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บทน�ำ
รายงานนี้ จัดท�ำเป็นฉบับภาษาไทยจากบทสรุปฉบับภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับผูก้ ำ� หนดนโยบาย (Summary for Policymarkers : SPM) ของรายงาน
ประเมินสถานการณ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฉบับที่ 5 (The Fifth
Assessment Report : AR5) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change :
IPCC) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศท�ำหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงาน AR5 จะเป็นรายงาน
สังเคราะห์โดยบูรณาการจากรายงาน 3 ฉบับ จัดท�ำโดย คณะท�ำงาน 3 ชุด
ได้แก่ คณะท�ำงานชุดที่ 1 (WK I) เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพที่เกี่ยวข้อง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ คณะท� ำ งานชุ ด ที่ 2 (WK II) เป็ น
การประเมินผลกระทบความเปราะบาง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และคณะท�ำงานชุดที่ 3 (WK III) เป็นเรื่องมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจก
เนื่ อ งจากการจั ด ท� ำ รายงานของ IPCC เป็ น การสั ง เคราะห์ ผ ล
ของการศึกษาวิจัย และสถิติข้อมูลจากระบบสังเกตการณ์ทั่วโลก ท�ำให้วิธี
การสื่อสารผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ มีปัจจัยที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ
และความไม่แน่นอนของการได้มาซึ่งข้อมูล โดยแสดงเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
• ความน่าเชื่อถือเรื่องของความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูล
โดยขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ คุณภาพ และความคงเส้นคงวาของ
หลักฐานที่ได้มา (เช่น ความเข้าใจในกลไก ทฤษฎี ข้อมูล โมเดล
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และระดับความเห็นที่ตรงกัน ซึ่ง
ความน่าเชื่อถือจะแสดงในเชิงคุณภาพ)
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• การวัดเชิงปริมาณในเรือ่ งความไม่แน่นอนหรือความคลาดเคลือ่ น
จะแสดงในรูปแบบความน่าจะเป็น (ขึ้นอยู่กับค่าการวิเคราะห์
ทางสถิติของข้อมูลจากการสังเกตการณ์ หรือผลจากแบบจ�ำลอง
หรือจากความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ) รายงานนี้ได้สื่อสารในเรื่อง
ระดับความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้ชนิด ปริมาณ คุณภาพ
และความคงเส้นคงวาของหลักฐาน แสดงระดับโดยใช้ค�ำว่า
“จ�ำกัด”“ปานกลาง” หรือ “เข้มแข็ง” และใช้ค�ำว่า “ต�่ำ”
“ปานกลาง” และ “สู ง ” แสดงระดั บ ความเห็ น ที่ ต รงหรื อ
สอดคล้องกัน
• ความเชื่อมั่น แสดงระดับใน 5 ระดับโดยใช้ค�ำว่า “ต�่ำมาก”
“ต�่ำ”“ปานกลาง”“สูง” และ “สูงมาก”
• ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ แสดงในหลายระดับตั้งแต่ความ
น่าจะเป็นที่ร้อยละ 0-1 จนถึงระดับสูงสุดที่ร้อยละ 99-100
เนือ่ งจากรายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลกับระดับผูบ้ ริหารของ
ประเทศ ดังนั้นในแต่ละเรื่องจึงไม่มีรายละเอียดมากนัก ซึ่งหากต้องการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ (AR5)
และรายงานจากคณะท�ำงานทั้ง 3 ชุด (http://www.ipcc.ch/report/ar5/
index.shtml)
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SPM 1. การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการสังเกตการณ์และสาเหตุที่ท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง (Observed Changes and their Causes)
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอิทธิพลของมนุษย์ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อระบบภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางต่อมนุษย์และระบบนิเวศทางธรรมชาติ
SPM 1.1 การเปลี่ ย นแปลงของระบบภู มิ อ ากาศที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเกตการณ์ (Observed Changes in the climate
system)
เป็ น ที่ ชั ด เจนว่ า อุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของระบบภู มิ อ ากาศบนพื้ น
ผิวโลก เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าช่วง
ทศวรรษก่อนหน้าปี ค.ศ.1850 ในช่วงตั้งแต่ ค.ศ.1983-2012 ค่อนข้างจะร้อน
ที่สุดในระยะเวลา 30 ปีในช่วงปลายประมาณ 1400 ปีที่ผ่านมาในบริเวณ
ขั้วโลกเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีวิธีการประเมิน (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
ข้อมูลอุณหภูมิรวมของพื้นผิวดินและมหาสมุทรเฉลี่ยค�ำนวณจากหลายชุด
ข้อมูลแล้วแนวโน้มจะร้อนขึ้น 0.85 (0.65 ถึง 1.06) องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่า
ในช่ ว งปี ค.ศ.1880-2012 นอกจากอุณหภู มิ เ ฉลี่ ย ของพื้ นผิ วโลกที่ สู ง ขึ้ น
ในช่วงหลายทศวรรษแล้วยังมีความแปรปรวนในระหว่างปีอีกด้วย เนื่องจาก
ความแปรปรวนขึ้นกับการเก็บข้อมูลระยะสั้นมีความอ่อนไหวสูง วันที่เริ่ม
และสิ้นสุดไม่ได้สะท้อนแนวโน้มของภูมิอากาศในระยะยาว อาทิเช่น อัตราการ
ร้อนขึ้นของอุณหภูมิที่อยู่สูงกว่าช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (ในช่วง ค.ศ.19982012;0.05 [-0.05-0.15] องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) ซึ่งเริ่มด้วยปรากฏการณ์
เอลนีโญ่ (El Nino) ที่รุนแรง จะน้อยกว่าอัตราที่ค�ำนวณได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.19512012 ; 0.12 [0.08-0.14] องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ
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การร้อนขึ้นของมหาสมุทรมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของการกักเก็บ
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
ค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณน�้ ำ ฝนเพิ่ ม ขึ้ น บริ เ วณที่ อ ยู ่ เ หนื อ ช่ ว ง Midlatitude ของขั้วโลกเหนือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลางใน
ช่วงก่อนปี ค.ศ.1951 และระดับความเชือ่ มัน่ สูงในช่วงหลังปี ค.ศ.1951) ส�ำหรับ
ละติจูดอื่นๆ ค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้ำฝนโดยทั่วไประยะยาวจะมีทั้งแนวโน้ม
ทีเ่ ป็นทัง้ ค่าบวกและลบ (ระดับความเชือ่ มัน่ ต�ำ่ ) การเปลีย่ นแปลงทีส่ งั เกตได้คอื
ค่าความเค็มของพื้นผิวมหาสมุทร มีหลักฐานทางอ้อมที่เกี่ยวกับระบบการ
หมุนเวียนน�้ำของโลกเหนือมหาสมุทร (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) บริเวณที่
ค่าความเค็มสูงจะเป็นผลจากอิทธิพลของการระเหยที่สูง ซึ่งท�ำให้ค่าความเค็ม
เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริเวณที่ค่าความเค็มต�่ำจะเป็นผลจากอิทธิพลของปริมาณ
น�้ำฝน ท�ำให้กลายมาเป็นน�้ำจืดมากขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950
ตัง้ แต่ในยุคเริม่ ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของ
มหาสมุทรเป็นผลให้เกิดความเป็นกรดในมหาสมุทร ค่าพีเอช (pH) ลดลง 0.1
(ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) ซึง่ เท่ากับการเพิม่ ขึน้ ของค่าความเป็นกรดที่ ร้อยละ 26
วัดจากค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน
ในช่ ว งก่ อ นปี ค.ศ.1992-2011 กรี น แลนด์ แ ละแผ่ น น�้ ำ แข็ ง
แอนตาร์กติกมีปริมาณลดลง (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ค่อนข้างจะมีอัตราสูง
ในช่วงปี ค.ศ.2002-2011 ธารน�้ำแข็งเกิดการจมอย่างต่อเนื่องทั่วโลก (ระดับ
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ความเชื่อมั่นสูง) ขอบเขตของขั้วโลกเหนือที่มีหิมะปกคลุมลดลง (ระดับความ
เชื่อมั่นสูง) และมีความเชื่อมั่นสูงว่าอุณหภูมิของ Permafrost เพิ่มขึ้นในพื้นที่
ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของทศวรรษที่ 1980 ซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิของ
พื้นผิวที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของบริเวณพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะ
ค่ากลางของขอบเขตทะเลน�้ำแข็งบริเวณอาร์กติกลดลงในช่วงปี
ค.ศ.1979-2012 ด้วยอัตราที่น่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5-4.1 ต่อทศวรรษ
ขอบเขตของทะเลน�้ำแข็งลดลงในหลายฤดูกาลและหลายทศวรรษติดต่อกัน
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ด้วยค่าที่ลดลงเร็วที่สุดในช่วงกลางทศวรรษในฤดูร้อน
(ระดับความเชื่อมั่นสูง) และเป็นไปได้ที่ค่ากลางของแต่ละปีของขอบเขตทะเล
น�้ำแข็งที่เพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 1.2-1.8 ต่อทศวรรษ อย่างไรก็ตามมีความเชื่อมั่น
สู ง ว่ า มี ค วามแตกต่ า งสู ง ในขอบเขตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และลดลงในบางบริ เ วณของ
แอนตาร์กติกา
ในช่วงปี ค.ศ.1901-2010 ค่าเฉลี่ยระดับน�้ำทะเลโลกเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 0.19 [0.17-0.21] เมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเลในช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนสองพันปี (ระดับความ
เชื่อมั่นสูง)
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(a) ความแปรผันไปจากสภาวะปกติของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรวมบนพื้นผิวดิน
และมหาสมุทรโลก

(b) ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำทะเลโลก

(c) ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกโลก

10
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(d) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

รูป SPM.1 ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (รูป a, b, c
ที่มีพื้นหลังสีเหลือง) และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (รูป d พื้นหลังสีฟ้าอ่อน)
การสังเกตการณ์และดัชนีอื่นๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศโลก
การสังเกตการณ์: (รูป a) แสดงความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายปีรวมของพื้นผิวดิน
และมหาสมุทรของโลกกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ.1986-2005 สีแสดงถึงชุดข้อมูลที่ต่างกัน
(รูป b) ค่าเฉลีย่ การเปลีย่ นแปลงของระดับน�ำ้ ทะเลโลกและค่าเฉลีย่ รายปี ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับค่าเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ.1986-2005 ในชุดของข้อมูลระยะเวลานานที่สุด สีแสดงถึงชุด
ข้อมูลที่ต่างกัน ชุดข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเรียงให้มีค่าเท่ากันในปี ค.ศ.1993 ซึ่งเป็นปีแรก
ที่มีการวัดระดับโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม (สีแดง) ในขณะที่พื้นที่แรเงาแสดงถึงค่าการ
ประเมินความไม่แน่นอน (รูป c) ความเข้มข้นในบรรยากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2, เขียว) มีเทน (CH4, ส้ม) ไนตรัสออกไซด์ (N2O, แดง) ประเมินจากข้อมูลของ
แกนน�้ำแข็ง (จุด) และจากการวัดในบรรยากาศโดยตรง (เส้นตรง) (รูป d) การปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การท�ำป่าไม้ การใช้ประโยชน์
ที่ดินอื่นๆ ตลอดจนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 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)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ตงั้ แต่ยคุ ก่อนปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมได้เป็นตัวผลักดันให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ในช่วง ค.ศ.1750
และปี ค.ศ.2011 การสะสมของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศ
อยู่ที่ 2,040±310 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtCO2-eq)
ร้อยละ 40 ของการปล่อยยังคงอยู่ในบรรยากาศ (880±35 GtCO2-eq)
ที่เหลือได้ถูกก�ำจัดออกจากบรรยากาศและเก็บกักบนพื้นดิน (ในพืชและดิน)
ตลอดจนในมหาสมุทร มหาสมุทรได้ดูดซับประมาณร้อยละ 30 ของการปล่อย
โดยมนุษย์ ซึ่งท�ำให้เกิดความเป็นกรดในมหาสมุทร ประมาณครึ่งหนึ่งของ
การปล่อยได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 40 ปี ในช่วงปลาย ค.ศ.1750 และ 2011
(ระดับความเชื่อมั่นสูง)
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี ค.ศ.1970-2010 ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง
ค.ศ.2000 และ 2010 แม้ว่าจะมีนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ในปี ค.ศ.2010 เกือบเท่ากับ
49±4.5 GtCO 2 -eq การปล่ อ ยก๊ า ซจากการเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนแบ่งในการปล่อยก๊าซประมาณ
ร้อยละ 78 ของการปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.1970-2010 ซึ่งใกล้เคียงกับ
การเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ค.ศ.2000-2010 (ระดับความเชื่อมั่นสูง) การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างต่อเนื่องเป็ นตั วขั บเคลื่ อ นให้ ก ารปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลเพิม่ มากขึน้ การปล่อยก๊าซ
เนื่องจากการเติบโตของประชากรระหว่างปี ค.ศ.2000-2010 ประมาณการณ์
ใกล้เคียงกับช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่การปล่อยก๊าซเนื่องจาก
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การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การใช้ปริมาณถ่านหิน
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) ที่ถูกควบคุม
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�ำให้ค่าการปล่อยก๊าซรายปีทั้งสิ้นมีค่าสูงขึ้น
(52 GtCO2-eq/yr) จากการปล่อยมีเทน แต่ไม่มีนัยส�ำคัญต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาว
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จากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีอิทธิพลต่อระบบภูมิอากาศ
ประจักษ์ชดั ขึน้ มากตัง้ แต่การศึกษาในรายงานประเมินของ IPCC ฉบับที่ 4 (AR4)
ค่อนข้างจะมีข้อมูลจ�ำนวนมากกว่าครึ่งที่ได้จากการสังเกตการณ์ สนับสนุนว่า
ค่ า เฉลี่ ย การเพิ่มขึ้นของอุณ หภูมิบนพื้นผิวโลกในช่ วงปี ค.ศ.1951-2010
ค่าประมาณการณ์การท�ำให้อุณหภูมิโลกสูงขึน้ โดยมีสาเหตุจากมนุษย์มากทีส่ ุด
ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 พบได้ในทุกทวีปทั่วโลกยกเว้นแถบแอนตาร์กติกา
มนุษย์มีอิทธิพลต่อวัฏจักรของน�้ำตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 และมีผลต่อธารน�้ำแข็ง
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เพิ่มอัตราการละลายของแผ่นน�้ำแข็งตั้งแต่ปี ค.ศ.1993
มนุษย์ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อการสูญเสียทะเลน�้ำแข็งตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 และ
ค่อนข้างจะมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้ความจุความร้อนของมหาสมุทรเพิ่มขึ้น
ในระดับ 0-700 เมตร และระดับน�้ำทะเลโลกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970
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ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกใน
ช่วงปี ค.ศ.1951-2010

รูป SPM.3 ช่วงการประเมิน (เส้น) และค่ากลาง (แถบ) ของแนวโน้มอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ในช่ ว งปี ค.ศ.1951-2010 ของก๊ า ซเรื อ นกระจกในบรรยากาศและจากแหล่ ง อื่ น ๆ
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (รวมถึงผลกระทบจากการเย็นตัวลงของแอโรซอล (aerosol)
และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ) รวมทัง้ แรงขับเคลือ่ นจากมนุษย์
จากธรรมชาติ และความแปรปรวนภายในระบบภูมิอากาศเอง (ซึ่งปัจจัยความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศอาจเกิดขึ้นทันทีทันใดในระบบภูมิอากาศแม้ว่าจะขาดแรงผลักดัน
จากภายนอก) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวได้ถูกแสดงในแถบสีด�ำ ซึ่งมีความ
คลาดเคลือ่ นในระดับ 5-95% ลักษณะของช่วงทีร่ อ้ นขึน้ (สี) ขึน้ อยูก่ บั การสังเกตการณ์รว่ ม
กับแบบจ�ำลองเพื่อที่จะประมาณการณ์ผลจากแรงขับเคลื่อนภายนอกที่มีต่ออุณหภูมิ
ที่ร้อนขึ้นจากการสังเกต การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนื่องจากกิจกรรมโดยรวมสามารถ
ประมาณการณ์ได้วา่ มีความคลาดเคลือ่ นน้อยกว่าการเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งโดยเฉพาะ เพราะการเพิ่มขึ้นเนื่องจากทั้ง 2 ทางดังกล่าวสามารถชดเชยได้บางส่วน
ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการผสมผสานกันจะดีกว่าเนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในเรือ่ งข้อมูลจากการสังเกตการณ์
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SPM 1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Impacts of climate change)
จากหลักฐานพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบ
ที่รุนแรงมากที่สุดต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติในหลายภูมิภาค ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้ำฝน การละลายของหิมะและน�้ำแข็งซึ่งมีผล
ต่อระบบอุทกวิทยา ผลต่อทรัพยากรน�้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ (ระดับ
ความเชื่อมั่นปานกลาง) สิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้งบนบก น�้ำจืด และน�้ำเค็ม
ได้เปลี่ยนที่อยู่ กิจกรรมตามฤดูกาล รูปแบบการอพยพ ความดาษดื่น และ
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง)
และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบางส่วนได้มีผลกระทบต่อระบบของ
มนุษย์ไม่มากก็นอ้ ย ซึง่ แตกต่างจากอิทธิพลอืน่ ๆ ผลการประเมินจากการศึกษา
หลายๆ ภูมิภาคและหลายชนิดของพืชผล แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศมี ผ ลกระทบทางลบต่ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตรมากกว่ า
ผลกระทบทางบวก (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ผลกระทบจากค่าความเป็นกรด
ในมหาสมุทรมีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
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รูป SPM.4 จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่การท�ำ AR4 แสดง
ให้เห็นว่าผลกระทบจากกิจกรรมในทศวรรษที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่มากขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศควรจะมีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามการไม่มีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงในรูปนี้ ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่ากิจกรรมนั้นๆ ไม่มีผลกระทบใดๆ
เกิดขึ้น ผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงหลักฐานสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มากขึ้น แต่ยังคงมีอีกหลายภูมิภาค และ
หลายระบบทีก่ ารเข้าถึงผลงานตีพมิ พ์เหล่านีม้ จี ำ� กัด ซึง่ แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการศึกษา
และข้อมูล สัญลักษณ์รูปภาพในรูปแสดงถึงกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัญลักษณ์แต่ละอันแสดงถึงกลุ่มข้อมูลจากคณะท�ำงาน
ชุดที่ 2 ของ IPCC (Working Group II : WG II) ตารางที่ SPM.A.1 การจัดกลุ่มมีความ
สัมพันธ์กับระดับของผลกระทบในแต่ละภูมิภาค ตัวเลขในรูปวงรีแสดงถึงจ�ำนวนผลงาน
ตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ปี ค.ศ.2001-2010 จากฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
ของ Scopus bibliographic database นับจากผลงานตีพมิ พ์ภาษาอังกฤษทีม่ ชี อื่ ประเทศ
เป็นชื่อเรื่อง บทคัดย่อ หรือค�ำส�ำคัญของบทความ (กรกฎาคม ค.ศ.2011) จ�ำนวนตัวเลข
ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงมาตรการทั่วไปที่หาได้จากการทบทวนวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค แต่ไม่ได้
แสดงว่าจ�ำนวนผลงานมีลกั ษณะทีส่ นับสนุนการเกิดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาค การอ้างอิงถึงวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ในการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช้ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของ IPCC ซึ่งระบุ
ในบทที่ 18 ของ WK II การศึกษาวิจัยในบริเวณขั้วโลก และหมู่เกาะขนาดเล็กจะถูกน�ำไป
รวมกับผืนแผ่นดินทวีปในบริเวณใกล้เคียง จ�ำนวนผลงานทีต่ พี มิ พ์พจิ ารณาจากการวิเคราะห์
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างกว้างขวางของ WK II ใน AR5

SPM 1.4 เหตุการณ์รุนแรง (Extreme events)
มีความเป็นไปได้สูงที่จ�ำนวนวันและคืนที่หนาวเย็นลดลงและจ�ำนวน
วันและคืนที่ร้อนขึ้นเพิ่มมากขึ้นในระดับโลก ความถี่ในการเกิดคลื่นความร้อน
ได้เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย มนุษย์ค่อนข้างจะมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่และความเข้มข้นของความรุนแรงของ
อุ ณ หภู มิ ตั้ ง แต่ ช ่ ว งกลางของศตวรรษที่ 20 มนุ ษ ย์ ค ่ อ นข้ า งจะมี อิ ท ธิ พ ล
เป็นสองเท่าต่อความน่าจะเป็นในการท�ำให้เกิดคลื่นความร้อนในบางบริเวณ
มีความเชื่อมั่นระดับปานกลางที่การร้อนขึ้นของอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับ
อัตราการตายของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น และอัตราการตายลดลงเนื่องจากอุณหภูมิ
ที่เย็นลงในบางพื้นที่
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มีพื้นที่ค่อนข้างมากที่ปริมาณฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าพื้นที่ที่
ปริมาณฝนลดลง การวัดแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณความรุนแรงของฝน
และการไหลหลากในพื้นที่รองรับน�้ำมีนัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงสูงใน
การเกิดน�้ำท่วมในระดับภูมิภาค (ความเชื่อมั่นปานกลาง) ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น
อย่างรุนแรง (ตัวอย่างเช่น storm surges) ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นผล
จากค่าเฉลี่ยของระดับน�้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
ผลกระทบจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เช่น
คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง น�้ำท่วม พายุหมุน และไฟป่า แสดงให้เห็นว่ามี
นัยส�ำคัญต่อความเปราะบางและการเปิดรับของระบบนิเวศและระบบของ
มนุษย์ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน (ระดับความเชื่อมั่น
สูงมาก)
SPM 2. ความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคต (Future Climate Changes, Risks and Impacts)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือ่ งเป็นสาเหตุให้รอ้ นขึน้ ต่อเนือ่ ง
และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน ในทุกองค์ประกอบของระบบ
ภูมิอากาศ ท�ำให้โอกาสในการเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น แพร่กระจายมากขึ้น
และเกิ ด ผลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละระบบนิ เ วศจนยากที่ จ ะท� ำ ให้ ก ลั บ คื น สู ่
สภาพเดิมได้ การจ�ำกัดขอบเขตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องการ
มาตรการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและมี ค วามยั่ ง ยื น
ควบคู่ไปกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้จ�ำกัดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
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SPM 2.1 ปัจจัยส�ำคัญที่ขับเคลื่อนสภาพภูมิอากาศในอนาคต
(Key driver of future climate)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมส่วนใหญ่ จะเป็นตัวก�ำหนด
ค่าเฉลี่ยความร้อนบนพื้นผิวโลกตั้งแต่ในยุคท้ายศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น
การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแปรปรวนอยู่ในช่วงกว้าง ขึ้นกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนโยบายด้านภูมิอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ เกิดจากปัจจัย
หลักได้แก่จ�ำนวนประชากร กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ วิถีการด�ำเนินชีวิต การใช้
พลังงาน การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เทคโนโลยีและนโยบาย
ด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศ “สถานการณ์ แ นวทางการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ในระดับความเข้มข้นต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาแบบจ� ำ ลอง”
(Representative Concentration Pathways : RCPs) ซึง่ ใช้ในการคาดการณ์
ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัยซึง่ อธิบายได้ 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�ำหรับอีก 2 สถานการณ์เป็นการใช้มาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกปานกลาง (RCP4.5 และ RCP.6.0) ส่วนอีก 1 สถานการณ์
เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูง (RCP8.5) และสถานการณ์ที่ไม่มี
ความพยายามในการจ�ำกัดการปล่อยก๊าซ (กรณีฐาน) เป็นแนวทางระหว่าง
2 สถานการณ์คือ RCP6.0 และ RCP8.5 ส�ำหรับ RCP2.6 เป็นตัวแทนศึกษา
ในกรณีท่ีมีเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศา
เซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ ในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม แบบจ�ำลอง
RCPs สอดคล้องกับสถานการณ์ในวงกว้าง เป็นผลจากการศึกษาประเมิน
วรรณกรรมของคณะท�ำงานชุดที่ 3 (Working Group III : WG III)
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รูป SPM.5 (a) กราฟแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษย์ จากแบบจ�ำลอง
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
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับค่าการปล่อยสะสม รวมทีค่ าดการณ์
ไว้ พืน้ หลังสีแสดงถึงการกระจายตัวของแบบจ�ำลองวัฏจักรคาร์บอนทัง้ ในอดีตและอนาคต
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จากล�ำดับชัน้ ของแบบจ�ำลอง (Climate-carbon cycle models) ซึง่ ผลักดันโดยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอดีตและจาก RCPs ทั้ง 4 รูปแบบถึงปี ค.ศ.2100 สีของพื้นที่แรเงา
ที่อ่อนลงแสดงถึงจ�ำนวนแบบจ�ำลองที่ลดลงตามระยะเวลา นอกจากนี้แล้วเส้นสีวงรี
แสดงถึงความร้อนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในปี ค.ศ.2100 และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สะสมตั้งแต่ปี ค.ศ.1870-2100 จากแบบจ�ำลองสภาพภูมิอากาศอย่าง
ง่าย (ระดับการตอบสนองปานกลาง) ภายใต้การคาดการณ์ ในกรณีที่ใช้ใน WGIII อุณหภูมิ
แสดงโดยความกว้างของแต่ละวงรีเกิดจากผลกระทบของแบบจ�ำลองในกรณีที่ต่างกัน
ส�ำหรับตัวเร่งให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทีไ่ ม่ใช่กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ วงรีทบึ สีดำ�
แสดงถึงค่าข้อมูลการปล่อยก๊าซถึงปี ค.ศ.2005 และบันทึกอุณหภูมิจากการสังเกตการณ์
ในช่วงปี ค.ศ.2000-2009 พร้อมค่าความคลาดเคลื่อน

SPM 2.2 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิอากาศ
(Projected changes in the climate system)
การคาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของ SPM 2.2 ในช่ ว ง
ค.ศ.2081-2100 เมื่อเทียบกับช่วง ค.ศ.1986-2005
อุณหภูมิของพื้นผิวได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นหลังศตวรรษที่ 21
ภายใต้ทุกสถานการณ์ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความเป็นไปได้สูง
ที่จะเกิดคลื่นความร้อนบ่อยครั้งและนานกว่าแต่ก่อน และเกิดฝนตกหนัก
รุ น แรงมากขึ้ น และบ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น ในหลายๆ ภู มิ ภ าค มหาสมุ ท รจะร้ อ นขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ค ่ า ความเป็ น กรดเพิ่ ม ขึ้ น ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ น�้ ำ ทะเลโลก
เพิ่มสูงขึ้น
สภาพภูมิอากาศในอนาคตจะขึ้นกับการร้อนขึ้นที่มีสาเหตุจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตและในอนาคต รวมทั้ง
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�ำเป็นทางเลือกไว้
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งปี ค.ศ.1850-1900 อุ ณ หภู มิ ข องพื้ น ผิ ว โลก
ในยุ ค ปลายศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2081-2100) คาดการณ์ ว ่ า น่ า จะเกิ น
1.5 องศาเซลเซียส ส�ำหรับสถานการณ์ RCP4.5, RCP6.0 และ RCP8.5
(ระดับความเชื่อมั่นสูง) การร้อนขึ้นที่น่าจะเกิน 2 องศาเซลเซียส ส�ำหรับ
สถานการณ์ RCP6.0 และ RCP8.5 (ระดับความเชื่อมั่นสูง) และน่าจะไม่เกิน
2 องศาเซลเซียส ส�ำหรับสถานการณ์ RCP4.5 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
และไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิน 2 องศาเซลเซียส ส�ำหรับสถานการณ์ RCP2.6
(ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
การเพิม่ ขึน้ ของค่าเฉลีย่ อุณหภูมพิ นื้ ผิวโลกในตอนปลายศตวรรษที่ 21
(ปี ค.ศ.2081-2100) เทียบกับช่วงปี ค.ศ.1986-2005 น่าจะอยู่ในช่วง 0.3-1.7
องศาเซลเซียส ภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 ช่วงอุณหภูมิ 1.1-2.6 องศาเซลเซียส
ภายใต้สถานการณ์ RCP4.5 ช่วงอุณหภูมิ 1.4-3.1 องศาเซลเซียส ภายใต้
สถานการณ์ RCP6.0 และ 2.6-4.8 องศาเซลเซียสภายใต้สถานการณ์ RCP8.5
แถบอาร์กติกอุณหภูมิจะร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลก
ค่อนข้างจะแน่นอนว่ามีความรุนแรงและความถี่ของการร้อนและ
เย็นลงของอุณหภูมิเหนือพื้นดินในแต่ละวันและระยะเวลาในแต่ละฤดูกาล
ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น การเกิดคลื่นความร้อนค่อนข้าง
จะเกิดถี่มากขึ้นและระยะเวลายาวนานขึ้น มีความรุนแรงของการเย็นลง
ของอุณหภูมิในฤดูหนาวเป็นครั้งคราวและต่อเนื่อง
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รูป SPM.6 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลก (a) และค่าเฉลี่ยระดับน�้ำทะเล
ที่สูงขึ้นของโลก (b) ข้อมูลของปี ค.ศ.2006-2100 น�ำมาจากแบบจ�ำลองหลายรูปแบบ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของปี ค.ศ.1986-2005 ระยะเวลา
ของการคาดการณ์ตามแบบจ�ำลอง และการวัดค่าความคลาดเคลื่อน (แรเงา) ได้ถูกแสดง
โดยแบบจ�ำลอง RCP2.6 (สีฟ้า) และ RCP8.5 (สีแดง) ค่าเฉลี่ยทางสถิติที่สัมพันธ์กับ
ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องในช่วงปี ค.ศ.2081-2100 ถูกแสดงโดยแท่งแถบสีแนวตั้ง
ด้านขวามือส�ำหรับการคาดการณ์ ในทุกกรณีของ RCP นอกจากนี้จ�ำนวนของแบบจ�ำลอง
Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) ได้น�ำมาใช้ใน
การค�ำนวณค่าเฉลี่ย ที่ได้จากหลายแบบจ�ำลองดังแสดงไว้ในรูปอีกด้วย
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รูป SPM.7 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ย (a) และการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย
ของปริมาณน�้ำฝน (b) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยการคาดการณ์จากหลายแบบจ�ำลองในช่วง
ปี ค.ศ.2081-2100 เมื่อเปรียบเทียบช่วงปี ค.ศ.1986-2005 ภายใต้การคาดการณ์กรณี
RCP2.6 (รูปซ้าย) และ RCP8.5 (รูปขวา) จ�ำนวนของแบบจ�ำลองทีใ่ ช้ในการค�ำนวณค่าเฉลีย่
จากหลายแบบจ�ำลองได้แสดงไว้ในมุมขวาของแต่ละรูป แต้มสี (เช่น จุด) แสดงถึงพื้นที่
ที่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับความแปรปรวนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ซึง่ อย่างน้อยทีส่ ดุ 90% ของแบบจ�ำลองเห็นตรงกันถึงสัญญาณการเปลีย่ นแปลง
เฉดสี (เช่น เส้นตามขวาง) แสดงถึงพื้นที่ที่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจะมีค่าน้อยกว่า
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแปรปรวนตามธรรมชาติ
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การเปลีย่ นแปลงของปริมาณน�ำ้ ฝนจะไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน ในละติจดู
ที่อยู่สูงและแถบเส้นศูนย์สูตรแปซิฟิกค่อนข้างจะประสบกับการเพิ่มขึ้นของค่า
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
มหาสมุ ท รจะร้ อ นขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งระหว่ า งศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง
คาดการณ์ว่าความร้อนจะมากสุดบริเวณพื้นผิวของแถบร้อนชื้น (Tropical)
และบริเวณ Northern Hemisphere Subtropical
แบบจ�ำลองระบบของโลก (Earth system models) ได้คาดการณ์
ว่าค่าความเป็นกรดของมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้นในทุกสถานการณ์ของ RCP
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 21 ด้วยการฟื้นคืนสภาพเดิมอย่างช้าๆ ภายหลัง
ในช่วงกลางศตวรรษภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 การลดลงของค่า pH ในบริเวณ
พื้นผิวมหาสมุทรในช่วง 0.06-0.07 (ค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-17)
ภายใต้สถานการณ์ RCP2.6 ที่ระดับ 0.14-0.15 (ร้อยละ 38-41) ภายใต้
สถานการณ์ RCP4.5 และทีร่ ะดับ 0.20-0.21 (ร้อยละ 58-62) ภายใต้สถานการณ์
RCP6.0 และทีร่ ะดับ 0.30-0.32 (ร้อยละ100-109) ภายใต้สถานการณ์ RCP8.5
การลดลงตลอดปีของปริมาณทะเลน�้ำแข็งในอาร์กติกเกิดขึ้นในทุก
สถานการณ์ของ RCP เกือบจะไม่มีน�้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกในฤดูร้อน ซึ่ง
น้อยที่สุดในเดือนกันยายนก่อนกลางศตวรรษและมีความจะเป็นไปได้ภายใต้
สถานการณ์ RCP8.5 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
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ค่อนข้างจะแน่นอนว่าขอบเขตของ Permafrost บริเวณใกล้พื้นผิว
บริเวณทางเหนือของละติจูดที่สูงๆ จะลดลงเนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิว
ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพื้นที่ Permafrost บริเวณใกล้พื้นผิวดิน (เหนือขึ้นมา 3.5 เมตร)
คาดว่าจะลดลงร้อยละ 37 (RCP2.6) ถึงร้อยละ 81 (RCP8.5) ส�ำหรับค่าเฉลี่ย
จากหลายแบบจ�ำลอง (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
ปริ ม าณธารน�้ ำ แข็ ง โลก ไม่ ร วมถึ ง ธารน�้ ำ แข็ ง บริ เ วณรอบนอก
ของแอนตาร์กติก (และไม่รวมแผ่นน�้ำแข็งที่กรีนแลนด์และแอนตาร์กติก)
ถูกคาดการณ์ว่าลดลงที่ร้อยละ 15-55 ส�ำหรับสถานการณ์ RCP2.6 และ
ร้อยละ 35-85 ภายใต้สถานการณ์ RCP8.5 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
มีการท�ำความเข้าใจและปรับปรุงการคาดการณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำทะเลตั้งแต่รายงานประเมินฉบับที่ 4 (AR4)
ระดับน�ำ้ ทะเลเฉลีย่ ของโลกจะสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงศตวรรษที่ 21 ค่อนข้าง
จะมีอัตราที่เร็วขึ้นกว่าการสังเกตในช่วงปี ค.ศ.1971-2010 ส�ำหรับช่วงปี
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 (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) ระดับน�้ำทะเล
ทีส่ งู ขึน้ จะไม่เหมือนกันในทุกภูมภิ าค ในตอนปลายศตวรรษที่ 21 ระดับน�ำ้ ทะเล
น่าจะสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 95 ของพื้นที่มหาสมุทร ประมาณร้อยละ 70
ชายฝั่งทะเลทั่วโลกได้ถูกคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำทะเล
อยู่ที่ร้อยละ 20 ของค่ากลางโลก
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SPM 2.3 ความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตทีเ่ กิด
จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Future risks
and impacts caused by a changing climate)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�ำให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ขยายตัว
มากขึ้น และเกิดความเสี่ยงใหม่ต่อระบบของมนุษย์และธรรมชาติ ความเสี่ยงมี
การกระจายตัวอย่างไม่สม�่ำเสมอและมากขึ้นในแง่ที่ท�ำให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์
และชุมชนในประเทศทุกระดับของการพัฒนา
ความเสีย่ งจากผลกระทบจากสภาพภูมอิ ากาศเป็นผลจากปฏิสมั พันธ์
ระหว่างอันตราย (รวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายและแนวโน้มที่จะเกิด) กับ
ความเปราะบางและโอกาสที่จะได้รับผลกระทบของมนุษย์และระบบนิเวศ
รวมถึงความสามารถในการปรับตัว อัตราการเพิม่ และขนาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ของความ
ร้อนและการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิอากาศอื่นๆ ประกอบกับความเป็นกรด
ของมหาสมุทร ความเสี่ยงที่รุนแรงเพิ่มขึ้น และผลกระทบที่ท�ำให้ไม่สามารถ
กลับฟืน้ ดีดงั เดิมได้ ความเสีย่ งบางอย่างเกิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ในขณะทีบ่ างอย่าง
เกิดขึ้นทั่วโลก ความเสี่ยงทั่วไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
สามารถลดลงได้โดยการจ�ำกัดอัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงความเป็นกรดของมหาสมุทร ยังไม่มีความแน่นอนว่าการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับไหน จะเพียงพอต่อการท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้ ส�ำหรับการ
ประเมินความเสีย่ ง ส�ำคัญทีจ่ ะต้องประเมินผลกระทบทีม่ คี วามเป็นไปได้ให้กว้าง
ที่สุด รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดมีความน่าจะเป็นต�่ำแต่ผลที่เกิดตามมามากมาย
สัดส่วนจ�ำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตจ�ำนวนมากเผชิญกับความเสี่ยง
ที่จะสูญพันธ์ุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงศตวรรษที่ 21
และต่อจากนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการมี
ปฏิกิริยาต่อความเครียดที่เกิดขึ้น (ระดับความเชื่อมั่นสูง) โดยธรรมชาติแล้วพืช
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ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถจะปรั บ เปลี่ ย นภู มิ ป ระเทศได้ เ ร็ ว เพี ย งพอที่ จ ะรั ก ษา
สถานภาพปัจจุบนั ได้ และการคาดการณ์อตั ราการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่สูงในพื้นที่ส่วนใหญ่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และมอลลัสน�้ำจืด จะไม่
สามารถรักษาสภาพเดิมของตัวเองได้ ภายใต้อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การคาดการณ์ในกรณี RCP4.5 (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) จากความเสีย่ งในอนาคต
จะสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมี
อัตราต�่ำกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
สาเหตุ ใ ห้ ร ะบบนิ เ วศเปลี่ ย นไปอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ และชนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต
เกิดการสูญพันธุ์ในช่วงล้านปีที่ผ่านมา สิ่งมีชีวิตในทะเลจะเผชิญกับระดับ
ออกซิเจนทีล่ ดลงอย่างรวดเร็ว และเนือ่ งจากอัตราและปริมาณความเป็นกรดที่
สูงขึ้นในมหาสมุทร (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ความเสี่ยงที่รุนแรงจากการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิ (ระดับความเชือ่ มัน่ ปานกลาง) แนวปะการังและระบบนิเวศขัว้ โลก
จะมีความเปราะบางสูง ระบบนิเวศชายฝั่งและบริเวณพื้นที่ต�่ำมีความเสี่ยง
จากระดับน�้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร้อยๆ ปี แม้ว่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยโลกจะคงที่ก็ตาม (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
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รูป SPM.8 ความเสี่ยงหลักที่เป็นตัวแทนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงศักยภาพด้านการลด
ความเสี่ยงโดยทางการปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งข้อจ�ำกัดในการ
ปรับตัว ความเสี่ยงหลักแต่ละอย่างถูกประเมินเป็นระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง
และสูงมาก นอกจากนีร้ ะดับความเสีย่ งยังถูกคาดการณ์อยูภ่ ายใต้ 3 กรอบเวลา คือปัจจุบนั
อนาคตอันใกล้ (ค.ศ.2030-2040) และอนาคตระยะยาว (ค.ศ.2080-2100) ในอนาคต
อั น ใกล้ ค ่ า เฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ โ ลกถู ก คาดการณ์ ว ่ า จะไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น มากในแต่ ล ะ
แบบจ�ำลอง อย่างไรก็ตามในอนาคตระยะยาวระดับความเสีย่ งถูกคาดการณ์เป็น 2 รูปแบบ
(ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น 2 และ 4 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่ยุคก่อนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม) ในแต่ละกรอบเวลาระดับความเสี่ยงแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของ
การปรับตัวในปัจจุบันและคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไร
ก็ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันไม่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกันได้
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ถูกคาดการณ์ว่าจะท�ำให้เกิด
อันตรายต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร เนื่องจากการคาดการณ์ในช่วง
กลางศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น การกระจายตัวของประชากรและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลจะลดลงในบริเวณที่มีความอ่อนไหว
ซึง่ จะท�ำให้เป็นปัญหาต่อผลิตผลด้านการประมงและการบริการของระบบนิเวศ
ด้านอืน่ ๆ (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) ส�ำหรับข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพดในเขตร้อนชืน้
และเขตอบอุ่น หากปราศจากการปรับตัวจะถูกคาดว่าจะมีผลกระทบด้านลบ
ต่อผลผลิตที่อุณหภูมิสูงเท่ากับหรือมากกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ
อุณหภูมทิ อ้ งถิน่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แม้วา่ บางพืน้ ทีอ่ าจจะได้รบั ประโยชน์
(ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 4 องศาเซลเซียสหรือ
มากกว่า ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ร่วมกับความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น
จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ ความปลอดภั ย ด้ า นอาหารของโลก (ระดั บ
ความเชื่ อ มั่นสูง) การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศจะถูก คาดว่ า จะท� ำ ให้
แหล่งทรัพยากรน�้ำจืดและน�้ำใต้ดินในแถบแห้งแล้งของเขตกึ่งร้อนชื้นลดลง
(มีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น และมีผู้เห็นด้วยสูง) จะท�ำให้เกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรน�้ำในภาคส่วนต่างๆ (มีหลักฐานสนับสนุนที่จ�ำกัด และผู้เห็นด้วย
ปานกลาง)
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รูป SPM.9 (A) การคาดการณ์ความแตกต่างของศักยภาพในการจับปลาทะเล และ
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังชนิดอืน่ ๆ ของโลกทีม่ ากทีส่ ดุ ซึง่ มาจากการคาดการณ์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 10 ปีระหว่าง ค.ศ.2001-2010 และ ค.ศ.2051-2060 โดยใช้จาก
แบบจ�ำลองภูมิอากาศอันเดียว ภายใต้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง
ถึงสูง โดยยังไม่รวมการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจับปลาเกินระดับมาตรฐานที่ก�ำหนด
และความเป็นกรดของมหาสมุทร (B) ข้อสรุปการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตพืช (ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และถั่วเหลือง) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในช่วงศตวรรษที่ 21 ข้อมูลของแต่ละระยะเวลารวมกันได้เป็น 100%
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ซึ่งแสดงให้เห็นถึงร้อยละการเพิ่มขึ้นและลดลงของผลผลิตเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้
รู ป นี้ ยั ง แสดงถึ ง การคาดการณ์ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในกรณี ที่ แ ตกต่ า งกั น
(บนฐานข้อมูล 1,090 แห่ง) ในเขตร้อนชื้น เขตอบอุ่น และพื้นที่ที่มีทั้งการปรับตัว
และไม่มีการปรับตัวผสมกันการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตของพืชมีความสัมพันธ์กับ
ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 20

จนกระทั่งกลางศตวรรษนี้ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ โ ดยส่ ว นใหญ่ แ ละท� ำ ให้
ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ตลอด
ระยะเวลาของศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคาดว่าจะท�ำให้ความ
เจ็บป่วยเพิม่ มากขึน้ ในหลายภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศก�ำลังพัฒนา
ที่มีรายได้ต�่ำ เมื่อเทียบกับกรณีฐานที่ไม่มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ระดับความเชื่อมั่นสูง) ส�ำหรับการคาดการณ์ในกรณี RCP8.5 ปี ค.ศ.2100
อุณหภูมิที่สูงขึ้นร่วมกับความชื้นในอากาศบางพื้นที่และบางเวลาของปี อาจมี
ผลต่อกิจกรรมของมนุษย์ รวมทั้งอาหารและการท�ำงานในที่โล่งแจ้ง (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูง)
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง ได้ถกู คาดว่าจะ
เพิ่มความเสี่ยงให้กับประชาชน ด้านทรัพย์สิน ด้านเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ
รวมทั้งความเสี่ยงจากความเครียดอันเกิดจากความร้อน พายุ ความรุนแรง
ของฝน ในผืนแผ่นดิน ชายฝัง่ ทีเ่ กิดน�ำ้ ท่วม การพังถล่มของดิน มลพิษทางอากาศ
ความแห้งแล้ง การขาดแคลนน�้ำ ระดับน�้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น Storm surges
(ระดับความเชื่อมั่นสูง) ความเสี่ยงเหล่านี้ได้ถูกขยายไปสู่พื้นที่ที่ขาดแคลน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการบริ ก ารที่ ดี พ อ และพื้ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ ปิ ด รั บ ต่ อ
ความเสี่ยงได้ง่าย
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พื้นที่ชนบทที่คาดว่าจะประสบกับผลกระทบด้านความเพียงพอ
และการจัดหาน�้ำ ความปลอดภัยด้านอาหาร โครงสร้างพื้นฐาน รายได้ของ
ภาคเกษตรกรรม รวมถึงการเปลี่ยนพื้นที่ในการผลิตอาหาร และไม่ใช่อาหาร
ทั่วโลก (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
การสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิ (มีหลักฐานสนับสนุนที่จ�ำกัด แต่มีผู้เห็นด้วยสูง) แต่ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยากที่จะประเมินได้
ในแง่ความยากจน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะ
ท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง ท�ำให้การขจัดความยากจนท�ำได้ยากขึ้น
ความปลอดภัยด้านอาหารเพิม่ สูงขึน้ และอาจท�ำให้เกิดปัญหาความยากจนใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ที่มีความอดอยากใหม่ๆ เกิดขึ้น
นอกจากนี้ มิติระหว่างประเทศ เช่น ด้านการค้าและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมีความส�ำคัญต่อการท�ำความเข้าใจเรือ่ งความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้ถกู คาดการณ์วา่ จะท�ำให้การย้าย
ถิ่นของประชากรเพิ่มขึ้น (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง)
ประชากรที่ขาดแคลนทรัพยากรในการวางแผนอพยพจะเปิดโอกาสให้ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศทีร่ นุ แรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศก�ำลังพัฒนา
ที่มีรายได้ต�่ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�ำให้ความเสี่ยงต่อความขัดแย้ง
รุนแรงจากปัญหาความยากจนเพิ่มมากขึ้น และอาจมีผลทางอ้อมให้เกิดการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
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SPM 2.4 การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศหลั ง ปี ค.ศ.2100
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น และไม่ ส ามารถฟื ้ น
คืนสภาพเดิม (Climate change beyond 2100,
irreversibility and abrupt changes)
ในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศจะต่อเนือ่ งเป็นศตวรรษ แม้วา่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ของมนุษย์จะยุติลง แต่ขนาดของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะท�ำให้ความเสี่ยงที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องหลังปี ค.ศ.2100 ภายใต้
สถานการณ์ในทุกกรณีของการคาดการณ์จาก RCP ยกเว้นกรณีของ RCP2.6
ประมาณการณ์ได้ว่าอุณหภูมิของพื้นผิวจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในหลายศตวรรษหลังจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
กิจกรรมของมนุษย์ได้ยุติลงอย่างสมบูรณ์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากกิจกรรมของมนุษย์ทเี่ ป็นสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศมีสดั ส่วนสูง
ที่จะส่งผลเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีจนถึงพันปี ยกเว้นจะมีการก�ำจัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณมากออกจากบรรยากาศในช่วงเวลาที่ความ
เข้มข้นของก๊าซในบรรยากาศคงที่
มีระดับความเชื่อมั่นสูงว่าความเป็นกรดในมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้น
ในช่วงศตวรรษนี้หากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีอย่างต่อเนื่อง
และจะมีผลต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างรุนแรง
ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าระดับน�้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น และต่อเนื่องไปอีก
หลายศตวรรษหลังปี ค.ศ.2100 ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอนาคต การสูญเสียแผ่นมวลน�ำ้ แข็งทีก่ รีนแลนด์ในช่วงพันปี
หรือมากกว่านั้น มีความสัมพันธ์กับระดับน�้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ 7 เมตร
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมากกว่า 1 องศาเซลเซียส (ระดับความเชื่อมั่นต�่ำ)
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แต่น้อยกว่า 4 องศาเซลเซียส (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) ทั้งนี้ โดยเทียบกับ
อุณหภูมใิ นยุคก่อนปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม และมีความเป็นไปได้ทกี่ ารสูญเสียน�ำ้ แข็ง
ที่แอนตาร์กติกาจะเป็นไปอย่างฉับพลันและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
แต่หลักฐานในปัจจุบัน และความเข้าใจในเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอที่จะประเมิน
ในเชิงปริมาณได้
ขนาดและอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กับ
การคาดการณ์สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณทีส่ งู เนือ่ งจาก
จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่สามารถ
ท�ำให้องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศทางทะเล
ทางบก และทางน�้ำ รวมทั้งพื้นที่ชุ่มน�้ำ สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้ (ระดับ
ความเชื่อมั่นปานกลาง) การลดลงของขอบเขต Permafrost ค่อนข้างจะมั่นใจ
ได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น
SPM 3. แนวทางการปรั บ ตั ว ในอนาคต มาตรการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Future Pathways for
Adaptation, Mitigation and Sustainable and
Development)
กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในการลดและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วง 2-3 ทศวรรษข้างหน้าสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในช่วงศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น โดยการปรับตัวที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การลดค่ า ใช้ จ ่ า ยและความท้ า ทายด้ า นมาตรการลดก๊ า ซ
เรือนกระจกในระยะยาว ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะช่วยให้
แนวทางการด�ำเนินงานด้านภูมิอากาศมีความยืดหยุ่น
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SPM 3.1 พืน้ ฐานเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ (Foundations of decisionmaking about climate change)
การตั ด สิ น ใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะช่ ว ยในการขจั ด ปั ญ หาและ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ รวมทัง้ การประเมินความเสีย่ ง
และผลประโยชน์ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการ มิตดิ า้ นจริยธรรม
ความเสมอภาค การให้คณ
ุ ค่า การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ และการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
พื้นฐานของนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นอยู่
กั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และความเสมอภาค โดยการจ� ำ กั ด ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�ำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนและความ
เสมอภาค ตลอดจนการขจัดความยากจนบรรลุเป้าหมาย ทุกประเทศได้มีส่วน
ในการท�ำให้กา๊ ซเรือนกระจกสะสมอยูใ่ นบรรยากาศในปริมาณทีแ่ ตกต่างกันทัง้
ในอดีตทีผ่ า่ นมาและในอนาคต และทุกประเทศเผชิญกับความท้าทายและสภาพ
แวดล้อมทีผ่ นั แปรและมีขดี ความสามารถในการปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก
ที่แตกต่างกัน ต้องค�ำนึงถึงเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรม และความเป็น
ธรรมในการด�ำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว หลายประเทศ
ที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีส่วนในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกน้อย การท�ำมาตรการลดก๊าซที่ล่าช้าจะท�ำให้ภาระการแก้ปัญหา
ถูกผลักไปในอนาคต การตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยมาตรการ
ปรับตัวทีไ่ ม่เพียงพอจะบัน่ ทอนพืน้ ฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การมีกลยุทธ์
ที่สมบูรณ์แบบในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น
ซึง่ สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ ม ผลกระทบ
ข้างเคียงและความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จะเป็นตัวช่วยในการหามาตรการทางเลือก
ส�ำหรับทั้งด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก
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การก�ำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับ
อิทธิพลจากทั้งแต่ละบุคคลและระดับองค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ วิธีการประเมินค่าได้
จากการวิ เคราะห์ท างเศรษฐกิจ สังคม และจริ ย ธรรม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล
ในการตัดสินใจก�ำหนดนโยบาย ทั้งนี้วิธีการต้องค�ำนึงถึงผลกระทบโดยทั่วไป
ที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่ใหญ่หลวงแต่ความน่าจะเป็นในการเกิดต�่ำ
น�ำมาพิจารณาร่วมด้วย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีลักษณะเป็นกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกัน
ระดับโลก เพราะก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่สะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมาและ
ผสมผสานกันทั่วโลก การปล่อยก๊าซของตัวแปรหนึ่งๆ (เช่น บุคคล ชุมชน
บริ ษั ท ประเทศ ฯลฯ) มี ผ ลต่ อ ตั ว แปรอื่ น ๆ มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จะไม่บรรลุผลถ้าตัวแปรแต่ละตัวท�ำงานโดยอิสระบนความสนใจของตนเอง
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพจะต้องแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเรื่องอื่นๆ ด้วย การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพสามารถจะเสริมสร้าง
กิจกรรมร่วมในระดับต่างๆ รวมถึงระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ จาก
หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากผลลัพธ์ที่ได้เท่าเทียมกันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือ
ที่มีประสิทธิภาพ
SPM 3.2 ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศลดลง
จากมาตรการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกและการปรั บ ตั ว
(Climate Change risks reduced by mitigation
and adaptation)
หากปราศจากความพยายามที่จะมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ามีมาตรการในการปรับตัว
การร้อนขึน้ ของโลกในปลายศตวรรษที่ 21 จะท�ำให้เกิดความเสีย่ งทีส่ งู จนกระทัง่
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สูงมากจากการได้รบั ผลกระทบทีร่ นุ แรง กว้างขวาง ในระดับโลกและไม่สามารถ
ท�ำให้ฟื้นคืนสภาพเดิมได้ (ระดับความเชื่อมั่นสูง) มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
จะสัมพันธ์กบั ผลประโยชน์รว่ มและความเสีย่ งในบางระดับ เนือ่ งจากอาจท�ำให้
เกิดผลกระทบข้างเคียงแต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะไม่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็น
ในการเกิดความรุนแรง ผลกระทบในวงกว้าง และความเสี่ยงจากผลกระทบ
ที่ไม่อาจท�ำให้สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้หรือการได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก
ความพยายามที่จะใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น
การด�ำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวสามารถใช้
ประกอบกันในการลดความเสีย่ งจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ในระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกัน (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ในระยะสั้นในช่วงระหว่างศตวรรษ สามารถที่จะลดผลกระทบในทศวรรษ
หลังของศตวรรษที่ 21 และต่อจากนั้น การตระหนักถึงประโยชน์จากมาตรการ
ปรับตัวจะเกิดขึ้นได้ถ้าสามารถจะแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดในปัจจุบันและ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
มี 5 เหตุผลทีเ่ กีย่ วข้อง (Reasons For Concern: RFCs) กับข้อจ�ำกัด
ในการปรับตัวต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่
(1) ลักษณะเฉพาะและภัยคุกคามที่มีในแต่ละระบบ (2) เหตุการณ์รุนแรงจาก
สภาพอากาศ (3) การกระจายตัวของผลกระทบ (4) ผลกระทบรวมระดับโลก
และ (5) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบในวงกว้าง ในรายงานนี้ RFCs
ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตราที่ 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Article 2 of UNFCCC)
ถ้าปราศจากความพยายามที่จะเพิ่มมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการปรับตัว แต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นในปลาย
ศตวรรษที่ 21 จะท� ำ ให้ โ ลกเกิ ด ความเสี่ ย งสู ง ไปจนถึ ง เสี่ ย งสู ง มากจาก
ความรุนแรง การแผ่ขยายของผลกระทบที่ท�ำให้ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้
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(ระดับความเชื่อมั่นสูง) การคาดการณ์สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส่วนใหญ่ทปี่ ราศจากความพยายามทีจ่ ะมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพิม่ เติม
(ที่ระดับความเข้มข้นในบรรยากาศที่มากกว่า 1000 ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.
2100) จะท�ำให้อุณหภูมิสูงเกิน 4 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิในยุค
ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ความเสี่ยงจากผลกระทบจะสอดคล้องกับอุณหภูมิที่
เท่ากับหรือมากกว่า 4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีผลรวมไปถึงการสูญพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตบางชนิด ความปลอดภัยด้านอาหารในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ผลทีต่ ามมาท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดด้านศักยภาพในการปรับตัว ความเสีย่ งบางอย่าง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความเสี่ยงต่อลักษณะเฉพาะ
ของระบบที่ถูกคุกคาม และความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงจาก
สภาพอากาศจะอยู่ในระดับปานกลางที่อุณหภูมิสูงขึ้นที่ 1-2 องศาเซลเซียส
เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิ ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง 2-3 ทศวรรษ
ข้างหน้าสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยจ�ำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 21 และ
หลั ง จากนั้ น การสะสมของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จะเป็ น ตั ว ตั ด สิ น ว่ า
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 21 และระยะเวลาต่อจากนั้น
ข้ อ จ� ำ กั ด ของ RFCs จะมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การจ� ำ กั ด ปริ ม าณการสะสมของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อย ข้อจ�ำกัดดังกล่าวต้องการให้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของโลกลดลงที่ระดับศูนย์ (หรือไม่มีการปล่อยเลย)
และต้องการคงอยู่ที่ระดับนี้ ต่อไปในช่วง 2-3 ทศวรรษข้างหน้า (ระดับความ
เชื่อมั่นสูง) แต่ความเสี่ยงจากผลกระทบบางอย่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ แม้วา่ จะมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัวก็ตาม
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บางครัง้ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจะเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์รว่ ม
และความเสีย่ งในบางระดับ แต่ความเสีย่ งเหล่านีไ้ ม่เกีย่ วข้องกับความน่าจะเป็น
ของความรุนแรง การแผ่ขยายในวงกว้าง และผลกระทบที่ไม่อาจฟื้นคืนสภาพ
เดิมได้ ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจและระบบภูมิอากาศถดถอย มาตรการลดก๊าซใน
ระยะสัน้ จะท�ำให้ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) การมีมาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ล่าช้าหรือมีข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยีจะท�ำให้ค่าใช้จ่าย
ในการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการรักษาความเสี่ยงในระดับ
ที่เท่าเดิม
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รูป SPM.10 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และการเปลีย่ นแปลง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีภายในปี ค.ศ.2050 ข้อจ�ำกัดด้านเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(รูป A) มีนัยต่อข้อจ�ำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม (รูป B) ความเชื่อมโยง
ของการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม (หน่วย GtCO2)
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1870 จากแบบจ�ำลอง Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
(CMIP5) (พื้นที่แรเงาสีชมพู) และแบบจ�ำลองแบบง่ายๆ ด้านภูมิอากาศ (เพื่อตอบสนอง
การศึกษาในปี ค.ศ.2100) ส�ำหรับกรณีฐานและการคาดการณ์ใน 5 กรณีที่มีมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกในระดับที่แตกต่างกัน (ดังแสดงโดยวงรี 6 วง) รายละเอียดข้อมูลตาม

42

IPCC Fifth Assessment Synthesis Report Summary for Policymakers
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย

AW ipcc.indd 42

2/10/59 BE 9:02 AM

รูปที่ SPM.5 (รูป C) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
(หน่ ว ย GtCO2 ) ในการคาดการณ์ แ ต่ ล ะกรณี กั บ การเปลี่ ย นแปลงการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกต่อปีภายใน ค.ศ.2050 แสดงเป็นค่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ
ของ GtCO2-eq/ปี) เทียบกับปี ค.ศ.2010 วงรีสอดคล้องกับประเภทของกรณีตามรูป B
ซึ่งถูกจ�ำลองขึ้นด้วยวิธีการที่คล้ายคลึงกัน

SPM 3.3 แนวทางการด� ำ เนิ น งานด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Characteristics of
adaptation pathways)
การปรับตัวสามารถลดความเสีย่ งต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศได้แต่มีข้อจ�ำกัดด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
ขนาดและอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว หากมองในแง่
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเป็นไปได้ว่าถ้ามีกิจกรรมด้านการปรับ
ตั ว อย่ า งทั น ที ทั น ใดเพิ่ ม มากขึ้ น จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กในอนาคตและ
เตรียมความพร้อมรองรับ
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศสามารถท�ำให้ความเป็นอยู่
ของประชากรดีขึ้น ช่วยปกป้องทรัพย์สิน และรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งหน้าที่
และการให้บริการของระบบนิเวศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขั้นตอนแรกของ
การปรับตัวเพื่อลดความเปราะบางและการเปิดรับต่อความแปรปรวนของ
ภูมอิ ากาศในปัจจุบนั (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) การผนวกเรือ่ งการปรับตัวเข้ารวม
กับแผนการด�ำเนินงาน การก�ำหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจในระดับ
ผู้บริหารสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนา
กับการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการปรับตัวเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะช่วยให้สามารถเลือกแนวทางการด�ำเนิน
งานด้านการปรับตัวได้เป็นอย่างดี (มีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น และมีผู้เห็น
ด้วยสูง)
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แผนการปรั บ ตั ว และการด� ำ เนิ น งานจะส่ ง เสริ ม ผ่ า นกิ จ กรรมใน
ทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับบุคคลไปจนถึงรัฐบาล (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) รัฐบาลกลาง
สามารถประสานงานด้ า นการปรั บ ตั ว ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ภู มิ ภ าค
ตัวอย่างเช่น การป้องกันความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง โดยการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป การให้ข้อมูล
การจัดท�ำกรอบนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนการให้เงินช่วยเหลือ (มีหลักฐาน
สนับสนุนหนักแน่น และมีผเู้ ห็นด้วยสูง) เพิม่ ความตระหนักให้กบั รัฐบาลท้องถิน่
และภาคเอกชนเพื่อให้งานด้านการปรับตัวมีความก้าวหน้า และให้บทบาท
การยกระดับงานด้านนีก้ บั ชุมชน ครัวเรือน และภาคประชาสังคม ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลและการเงิน (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง
และมีผู้เห็นด้วยสูง)
แผนการปรับตัวและการด�ำเนินงานในทุกระดับของรัฐบาลมีคุณค่า
ต่อสังคม มีวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
และตระหนักถึงความสนใจที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม
และความคาดหวัง เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจ ชนพื้นเมือง
ท้องถิ่น รวมทั้งความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติ รวมถึง
มุมมองทีเ่ ป็นองค์รวมของชุมชนและสิง่ แวดล้อมเป็นปัจจัยหลักของการปรับตัว
การผนวกรูปแบบและความรู้เข้ากับการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมจะเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานด้านการปรับตัวได้
ข้อจ�ำกัดอาจเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนและการด�ำเนินงานด้าน
การปรับตัว (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ปกติข้อจ�ำกัดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เรื่องเงิน
ทรัพยากรมนุษย์ การบูรณาการหรือประสานงานกันของรัฐบาล ความไม่แน่นอน
ด้านผลกระทบจากการคาดการณ์ การรับรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งความเสีย่ ง ขาดแคลน
ผู้น�ำหลักด้านการปรับตัว และเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตามประสิทธิภาพ
ของการปรับตัว ตลอดจนข้อจ�ำกัดอื่นๆ เช่น ความไม่เพียงพอของงานวิจัย
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ในด้านนี้ การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และงบประมาณที่จะช่วยอนุรักษ์
สิ่งเหล่านี้ไว้
อัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูงท�ำให้
เพิ่มข้อจ�ำกัดด้านการปรับตัว (ระดับความเชื่อมั่นสูง) ข้อจ�ำกัดของการปรับตัว
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ จ ากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศกั บ
ชี ว กายภาพและข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม นอกจากนี้ การวางแผน
หรือการด�ำเนินงานที่ไม่ดี พอจะท�ำให้การปรับตัวล้มเหลว การเปิดรับของ
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน พื้นที่ หรือภาคส่วน ที่เปราะบางจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การประเมินความซับซ้อนของการปรับตัวที่ต�่ำเกินไปจะท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ด้านการปรับตัวได้ยาก
ผลประโยชน์ร่วมที่มีนัยส�ำคัญ การท�ำงานร่วมกัน และการค�ำนึงถึง
ผลได้ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อ
การตอบสนองด้ า นการปรั บ ตั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ทั้ ง ภายใน
และระหว่างภูมภิ าค (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) การเพิม่ ความพยายามด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีนัยส�ำคัญต่อ
การเพิ่มความซับซ้อนต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคทรัพยากรน�้ำ ภาคพลังงาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ แต่เ ครื่องมือที่จ ะท�ำให้เ กิดความเข้ า ใจในการบริ ห ารจั ดการ
ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ยังมีอยู่จ�ำกัด ตัวอย่างกิจกรรมที่มีผลประโยชน์ร่วม เช่น (1)
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและใช้พลังงานสะอาด ช่วยให้ลด
ก๊าซมลพิษทางอากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ อันเนื่องจาก
การเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ (2) ลดการใช้พลังงานและการใช้นำ�้ ในเขตเมือง
ผ่านทางเมืองสีเขียวและการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ (3) การท�ำเกษตรกรรมและ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน และ (4) การปกป้องระบบนิเวศและแหล่งเก็บกักคาร์บอน
รวมทั้งการบริการของระบบนิเวศด้านอื่นๆ
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบในภาคเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบาย
ทางการเมื อ งและการด� ำ เนิ น งาน จะเสริ ม สร้ า งการปรั บ ตั ว และส่ ง เสริ ม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) ในระดับประเทศการปรับเปลีย่ น
รูปแบบเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพหากสามารถสะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศ
และไปสู่ความส�ำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
และล�ำดับความส�ำคัญในแต่ละเรือ่ ง การจ�ำกัดวิธกี ารตอบสนองด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในระบบและโครงสร้างในแบบที่เป็นอยู่ โดย
ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ อาจท� ำ ให้ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เกิดความเสียหาย และสูญเสียโอกาส ดังนั้นการวางแผนและด�ำเนินการโดย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปรับตัวที่สามารถสะท้อนความแข็งแกร่ง และ
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์อาจท�ำให้เกิดความต้องการใน
การก� ำ กั บ ดู แ ลโครงสร้ า งเพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจในเป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์ ที่
แตกต่างกันในอนาคต รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาความเท่าเทียมและนัยด้านจริยธรรม
แนวทางการปรั บ ตั ว จะถู ก เสริ ม สร้ า งโดยกระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบซ�้ ำ ๆ
กระบวนการอภิปรายและนวัตกรรม
SPM 3.4 ลั ก ษณะของแนวทางการด� ำ เนิ น มาตรการลดก๊ า ซ
เรือนกระจก (Characteristics of mitigation pathways)
การลดก๊าซเรือนกระจกมีหลายวิธีที่ท�ำให้ความเป็นไปได้ว่าสามารถ
จ�ำกัดอุณหภูมิให้ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับของอุณหภูมิก่อน
ยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม วิธกี ารด�ำเนินงานเหล่านีต้ อ้ งการการลดก๊าซเรือนกระจก
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในช่ ว ง 2-3 ทศวรรษข้ า งหน้ า และลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์รวมทัง้ ก๊าซเรือนกระจกอืน่ ๆ ทีม่ วี งจรชีวติ ยาวให้เกือบมีคา่
เท่ากับศูนย์ในช่วงปลายศตวรรษ ซึง่ แนวทางการด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ สังคม และสถาบัน อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งหากเทคโนโลยีหลักที่ต้องใช้ในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่มี อาจท�ำให้
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เกิดความล่าช้า และมีปัญหาต่อการจ�ำกัดระดับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่
ต้องการ และหรือสูงกว่าแต่ในกรอบระยะเวลาด�ำเนินการแตกต่างกันไป
หากปราศจากความพยายามเพิ่ ม เติ ม ในการใช้ ม าตการลดก๊ า ซ
เรือนกระจกที่มากกว่าในปัจจุบัน การปล่อยก๊าซจะเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์
โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตของจ�ำนวนประชากรและกิจกรรมด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในปี ค.ศ.2100 จากปีฐาน
ของการคาดการณ์ หากปราศจากมาตรการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกเพิ่ ม เติ ม
อุ ณ หภู มิ จ ะอยู ่ ใ นช่ ว ง 3.7-4.8 องศาเซลเซี ย ส สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ในช่ ว ง
ปี ค.ศ.1850-1900 และอยู่ที่ 2.5-7.8 องศาเซลเซียส เมื่อรวมค่าความ
คลาดเคลื่อน (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5-95) (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
จากการคาดการณ์กรณีที่ท�ำให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในปี ค.ศ.2100 อยูท่ ปี่ ระมาณ 450 ppm CO2-eq หรือต�ำ่ กว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 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�ำให้ความเข้มข้นของก๊าซในบรรยากาศอยู่ที่ระดับ 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�่ำกว่าในปี ค.ศ.2010 ที่ร้อยละ 25-55 กรณีการ
คาดการณ์การปล่อยก๊าซในปี ค.ศ.2050 สูงกว่าเป็นผลมาจากเทคโนโลยี
ในการก�ำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Removal : CDR) ที่ใช้
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ในช่วงกลางศตวรรษและมีความเป็นไปได้ทกี่ รณีการคาดการณ์ทอี่ ณ
ุ หภูมจิ ะถูก
จ�ำกัดไม่ให้สูงเกิน 3 องศาเซลเซียส มีความสัมพันธ์กับการลดก๊าซเรือนกระจก
อย่างรวดเร็วเพือ่ จ�ำกัดอุณหภูมไิ ม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส เมือ่ เทียบกับยุคก่อน
ปฏิวัติอุตสาหกรรม มีผลการศึกษาจ�ำกัดที่แสดงให้เห็นถึงกรณีที่จะไม่ท�ำให้
อุณหภูมิสูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ.2100 กรณีเหล่านี้ได้แสดงให้
เห็นว่าความเข้มข้นในบรรยากาศจะต้องต�่ำกว่า 430 ppm CO2-eq ภายในปี
ค.ศ.2100 และ 2050 โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องลดลงต�่ำกว่าปี
ค.ศ.2010 ในช่วงร้อยละ 70 และ 95 ส�ำหรับภาพรวมการปล่อยก๊าซในกรณี
ต่างๆ ที่ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกมีความเป็นไปได้ที่จะรักษา
อุณหภูมิ ให้อยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่าอุณหภูมใิ นช่วงเวลาต่างๆ แสดงในตาราง SPM.1
และรูป SPM.11
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รูป SPM.11 ภาพจ�ำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก (GtCO2-eq/yr) ในกรณี
ฐานและกรณีที่มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ส�ำหรับระดับความเข้มข้นในระยะยาว
ที่แตกต่างกัน (รูปบน) และสัมพันธ์กับการยกระดับความต้องการพลังงานคาร์บอนต�่ำ
(% ของพลังงานปฐมภูม)ิ ในปี ค.ศ.2030, 2050 และ 2100 เปรียบเทียบกับกรณีคาดการณ์
ที่มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระดับที่ปล่อยในปี ค.ศ.2010 (รูปล่าง)
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RCP6.0
RCP8.5

Total range

Total range

Total range

(650-720)

(720-1000)2

>10002

52 to 95

18 to 54

-11 to 17

-38 to 24

-16 to 7

Overshoot of 580 ppm CO2-eq
RCP4.5

-47 to -19

No overshoot of 580 ppm CO2-eq

Total range

-55 to -25

Overshoot of 530 ppm CO2-eq

-72 to -41
-57 to -42

RCP2.6

No overshoot of 530 ppm CO2-eq

Total range1,7

74 to 178

-7 to 72

-54 to -21

-134 to -50

-183 to -86

-81 to -59

-114 to -90

-107 to -73

-118 to -78

Unlikely8

Unlikely

More unlikely
than likely
Likely

Unlikely8

Unlikely

More unlikely
than Likely9

About as
likely as not

More likely
than not

Only a limited number of individual model studies have explored levels below 430 ppm CO2-eq10

Unlikely

More unlikely
than Likely

More likely
than not

Likely

More unlikely
than Likely

Likely

Relative Change in CO2-eq emissions Likelihood of staying below a specific temperature level over the
position of compared to 2010 (in%)3
21st century (relative to 1850-1900)4, 5
the RCPs4
2050
2100
1.5ํC
2ํC
3ํC
4ํC

(580-650)

550
(530-580)

500
(480-530)

450
(430-480)

<430

Category label
(conc. range)

CO2-eq Concentrations Subcategories
in 2100 (CO2-eq)6

ตาราง SPM.1 คุณสมบัติหลักของแบบจ�ำลองที่ถูกรวบรวมและประมวลผลส�ำหรับ WGIII AR5

หมายเหตุ :
1 พิสย
ั รวม (total range) ส�ำหรับช่วง 430-480 ppm CO

2-eq ของสถานการณ์
สอดคล้องกับช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10-90 ของกรณี (subcategory) ของ
สถานการณ์เหล่านี้ (ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางที่ 6.3 ของรายงานฉบับสมบูรณ์
ของ WGIII)

กรณีฐานที่อยู่ในช่วง >1000 ppm และในช่วง 720-1000 ppm CO2-eq
นั้น กรณีฐานในประเภทที่อยู่ในช่วง 720-1,000 ppm CO2-eq จะสามารถ
ท�ำให้อุณหภูมิในช่วง 2.5-5.8 ํC ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ.1850-1900
ภายในปี ค.ศ.2100 ในขณะที่กรณีฐานในช่วง >1000 ppm CO2-eq จะท�ำให้
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2.5-7.8 ํC (ช่วงขึ้นอยู่กับการตอบสนอง
ต่อภูมิอากาศเฉลี่ยที่ 3.7-4.8 ํC) ส�ำหรับกรณีฐานทั้งสองที่มีระดับความเข้มข้น
ที่ต่างกัน
2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในปี ค.ศ.2010 เท่ากับ 31% สูงกว่า
ปี ค.ศ.1990 (สอดคล้ อ งกั บ การประมาณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ในประวัติศาสตร์ที่น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้)
3

4 การประเมินทีเ่ กีย
่ วข้องกับการคาดการณ์ในกรณีเหล่านี้ หลายอันได้ตพี มิ พ์ลง

ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ และไม่จ�ำกัดเฉพาะ RCPs ในการประเมินระดับ
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนัยส�ำคัญของกรณีทใี่ ช้คาดการณ์
แบบจ�ำลอง (Model for the Assessment of Greenhouse Gas Induced
Chimate Change : MAGICC) ได้ถูกน�ำมาใช้หาความน่าจะเป็น
การประเมินในตารางนี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นจากการคาดการณ์
ใน WG III โดยการใช้ MAGICC และการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนใน WGI
ในการคาดการณ์อุณหภูมิที่ไม่ได้ถูกรวมในแบบจ�ำลองภูมิอากาศ

5
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6 ความเข้มข้นของ CO

จ�ำลอง MAGICC

2-eq ได้คำ� นวณบนพืน้ ฐานของวงจรคาร์บอนทีใ่ ช้ในแบบ

ส่วนใหญ่ของสถานการณ์ในกรณีที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงเกินกว่า
ขอบเขตระดับความเข้มข้นที่ 480 ppm CO2-eq

7

8 ส�ำหรับการคาดการณ์จากแบบจ�ำลอง CIMP5 หรือ MAGICC ไม่มีกรณีไหนที่

ท�ำให้อุณหภูมิอยู่ในระดับต�่ำกว่าระดับที่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ทั้งนี้ “ความไม่น่า
จะเป็นไปได้” ได้สะท้อนความคลาดเคลื่อนที่อาจจะไม่ได้สะท้อนจากแบบ
จ�ำลองที่ใช้ในปัจจุบัน
กรณีการคาดการณ์ในช่วง 580-650 ppm CO2-eq ซึ่งรวมถึงกรณีที่ระดับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงขึ้น และกรณีปกติทั้งสองกรณี ความเข้มข้น
ไม่เกินระดับสูงสุดของแต่ละกรณี (เช่นในกรณี RCP4.5) การคาดการณ์ในกรณี
หลังมีความน่าจะเป็นที่อุณหภูมิจะต�่ำกว่า 2 ํC ในขณะที่อีกกรณีหนึ่งมีความ
น่าจะเป็นที่จะไม่ต�่ำกว่าระดับนี้
9

ในแบบจ�ำลองเหล่านี้ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกในปี ค.ศ.
2050 อยู่ในช่วงระหว่าง 70-95% ต�่ำกว่าการปล่อยก๊าซในปี ค.ศ.2010 และ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกในปี ค.ศ.2100 อยู่ในช่วงระหว่าง
110-120% ต�่ำกว่าการปล่อยก๊าซในปี ค.ศ.2010
10
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กรณี ก ารคาดการณ์ ค วามเข้ ม ข้ น ของคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศทีร่ ะดับ 450 ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.2100 (ซึง่ สอดคล้องกับโอกาส
ที่น่าจะเป็นในการรักษาอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส
เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม) โดยปกติแล้วการพุ่งสูงขึ้นของระดับ
ความเข้มข้นในบรรยากาศในบางครั้งบางคราวเกือบประมาณ 500 ppm
CO2-eq ถึงประมาณ 550 ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.2100 ระดับที่พุ่งสูงขึ้น
ขึน้ อยูก่ บั ความแพร่หลายของการใช้พลังงานชีวภาพทีห่ าได้ ประกอบกับการดูดซับ
และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Bio-energy with carbon capture and
storage : BECCS) และการปลูกป่าในช่วงครึง่ หลังของศตวรรษ ด้านเทคโนโลยี
ในการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Removal : CDR) ที่หาได้
ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งวิธีการซึ่งมีความแปรผันในหลายระดับ
ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับความท้าทายและความเสี่ยง ในหลายกรณีของ
การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นที่รู้กันดีว่า CDR จะช่วยป้องกัน
การพุ่งสูงขึ้นของระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโดย
ช่วยสนับสนุนภาคส่วนที่มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกมีค่าใช้จ่ายสูง (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูง)
การลดลงของการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกส� ำ หรั บ ก๊ า ซที่ ไ ม่ ใ ช่
คาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อกลยุทธ์ในการลดก๊าซ
เรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันและสารอื่นๆ มีอิทธิพลต่อ
อัตราและปริมาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 2-3 ทศวรรษ
ข้างหน้า แม้ว่าการร้อนขึ้นของอุณหภูมิในระยะยาวจะถูกขับเคลื่อนโดยการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตาม การปล่อยก๊าซที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์
มักจะถูกปรับให้เป็น “คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO 2-equivalent
emissions)” แต่ทางเลือกส�ำหรับการใช้หน่วยในการค�ำนวณค่าการปล่อย
การให้น�้ำหนัก และระยะเวลาในการลดขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมทั้งนโยบาย
และการตัดสินใจของผู้บริหาร
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การใช้ ม าตรการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกเพิ่ ม เติ ม ที่ ล ่ า ช้ า ภายในปี
ค.ศ.2030 จะท�ำให้ปัญหาในการจ�ำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส
ในช่วงศตวรรษที่ 21 เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความท้าทาย
เพิม่ ขึน้ จะมีความต้องการในอัตราทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกในช่วง
ปี ค.ศ.2030-2050 และยกระดับการลดก๊าซโดยใช้พลังงานทีป่ ล่อยคาร์บอนต�ำ่
ให้เร็วขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ การใช้ CDR ในระยะยาวโดยการเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้พลังงานจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาว การประเมินค่า
ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปี ค.ศ.2020 ขึน้ อยูก่ บั การประกาศ
เจตจ�ำนงการลดก๊าซเรือนกระจกตาม Cancun Pledges โดยการใช้มาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ ยังไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป ซึ่งเกือบจะไม่สามารถจ�ำกัดการร้อนขึ้นของอุณหภูมิ
ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นน้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติ
อุตสาหกรรม แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะตัดโอกาสทีจ่ ะท�ำให้เป้าหมายนีป้ ระสบ
ความส�ำเร็จเสียทีเดียว (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
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รูป SPM.12 แสดงความแตกต่างของระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี ค.ศ.2030
ระหว่างการลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเพิม่ ขึน้ ของการใช้พลังงาน
คาร์บอนต�่ำในมาตรการการลดผลกระทบ ซึ่งอย่างน้อยคาดว่าจะรักษาระดับอุณหภูมิ
ความร้อนที่เพิ่มขึ้นให้ไม่เกินกว่า 2 องศาเซลเซียสตลอดช่วงศตวรรษที่ 21 เปรียบเทียบ
กับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ.2100
คาดว่าจะมีค่าประมาณ 430-530 CO2-eq) แต่ละแบบจ�ำลองถูกจัดกลุ่มโดยระดับ
การปล่อยก๊าซที่แตกต่างกันภายในปี ค.ศ.2030 (แสดงในรูปภาพโดยใช้โทนสีเขียวที่
ต่างกัน) รูปในกรอบทางซ้ายแสดงเส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Gt CO2-eq ต่อปี)
จนถึงระดับของปี ค.ศ.2030 จุดสีดำ� พร้อมกับ Whisker plot แสดงระดับปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าความไม่แน่นอน
ที่รายงานไว้ในปี ค.ศ.2010 ซึ่งได้มีการแสดงไว้ในรูป SPM.2 ด้วยแท่งสีด�ำแสดงช่วงของ
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีนัยมาจากการประกาศ
เจตจ�ำนงลดก๊าซเรือนกระจกของแคนคูน (Cancun Pledges) รูปกลางแสดงค่าเฉลี่ย
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในช่วงปี ค.ศ.2030-2050 นอกจากนี้แล้ว
ยั ง ได้ มี ก ารเปรี ย บเที ย บค่ า มั ธ ยฐานและพิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแต่ ล ะแบบจ�ำ ลอง
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ตั้งแต่การเปรียบเทียบการคาดการณ์ ในแต่ละกรณีที่มีเป้าหมายระยะกลางที่ชัดเจน
ในปี ค.ศ.2030 ไปจนถึงการคาดการณ์จากแบบจ�ำลองที่มีอยู่ในฐานข้อมูล WGIII AR5
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีในอดีต (คงอยู่
มากว่า 20 ปี) และค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง
ปี ค.ศ.2000-2010 ยั ง ถู ก แสดงไว้ ใ นรู ป ด้ ว ยเช่ น กั น ลู ก ศรในรู ป ด้ า นขวาแสดงถึ ง
ขนาดของระดับการใช้พลังงานคาร์บอนต�่ำ หรือคาร์บอนเป็นศูนย์ที่เพิ่มมากขึ้นจาก
ค.ศ.2030-2050 เนื่องจากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่างกันในปี ค.ศ.2030
รวมทั้งอุปทานของพลังงานที่ไม่มีคาร์บอน และพลังงานคาร์บอนต�่ำ ยกตัวอย่างเช่น
พลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากซากฟอสซิลที่คาร์บอนไดออกไซด์
มี ก ารถู ก ดู ด จั บ และกั ก เก็ บ (CCS) หรื อ พลั ง งานชี ว ภาพควบคู่ กั บ CCS (BECCS)
[หมายเหตุ : รูปภาพนี้ไม่ได้รวมถึงการคาดการณ์ในกรณีที่ภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โลกติดลบสุทธิปริมาณมาก (>20 GtCO2-eq/yr) การคาดการณ์ในกรณีที่เกิดจาก
การตั้งสมมติฐานราคาคาร์บอนที่สูง และการคาดการณ์กรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี ค.ศ.2010 ที่อยู่นอกขอบเขตของข้อมูลในอดีตอย่างมีนัยส�ำคัญ]

การประเมินค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจโดยรวมของมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกแปรผันอย่างมากขึ้นกับวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ แต่จะเพิ่มตาม
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดขึ้น การคาดการณ์สถานการณ์ลดก๊าซ
ในทุกประเทศทัว่ โลกเริม่ จากมาตรการลดก๊าซอย่างทันทีทนั ใด โดยคิดจากราคา
คาร์บอนเพียงราคาเดียว และใช้เทคโนโลยีหลักๆ ทุกอันทีม่ อี ยู่ โดยใช้คา่ ใช้จา่ ย
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานในการประเมินค่าใช้จ่ายของมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค ภายใต้สมมติฐานการคาดการณ์
สถานการณ์ลดก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ น่าจะจ�ำกัดการร้อนขึน้ ไม่ให้เกิน 2 องศา
เซลเซียสได้ตลอดศตวรรษที่ 21 เมือ่ เทียบกับยุคก่อนปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม น�ำมา
ซึง่ การสูญเสียการบริโภคของโลก โดยไม่รวมถึงผลประโยชน์ทไี่ ด้จากผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ลดลง รวมทั้งผลประโยชน์ร่วมและผลเสีย
ข้างเคียงจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทีร่ อ้ ยละ 1-4 (ค่ากลางทีร่ อ้ ยละ 1.7)

56

IPCC Fifth Assessment Synthesis Report Summary for Policymakers
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย

AW ipcc.indd 56

2/10/59 BE 9:02 AM

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�ำนวนเหล่านี้สอดคล้องกับการลดการเติบโตของการบริโภค
ต่อปีที่ร้อยละ 0.04-0.14 (ค่ากลางที่ 0.06) ตลอดศตวรรษเมื่อเทียบกับ
การเติบโตของการบริโภคต่อปีในเส้นฐานอ้างอิงที่ระหว่างร้อยละ 1.6 และ
3 ต่อปี (ระดับความเชื่อมั่นสูง)

รูป SPM.13 การคาดการณ์ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายส�ำหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกมี
ประสิทธิภาพ (Cost effective scenario) ที่ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศต่างกันในปี ค.ศ.2100 การคาดการณ์ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
โดยสมมติให้ทุกประเทศมีการเริ่มใช้มาตรการการลดผลกระทบทันทีและมีราคาคาร์บอน
ของโลกราคาเดียว และไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยแบบจ�ำลองใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นค่ากลาง (Default technology) ผลการสูญเสียการบริโภคแสดงเปรียบเทียบกับ
การพัฒนาในกรณีฐานทีไ่ ม่มนี โยบายรับมือด้านสภาพภูมอิ ากาศ (รูปซ้าย) ในตารางข้างบนรูป
แสดงร้อยละการลดลงของการเติบโตของการบริโภคต่อปีเทียบกับการเติบโตของการบริโภค
ในกรณีฐานทีร่ ะดับร้อยละ 3-1.6 ต่อปี (ตัวอย่าง ถ้าอัตราการลดลงเป็นร้อยละ 0.06 ต่อปี
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เนือ่ งจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก และเติบโตในกรณีฐานเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตเมื่อมีมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจะเท่ากับร้อยละ
1.94 ต่อปี) การประมาณการค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางยังไม่ได้มีการน�ำผลประโยชน์
จากการลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศหรือผลประโยชน์รว่ ม
และผลกระทบข้างเคียงจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกมาคิดรวมด้วย นอกจากนีแ้ ล้ว
การประมาณการณ์สูงสุดของขอบเขตต้นทุนยังมาจากแบบจ�ำลองที่ค่อนข้างไม่มีความ
ยืดหยุ่นต่อการที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซให้ได้อย่างมากในระยะยาว
รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับการมีระบบตลาดที่ไม่สมบูรณ์จะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ในสถานการณ์ที่เทคโนโลยีด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขาดแคลน
หรือมีข้อจ�ำกัด (เช่น พลังงานชีวภาพ (Bioenergy: BE) การดักจับและเก็บกัก
คาร์บอน (Carbon capture and storage: CCS) และผสมผสานกันระหว่าง
BE และ CCS นิวเคลียร์ ลม/แสงอาทิตย์) การเลือกใช้เทคโนโลยีในการท�ำ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจะมีผลต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก และความ
ล่าช้าในการเพิ่มมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจะท�ำให้ค่าใช้จ่ายในระยะกลาง
และระยะยาวเพิม่ สูงขึน้ หลายแบบจ�ำลองไม่สามารถจ�ำกัดให้อณ
ุ หภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้
ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ในช่วงของศตวรรษที่ 21 เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติ
อุ ต สาหกรรมได้ หากมี ค วามล่ า ช้ า ของการเพิ่ ม มาตรการในการลดก๊ า ซ
เรือนกระจก หลายแบบจ�ำลองไม่สามารถจ�ำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นให้ต�่ำกว่า
2 องศาเซลเซียสได้ถ้าหากการใช้พลังงานชีวภาพ CCS และ BECCS ถูกจ�ำกัด
(ระดับความเชื่อมั่นสูง)
การคาดการณ์ในหลายกรณีชี้ให้ เ ห็ นว่ า ระดั บความเข้ ม ข้ นอยู ่ ที่
ประมาณ 450 หรือ 500 ppm CO2-eq ภายในปี ค.ศ.2100 แสดงให้เห็นถึง
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเพื่อท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการรักษาคุณภาพอากาศ
และท�ำให้มีความปลอดภัยในการใช้พลังงานที่ดีขึ้น ประกอบกับผลประโยชน์
ร่วมอื่นๆ ที่ตามมาได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เพียงพอ และมีความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน
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นโยบายด้ า นการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกสามารถที่ จ ะท� ำ ให้ ค ่ า ของ
เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ลดลง และลดรายได้ ข องผู ้ ส ่ ง ออกเชื้ อ เพลิ ง ประเภทนี้
ซึ่ ง แตกต่ า งกั น ไปตามภู มิ ภ าคและเชื้ อ เพลิ ง ที่ มี (ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น สู ง )
การคาดการณ์มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจะเกี่ยวข้องกับรายได้ที่ลดลง
ของผู้ส่งออกถ่านหินและน�้ำมันรายใหญ่ (ระดับความเชื่อมั่นสูง) การดูดจับ
และกักเก็บคาร์บอน (CCS) ที่มีอยู่ จะช่วยลดผลกระทบด้านลบของมาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อราคาของทรัพย์สินที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล (ระดับ
ความเชื่อมั่นปานกลาง)
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ตาราง SPM.2 แสดงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก การเพิ่มขึ้นในช่วงมัธยฐาน และในช่วง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 16-84 ของการคาดการณ์ นอกจากนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชุดของการคาดการณ์ได้ถูกก�ำหนดด้วย
สัญลักษณ์สี ซึ่งสีของสัญลักษณ์แสดงถึงสัดส่วนของแบบจ�ำลองจาก systematic model

การจัดการรังสีจากแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Management:
SRM) เป็นวิธีการขนาดใหญ่ ที่ลดการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบ
ภูมิอากาศ ยังไม่มีการทดสอบการใช้ SRM และไม่ถือว่าเป็นมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่รวมอยู่ในการคาดการณ์ในแต่ละกรณี ถ้ามีการใช้ SRM
ความคลาดเคลื่ อ นจะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งมหาศาล และเกิ ด ผลกระทบข้ า งเคี ย ง
ความเสี่ยง ปัญหาต่างๆ อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการควบคุม
ก�ำกับและด้านจริยธรรม SRM จะไม่ลดค่าความเป็นกรดของมหาสมุทร
และหากการใช้ ถู ก ยุ ติ ล งมี ค วามเชื่ อ มั่ น สู ง ว่ า อุ ณ หภู มิ ข องพื้ น ผิ ว จะสู ง ขึ้ น
อย่ า งรวดเร็ ว จะมี ผ ลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศที่ ค ่ อ นข้ า งอ่ อ นไหวต่ อ อั ต รา
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากการใช้วิธีการดังกล่าว
SPM 4. การปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
(Adaptation and Mitigation)
มีหลายทางเลือกในการปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
โดยล�ำพังไม่เพียงพอ การด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิผลจะขึน้ กับนโยบายและความ
ร่วมมือของทุกระดับและสามารถเสริมสร้างโดยผ่านการตอบสนองที่เชื่อมโยง
ระหว่างการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็นความต้องการของสังคม
SPM 4.1 ปั จ จั ย และข้ อ จ� ำ กั ด ที่ มี ต ่ อ การตอบสนองต่ อ การ
ปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก (Common
enabling factors and constraints for
adaptation and mitigation responses)
มาตรการตอบสนองด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก เป็น
ปัจจัยหลัก ซึง่ การบริหารจัดการและการจัดองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นวัตกรรม
และการลงทุน ในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
การด�ำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ทางเลือกด้านพฤติกรรมและวิถีการด�ำเนินชีวิต
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ความเฉื่อยชาในภาคเศรษฐกิจสังคม จะเป็นตัวจ�ำกัดทางเลือกของ
มาตรการด้านการปรับตัวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก (มีผู้เห็นด้วยสูง
และมีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง) นวัตกรรมและการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
และเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูงมาก)
ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการประกอบอาชีพ วิถีการด�ำเนินชีวิต พฤติกรรม
และธรรมเนียมประเพณี (มีหลักฐานปานกลาง และมีผู้เห็นด้วยปานกลาง)
การยอมรับของสังคม และ/หรือนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะถูกครอบง�ำโดย
แรงจูงใจหรือขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในวิถีชีวิตหรือพฤติกรรม
ของคน
ในหลายภูมิภาคและหลายภาคส่วน การเพิ่มขีดความสามารถที่
จะท�ำมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวจะเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(ความเชื่อมั่นสูง) การปรับปรุงองค์กรประกอบกับการประสานความร่วมมือ
ในการก�ำกับดูแลจะช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวกับมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกการปรับตัว และการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติได้ (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูงมาก)
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SPM 4.2 ทางเลือกในการตอบสนองต่อการปรับตัว (Response
options for adaptation)
ทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว มี อ ยู ่ ใ นทุ ก ภาคส่ ว น แต่ ส าระส� ำ หรั บ
การด� ำ เนิ น งานและศั ก ยภาพในการลดความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากภู มิ อ ากาศ
จะแตกต่างกันในแต่ละภาคส่วนและแต่ละภูมิภาค การปรับตัวบางอย่าง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ร ่ ว มอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ การท� ำ งานร่ ว มกั น และ
ประนี ป ระนอมกั น ในบางเรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจะเพิ่ ม
ความท้าทายต่อทางเลือกในการปรับตัว
ประสบการณ์ในการปรับตัวจะถูกสร้างสมในภูมภิ าคต่างๆ โดยทัว่ ไป
ทั้งในภาคส่วนที่เป็นภาคสาธารณะ ภาคเอกชนและภายในชุมชน มีการเพิ่ม
ความตระหนักรู้ในด้านคุณค่าของสังคม (รวมทั้งท้องถิ่นและชนพื้นเมือง)
สถาบั น และพื้ น ฐานทางระบบนิ เ วศ ตลอดจนข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นการปรั บ ตั ว
การปรั บ ตั ว ได้ ถู ก ผนวกเข้ า มาอยู ่ ใ นกระบวนการท� ำ แผนในบางส่ ว น ซึ่ ง
การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองต่ อ แผนจะมี ข ้ อ จ� ำ กั ด อยู่ ม าก (ระดั บ ความ
เชื่อมั่นสูง)
ความต้ อ งการด้ า นการปรั บ ตั ว จะแปรผั น ตามความท้ า ทายด้ า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้น (ความเชื่อมั่นสูง) ทางเลือกใน
การปรับตัวมีอยู่ในทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาค ซึ่งแตกต่างกันไปตามศักยภาพ
และวิธีการที่ใช้ในการลดความเปราะบางการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ความก้าวหน้าในการวางแผน (ตาราง SPM.3) กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมและสร้างโอกาสตามเป้าหมาย
ของกลยุทธ์และแผนการพัฒนา
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ตาราง SPM.3 แสดงวิธกี ารส�ำหรับการจัดการความเสีย่ งของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศผ่านการปรับตัว

64

IPCC Fifth Assessment Synthesis Report Summary for Policymakers
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย

AW ipcc.indd 64

2/10/59 BE 9:02 AM

SPM 4.3 ทางเลื อ กส� ำ หรั บ มาตรการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Response options for mitigation)
การออกแบบระบบที่ดีรวมทั้งมีกลยุทธ์ที่จะท�ำทุกภาคส่วน จะมี
ความคุ้มค่าในเรื่องค่าใช้จ่ายมากกว่า ที่จะเน้นเฉพาะบางเทคโนโลยีหรือ
บางภาคส่วน เนื่องจากความพยายามที่จะด�ำเนินการในภาคส่วนใดภาคส่วน
หนึ่ง จะมีผลกระทบถึงภาคส่วนอื่นๆ (ความเชื่อมั่นปานกลาง) มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกจะมีปฏิสัมพันธ์กับเป้าหมายด้านอื่นๆ ของสังคมอาจก่อให้
เกิดผลประโยชน์ร่วมหรือผลกระทบข้างเคียงได้ หากมีการบริหารจัดการที่ดี
พอจะช่วยให้พื้นฐานในการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีความเข้มแข็งขึ้น
ช่วงของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับการคาดการณ์ในกรณี
ฐาน และกรณีที่มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่จ�ำกัดความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับต�่ำ (ประมาณ 450 ppm CO2-eq,
อุณหภูมนิ า่ จะจ�ำกัดอยูท่ ี่ 2 องศาเซลเซียสเมือ่ เทียบกับระดับอุณหภูมใิ นยุคก่อน
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม) ดังแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่างๆ และ
ตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก (รูปที่ SPM.14) มาตรการหลักที่ท�ำให้บรรลุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการขจัดคาร์บอน (ตัวอย่างเช่น การลด
ปริมาณความเข้มข้นคาร์บอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า (มีหลักฐานสนับสนุน
ปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง) สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะลดความต้องการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับกรณีฐาน
โดยปราศจากการยืดหยุ่นทางการพัฒนา (หลักฐานสนับสนุนหนักแน่น และ
มีผู้เห็นด้วยสูง) ในกรณีที่ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่
450 ppm CO2-eq ภายในปี ค.ศ.2100 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มา
จากภาคจัดหาพลังงานซึ่งได้ถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงในช่วงทศวรรษหน้า และ
ได้ก�ำหนดให้ในช่วงปี ค.ศ.2040 และ ค.ศ.2070 ต้องลดที่ร้อยละ 90 หรือ
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มากกว่าเมือ่ เทียบกับระดับในปี ค.ศ.2010 ในกรณีการคาดการณ์ทตี่ อ้ งการรักษา
ระดับความเข้มข้นในบรรยากาศ (ประมาณ 450-500 ppm CO2-eq เป็นอย่าง
น้อยทีส่ ดุ ทีน่ า่ จะท�ำให้อณ
ุ หภูมไิ ม่สงู เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส เมือ่ เทียบกับยุค
ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม) สัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต�่ำ (ประกอบด้วย
พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy: RE) นิวเคลียร์ และการดักจับและ
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการใช้ BECCS ด้วย) การเพิ่มจากสัดส่วน
ในปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 30 ไปจนถึงปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 80 ภายใน
ปี ค.ศ.2050 และเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าหากไม่มีการดูดจับ
และกักเก็บคาร์บอน (CCS) จะถูกก�ำจัดออกจากระบบพลังงานเกือบตลอดระยะ
เวลาภายในปี ค.ศ.2100
การลดความต้องการปริมาณพลังงานในระยะสั้น เป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญส�ำหรับยุทธศาสตร์ในการใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีค่าใช้จ่าย
ที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้การจัดหาพลังงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อลดค่า
carbon intensity ในการจัดหาพลังงาน ป้องกันความเสี่ยงด้านอุปทานที่
เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงปัญหาอุปสรรคในโครงสร้างพื้นฐานแบบคาร์บอนต�่ำ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ร่วมที่มีความส�ำคัญ ทางเลือกของมาตรการที่มี
การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพในด้านป่าไม้คือการปลูกป่า และการบริหารจัดการ
ป่าไม้อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการลดการตัดไม้ทำ� ลายป่า ซึง่ จะแตกต่างกันอย่างมาก
เมื่อเทียบกับทั่วทั้งภูมิภาคและการเกษตรกรรม การจัดการพื้นที่ปลูกพืชผล
การจัดการทุ่งหญ้า และการฟื้นฟูดินอินทรีย์ (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง
มีผู้เห็นด้วยสูง)
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รูป SPM.14 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละภาคส่วน และก๊าซเรือนกระจก
รวมอื่นๆ ที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ (ก�ำหนดในพิธีสารเกียวโต) (แถบที่มีการไล่เฉดสี)
และการคาดการณ์ในกรณีที่มีมาตรการลดผลกระทบ (แถบสีทึบ) ระดับความเข้มข้นของ
ก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 450 (430-480) ppm CO2-eq ในปี ค.ศ.2100 (แนวโน้มที่
จะจ�ำกัดความร้อนทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้อยูใ่ นระดับ 2 องศาเซลเซียสเมือ่ เทียบกับช่วงก่อนการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม) มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนที่อยู่ปลายน�้ำจะส่งผลต่อ
การลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทีจ่ ะมีผลต่อการการลดก๊าซเรือนกระจก ในการจัดหาแหล่ง
พลังงานซึง่ เป็นต้นน�ำ้ ดังนัน้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากภาคส่วนปลายน�ำ้ จะไม่
รวมในศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในส่วนของการจัดหาพลังงาน เช่น ความต้อง
การใช้การใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นต้น ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างของกราฟแสดงถึงจ�ำนวนของ
แบบจ�ำลองที่มีการน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (แถวบน คือ แบบจ�ำลองพื้นฐาน
ส่วนแถวล่าง คือ แบบจ�ำลองมาตรการการลดผลกระทบ) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่
ละภาคส่วนและช่วงเวลา เนื่องจากความละเอียดของข้อมูล และขอบเขตเวลาของ
แบบจ�ำลองที่ไม่เหมือนกัน ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการคาดการณ์ในกรณี
ต่างๆ รวมถึงมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการรวบรวมทางเลือกของมาตรการ
ทั้ ง หมดไว้ อย่ า งไรก็ ต ามหลายแบบจ� ำ ลองไม่ ส ามารถท� ำ ให้ ค วามเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับ 450 ppm CO2-eq ภายในปี ค.ศ.2100 หากไม่รวม
มาตรการดูดจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) นอกจากนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ติดลบ
ของภาคส่วนผลิตไฟฟ้า อันเนื่องมาจากใช้มาตรการ BECCS และการปล่อยสุทธิจาก
ภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (AFOLU) ซึ่งได้มีการน�ำ
กิจกรรมการปลูกป่า การฟื้นฟูป่า และการลดการตัดไม้ท�ำลายป่ามาคิดรวมด้วย
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พฤติกรรม วิถีการด�ำรงชีวิต และวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการใช้
พลังงานและสัมพันธ์กบั การปล่อยคาร์บอน ด้วยศักยภาพสูงในการใช้มาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของบางภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ค�ำนึงถึงเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และมีผู้เห็น
ด้วยปานกลาง) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถลดลงได้อย่างมากหาก
มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค การน�ำมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้
การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารและลดของเสียจากอาหาร
SPM 4.4 นโยบายที่น�ำมาใช้ด้านมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
การปรั บ ตั ว เทคโนโลยี แ ละการเงิ น (Policy
approaches for adaptation and mitigation,
technology and finance)
การตอบสนองต่ อ การปรั บ ตั ว และการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ มี
ประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับนโยบายและมาตรการโดยทั่วไปในหลายระดับ ได้แก่
ระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค นโยบายโดยทั่วไปใน
ทุกระดับจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การเผยแพร่ และการถ่ายทอด
พร้อมๆ ไปกับการให้เงินสนับสนุนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สามารถที่จะเป็นองค์ประกอบและช่วยเสริมสร้างนโยบายด้าน
การส่ ง เสริ ม การปรั บ ตั ว และมาตรการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยตรงให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะมีผล
ต่อประสิทธิภาพของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก แม้ว่ามาตรการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกจะให้ ผ ลประโยชน์ ร ่ ว มต่ อ ท้ อ งถิ่ น ก็ ต าม ส่ ว นการปรั บ ตั ว
จะมุ ่ ง เน้ น ระดั บ ท้ อ งถิ่ น เป็ น อั น ดั บ แรก ไปจนถึ ง ผลลั พ ธ์ ร ะดั บ ประเทศ
โดยการปรับตัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะเสริมสร้างผ่านการประสานงานกันในระดับ
รัฐบาลตลอดจนการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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• อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(UNFCCC) เป็นพหุภาคีฟอรัมทีม่ งุ่ เน้นแก้ปญ
ั หาการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความร่วมมือเกือบทุกประเทศทั่วโลก สถาบัน
อื่นๆ มีการควบคุมก�ำกับในระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศระหว่ า งประเทศที่
หลากหลาย
• พิธสี ารเกียวโต ได้ให้บทเรียนในการทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขัน้
สูงสุดของอนุสัญญาฯ UNFCCC โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วม
ด�ำเนินการ กลไกที่ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
(มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยต�่ำ)
• ผลประโยชน์ดา้ นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเกิดจากนโยบายที่
เชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาค ประเทศ และในระดับภาคส่วนย่อย
ของประเทศ (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง ผูเ้ ห็นด้วยปานกลาง)
นอกจากนี้ศักยภาพในการใช้ผลประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินมาตรการที่ต�่ำ ลดการรั่วไหลจากการปล่อยก๊าซ และ
เพิ่มสภาพคล่องทางการตลาด
• ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนแผนการปรับตัว
และการด�ำเนินงานได้รับความสนใจน้อยกว่ามาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นๆ มาในอดีต แต่กำ� ลังจะเพิม่
ขึน้ โดยการให้ความช่วยเหลือในการจัดท�ำกลยุทธ์ดา้ นการปรับตัว
การวางแผน และกิจกรรมในระดับประเทศ ระดับภาคส่วนย่อย
ของประเทศ และระดับท้องถิ่น (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
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มีการพิจารณาแผนและยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับตัวและมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ในระดับประเทศ ส่วนย่อยของประเทศ ตัง้ แต่ในรายงาน
ฉบับที่ 4 (AR4) ด้วยมุ่งเน้นการก�ำหนดนโยบายที่ผนวกวัตถุประสงค์ในหลายๆ
ด้านเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มผลประโยชน์ร่วมและลดผลกระทบด้านลบ (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูง)
• รั ฐ บาลมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการวางแผนและด� ำ เนิ น งานด้ า น
การปรับตัว (มีผู้เห็นด้วยสูง และมีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น)
ผ่ า นทางกิ จ กรรมที่ ป ระสานงานร่ ว มกั น และจั ด หากรอบ
การด�ำเนินงานและการให้การสนับสนุน ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่น
และภาคเอกชนมี ห น้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง แปรผั น ตามภู มิ ภ าค
ความตระหนักรู้ด้านการปรับตัวที่ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งบทบาทใน
การยกระดั บ การปรั บ ตั ว ของชุ ม ชน ครั ว เรื อ นและสั ง คมใน
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและด้ า นการเงิ น (มี ห ลั ก ฐาน
สนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง)
• มิติด้านองค์กรในการควบคุมก�ำกับมาตรการด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ รวมถึ ง การผนวกเรื่ อ ง
การปรับตัวไปในกระบวนการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจ
มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
(ผู้เห็นด้วยสูง มีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น) ตัวอย่างของการใช้
สถาบันเพื่อเข้าถึงผู้ปฏิบัติ รวมทั้งทางเลือกด้านเศรษฐศาสตร์
(เช่น การประกัน การเป็นหุน้ ส่วนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครัฐ) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ (เช่น พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน) นโยบายและแผนของประเทศ
(เช่น ความหลากหลายด้านเศรษฐกิจ)
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• โดยหลักการ กลไกในการก�ำหนดราคาคาร์บอน (carbon price)
รวมทั้งระบบ cap and trade และภาษีคาร์บอน สามารถท�ำให้
มาตรการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกบรรลุ เ ป้ า ได้ ด ้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ มี
ประสิทธิภาพ แต่การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมามีผลกระทบหลากหลาย
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและนโยบายที่ออกแบบไว้ ผลกระทบ
ในระยะสั้นของระบบ cap and trade (มีหลักฐานจ�ำกัด และ
ผู้เห็นด้วยปานกลาง) ในบางประเทศ นโยบายด้านภาษี มีจุด
มุ่งหมายพิเศษเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับเทคโนโลยี
และนโยบายอื่นๆ ช่วยให้บรรเทาผลกระทบที่มีต่อ GDP (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูง) ยิ่งไปกว่านั้น ในหลายประเทศใช้ภาษีเชื้อเพลิง
(แม้ ว ่ า ภาษี เ ชื้ อ เพลิ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก) อาจส่ ง ผลกระทบที่ ค ล้ า ยคลึ ง
กันกับภาคส่วนที่ใช้ภาษีคาร์บอน
• การใช้กฎหมาย และมาตรการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกใช้
กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ (มีหลักฐานสนับสนุน
ปานกลาง และมีผเู้ ห็นด้วยปานกลาง) อาทิ การใช้กฎหมายในเรือ่ ง
มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการด้านการจัด
ท�ำข้อมูล รวมถึงการใช้วิธีการด้านฉลากสินค้า ที่ช่วยท�ำให้
ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกใช้สินค้าได้ดีขึ้น
• มีการใช้นโยบายด้านมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ในแต่ละภาคส่วนอย่างกว้างขวางมากกว่านโยบายเชิงภาพรวม
ของเศรษฐกิจ (มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และมีผเู้ ห็นด้วยสูง)
นโยบายทีเ่ ฉพาะเจาะจงในแต่ละภาคส่วนอาจจะเหมาะสมกว่าใน
การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในแต่ละภาคส่วนหรือแก้ปัญหาความ
ล้มเหลวของกลไกตลาด และอาจเป็นภาระกับนโยบายในภาพรวม
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แม้ว่าในทางทฤษฎีค่าใช้จ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจกจะคุ้มค่า
กว่าการลดเฉพาะภาคส่วน แต่อาจพบกับอุปสรรคด้านการบริหาร
จัดการและด้านการเมือง ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาในการด�ำเนินงาน
ที่ ม ากขึ้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแต่ ล ะนโยบายการลดก๊ า ซ
เรือนกระจกอาจช่วยเสริมซึง่ กันและกัน หรืออาจไม่มผี ลทางบวก
ด้านการลดก๊าซต่อกันเลยก็ได้
• เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนอาจ
จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งใช้ออกแบบนโยบายที่
หลากหลาย เช่น การคืนเงินภาษี หรือยกเว้นภาษี การให้เปล่า
การให้กู้ยืม การให้เครดิต เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนและ
ความหลากหลายของนโยบายพลังงานทดแทน รวมถึงการให้เงิน
สนับสนุน การสร้างแรงจูงใจจากหลายๆ ปัจจัย การผลักดันโดย
ยกระดับการเติบโตของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน การลดเงินสนับสนุนส�ำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับก๊าซเรือนกระจกในหลากหลายภาคส่วนสามารถบรรลุผล
ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมนั้นๆ (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
ผลประโยชน์ร่วมและผลกระทบข้างเคียงด้านลบจากมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก อาจมีผลต่อความส�ำเร็จในการท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านอืน่ ๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยด้านอาหาร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น การเข้าถึงพลังงาน วิถีชีวิต และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ในขณะที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าศักยภาพ
ด้านผลประโยชน์ร่วมในการใช้พลังงานของผู้ใช้ปลายทางจะถูกให้ความส�ำคัญ
มากกว่าผลกระทบข้างเคียง แต่อาจไม่จริงส�ำหรับกรณีการจัดหาพลังงานและ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ และเกษตร นโยบายด้านมาตรการลดก๊าซ
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เรือนกระจกบางนโยบายอาจท�ำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น อาจเป็นอุปสรรค
ต่อสังคมที่จะขยายการบริการสมัยใหม่ไปสู่ประชากรที่ด้อยโอกาส (ระดับ
ความเชื่อมั่นต�่ำ) ศักยภาพของผลกระทบข้างเคียงทางลบที่มีต่อการเข้าถึง
แหล่งพลังงานสามารถถูกหักล้างด้วยการใช้นโยบายเสริมอื่นๆ เช่น การขอคืน
ภาษี หรือกลไกการถ่ายทอดผลประโยชน์อ่ืนๆ (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
ไม่ว่าผลข้างเคียงจะอยู่ในรูปวัตถุหรือไม่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีและแต่ละ
พื้นที่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและขนาด ขอบเขต และวิธีการ
ด�ำเนินงาน หลายๆ ผลประโยชน์ร่วมและผลกระทบข้างเคียงไม่ได้ถูกแจกแจง
ในเชิงปริมาณที่ดีพอ
นโยบายด้านเทคโนโลยี (การพัฒนา การเผยแพร่ และการถ่ายทอด)
ซึง่ เป็นองค์ประกอบของนโยบายด้านมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับ
จากระดับระหว่างประเทศไปสู่ระดับภาคส่วนย่อยของประเทศ ความพยายาม
ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นการปรั บ ตั ว หลายด้ า นขึ้ น อยู ่ กั บ การเผยแพร่ แ ละ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการและควบคุมก�ำกับ (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูง) นโยบายที่มีอยู่ช่วยแก้ปัญหาความล้มเหลวด้านการตลาด
ในการท�ำวิจัยและพัฒนา แต่ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
การลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมจะต้องการการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการลงทุนขนาดใหญ่ (ระดับความเชือ่ มัน่ สูง) การคาดการณ์การลดก๊าซ
เรือนกระจกที่จะสามารถท�ำให้ระดับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศอยูใ่ นช่วง 430-530 ppm ภายในปี ค.ศ.2100 การลงทุนผลิตกระแส
ไฟฟ้าคาร์บอนต�่ำและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในแต่ละปีของภาคส่วนหลักๆ
(เช่น คมนาคม อุตสาหกรรม และอาคาร) ได้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในหลาย
พันล้านดอลลาร์ตอ่ ปี ก่อนปี ค.ศ.2030 ภาคเอกชนและสาธารณชน จะสามารถ
มีบทบาทส�ำคัญต่อการท�ำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้เกิด
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มาตรการทางการเงินที่จะน�ำมาใช้ทั้งด้านลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
(มีหลักฐานสนับสนุนปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง)
แหล่งเงินทีจ่ ะมาช่วยสนับสนุนด้านการปรับตัวค่อนข้างจะช้ากว่าด้าน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทัง้ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนา
หลักฐานที่มีอยู่จ�ำกัดได้ชี้ให้เห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างความต้องการเงิน
ช่วยเหลือกับเงินที่สามารถหามาเพื่อให้การสนับสนุนในระดับโลก (ระดับ
ความเชื่อมั่นปานกลาง) มีความต้องการที่จะประเมินค่าใช้จ่ายด้านการปรับตัว
การระดมเงิน และการลงทุนที่ดีขึ้น ศักยภาพที่เสริมซึ่งกันและกันระหว่างเงิน
จากต่างประเทศ ส�ำหรับการจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ และการปรับตัว
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับความใส่ใจอย่างจริงจัง (ระดับความเชื่อมั่นสูง)
SPM 4.5 ความประนี ป ระนอม การท� ำ งานร่ ว มกั น รวมทั้ ง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น กั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Trade-offs, synergies and interactions with
sustainable development)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ภั ย คุ ก คามอย่ า งหนึ่ ง ต่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้กระนั้นก็ตาม มีหลายโอกาสที่สามารถเชื่อมโยง
การด�ำเนินงานด้านลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวโดยการบูรณาการ
เพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์ด้านสังคมอื่นๆ ตามมา (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างรุนแรงเป็นภัยคุกคามต่อระบบ
ธรรมชาติและสังคม ท�ำให้เกิดภาระมากขึ้นโดยเฉพาะกับคนจน (ระดับความ
เชื่อมั่นสูง) นโยบายด้านภูมิอากาศที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต้องการความใส่ใจทั้งในด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูง) มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของโลกที่ล่าช้า อาจท�ำให้ทาง
เลือกของแนวทางการด�ำเนินงานที่ยืดหยุ่นและการปรับตัวในอนาคตลดลง
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โอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ด้านบวกซึ่งเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง
การปรับตัวกับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอาจลดลงเนื่องจากระยะเวลา
ที่จ�ำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการปรับตัวมีข้อจ�ำกัดจนเกินไป การเพิ่มความ
พยายามทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศจะมีนยั ส�ำคัญต่อความซับซ้อนของปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากต้องค�ำนึงถึงความสัมพันธ์กับมิติด้านสุขภาพของมนุษย์ ทรัพยากรน�้ำ
พลังงาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับ
ความเชื่อมั่นปานกลาง และผู้เห็นด้วยสูง)
ยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นสู่แนวทาง
การด�ำเนินงานด้านภูมิอากาศที่ยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะ
เดียวกันช่วยปรับปรุงวิถีการด�ำรงชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของมนุษย์ รวมทั้ง
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ในบางกรณี เศรษฐศาสตร์ที่
หลากหลายสามารถจะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อยุทธศาสตร์นั้นๆ การบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเสริมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ตลอดจน
โครงสร้างของการควบคุมก�ำกับของภาครัฐที่เหมาะสม รวมทั้งศักยภาพของ
บุคลากรและการจัดองค์กรที่ดี (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง) การบูรณาการ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการวางแผนและการด�ำเนินงาน
ด้านพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างด้านน�้ำ อาหาร พลังงาน และการกักเก็บ
คาร์บอนทางชีวภาพ รวมทั้งการวางผังเมือง จะเป็นตัวช่วยอย่างมากใน
การเสริมสร้างความยืดหยุน่ ด้านการปรับตัว มาตรการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และท�ำให้การพัฒนามีความยั่งยืนมากขึ้น (ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง)
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