบาลทุกระดับ โดย
ปกติแลว การปรับตัวสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการสวนรวม

Reactive adaptation การปรับตัวที่เปนปฏิกิริยาตอบสนอง – การปรับตัวที่เกิดขึ้นหลังจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) สามารถสังเกตเห็นไดแลว
Adaptation benefits ผลประโยชนจากการปรับตัว
ตนทุนความเสียหายที่สามารถหลีกเลี่ยงไดหรือผลประโยชนที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่นํามาตรการเพื่อการปรับตัว
(adaptation) มาใชดําเนินการ
Adaptation costs ตนทุนการปรับตัว
ตนทุนการวางแผน การเตรียมการ การอํานวยความสะดวก และการนํามาตรการการปรับตัว (adaptation) มา
ใชปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงตนทุนในการเปลี่ยนผาน
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Adaptive capacity (in relation to climate change impacts) ความสามารถในการปรับตัว (เกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ความสามารถของระบบในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) (รวมถึง
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ [climate variability] และสภาพอากาศที่รุนแรง) เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อใชประโยชนจากโอกาสที่มีหรือเพื่อรับมือกับผลตาง ๆ
Aggregate impacts ผลกระทบรวม
ผลกระทบ (impacts) ทั้งหมดที่รวบรวมไดจากทุกภาคสวน และ/หรือทุกภูมิภาค การรวบรวมผลกระทบดังกลาว
จํา เปน ต อ งใชค วามรู (สมมติฐ าน) เกี่ ยวกับ ความสํา คั ญ เชิง สั มพัท ธข องผลกระทบจากภาคสว นและภู มิภ าคตา ง ๆ
เครื่องวัดของผลกระทบรวม ไดแก จํานวนประชาชนทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบ หรือตนทุนทางเศรษฐกิจทั้งหมด
Anthropogenic ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
เปนผลมาจากหรือผลิตโดยมนุษย
Anthropogenic emissions การปลอยกาซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
การปลอยกาซเรือนกระจก สารตั้งตนของกาซเรือนกระจก และละอองลอยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของมนุษย
รวมถึงการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล การทําลายปา (deforestation) การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การเลี้ยงปศุสัตว
การทําปุย เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นสุทธิของการปลอยกาซ
B.
Baseline/reference กรณีฐาน/การอางอิง
กรณีฐาน (หรือการอางอิง) เปนสภาวะที่ใชเปรียบเทียบเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปน “กรณีฐานใน
ปจจุบัน” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเงื่อนไขในปจจุบันที่สามารถสังเกตเห็นได หรืออาจเปน “กรณีฐานในอนาคต” ซึ่งเปนเงื่อนไขชุด
หนึ่งในอนาคตที่คาดการณไว โดยไมรวมปจจัยขับเคลื่อนในแงของผลประโยชน การตีความแบบตาง ๆ ของเงื่อนไขอางอิง
สามารถนําไปสูกรณีฐานที่หลากหลาย
Base year ปฐาน
หมายถึง การตั้งคาปฐานในการอนุญาตใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกที่จะเปรียบเทียบอยางถูกตองในชวงเวลา
ป 2533 เปนปฐานที่ใชในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และใช
กับพันธกรณีในการจํากัดและลดการปลอยกาซเชิงปริมาณสวนใหญภายใตพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
อยางไรก็ดี ประเทศที่ไดรับการนิยามวาเปนประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนผานที่เลือกใชปฐานที่แตกตางไปภายใตขอ
ตัดสินใจจากที่ประชุมรัฐภาคีฯ ครั้งที่ 2 จะใชปฐานดังกลาวภายใตพิธีสารเกียวโต นอกจากนี้ ประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด
ในภาคผนวกที่ I สามารถเลือกใชป 2538 เปนปฐานสําหรับการปลอยกาซที่ใชในอุตสาหกรรม 3 ชนิดตามที่กําหนดในพิธี
สารเกียวโต ไดแก ไฮโดรฟลูออโรคารบอน เพอรฟลูออโรคารบอน และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด นอกจากนี้ คํานี้ยังใช
สําหรับการรายงานโดยความสมัครใจ และโดยทั่วไปยังใชอางถึงปแรกที่มีการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก (GHG)
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C.
Capacity building การเสริมสรางศักยภาพ
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การเสริมสรางศักยภาพคือการพัฒนาทักษะ
ทางเทคนิคและความสามารถเชิงสถาบันของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถมีสวนรวมในทุกดานของการ
ปรับตัว (adaptation) การบรรเทาผลกระทบ (mitigation) และการทําวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(climate change) และในการดําเนินกลไกตามพิธีสารเกียวโต เปนตน
Carbon cycle วัฏจักรคารบอน
คําที่ใชอธิบายการหมุนเวียนของคารบอน (ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ กาซคารบอนไดออกไซด [carbon dioxide])
ในบรรยากาศ (atmosphere) มหาสมุทร ชีวมณฑล (biosphere) บนพื้นโลก และเปลือกโลก
Carbon dioxide (CO2) กาซคารบอนไดออกไซด
กาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคูกับการสังเคราะหดวยแสง (phytosynthesis) ของอินทรียวัตถุ และเปนผลพลอย
ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงและการเผาชีวมวล (biomass) อีกทั้งยังเปนกาซที่ปลอยจากการหายใจ (respiration) ตาม
ธรรมชาติและกระบวนการยอยสลาย และจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมตาง ๆ กาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซเรือน
กระจก (greenhouse gas) หลักที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) ซึ่งสงผลกระทบตอความสมดุลทางรังสี
ของโลก และเปนกาซอางอิง (reference) ที่ใชเปรียบเทียบในการวัดกาซเรือนกระจกอื่น ๆ จึงมีศักยภาพในการทําใหโลก
รอน (Global Warming Potential) เปน 1
Carbon footprint รอยเทาคารบอน
การปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของบุคคลหรือองคกร
Carbon sequestration การกักเก็บคารบอน
การขจัดและสะสมคารบอนจากบรรยากาศ (atmosphere) ในอางกักเก็บคารบอน (เชน มหาสมุทร ปา หรือดิน)
ผานกระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ เชน การสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis) โดยหลักการแลว การกักเก็บ
คารบอนหมายถึงการสะสมคารบอนที่ควรจะถูกปลอยออกสูบรรยากาศ (atmosphere) มีวิธีการกักเก็บคารบอน 3 วิธี
หลักโดยอยูในขั้นตอนการคนพบและการพัฒนาที่แตกตางกัน ไดแก 1) การสะสมระยะสั้นในชีวมณฑล (biosphere) บน
พื้นโลก โดยพืชจะดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและสะสมไวในชีวมวล (biomass) และดิน 2) การสะสมระยะยาวไวใน
ผืนดิน โดยอัดกาซคารบอนไดออกไซดลงไปในแหลงกักเก็บ (reservoir) ใตผิวดินที่มีอยู หรือที่ถูกขุด/เจาะไว และ 3) การ
สะสมระยะยาวในมหาสมุทร โดยกาซคารบอนไดออกไซดจะถูกฉีดลงไปในน้ําลึกหลายพันฟุตและจะถูกเก็บกักโดยน้ํา
Carbon stock คลังคารบอน
ปริมาณของคารบอนในแหลงกักเก็บ (reservoir)/บอที่มีความสามารถในการสะสมหรือปลอยคารบอน
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CDM (Clean Development Mechanism) กลไกการพัฒนาที่สะอาด
กลไกการพัฒนาที่สะอาดสงเสริมใหมีโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในประเทศที่
ไมมีเปาหมายลดการปลอยกาซ แตเปนประเทศภาคีของพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใตอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
Change -- UNFCCC) ทั้งนี้ การลดลงของกาซที่ปลอยจะถูกมอบโอนใหกับประเทศที่มีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือน
กระจกซึ่งเปนผูสนับสนุนเงินทุนแกโครงการดังกลาว
Climate ภูมิอากาศ
ในความหมายแคบมักใชหมายถึง "คาเฉลี่ยอากาศ" หรือในความหมายที่รัดกุมมากกวานั้น จะใชหมายถึง
คํา อธิ บ ายทางสถิ ติใ นแง ข องคา เฉลี่ย และความผั น แปรของปริม าณที่เ กี่ย วข อ งในชว งระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ระยะเวลาตั้งแตเดือนจนถึงพันหรือลานป ชวงระยะเวลาที่ใชวัดทั่วไปคือ 30 ปตามที่กําหนดโดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลก
(WMO) ปริมาณเหลานี้สวนใหญมักจะหมายถึงตัวแปรที่พื้นผิวโลก เชน อุณหภูมิ หยาดน้ําฟา และลม สวนภูมิอากาศ
(climate) ในความหมายกวางคือ สภาวะรวมถึงคําอธิบายทางสถิติของระบบภูมิอากาศ (climate system)
Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (climate) ที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของบรรยากาศ (atmosphere) โลก โดยนอกเหนือจากความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศ (climate variability) ตามธรรมชาติแลว ยังเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดในชวงเวลาใกลเคียงกัน ดูเพิ่มเติมที่
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability)
Climate feedback การตอบกลับของภูมิอากาศ
อิทธิพลของกระบวนการที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศกระบวนการหนึ่งตออีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งในทางกลับกัน
กระบวนการที่สองก็จ ะส งอิท ธิ พ ลถึงกระบวนการแรก ตัวอยางของการตอบกลับทางบวกของภูมิอากาศ เชน การที่
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะนําไปสูการลดลงของพื้นที่ที่ปกคลุมดวยน้ําแข็ง ซึ่งในทางกลับกันก็จะทําใหเกิดการสะทอนรังสีที่ลดลง
(ซึ่งสงผลใหอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น) ตัวอยางของการตอบกลับทางลบของภูมิอากาศ เชน การที่อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหพื้นที่ซึ่งมีเมฆครอบคลุมเพิ่มขึ้นเปนแหง ๆ โดยอาจชวยลดอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกลง
Climate model แบบจําลองภูมิอากาศ
การอธิบายเชิงตัวเลขของระบบภูมิอากาศ (climate system) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติทางกายภาพ ทาง
เคมี หรือทางชีววิทยาขององคประกอบของระบบ การมีปฏิสัมพันธ และกระบวนการตอบกลับ (feedback) โดยอธิบายถึง
คุณสมบัติที่เปนที่รูจักทั้งหมดหรือบางสวนของระบบ ระบบภูมิอากาศ (climate system) สามารถอธิบายโดยใช
แบบจําลองที่มีความซับซอนตาง ๆ กัน (กลาวคือ สําหรับองคประกอบหนึ่งหรือหลายองคประกอบรวมกัน สามารถระบุ
การจัดลําดับชั้นของแบบจําลองตาง ๆ ซึ่งมีความแตกตางกันในแงมุมตาง ๆ เชน จํานวนของมิติเชิงพื้นที่ ขอบเขตที่
กระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางชีววิทยาไดรับการอธิบายอยางชัดเจน หรือระดับที่ตัวแปรเสริมเชิงประจักษมี
ความเกี่ยวของ แบบจําลองภูมิอากาศโลกเชิงบรรยากาศ – มหาสมุทร (AOCGMs) ที่ควบคูกันจะใหคําอธิบายที่
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ครอบคลุมของระบบภูมิอากาศ (climate system) แบบจําลองที่ซับซอนมากขึ้นจะครอบคลุมถึงวิชาเคมีและชีววิทยา
อยางมาก แบบจําลองภูมิอากาศ ไดรับการประยุกตใชในฐานะเปนเครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษาและเลียนแบบภูมิอากาศ
(climate) อีกทั้งสําหรับวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงการพยากรณภูมิอากาศ (climate predictions)
ประจําเดือน ประจําฤดูกาล และระหวางปดวย
Climate prediction การพยากรณภูมิอากาศ
การคาดการณภูมิอากาศหรือการพยากรณภูมิอากาศเปนผลจากความพยายามที่จะคาดคะเนวิวัฒนาการที่
แทจริงของภูมิอากาศ (climate) ในอนาคต เชน ในชวงฤดูกาล ระหวางป และในระยะยาว ดูเพิ่มเติมที่ การคาดการณ
ภูมิอากาศ (climate projection) และ ภาพจําลอง (การเปลี่ยนแปลง) ภูมิอากาศ (climate [change] scenario)
Climate projection การคาดการณภูมิอากาศ
การตอบสนองที่คิดคํานวณไวแลวของระบบภูมิอากาศ (climate system) ตอการปลอยกาซ (emissions) หรือ
ภาพจําลอง (scenarios) ความหนาแนนของกาซเรือนกระจก (greenhouse gases) และละอองลอย (aerosols) หรือ
ภาพจําลองแรงปลอยรังสี (radiative forcing scenarios) ซึ่งมักจะมีพื้นฐานจากการเลียนแบบจากแบบจําลองภูมิอากาศ
(climate models) การคาดการณภูมิอากาศแตกตางจากการพยากรณภูมิอากาศ (climate predictions) ตรงที่การ
คาดการณภูมิอากาศจะขึ้นอยูกับการปลอยกาซเรือนกระจก/ความหนาแนน/ภาพจําลองแรงปลอยรังสี (radiative forcing
scenario) ที่ใชเปนหลัก ดังนั้นจึงอยูบนสมมติฐานที่ไมแนนอนอยางมากของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เทคโนโลยีในอนาคต
Climate scenario ภาพจําลองภูมิอากาศ
การอธิบายที่นาเชื่อถือและเขาใจไดงายของภูมิอากาศ (climate) ในอนาคตบนพื้นฐานของชุดความสัมพันธทาง
ภูมิอากาศวิทยาและสมมติฐานของแรงปลอยรังสี (radiative forcing) ที่สอดคลองกันภายใน โดยทั่วไปมักจะถูกสรางขึ้น
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับแบบจําลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change impacts)
Climate system ระบบภูมิอากาศ
ระบบภูมิอากาศ (climate system) หมายถึง พลวัตและปฏิสัมพันธขององคประกอบหลัก 5 ประการ ไดแก
บรรยากาศ (atmosphere) อุทกภาค น้ําแข็งบนโลก (cryosphere) พื้นผิวโลก และชีวมณฑล (biosphere) พลวัตของ
ระบบภูมิอากาศ (climate system) ไดรับการขับเคลื่อนจากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก เชน การระเบิดของภูเขา
ไฟ การแผรังสีแสงอาทิตย และการดัดแปลงความสมดุลของรังสีของโลกที่เกิดจากมนุษย ตัวอยางเชน ผานการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic emissions of greenhouse gases) และ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
Climate threshold เกณฑขั้นต่ําของภูมิอากาศ
จุดที่แรงผลักดันภายนอก (external forcing) ของระบบภูมิอากาศ (climate system) เชน ความเขมขนของกาซ
เรือนกระจก (greenhouse gases) ในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น สามารถกระตุนใหเกิดสภาพทางภูมิอากาศหรือสิ่งแวดลอมที่

10

สําคัญ ซึ่งจัดวาเปนสภาพที่เปลี่ยนแปลงไมได หรือหากสามารถแกไขไดก็ตองใชระยะเวลาที่ยาวนานมากเทานั้น เชน การ
ฟอกขาวของปะการังในบริเวณกวาง หรือการลมสลายของระบบไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทร
Climate variability ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนคาเฉลี่ยและคาสถิติอื่น ๆ (เชน คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติของขอมูลที่สูงหรือต่ําจนผิดปกติ เปนตน) ของภูมิอากาศ (climate) ตามมาตราสวนทางเวลา
และทางพื้นที่ทั้งหมดที่มากเกินกวาความผันผวนของสภาพอากาศ (weather) แตละอยาง ความผันผวนอาจเปนผลมา
จากกระบวนการภายในตามธรรมชาติของระบบภูมิอากาศ (climate system) (ความผันผวนภายใน) หรือจากการ
เปลี่ ย นแปลงของแรงผลั ก ดั น ภายนอก (external
forcing) ตามธรรมชาติ ห รื อ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย
(anthropogenic) (ความผันผวนภายนอก) ดูเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
Copenhagen Accord ขอตกลงโคเปนเฮเกน
เอกสารที่คณะผูแทนจากประเทศตาง ๆ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ครั้งที่ 15 (COP 15) เห็นพองที่จะ “รับทราบ” ในการประชุมเต็มคณะครั้งสุดทาย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 แมวาที่ประชุม COP 15 ไมสามารถเห็นพองรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศภาคีในภาคผนวกที่ I และประเทศภาคีนอกภาคผนวกที่ I แตขอตกลงดังกลาวรับรองใหยังคงมีพิธี
สารเกียวโต (Kyoto Protocol) ตอไป อีกทั้งเนนวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เปนความทา
ทายที่ยิ่งใหญที่สุดประการหนึ่งในยุคปจจุบัน และย้ําความจําเปนที่จะตองมี “เจตจํานงทางการเมืองอยางแรงกลาในการ
ตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อยางเรงดวนบนหลักการความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับที่แตกตางและความสามารถของแตละประเทศ” และกระตุนใหรัฐตาง ๆ “สงเสริมการดําเนินงานและความรวมมือ
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการปรับตัว (adaptation) เพื่อลดความเปราะบาง (vulnerability) และเสริมสรางความสามารถ
ในการกลับคืนสูสภาพเดิม (resilience) ของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่มีความเปราะบางเปนพิเศษ
โดยเฉพาะประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDCs) ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก (SIDS) และทวีปแอฟริกา” และ
เห็นพองวา “ประเทศพัฒนาแลวควรใหความชวยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสรางขีดความสามารถอยาง
เพียงพอ เปนที่คาดการณไดและอยางยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการปรับตัว (adaptation) ในประเทศกําลังพัฒนา”
Coping capacity ความสามารถในการรับมือ
วิธีการที่ประชาชนหรือองคกรใชทรัพยากรและความสามารถที่มีอยูในการเผชิญหนากับผลกระทบทางลบซึ่งอาจ
นําไปสูภัยพิบัติ (disaster) โดยทั่วไปแลว ความสามารถดังกลาวเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งในภาวะปกติ
และในภาวะวิกฤตหรือในสถานการณที่เลวราย โดยปกติแลว การเสริมสรางความสามารถในการรับมือจะชวยเสริมสราง
ความสามารถในการกลับคืนสูสภาพเดิม (resilience) เพื่อตานทานผลกระทบของอันตราย (hazards) ตามธรรมชาติหรือ
ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
Coping range พิสัยที่สามารถรับมือได
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พิสัยของภูมิอากาศ (climate) ที่ผลลัพธสามารถเปนประโยชนหรือเปนโทษ แตยังสามารถทนทานไดอยู หากอยู
นอกเหนือพิสัยที่สามารถรับมือได ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะไมสามารถทนทานไดอีกตอไป และกลาวได
วา สังคมนั้น ๆ (หรือระบบนั้น ๆ) ตกอยูในภาวะเปราะบาง

D.
Detection and attribution การสืบคนและการบงชี้
การสืบคนการเปลี่ยนแปลงในระบบ (ทั้งธรรมชาติและมนุษย) คือกระบวนการพิสูจนใหเห็นวา ระบบดังกลาวได
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสถิ ติ ที่ ส ามารถกํ า หนดได โดยไม ต อ งให เ หตุ ผ ลสํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงนั้ น ส ว นการบ ง ชี้
(attribution) วาการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดในระบบเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) นั้นโดยปกติแลวเปนกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลง
ที่สังเกตไดในระบบตองไดรับการพิสูจนวามีความเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ระดับ
ภูมิภ าคที่สัง เกตได โดยมี ค วามเชื่ อ มั่น ในระดั บ ที่กํา หนด ขั้ น ที่สอง ส ว นที่สามารถวัด ไดข องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) ระดับภูมิภาค หรือการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดที่เกี่ยวของกันในระบบตองสามารถบงชี้ไดวา
เปนผลมาจากแรงผลักดันของภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) โดยความเชื่อมั่นในขอความที่
แสดงออกถึงการบงชี้รวม (joint attribution) จะตองต่ํากวาความเชื่อมั่นในขั้นตอนการบงชี้ (attribution) เดี่ยว เนื่องจาก
เปนการรวมการประเมินทางสถิติสองอยางเขาดวยกัน
Development scenario ภาพจําลองการพัฒนา
ขอบเขตการพัฒนาแบบตาง ๆ ที่ไดรับการเลือกสรรเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของโอกาสการพัฒนาในอนาคต
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
Disaster ภัยพิบัติ
การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ของชุมชนหรือสังคม โดยกอใหเกิดความสูญเสียของมนุษย วัตถุ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง ซึ่งเกินกวาความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะ
รับมือไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู
Disaster risk ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติในดานชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ ซึ่งอาจเกิด
ขึ้นกับชุมชนหรือสังคมในชวงระยะเวลาในอนาคตที่กําหนดได
Disaster risk management การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
กระบวนการอยางเปนระบบของการใชคําสั่งทางการบริหาร องคกร และทักษะและความสามารถเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ ดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร นโยบาย และความสามารถในการรั บ มื อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ลดผลกระทบทางลบของอั น ตราย
(hazards) และลดความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ (disaster) คํานี้เปนการขยายความของคําที่มีความหมายกวางกวา
คือ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” โดยแกไขความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยเฉพาะ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติมี
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วัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือถายโอนผลกระทบทางลบของอันตราย (hazards) ผานกิจกรรมหรือมาตรการตาง ๆ ที่
ใชสําหรับการปองกัน การบรรเทา (mitigation) และการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ (preparedness)

Disaster risk reduction การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะหและ
บริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุของภัยพิบัติ (disasters) ตลอดจนผานการเปดรับที่นอยลงตออันตราย (hazards) ความ
เปราะบาง (vulnerability) ที่ลดลงของประชาชนและทรัพยสิน การบริหารจัดการที่ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมอยางชาญ
ฉลาด และการเตรียมความพรอม (preparedness) ที่เพิ่มขึ้นสําหรับสภาพการณเลวรายตาง ๆ
Downscaling การยอสวน
วิธีการไดมาซึ่งขอมูลในมาตราสวนระดับทองถิ่นถึงระดับภูมิภาค (10 ถึง 100 กิโลเมตร) จากแบบจําลองหรือ
การวิเคราะหขอมูลในมาตราสวนระดับที่ใหญกวา
Drought ภัยแลง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณหยาดน้ําฟาอยูต่ํากวาระดับที่มีการบันทึกไวตามปกติอยางมีนัยสําคัญ โดย
เปนสาเหตุใหเกิดความไมสมดุลทางอุทกวิทยาอยางรุนแรง ซึ่งมักสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรที่ดินและระบบการ
ผลิต
E.
Ecophysiological process กระบวนการทางนิเวศสรีรวิทยา
สิ่งมีชีวิตแตละอยางมีการตอบสนองตอความผันผวนทางสิ่งแวดลอม เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(climate change) ผานกระบวนการนิเวศสรีรวิทยาซึ่งดําเนินอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในระดับที่เล็กมากหรือในระดับ
อวัยวะยอย กลไกทางนิเวศสรีรวิทยาอยูเบื้องหลังความทนทานของสิ่งมีชีวิตแตละสิ่งที่มีตอความกดดันในสิ่งแวดลอม
และประกอบดวยการตอบสนองในขอบเขตที่กวาง ซึ่งชวยระบุขีดจํากัดของความทนทานอยางสัมบูรณของสิ่งมีชีวิตแตละ
อยางตอเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอม การตอบสนองทางนิเวศสรีรวิทยาอาจควบคุมขอบเขตทางภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิตชนิด
ตาง ๆ
Ecosystem ระบบนิเวศ
ระบบของสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อาณาเขตของสิ่งที่
เรียกวาระบบนิเวศคอนขางไมมีกฎเกณฑตายตัว แตขึ้นอยูกับประเด็นความสนใจหรือประเด็นสําคัญที่จะศึกษา ดังนั้น
ขอบเขตของระบบนิเวศอาจครอบคลุมตั้งแตมาตราสวนทางพื้นที่ขนาดเล็กมาก ๆ จนในที่สุดถึงขนาดทั้งโลกก็ได
Ecosystem approach แนวทางเชิงระบบนิเวศ
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แนวทางเชิงระบบนิเวศคือ ยุทธศาสตร (strategy) สําหรับการบริหารจัดการที่ดิน น้ํา และทรัพยากรที่มีชีวิตอยาง
บูรณาการ ซึ่งสนับสนุนทั้งการอนุรักษและการใชที่ยั่งยืนอยางเสมอภาคกัน แนวทางเชิงระบบนิเวศมีพื้นฐานมาจากการ
ประยุ ก ต ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง เน น ระดั บ ของการจั ด ระบบทางชี ว วิ ท ยาหลายระดั บ อั น
ประกอบดว ยโครงสรางสําคัญ กระบวนการ หนา ที่ และการมีป ฏิสัมพัน ธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ ม แนวทาง
ดั ง กล า วตระหนั ก ดี ว า มนุ ษ ย ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรมเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของระบบนิ เ วศ
(ecosystems) ตาง ๆ ทั้งนี้ แนวทางเชิงระบบนิเวศจําเปนตองใชการบริหารจัดการซึ่งปรับได (adaptive management)
เพื่อรับมือกับธรรมชาติที่ซับซอนและมีพลวัตตลอดเวลาของระบบนิเวศและการไมมีความรูหรือความเขาใจอยางสมบูรณ
เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของระบบ เป า หมายที่ สํ า คั ญ คื อ การอนุ รั กษ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ (biodiversity) และ
โครงสรางและการทํางานของระบบนิเวศ เพื่อที่จะรักษาบริการของระบบนิเวศ (ecosystem services)
Ecosystem services บริการของระบบนิเวศ
กระบวนการหรือการทํางานทางนิเวศวิทยาซึ่งมีมูลคาในแงตัวเงินหรือที่ไมใชตัวเงินตอประชาชนหรือสังคม
โดยรวม ซึ่งประกอบดวย (1) บริการสนับสนุน อาทิ การธํารงรักษาความสามารถในการผลิตหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity) (2) บริการที่ใชเปนเสบียงอาหาร อาทิ อาหาร เสนใย หรือปลา (3) บริการเชิงการควบคุม อาทิ การ
ปองกันน้ําทวม ขอกําหนดดานภูมิอากาศ (clilmate) หรือการกักเก็บคารบอน (carbon sequestration) และ (4) บริการ
ทางวัฒนธรรม อาทิ การทองเที่ยว หรือความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณและทางสุนทรียภาพ
El Niño-Southern Oscillation (ENSO) เอลนีโญ-ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต (ปรากฏการณเอน
โซ)
เอลนีโญ ในความหมายดั้งเดิมหมายถึงกระแสน้ําอุนที่ไหลผานชายฝงเอกวาดอรและเปรูเปนครั้งคราว ซึ่งสงผล
เสียตอการประมงทองถิ่น ปรากฏการณที่เกิดในมหาสมุทรดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับความผันผวนของรูปแบบความดัน
บริเวณผิวน้ําและการไหลเวียนของน้ําระหวางเขตรอนในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟก ซึ่งเรียกกันวา ความผันแปรของ
ระบบอากาศในซีกโลกใต ปรากฏการณในบรรยากาศ (atmosphere) และในมหาสมุทรที่ควบคูกันนี้เปนที่รูจักรวมกันใน
ชื่อวา เอลนีโญ-ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ในชวงที่เกิดเอลนีโญ ลมสินคาจะออนกําลังลงและกระแสน้ํา
ไหลทวนในแถบเสนศูนยสูตรจะมีกําลังแรงขึ้น ทําใหผิวน้ําทะเลที่อุนในบริเวณอินโดนีเซียไหลไปทางทิศตะวันออกแทนที่
น้ําเย็นของกระแสน้ําเปรู ปรากฏการณนี้สงผลกระทบอยางรุนแรงตอลม อุณหภูมิผิวน้ําทะเล และรูปแบบของหยาดน้ําฟา
ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ก เขตร อ น โดยมี ผ ลกระทบทางภู มิ อ ากาศตลอดทั้ ง ภู มิ ภ าคแปซิ ฟ ก และในส ว นต า ง ๆ ในโลก
ปรากฏการณตรงกันขามของเอลนีโญเรียกวา ลานีญา (La Nina)
Emission scenario ภาพจําลองการปลอยกาซ
การอธิบายที่นาเชื่อถือของการพัฒนาในอนาคตของการปลอยสารที่มีศักยภาพในการแผรังสี (อาทิ กาซเรือน
กระจก [greenhouse gases] ละอองลอย [aerosols]) บนพื้นฐานของชุดสมมติฐานที่เชื่อมโยงและสอดคลองกันภายใน
เกี่ยวกั บ แรงผลักดัน (อาทิ การพั ฒ นาทางประชากรศาสตรแ ละทางเศรษฐกิ จ และสัง คม และการเปลี่ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี) และความสัมพันธสําคัญ ในป 2535 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(IPCC) เสนอภาพจําลองการปลอยกาซชุดหนึ่งที่ใชเปนพื้นฐานสําหรับการคาดการณภูมิอากาศ (climate projections)
ในรายงานการประเมินฉบับที่ 2 ทั้งนี้ ภาพจําลองดังกลาวใชอางอิงในชื่อภาพจําลอง (scenarios) IS92 โดยในรายงาน
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พิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ (SRES) ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) (Nakicenovic และคณะ, 2543) มีการตีพิมพภาพจําลองการปลอยกาซชุดใหมที่เรียกวา ภาพจําลอง
การปลอยกาซ SRES

Ensemble อองซอมเบิล
กลุมของการสรางสถานการณจําลองจากแบบจําลองคูขนานที่ใชสําหรับการคาดการณภูมิอากาศ (climate
projections) ความแปรปรวนของผลลัพธขามองคประกอบของอองซอมเบิลเปนการประมาณการความไมแนนอน
(uncertainty) โดยอองซอมเบิลที่สรางจากแบบจําลองเดียวกันแตใชเงื่อนไขเริ่มตนตางกันจะเพียงแตอธิบายความไม
แนนอน (uncertainty) ที่เชื่อมโยงกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) ภายใน ในขณะที่อองซอม
เบิลหลายแบบจําลอง ที่ประกอบดวยการสรางสถานการณจําลองจากแบบจําลองหลายอัน จะพิจารณาถึงความแตกตาง
ของแบบจําลองตาง ๆ ที่มีตอความไมแนนอน (uncertainty) ดวย
Evaporation การระเหย
กระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนกาซ
Evapotranspiration การระเหยคายน้ํา
กระบวนการรวมกันระหวางการระเหย (evaporation) ของน้ําจากผิวโลกและการคายน้ํา (transpiration) จากพืช
External forcing แรงผลักดันภายนอก
แรงผลักดันภายนอกหมายถึงแรงกระทําจากนอกระบบภูมิอากาศ (climate system) ที่เปนสาเหตุใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบภูมิอากาศ (climate system) การระเบิดของภูเขาไฟ ความแปรปรวนของแสงอาทิตย และการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของบรรยากาศ (atmosphere) และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน (land use change) ที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) จัดเปนแรงผลักดันภายนอก
Extreme weather event สภาพอากาศรุนแรง
สภาวะที่พบไดยากภายใตการแจกแจงอางอิง (reference) ทางสถิติ ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง การใหคํานิยาม
ของคําวา “พบไดยาก” อาจแตกตางกัน แตสภาพอากาศรุนแรงมักจะพบไดยากหรือยากกวาตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10
หรือ 90 ซึ่งตามคํานิยามแลว ลักษณะสําคัญของสภาวะที่เรียกวาเปน “สภาพอากาศรุนแรง” อาจจะแตกตางกันไปตามแต
สถานที่ แตโดยทั่วไปมักรวมถึงอุทกภัย (floods) และภัยแลง (droughts)
F.
Flood อุทกภัย/น้ําทวม
ปริมาณน้ําที่หลากทวมสูงในลําธารหรือลําน้ํา หรือ ปริมาณน้ําที่ไหลหลากทวมพื้นที่ซึ่งปกติเปนพื้นที่แหง อุทก
ภัยยังหมายความรวมถึง น้ําหลากในแมน้ํา (ลําธาร) น้ําทวมฉับพลัน น้ําทวมเขตเมือง น้ําทวมจากฝนตกชุก น้ําทวมจาก
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การระบายน้ํา น้ําทวมบริเวณชายฝงทะเล และน้ําทวมที่เกิดจากทะเลสาบน้ําแข็ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(climate change) ไดรับการคาดการณวาสงผลใหมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่สวนมากของภูมิภาคลุมน้ําโขง อีก
ทั้งยังคาดวา ทําใหฝนตกรุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่อทุ กภัยจะเกิดถี่ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น

Food security ความมั่นคงทางอาหาร
สถานการณที่เกิดขึ้นเมื่อประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางมั่นใจในอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ
ในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตตามปกติ การพัฒนา และการใชชีวิตอยางกระตือรือรนและมีสุขภาพดี ความ
ไมมั่นคงทางอาหารอาจมีสาเหตุมาจากการหาอาหารไมได กําลังซื้อที่ไมเพียงพอ การแบงสันปนสวนที่ไมเหมาะสม หรือ
การใชอาหารไมเพียงพอในระดับครัวเรือน
G.
Glacier ธารน้ําแข็ง
มวลของน้ําแข็งที่เคลื่อนตัวไหลลงเขา (โดยการเปลี่ยนรูปภายในและเลื่อนไหลไปที่เชิงเขา) ซึ่งถูกกําหนดโดย
ลักษณะภูมิประเทศรอบขาง (อาทิ บริเวณขางหุบเขาหรือยอดเขาที่อยูลอมรอบ) ธารน้ําแข็งคงตัวอยูไดโดยการสะสมของ
หิมะในระดับความสูงที่สูง เพื่อรักษาสมดุลจากการละลายเปนน้ําในระดับความสูงที่ต่ําหรือจากการไหลออกสูทะเล
Global warming ภาวะโลกรอน
ภาวะโลกรอนหมายถึงการเพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไปของอุณหภูมิพื้นผิวโลก ตามที่สังเกตไดหรือตามที่มีการ
คาดการณ โดยเปนผลลัพธอยางหนึ่งของแรงปลอยรังสี (radiative forcing) ที่มีสาเหตุมาจากการปลอยกาซที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย (anthropogenic emissions)
Global Warming Potential (GWP) ศักยภาพในการทําใหโลกรอน
ดัชนีซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณสมบัติในการปลอยรังสี (radiative) ของกาซเรือนกระจก (greenhouse gases)
ที่ผสมผสานกัน โดยใชวัดแรงปลอยรังสี (radiative forcing) ของมวลหนึ่งหนวยของกาซเรือนกระจก (greenhouse
gases) ดังกลาวในบรรยากาศ (atmosphere) ในปจจุบันซึ่งมีการรวบรวมในชวงเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับแรงปลอยรังสีของ
กาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) ศักยภาพในการทําใหโลกรอนแสดงผลกระทบโดยรวมของชวงเวลาตาง ๆ ที่
กาซเหลานี้ยังคงอยูในบรรยากาศ (atmosphere) และประสิทธิภาพสัมพัทธของกาซเหลานี้ในการดูดซึมรังสีความรอน
อินฟราเรด (thermal infrared radiation) ที่แผออกไป ทั้งนี้ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ศักยภาพในการทําใหโลกรอนจากการปลอยกาซเรือนกระจกเปนระยะ ๆ ในกรอบเวลามากกวา 100 ปขึ้นไป
Greenhouse effect ปรากฏการณเรือนกระจก
กระบวนการที่การดูดซึมรังสีอินฟราเรด (infrared radiation) โดยชั้นบรรยากาศ (atmosphere) ทําใหโลกอุนขึ้น
ในสํานวนทั่วไป คําวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” อาจใชกลาวถึงปรากฏการณเรือนกระจกตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากกาซ
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เรื อ นกระจกที่ เ กิ ด โดยธรรมชาติ หรื อ ปรากฏการณ เ รื อ นกระจกที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น (ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย
[anthropogenic]) ซึ่งเปนผลจากกาซที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย
Greenhouse gas (GHG) กาซเรือนกระจก
กลุมของกาซในชั้ น บรรยากาศ (atmosphere) ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและที่เกิดจากกิ จกรรมของมนุ ษ ย
(anthropogenic) ซึ่งดูดซึมและปลอยรังสีที่มีความยาวคลื่นเฉพาะภายใตสเปกตรัมของรังสีอินฟราเรด (infrared
radiation) ที่แผออกมาจากพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศ (atmosphere) และเมฆ คุณสมบัติดังกลาวทําใหเกิดปรากฏการณ
เรือนกระจก (greenhouse effect) ไอน้ํา (H2O) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไนตรัสออกไซด (N2O) กาซมีเทน (CH4)
และกาซโอโซน (O3) เปนกาซเรือนกระจกหลักในชั้นบรรยากาศ (atmosphere) ของโลก
H.
Hazard อันตราย
ปรากฏการณ สสาร กิจกรรมของมนุษย หรือสถานการณที่เปนอันตราย ซึ่งอาจกอใหเกิดการสูญเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ หรือผลกระทบทางสุขภาพอื่น ๆ ความเสียหายตอทรัพยสิน การสูญเสียของการดํารงชีวิตและบริการ และการ
หยุดชะงักทางเศรษฐกิจและสังคม หรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
I.
Ice cap ชั้นน้ําแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก
มวลน้ําแข็งรูปโดมที่ปกคลุมพื้นที่ราบสูง โดยครอบคลุมพื้นที่ที่เล็กกวาพืดน้ําแข็ง (ice sheet)
Ice sheet พืดน้ําแข็ง
มวลพื้นน้ําแข็งที่อยูในระดับความลึกพอที่จะครอบคลุมชั้นหินใตดินสวนใหญ พืดน้ําแข็งไหลออกจากพื้นที่ราบ
สูงกลางที่มีความลาดพื้นผิวเฉลี่ยต่ํา มีสวนขอบลาดชัน โดยปลอยน้ําแข็งผานผืนน้ําแข็งที่ไหลเร็วหรือธารน้ําแข็ง (glacier)
ที่เปนทางระบาย ในบางกรณีอาจไหลลงสูทะเลหรือสูชั้นน้ําแข็งที่ลอยอยูในทะเล ในโลกสมัยใหมมีพืดน้ําแข็งขนาดใหญ
อยูเพียงสองพืด ไดแกบนเกาะกรีนแลนดและแอนตารกติกา พืดน้ําแข็งแอนตารกติกาถูกแบงออกเปน สวนตะวันออกและ
สวนตะวันตกโดยภูเขาทรานสแอนตารกติก ในยุคน้ําแข็งเคยมีพืดน้ําแข็งอื่น ๆ
(climate change) Impact assessment การประเมินผลกระทบ (จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
วิธีปฏิบัติสําหรับการระบุและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่เกิด
กับระบบธรรมชาติและระบบมนุษย ทั้งในแงตัวเงินและไมใชตัวเงิน
(climate change) Impacts ผลกระทบ (จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ตอระบบธรรมชาติและระบบมนุษย โดยหาก
พิจารณาตามการปรับตัว (adaptation) สามารถแยกแยะไดระหวางผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบตกคาง
 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น – ผลกระทบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณไวของ
ภูมิอากาศ โดยไมไดพิจารณาถึงการปรับตัว (adaptation)
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 ผลกระทบตกคาง – ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่จะเกิดขึ้น
หลังจากการปรับตัว (adaptation) ดูเพิ่มเติมที่ ผลกระทบรวม (aggregate impacts) ผลกระทบทางการตลาด และ
ผลกระทบนอกเหนือทางการตลาด
 ผลกระทบรวม – ผลกระทบรวมจากทุกภาคสวนและ/หรือภูมิภาค การรวมผลกระทบตองใชความรู (หรือ
สมมติฐาน) เกี่ยวกับความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของผลกระทบในภาคสวนและภูมิภาคที่ตางกัน การวัดผลกระทบรวม
ครอบคลุมถึงจํานวนคนทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางการผลิตเบื้องตนสุทธิ จํานวนระบบที่
ผานการเปลี่ยนแปลง หรือตนทุนทางเศรษฐกิจโดยรวม เปนตน
 ผลกระทบทางการตลาด – ผลกระทบที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมทางตลาด และสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products) เชน การเปลี่ยนแปลงของอุปทานและราคาของผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร
 ผลกระทบที่ไมเกี่ยวของกับทางการตลาด – ผลกระทบที่สงผลตอระบบนิเวศหรือสวัสดิการ (welfare)
ของมนุษย แตไมมีความเชื่อมโยงโดยตรงตอธุรกรรมทางตลาด อาทิ ความเสี่ยงตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควรที่เพิ่มสูงขึ้น
Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ชวงเวลาของการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ที่สงผลทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง โดย
เริ่มตนขึ้นที่อังกฤษในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 และแพรกระจายไปในทวีปยุโรป และตอมาไปยังประเทศอื่น ๆ เชน
สหรัฐอเมริกา การปฏิวัติอุตสาหกรรม เปนจุดเริ่มตนของการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล และการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในรายงานการประเมินฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในป 2550 คําวา “กอนอุตสาหกรรม” (pre-industrial)
ตามที่ใชกันเองจะหมายถึงชวงเวลากอนป 2293
Infrared radiation รังสีอินฟราเรด
พลังงานความรอนที่ปลอยออกจากของแข็ง ของเหลวและกาซ ในบริบทของปรากฏการณเรือนกระจก คํา
ดังกลาวหมายถึง พลังงานความรอนที่ปลอยออกมาโดยพื้นผิวโลกและบรรยากาศ (atmosphere) กาซเรือนกระจกดูดซึม
รังสีนี้อยางมากในบรรยากาศ และแผบางสวนกลับไปยังผิวโลก ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (greenhouse effect)
Integrated assessment การประเมินแบบบูรณาการ
กระบวนการที่ ใ ช ศ าสตร ห ลายแขนงในการรวบรวม วิ เ คราะห ตี ค วาม และสื่ อ สารความรู จากสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรหลายแขนง เพื่อประเมินและพิจารณาทุกมิติของประเด็นเกี่ยวกับสังคมที่สลับซับซอนเพื่อประโยชนตอการ
ตัดสินใจ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนองคกรระหวางประเทศชั้นนํา ดาน
การประเมินเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) กอตั้งโดยโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
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(UNEP) และองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เพื่อใหความเห็นทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนเกี่ยวกับสถานะปจจุบันของ
ความรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจและสังคม
K.
Kyoto Protocol พิธีสารเกียวโต
พิธีสารเกียวโต คือ ขอตกลงระดับนานาชาติ ซึ่งเกี่ยวโยงกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีขอบังคับตอประเทศภาคีสมาชิก โดยมีเปาหมายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
L.
La Niña ลานีญา
ดู เอลนีโญ-ความแปรผันของระบบอากาศในซีกโลกใต – ปรากฏการณเอนโซ (El Ni o-Southern Oscillation
– ENSO)
M.
(climate change) Mainstreaming การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติหลัก (เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และบูรณาการ
มาตรการการปรับตัวที่เหมาะสมเขาเปนวิธีปฏิบัติปกติภายในกิจกรรมของโครงการที่กําลังดําเนินอยู
Maladaptation การปรับตัวในทางเสื่อม
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยที่เพิ่มความเปราะบาง (vulnerability) ตอสิ่งเรา
(stimuli) ดานภูมิอากาศโดยไมตั้งใจ การปรับตัว (adaptation) ที่ไมประสบความสําเร็จในการลดความเปราะบาง
(vulnerability) แตกลับเปนการเพิ่มความเปราะบางแทน
Microclimate ภูมิอากาศขนาดยอม
ภูมิอากาศทองถิ่น ณ พื้นผิวโลกหรือใกลพ้นื ผิวโลก ดูเพิ่มเติมที่ ภูมิอากาศ (climate)
(climate change) Mitigation การบรรเทา (ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
การแทรกแซงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) เพื่อลดแรงผลักดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
(anthropogenic) ในระบบภูมิอากาศ (climate system) ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตรสําหรับลดแหลงและการปลอยกาซเรือน
กระจก (greenhouse gas) และสําหรับเพิ่มอางกักเก็บกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ดูเพิ่มเติมที่ การเก็บกัก
(sink)
Mitigation potential ศักยภาพในการบรรเทา
ในบริบทของการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change mitigation)
ศักยภาพในการบรรเทา หมายถึง ปริมาณการบรรเทาที่อาจเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตยังไมไดเกิดขึ้นจริง
Monsoon ลมมรสุม
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ลมมรสุม คือ ความผกผันที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในบริเวณเขตรอน และกึ่งเขตรอนของทั้งลมพื้นผิวและปริมาณ
หยาดน้ําฟาที่เกี่ยวของ
N.
National Action Plan แผนปฏิบัติการระดับชาติ
เอกสารระดับชาติที่แสดงแผนปฏิบัติการ เพื่อแกไขปญหาและประเด็นตาง ๆ ที่มนุษย การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระบบสิ่งแวดลอมประสบอยู
National Adaptation Programmes of Action (NAPAs) แผนงานปฏิบัติการปรับตัวระดับชาติ
เอกสารที่จัดเตรียมโดยประเทศพัฒนานอยที่สุด เพื่อระบุถึงกิจกรรมเรงดวนที่มีประโยชนตอการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) แผนงานปฏิบัติการปรับตัวระดับชาติจะถูกเสนอตอประชาคมผูบริจาค
ระหวางประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน
National Target Programme (NTP) แผนงานเปาหมายระดับชาติ
เอกสารระดับชาติของเวียดนามที่แสดงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change
impacts)/ความเสี่ยงที่สําคัญ และมาตรการสําคัญเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (respond to
climate change)
No regrets policy
นโยบายที่จะสรางผลประโยชนทางสังคมและ/หรือทางเศรษฐกิจสุทธิ โดยไมคํานึงวาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic climate change) หรือไม
Non-linearity กระบวนการที่ไมเปนเสนตรง
กระบวนการจะถูกเรียกวา 'ไมเปนเสนตรง' เมื่อไมมีความสัมพันธตามสัดสวนอยางตรงไปตรงมาระหวางเหตุและ
ผล
O.
Opportunity costs ตนทุนคาเสียโอกาส
ตนทุนของกิจกรรมหนึ่งทางเศรษฐกิจที่เสียไปเนื่องจากการเลือกดําเนินอีกกิจกรรมหนึ่ง
Ozone โอโซน
รูปแบบโมเลกุลสามอะตอมของออกซิเจน (O3) ซึ่งเปนสวนประกอบที่เปนกาซอยางหนึ่งของบรรยากาศ ในชั้น
โทรโพสเฟยร (troposphere) โอโซนถูกสรางขึ้นทั้งตามธรรมชาติและโดยปฏิกิริยาเคมีแสง ซึ่งประกอบดวยกาซที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย (หมอกควันแสงเคมี - photochemical smog) ในความเขมขนสูง โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยรอาจเปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โอโซนชั้นโทรโพสเฟยรเปนกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) สวนในชั้นสตราโทสเฟยร
(stratosphere) โอโซนถูกสรางขึ้นโดยปฏิกิริยาระหวางรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยและโมเลกุลกาซออกซิเจน (O2)
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Ozone depletion การสูญเสียโอโซน
การสูญเสียของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟยรเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) สงผลใหเกิดการไหลของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) B ในระดับพื้นดินเพิ่มขึ้น
P.
Permafrost ชั้นดินเยือกแข็ง
พื้นดิน (ดินหรือหิน รวมถึงน้ําแข็งและอินทรียสาร) ที่อยูในระดับอุณหภูมิศูนยองศาเซลเซียส หรือต่ํากวาเปน
เวลาอยางนอยสองปติดตอกัน
Phenology ชีวภูมอิ ากาศวิทยา
การศึกษาปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนชวง ๆ (อาทิ ระดับขั้นการพัฒนา การยายถิ่น) และความสัมพันธที่
มีตอการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาลและภูมิอากาศ (climate)
Phenotypic Plasticity ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการปรับตัวไปตามสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป ผานการจัดการลักษณะทางกายภาพ
โดยไมเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม
Potential production การผลิตที่อาจเกิดขึ้น
ความสามารถในการผลิตพืชผลที่ประมาณการไวภายใตสภาวะที่มีดิน ธาตุอาหาร และน้ําอยูอยางไมจํากัด
(Disaster) Preparedness การเตรียมความพรอม (ภัยพิบัติ)
ความรูและความสามารถที่พัฒนาโดยรัฐบาล องคกรที่เชี่ยวชาญในการตอบสนองและการฟนฟูพื้นที่ ชุมชนและ
ปจเจกบุคคล เพื่อคาดการณ ตอบสนองและฟนตัวจากผลกระทบของเหตุการณหรือสภาวะอันตราย (hazard) ที่นาจะ
เกิดขึ้น หรือมีแนวโนมเกิดขึ้นในเร็ววัน หรือที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
Projection การคาดการณ
วิวัฒนาการที่อาจเกิดขึ้นของคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง หรือหลายคุณสมบัติซึ่งมักคํานวณโดยใชแบบจําลอง
เปนเครื่องชวย การคาดการณแตกตางจากการพยากรณตรงที่การคาดการณเกี่ยวของกับสมมติฐานที่มีความเกี่ยวของกับ
ประเด็นตาง ๆ เชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และทางเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไมเกิดก็ได
ดังนั้นจึงอยูภายใตความไมแนนอน (uncertainty) อยางมาก ดูเพิ่มเติมที่ การคาดการณภูมิอากาศ (climate projection)
และการพยากรณภูมิอากาศ (climate prediction)
R.
Radiative forcing แรงปลอยรังสี
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แรงปลอยรังสี คือ การเปลี่ยนแปลงของความรับอาบรังสีแนวดิ่งสุทธิ (แสดงเปนหนวยวัตตตอตารางเมตร หรือ
W/m ) ที่โทรโพพอสเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกของแรงขับเคลื่อนของระบบภูมิอากาศ (climate
system) เชน การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) หรือปริมาณรังสีของดวงอาทิตย
2

Relative sea level ระดับน้ําทะเลสัมพัทธ
ระดับน้ําทะเลที่วัดโดยมาตรวัดน้ําขึ้นน้ําลง (tide gauge) โดยคํานึงถึงบริเวณที่ตั้งอยู โดยปกติแลว
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยไดรับการนิยามวาเปนระดับน้ําทะเลสัมพัทธเฉลี่ยในชวงเวลาหนึ่ง เชน หนึ่งเดือนหรือหนึ่งป ซึ่งมี
ระยะเวลายาวนานพอที่จะเฉลี่ยปจจัยที่มีความผันผวนชั่วคราว เชน คลื่นและกระแสน้ําออกจากคาที่วัดได

Resilience ความสามารถในการกลับคืนสูสภาพเดิม
ความสามารถของระบบนิเ วศ หรื อ ระบบสัง คมในการการดูด ซั บ ความวุ น วายต า ง ๆ ในขณะที่ ยัง คงรั กษา
โครงสรางพื้นฐาน และวิถีการทํางานแบบเดิม ความสามารถในการจัดองคกรดวยตนเอง และความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลง
Respiration การหายใจ
กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตแปลงอินทรียสารเปนกาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) โดยปลอยพลังงานและ
ใชออกซิเจน
Respond to climate change ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมของมนุษยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change
adaptation) และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change mitigation)
Risk (climated-related) ) ความเสี่ยง (ที่เกี่ยวของภูมิอากาศ)
ผลของการมีปฏิสัมพันธของอันตราย (hazard) ทางกายภาพดวยคุณสมบัติของระบบเปด กลาวคือ มีความไว
(sensitivity) หรือความเปราะบาง (vulnerability) (ทางสังคม) ความเสี่ยงยังถือวาเปนการรวมกันของเหตุการณ ความ
นาจะเปนของเหตุการณนั้น และผลลัพธที่เกิดขึ้น กลาวคือ ความเสี่ยงเทากับความนาจะเปนของอันตราย (hazard) ทาง
ภูมิอากาศคูณดวยความเปราะบาง (vulnerability) ของระบบที่กําหนด
Risk Management การบริหารจัดการความเสี่ยง
การดําเนินการตามยุทธศาสตรเพื่อหลีกเลี่ยงผลที่ไมอาจยอมรับได ในบริบทที่กลาวถึงนี้ การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change mitigation) จัดเปนการดําเนินการสองประเภทกวาง ๆ ที่อาจนําไปใชเพื่อหลีกเลี่ยงผลที่ไม
อาจยอมรับได
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S.
Salinisation การสะสมความเปนเกลือ
การสะสมของเกลือในดิน
Salt-water intrusion การรุกล้ําของน้ําเค็ม
การแทนที่น้ําจืดผิวดินหรือน้ําจืดใตดินดวยการรุกล้ําของน้ําเค็มเนื่องจากความหนาแนนของน้ําเค็มมีมากขึ้น
สถานการณนี้มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเลและปากแมน้ํา เนื่องจากอิทธิพลของพื้นดินที่ลดลง (เชน ทั้งจากน้ําผิวดิน
ซึ่งลดลง และการสะสมน้ําบาดาลที่สัมพันธกัน หรือจากการสูบน้ําออกจากชั้นหินอุมน้ํามากเกินไป) หรืออิทธิพลจากทะเล
ที่เพิ่มขึ้น (อาทิ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล [sea level rise])
Scenario ภาพจําลอง
การอธิบายที่นาเชื่อถือและเขาใจไดงายวาอนาคตจะพัฒนาไปอยางไร บนพื้นฐานของชุดสมมติฐานที่เชื่อมโยง
และสอดคล อ งกั น ภายใน เกี่ ย วกั บ แรงผลั ก ดั น และความสั ม พั น ธ สํ า คั ญ ภาพจํ า ลองอาจจะมาจากการคาดการณ
(projection) แตบอยครั้งมักจะขึ้นอยูขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอื่น ๆ และบางครั้งถูกรวมเขากับ “การสรางเรื่องเชิงบรรยาย”
ดูเพิ่มเติมที่ ภาพจําลองสภาพภูมิอากาศ (climate scenario) ภาพจําลองการปลอยกาซ (emission scenario) และ
รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES )
Sea level rise การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล
ระดับน้ําทะเลสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งในระดับโลกและระดับทองถิ่น เนื่องจาก (1) การเปลี่ยนแปลงของ
รูปรางของแองมหาสมุทร (2) การเปลี่ยนแปลงของมวลรวมของน้ํา และ (3) การเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนของน้ํา
ปจจัยที่นําไปสูการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลภายใตสภาวะโลกรอน (global warming) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมวลรวม
ของน้ําจากการละลายของหิมะและน้ําแข็งบนบก และการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนของน้ํา จากการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ําในมหาสมุทร ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลสัมพัทธเกิดขึ้น ใน
บริเวณที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในมหาสมุทรในระดับทองถิ่น เมื่อเทียบกับพื้นดิน ซึ่งอาจจะเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้ําในมหาสมุทรและ / หรือการทรุดตัวลงของพื้นดิน
Sea wall กําแพงกั้นฝงทะเล
กําแพงหรือตลิ่งที่มนุษยสรางขึ้นตามชายฝงทะเลเพื่อปองกันคลื่นซัดฝง
Sensitivity ความออนไว
ความไวเปนระดับที่ระบบไดรับผลกระทบอยางใดอยางหนึ่งไมวาเปนผลดีหรือผลเสียจากความผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศ (climate variability) หรือการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบอาจเปนโดยทางตรง (อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตพืชซึ่งตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ย ขอบเขตหรือความผันแปรของอุณหภูมิ) หรือโดยทางออม (อาทิ
ความเสียหายที่เกิดจากความถี่ที่เพิ่มขึ้นของน้ําทวมชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล [sea level
rise])

23

Sequestration การกักเก็บ
ดู การกักเก็บคารบอน (carbon sequestration)
Sink การเก็บกัก
กระบวนการ กิจกรรมหรือกลไกที่ขจัดกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ละอองลอย (aerosol) หรือสารตั้ง
ตนกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) หรือละอองลอยออกจากบรรยากาศ (atmosphere)
Snow water equivalent สมมูลน้ํากับหิมะ
ปริมาณ/มวลเทียบเทาของน้ําที่จะได หากมวลหิมะหรือน้ําแข็งละลาย

Socio-economic scenarios ภาพจําลองทางเศรษฐกิจและสังคม
ภาพจําลองที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในอนาคตในแงข องประชากร ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product) และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําความเขาใจนัยของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) ดู รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ (SRES)
Solar radiation รังสีดวงอาทิตย
รังสีไฟฟาแมเหล็กที่ปลอยออกจากดวงอาทิตย อาจเรียกไดอีกอยางวารังสีคลื่นสั้น รังสีดวงอาทิตยมีชวงความ
ยาวคลื่น (สเปกตรัม) เฉพาะ ซึ่งถูกกําหนดโดยอุณหภูมิของดวงอาทิตย ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวงความยาวคลื่นที่สามารถ
มองเห็นได
SRES รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ
การสรางเรื่อง (storylines) และประชากรที่เกี่ยวของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และภาพจําลองการ
ปลอยกาซ (emission scenarios) ที่เกี่ยวของกับรายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ (SRES) (Nakicenovic
และคณะ, 2543) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และภาพจําลองการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล
(sea-level rise scenarios) ที่เปนผลตามมา ทั้งนี้ ภาพจําลองทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic scenario) สี่
ชุด (A1, A2, B1 และ B2) แสดงใหเห็นถึงอนาคตของโลกที่แตกตางกันในสองมิติที่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ การเนน
ระหวางขอหวงกังวลดานเศรษฐกิจกับดานสิ่งแวดลอม และการเนนระหวางรูปแบบการพัฒนาในระดับโลกกับระดับ
ภูมิภาค
Stakeholder ผูมีสวนไดสวนเสีย
บุคคลหรือองคกรที่มีผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมายในโครงการหรือสิ่งของ หรือที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการหรือนโยบายอยางใดอยางหนึ่ง
Stimuli สิ่งเรา
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องคประกอบทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) รวมถึงลักษณะภูมิอากาศเฉลี่ย
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) และความถี่และขนาดของสภาพอากาศรุนแรง
Storyline การสรางเรื่อง
การบรรยายภาพจําลอง (scenario) (หรือชุดของภาพจําลอง) ที่เนนลักษณะสําคัญของภาพจําลอง (scenario)
ความสัมพันธระหวางแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ และพลวัตของภาพจําลอง (scenario)
Strategy ยุทธศาสตร
แผนปฏิ บั ติ ก ารอย า งกว า ง ๆ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การผ า นนโยบายและมาตรการ ยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศหมายถึง แผนปฏิบัติการทั่วไปสําหรับจัดการผลกระทบ (impacts) จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) รวมถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) และ
สภาพอากาศรุนแรง นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงการผสมผสานของนโยบายและมาตรการที่ถูกเลือกสรรเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคในภาพรวมสําหรับการลดความเปราะบาง (vulnerability) ของประเทศนั้น ๆ
Stratosphere ชั้นสตราโทสเฟยร
บริเวณที่สูงขึ้นไปของบรรยากาศ (atmosphere) เหนือชั้นโทรโพสเฟยร (troposphere) ซึ่งกินระยะทางตั้ง
ประมาณ 10 กิโลเมตร (ตั้งแต 9 กิโลเมตรในละติจูดสูงถึง 16 กิโลเมตรในเขตรอน) ไปจนถึงประมาณ 50 กิโลเมตร
T.
Thermal expansion การขยายตัวเนื่องจากความรอน
ในแงที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล (sea level rise) คํานี้หมายถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณ (และการ
ลดลงของความหนาแนน) ที่เปนผลมาจากน้ําที่รอนขึ้น การที่มหาสมุทรรอนขึ้นนําไปสูการขยายตัวของปริมาณมหาสมุทร
และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล
Thermal infrared radiation รังสีอินฟราเรดความรอน
รังสีที่ปลอยออกมาจากพื้นผิวของโลก บรรยากาศ (atmosphere) และเมฆ ยังเปนที่รูจักกันในชื่อรังสีโลก
(terrestrial) หรือรังสีคลื่นยาว (long wave radiation) ซึ่งแตกตางจากรังสีเนียรอินฟราเรด (near-infrared radiation) ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของสเปกตรัมแสงอาทิตย รังสีอินฟราเรด (infrared radiation) โดยทั่วไปมีชวงความยาวคลื่น (สเปกตรัม
[spectrum]) เฉพาะซึ่งยาวกวาความยาวคลื่นของสีแดงในชวงที่สามารถมองเห็นไดของสเปกตรัม สเปกตรัมของรังสี
อินฟราเรดความรอนแตกตางจากคลื่นสั้นหรือรังสีดวงอาทิตย (solar radiation) เนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ
ระหวางดวงอาทิตยและระบบบรรยากาศ (atmosphere) ของโลก
Threshold เกณฑขั้นต่ํา
ระดับความรุนแรงของกระบวนการของระบบที่การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันหรือรวดเร็วสามารถเกิดขึ้น จุด
หรือระดับที่คุณสมบัติใหมปรากฏขึ้นในระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจหรือระบบอื่น ๆ ซึ่งหักลางการคาดการณอื่นที่มีพื้นฐาน
มาจากความสัมพันธทางคณิตศาสตรที่ใชกับระดับที่ต่ํากวา
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Tide gauge มาตรวัดน้ําขึ้นน้ําลง
อุปกรณที่บริเวณชายฝงทะเล (และบางแหงในทะเลลึก) ซึ่งวัดระดับของน้ําทะเลเทียบกับพื้นดินใกลเคียงอยาง
ต อ เนื่ อ ง การเฉลี่ ย เวลาของระดั บ น้ํ า ทะเลที่ บั น ทึ ก ไว ทํ า ให สั ง เกตเห็ น การเปลี่ ย นแปลงอย า งค อ ยเป น ค อ ยไปของ
ระดับน้ําทะเลสัมพัทธ ดู การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล (Sea level change/ sea level rise)
Troposphere ชั้นโทรโพสเฟยร
ชั้นที่ต่ําที่สุดของบรรยากาศ (atmosphere) จากพื้นโลกถึงระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตรในละติจูดกลาง
(ตั้งแต 9 กิโลเมตรในละติจูดสูงถึง 16 กิโลเมตรในเขตรอนโดยเฉลี่ย) โดยมีการเกิดเมฆและปรากฏการณของ 'สภาพ
อากาศ' (weather) ตาง ๆ โดยทั่วไปแลวในชั้นโทรโพสเฟยร อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น
U.
Uncertainty ความไมแนนอน
การแสดงถึงระดับที่มูลคา (อาทิ สภาวะในอนาคตของระบบภูมิอากาศ [climate system]) ไมเปนที่รูจัก ความ
ไมแนนอนอาจเปนผลมาจากการขาดขอมูล หรือจากความไมเห็นพองตองกันวา อะไรคือสิ่งที่รูแลวหรือเปนสิ่งที่สามารถรู
ได ความไมแนนอนอาจมีที่มาหลายประเภท ตั้งแตขอผิดพลาดเชิงปริมาณในขอมูลไปจนถึงกับแนวคิดหรือคําศัพทที่มีการ
ใหคํานิยามอยางคลุมเครือ หรือการคาดการณที่ไมแนนอนของพฤติกรรมมนุษย จึงสามารถแทนความไมแนนอนดวย
เครื่องวัดเชิงปริมาณ (เชน ขอบเขตของคาที่คํานวณไดจากแบบจําลองตาง ๆ) หรือดวยขอความเชิงคุณภาพ (เชน ที่
สะทอนใหเห็นถึงการตัดสินของคณะผูเชี่ยวชาญ)
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําหนดกรอบโดยรวมสําหรับความพยายาม
ระหวางรัฐบาลที่จะจัดการความทาทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อนุสัญญาฯ
ยอมรับวา ระบบภูมิอากาศ (climate system) เปนทรัพยากรที่ใชรวมกันซึ่งเสถียรภาพของระบบอาจไดรับผลกระทบจาก
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) และกาซเรือนกระจกอื่น ๆ
V.
Vulnerability ความเปราะบาง
ความเปราะบาง คือ ระดับที่ระบบออนแอและไมสามารถรับมือกับผลกระทบในทางลบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) รวมถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) และสภาพอากาศที่
รุ น แรง ความเปราะบางเป น ความสั ม พั น ธ ท างคณิ ต ศาสตร ข องคุ ณ ลั ก ษณะ ระดั บ ความรุ น แรงและอั ต ราของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และความแปรปรวนที่ระบบมีความเสี่ยง ความออนไวและ
ความสามารถในการปรับตัวของระบบ
Vulnerability assessment การประเมินความเปราะบาง
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การประเมินความเปราะบางระบุวาใครและสิ่งใดมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงและมีความไวตอการเปลี่ยนแปลง
การประเมินความเปราะบางเริ่มดวยการพิจารณาปจจัย ที่ทําใหคนหรือสิ่งแวดลอมมีความออนไหวตออันตราย กลาวคือ
การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและทางการเงิน ความสามารถในการปกปองตนเอง เครือขายสนับสนุนและอื่น ๆ
W.
Weather สภาพอากาศ
สภาพในบรรยากาศในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง วัดจากปจจัยเชน ลม อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน
บรรยากาศ สภาพเมฆ และหยาดน้ําฟา ในสถานที่สวนใหญ สภาพอากาศสามารถเปลี่ยนชั่วโมงตอชั่วโมง วันตอวัน และ
ฤดูกาลตอฤดูกาล สภาพอากาศนั้นแตกตางจากภูมิอากาศ ซึ่งในความหมายกวางคือ สภาวะรวมถึงคําอธิบายทางสถิติ
ของระบบภูมิอากาศ (climate system) วิธีงาย ๆ ในการจําความแตกตาง คือ ภูมิอากาศ (climate) เปนสิ่งที่คุณคาดหวัง
(เชน ฤดูหนาวที่หนาว) และ ‘สภาพอากาศ’ คือสิ่งที่คุณไดรับ (เชน พายุหิมะ)
Weather prediction/forecast การพยากรณอากาศ
การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพยากรณสภาวะของบรรยากาศ (atmosphere) สําหรับเวลาใน
อนาคตในสถานที่ที่กําหนด มนุษยไดพยายามที่จะพยากรณสภาพอากาศ (weather) อยางไมเปนทางการมากวาพันป
และอยางเปนทางการอยางนอยตั้งแตศตวรรษที่ 19 การพยากรณอากาศทําโดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
สภาวะปจจุบันของบรรยากาศ (atmosphere) และใชความเขาใจทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับกระบวนการในบรรยากาศเพื่อ
คาดการณวา บรรยากาศ (atmosphere) จะมีวิวัฒนาการอยางไร
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