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การประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2019  
(Asia-Pacific Climate Week 2019) 

 
ผู้ เข้าร่วมประชมุจากทัว่ทกุมมุโลกเตรียมความพร้อมเพ่ือการประชมุว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 2019 (Asia-Pacific Climate Week 2019) ท่ีจะจดัขึน้ท่ีกรุงเทพฯ ในระหวา่ง
วนัท่ี 2- 6 กนัยายน 2019 ซึง่จะมีการหารือเพ่ือยกระดบัความพยายามจากทัว่โลกในการตอ่สู้และ
รับมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
 
การยกระดบัความพยายามในครัง้นีเ้ป็นสิ่งส าคญัในการหาโอกาสและวิธีตา่ง ๆ ในการบรรเทา
ผลกระทบและรับมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศซึง่ก าลงัจะเพิ่มภาระทาง
การเงินและการคลงัให้กบัประเทศในภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิกมากขึน้เร่ือย ๆ โดยจากรายงาน
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิกแหง่สหประชาชาติ (ESCAP) 
ซึง่ออกเม่ืออาทิตย์ท่ีผา่นมาได้ประเมินว่าความสญูเสียทางเศรษฐกิจอนัเกิดจากภยัพิบตัใิน
ภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีมลูคา่ถึง 675 ล้านดอลลา่ห์สหรัฐตอ่ปีหรือเทียบเทา่กบั 2.4 ของจีดีพี
รวมในภมูิภาคนี ้รายงานดงักลา่วยงัได้อธิบายวา่ภยัพิบตัท่ีิมีสาเหตจุากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศนัน้เพิ่มความถ่ี ความรุนแรง ความซบัซ้อนและมีรูปแบบท่ีแตกตา่งจากท่ีผา่นมา 
 
ในสว่นของการประชมุเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศในภมูิภาค
เอเชียและแปซิฟิกในครัง้นีจ้ะมีเจ้าหน้าท่ีจากองค์การสหประชาชาติและจากรัฐบาลตา่ง ๆ เข้าร่วม 
ในการนีน้ายปีเตอร์ ทอมป์สนั ทตูพิเศษของสหประชาชาตวิา่ด้วยเร่ืองมหาสมทุรจะได้เข้าร่วม
ประชมุ ในสว่นของภาคประชาสงัคม ท่ีประชมุได้เชิญนางสาวปณุยภา วิศวกรวิศษิฎ์ ซึง่เป็น
ตวัแทนเยาวชนไทยจากกลุม่ตวัแทนเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม (YouthEN) ท่ีรณรงค์เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนกัในเร่ืองสภาพแวดล้อมและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมาเป็น
ตวัแทนของภาคประชาสงัคมท่ีจะกลา่วสนุทรพจน์ในท่ีประชมุด้วย  
 
ผลจากการประชมุวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศนีจ้ะถกูน าไปหารือตอ่ในการประชมุ
สดุยอดว่าด้วยการรับมือการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Action Summit) ซึง่จะจดั
ขึน้โดย นายอนัโตนิโอ กเุตอเรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาตใินวนัท่ี 23 กนัยายน 2019 ท่ี
นครนิวยอร์ก และการประชมุวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  (COP25) ท่ีจะจดัขึน้ท่ี
ประเทศชิลีในเดือนธนัวาคมนี ้ซึง่จะเป็นการเพิ่มความพยายามและเร่งรัดการท าตามข้อตกลง
ปารีส (Paris Agreement) และวาระการพฒันาท่ียัง่ยืนปี 2030 

https://www.un.org/climatechange/
https://unfccc.int/event/second-sessional-period-2019


 
ประเดน็หลกัในการประชมุในกรุงเทพฯนีจ้ะเน้นท่ีประเด็นส าคญั ๆ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้าน
พลงังานและอตุสาหกรรม โครงสร้างการพฒันา เมืองและการรับมือสภาพอากาศของท้องถ่ิน การ
ปรับตวัและความยืดหยุ่นในการรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และการแก้ปัญหา
โดยยดึหลกัธรรมชาติ 
 
การจัดการประชุมครัง้นีส่้งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยท่ีสุด 
 
ในการจดัประชมุนี ้ผู้จดังานได้พยายามท าให้การประชมุมีผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมและสง่ผล
กระทบกบัภาวะโลกร้อนน้อยท่ีสดุ อาทเิชน่ มีการชดเชยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการ
เดนิทางด้วยเคร่ืองบนิซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบกบัภาวะโลกร้อนในการประชมุระหวา่ง
ประเทศตา่ง ๆ การชดเชยดงักลา่วจะท าด้วยการซือ้คาร์บอนเครดิตจากองค์กรท่ีได้รับการรับรอง
จากองค์การสหประชาชาต ิภายให้กลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
 
นอกจากนี ้เครือข่ายชว่ยลดการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศยงัเปิดโอกาสให้องค์กร บริษัทและ
บคุคลตา่ง ๆ ชว่ยชดเชยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีอาจจะไมเ่ก่ียวกบัการประชมุนีด้้วยการซือ้
คาร์บอนเครดิตท่ีได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาตด้ิวยเชน่กนั สามารถดรูายละเอียด
เก่ียวกบัการรักษาสภาพแวดล้อมท่ียัง่ยืนเก่ียวกบัการประชมุนีไ้ด้ท่ีน่ี 
 
ส าหรับผู้ส่ือข่าว 
 
จะมีการจดัให้ผู้ ส่ือขา่วเข้าฟังข้อมลูของการประชมุนีผ้า่นทาง webinar ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 27 
สิงหาคมนี ้เวลา 17.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ท่ีน่ี  
 
และจะมีการแถลงเก่ียวกบัการประชมุในวนัท่ี 4 กนัยายน เวลา 14.30 น. ท่ีศนูย์การประชมุ
องค์การสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก  
 
โอกาสส าหรับการแสดงผลงาน  
ในระหวา่งการประชมุ ผู้ ท่ีท างานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภมูิภาคนีส้ามารถ
น าเสนอผลงานหรือวิธีแก้ปัญหา การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีนา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้

- กิจกรรมไซด์อีเวนท์ เปิดโอกาสให้องค์กรตา่ง ๆ ได้จดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุใน

ครัง้นี ้ 

- แอ็คชัน่ฮบั เปิดโอกาสให้มีการแสดงกิจกรรม ความคดิและนวตกรรมใหมใ่นเวทีท่ีจดัให้ 

แตล่ะรายการใช้เวลา 15-30 นาที 

- การออกบู๊ท ให้องค์กรตา่ง ๆ ได้แสดงผลงานตลอดชว่งการประชมุ 

https://unfccc.int/news/asia-pacific-climate-week-2019-will-be-climate-neutral
http://www.asialeds.org/webinar-for-journalists-asia-pacific-climate-week-2019/


- มมุความรู้ เปิดโอกาสให้องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรยวุชนและสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ 

มาแสดงผลงานของตน องค์กรท่ีสนใจสามารถสมคัรได้ท่ีน่ี  

วาระการประชมุสามารถดไูด้ท่ีน่ี  
สามารถลงทะเบียนการประชมุได้ท่ีน่ี  
เก่ียวกับการประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การประชมุว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศนีจ้ดัขึน้ทกุปีทัง้ในแอฟริกา ลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน และภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การประชมุนีเ้ป็นการประชมุหนึง่เดียวท่ีน าเจ้าหน้าท่ีจาก
ภาคสว่นตา่ง ๆ ทัง้จากรัฐบาลและองค์กรตา่ง ๆ มาพบปะพดูคยุในประเดน็รอบด้านภายใต้
วตัถปุระสงค์เดียวกนั นัน่คือการน าเอาผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีหลากหลายทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมา
พดูคยุกนัเพ่ือรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
ผู้จดังานประกอบไปด้วย กรอบอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
(UNFCCC) ร่วมกบั คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาชาตสิ าหรับเอเชียและ
แปซิฟิก (ESCAP) องค์การสิ่งแวดล้อมแหง่สหประชาชาติ (UNEP) โครงการพฒันาแหง่
สหประชาชาต ิ (UNDP) ข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งองค์การสิ่งแวดล้อมแหง่สหประชาชาตแิละ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแหง่เดนมาร์ก (UNEP DTU Partnership) ธนาคารโลก (World Bank 
Group) ธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเชีย (ADB) สมาคมซือ้ขายใบอนญุาตปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกนานาชาติ (IETA) สถาบนัยทุธศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อมโลก (IGES) และศนูย์เครือขา่ย
เทคโนโลยีสภาพภมูิอากาศ (CTCN)       
ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

- ข้อมลูเพิ่มเตมิในการเข้าร่วมประชมุหรือเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดตอ่ทีมจดัการประชมุ 

climate-week@unfccc.int  

- ข้อมลูส าหรับผู้ ส่ือข่าวก่อนการประชมุ กรุณาติดตอ่ส านกัเลขาธิการจดัการประชมุท่ีกรุง

บอนน์ press@unfccc.int  

- ข้อมลูส าหรับผู้ ส่ือข่าวกในช่วงการประชมุท่ีกรุงเทพฯ ตดิตอ่ ทีมส่ือของ คณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาชาตสิ าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) 

sukanandan@un.org  

- เจ้าหน้าท่ีส่ือของ กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(UNFCCC) jhay@unfccc.int  

- ข้อมลูเพิ่มเตมิ www.regionalclimateweeks.org  

- สามารถติดตามและร่วมสนทนากบัเราทางส่ือสงัคมออนไลน์ได้ท่ี #APClimateWeek  
 
  

https://www.regionalclimateweeks.org/program-ap-monday
https://reg.unog.ch/event/29407/registration/
mailto:climate-week@unfccc.int
mailto:press@unfccc.int
mailto:sukanandan@un.org
mailto:jhay@unfccc.int
http://www.regionalclimateweeks.org/

