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ความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

Adaptation 

 

การปรับตัว หมายถึง การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบที่จะเกดิจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การสรางมาตรการปองกนัภยัพิบัติ

หรือสัญญาณเตือนภัยลวงหนา การเตรียมรับมือกับปญหาความมัน่คงทางอาหาร เปนตน 

หรือการปรับเปลี่ยนใหเขากบัลักษณะภูมอิากาศแบบใหม/แบบที่ไมคุนเคยจากแบบเดิม  

หรือสภาพภูมอิากาศที่มีตัวแปรของคุณสมบัติที่มอียูเปลี่ยนไปจากเดมิ    

Adaptation 
measures 

มาตรการในการปรับตัว หมายถงึ แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Adaptive 
capacity 

 

ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของระบบที่จะปรับตัวเมื่อเผชิญกับ

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ/ความรนุแรงของสภาวะอากาศ ทําใหลดระดับความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งหมายรวมถงึความสามารถของบุคคล ครัวเรือน ชมุชน และ

เมืองในการเลอืกใชยุทธศาสตรเพื่อสรางทางเลือกและตอบสนองตอโอกาสเพื่อจัดการกับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางออม  

City Intervention การดําเนินกจิกรรมหรือโครงการใดๆ ของเมือง เพื่อใหเมืองสามารถปรบัตัวและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได 

Climate / 
climatologist 

สภาพภูมิอากาศ / นักวทิยาศาสตรดานสภาพภูมิอากาศ 

Climate change 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ หมายถงึ ลักษณะอากาศที่มกีารเบี่ยงเบนไปจากคา

ปกติในทิศทางใดทิศทางหนึง่ติดตอกันเปนระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศในหลายรูปแบบ เชน การเปลีย่นแปลงของปรมิาณน้าํฝน สภาพอากาศทีเ่ลวราย 

เชน พาย ุ น้ําทวม และความแหงแลง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการเพิ่มข้ึนของ

ระดับน้ําทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทาํใหภัยธรรมชาติมลัีกษณะเปลี่ยนแปลง

ไป  ทัง้ความถี ่ความรนุแรง ระยะเวลา และความยาวนานของการเกิดภัย 

Climate impact 

 

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การลดลงของปริมาณน้ํา 

การเออลนของน้าํทะเลบริเวณชายฝง การเปลี่ยนแปลงการผลิตในภาคเกษตรกรรมและ

ประมง การแพรกระจายและการระบาดของโรคตางๆ และการเคลื่อนยายถิ่นของประชากร 

ยอมสงผลกระทบตอเมือง และชวีิตความเปนอยูของประชากรเมอืงอยางชัดเจน และ

ผลกระทบตางๆ อาจจะรุนแรงยิ่งขึน้หากไมมีการบริหารจัดการที่ดี เชน การวางผงัเมืองและ
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การจัดการการใชที่ดินทีย่ังไมมีประสิทธิภาพและมีอยางจํากัด การขาดแคลนโครงสราง

พื้นฐานและทีอ่ยูอาศัย การไมสามารถเขาถึงบริการตางๆ และความไมพรอมของประชากร

เมืองและระบบการบริการเมื่อเผชิญเหตฉุุกเฉิน อยางไรก็ตาม ผลกระทบตางๆ เหลานี้ยงั

เกิดขึ้นจากปจจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ซึง่รวมถงึ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การใชที่ดิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 

การเจริญเตบิโตของเมืองและประชากร รวมทัง้การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในดานการเขาถึงบริการและโครงสรางพื้นฐาน ก็มีผลตอระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเมืองดวยเชนกนั 

Climate risk ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง ความนาจะเปนของ

เหตุการณและระดับของผลกระทบที่จะเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Coping capacity 

 

ขีดความสามารถในการรบัมือ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติการระยะสั้นเพื่อรับมือกับ

ความเสีย่งที่จะเกิดขึ้นฉับพลนั มากกวาที่จะเปนการปรับเปลี่ยนตอการคุกคามหรือการ

เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องหรือถาวร  ในบางกรณีอาจจะทาํใหทรัพยากรหมดไป 

ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มความเสี่ยงจากภัยอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้าํอีก  ดังนัน้จงึมีความ

เปนไปไดที่ความ สามารถในการรับมือนี้ อาจจะสงผลเสียตอการปรับตัวอยางยั่งยนืใน

ระยะยาวได 

Disaster Risk 
Reduction (DRR) 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  หมายถึง การดําเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ปองกัน หรือ

จํากัดความเสยีหายและผลกระทบที่จะเกดิขึ้นจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ   

Exposure การเปดรับ ในที่นี้หมายถงึ โอกาสทีจ่ะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิเชน น้ําทวม 

วาตภัย และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

Forecast 

 

การพยากรณ หมายถงึ “การทํานายที่ดีที่สุด” โดยอางองิจากประสบการณ ความรู

เกี่ยวกับการทาํนายทั้งหมด และความนาเชื่อถือของผูพยากรณ ตัวอยางเชน นกัพยากรณ

อากาศทางโทรทัศนอาจจะบอกวาพรุงนี้ในตอนบาย 15 นาฬิกา มโีอกาส 70 % ทีฝ่นจะตก 

เพราะวา 70 % ของการทาํนายโดยแบบจําลองบงชี้วาจะมีฝนตกและแนวของมวลอากาศ

เย็นกําลงัเคลื่อนตัวเขามาในคืนนี้  

Global warming ภาวะโลกรอน หมายถงึ อุณหภูมิของอากาศที่ผิวโลกเพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากมลภาวะใน

อากาศ หรือปรากฏการณธรรมชาติที่ปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชัน้บรรยากาศ 
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Institutional 
capacity 

สมรรถนะดานสถาบัน/ขีดความสามารถของสถาบัน เปนตัวชีว้ัดความสามารถของ

หนวยงาน/องคกรในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของ

หนวยงานที่เกีย่วของ ระดับการมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการ

ตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อ

ตอการดําเนินโครงการ 

Maladaptation การปรับตัวทีไ่มเหมาะสม หมายถึง การปรับตัวที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

หรือการปรับตัวที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงอืน่ๆ และสภาพแวดลอม ซึง่การปรับตัวในแงมุม

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จะหมายถงึตัวอยางเชน การปรบัตัวของชุมชนหนึ่งแต

ไปสงผลกระทบใหกับอีกชมุชนหนึง่ มีผลกระทบ/ความเปราะบางเพิม่มากขึ้น 

Meteorology / 
meteorologist 

อุตุนิยมวิทยา / นักอุตุนยิมวิทยา 

Modularity การออกแบบระบบหรืองานออกเปนสวนยอยๆ ซึ่งมหีนาที่หรือการทาํงานที่เปนอิสระตอกัน 

และสามารถนาํมารวมหรือประกอบกันเปนระบบหรือโครงสรางใหญได   

No-regrets 
planning 

 

การวางแผนแบบ “ไมมีเสยี”  คือ การดําเนนิงานที่ใหผลลัพธเชงิบวก ไมวาเงื่อนไขสภาพ

อากาศจะเปนเชนไรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกมากมายจะเปนอยางไร ตัวอยางของ

การวางแผนแบบ “ไมมีเสีย” จะมทีั้งเรื่องการเสริมสรางความตระหนกั ระบบการเตือนภัย

ลวงหนา การปรับปรุงระบบบริการใหดีข้ึน ระบบการระบายน้ํา การจดัการน้ําเสีย เปนตน มี

หลายกรณีที่การวางแผนแบบ “ไมมเีสีย” ตอบสนองตอปญหาปจจุบัน โดยมหีลักประกันวา

ยุทธศาสตรนีจ้ะเกิดประโยชนแบบเหน็ไดทันที และจะมีสวนทาํใหขีดความสามารถของ

เมืองในการรบัมือและปรับฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตสงูขึ้น 

Prediction 

 

การทาํนาย หมายถงึ ความเปนไปไดที่บางสิง่บางอยางจะเกิดขึน้ในอนาคตโดยอางอิงจาก

ส่ิงทีท่ราบและเปนอยูในปจจบัุน การทํานายจะขึน้อยูกบัปจจัยหลกัเพียงประการเดียว คือ 

สภาพของอากาศ (weather) และสภาพของภูมิอากาศ (climate) ที่เปนอยูในปจจุบันและ

ในอดีตที่ผานมา ไมไดข้ึนอยูกับการทํานายเกี่ยวกับการกอตัวของกาซเรือนกระจกใน

อนาคต ถอยแถลงหรือขอเขียนทีเ่ปนการคาดการณ เชน พรุงนี้จะมีฝนตก 70 % เปนการ

แสดงระดับความมัน่ใจของนกัวิทยาศาสตรวาจะเกิดเหตุดังกลาว  
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Projection 

 

การคาดการณสถานการณหรือแนวโนนในอนาคต หมายถงึ ความเปนไปได/แนวโนม

ที่บางสิ่งบางอยางจะเกิดขึน้ เมื่อพิจารณาทั้งเงื่อนไขตั้งตน (ส่ิงทีเ่กิดขึ้น ณ ปจจุบัน) และ

กลุมเงื่อนไขตางๆ ในอนาคตที่ดูมีน้าํหนักแตไมจําเปนวาจะตองเปนไปไดเสมอไป   คือ เปน

ถอยแถลงในลกัษณะทีว่า ถา ส่ิงนี้เกิดขึ้น จากนัน้ ส่ิงนั้นอาจจะเกิดขึ้นตามมา  เปนเรื่อง

ยากที่จะใหความเปนไปไดเปนเรื่องของการประเมินสถานการณหรือแนวโนมอนาคต 

เพราะการประเมินสถานการณหรือแนวโนมอนาคตมีเงื่อนไขกําหนดอยูที่ภาพจําลองลําดับ

เหตุการณในอนาคต เชน การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร หรืออัตราการทาํลายปา ซึ่งเปน

การคาดเดาทีไ่ดผานกระบวนการศึกษามาแลว  

Redundancy การมีแนวทางหรือทรัพยากรสาํรองเพือ่ใชดําเนินการ  คือ ระบบที่สามารถรับมือได 

จะตองทาํงานและบรรลุผลไดดวยวิธกีารหลายๆ อยาง เมื่อวิธีการใดไมสามารถทาํไดหรือ

ลมเหลว กย็ังมีวิธีการอื่นๆ ใหดําเนินการตอไปได 

Resilience 

 

การรับมือ การปรับและฟนตัว หมายถงึ การที่บุคคล ชุมชน หรือเมอืงมีความสามารถใน

การดํารงชวีิตไดอยางปลอดภัยหรือในระดบัที่ยอมรับได เมื่อใชกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) Resilience จะหมายถงึ ความสามารถในการปรับตัวเพื่อ

ฟนฟูกลับสูสภาพเดิมเมื่อเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึง่

ความสามารถดังกลาวนี ้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการเขาใจถึงผลที่จะตามมา และ

สามารถตอบสนองตอสถานการณที่เปลีย่นแปลงไป เพื่อลดระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบนั้นๆ  

Resilience 
indicator 

ตัวชี้วัดความสามารถในการรับมือและปรับฟนตัว หมายถงึ ส่ิงทีจ่ะบงบอกไดวาบุคคล 

ชุมชน หรือเมอืงมีความสามารถในการรบัมือและปรับฟนตัวมากนอยแคไหน  

Scenario 

 

ภาพจาํลองลาํดับเหตุการณในอนาคต หมายถงึ การคาดเดาที่ไดผานกระบวนการ

ศึกษามาแลว โดยเปนการคาดเดาเกีย่วกับเงื่อนไขที่เปนไปไดในอนาคตหรือเร่ืองราวที่มี

หลักฐานอางอิงมาจากการวิจัย การปลอยกาซเรือนกระจกที่ถกูนํามาใชในแบบจําลอง

สภาพภูมิอากาศคือภาพจําลองระดับของกาซเรือนกระจกที่เปนไปไดในอนาคต โดยเปน

การจําลองที่อางอิงมาจากภาพจาํลองการขยายตัวของประชากรในอนาคต การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี และการใชที่ดิน ภาพจาํลองกาซเรือนกระจกเปนเรื่องของ

แนวโนมระยะยาว ไมใชเร่ืองของความผันผวนในระยะสัน้  

Sensitivity ความออนไหว หมายถงึ ระดับที่ระบบไดรับผลกระทบไมวาจะเปนในทางดีหรือทางราย โดย

ตัวกระตุนที่เกีย่วของกับสภาวะอากาศ 
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Uncertainty 

 

ความไมแนนอน หมายถึง การไมสามารถบอกไดแนนอนหรือแบบชีช้ัดไดวา ณ ปใดปหนึ่ง

ในอนาคต หรือ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง สภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนไปอยางไร 

Urban เมือง หมายถงึ พื้นที่ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน และมีอัตราการการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานสูงมากกวาบริเวณอื่น และอาจมีการใชประโยชนเกิน

ขีดจํากัดสูงสุดของระบบนิเวศที่จะรับได 

Urban Climate 
Resilience 
Strategy 
(UCCR) 

ยุทธศาสตรการรับมือและปรับฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง  
หมายถงึ การที่เมืองมีแนวทางในการปรับตัว จัดการ ปองกัน และแกไขผลกระทบหรือ 

ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมือง และสามารถกลับคืน

สูสภาพเดิมไดโดยเร็ว โดยอาศัยทรัพยากรและระบบตางๆ ที่มีอยูในเมือง อาทิเชน ระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ ระบบโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบ

เศรษฐกจิ ระบบการบริหารจัดการตางๆ องคความรูตางๆ ชุมชน และหนวยงานหรอืองคกร

ตางๆ ที่มีอยูในเมือง 

Vulnerability ความเปราะบาง หมายถงึ ความออนไหวหรือไมสามารถรับมือกบัผลกระทบที่เลวรายที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถงึความแปรปรวนและความรุนแรงของ

สภาวะอากาศ  

Vulnerable 
community 

 

ชุมชน/กลุมเปราะบาง หมายถงึ ประชากรหรือชุมชนในเมืองนัน้ๆ สามารถเขาถงึระบบซึ่ง

ตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต (น้ํา อาหาร และที่พกัอาศัย หรือระบบ

บริการอื่นๆ เชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธารณสุข ความมัน่คงและความ

ปลอดภัย) ไดนอยมาก หรือสามารถเขาถึงไดนอยลง และอาจจะไมสามารถเขาถึงไดเลย 

และเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ จะทาํใหฟน

ตัวกลับสูสภาพปกติไดยากหรือใชเวลานานหรืออาจฟนตัวไมไดเลย  

 



	
The Materials consist of:

•	Participant	Guides
•	Activities
•	 	Supporting	Materials:		

case	studies,	working	papers,	tools,	and	resource	links

Series 1: Establishing Resilience Principles introduces	the	Climate	
Resilience	Framework	and	shared	learning	dialogue	process,	
and	gets	lead	partners	started	in	the	climate	resilience	planning	
process.

Series 2: Understanding Vulnerability systematically	walks	lead	
partners	through	the	steps	involved	in	conceptualizing,	compiling,	
analyzing	and	utilizing	an	initial	vulnerability	and	climate	risk	study.

Series 3: Building Resilience	teaches	the	steps	required	to	identify,	
priorititize,	implement	and	evaluate	actions	designed	to	build	
climate	resilience.

TRAINING.I-S-E-T.ORG



ISET-INTERNATIONAL’S MISSION

The	Institute	for	Social	and	Environmental	Transition-
International	catalyzes	transformative	changes	toward	

a	more	resilient	and	equitable	future.	Through	research,	
training	and	implementation	activities,	we	improve	
understanding	and	elevate	the	level	of	dialogue	and	

practice	as	society	responds	to	natural	resource,	
environmental	and	social	challenges.	We	serve	as	a	

framework	for	equal	collaboration	among	individuals	and	
organizations	in	the	North	and	South.

CONTACT US
948	North	Street,	Suite	9

Boulder,	Colorado	80304,	U.S.A.
Tel:	720.564.0650

TRAINING@ i-s-e-t.org



The	Climate	Resilience	Framework	is	an	analytical,	systems-based	

approach	to	building	resilience	to	climate	change.	The	goal	of	this	structured	

framework	is	to	build	networked	resilience	that	is	capable	of	addressing	

emerging,	indirect	and	slow-onset	climate	impacts	and	hazards.		

ISET-International	is	using	this	framework	with	cities	across	Asia	to	build	

local	capacity	for	climate	change	resilience	with	funding	from		

The	Rockefeller	Foundation,	USAID	and	The	American	Red	Cross.	

We	invite	you	to	visit	the	Climate	Resilience	Framework:		

Training	Materials	online:	TRAINING.I-S-E-T.ORG

Contact us:	Training@ I-S-E-T.org
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