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บทนํา 
 
กลุมประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนลาง (LMB) เปนกลุมประเทศที่มีความเปราะบางและออนไหวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสภาพเศรษฐกิจ ความย่ังยืนของระบบนิเวศ รวมทั้งความกลมกลืนทางสังคมกําลังตกอยูในภาวะเส่ียง   
 
ดังนั้น จึงมีความตองการอยางสูงที่จะทําความเขาใจมากขึ้นเก่ียวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความผันผวนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับทางเลือกเพ่ือปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงเหลานี้  
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission : MRC) เปนหนวยงานท่ีเหมาะสมที่จะนําใหเกิดการบริหาร
จัดการตามกรอบ “ความริเร่ิมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว” (Climate Change and 
Adaptation Initiative : CCAI) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหุนสวนกลุมผูสนับสนุน  แผนงาน CCAI เกิดขึ้นจากการที่กลุม
ประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนลางไดรวมกันจัดทําความริเร่ิมในการรวมมือระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการปรับตัวตอสถานการณที่ทาทายอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผานการสรางกระบวนการ
วางแผนงาน การดําเนินงาน และการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 
 
อภิธานศัพทชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเร่ิมตนการดําเนินงาน อันนําไปสูความเขาใจรวมกันตอชุดคําศัพทและแนวคิดหลัก
เก่ียวกับ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวที่เก่ียวของกับภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งเอื้อตอการเสริมสรางขีด
ความสามารถของแตละประเทศใหมีความรู ความตระหนักและขอมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อภิธาน
ศัพทชุดน้ีไมใชเอกสารท่ีหยุดน่ิง แตจะมีการปรับขอมูลใหทันสมัยดวยการเพิ่มคําศัพทใหมตามความจําเปน 
 
ในการพัฒนาอภิธานศัพทชุดนี้  แผนงานความริเร่ิมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC CCAI ) ไดระบุและตรวจสอบคําศัพทที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปรับตัว รวมถึงแนวคิดตางๆ ในบริบทของลุมแมน้ําโขง บทพื้นฐานของอภิธานศัพทที่ไดรับการยอมรับทาง
วิทยาศาสตร และมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได เชน UNFCCC, IPCC, UN/ISDR เปนตน โดยจะมีการเพิ่มเติมคําอธิบาย
หรือยกตัวอยางเพื่อเพิ่มความชัดเจน ในแตละกรณีตามความจําเปน 
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ช่ือยอและอักษรยอ 
AOGCMs  Atmosphere-Ocean General Circulation Models  
 แบบจําลองภูมิอากาศโลกเชิงบรรยากาศ – มหาสมุทร 
CDM  Clean Development Mechanism  
 กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
CCAI  Climate Change and Adaptation Initiative (of the MRC)  
 ขอริเร่ิมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว  (ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง) 
COP    Conference of the Parties  

การประชุมรัฐภาคี 
DGVM  Dynamic Global Vegetation Model  
 แบบจําลองพลวัตรพืชโลก 
ENSO El Niño-Southern Oscillation  
 เอลนีโญ-ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต 
GCM  General Circulation Model  
 แบบจําลองภูมิอากาศโลก  
GDP  Gross Domestic Product  
 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
GHG  Greenhouse gas  
 กาซเรือนกระจก 
GWP  Global  Warming Potential  
 ศักยภาพในการทําใหโลกรอน  
IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change  
 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
LDCs  Least Developed Countries  
 ประเทศพัฒนานอยที่สุด 
LMB  Lower Mekong Basin  
 ลุมน้ําโขงตอนลาง  
MRC  Mekong River Commission  
 คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง 
NAPAs  National Adaptation Programmes of Action  
 แผนงานปฏิบัติการปรับตัวระดับชาติ 
NTP  National Target Programme (of  Viet Nam)  
 แผนงานเปาหมายระดับชาติ (ของเวียดนาม)  
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development  
 องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
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SIDS  Small Island Developing States  
 ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก 
SRES  Special Report on Emissions Scenarios  
 รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ 
UN  United Nations  
 สหประชาชาติ 
UNCCD  United Nations Convention to Combat Desertification  
 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 
UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change  
 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
UNEP  United Nations Environment Programme  
 โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ 
WMO 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) เพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา (stimuli) ทาง
ภูมิอากาศหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ซึ่งชวยบรรเทาความเสียหายหรือใชโอกาสใหเปนประโยชน 

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) จําแนกประเภทของการปรับตัว 
ดังตอไปนี้ 

 Anticipatory adaptation การปรับตัวลวงหนา – การปรับตัวที่เกิดขึ้นกอนท่ีผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จะสามารถสังเกตเห็นได และยังอาจหมายถึงการปรับตัวเชิงรุกดวย 

 Autonomous adaptation การปรับตัวที่เกิดขึ้นเอง – การปรับตัวที่ไมไดเกิดจากการตอบสนองอยาง
รูตัวตอส่ิงเรา (stimuli) ทางภูมิอากาศ แตไดรับการกระตุนจากการเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาในระบบธรรมชาติและจาก
การเปล่ียนแปลงของตลาดหรือสวัสดิการ (welfare) ในระบบมนุษย และยังอาจหมายถึงการปรับตัวท่ีเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ 

 Planned adaptation การปรับตัวที่มีการวางแผน – การปรับตัวที่เปนผลมาจากการตัดสินใจทาง
นโยบายอยางรอบคอบ โดยอยูบนพื้นฐานของการตระหนักวา เงื่อนไขตาง ๆ ไดเปล่ียนแปลงไปแลว หรือกําลังจะ
เปล่ียนแปลง และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเพื่อใหกลับไปสู ดํารงไว หรือบรรลุซึ่งสภาวะที่ตองการ 

 Private adaptation การปรับตัวโดยเอกชน – การปรับตัวท่ีริเร่ิมและดําเนินการโดยบุคคล ครัวเรือน 
หรือบริษัทเอกชน โดยปกติแลว การปรับตัวโดยเอกชนเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนสวนตัวอยางมีเหตุผลของผูปรับตัว 

 Public adaptation การปรับตัวสาธารณะ – การปรับตัวที่ริเร่ิมหรือดําเนินการโดยรัฐบาลทุกระดับ โดย
ปกติแลว การปรับตัวสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการสวนรวม 

 Reactive adaptation การปรับตัวที่เปนปฏิกิริยาตอบสนอง – การปรับตัวที่เกิดขึ้นหลังจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) สามารถสังเกตเห็นไดแลว 
 
Adaptation benefits ผลประโยชนจากการปรับตัว 

ตนทุนความเสียหายที่สามารถหลีกเล่ียงไดหรือผลประโยชนที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่นํามาตรการเพื่อการปรับตัว 
(adaptation) มาใชดําเนินการ 

 
Adaptation costs ตนทุนการปรับตัว 

ตนทุนการวางแผน การเตรียมการ การอํานวยความสะดวก และการนํามาตรการการปรับตัว (adaptation) มา
ใชปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงตนทุนในการเปล่ียนผาน  
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Adaptive capacity (in relation to climate change impacts) ความสามารถในการปรับตัว (เกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

ความสามารถของระบบในการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) (รวมถึง
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ [climate variability] และสภาพอากาศท่ีรุนแรง) เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อใชประโยชนจากโอกาสที่มีหรือเพื่อรับมือกับผลตาง ๆ 
 
Aggregate impacts ผลกระทบรวม 

ผลกระทบ (impacts) ทั้งหมดท่ีรวบรวมไดจากทุกภาคสวน และ/หรือทุกภูมิภาค การรวบรวมผลกระทบดังกลาว
จําเปนตองใชความรู (สมมติฐาน) เก่ียวกับความสําคัญเชิงสัมพัทธของผลกระทบจากภาคสวนและภูมิภาคตาง ๆ 
เคร่ืองวัดของผลกระทบรวม ไดแก จํานวนประชาชนทั้งหมดท่ีไดรับผลกระทบ หรือตนทุนทางเศรษฐกิจท้ังหมด 

 
Anthropogenic ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 

เปนผลมาจากหรือผลิตโดยมนุษย  
 

Anthropogenic emissions การปลอยกาซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
การปลอยกาซเรือนกระจก สารตั้งตนของกาซเรือนกระจก และละอองลอยที่เก่ียวของกับกิจกรรมของมนุษย 

รวมถึงการเผาไหมของเช้ือเพลิงฟอสซิล การทําลายปา (deforestation) การเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน การเล้ียงปศุสัตว 
การทําปุย เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นสุทธิของการปลอยกาซ 

 
B. 
Baseline/reference กรณีฐาน/การอางอิง 

กรณีฐาน (หรือการอางอิง) เปนสภาวะที่ใชเปรียบเทียบเพ่ือวัดการเปล่ียนแปลง โดยอาจเปน “กรณีฐานใน
ปจจุบัน” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเงื่อนไขในปจจุบันที่สามารถสังเกตเห็นได หรืออาจเปน “กรณีฐานในอนาคต” ซึ่งเปนเงื่อนไขชุด
หนึ่งในอนาคตที่คาดการณไว โดยไมรวมปจจัยขับเคล่ือนในแงของผลประโยชน  การตีความแบบตาง ๆ ของเง่ือนไขอางอิง
สามารถนําไปสูกรณีฐานที่หลากหลาย 

 
Base year ปฐาน 
หมายถึง การต้ังคาปฐานในการอนุญาตใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกที่จะเปรียบเทียบอยางถูกตองในชวงเวลา 

 
ป 2533 เปนปฐานที่ใชในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และใช

กับพันธกรณีในการจํากัดและลดการปลอยกาซเชิงปริมาณสวนใหญภายใตพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  
อยางไรก็ดี ประเทศท่ีไดรับการนิยามวาเปนประเทศเศรษฐกิจเปล่ียนผานที่เลือกใชปฐานที่แตกตางไปภายใตขอ

ตัดสินใจจากที่ประชุมรัฐภาคีฯ คร้ังที่ 2 จะใชปฐานดังกลาวภายใตพิธีสารเกียวโต นอกจากนี้ ประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด
ในภาคผนวกที่ I สามารถเลือกใชป 2538 เปนปฐานสําหรับการปลอยกาซท่ีใชในอุตสาหกรรม 3 ชนิดตามที่กําหนดในพิธี
สารเกียวโต ไดแก ไฮโดรฟลูออโรคารบอน เพอรฟลูออโรคารบอน และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด นอกจากน้ี คําน้ียังใช
สําหรับการรายงานโดยความสมัครใจ และโดยทั่วไปยังใชอางถึงปแรกที่มีการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก (GHG) 
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C. 
Capacity building การเสริมสรางศักยภาพ 

ในบริบทของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การเสริมสรางศักยภาพคือการพัฒนาทักษะ
ทางเทคนิคและความสามารถเชิงสถาบันของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจเพ่ือใหสามารถมีสวนรวมในทุกดานของการ
ปรับตัว (adaptation) การบรรเทาผลกระทบ (mitigation) และการทําวิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change) และในการดําเนินกลไกตามพิธีสารเกียวโต เปนตน 

 
Carbon cycle วัฏจักรคารบอน 

คําท่ีใชอธิบายการหมุนเวียนของคารบอน (ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ กาซคารบอนไดออกไซด [carbon dioxide]) 
ในบรรยากาศ (atmosphere) มหาสมุทร ชีวมณฑล (biosphere) บนพื้นโลก และเปลือกโลก 

 
Carbon dioxide (CO2) กาซคารบอนไดออกไซด 

กาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคูกับการสังเคราะหดวยแสง (phytosynthesis) ของอินทรียวัตถุ และเปนผลพลอย
ไดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงและการเผาชีวมวล (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) ทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของบุคคลหรือองคกร  
 

Carbon sequestration การกักเก็บคารบอน 
การขจัดและสะสมคารบอนจากบรรยากาศ (atmosphere) ในอางกักเก็บคารบอน (เชน มหาสมุทร ปา หรือดิน) 

ผานกระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ เชน การสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis) โดยหลักการแลว การกักเก็บ
คารบอนหมายถึงการสะสมคารบอนท่ีควรจะถูกปลอยออกสูบรรยากาศ (atmosphere) มีวิธีการกักเก็บคารบอน 3 วิธี
หลักโดยอยูในขั้นตอนการคนพบและการพัฒนาที่แตกตางกัน ไดแก 1) การสะสมระยะส้ันในชีวมณฑล (biosphere) บน
พื้นโลก โดยพืชจะดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและสะสมไวในชีวมวล (biomass) และดิน 2) การสะสมระยะยาวไวใน
ผืนดิน โดยอัดกาซคารบอนไดออกไซดลงไปในแหลงกักเก็บ (reservoir) ใตผิวดินที่มีอยู หรือท่ีถูกขุด/เจาะไว และ 3) การ
สะสมระยะยาวในมหาสมุทร โดยกาซคารบอนไดออกไซดจะถูกฉีดลงไปในน้ําลึกหลายพันฟุตและจะถูกเก็บกักโดยนํ้า 

 
Carbon stock คลังคารบอน 

ปริมาณของคารบอนในแหลงกักเก็บ (reservoir)/บอที่มีความสามารถในการสะสมหรือปลอยคารบอน  



8 
 

 

  
CDM (Clean Development Mechanism) กลไกการพัฒนาที่สะอาด 

กลไกการพัฒนาที่สะอาดสงเสริมใหมีโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในประเทศที่
ไมมีเปาหมายลดการปลอยกาซ แตเปนประเทศภาคีของพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใตอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change -- UNFCCC) ทั้งนี้ การลดลงของกาซท่ีปลอยจะถูกมอบโอนใหกับประเทศที่มีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือน
กระจกซึ่งเปนผูสนับสนุนเงินทุนแกโครงการดังกลาว 

 
Climate ภูมิอากาศ 

ในความหมายแคบมักใชหมายถึง "คาเฉล่ียอากาศ"  หรือในความหมายที่รัดกุมมากกวาน้ัน จะใชหมายถึง
คําอธิบายทางสถิติในแงของคาเฉล่ียและความผันแปรของปริมาณท่ีเก่ียวของในชวงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลาต้ังแตเดือนจนถึงพันหรือลานป ชวงระยะเวลาที่ใชวัดทั่วไปคือ 30 ปตามที่กําหนดโดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) ปริมาณเหลาน้ีสวนใหญมักจะหมายถึงตัวแปรที่พื้นผิวโลก เชน อุณหภูมิ หยาดน้ําฟา และลม สวนภูมิอากาศ 
(climate) ในความหมายกวางคือ สภาวะรวมถึงคําอธิบายทางสถิติของระบบภูมิอากาศ (climate system)  

 
Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (climate) ที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ที่ทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงองคประกอบของบรรยากาศ (atmosphere) โลก โดยนอกเหนือจากความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศ (climate variability) ตามธรรมชาติแลว ยังเปนส่ิงที่สามารถสังเกตไดในชวงเวลาใกลเคียงกัน ดูเพิ่มเติมที่ 
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) 
 
Climate feedback การตอบกลับของภูมิอากาศ  

อิทธิพลของกระบวนการที่เก่ียวของกับภูมิอากาศกระบวนการหน่ึงตออีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งในทางกลับกัน
กระบวนการท่ีสองก็จะสงอิทธิพลถึงกระบวนการแรก ตัวอยางของการตอบกลับทางบวกของภูมิอากาศ เชน การท่ี
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจะนําไปสูการลดลงของพื้นที่ที่ปกคลุมดวยน้ําแข็ง ซึ่งในทางกลับกันก็จะทําใหเกิดการสะทอนรังสีที่ลดลง 
(ซึ่งสงผลใหอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น) ตัวอยางของการตอบกลับทางลบของภูมิอากาศ เชน การที่อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหพื้นที่ซึ่งมีเมฆครอบคลุมเพิ่มขึ้นเปนแหง ๆ โดยอาจชวยลดอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกลง 
 
Climate model แบบจําลองภูมิอากาศ 

การอธิบายเชิงตัวเลขของระบบภูมิอากาศ (climate system) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติทางกายภาพ ทาง
เคมี หรือทางชีววิทยาขององคประกอบของระบบ การมีปฏิสัมพันธ และกระบวนการตอบกลับ (feedback) โดยอธิบายถึง
คุณสมบัติที่เปนท่ีรูจักท้ังหมดหรือบางสวนของระบบ ระบบภูมิอากาศ (climate system) สามารถอธิบายโดยใช
แบบจําลองที่มีความซับซอนตาง ๆ กัน (กลาวคือ สําหรับองคประกอบหนึ่งหรือหลายองคประกอบรวมกัน สามารถระบุ
การจัดลําดับช้ันของแบบจําลองตาง ๆ ซึ่งมีความแตกตางกันในแงมุมตาง ๆ เชน จํานวนของมิติเชิงพื้นที่ ขอบเขตท่ี
กระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางชีววิทยาไดรับการอธิบายอยางชัดเจน หรือระดับที่ตัวแปรเสริมเชิงประจักษมี
ความเก่ียวของ แบบจําลองภูมิอากาศโลกเชิงบรรยากาศ – มหาสมุทร (AOCGMs) ที่ควบคูกันจะใหคําอธิบายที่
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ครอบคลุมของระบบภูมิอากาศ (climate system) แบบจําลองที่ซับซอนมากขึ้นจะครอบคลุมถึงวิชาเคมีและชีววิทยา
อยางมาก แบบจําลองภูมิอากาศ ไดรับการประยุกตใชในฐานะเปนเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือศึกษาและเลียนแบบภูมิอากาศ 
(climate) อีกท้ังสําหรับวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงการพยากรณภูมิอากาศ (climate predictions) 
ประจําเดือน ประจําฤดูกาล และระหวางปดวย 

 
Climate prediction การพยากรณภูมิอากาศ 

การคาดการณภูมิอากาศหรือการพยากรณภูมิอากาศเปนผลจากความพยายามท่ีจะคาดคะเนวิวัฒนาการที่
แทจริงของภูมิอากาศ (climate) ในอนาคต เชน ในชวงฤดูกาล ระหวางป และในระยะยาว ดูเพิ่มเติมท่ี การคาดการณ
ภูมิอากาศ (climate projection) และ ภาพจําลอง (การเปล่ียนแปลง) 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 ดังน้ันจึงอยูบนสมมติฐานที่ไมแนนอนอยางมากของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เทคโนโลยีในอนาคต 
 
Climate scenario ภาพจําลองภูมิอากาศ 

การอธิบายที่นาเช่ือถือและเขาใจไดงายของภูมิอากาศ (climate) ในอนาคตบนพื้นฐานของชุดความสัมพันธทาง
ภูมิอากาศวิทยาและสมมติฐานของแรงปลอยรังสี (radiative forcing) ที่สอดคลองกันภายใน โดยทั่วไปมักจะถูกสรางขึ้น
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับแบบจําลองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (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) ไดรับการขับเคล่ือนจากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก เชน การระเบิดของภูเขา
ไฟ การแผรังสีแสงอาทิตย และการดัดแปลงความสมดุลของรังสีของโลกท่ีเกิดจากมนุษย ตัวอยางเชน ผานการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic emissions of greenhouse gases) และ/หรือการ
เปล่ียนแปลงการใชที่ดิน 

 
Climate threshold เกณฑขั้นต่ําของภูมิอากาศ 

จุดท่ีแรงผลักดันภายนอก (external forcing) ของระบบภูมิอากาศ (climate system) เชน ความเขมขนของกาซ
เรือนกระจก (greenhouse gases) ในบรรยากาศที่เพ่ิมขึ้น สามารถกระตุนใหเกิดสภาพทางภูมิอากาศหรือส่ิงแวดลอมที่
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สําคัญ ซึ่งจัดวาเปนสภาพที่เปล่ียนแปลงไมได หรือหากสามารถแกไขไดก็ตองใชระยะเวลาที่ยาวนานมากเทานั้น เชน การ
ฟอกขาวของปะการังในบริเวณกวาง หรือการลมสลายของระบบไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทร 

 
Climate variability ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ 

ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศหมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาพท่ีเปนคาเฉลี่ยและคาสถิติอื่น ๆ (เชน คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติของขอมูลที่สูงหรือตํ่าจนผิดปกติ เปนตน) ของภูมิอากาศ (climate) ตามมาตราสวนทางเวลา
และทางพื้นที่ทั้งหมดท่ีมากเกินกวาความผันผวนของสภาพอากาศ (weather) แตละอยาง  ความผันผวนอาจเปนผลมา
จากกระบวนการภายในตามธรรมชาติของระบบภูมิอากาศ (climate system) (ความผันผวนภายใน) หรือจากการ
เปล่ียนแปลงของแรงผลักดันภายนอก (external forcing) ตามธรรมชาติหรือที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
(anthropogenic) (ความผันผวนภายนอก) ดูเพ่ิมเติมท่ี การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
 
Copenhagen Accord ขอตกลงโคเปนเฮเกน 

เอกสารที่คณะผูแทนจากประเทศตาง ๆ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คร้ังที่ 15 (COP 15) เห็นพองที่จะ “รับทราบ” ในการประชุมเต็มคณะครั้งสุดทาย
เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2552 แมวาที่ประชุม COP 15 ไมสามารถเห็นพองรวมกันเก่ียวกับเปาหมายการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศภาคีในภาคผนวกท่ี I และประเทศภาคีนอกภาคผนวกที่ I แตขอตกลงดังกลาวรับรองใหยังคงมีพิธี
สารเกียวโต (Kyoto Protocol) ตอไป อีกทั้งเนนวา การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เปนความทา
ทายที่ย่ิงใหญที่สุดประการหนึ่งในยุคปจจุบัน และย้ําความจําเปนที่จะตองมี “เจตจํานงทางการเมืองอยางแรงกลาในการ
ตอสูกับปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อยางเรงดวนบนหลักการความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับที่แตกตางและความสามารถของแตละประเทศ” และกระตุนใหรัฐตาง ๆ “สงเสริมการดําเนินงานและความรวมมือ
ระหวางประเทศเก่ียวกับการปรับตัว (adaptation) เพ่ือลดความเปราะบาง (vulnerability) และเสริมสรางความสามารถ
ในการกลับคืนสูสภาพเดิม (resilience) ของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความเปราะบางเปนพิเศษ 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDCs) ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก (SIDS) และทวีปแอฟริกา” และ
เห็นพองวา “ประเทศพัฒนาแลวควรใหความชวยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสรางขีดความสามารถอยาง
เพียงพอ เปนที่คาดการณไดและอยางย่ังยืน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการปรับตัว (adaptation) ในประเทศกําลังพัฒนา”  
 
Coping capacity ความสามารถในการรับมือ 
 วิธีการที่ประชาชนหรือองคกรใชทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยูในการเผชิญหนากับผลกระทบทางลบซ่ึงอาจ
นําไปสูภัยพิบัติ (disaster) โดยทั่วไปแลว ความสามารถดังกลาวเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งในภาวะปกติ
และในภาวะวิกฤตหรือในสถานการณที่เลวราย โดยปกติแลว การเสริมสรางความสามารถในการรับมือจะชวยเสริมสราง
ความสามารถในการกลับคืนสูสภาพเดิม (resilience) เพ่ือตานทานผลกระทบของอันตราย (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 การสืบคนและการบงช้ี 
 การสืบคนการเปล่ียนแปลงในระบบ (ทั้งธรรมชาติและมนุษย) คือกระบวนการพิสูจนใหเห็นวา ระบบดังกลาวได
มีการเปล่ียนแปลงทางสถิติที่สามารถกําหนดได โดยไมตองใหเหตุผลสําหรับการเปล่ียนแปลงนั้น สวนการบงช้ี 
(attribution) วาการเปล่ียนแปลงที่สังเกตไดในระบบเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) นั้นโดยปกติแลวเปนกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นที่หนึ่ง การเปล่ียนแปลง
ที่สังเกตไดในระบบตองไดรับการพิสูจนวามีความเก่ียวโยงกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ระดับ
ภูมิภาคที่สังเกตได โดยมีความเช่ือม่ันในระดับที่กําหนด ขั้นท่ีสอง สวนท่ีสามารถวัดไดของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) ระดับภูมิภาค หรือการเปล่ียนแปลงที่สังเกตไดที่เก่ียวของกันในระบบตองสามารถบงชี้ไดวา
เปนผลมาจากแรงผลักดันของภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) โดยความเชื่อม่ันในขอความที่
แสดงออกถึงการบงชี้รวม (joint attribution) จะตองตํ่ากวาความเช่ือม่ันในขั้นตอนการบงชี้ (attribution) เด่ียว เน่ืองจาก
เปนการรวมการประเมินทางสถิติสองอยางเขาดวยกัน 
 
Development scenario ภาพจําลองการพัฒนา 
 ขอบเขตการพัฒนาแบบตาง ๆ ที่ไดรับการเลือกสรรเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของโอกาสการพัฒนาในอนาคต
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 
Disaster ภัยพิบัติ 
 การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ของชุมชนหรือสังคม โดยกอใหเกิดความสูญเสียของมนุษย วัตถุ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง ซึ่งเกินกวาความสามารถของชุมชนหรือสังคมท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวจะ
รับมือไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู 
 
Disaster risk ความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
 ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติในดานชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ ซึ่งอาจเกิด
ขึ้นกับชุมชนหรือสังคมในชวงระยะเวลาในอนาคตที่กําหนดได 
 
Disaster risk management การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
 กระบวนการอยางเปนระบบของการใชคําส่ังทางการบริหาร องคกร และทักษะและความสามารถเชิงปฏิบัติการ
เพื่อดําเนินยุทธศาสตร นโยบาย และความสามารถในการรับมือที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบทางลบของอันตราย 
(hazards) และลดความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ (disaster) คํานี้เปนการขยายความของคําที่มีความหมายกวางกวา 
คือ “การบริหารจัดการความเส่ียง” โดยแกไขความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยเฉพาะ การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติมี
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วัตถุประสงคเพื่อหลีกเล่ียง ลด หรือถายโอนผลกระทบทางลบของอันตราย (hazards) ผานกิจกรรมหรือมาตรการตาง ๆ ที่
ใชสําหรับการปองกัน การบรรเทา (mitigation) และการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ (preparedness) 
 
 
 
Disaster risk reduction การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
 แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะหและ
บริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุของภัยพิบัติ (disasters) ตลอดจนผานการเปดรับที่นอยลงตออันตราย (hazards) ความ
เปราะบาง (vulnerability) ที่ลดลงของประชาชนและทรัพยสิน การบริหารจัดการท่ีดิน น้ํา และส่ิงแวดลอมอยางชาญ
ฉลาด และการเตรียมความพรอม (preparedness) ที่เพิ่มขึ้นสําหรับสภาพการณเลวรายตาง ๆ  
 
Downscaling การยอสวน 
 วิธีการไดมาซึ่งขอมูลในมาตราสวนระดับทองถ่ินถึงระดับภูมิภาค (10 ถึง 100 กิโลเมตร) จากแบบจําลองหรือ
การวิเคราะหขอมูลในมาตราสวนระดับที่ใหญกวา 
 
Drought ภัยแลง 
 ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเม่ือปริมาณหยาดน้ําฟาอยูตํ่ากวาระดับท่ีมีการบันทึกไวตามปกติอยางมีนัยสําคัญ โดย
เปนสาเหตุใหเกิดความไมสมดุลทางอุทกวิทยาอยางรุนแรง ซึ่งมักสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรท่ีดินและระบบการ
ผลิต 
 
 E. 
Ecophysiological process กระบวนการทางนิเวศสรีรวิทยา  

 ส่ิงมีชีวิตแตละอยางมีการตอบสนองตอความผันผวนทางส่ิงแวดลอม เชน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change) ผานกระบวนการนิเวศสรีรวิทยาซ่ึงดําเนินอยูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในระดับที่เล็กมากหรือในระดับ
อวัยวะยอย กลไกทางนิเวศสรีรวิทยาอยูเบื้องหลังความทนทานของส่ิงมีชีวิตแตละส่ิงท่ีมีตอความกดดันในส่ิงแวดลอม 
และประกอบดวยการตอบสนองในขอบเขตที่กวาง ซึ่งชวยระบุขีดจํากัดของความทนทานอยางสัมบูรณของส่ิงมีชีวิตแตละ
อยางตอเง่ือนไขทางส่ิงแวดลอม การตอบสนองทางนิเวศสรีรวิทยาอาจควบคุมขอบเขตทางภูมิศาสตรของส่ิงมีชีวิตชนิด
ตาง ๆ 
 
Ecosystem ระบบนิเวศ 
 ระบบของส่ิงมีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อาณาเขตของส่ิงที่
เรียกวาระบบนิเวศคอนขางไมมีกฎเกณฑตายตัว แตขึ้นอยูกับประเด็นความสนใจหรือประเด็นสําคัญที่จะศึกษา ดังน้ัน 
ขอบเขตของระบบนิเวศอาจครอบคลุมต้ังแตมาตราสวนทางพื้นที่ขนาดเล็กมาก ๆ จนในที่สุดถึงขนาดทั้งโลกก็ได 
 
Ecosystem approach แนวทางเชิงระบบนิเวศ 
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 แนวทางเชิงระบบนิเวศคือ ยุทธศาสตร (strategy) สําหรับการบริหารจัดการที่ดิน น้ํา และทรัพยากรท่ีมีชีวิตอยาง
บูรณาการ ซึ่งสนับสนุนท้ังการอนุรักษและการใชที่ย่ังยืนอยางเสมอภาคกัน แนวทางเชิงระบบนิเวศมีพื้นฐานมาจากการ
ประยุกตใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรที่ เหมาะสม ซึ่งเนนระดับของการจัดระบบทางชีววิทยาหลายระดับ อัน
ประกอบดวยโครงสรางสําคัญ กระบวนการ หนาที่ และการมีปฏิสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม แนวทาง
ดังกลาวตระหนักดีวา  มนุษยซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนองคประกอบที่ สําคัญของระบบนิเวศ 
(ecosystems) ตาง ๆ ทั้งนี้ แนวทางเชิงระบบนิเวศจําเปนตองใชการบริหารจัดการซ่ึงปรับได (adaptive management) 
เพ่ือรับมือกับธรรมชาติที่ซับซอนและมีพลวัตตลอดเวลาของระบบนิเวศและการไมมีความรูหรือความเขาใจอยางสมบูรณ
เก่ียวกับการทํางานของระบบ เปาหมายที่สําคัญคือ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) และ
โครงสรางและการทํางานของระบบนิเวศ เพื่อที่จะรักษาบริการของระบบนิเวศ (ecosystem services)  
 
Ecosystem services บริการของระบบนิเวศ 
 กระบวนการหรือการทํางานทางนิเวศวิทยาซ่ึงมีมูลคาในแงตัวเงินหรือที่ไมใชตัวเงินตอประชาชนหรือสังคม
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 ในความหมายด้ังเดิมหมายถึงกระแสนํ้าอุนที่ไหลผานชายฝงเอกวาดอรและเปรูเปนคร้ังคราว ซึ่งสงผล
เสียตอการประมงทองถ่ิน ปรากฏการณที่เกิดในมหาสมุทรดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับความผันผวนของรูปแบบความดัน
บริเวณผิวน้ําและการไหลเวียนของน้ําระหวางเขตรอนในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟก ซึ่งเรียกกันวา ความผันแปรของ
ระบบอากาศในซีกโลกใต ปรากฏการณในบรรยากาศ (atmosphere) และในมหาสมุทรท่ีควบคูกันนี้เปนที่รูจักรวมกันใน
ชื่อวา เอลนีโญ-ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ในชวงที่เกิดเอลนีโญ ลมสินคาจะออนกําลังลงและกระแสนํ้า
ไหลทวนในแถบเสนศูนยสูตรจะมีกําลังแรงขึ้น ทําใหผิวนํ้าทะเลที่อุนในบริเวณอินโดนีเซียไหลไปทางทิศตะวันออกแทนท่ี
น้ําเย็นของกระแสนํ้าเปรู ปรากฏการณนี้สงผลกระทบอยางรุนแรงตอลม อุณหภูมิผิวน้ําทะเล และรูปแบบของหยาดน้ําฟา
ในมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน โดยมีผลกระทบทางภูมิอากาศตลอดท้ังภูมิภาคแปซิฟกและในสวนตาง ๆ ในโลก 
ปรากฏการณตรงกันขามของเอลนีโญเรียกวา ลานีญา (La Nina) 
 
Emission scenario ภาพจําลองการปลอยกาซ 
 การอธิบายท่ีนาเช่ือถือของการพัฒนาในอนาคตของการปลอยสารท่ีมีศักยภาพในการแผรังสี (อาทิ กาซเรือน
กระจก [greenhouse gases] ละอองลอย [aerosols]) บนพื้นฐานของชุดสมมติฐานที่เช่ือมโยงและสอดคลองกันภายใน
เก่ียวกับแรงผลักดัน (อาทิ การพัฒนาทางประชากรศาสตรและทางเศรษฐกิจและสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี) และความสัมพันธสําคัญ ในป 2535 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(IPCC) เสนอภาพจําลองการปลอยกาซชุดหน่ึงที่ใชเปนพื้นฐานสําหรับการคาดการณภูมิอากาศ (climate projections) 
ในรายงานการประเมินฉบับที่ 2 ทั้งนี้ ภาพจําลองดังกลาวใชอางอิงในช่ือภาพจําลอง (scenarios) IS92 โดยในรายงาน
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พิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ (SRES) ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) (Nakicenovic และคณะ, 2543) มีการตีพิมพภาพจําลองการปลอยกาซชุดใหมที่เรียกวา ภาพจําลอง
การปลอยกาซ SRES  
 
 
 
Ensemble อองซอมเบิล 
 กลุมของการสรางสถานการณจําลองจากแบบจําลองคูขนานที่ใชสําหรับการคาดการณภูมิอากาศ (climate 
projections) ความแปรปรวนของผลลัพธขามองคประกอบของอองซอมเบิลเปนการประมาณการความไมแนนอน 
(uncertainty) โดยอองซอมเบิลที่สรางจากแบบจําลองเดียวกันแตใชเงื่อนไขเริ่มตนตางกันจะเพียงแตอธิบายความไม
แนนอน (uncertainty) ที่เช่ือมโยงกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) ภายใน ในขณะท่ีอองซอม
เบิลหลายแบบจําลอง ที่ประกอบดวยการสรางสถานการณจําลองจากแบบจําลองหลายอัน จะพิจารณาถึงความแตกตาง
ของแบบจําลองตาง ๆ ที่มีตอความไมแนนอน (uncertainty) ดวย  
 
Evaporation การระเหย 
 กระบวนการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนกาซ 
 
Evapotranspiration การระเหยคายน้ํา 
 กระบวนการรวมกันระหวางการระเหย (evaporation) ของน้ําจากผิวโลกและการคายนํ้า (transpiration) จากพืช 
 
External forcing แรงผลักดันภายนอก 
 แรงผลักดันภายนอกหมายถึงแรงกระทําจากนอกระบบภูมิอากาศ (climate system) ที่เปนสาเหตุใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในระบบภูมิอากาศ (climate system) การระเบิดของภูเขาไฟ ความแปรปรวนของแสงอาทิตย และการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบของบรรยากาศ (atmosphere) และการเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน (land use change) ที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) จัดเปนแรงผลักดันภายนอก 
 
Extreme weather event สภาพอากาศรุนแรง 
 สภาวะที่พบไดยากภายใตการแจกแจงอางอิง (reference) ทางสถิติ ณ สถานที่แหงใดแหงหน่ึง การใหคํานิยาม
ของคําวา “พบไดยาก” อาจแตกตางกัน แตสภาพอากาศรุนแรงมักจะพบไดยากหรือยากกวาตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 
หรือ 90 ซึ่งตามคํานิยามแลว ลักษณะสําคัญของสภาวะท่ีเรียกวาเปน “สภาพอากาศรุนแรง” อาจจะแตกตางกันไปตามแต
สถานที่ แตโดยทั่วไปมักรวมถึงอุทกภัย (floods) และภัยแลง (droughts) 
 
F. 
Flood อุทกภัย/น้ําทวม 
 ปริมาณนํ้าที่หลากทวมสูงในลําธารหรือลําน้ํา หรือ ปริมาณนํ้าที่ไหลหลากทวมพื้นท่ีซึ่งปกติเปนพื้นที่แหง อุทก
ภัยยังหมายความรวมถึง น้ําหลากในแมน้ํา (ลําธาร) น้ําทวมฉับพลัน น้ําทวมเขตเมือง น้ําทวมจากฝนตกชุก น้ําทวมจาก
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การระบายนํ้า น้ําทวมบริเวณชายฝงทะเล และนํ้าทวมที่เกิดจากทะเลสาบนํ้าแข็ง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change) ไดรับการคาดการณวาสงผลใหมีปริมาณนํ้าฝนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่สวนมากของภูมิภาคลุมน้ําโขง อีก
ทั้งยังคาดวา ทําใหฝนตกรุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่อทุกภัยจะเกิดถ่ีขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น 
 
 
 
Food security ความมั่นคงทางอาหาร 
 สถานการณที่เกิดขึ้นเม่ือประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางม่ันใจในอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ
ในปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตตามปกติ การพัฒนา และการใชชีวิตอยางกระตือรือรนและมีสุขภาพดี ความ
ไมม่ันคงทางอาหารอาจมีสาเหตุมาจากการหาอาหารไมได กําลังซื้อที่ไมเพียงพอ การแบงสันปนสวนท่ีไมเหมาะสม หรือ
การใชอาหารไมเพียงพอในระดับครัวเรือน  
 
G. 
Glacier ธารน้ําแข็ง 
 มวลของนํ้าแข็งที่เคล่ือนตัวไหลลงเขา (โดยการเปล่ียนรูปภายในและเล่ือนไหลไปท่ีเชิงเขา) ซึ่งถูกกําหนดโดย
ลักษณะภูมิประเทศรอบขาง (อาทิ บริเวณขางหุบเขาหรือยอดเขาที่อยูลอมรอบ) ธารนํ้าแข็งคงตัวอยูไดโดยการสะสมของ
หิมะในระดับความสูงที่สูง เพื่อรักษาสมดุลจากการละลายเปนน้ําในระดับความสูงที่ตํ่าหรือจากการไหลออกสูทะเล 
 
Global warming ภาวะโลกรอน 
 ภาวะโลกรอนหมายถึงการเพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไปของอุณหภูมิพื้นผิวโลก ตามที่สังเกตไดหรือตามที่มีการ
คาดการณ โดยเปนผลลัพธอยางหน่ึงของแรงปลอยรังสี (radiative forcing) ที่มีสาเหตุมาจากการปลอยกาซที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย (anthropogenic emissions)  
 
Global Warming Potential (GWP) ศักยภาพในการทําใหโลกรอน  
 ดัชนีซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของคุณสมบัติในการปลอยรังสี (radiative) ของกาซเรือนกระจก (greenhouse gases) 
ที่ผสมผสานกัน โดยใชวัดแรงปลอยรังสี (radiative forcing) ของมวลหนึ่งหนวยของกาซเรือนกระจก (greenhouse 
gases) ดังกลาวในบรรยากาศ (atmosphere) ในปจจุบันซึ่งมีการรวบรวมในชวงเวลาหนึ่งเม่ือเทียบกับแรงปลอยรังสีของ
กาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) ศักยภาพในการทําใหโลกรอนแสดงผลกระทบโดยรวมของชวงเวลาตาง ๆ ที่
กาซเหลานี้ยังคงอยูในบรรยากาศ (atmosphere) และประสิทธิภาพสัมพัทธของกาซเหลานี้ในการดูดซึมรังสีความรอน
อินฟราเรด (thermal infrared radiation) ที่แผออกไป ทั้งน้ี พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ
ศักยภาพในการทําใหโลกรอนจากการปลอยกาซเรือนกระจกเปนระยะ ๆ ในกรอบเวลามากกวา 100 ปขึ้นไป 
 
Greenhouse effect ปรากฏการณเรือนกระจก  
 กระบวนการที่การดูดซึมรังสีอินฟราเรด (infrared radiation) โดยชั้นบรรยากาศ (atmosphere) ทําใหโลกอุนขึ้น 
ในสํานวนทั่วไป คําวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” อาจใชกลาวถึงปรากฏการณเรือนกระจกตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากกาซ
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เ รือนกระจกที่ เ กิดโดยธรรมชาติ  หรือปรากฏการณเ รือนกระจกที่ เพิ่มมากขึ้น  (ที่ เ กิดจากกิจกรรมของมนุษย  
[anthropogenic]) ซึ่งเปนผลจากกาซที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย 
 
Greenhouse gas (GHG) กาซเรือนกระจก  
 กลุมของกาซในช้ันบรรยากาศ (atmosphere) ทั้งท่ีเกิดโดยธรรมชาติและที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
(anthropogenic) ซึ่งดูดซึมและปลอยรังสีที่มีความยาวคล่ืนเฉพาะภายใตสเปกตรัมของรังสีอินฟราเรด (infrared 
radiation) ที่แผออกมาจากพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศ (atmosphere) และเมฆ คุณสมบัติดังกลาวทําใหเกิดปรากฏการณ
เรือนกระจก (greenhouse effect) ไอนํ้า (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 หรือความเสียหายตอส่ิงแวดลอม 
 
I.  
Ice cap ช้ันน้ําแข็งที่ปกคลุมพ้ืนโลก  
 มวลน้ําแข็งรูปโดมที่ปกคลุมพื้นที่ราบสูง โดยครอบคลุมพื้นที่ที่เล็กกวาพืดน้ําแข็ง (ice sheet) 
 
Ice sheet พืดน้ําแข็ง  
 มวลพื้นนํ้าแข็งที่อยูในระดับความลึกพอที่จะครอบคลุมชั้นหินใตดินสวนใหญ พืดน้ําแข็งไหลออกจากพื้นที่ราบ
สูงกลางท่ีมีความลาดพื้นผิวเฉล่ียตํ่า มีสวนขอบลาดชัน โดยปลอยน้ําแข็งผานผืนน้ําแข็งที่ไหลเร็วหรือธารน้ําแข็ง (glacier) 
ที่เปนทางระบาย ในบางกรณีอาจไหลลงสูทะเลหรือสูชั้นน้ําแข็งที่ลอยอยูในทะเล ในโลกสมัยใหมมีพืดน้ําแข็งขนาดใหญ
อยูเพียงสองพืด ไดแกบนเกาะกรีนแลนดและแอนตารกติกา พืดน้ําแข็งแอนตารกติกาถูกแบงออกเปน สวนตะวันออกและ
สวนตะวันตกโดยภูเขาทรานสแอนตารกติก ในยุคนํ้าแข็งเคยมีพืดน้ําแข็งอื่น ๆ 
 
(climate change) Impact assessment การประเมินผลกระทบ (จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  
 วิธีปฏิบัติสําหรับการระบุและประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่เกิด
กับระบบธรรมชาติและระบบมนุษย ทั้งในแงตัวเงินและไมใชตัวเงนิ 
 
(climate change) Impacts ผลกระทบ (จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  
 ผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ตอระบบธรรมชาติและระบบมนุษย โดยหาก
พิจารณาตามการปรับตัว (adaptation) สามารถแยกแยะไดระหวางผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบตกคาง  

 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น – ผลกระทบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงที่คาดการณไวของ
ภูมิอากาศ โดยไมไดพิจารณาถึงการปรับตัว (adaptation) 
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 ผลกระทบตกคาง – ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่จะเกิดขึ้น
หลังจากการปรับตัว (adaptation) ดูเพิ่มเติมท่ี ผลกระทบรวม (aggregate impacts) ผลกระทบทางการตลาด และ
ผลกระทบนอกเหนือทางการตลาด 

 ผลกระทบรวม – ผลกระทบรวมจากทุกภาคสวนและ/หรือภูมิภาค การรวมผลกระทบตองใชความรู (หรือ
สมมติฐาน) เก่ียวกับความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของผลกระทบในภาคสวนและภูมิภาคที่ตางกัน การวัดผลกระทบรวม
ครอบคลุมถึงจํานวนคนทั้งหมดท่ีไดรับผลกระทบ การเปล่ียนแปลงความสามารถทางการผลิตเบื้องตนสุทธิ จํานวนระบบที่
ผานการเปล่ียนแปลง หรือตนทุนทางเศรษฐกิจโดยรวม เปนตน 

 ผลกระทบทางการตลาด – ผลกระทบที่เช่ือมโยงกับธุรกรรมทางตลาด และสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products) เชน การเปล่ียนแปลงของอุปทานและราคาของผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร 

 ผลกระทบที่ไมเกี่ยวของกับทางการตลาด – ผลกระทบที่สงผลตอระบบนิเวศหรือสวัสดิการ (welfare) 
ของมนุษย แตไมมีความเช่ือมโยงโดยตรงตอธุรกรรมทางตลาด อาทิ ความเส่ียงตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 
Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรม  
 ชวงเวลาของการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ที่สงผลทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง โดย
เร่ิมตนขึ้นที่อังกฤษในชวงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 18 และแพรกระจายไปในทวีปยุโรป และตอมาไปยังประเทศอื่น ๆ เชน 
สหรัฐอเมริกา การปฏิวัติอุตสาหกรรม เปนจุดเร่ิมตนของการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของการเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล และการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ในรายงานการประเมินฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (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 
 กระบวนการท่ีใชศาสตรหลายแขนงในการรวบรวม วิเคราะห ตีความ และส่ือสารความรู จากสาขาวิชา
วิทยาศาสตรหลายแขนง เพื่อประเมินและพิจารณาทุกมิติของประเด็นเก่ียวกับสังคมที่สลับซับซอนเพ่ือประโยชนตอการ
ตัดสินใจ 
 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนองคกรระหวางประเทศช้ันนํา ดาน
การประเมินเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) กอต้ังโดยโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ 
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(UNEP) และองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เพื่อใหความเห็นทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนเก่ียวกับสถานะปจจุบันของ
ความรูเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจและสังคม 
 
K. 
Kyoto Protocol พิธีสารเกียวโต  
 พิธีสารเกียวโต คือ ขอตกลงระดับนานาชาติ ซึ่งเก่ียวโยงกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีขอบังคับตอประเทศภาคีสมาชิก โดยมีเปาหมายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 
L. 
La Niña ลานีญา  
 ดู เอลนีโญ-ความแปรผันของระบบอากาศในซีกโลกใต – ปรากฏการณเอนโซ (El Ni�o-Southern Oscillation 
– ENSO) 
 
M. 
(climate change) Mainstreaming การปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติหลัก (เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  

การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และบูรณาการ
มาตรการการปรับตัวที่เหมาะสมเขาเปนวิธีปฏิบัติปกติภายในกิจกรรมของโครงการที่กําลังดําเนินอยู 
 
Maladaptation การปรับตัวในทางเส่ือม 
 การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยที่เพิ่มความเปราะบาง (vulnerability) ตอส่ิงเรา 
(stimuli) ดานภูมิอากาศโดยไมต้ังใจ การปรับตัว (adaptation) ที่ไมประสบความสําเร็จในการลดความเปราะบาง 
(vulnerability) แตกลับเปนการเพิ่มความเปราะบางแทน 
 
Microclimate ภูมิอากาศขนาดยอม  
 ภูมิอากาศทองถ่ิน ณ พื้นผิวโลกหรือใกลพื้นผิวโลก ดูเพ่ิมเติมท่ี ภูมิอากาศ (climate)  
 
(climate change) Mitigation การบรรเทา (ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  

การแทรกแซงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic) เพื่อลดแรงผลักดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
(anthropogenic) ในระบบภูมิอากาศ (climate system) ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตรสําหรับลดแหลงและการปลอยกาซเรือน
กระจก (greenhouse gas) และสําหรับเพิ่มอางกักเก็บกาซเรือนกระจก (greenhouse gas)  ดูเพ่ิมเติมที่ การเก็บกัก 
(sink) 
 
Mitigation potential ศักยภาพในการบรรเทา 
 ในบริบทของการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change mitigation) 
ศักยภาพในการบรรเทา หมายถึง ปริมาณการบรรเทาท่ีอาจเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตยังไมไดเกิดขึ้นจริง 
 
Monsoon ลมมรสุม  
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ลมมรสุม คือ ความผกผันท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาลในบริเวณเขตรอน และก่ึงเขตรอนของทั้งลมพื้นผิวและปริมาณ
หยาดนํ้าฟาที่เก่ียวของ 
 
N. 
National Action Plan แผนปฏิบัติการระดับชาติ  
 เอกสารระดับชาติที่แสดงแผนปฏิบัติการ เพ่ือแกไขปญหาและประเด็นตาง ๆ ที่มนุษย การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระบบส่ิงแวดลอมประสบอยู 
 
National Adaptation Programmes of Action (NAPAs) แผนงานปฏิบัติการปรับตัวระดับชาติ  
 เอกสารท่ีจัดเตรียมโดยประเทศพัฒนานอยที่สุด เพื่อระบุถึงกิจกรรมเรงดวนที่มีประโยชนตอการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) แผนงานปฏิบัติการปรับตัวระดับชาติจะถูกเสนอตอประชาคมผูบริจาค
ระหวางประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน 
 
National Target Programme (NTP) แผนงานเปาหมายระดับชาติ  
 เอกสารระดับชาติของเวียดนามที่แสดงถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change 
impacts)/ความเส่ียงที่สําคัญ และมาตรการสําคัญเพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (respond to 
climate change) 
 
No regrets policy  

นโยบายที่จะสรางผลประโยชนทางสังคมและ/หรือทางเศรษฐกิจสุทธิ โดยไมคํานึงวาทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic climate change) หรือไม  
 
Non-linearity กระบวนการที่ไมเปนเสนตรง 

กระบวนการจะถูกเรียกวา 'ไมเปนเสนตรง' เม่ือไมมีความสัมพันธตามสัดสวนอยางตรงไปตรงมาระหวางเหตุและ
ผล 
 
O. 
Opportunity costs ตนทุนคาเสียโอกาส 
 ตนทุนของกิจกรรมหนึ่งทางเศรษฐกิจท่ีเสียไปเนื่องจากการเลือกดําเนินอีกกิจกรรมหนึ่ง 
 
Ozone โอโซน  
 รูปแบบโมเลกุลสามอะตอมของออกซิเจน (O3) ซึ่งเปนสวนประกอบที่เปนกาซอยางหน่ึงของบรรยากาศ ในชั้น
โทรโพสเฟยร (troposphere) โอโซนถูกสรางขึ้นทั้งตามธรรมชาติและโดยปฏิกิริยาเคมีแสง ซึ่งประกอบดวยกาซท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย (หมอกควันแสงเคมี - photochemical smog) ในความเขมขนสูง โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยรอาจเปน
อันตรายตอส่ิงมีชีวิตหลายชนิด โอโซนชั้นโทรโพสเฟยรเปนกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) สวนในชั้นสตราโทสเฟยร 
(stratosphere) โอโซนถูกสรางขึ้นโดยปฏิกิริยาระหวางรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยและโมเลกุลกาซออกซิเจน (O2) 
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Ozone depletion การสูญเสียโอโซน  

การสูญเสียของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟยรเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) สงผลใหเกิดการไหลของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) B ในระดับพื้นดินเพิ่มขึ้น 
 
P. 
Permafrost ช้ันดินเยือกแข็ง  
 พื้นดิน (ดินหรือหิน รวมถึงน้ําแข็งและอินทรียสาร) ที่อยูในระดับอุณหภูมิศูนยองศาเซลเซียส หรือตํ่ากวาเปน
เวลาอยางนอยสองปติดตอกัน 
 
Phenology ชีวภูมอิากาศวิทยา  
 การศึกษาปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนชวง ๆ (อาทิ ระดับขั้นการพัฒนา การยายถ่ิน) และความสัมพันธที่
มีตอการเปล่ียนแปลงทางฤดูกาลและภูมิอากาศ (climate) 
 
Phenotypic Plasticity ความสามารถในการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ  
 ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการปรับตัวไปตามส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไป ผานการจัดการลักษณะทางกายภาพ
โดยไมเปล่ียนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม 
 
Potential production การผลิตที่อาจเกิดขึ้น 
 ความสามารถในการผลิตพืชผลที่ประมาณการไวภายใตสภาวะท่ีมีดิน ธาตุอาหาร และนํ้าอยูอยางไมจํากัด 
 
(Disaster) Preparedness การเตรียมความพรอม (ภัยพิบัติ)  
 ความรูและความสามารถที่พัฒนาโดยรัฐบาล องคกรท่ีเช่ียวชาญในการตอบสนองและการฟนฟูพื้นที่ ชุมชนและ
ปจเจกบุคคล เพื่อคาดการณ ตอบสนองและฟนตัวจากผลกระทบของเหตุการณหรือสภาวะอันตราย (hazard) ที่นาจะ
เกิดขึ้น หรือมีแนวโนมเกิดขึ้นในเร็ววัน หรือที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  
 
Projection การคาดการณ  
 วิวัฒนาการที่อาจเกิดขึ้นของคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง หรือหลายคุณสมบัติซึ่งมักคํานวณโดยใชแบบจําลอง
เปนเคร่ืองชวย การคาดการณแตกตางจากการพยากรณตรงท่ีการคาดการณเก่ียวของกับสมมติฐานที่มีความเก่ียวของกับ
ประเด็นตาง ๆ เชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และทางเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไมเกิดก็ได 
ดังนั้นจึงอยูภายใตความไมแนนอน (uncertainty) อยางมาก ดูเพ่ิมเติมที่ การคาดการณภูมิอากาศ (climate projection) 
และการพยากรณภูมิอากาศ (climate prediction) 
 
R. 
Radiative forcing แรงปลอยรังสี  
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 แรงปลอยรังสี คือ การเปล่ียนแปลงของความรับอาบรังสีแนวดิ่งสุทธิ (แสดงเปนหนวยวัตตตอตารางเมตร หรือ 
W/m2) ที่โทรโพพอสเนื่องจากการเปล่ียนแปลงภายในหรือภายนอกของแรงขับเคล่ือนของระบบภูมิอากาศ (climate 
system) เชน การเปล่ียนแปลงความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) หรือปริมาณรังสีของดวงอาทิตย 
 
Relative sea level ระดับน้ําทะเลสัมพัทธ  

ระดับนํ้าทะเลท่ีวัดโดยมาตรวัดนํ้าขึ้นน้ําลง (tide gauge) โดยคํานึงถึงบริเวณท่ีต้ังอยู โดยปกติแลว 
ระดับนํ้าทะเลเฉล่ียไดรับการนิยามวาเปนระดับน้ําทะเลสัมพัทธเฉล่ียในชวงเวลาหน่ึง เชน หนึ่งเดือนหรือหน่ึงป ซึ่งมี
ระยะเวลายาวนานพอท่ีจะเฉล่ียปจจัยที่มีความผันผวนช่ัวคราว เชน คล่ืนและกระแสน้ําออกจากคาท่ีวัดได 
 
 
 
Resilience ความสามารถในการกลับคืนสูสภาพเดิม 

ความสามารถของระบบนิเวศ หรือระบบสังคมในการการดูดซับความวุนวายตาง ๆ ในขณะที่ยังคงรักษา
โครงสรางพื้นฐาน และวิถีการทํางานแบบเดิม ความสามารถในการจัดองคกรดวยตนเอง และความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับแรงกดดันและการเปล่ียนแปลง 
 
Respiration การหายใจ  

กระบวนการที่ส่ิงมีชีวิตแปลงอินทรียสารเปนกาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) โดยปลอยพลังงานและ
ใชออกซิเจน 
 
Respond to climate change ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 กิจกรรมของมนุษยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change 
adaptation) และการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change mitigation) 
 
Risk (climated-related) ) ความเส่ียง (ที่เกี่ยวของภูมิอากาศ)  

ผลของการมีปฏิสัมพันธของอันตราย (hazard) ทางกายภาพดวยคุณสมบัติของระบบเปด กลาวคือ มีความไว 
(sensitivity) หรือความเปราะบาง (vulnerability) (ทางสังคม) ความเส่ียงยังถือวาเปนการรวมกันของเหตุการณ ความ
นาจะเปนของเหตุการณนั้น และผลลัพธที่เกิดขึ้น กลาวคือ ความเส่ียงเทากับความนาจะเปนของอันตราย (hazard) ทาง
ภูมิอากาศคูณดวยความเปราะบาง (vulnerability) ของระบบที่กําหนด 

 
Risk Management การบริหารจัดการความเส่ียง  

การดําเนินการตามยุทธศาสตรเพื่อหลีกเล่ียงผลที่ไมอาจยอมรับได ในบริบทท่ีกลาวถึงนี้ การปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) และการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change mitigation) จัดเปนการดําเนินการสองประเภทกวาง ๆ ที่อาจนําไปใชเพ่ือหลีกเล่ียงผลที่ไม
อาจยอมรับได 
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S. 
Salinisation การสะสมความเปนเกลือ  
 การสะสมของเกลือในดิน 
 
Salt-water intrusion การรุกลํ้าของน้ําเค็ม 

การแทนที่น้ําจืดผิวดินหรือน้ําจืดใตดินดวยการรุกลํ้าของน้ําเค็มเน่ืองจากความหนาแนนของน้ําเค็มมีมากขึ้น 
สถานการณนี้มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเลและปากแมน้ํา เน่ืองจากอิทธิพลของพ้ืนดินที่ลดลง (เชน ทั้งจากน้ําผิวดิน
ซึ่งลดลง และการสะสมนํ้าบาดาลที่สัมพันธกัน หรือจากการสูบน้ําออกจากชั้นหินอุมน้ํามากเกินไป) หรืออิทธิพลจากทะเล
ที่เพิ่มขึ้น (อาทิ การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล [sea level rise]) 
 
Scenario ภาพจําลอง 

การอธิบายท่ีนาเชื่อถือและเขาใจไดงายวาอนาคตจะพัฒนาไปอยางไร บนพื้นฐานของชุดสมมติฐานที่เช่ือมโยง
และสอดคลองกันภายใน เก่ียวกับแรงผลักดันและความสัมพันธสําคัญ ภาพจําลองอาจจะมาจากการคาดการณ 
(projection) แตบอยคร้ังมักจะขึ้นอยูขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอื่น ๆ และบางครั้งถูกรวมเขากับ “การสรางเร่ืองเชิงบรรยาย” 
ดูเพ่ิมเติมที่ ภาพจําลองสภาพภูมิอากาศ (climate scenario) ภาพจําลองการปลอยกาซ (emission scenario) และ
รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซเรือนกระจก (SRES ) 
 
Sea level rise การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล  

ระดับนํ้าทะเลสามารถเปล่ียนแปลงไดทั้งในระดับโลกและระดับทองถ่ิน เนื่องจาก (1) การเปล่ียนแปลงของ
รูปรางของแองมหาสมุทร (2) การเปล่ียนแปลงของมวลรวมของน้ํา และ (3) การเปล่ียนแปลงของความหนาแนนของน้ํา  
ปจจัยที่นําไปสูการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเลภายใตสภาวะโลกรอน (global warming) รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของมวลรวม 
ของน้ําจากการละลายของหิมะและนํ้าแข็งบนบก และการเปล่ียนแปลงของความหนาแนนของนํ้า จากการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิ และการเปล่ียนแปลงระดับความเค็มของนํ้าในมหาสมุทร ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเลสัมพัทธเกิดขึ้น ใน
บริเวณที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในมหาสมุทรในระดับทองถ่ิน เม่ือเทียบกับพื้นดิน ซึ่งอาจจะเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้ําในมหาสมุทรและ / หรือการทรุดตัวลงของพื้นดิน 
 
Sea wall กําแพงกั้นฝงทะเล  
 กําแพงหรือตล่ิงที่มนุษยสรางขึ้นตามชายฝงทะเลเพื่อปองกันคล่ืนซัดฝง 
  

Sensitivity ความออนไว  
 ความไวเปนระดับที่ระบบไดรับผลกระทบอยางใดอยางหนึ่งไมวาเปนผลดีหรือผลเสียจากความผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศ (climate variability) หรือการเปล่ียนแปลง ผลกระทบอาจเปนโดยทางตรง (อาทิ การเปล่ียนแปลง
ผลผลิตพืชซ่ึงตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของคาเฉล่ีย ขอบเขตหรือความผันแปรของอุณหภูมิ) หรือโดยทางออม (อาทิ 
ความเสียหายที่เกิดจากความถ่ีที่เพ่ิมขึ้นของนํ้าทวมชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล [sea level 
rise]) 
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Sequestration การกักเก็บ 
 ดู การกักเก็บคารบอน (carbon sequestration) 
 
Sink การเก็บกัก 
 กระบวนการ กิจกรรมหรือกลไกที่ขจัดกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ละอองลอย (aerosol) หรือสารต้ัง
ตนกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) หรือละอองลอยออกจากบรรยากาศ (atmosphere) 
 
Snow water equivalent สมมูลน้ํากับหิมะ 
 ปริมาณ/มวลเทียบเทาของน้ําที่จะได หากมวลหิมะหรือน้ําแข็งละลาย 
 
 
Socio-economic scenarios ภาพจําลองทางเศรษฐกิจและสังคม  

ภาพจําลองท่ีเก่ียวของกับเงื่อนไขในอนาคตในแงของประชากร ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product) และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการทําความเขาใจนัยของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change)  ดู รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ (SRES) 
 
Solar radiation รังสีดวงอาทิตย  
 รังสีไฟฟาแมเหล็กท่ีปลอยออกจากดวงอาทิตย อาจเรียกไดอีกอยางวารังสีคล่ืนส้ัน รังสีดวงอาทิตยมีชวงความ
ยาวคล่ืน (สเปกตรัม) เฉพาะ ซึ่งถูกกําหนดโดยอุณหภูมิของดวงอาทิตย ซึ่งเพ่ิมขึ้นสูงสุดในชวงความยาวคล่ืนท่ีสามารถ
มองเห็นได 
 
SRES รายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ  

การสรางเร่ือง (storylines) และประชากรที่เก่ียวของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และภาพจําลองการ
ปลอยกาซ (emission scenarios) ที่เก่ียวของกับรายงานพิเศษวาดวยภาพจําลองการปลอยกาซ (SRES) (Nakicenovic 
และคณะ, 2543) และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และภาพจําลองการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล 
(sea-level rise scenarios) ที่เปนผลตามมา ทั้งนี้ ภาพจําลองทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic scenario) ส่ี
ชุด (A1, A2, B1 และ B2) แสดงใหเห็นถึงอนาคตของโลกที่แตกตางกันในสองมิติที่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ การเนน
ระหวางขอหวงกังวลดานเศรษฐกิจกับดานส่ิงแวดลอม และการเนนระหวางรูปแบบการพัฒนาในระดับโลกกับระดับ
ภูมิภาค 
 
Stakeholder ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 บุคคลหรือองคกรท่ีมีผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมายในโครงการหรือส่ิงของ หรือที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการหรือนโยบายอยางใดอยางหนึ่ง 
 
Stimuli ส่ิงเรา  
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องคประกอบทั้งหมดของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) รวมถึงลักษณะภูมิอากาศเฉล่ีย 
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) และความถ่ีและขนาดของสภาพอากาศรุนแรง 
Storyline การสรางเรื่อง  

การบรรยายภาพจําลอง (scenario) (หรือชุดของภาพจําลอง) ที่เนนลักษณะสําคัญของภาพจําลอง (scenario)  
ความสัมพันธระหวางแรงขับเคล่ือนที่สําคัญ และพลวัตของภาพจําลอง (scenario) 
 
Strategy ยุทธศาสตร  

แผนปฏิบัติการอยางกวาง ๆ ซึ่งดําเนินการผานนโยบายและมาตรการ ยุทธศาสตรการปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศหมายถึง แผนปฏิบัติการทั่วไปสําหรับจัดการผลกระทบ (impacts) จากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) รวมถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) และ
สภาพอากาศรุนแรง นอกจากน้ี ยังอาจรวมถึงการผสมผสานของนโยบายและมาตรการท่ีถูกเลือกสรรเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคในภาพรวมสําหรับการลดความเปราะบาง (vulnerability) ของประเทศนั้น ๆ  
 
Stratosphere ช้ันสตราโทสเฟยร  
 บริเวณท่ีสูงขึ้นไปของบรรยากาศ (atmosphere) เหนือชั้นโทรโพสเฟยร (troposphere) ซึ่งกินระยะทางต้ัง
ประมาณ 10 กิโลเมตร (ต้ังแต 9 กิโลเมตรในละติจูดสูงถึง 16 กิโลเมตรในเขตรอน) ไปจนถึงประมาณ 50 กิโลเมตร 
 
T. 
Thermal expansion การขยายตัวเนื่องจากความรอน  

ในแงที่เก่ียวกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล (sea level rise)  คํานี้หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ (และการ
ลดลงของความหนาแนน) ที่เปนผลมาจากนํ้าที่รอนขึ้น การที่มหาสมุทรรอนขึ้นนําไปสูการขยายตัวของปริมาณมหาสมุทร
และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล 
 
Thermal infrared radiation รังสีอินฟราเรดความรอน  

รังสีที่ปลอยออกมาจากพ้ืนผิวของโลก บรรยากาศ (atmosphere) และเมฆ ยังเปนท่ีรูจักกันในชื่อรังสีโลก 
(terrestrial) หรือรังสีคล่ืนยาว (long wave radiation) ซึ่งแตกตางจากรังสีเนียรอินฟราเรด (near-infrared radiation) ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของสเปกตรัมแสงอาทิตย รังสีอินฟราเรด (infrared radiation) โดยท่ัวไปมีชวงความยาวคล่ืน (สเปกตรัม 
[spectrum]) เฉพาะซ่ึงยาวกวาความยาวคล่ืนของสีแดงในชวงที่สามารถมองเห็นไดของสเปกตรัม สเปกตรัมของรังสี
อินฟราเรดความรอนแตกตางจากคล่ืนส้ันหรือรังสีดวงอาทิตย (solar radiation) เน่ืองจากความแตกตางของอุณหภูมิ
ระหวางดวงอาทิตยและระบบบรรยากาศ (atmosphere) ของโลก 
 
Threshold เกณฑขั้นต่ํา  

ระดับความรุนแรงของกระบวนการของระบบท่ีการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันหรือรวดเร็วสามารถเกิดขึ้น  จุด
หรือระดับที่คุณสมบัติใหมปรากฏขึ้นในระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจหรือระบบอื่น ๆ ซึ่งหักลางการคาดการณอื่นที่มีพื้นฐาน
มาจากความสัมพันธทางคณิตศาสตรที่ใชกับระดับที่ตํ่ากวา 
 



25 
 

 

Tide gauge มาตรวัดน้ําขึ้นน้ําลง  
 อุปกรณที่บริเวณชายฝงทะเล (และบางแหงในทะเลลึก) ซึ่งวัดระดับของน้ําทะเลเทียบกับพื้นดินใกลเคียงอยาง
ตอเน่ือง การเฉล่ียเวลาของระดับน้ําทะเลท่ีบันทึกไวทําใหสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงอยางคอยเปนคอยไปของ
ระดับน้ําทะเลสัมพัทธ ดู การเปล่ียนแปลง/การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล (Sea level change/ sea level rise) 
 
Troposphere ช้ันโทรโพสเฟยร  

ชั้นที่ตํ่าที่สุดของบรรยากาศ (atmosphere) จากพื้นโลกถึงระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตรในละติจูดกลาง 
(ต้ังแต 9 กิโลเมตรในละติจูดสูงถึง 16 กิโลเมตรในเขตรอนโดยเฉล่ีย) โดยมีการเกิดเมฆและปรากฏการณของ 'สภาพ
อากาศ' (weather) ตาง ๆ โดยทั่วไปแลวในชั้นโทรโพสเฟยร อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 

 
U. 
Uncertainty ความไมแนนอน  

การแสดงถึงระดับที่มูลคา (อาทิ สภาวะในอนาคตของระบบภูมิอากาศ [climate system]) ไมเปนที่รูจัก ความ
ไมแนนอนอาจเปนผลมาจากการขาดขอมูล หรือจากความไมเห็นพองตองกันวา อะไรคือส่ิงที่รูแลวหรือเปนส่ิงที่สามารถรู
ได ความไมแนนอนอาจมีที่มาหลายประเภท ต้ังแตขอผิดพลาดเชิงปริมาณในขอมูลไปจนถึงกับแนวคิดหรือคําศัพทที่มีการ
ใหคํานิยามอยางคลุมเครือ หรือการคาดการณที่ไมแนนอนของพฤติกรรมมนุษย จึงสามารถแทนความไมแนนอนดวย
เคร่ืองวัดเชิงปริมาณ (เชน ขอบเขตของคาท่ีคํานวณไดจากแบบจําลองตาง ๆ) หรือดวยขอความเชิงคุณภาพ (เชน ที่
สะทอนใหเห็นถึงการตัดสินของคณะผูเช่ียวชาญ) 
 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกําหนดกรอบโดยรวมสําหรับความพยายาม
ระหวางรัฐบาลท่ีจะจัดการความทาทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อนุสัญญาฯ 
ยอมรับวา ระบบภูมิอากาศ (climate system) เปนทรัพยากรที่ใชรวมกันซึ่งเสถียรภาพของระบบอาจไดรับผลกระทบจาก
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) และกาซเรือนกระจกอื่น ๆ  
 
V. 
Vulnerability ความเปราะบาง  

ความเปราะบาง คือ ระดับที่ระบบออนแอและไมสามารถรับมือกับผลกระทบในทางลบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) รวมถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) และสภาพอากาศท่ี
รุนแรง ความเปราะบางเปนความสัมพันธทางคณิตศาสตรของคุณลักษณะ ระดับความรุนแรงและอัตราของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และความแปรปรวนท่ีระบบมีความเส่ียง ความออนไวและ
ความสามารถในการปรับตัวของระบบ 
 
Vulnerability assessment การประเมินความเปราะบาง  
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การประเมินความเปราะบางระบุวาใครและส่ิงใดมีโอกาสที่จะมีความเส่ียงและมีความไวตอการเปล่ียนแปลง 
การประเมินความเปราะบางเร่ิมดวยการพิจารณาปจจัย ที่ทําใหคนหรือส่ิงแวดลอมมีความออนไหวตออันตราย กลาวคือ 
การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและทางการเงิน ความสามารถในการปกปองตนเอง เครือขายสนับสนุนและอื่น ๆ 
 
W. 
Weather สภาพอากาศ  

สภาพในบรรยากาศในเวลาใดเวลาหน่ึงหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง วัดจากปจจัยเชน ลม อุณหภูมิ ความช้ืน ความดัน
บรรยากาศ สภาพเมฆ และหยาดน้ําฟา ในสถานที่สวนใหญ สภาพอากาศสามารถเปล่ียนชั่วโมงตอช่ัวโมง วันตอวัน และ
ฤดูกาลตอฤดูกาล สภาพอากาศนั้นแตกตางจากภูมิอากาศ ซึ่งในความหมายกวางคือ สภาวะรวมถึงคําอธิบายทางสถิติ
ของระบบภูมิอากาศ (climate system) วิธีงาย ๆ ในการจําความแตกตาง คือ ภูมิอากาศ (climate) เปนส่ิงที่คุณคาดหวัง 
(เชน ฤดูหนาวท่ีหนาว) และ ‘สภาพอากาศ’ คือส่ิงที่คุณไดรับ (เชน พายุหิมะ) 
 
Weather prediction/forecast การพยากรณอากาศ  

การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพยากรณสภาวะของบรรยากาศ (atmosphere) สําหรับเวลาใน
อนาคตในสถานท่ีที่กําหนด มนุษยไดพยายามที่จะพยากรณสภาพอากาศ (weather) อยางไมเปนทางการมากวาพันป 
และอยางเปนทางการอยางนอยต้ังแตศตวรรษท่ี 19 การพยากรณอากาศทําโดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับ
สภาวะปจจุบันของบรรยากาศ (atmosphere) และใชความเขาใจทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับกระบวนการในบรรยากาศเพ่ือ
คาดการณวา บรรยากาศ (atmosphere) จะมีวิวัฒนาการอยางไร 
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