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ภูมภิาคเอเชียสามารถเป็นผู้น าในการลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือ 
กบัการเปลีย่นสภาพภูมอิากาศได้ 

 
กรุงเทพฯ -- การประชุมวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2019 ท่ีกรุงเทพฯ ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ในวนัน้ี ซ่ึง
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดต้กลงท่ีจะน าผลท่ีไดจ้ากการหารือไปพิจารณาถึงมาตรการต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วน
เพื่อใหภู้มิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถใชป้ระโยชน์จากการเปล่ียนจากการด าเนินการเพื่อลดการก๊าซคาร์บอนและ
สร้างความยดืหยุน่ในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการเตรียมผลกระทบท่ีเลวร้ายท่ีสุดจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในท่ีประชุมน้ีเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงไดอ้ธิบายภาพรวมของเหตผุลทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นปัจจยัเร่งใหภู้มิภาคน้ี
ตอ้งลดกิจกรรมท่ีปล่อยคาร์บอนใหน้อ้ยลงและเสริมสร้างสร้างความยดืหยุน่ในการรับมือกบัการเปล่ียนสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีประชุมยงัย  ้าดว้ยวา่ความพยายามในการรับมือปัญหาการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศท่ีมีอยูใ่นขณะน้ียงัไม่
เพียงพอ และหากยงัไม่มีการเปล่ียนแปลง จะน าโลกของเราไปสู่สภาวะโลกร้อนท่ีท าใหอุ้ณหภูมิโดยรวมสูงกวา่ 3 
องศาเซลเซียสอยา่งแน่นอน  
ประเด็นส าคญัซ่ึงท่ีประชุมเห็นตรงกนัคือ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อใหรั้กษา
ระดบัไม่ใหโ้ลกของเรามีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นระดบัท่ีท าใหโ้ลกปรับตวัและฟ้ืนฟจูาก
ภาวะโลกร้อนได ้ การยบัย ั้งไม่ใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมสูงข้ึนนั้นเป็นจุดหมุ่งหมายหลกัของข้อตกลงปารีสวา่ด้วย
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Paris Climate Change Agreement)    
ที่ประชมุยงัได้เห็นพ้องวา่การเปลีย่นไปสูกิ่จกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างความยดืหยุน่ในการรับมือกบัการ
เปล่ียนสภาพภูมิอากาศนั้นมิใช่เป็นหนา้ท่ีของภาครัฐท่ีจะเป็นผูผ้ลกัดนัแต่เพียงฝ่ายเดียว รัฐบาลส่วนภูมิภาคในแต่ละ
ประเทศ เมือง ภาคการเงิน และภาคเอกชนท่ีมีนวตกรรมต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่มีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยสร้างการเปล่ียนผา่น
น้ีได ้
ทั้งน้ีกลุ่มเยาวชนก็มีส่วนส าคญัในการประชุมในคร้ังน้ี ในเอเชียและแปซิฟิกนั้นมีเยาวชนอาศยัอยูก่วา่ 1.8 พนัลา้นคน
หรือกวา่คร่ึงหน่ึงของประชากรเยาวชนโลก ซ่ึงอนาคตของพวกเขาก าลงัไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในการประชุมน้ี ตวัแทนเยาวชนไดช่้วยแนะน าใหผู้เ้ขา้ประชุมน าขอ้มูลในการประชุมไปเผยแพร่ตามส่ือ
สงัคมออนไลน์ต่าง ๆ  
ผลของการประชมุนีจ้ะเป็นสิง่ส าคญัที่จะได้น าไปพดูคยุตอ่ในการประชมุสดุยอดวา่ด้วยการรับมือการเปลยีนแปลง
สภาพภมูิอากาศ (Climate Action Summit) ซึง่จะจดัขึน้โดย นายอนัโตนิโอ กเุตอเรส เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติในวนัท่ี 23 กนัยายน 2019 ที่นครนิวยอร์ก และจะช่วยสร้างแรงผลกัดนัและสร้างวาระการประชมุวา่
ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ  (COP25) ที่จะจดัขึน้ท่ีประเทศชิลใีนระหวา่งวนัท่ี 2 – 13 ธนัวาคมนี ้
ในขณะนี ้ ประเทศตา่ง ๆ ก าลงัท าการออกแบบแผนปฏิบตัิการในการรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ
ระดบัชาติตามข้อตกลงปารีสวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Paris Climate Change Agreement) และ
การประชมุสดุยอดที่นครนิวยอร์กจะเป็นโอกาสที่ดีให้รัฐบาลจากประเทศตา่ง ๆ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ประกาศแผนการ
และความคิดริเร่ิมตา่ง ๆ ก่อนทีแ่ตล่ะประเทศจะได้แจ้ง Nationally Determined Contribution (NDC) ให้องค์การ
สหประชาชาติรับทราบในปี 2020  
การประชมุทีก่รุงเทพฯยงัได้มีการหารือเก่ียวกบั NDC ส าหรับภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึง่ตวัแทนของรัฐบาลจาก
ประเทศตา่ง ๆ ได้เน้นย า้ถึงความส าคญัในการสร้างแรงจงูใจทางเศรษฐกิจ เช่น การสร้างงานท่ีมคีณุภาพและเป็น

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/APCWMessages_UNCASummit.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/
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มิตรตอ่สิง่แวดล้อม สนบัสนนุการเปลีย่นผา่นไปสูก่ารลดก๊าซคาร์บอนที่เป็นธรรมและต้องไมท่ิง้ภาคสว่นใดไว้ข้าง
หลงั  
การวางแผนแการปรับเปลีย่นละการหาเงินทนุเพื่อเพื่อรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศถือเป็นหวัข้อหลกั
ของการประชมุในครัง้นี ้โดยเน้นไปท่ีชมุชนและระบบนิเวศซึง่มคีวามจ าเป็นอยา่งอยา่งเร่งดว่นในการเข้าถึงแหลง่ทนุ 
ในเร่ืองการสร้างความยดืหยุน่ในการรับมือกบัการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ ตวัแทนจากชนพ้ืนเมือง นกัวชิาการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ในภูมิภาคจากหลากหลายภาคส่วนไดเ้รียกร้องใหมี้การเปล่ียนกรอบวธีิคิดในการต่อสูก้บัการ
เปล่ียนสภาพภูมิอากาศ และไดเ้สนอวธีิท่ีเป็นรูปธรรมในการเปล่ียนใหส้งัคมสามารถสร้างความยดืหยุน่ในการรับมือ
กบัการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศได ้
ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีมีการพดูคุยกนัในการประชุมน้ียงัรวมไปถึงราคาของการซ้ือขายการชดเชยก๊าซคาร์บอน กรอบการ
แลกเปล่ียนการชดเชยคาร์บอนท่ีโปร่งใส การเสริมสร้างขีดความสามารถ การสนบัสนุนเงินทุนเพ่ือรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคโดยเฉพาะกบัประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง 
ในการประชุมน้ี ไดมี้การเร่ิมวางแผนยทุธศาสตร์ส าหรับหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียเพ่ือใหโ้ครงการต่าง ๆ ใน
ประเทศเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้ เช่นเดียวกบัแผนยทุธศาสตร์ดา้นการเงินเพ่ือรับมือกบัการเปลียนแปลง
สภาพถูมิอากาศ ส าหรับอนุภูมิภาคเมลานีเซียอนัประกอบไปดว้ยฟิจิ ปาปัวนิวกินี โซโลมอนไอร์แลนดแ์ละวานูอาตู  
ส านกัเลขาธิการของกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (UNFCCC) ได้ช่วย 10 
อนภุมูิภาค ซึง่ประกอยไปด้วย 77 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกาและแคริบเยียนในการเตรียม
ยทุธศาสตร์ในการเข้าถึงแหลง่เงินทนุดงักลา่ว  
การประชุมวา่ดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศคร้ังน้ีถือเป็นการประชุมคร้ังท่ีสามในระดบัภูมิภาคในปีน้ี โดยสอง
คร้ังก่อนหนา้จดัข้ึนท่ีเมืองอคัรา ประเทศกานาในเดือนมีนาคม และท่ีเมืองซลัวาดอร์ในบราซิลในเดือนสิงหาคม ซ่ึง
การประชุมทั้งสามคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมกนัรวม 10,000 คน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี  
ในปีหนา้การประชุมน้ีจะจดัข้ึนท่ีภูมิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยจจะจดัข้ึนท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โดยจะจดัร่วมกบั World Green Economy Organization (WGEO).   
  
ข้อมูลเพิ่มเติม 

- ส าหรับผู้สือ่ขา่ว สามารถตดิตอ่เจ้าหน้าที่สือ่ของ กรอบอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศ (UNFCCC) jhay@unfccc.int  หรือ press@unfccc.int 

เจ้าหน้าที่สือ่ของอสแคป (ESCAP) sukanandan@un.org หรึอ escap-scas@un.org 

- สามารถดรููปจากการประชมุได้ทาง Flickr (กด) ทีน่ี ้

เกี่ยวกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

 
การประชมุวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศนี ้จดัขึน้ทกุปีทัง้ในแอฟริกา ลาตินอเมริกาและ แคริบเบียน และ
ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิ ก การประชมุนีเ้ป็นการประชมุหนึง่เดียวที่เจ้าหน้าทีจ่าก ภาคสว่นตา่ง ๆ ทงัจากรัฐบาลและ
องค์กรตา่ง ๆ มาพบปะพดูคยุในประเด็นรอบด้านภายใต้ วตัถปุระสงค์เดยีวกนั นัน่คือการน าเอาผู้มีสว่นเก่ียวข้องที่
หลากหลายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนมา พดูคยุกนัเพื่อรับมือกบัปัญหาที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ผู้จดังานประกอบไปด้วย กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (UNFCCC) 

ร่วมกบั คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาชาติส าหรับเอเชียและ แปซิฟิก (ESCAP) องค์การ
สิง่แวดล้อมแหง่สหประชาชาติ (UNEP) โครงการพฒันาแหง่ สหประชาชาติ (UNDP) ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหวา่งองค์การสิง่แวดล้อมแหง่สหประชาชาติและ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแหง่เดนมาร์ก (UNEP DTU 

Partnership) ธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่เอเชีย (ADB) สมาคมซือ้ขาย

mailto:press@unfccc.int
mailto:sukanandan@un.org
mailto:escap-scas@un.org
https://www.flickr.com/photos/unfccc/albums/72157710583205153
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ใบอนญุาตปลอ่ยก๊าซเรือน กระจกนานาชาติ (IETA) สถาบนัยทุธศาสตร์เพื่อสิง่แวดล้อมโลก (IGES) และศนูย์
เครือขา่ย เทคโนโลยีสภาพภมูิอากาศ (CTCN) 


