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การประชุมว่ าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2019
(Asia-Pacific Climate Week 2019)
ผู้เข้ าร่วมประชุมจากทัว่ ทุกมุมโลกเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการประชุมว่าด้ วยการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 2019 (Asia-Pacific Climate Week 2019) ที่จะจัดขึ ้นที่กรุงเทพฯ ในระหว่าง
วันที่ 2- 6 กันยายน 2019 ซึง่ จะมีการหารื อเพื่อยกระดับความพยายามจากทัว่ โลกในการต่อสู้และ
รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การยกระดับความพยายามในครัง้ นี ้เป็ นสิ่งสาคัญในการหาโอกาสและวิธีตา่ ง ๆ ในการบรรเทา
ผลกระทบและรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึง่ กาลังจะเพิ่มภาระทาง
การเงินและการคลังให้ กบั ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมากขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยจากรายงาน
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสาหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP)
ซึง่ ออกเมื่ออาทิตย์ที่ผา่ นมาได้ ประเมินว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิดจากภัยพิบตั ใิ น
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีมลู ค่าถึง 675 ล้ านดอลล่าห์สหรัฐต่อปี หรื อเทียบเท่ากับ 2.4 ของจีดีพี
รวมในภูมิภาคนี ้ รายงานดังกล่าวยังได้ อธิบายว่าภัยพิบตั ทิ ี่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนันเพิ
้ ่มความถี่ ความรุนแรง ความซับซ้ อนและมีรูปแบบที่แตกต่างจากที่ผา่ นมา
ในส่วนของการประชุมเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงด้ านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิกในครัง้ นี ้จะมีเจ้ าหน้ าที่จากองค์การสหประชาชาติและจากรัฐบาลต่าง ๆ เข้ าร่วม
ในการนี ้นายปี เตอร์ ทอมป์ สัน ทูตพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่ องมหาสมุทรจะได้ เข้ าร่วม
ประชุม ในส่วนของภาคประชาสังคม ที่ประชุมได้ เชิญนางสาวปุณยภา วิศวกรวิศษิ ฎ์ ซึง่ เป็ น
ตัวแทนเยาวชนไทยจากกลุม่ ตัวแทนเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้ อม (YouthEN) ที่รณรงค์เพื่อให้ เกิดความ
ตระหนักในเรื่ องสภาพแวดล้ อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็ น
ตัวแทนของภาคประชาสังคมที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมด้ วย
ผลจากการประชุมว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี ้จะถูกนาไปหารื อต่อในการประชุม
สุดยอดว่าด้ วยการรับมือการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Summit) ซึง่ จะจัด
ขึ ้นโดย นายอันโตนิโอ กุเตอเรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในวันที่ 23 กันยายน 2019 ที่
นครนิวยอร์ ก และการประชุมว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP25) ที่จะจัดขึ ้นที่
ประเทศชิลีในเดือนธันวาคมนี ้ ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มความพยายามและเร่งรัดการทาตามข้ อตกลง
ปารี ส (Paris Agreement) และวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืนปี 2030

ประเด็นหลักในการประชุมในกรุงเทพฯนี ้จะเน้ นที่ประเด็นสาคัญ ๆ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงด้ าน
พลังงานและอุตสาหกรรม โครงสร้ างการพัฒนา เมืองและการรับมือสภาพอากาศของท้ องถิ่น การ
ปรับตัวและความยืดหยุ่นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการแก้ ปัญหา
โดยยึดหลักธรรมชาติ
การจัดการประชุมครั ง้ นีส้ ่ งผลกระทบต่ อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ อยที่สุด
ในการจัดประชุมนี ้ ผู้จดั งานได้ พยายามทาให้ การประชุมมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อมและส่งผล
กระทบกับภาวะโลกร้ อนน้ อยที่สดุ อาทิเช่น มีการชดเชยการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดจากการ
เดินทางด้ วยเครื่ องบินซึง่ เป็ นกิจกรรมที่สง่ ผลกระทบกับภาวะโลกร้ อนในการประชุมระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ การชดเชยดังกล่าวจะทาด้ วยการซื ้อคาร์ บอนเครดิตจากองค์กรที่ได้ รับการรับรอง
จากองค์การสหประชาชาติ ภายให้ กลไกการพัฒนาที่สะอาด
นอกจากนี ้ เครื อข่ายช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเปิ ดโอกาสให้ องค์กร บริษัทและ
บุคคลต่าง ๆ ช่วยชดเชยการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการประชุมนี ้ด้ วยการซื ้อ
คาร์ บอนเครดิตที่ได้ รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติด้วยเช่นกัน สามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนเกี่ยวกับการประชุมนี ้ได้ ที่นี่
สาหรั บผู้ส่ ือข่ าว
จะมีการจัดให้ ผ้ สู ื่อข่าวเข้ าฟั งข้ อมูลของการประชุมนี ้ผ่านทาง webinar ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 27
สิงหาคมนี ้ เวลา 17.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่
และจะมีการแถลงเกี่ยวกับการประชุมในวันที่ 4 กันยายน เวลา 14.30 น. ที่ศนู ย์การประชุม
องค์การสหประชาชาติ ถนนราชดาเนินนอก
โอกาสสาหรับการแสดงผลงาน
ในระหว่างการประชุม
ผู้ที่ทางานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี ้สามารถ
นาเสนอผลงานหรื อวิธีแก้ ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นา่ สนใจดังต่อไปนี ้
- กิจกรรมไซด์อีเวนท์ เปิ ดโอกาสให้ องค์กรต่าง ๆ ได้ จดั กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมใน
ครัง้ นี ้
- แอ็คชัน่ ฮับ เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงกิจกรรม ความคิดและนวตกรรมใหม่ในเวทีที่จดั ให้
แต่ละรายการใช้ เวลา 15-30 นาที
- การออกบู๊ท ให้ องค์กรต่าง ๆ ได้ แสดงผลงานตลอดช่วงการประชุม

- มุมความรู้ เปิ ดโอกาสให้ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรยุวชนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
มาแสดงผลงานของตน องค์กรที่สนใจสามารถสมัครได้ ที่นี่
วาระการประชุมสามารถดูได้ ที่นี่
สามารถลงทะเบียนการประชุมได้ ที่นี่
เกี่ยวกับการประชุมว่ าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี ้จัดขึ ้นทุกปี ทงในแอฟริ
ั้
กา ลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การประชุมนี ้เป็ นการประชุมหนึง่ เดียวที่นาเจ้ าหน้ าที่จาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ทังจากรั
้
ฐบาลและองค์กรต่าง ๆ มาพบปะพูดคุยในประเด็นรอบด้ านภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน นัน่ คือการนาเอาผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่หลากหลายทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนมา
พูดคุยกันเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จดั งานประกอบไปด้ วย กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาชาติสาหรับเอเชียและ
แปซิฟิก (ESCAP) องค์การสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ข้ อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดนมาร์ ก (UNEP DTU Partnership) ธนาคารโลก (World Bank
Group) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) สมาคมซื ้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกนานาชาติ (IETA) สถาบันยุทธศาสตร์ เพื่อสิ่งแวดล้ อมโลก (IGES) และศูนย์เครื อข่าย
เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (CTCN)
ข้ อมูลเพิ่มเติม
- ข้ อมูลเพิ่มเติมในการเข้ าร่วมประชุมหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อทีมจัดการประชุม
climate-week@unfccc.int
- ข้ อมูลสาหรับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุม กรุณาติดต่อสานักเลขาธิการจัดการประชุมที่กรุง
บอนน์ press@unfccc.int
- ข้ อมูลสาหรับผู้สื่อข่าวกในช่วงการประชุมที่กรุงเทพฯ ติดต่อ ทีมสื่อของ คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)
sukanandan@un.org
- เจ้ าหน้ าที่สื่อของ กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) jhay@unfccc.int
- ข้ อมูลเพิ่มเติม www.regionalclimateweeks.org
- สามารถติดตามและร่วมสนทนากับเราทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ ที่ #APClimateWeek

