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บทนํา
กลุ่มวันศุกร์เพ่ืออนาคต

สามปีก่อน ด้วยการประท้วงโดยล�าพังของเด็กคนหนึ่ง กลุ่มวันศุกร์
เพื่ออนาคต (Fridays for Future) ได้ถือก�าเนิดขึ้น ในเวลา 
ไม่กีเ่ดือนผูป้ระท้วงได้เพิม่ขึน้เป็นกว่าหนึง่ล้านคนในกว่า 120 ประเทศ 
เยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกได้รวมตัวกันเพื่อส่งเสียงเรียกร้อง
ให้มีการปกป้องโลก และอนาคตของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือภัยคุกคามยิ่งใหญ่ท่ีสุดที่เด็ก
และเยาวชนทั่วโลกก�าลังเผชิญ เรารู้เรื่องดังกล่าวมานานแล้ว 
ทั้งจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องราวที่ได้ยินจากท่ัวโลก 
และสิง่ทีไ่ด้เหน็ด้วยตาตวัเอง แต่ตอนนีเ้รามกีารวเิคราะห์ความเสีย่ง 
ต่อสภาพภมูอิากาศเป็นครัง้แรกจากมมุมองทีส่�าคญัทีส่ดุคอืมมุมอง
ของพวกเราเอง

ดัชนีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็กซึ่งได้รับการพัฒนาโดย
ยนูเิซฟแสดงให้เหน็ว่า เดก็หนึง่พนัล้านคน หรอืเกอืบครึง่ของเดก็ท่ัวโลก 
ตกอยูใ่น “ความเสีย่งขัน้สงูสดุ” ต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นแล้ว

เด็กคือผู้แบกรับภาระยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เพราะไม่เพียงพวกเขาจะมีความเปราะบางมากกว่าผู้ใหญ่
ต่อสภาพอากาศแบบสุดโต่ง มลพิษ และโรคระบาด แต่โลก
ยังกลายเป็นสถานที่อันตรายต่อการด�ารงชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ

ความแห้งแล้ง ไฟป่า และพายุ คาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิโลกยังคงร้อนขึ้นเรื่อย ๆ  ระบบอาหาร
และน�้าซึ่งมีความส�าคัญจะล้มเหลว และหลายเมืองจะจมอยู่ใต้น�้า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือภัยคุกคามยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่เด็กและเยาวชนทั่วโลกก�าลังเผชิญ ดังนั้น พวกเราจึงต้อง
ลุกขึ้นมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในบังกลาเทศ พายุไซโคลน ความแห้งแล้ง น�้าท่วม การรุกของ
น�้าเค็มและความเสื่อมโทรมของแม่น�้าท�าให้ Tahsin ต้องลงมือท�า
อะไรบางอย่าง เขาก�าลงัสร้างความตระหนกัรู้เกีย่วกบัแม่น�า้ล�าคลอง
ที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติกและตลิ่งแม่น�้าที่พังทลายอย่างรุนแรง

ในฟิลิปปินส์ Mitzi เป็นแกนน�าเยาวชนในการต่อสู้เพื่อเรียกร้อง
ความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ ไม่นานมานี้ เธอต้องติดอยู่ใน
บ้านหลังหนึ่งโดยปราศจากไฟฟ้าเป็นเวลาสองวันในช่วงที่เกิด
พายุไต้ฝุ่น โดยอาจไม่รู้เลยว่าบ้านของเธอถูกน�้าท่วมไปแล้วหรือยัง 
หรือแม่ของเธอจะปลอดภัยหรือไม่

ในซิมบับเว Nkosi ตั้งค�าถามว่าเขาจะไปโรงเรียนได้อย่างไรภายใต้ 
“ดวงอาทิตย์ที่ร้อนระอุ” เขาเป็นนักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาแล้ว
หลายปี แต่ก�าลงักลวัว่าความพยายามของเขาอาจไม่ประสบความส�าเรจ็
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พวกเราทุกคนต่างมีความกลัวดังกล่าว รัฐบาลประเทศต่าง ๆ 
บอกว่าจะปกป้องพวกเรา แต่พวกเขากลบัยงัไม่ได้ใช้ความพยายาม
มากเพียงพอที่จะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อไม่ให้ท�าลายชีวิตและอนาคตของพวกเรามากไปกว่านี้

เมื่อปี 2532 เกือบทุกประเทศในโลกเห็นพ้องว่าเด็กมีสิทธิจะได้
อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้ดื่มน�้าและ
ทานอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนั้น เด็กยังมีสิทธิจะได้เรียนรู้ 
พักผ่อน และเล่นสนุก แต่ผู้น�าประเทศต่าง ๆ กลับไม่ปฏิบัติตาม
สญัญาดงักล่าวและยงัคงเพกิเฉยต่อการด�าเนนิงานเพือ่เปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

อนาคตของพวกเราก�าลงัถูกท�าลาย สทิธขิองพวกเราก�าลงัถูกละเมดิ 
และการร้องขอของพวกเราก�าลงัถกูเพกิเฉย แทนทีจ่ะได้ไปโรงเรยีน
หรืออยู่ในบ้านที่ปลอดภัย เด็กต้องทุกข์ทนอยู่กับความหิวโหย 
ความขดัแย้ง และโรคระบาดทีอ่นัตรายถึงชีวิต เนือ่งจากการเปลีย่นแปลง
อย่างรุนแรงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์
ดังกล่าวก�าลังผลักดันให้เด็กเล็ก ๆ ที่ยากจนและเปราะบางที่สุด
ถล�าลึกสู่ความยากจน ซึ่งเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นที่พวกเขาจะลุกขึ้นมา
ยืนหยัดได้อีกครั้งหากเกิดพายุไซโคลนหรือไฟป่าครั้งต่อไป

ดชันคีวามเสีย่งต่อสภาพภมูอิากาศของเดก็เป็นการจดัอนัดบัประเทศ
บนพื้นฐานความเปราะบางของเด็กต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศท่ีสุดโต่ง ดัชนีดังกล่าวพบว่าเด็กในสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง ชาด ไนจีเรีย กินี และกินีบิสเซา คือกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านี้คือประเทศที่มีส่วนน้อยที่สุดในการ
ก่อปัญหาดังกล่าว โดย 33 ประเทศแรกที่มีความเสี่ยงขั้นสูงสุด
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันเพียงร้อยละ 9 
ของปรมิาณท่ัวโลก ขณะท่ีประเทศท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากที่สุด 10 อันดับแรกมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รวมกันถึงร้อยละ 70 ของปริมาณทั่วโลก โดยมีเพียงประเทศเดียว
ในกลุ่มดังกล่าวที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงขั้นสูงสุด

เราไม่อาจปล่อยให้ความไม่เป็นธรรมดังกล่าวด�าเนินต่อไป คงเป็น
เรื่องไม่ถูกต้องนักเมื่อประเทศที่สร้างปัญหาน้อยที่สุดกลับต้อง
แบกรับผลกระทบมากที่สุดและก่อนประเทศอื่น ๆ

รฐับาลและภาคธรุกจิต้องร่วมมอืกันเพือ่เร่งแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ต้นเหตุ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement)

รายงานฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ก่อนการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ที่เมืองกลาสโกว์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ประเทศต่าง ๆ ยังคงมี
เวลาแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายที่สุด
เกิดข้ึน ด้วยการก�าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้เป็นไปตามความตกลงปารีส และด�าเนินการอย่างจริงจัง
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจให้พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง

ขณะเดียวกัน เราต้องค้นหาวิธีการเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและ
ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติที่ก�าลัง
เกิดขึ้นแล้ว

เราจะยังคงเรียกร้องต่อไปอย่างไม่ลดละจนกว่าผู้มีอ�านาจตัดสินใจ
จะเปลี่ยนแปลงทิศทางสู่อนาคตของมวลมนุษยชาติ เรามีหน้าที่
สร้างความตระหนกัรูแ้ละเรยีกร้องให้มกีารด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน 
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์วันหนึ่งเมื่อสามปีก่อนยังคงเกิดข้ึนในทุกวัน
ศุกร์เร่ือยมาจนปัจจุบัน เรามีหน้าที่ต่อกันและกัน รวมทั้งต่อ
เด็กน้อยที่เล็กเกินกว่าจะจับปากกาหรือไมโครโฟน แต่พวกเขา
กลับก�าลังเผชิญความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเรา การรณรงค์
ด้านสภาพภูมิอากาศโดยเยาวชนจะยังเดินหน้าและเติบโตต่อไป 
เราจะยงัยนืหยดัต่อสูเ้พือ่สิง่ทีถ่กูต้อง เพราะพวกเราไม่มทีางเลอืกอ่ืน

เราต้องรู้ว่าเราก�าลังยืนอยู่จุดใด มองการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศว่าเป็นวิกฤติ และด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให ้
เราสามารถส่งมอบโลกที่อยู่อาศัยได้สู่คนรุ่นต่อไป

ลงนาม

Adriana Calderón เม็กซิโก
Farzana Faruk Jhumu บังกลาเทศ
Eric Njuguna เคนยา
Greta Thunberg สวีเดน

กลุ่มวันศุกร์เพ่ืออนาคต



บทนํา
ผู้อํานวยการบริหารยูนิเซฟ
เฮนเรียตตา โฟร์

วิกฤติสภาพภูมิอากาศคือวิกฤติสิทธิเด็ก คลื่นความร้อน ไฟป่า และ
น�้าท่วมที่มีความรุนแรงในหลายประเทศคือสัญญาณเตือนของ 
“ความปกติใหม่” ที่ท้าทาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเราต่างรู้หนทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องไม่สมเหตุผลที่เด็กและเยาวชนในวันน้ีต้อง
เผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน

เด็กและเยาวชนทั่วโลกก�าลังเรียกร้องด้วยเสียงอันดังและชัดเจน
ให้มีการเปลี่ยนแปลง ผ่านการประท้วง ผ่านกิจกรรมบนสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม 
เพราะการท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการเดิม ๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป

รายงานฉบับนี้เป็นการน�าเสนอมุมมองอย่างรอบด้านเป็นครั้งแรก
เกี่ยวกับความเสี่ยงและความเปราะบางของเด็กต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผ่านดัชนีความเสี่ยงต่อ
สภาพภูมิอากาศของเด็ก

เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเด็กมีความเปราะบางมากกว่าผู้ใหญ่ต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 
แต่สิง่ทีร่ายงานฉบบันีแ้สดงให้เหน็เป็นครัง้แรกคอื จ�านวนทีแ่น่นอน
ของเดก็ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและสภาพภมูอิากาศ
ที่หลากหลายและเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งกระตุ้น เสริมก�าลัง และเพิ่ม
ความรุนแรงให้กันและกัน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและ
การเข้าถึงบริการที่จ�าเป็นต่าง ๆ เช่น บริการสุขภาพ การศึกษา 
น�้าสะอาด และสุขาภิบาล เพื่อให้เราได้เห็นภาพที่แท้จริงของ
ผลกระทบของวิกฤติสภาพภูมิอากาศต่อเด็ก

เดก็แทบทกุคนบนโลกใบนีต้้องสมัผสักบัอนัตราย การเปลีย่นแปลง
อย่างรนุแรง หรอืปัญหาสิง่แวดล้อมและสภาพภมูอิากาศอย่างน้อย 
หนึ่งประเภท เช่น คลื่นความร้อน พายุไซโคลน มลพิษทางอากาศ 
น�้าท่วม หรือการขาดแคลนน�้า แต่เด็กจ�านวนมากถึง 850 ล้านคน 
หรือประมาณหนึ่งในสามของประชากรเด็กทั่วโลก ต้องสัมผัสกับ
ภัยเหล่านี้ตั้งแต่สี่ประเภทข้ึนไป ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
อย่างยิ่งต่อการอยู่อาศัย เล่นสนุก และเติบโตของเด็ก

ดัชนีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็กแสดงให้เห็นว่า 
เด็กประมาณหนึง่พนัล้านคน หรอืเกอืบครึง่ของประชากรเดก็ทัว่โลก 
อาศยัในประเทศทีม่ ี“ความเสีย่งขัน้สงูสดุ” จากผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เดก็เหล่านีต้้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลง
อย่างรุนแรงหลายด้านพร้อมกัน และมีความเปราะบางสูงจากการ
ขาดแคลนบริการที่จ�าเป็นต่าง ๆ ดังนั้น การอยู่รอดของเด็กเหล่านี้
จึงก�าลังถูกคุกคามจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

การแก้ไขวกิฤติสภาพภูมิอากาศต้องการความร่วมมือจากทกุภาคส่วน 
ของสังคม รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้องก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
ที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อเด็ก ภาคธุรกิจต้องมีแนวปฏิบัติในการ
ด�าเนินธุรกิจที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
เด็กทุกคนต้องพึ่งพิง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ก่อมลพิษ
ในสิง่แวดล้อมต้องลดลง บรกิารส�าหรบัเดก็ต้องค�านงึถงึความยดืหยุน่
ด้านสภาพภูมอิากาศและความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม โรงเรยีนต่าง ๆ  
ต้องพัฒนาทักษะสีเขียวให้แก่นักเรียน เด็กและเยาวชนควรได้รับ
การยอมรบัและการรบัฟังในฐานะทีพ่วกเขาคอืผู้น�าการเปล่ียนแปลง
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ปี 2565 เป็นปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ห้าปี ซึ่งเป็นแนวทาง
การด�าเนินการของยูนิเซฟในกว่า 190 ประเทศและดินแดนทั่วโลก 
ในการหารือกับเยาวชนกว่า 200,000 คนเพื่อก�าหนดประเด็นและ
กระบวนการท�างานของยูนิเซฟในหลายสิบปีข้างหน้า เยาวชน
เรียกร้องให้มีการด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเยาวชนคนหนึ่งในบาร์เบโดส 
กล่าวว่า “แม้คนรุ่นก่อนจะเป็นผู้ก่อปัญหา แต่พวกเราคือกลุ่มที ่
ต้องแบกรับความเสี่ยง พวกเราจึงต้องพยายามให้มากขึ้น  
เพราะพวกเราควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนรุ่นก่อนท่ีจะได ้
สูดอากาศบริสุทธิ์”

แม้อนาคตจะน่ากังวล แต่เราก็ยังมีโอกาสและสามารถแก้ไขมันได้ 
รายงานฉบับนี้ย�้าให้เห็นว่าเรายังมีทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา โดยแต่ละทางเลอืกจะช่วยในการก�าหนดแนวทางด�าเนนิการ
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มท่ีตกอยู่ในความเสี่ยงขั้นสูงสุด ที่ส�าคัญที่สุด 
เราสามารถส่งต่อโลกที่อยู่อาศัยได้ให้คนรุ่นต่อไปได้ ทุกอย่างที่เรา
ลงมือท�าในวันนี้จะช่วยให้เด็กจัดการแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ 
ในอนาคตไม่ให้เลวร้ายลงไปอีกได้ ในโอกาสที่เราก�าลังฉลอง
การครบรอบ 75 ปีของยนิูเซฟ ขอให้พวกเราร่วมกันสร้างส่ิงแวดล้อม
ใหม่ที่เหมาะสมส�าหรับเด็กทุกคน

เด็กทุกคนมีสิทธิด�ารงอยู่บนโลกที่อยู่อาศัยได้

เฮนเรียตตา โฟร์
ผู้อ�านวยการบริหารยูนิเซฟ
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รายงานสรุป

วิกฤติสภาพภูมิอากาศคือความท้าทายต่อ
สิทธิของเด็กและมนุษยชนในยุคปัจจุบัน และ
ก�าลงักอ่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่ความเป็นอยู่
ของเดก็ทัว่โลก การท�าความเขา้ใจวา่เดก็มคีวาม
เปราะบางอย่างไรและเป็นเด็กในประเทศใดบ้าง
จึงมีความส�าคัญต่อการตอบสนองต่อวิกฤติ
ดังกล่าว ดัชนีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ
ของเดก็ท�าให้เราเหน็ภาพรวมของความเปราะบาง 
และความเสี่ยงของเด็กต่อผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างรอบด้าน
เป็นครัง้แรก ซ่ึงจะช่วยในการจัดล�าดับความ
ส�าคัญของการด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม
ที่มคีวามเสี่ยงที่สดุ และช่วยใหเ้ราสามารถสง่ตอ่
โลกที่อยู่อาศัยได้ให้คนรุ่นต่อไป 

เราก�าลังก้าวล�้าเส้นเขตแดนด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 

เราก�าลังก้าวล�้าเส้นเขตแดนที่ส�าคัญของระบบธรรมชาติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการเพิ่มขึ้นของมลพิษในอากาศ ดิน น�้า และ
มหาสมุทร สิ่งอันตราย การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหา
ด้านสิง่แวดล้อมและสภาพภมูอิากาศ ก�าลงัส่งผลกระทบอย่างรนุแรง
ต่อความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลก เมื่อเส้นเขตแดนเหล่านี้ถูกท�าลาย 
สมดุลทางธรรมชาติอันเปราะบางที่อารยธรรมมนุษย์พึ่งพาอาศัย
ในการด�ารงชีพก็ถูกท�าลายลงเช่นกัน เด็กทั่วโลกไม่สามารถพึ่งพา
เง่ือนไขเหล่าน้ีได้อีกต่อไป และต้องพยายามหาหนทางเดินไป
ข้างหน้าในโลกที่อันตรายและไม่แน่นอนยิ่งขึ้นในอนาคต

ดงันัน้ วกิฤตสิภาพภมูอิากาศจงึก�าลงักอ่ใหเ้กดิวกิฤติ
สิทธิเด็ก ทั้งวิกฤติน�้า วิกฤติสุขภาพ วิกฤติการศึกษา วิกฤติ
การปกป้องคุม้ครอง และวกิฤตกิารมส่ีวนร่วม ซ่ึงล้วนเป็นภยัคกุคาม
ความอยู่รอดของเดก็ ผลกระทบเหล่านีเ้ป็นการลิดรอนสิทธขิองเดก็
ซึ่งได้รับการรับรองโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

ทีเ่ลวร้ายยิง่กว่านัน้คอืนีเ่ป็นเพยีงจดุเริม่ต้น คณะกรรมการระหว่าง
รฐับาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change – IPCC) ระบุว่า การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกทัว่โลกต้องลดลงครึง่หนึง่ภายในปี 2573 และเหลอืศูนย์
ภายในปี 2593 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายไปกว่านี้ 
แต่ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ดังกล่าว ทั้งนี้ มีเพียงการด�าเนินการอย่างจริงจังให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายดงักล่าวเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้เราสามารถส่งต่อโลกทีอ่ยูอ่าศยั
ได้ให้คนรุ่นต่อไป



 

บนพื�นฐานของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ท่ีมีรายละเอียดสูง รายงานฉบับนี�นําเสนอข้อเท็จจริงใหม่
ในระดับโลกเก่ียวกับจํานวนเด็กท่ีกําลังเผชิญกับส่ิงอันตราย การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง
และปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
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แผนท่ี 3

เด็ก 820 ล้านคน (มากกว่าหน่ึงในสาม 
ของประชากรเด็กท่ัวโลก) กําลังเผชิญกับ
คล่ืนความร้อน  สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้ม
เลวร้ายลงเน่ืองจากอุณหภูมิเฉล่ียของโลกกําลังสูงขึ�น
และรูปแบบอากาศกําลังแปรปรวนอย่างรุนแรง ทั�งนี�
ปี 2563 คือปีท่ีโลกมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดในประวัติศาสตร์

เด็ก 400 ล้านคน (เกือบ 1 ใน 6 
ของประชากรเด็กท่ัวโลก) กําลังเผชิญกับ
พายุไซโคลน สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้ม
เลวร้ายลง เน่ืองจากพายุไซโคลนท่ีมี
ความรุนแรง (ระดับ 4 และ 5) เกิดบ่อยขึ�น 
ปริมาณฝนตกหนักเพ่ิมขึ�น และรูปแบบ
ของพายุไซโคลนก็มีการเปล่ียนแปลง

เด็ก 330 ล้านคน
(1 ใน 7 ของประชากรเด็กท่ัวโลก)
กําลังเผชิญกับนํ�าท่วมจากแม่นํ�า  
สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้ม
เลวร้ายลงเน่ืองจากการละลาย
ของนํ�าแข็งขั�วโลก และปริมาณ
หยาดนํ�าฟ�าในชั�นบรรยากาศ
เพ่ิมขึ�นเพราะอุณหภูมิโลก
ท่ีสูงขึ�น

เด็ก 240 ล้านคน (1 ใน 10 ของประชากรเด็กท่ัวโลก)
กําลังเผชิญกับนํ�าท่วมชายฝ่ัง สถานการณ์ดังกล่าว
มีแนวโน้มเลวร้ายลง เน่ืองจากระดับนํ�าทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ�นเร่ือย ๆ
โดยผลกระทบจะย่ิงรุนแรงขึ�นเม่ือเกิดพร้อมกับคล่ืนพายุซัดฝ่ัง

เด็ก 920 ล้านคน (กว่าหน่ึงในสามของประชากรเด็ก 
ท่ัวโลก) กําลังเผชิญกับการขาดแคลนนํ�า สถานการณ์
ดังกล่าวมีแนวโน้มเลวร้ายลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศทําให้ความแห้งแล้งและความผันผวน

ของปริมาณนํ�าระหว่างฤดูกาลและระหว่างปี รวมทั�งการ
ปนเปื� อนในนํ�าเกิดบ่อยและรุนแรงขึ�น นอกจากนั�น 

ความต้องการและการแก่งแย่งนํ�าจะเพ่ิมขึ�น
ซ่ึงส่งผลให้ทรัพยากรนํ�าลดลง

เด็ก 600 ล้านคน (กว่า 1 ใน 4
ของประชากรเด็กท่ัวโลก)

กําลังเผชิญกับโรคติดเชื�อโดยแมลง
เช่น มาลาเรีย และไข้เลือดออก สถานการณ์

ดังกล่าวมีแนวโน้มเลวร้ายลง เน่ืองจากเง่ือนไข
สภาพอากาศและอุณหภูมิท่ีเอื�อต่อการ
ขยายตัวของยุงและเชื�อโรคท่ีทําให้เกิด

การแพร่ระบาด

เด็ก 2 พันล้านคน (เกือบร้อยละ 90
ของประชากรเด็กท่ัวโลก) กําลังเผชิญกับ

มลพิษในอากาศท่ีมีค่าเกิน 10 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร สถานการณ์ดังกล่าว

มีแนวโน้มเลวร้ายลง นอกเสียจาก
จะมีการลดการสันดาปของเชื�อเพลิง

ฟอสซิลท่ีเป�นต้นเหตุของ
มลพิษในอากาศ

เด็ก 815 ล้านคน (กว่าหน่ึงในสามของประชากรเด็กท่ัวโลก)
กําลังเผชิญกับมลพิษจากสารตะก่ัว เน่ืองจากต้องสัมผัส

กับอากาศ นํ�า ดิน และอาหารท่ีปนเปื� อน สถานการณ์ดังกล่าว
มีแนวโน้มเลวร้ายลง หากยังไม่มีการผลิตและการบริโภค

อย่างมีความรับผิดชอบ และการนําผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารตะก่ัว
เป�นส่วนประกอบกลับมาใช�ใหม่

แผนท่ี 13

แผนท่ี 12 แผนท่ี 21

แผนท่ี 11

แผนท่ี 5

แผนท่ี 20

แผนท่ี 14

เหตุการณ์
ท่ีเกิด

แบบฉับพลัน

การเปล่ียนแปลง
อย่างช�า ๆ

ความเส่ือมโทรม
และปัญหา
ส่ิงแวดล้อม



6

5

4

3

2

1
เด็กเกือบทุกคนในโลก (มากกว่าร้อยละ 99) 
เผชิญกับส่ิงอันตราย การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง 
และปัญหาส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
อย่างน้อย 1 ประเภท

เด็ก 2.2 พันล้านคน เผชิญกับส่ิงอันตราย 
การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาส่ิงแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 2 ประเภท

เด็ก 1.7 พันล้านคน เผชิญกับส่ิงอันตราย 
การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาส่ิงแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 3 ประเภท

เด็ก 850 ล้านคน เผชิญกับส่ิงอันตราย 
การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาส่ิงแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 4 ประเภท

เด็ก 330 ล้านคน เผชิญกับส่ิงอันตราย 
การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาส่ิงแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 5 ประเภท

เด็ก 80 ล้านคน เผชิญกับส่ิงอันตราย 
การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาส่ิงแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 6 ประเภท
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ภาพท่ี 1: ส่ิงอันตราย การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาส่ิงแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวเน่ืองกัน

เด็กมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจาก

• พวกเขามีความเปราะบางกว่าในทางกายภาพ รวมทั้งมีความ
สามารถน้อยกว่าในการอยูร่อดและทนทานต่อการเปลีย่นแปลง
อย่างรุนแรง เช่น น�้าท่วม ภาวะแล้ง สภาพอากาศที่รุนแรง และ
คลื่นความร้อน

• พวกเขามีระบบการท�างานภายในร่างกายที่เปราะบางกว่า 
สารที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว และมลพิษอื่น ๆ จึงส่งผลกระทบต่อ
เด็กมากกว่าผู้ใหญ่ แม้เด็กอาจได้รับสารพิษเหล่านี้ในปริมาณ
น้อยกว่า

• พวกเขามคีวามเส่ียงมากกว่าผูใ้หญ่ทีจ่ะเสยีชวีติจากโรคภยัไข้เจบ็ 
เช่น มาลาเรีย และไข้เลือดออก ซึ่งมีความรุนแรงขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• พวกเขายังมีชีวิตอีกไกล ดังนั้น ผลกระทบใดก็ตามที่พวกเขา
ได้รับจากความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นโอกาสที่สูญเสียไปตลอดชีวิต

สิ่งที่รายงานฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นครัง้แรกคือจ�านวน
ของเดก็ที่ตอ้งอาศยัในพืน้ที่ที่มสีิ่งอนัตรายดา้นส่ิงแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายและเกี่ยวเนื่องกัน

ประเดน็ส�าคญัคอืสิง่อนัตรายเหล่าน้ีมคีวามเก่ียวเน่ืองกัน สิง่อันตราย 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาสภาพภูมิอากาศและ
สิง่แวดล้อมเหล่านีไ้ม่ได้เกดิขึน้โดยล�าพงั ความแห้งแล้ง ปัญหาน�า้ท่วม 
สภาพอากาศท่ีรุนแรง ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ต่างเสริมก�าลังกัน ซ่ึงไม่เพียงแต่ท�าให้ผลกระทบมีความรุนแรงขึ้น 
แต่ยังท�าให้คนบางกลุ ่มในสังคมเข้าไม่ถึงโอกาสและท�าให้
ความไม่เท่าเทียมเพ่ิมขึน้ นอกจากนัน้ ปัญหาเหล่านียั้งมคีวามสมัพนัธ์
กับความเสี่ยงทางสังคม การเมือง และสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความเกี่ยวเนื่องระหว่างปัญหาต่าง ๆ  
ดังกล่าวท�าให้บางพื้นที่ในโลกมีอันตรายและความเสี่ยงยิ่งขึ้น
ส�าหรับเด็ก ซึ่งเป็นการบั่นทอนศักยภาพในอนาคตของพวกเขา



แผนท่ี 1: ส่ิงอันตราย การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหาส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวเน่ืองกัน
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จํานวนประเภทของส่ิงอันตราย
การเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง และปญหา

ความเส่ียงข้ันสูงท่ีสุด (ต้ังแต 5 ประเภทข้ึนไป)
ความเส่ียงสูง (4 ประเภท)
ความเส่ียงปานกลาง-สูง (3 ประเภท)
ความเส่ียงต่ํา-ปานกลาง (2 ประเภท)
ความเส่ียงต่ํา (1 ประเภท)

ท่ีมา: แผนท่ีน้ีรวบรวมขอมูลจาก World Resources Institute (WRI); United Nations Environment (UNEP); The Global Assessment Report, UNDRR; The Center for International Earth Science Informa
tion Network (CIESIN); The Malaria Atlas Project; Messina et al.; Kraemer et al.; The Climate Research Unit, University of East Anglia; The Atmospheric Composition Analysis Group และ 
UN World Population Prospects (ฉบับป 2562) โปรดดูรายละเอียดในระเบียบวิธีวิจัยในรายงานฉบับเต็ม
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ภาพท่ี 2: เด็กท่ีตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ของความเส่ียงและความเปราะบางจะเผชิญกับระดับความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ�นในภาพรวม

การขาดแคลนนํ�า นํ�าท่วมจากแม่นํ�า นํ�าท่วมชายฝ่ัง

พายุไซโคลน โรคระบาด มลพิษในอากาศ ดิน และนํ�า

แล
ะทํ
าใ
ห้เด

ก็ก
ลุ่มย

ากจนถลําลึกสู่ความยากจนยิ่งขึ�น

ความ
ไม่เท่าเทียมเพิม่ขึ�น ผล

กระ
ทบท่ีเ

สริมกําลังกันมีแนวโน้มทําให้

การเพ่ิมขึ�นของความเส่ียง
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง

ของสภาพภูมิอากาศ

การเพ่ิมขึ�นของความเปราะบาง
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง

ของสภาพภูมิอากาศ
เด็ก

ความขัดแย้ง
ความเปราะบาง
และการขาดการ
บริหารจัดการท่ีดี

ความยากจนและการขาด
การคุ้มครองทางสังคม

การขาดบริการสุขภาพ
และโภชนาการ

การขาดบริการ
นํ�าสะอาด สุขาภิบาล

และสุขอนามัย

การขาดการศึกษา

การขาดการเข้าถงึบรกิารท่ีจ�าเป็นส�าหรบัเดก็ เช่น บรกิาร
สขุภาพ โภชนาการ การศกึษา และการคุม้ครองทางสงัคม 
ท�าให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยง

สิง่อนัตรายทางสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อมไม่เพยีงส่งผลกระทบ 
เชิงลบต่อการเข้าถึงบริการที่จ�าเป็นของเด็ก แต่การขาดการเข้าถึง
บริการที่จ�าเป็นดังกล่าวยังท�าให้ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัวของพวกเขาลดลงด้วย ซ่ึงท�าให้พวกเขามีความ
เปราะบางเพิม่ข้ึนต่อสิง่อนัตรายทางสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม 
ดังนั้น วงจรอุบาทว์ (vicious cycle) จึงเกิดขึ้น ซึ่งท�าให้เด็กในกลุ่ม
เปราะบางยิ่งถล�าลึกเข้าไปในความยากจนและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายท่ีสุด
และเป็นภัยคุกคามถึงชีวิต

หนทางเดียวในการแก้ไขวิกฤติสภาพภูมิอากาศในระยะยาวคือการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
โดยต้องให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 เพ่ือให้อุณหภูมิของโลก
เพิ่มข้ึนไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับยุคก่อน
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการบรรเทา
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องใช้เวลา
หลายสิบปี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสายเกินไปส�าหรับเด็กในยุคปัจจุบัน 
นอกเสียจากว่าเราจะลงทุนอย่างมากในการปรับตัวและการสร้าง
ความยดืหยุน่ให้กบับรกิารทางสงัคมส�าหรบัเดก็จ�านวน 4.2 พนัล้านคน 
ทีจ่ะเกดิมาในอกี 30 ปีข้างหน้า พวกเขาจะต้องเผชญิกบัความเสีย่ง
ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ต่อความอยู่รอดและสภาพความเป็นอยู่ในอนาคต 
ทั้งนี้ การปรับตัวใด ๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินประเภท
และลักษณะของสิ่งอันตราย การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
และปัญหาทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระดับ
ความเปราะบางของเดก็ การท�าความเข้าใจความเปราะบางของเดก็
เป็นเรือ่งส�าคญัในการท�าความเข้าใจผลกระทบทัง้หมดของอันตราย
ทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมต่อความเป็นอยู่และความ
อยูร่อดของพวกเขา รายงานฉบบันีน้�าเสนอกรอบแนวคดิ เครือ่งมอื 

และการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและความเปราะบาง
ของเด็กต่อส่ิงอันตราย การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และปัญหา
ทางสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม เพือ่ช่วยในการจดัล�าดบัความ
ส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงที่สุด



 ภาพท่ี 3: ตัวแบบแนวความคิดและองค์ประกอบของดัชนีความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก 
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ดัชนีความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก

เสาหลักท่ี 1: ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง
และปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม

การขาดแคลนนํ�า สุขภาพและโภชนาการของเด็ก

การศึกษา

นํ�าสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย

ความยากจน เคร่ืองมือในการส่ือสาร
และการคุ้มครองทางสังคม

นํ�าท่วมจากแม่นํ�า

นํ�าท่วมชายฝ่ัง

พายุไซโคลนเขตร้อน

โรคระบาดโดยแมลง

คล่ืนความร้อน

มลพิษในอากาศ

มลพิษในดินและนํ�า

เสาหลักท่ี 2: ความเปราะบางของเด็ก

ดัชนีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก: รายงาน
ฉบับนี้น�าเสนอข้อเท็จจริงใหม่ ๆ  เกี่ยวกับความเปราะบาง
ของเด็กเพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่อ
สภาพภูมิอากาศจากมุมมองของเด็กเป็นครัง้แรก

ดชันคีวามเสีย่งต่อสภาพภมูอิากาศของเดก็ประกอบด้วยสองเสาหลัก 
ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อสิ่งอันตราย การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
และปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ 2) ความ
เปราะบางของเด็ก โดยเป็นการน�าตัวแปร 57 ตัวมารวมกันเพื่อ
วัดระดับความเสี่ยงของประเทศต่าง ๆ 

ดัชนีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ
ของเด็กแสดงให้เห็นว่า 
เด็กประมาณ 1 พันล้านคน 
(เกือบครึ่งหนึ่งของประชากร 

เด็กทั่วโลก) อยู่อาศัยในประเทศ 

ที่มีความเสี่ยงขัน้สูงสุด 



แผนท่ี 2: ดัชนีความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก

ระดับความรุนแรง

สูงท่ีสุด 
สูง 
ปานกลาง-สูง 
ต่ํา-ปานกลาง 
ต่ํา
ไมมีขอมูล

ท่ีมา: ดัชนีความเส่ียงตอสภาพภูมิอากาศของเด็กประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวนมากท่ีเก่ียวของกับส่ิงอันตราย การเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง และปญหาดานสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอม รวมท้ังความเปราะบางของเด็ก 
ดูบทท่ี 6: ระเบียบวิธีวิจัย ในรายงานฉบับเต็ม 
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1 6.7 9.8 8.7

2 7.0 9.4 8.5

2 8.8 8.1 8.5

4 7.7 8.9 8.4

4 6.4 9.5 8.4

4 7.0 9.3 8.4

7 7.3 8.9 8.2

7 6.8 9.2 8.2

9 7.2 8.6 8.0

10 6.5 8.9 7.9

10 7.8 7.9 7.9

10 7.8 7.9 7.9

10 7.5 8.2 7.9

14 8.7 6.4 7.7

15 7.3 7.9 7.6

15 9.1 5.1 7.6

15 7.1 8.1 7.6

15 7.3 7.8 7.6

15 7.1 8.1 7.6

15 6.9 8.2 7.6

15 7.8 7.3 7.6

22 7.2 7.7 7.5

22 5.1 8.9 7.5

22 6.8 8.1 7.5

22 7.9 7.1 7.5

26 9.0 4.6 7.4

26 6.9 7.9 7.4

26 7.0 7.8 7.4

29 6.7 7.8 7.3

29 7.0 7.5 7.3

31 5.5 8.3 7.1

31 8.3 5.4 7.1

31 8.9 4.0 7.1

34 5.1 8.3 7.0

35
 

8.2 5.0 6.9

35 8.2 5.0 6.9

37 6.5 7.1 6.8

37 6.3 7.3 6.8

37 8.8 3.0 6.8

40 9.0 2.0 6.7

40 7.5 5.8 6.7

40 5.7 7.5 6.7

40 6.1 7.2 6.7

40 6.2 7.2 6.7

45 5.3 7.6 6.6

46 7.2 5.6 6.5

46 8.1 4.2 6.5

48 6.0 6.8 6.4

49 6.2 6.4 6.3

50 8.4 2.3 6.2

51 4.3 7.4 6.1

51 7.5 4.2 6.1
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ตารางท่ี 1:

ประเทศท่ีเด็ก
ตกอยู่ในความเส่ียงมากท่ีสุด

อันดับ ประเทศ
ปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม

ความเปราะบาง
ของเด็ก

ดัชนีความเส่ียง
ต่อสภาพภูมิอากาศ

ของเด็ก

อันดับ ประเทศ
ปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม

ความเปราะบาง
ของเด็ก

ดัชนีความเส่ียง
ต่อสภาพภูมิอากาศ

ของเด็ก

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ชาด 

ไนจีเรีย 

กินี 

กินีบิสเซา

โซมาเลีย 

ไนเจอร์ 

ซูดานใต้ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

แองโกลา 

แคเมอรูน 

มาดากัสการ์ 

โมซัมบิก 

ปากีสถาน 

อัฟกานิสถาน

บังกลาเทศ 

เบนิน 

บูร์กินาฟาโซ 

เอธิโอเปีย 

ซูดาน 

โตโก 

โกตดิวัวร์ 

อิเควทอเรียลกินี 

ไลบีเรีย 

เซเนกัล 

อินเดีย 

เซียร์ราลีโอน 

เยเมน 

เฮติ 

มาลี 

เอริเทรีย 

เมียนมา 

ฟิลิปปินส์ 

ปาปัวนิวกินี 
สาธารณรัฐประชาชน
ประชาธิปไตยเกาหลี 

กานา 

แกมเบีย 

ยูกันดา 

เวียดนาม 

จีน 

สปป.ลาว 

มาลาวี 

มอริเตเนีย 

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

แซมเบีย 

กัมพูชา 

อินโดนีเซีย 

คองโก 

เคนยา 

ไทย 

บุรุนดี 

เนปาล 



51 5.7 6.5 6.1

54 6.6 5.1 5.9

54 7.7 3.1 5.9

56 4.3 6.9 5.8

57 4.5 6.7 5.7

58 7.3 3 5.6

59 6.5 4.3 5.5

59 6.8 3.9 5.5

61 6.9 3.4 5.4

61 6.9 3.5 5.4

61 7 3.1 5.4

61 4 6.6 5.4

61 7.2 2.8 5.4

61 7 3.3 5.4

61 7 3.3 5.4

61 6.7 3.6 5.4

61 7.5 2.2 5.4

70 7.3 2.4 5.3

70 7.3 2.3 5.3

72 6.4 3.7 5.2

72 3.4 6.6 5.2

72 7.3 1.8 5.2

72 4.1 6.1 5.2

72 5.7 4.7 5.2

77 6.3 3.5 5.1

77 5.4 4.8 5.1

77 5.3 4.9 5.1

80 5.5 4.5 5

80 6.4 3.3 5

80 6.5 3.1 5

80 7.3 1.3 5

84 6.5 2.5 4.8

84 4.5 5 4.8

84 6 3.3 4.8

84 5.3 4.2 4.8

88 6.4 2.4 4.7

88 6.8 1.7 4.7

90 6.2 2.6 4.6

90 4.6 4.5 4.6

90 6.5 1.8 4.6

90 6.5 2.0 4.6

94 6.3 2.1 4.5

94 5.5 3.4 4.5

94 6.2 2.2 4.5

97 5.5 3.2 4.4

97 6.2 1.9 4.4

97 5.8 2.7 4.4

100 6.0 2.0 4.3

101 5.2 3.1 4.2

102 5.6 2.2 4.1

102 6.1 1.2 4.1

102 5.9 1.8 4.1

102 5.7 1.9 4.1

102 5.2 2.7 4.1

102 5.4 2.5 4.1

108 5.8 1.5 4.0

109 4.5 3.3 3.9

109 5.2 2.2 3.9

111 4.1 3.4 3.8

111 4.9 2.6 3.8

111 4.3 3.3 3.8

111 5.1 2.3 3.8

111 5.3 2.0 3.8

111 5.6 1.3 3.8

117 4.4 2.9 3.7

117 5.4 1.5 3.7

117 5.3 1.6 3.7

117 5.3 1.7 3.7
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อันดับ ประเทศ
ปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม

ความเปราะบาง
ของเด็ก

ดัชนีความเส่ียง
ต่อสภาพภูมิอากาศ

ของเด็ก
อันดับ ประเทศ

ปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม

ความเปราะบาง
ของเด็ก

ดัชนีความเส่ียง
ต่อสภาพภูมิอากาศ

ของเด็ก

ซิมบับเว 

กัวเตมาลา 

เม็กซิโก 

จิบูตี 

รวันดา 

อียิปต์ 

ฮอนดูรัส 

สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา 

โคลอมเบีย 

เอกวาดอร์ 

อิรัก 

เลโซโท 

มาเลเซีย 

โมร็อกโก 

ศรีลังกา 

ทาจิกิสถาน 

อุซเบกิสถาน 

บราซิล 

สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน 

สาธารณรัฐโดมินิกัน 

เอสวาตีนี 

สาธารณรัฐเกาหลี 

หมู่เกาะโซโลมอน 

แอฟริกาใต้ 

เอลซัลวาดอร์ 

กาบอง 

นามิเบีย 

รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย 

เปรู 

ซูรินาม 

สหรัฐอเมริกา 

แอลเบเนีย 

บอตสวานา 

กายอานา 

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 

คิวบา 

ซาอุดีอาระเบีย 

แอลจีเรีย 

นิการากัว 

สหพันธรัฐรัสเซีย 

เติร์กเมนิสถาน 

ญ่ีปุ่น 

จอร์แดน 

คีร์กีซสถาน 

ลิเบีย 

โอมาน 

ตุรกี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

มองโกเลีย 

อาร์เจนตินา 

ฝร่ังเศส 

อิตาลี 

คาซัคสถาน 

สาธารณรัฐมอลโดวา 

โรมาเนีย 

ชิลี 

ปารากวัย

เซอร์เบีย 

อาเซอร์ไบจาน 

เบลีซ 

ภูฏาน 

รัฐปาเลสไตน์ 

ยูเครน 

สหราชอาณาจักร 

อาร์เมเนีย 

แคนาดา 

อิสราเอล 

สเปน 



121 5.4 1.2 3.6

121 4.1 3.0 3.6

121 4.4 2.7 3.6

121 3.7 3.4 3.6

121 4.5 2.5 3.6

126 5.0 1.7 3.5

127 4.6 2.0 3.4

128 4.7 1.7 3.3

128 4.6 1.8 3.3

130 4.7 1.3 3.2

130 4.0 2.4 3.2

130 4.4 1.8 3.2

133 3.9 2.3 3.1

133 4.1 1.9 3.1

135 3.8 2.2 3.0

135 4.4 1.4 3.0

135 4.0 1.9 3.0

138 3.5 2.2 2.9

138 3.7 2.0 2.9

140 3.4 1.9 2.7

140 4.1 1.0 2.7

142 2.8 2.3 2.6

142 3.9 1.1 2.6

142 3.3 1.9 2.6

145 3.8 0.9 2.5

145 3.5 1.4 2.5

147 2.9 1.8 2.4

147 3.2 1.6 2.4

147 3.6 0.9 2.4

147 2.6 2.1 2.4

147 3.3 1.3 2.4

152 3.0 1.5 2.3

153 3.3 1.0 2.2

154 2.6 1.5 2.1

154 2.3 1.8 2.1

154 2.9 1.2 2.1

154 3.3 0.8 2.1

158 2.8 0.7 1.8

159 2.1 1.2 1.7

159 2.6 0.7 1.7

161 2.4 0.8 1.6

162 1.1 1.8 1.5

163 1.0 0.9 1.0

 

ฟิจิ 2564  
© UNICEF/UN0396379/Stephen/Infinity Images
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ออสเตรเลีย 

บัลแกเรีย 

เลบานอน 

ปานามา 

ตูนิเซีย 

โปแลนด์ 

มาซิโดเนียเหนือ 

กรีซ

คูเวต 

เบลารุส 

โครเอเชีย 

ฮังการี 

บาห์เรน 

กาตาร์ 

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 

โปรตุเกส 

อุรุกวัย 

คอสตาริกา 

สโลวาเกีย 

มอนเตเนโกร 

เนเธอร์แลนด์ 

จอร์เจีย 

เยอรมนี 

ลัตเวีย 

เบลเยียม 

ไซปรัส 

บรูไนดารุสซาลาม 

เช�ก

เดนมาร์ก 

ลิธัวเนีย 

สวิตเซอร์แลนด์ 

สโลวีเนีย 

ลิกเตนสไตน์ 

ออสเตรีย 

ไอร์แลนด์ 

มอลตา 

นอร์เวย์ 

สวีเดน 

เอสโตเนีย 

ฟินแลนด์ 

นิวซีแลนด์ 

ลักเซมเบิร์ก 

ไอซ์แลนด์ 

อันดับ ประเทศ
ปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม

ความเปราะบาง
ของเด็ก

ดัชนีความเส่ียง
ต่อสภาพภูมิอากาศ

ของเด็ก
อันดับ ประเทศ

ปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม

ความเปราะบาง
ของเด็ก

ดัชนีความเส่ียง
ต่อสภาพภูมิอากาศ

ของเด็ก



แผนท่ี 3: ภูมิภาคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม (เสาหลักท่ี 1 ของดัชนีความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก)
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ระดับความรุนแรง

สูงท่ีสุด 
สูง 
ปานกลาง
ต่ํา 
ต่ํามาก
ไมมีขอมูล ท่ีมา : ดูบทท่ี 6: ระเบียบวิธีวิจัย ในรายงานฉบับเต็ม
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แผนท่ี 4: ภูมิภาคท่ีเด็กมีความเปราะบาง (เสาหลักท่ี 2 ของดัชนีความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก)

ระดับความรุนแรง

สูงท่ีสุด 
สูง 
ปานกลาง
ต่ํา 
ต่ํามาก
ไมมีขอมูล ท่ีมา : ดูบทท่ี 6: ระเบียบวิธีวิจัย ในรายงานฉบับเต็ม
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เสียงของเยาวชน: Nkosi ซิมบับเว

ในแตล่ะวัน เยาวชนหลายลา้นคนตอ้งใช้ชีวติเผชิญกบัความเป็นจรงิของสภาพภมูอิากาศที่โหดรา้ย 
มีใครเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงใน 30 ปีข้างหน้า
จะเป็นอย่างไร? ชีวิตของเยาวชนในหลากหลายวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไร? สิ่งท่ีท�าให้ผม
ยังคงเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศคือค�ากล่าวที่ว่า ผมไม่เพียง
เป็นผู้แทนของประเทศแต่ยังเป็นผู้แทนของคนรุ่นเดียวกันด้วย เนื่องจากความเป็นธรรม
ด้านสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องกับอนาคตของพวกเราทุกคน

ผมได้ทุ่มเทให้กับการเรียกร้องแทนคนท่ีไม่สามารถส่งเสียงเรียกร้องได้ ให้มีการด�าเนินการ
อย่างเร่งด่วนที่สุด ซ่ึงไม่มีเวลาใดจะดีไปกว่าการลงมือท�าในตอนนี้อีกแล้ว เมื่อมองไปยัง
สภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่แน่ไม่นอน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น 
การเกิดพายุไซโคลนที่บ่อยครั้งขึ้น อุณหภูมิและคลื่นความร้อน ผมขอถามตรง ๆ ว่า 
ผมจะไปโรงเรียนได้อย่างไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนระอุเช่นนี้?

ตั้งแต่ผมอายุ 10 ปี ผมพยายามส่งเสียงเรียกร้องให้ดังขึ้นเพื่อให้ได้รับความสนใจ
เพยีงช่ัวครูจ่ากผูม้อี�านาจตดัสนิใจ ผมพูดวา่ “เช่ือผม ผมมชีีวติอยูท่า่มกลางการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อนของผมและครอบครัวของผมก็เช่นเดียวกัน” “ใครก็ได้ช่วยท�าอะไร
สักอย่าง” ที่ส�าคัญที่สุด ผมคือคนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง 
เราอยู่ที่นี่ เรามีความชาญฉลาด และเรามีวิธีการแก้ไขปัญหา ผมอายุยังน้อยแต่กลับต้อง
แบกรับผลกระทบมากกว่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและถูกคาดหวังมากกว่า

ผมจินตนาการถึงโลกที่เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส�าคัญ ผมอาจจินตนาการ
ถึงโลกที่ทุกครัวเรือนใช้พลังงานสะอาด แต่สิ่งที่ เจ็บปวดคือมันอาจเป็นเพียงจินตนาการ
ซ่ึงไม่มีทางเกิดข้ึนได้จริง หากจะมีความกลัวในตัวผม มันคือการท่ีผมได้ทุ่มเทเวลาไปกับ
การรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะที่ผมโตขึ้นในแต่ละปี ยังไม่มีสิ่งใดที่ให้ความหวัง
แก่ผมได้ว่าอนาคตจะเขียวสดใส ใครสักคนต้องท�าอะไรสักอย่างและคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้
นอกจากคุณ ผมได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ผมต้องการ คุณเองก็สามารถลงมือท�าบางอย่างได้
เพื่อปกป้องอนาคตของเรา และไม่มีเวลาใดจะดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้วที่จะเริ่มลงมือท�า



 

นอกจากนั�น
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ประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด
กลับมีส่วนน้อยท่ีสุดในการทําให้เกิด
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดย 33 ประเทศแรกท่ีมีความเส่ียง

ขั�นสูงสุดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมกันน้อยกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลก และ 10 ประเทศแรกท่ีมีความเส่ียง
ขั�นสูงสุดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันเพียง
ร้อยละ 0.5 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลก

เกือบทุกประเทศท่ีมีความเส่ียง
ขั�นสูงสุด (29 จาก 33 ประเทศ)
ต่างมีบริบทท่ีเปราะบาง

เพียงร้อยละ 40 ของประเทศท่ีมีความเส่ียงขั�นสูงสุด
กล่าวถึงเด็กและเยาวชนในกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีประเทศ
กําหนด (Nationally Determined Contribution – NDC)

การลงทุนเพ่ือปรับปรุงการเข้าถึงบริการนํ�า สุขาภิบาล
และสุขอนามัย จะช่วยลดระดับความเส่ียงต่อ
สภาพภูมิอากาศลงได้อย่างมากสําหรับเด็ก 415 ล้านคน* 

ประเทศท่ีมีความเส่ียงขั�นสูงสุดส่วนใหญ่
(28 จาก 33 ประเทศ) มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคพื�นดินเป�นจํานวนน้อยมาก โดยมีเด็กไม่ถึงร้อยละ 10 
ท่ีได้อาศัยอยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

หน่ึงในส่ีของประเทศ
ท่ีมีความเส่ียงขั�นสูงสุด
(8 จาก 33 ประเทศ)
มีผู้พลัดถ่ินเป�นจํานวนมาก 
โดยคิดเป�นมากกว่าร้อยละ 5 
ของจํานวนผู้พลัดถ่ินท่ัวโลก

ประเทศท่ีมีความเส่ียงขั�นสูงสุด
มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
การพัฒนา และการผลิตพลังงาน
สะอาด รวมกันเพียง 9.8 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่
เป�นความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป�นทางการ (ODA) 

ไม่มีประเทศใดในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงขั�นสูงสุดท่ีได้รับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80 ในการปรับใช�กลยุทธ์การลดความเส่ียง
จากภัยพิบัติภายใต้กรอบการดําเนินงานเซนได
(Sendai Framework)

วิธีการเดียวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาวคือการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก อยา่งไรก็ตาม ยงัมอีกีหลายแนวทางที่จะช่วย
ลดความเส่ียงและความเปราะบางของเด็ก ซ่ึงจะช่วย
ลดระดับความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของพวกเขา
ในภาพรวม เช่น

การปรบัปรงุการเข้าถึงบรกิารน�า้ สุขาภบิาล และสุขอนามยัท่ียดืหยุน่ 
อาจรวมถงึการประเมนิการบริหารจดัการทรพัยากรน�า้อย่างรอบด้าน 
การลงทุนเพื่อสร้างความหลากหลายของแหล่งน�้า การใช้พลังงาน
หมุนเวียน และการท�างานร่วมกับตลาดท้องถิ่นและภาคเอกชน
เพื่อให้แน่ใจว่าบริการน�้าและสุขาภิบาลได้รับการออกแบบโดย
ค�านึงถึงความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ และอาจรวมถึงการเพิ่ม
สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการจัดเก็บน�้าในระดับครัวเรือน และ
การใช้น�้าเพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งท�าให้มีน�้าเพียงพอต่อการ
บริโภคในท้องถิ่นและชีวิตประจ�าวัน นอกจากนั้น ควรมีการบริหาร
จัดการ การป้องกัน และการเฝ้าระวังทรัพยากรน�้าอย่างรอบด้าน
ท้ังในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน เพราะความยืดหยุ่นของชมุชน
ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของบริการน�้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย

* “การลงทุน” หมายถึงการปรับปรุงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีความเสี่ยง
ต่อสภาพภูมิอากาศของเด็กให้ได้ร้อยละ 50 และ “ได้อย่างมาก” หมายถึงดัชนี  
ความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็กลดลงอย่างน้อย 0.5 คะแนน
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การลงทุนเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการศึกษาจะช่วย
ลดระดับความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศลงได้อย่างมาก
สําหรับเด็ก 275 ล้านคน*

การลงทุนเพ่ือปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพและ
โภชนาการจะช่วยลดระดับความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศ
ลงได้อย่างมากสําหรับเด็ก 460 ล้านคน*

การลงทุนท่ีปรับปรุงการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและ
การลดความยากจนจะช่วยลดระดับความเส่ียงต่อสภาพ
ภูมิอากาศลงได้อย่างมากสําหรับเด็ก 310 ล้านคน*

การลงทุนเพื่อให้การศึกษามีความยั่งยืนมีประโยชน์ทวีคูณ 
เพราะการปรบัปรุงการศึกษาที่เนน้การสร้างความรูแ้ละทกัษะจะมี
ส่วนส่งเสรมิแนวปฏบิตัทิีย่ั่งยนืและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ในระดับบุคคล สถาบัน และชุมชน การปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการ
ศกึษาอาจได้แก่ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ียดืหยุน่ต่อภยัพบัิติ
เพื่อลดผลกระทบในระยะยาวต่อกระบวนการการเรียนรู้ของเด็ก 
การเพิม่การเข้าถงึการศกึษา เช่น การส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบดจิทัิล 
และความเสมอภาคด้านการศึกษา ทั้งความเสมอภาคระหว่างเพศ
และความเสมอภาคระหว่างวยัต่าง ๆ  (ตัง้แต่เป็นเดก็เล็กจนถงึวยัรุน่) 
รวมทั้งความเสมอภาคส�าหรับเด็กพิการซึ่งมักจะขาดโอกาสในการ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ การสร้างหลักประกันให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ เช่น การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัย 
บุคลากรครูที่มีคุณภาพและความมุ่งมั่น และการเรียนการสอน
ในภาษาท่ีผู้เรียนเข้าใจ และอาจรวมถึงการสอดแทรกความรู้และ
วิทยาการล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไว้ในหลกัสตูรการศกึษาในระดบัประเทศ และการสร้างหลกัประกัน
ให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในชีวิต โดยเฉพาะทักษะ
ที่จ�าเป็นต่อการท�างานในอนาคต การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และ
การด�ารงชวีติทีย่ดืหยุน่ต่อสภาพภมูอิากาศทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม ท้ังนี้ การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะ
มีความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก วัยรุ่น และครู

ในการมส่ีวนร่วมในการบรรเทาผลกระทบ การปรบัตวั และกจิกรรม
ต่าง ๆ  ภายในโรงเรยีนเพ่ือสร้างความยดืหยุน่ให้แก่สภาพภมูอิากาศ 
และช่วยสนับสนุนให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปรบัปรงุการเข้าถงึบรกิารสขุภาพอาจได้แก่ การปรบัปรงุคณุภาพ
ของบริการดูแลเด็กแรกเกิดและสตรีมีครรภ์ การฉีดวัคซีน และ
การสนับสนุนการให้การรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับโรคหวัด ท้องร่วง มาลาเรีย และเงื่อนไขด้านสุขภาพอื่น ๆ 
ของเด็ก และอาจรวมถึงการศึกษาภัยคุกคามด้านสุขภาพที่ก�าลัง
ถกูท�าให้เปลีย่นแปลงโดยปัจจยัด้านสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม 
เพ่ือก�าหนดแนวทางการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ และการ
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของวัยรุ่นและการให้ข้อมูลเกี่ยว
กบัสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกลุม่อาย ุนอกจากนัน้ การปรบัปรงุ
การเข้าถึงบริการสุขภาพยังต้องอาศัยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบสุขภาพให้สามารถให้บริการแก่เด็กได้อย่างครบวงจร

การปรับปรุงการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมต้องมุ่งไปสู่การสร้าง
ระบบสวัสดิการส�าหรับเด็กและครอบครัวแบบถ้วนหน้า และ
การสร้างหลักประกันให้ระบบคุ้มครองทางสังคมมีความเชื่อมโยง
กับบริการที่ส�าคัญอื่น ๆ ในด้านสุขภาพ การศึกษา และโภชนาการ 
รวมทั้งการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม นอกจากนั้น 
ควรมกีารปรบัปรงุความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศของระบบคุม้ครองทางสงัคม เพือ่ให้ระบบเหล่านัน้
มคีวามสามารถในการรองรบัปัญหาและการเปลีย่นแปลงอย่างรนุแรง
ในด้านต่าง ๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ
ในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเด็กและ
ผู้ให้การดูแล และการปรับตัวของระบบการคุ้มครองทางสังคม
ให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ภัยพิบัติจาก
สภาพภมิูอากาศส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของเดก็และครอบครวั
เพียงช่ัวคราว และไม่ท�าให้พวกเขาต้องตกอยู่ในวังวนของ
ความยากจนในระยะยาว

* “การลงทุน” หมายถึงการปรับปรุงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีความเสี่ยง
ต่อสภาพภูมิอากาศของเด็กให้ได้ร้อยละ 50 และ “ได้อย่างมาก” หมายถึงดัชนี  
ความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็กลดลงอย่างน้อย 0.5 คะแนน
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เราไม่ได้ก�าลังเผชิญแค่ปัญหาสภาพภูมิอากาศ แต่ก�าลัง
เผชิญปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 เช่นเดียวกบั
คนอื่น ๆ  ทั่วโลก ทัง้วิกฤติสภาพภูมิอากาศและวิกฤติโรค
โควิด-19 แสดงให้เราเห็นว่า กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่สุด ซ่ึงเป็นสิ่งที่ เราต้องให้
ความส�าคัญอยู่เสมอในการต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรม
ทางสังคมและสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ปัจจุบันท�าให้
การรณรงค์ด้านสภาพภูมิอากาศท�าได้ยากขึ้น เพราะมัน
เป็นเร่ืองยากท่ีจะตอบสนองความต้องการของชุมชน
ที่ไดร้บัผลกระทบ ในขณะท่ีพวกเราจ�านวนมากไม่สามารถ
ออกไปข้างนอกได้เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านสาธารณสุข

การปิดเมืองในฟิลิปปินส์ท�าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
มีความท้าทาย โดยเฉพาะการรณรงค์ ซ่ึงไม่ใช่แค่การ
รวมตัวและการจัดกิจกรรมที่เราเห็นในสื่อ และไม่ใช่แค่การ
ออกไปเดนิขบวนเรยีกรอ้ง เพราะสว่นใหญข่องการรณรงค์
คือเวลาที่ต้องใช้ไปในการวางแผน การประชุมผ่านระบบ
ทางไกลที่เหนื่อยล้า การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุม่ และการพยายามโน้มนา้วให้ทกุคนเห็นความ
จ�าเป็นที่ต้องลงมือท�าและเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แม้ในเวลาที่ดูเหมือนจะไร้ความหวัง

เยาวชนฟิลปิปินสก์�าลงัต่อสูเ้พื่อความเป็นธรรมดา้นสภาพ
ภมูอิากาศรว่มกบัเยาวชนทั่วโลกที่ก�าลงัตอ่สูเ้พื่อสิ่งเดียวกนั 
มันท�าให้ฉันมีความหวังอย่างมากที่ได้รู้ว่า เรามีเพื่อน
ที่ก�าลงัเรยีกรอ้งใหม้กีารด�าเนนิการเกี่ยวกับสภาพภมูอิากาศ
ในแทบทกุทวปีบนโลก เราก�าลังตอ่สู้รว่มกบัคนจ�านวนมาก
และเป็นผู้น�าที่อยู่เคียงข้างกลุ่มด้อยโอกาสที่สุดในสังคม 
เพราะประวตัศิาสตรส์อนเราว่าตราบใดที่เราต่อสูเ้พื่อสันติภาพ
และความเป็นธรรม ชัยชนะจะเป็นของเรา

แมอ้นาคตอาจดไูมส่ดใส แตเ่รายงัมหีนทางและความหวงั 
เราสามารถสรา้งสิ่งแวดลอ้มใหมท่ี่เหมาะสมส�าหรบัเดก็ได้

ไม่ว่าจะเป็นภาวะแล้งหรือน�้าท่วม คลื่นความร้อนหรือพายุไซโคลน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความ
ปลอดภัย การศึกษา และสุขภาพของเด็ก และไม่มีที่ใดจะได้รับ
ผลกระทบมากไปกว่าประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของดัชนี
ความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก

นี่คือสถานการณ์ที่เลวร้าย แต่การลงมือท�าในวันนี้จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้สถานการณ์ในอนาคตเลวร้ายยิ่งไปกว่านี้

เราก�าลังเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่จะน�าไปสู่วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นสีเขียว ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อย ๆ และมีความเสถียรมากขึ้น พลังงานหมุนเวียน
จะมีสัดส่วนร้อยละ 95 ของก�าลังการผลิตพลังงานท่ีเกิดขึ้นใหม่
ทั่วโลกนับตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี 2568 เทคโนโลยีในการพยากรณ์
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน�้าจะได้รับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิผลขึ้นเรื่อย ๆ และระบบการเงินก็ให้
ความส�าคญัมากขึน้เรือ่ย ๆ  กบัความเส่ียงทีเ่กดิจากสภาพภมูอิากาศ
ที่เสื่อมโทรม และความส�าคัญของการประเมินและการส่งเสริม
ความยืดหยุ่น

การด�าเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศจะช่วยกระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการหลีกเล่ียง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น�้าท่วม 
หรอืความเสยีหายจากพาย ุอาจท�าให้จดีพีขีองประเทศในกลุม่จ ี20 
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 5 ภายในปี 2593 และการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่ยืดหยุ่นมีอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนถึง 4:1 โดยการ
ใช้จ่ายเงิน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าในประเทศก�าลังพัฒนาไม่เพียงช่วยชีวิตคนจ�านวนมาก 
แต่ยังช่วยป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าได้ถึง 
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3-16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็น
ที่ประเทศต่าง ๆ ต้องมีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพือ่สนบัสนนุการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารเตบิโตแบบสีเขยีว โดยเฉพาะ
นโยบายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เช่น การก�าหนดราคาคาร์บอน
และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ให้
ความส�าคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น
ต่อสภาพภูมิอากาศ 

การเพิม่ความยดืหยุน่และการให้บรกิารทางสงัคมคอืแนวทางส�าคญั
ในการเพิม่โอกาสให้แก่เดก็ในกลุม่เปราะบางทีส่ดุ งานวจิยัแสดงให้
เห็นว่าการปรับปรุงบริการทางสังคม เช่น การรักษาพยาบาล 
การเข้าถงึน�า้และสขุาภบิาล การศกึษา โภชนาการ เครอืข่ายปกป้อง
ทางสังคม และการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติคือแนวทางที่ส�าคัญ
ในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถ
บรรเทาผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้

การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการธรรมชาติคือแนวทางที่มีความส�าคัญ
เช่นกัน วิธีการเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายทางสังคม 
เช่น การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับเด็ก พร้อมทั้ง
ช่วยปกป้อง บริหารจัดการ และฟื้นฟูระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิธีการเหล่านี้ช่วยสนับสนุนเป้าหมาย
ทั้งในด้านการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว และก่อประโยชน์
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นการฟื้นฟู
พื้นที่ชุ่มน�้า ป่าชายเลน และแนวปะการัง เพื่อช่วยป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากระดับน�้าทะเลที่สูงข้ึน ซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดความสูงและความแรงของคลื่นในระหว่างที่เกิดพายุแล้ว 
ยังมปีระโยชน์ในการกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการปรบัปรุง
คุณภาพน�้าและการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต รวมทั้งยังมีผลเชิงบวกต่อการ
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการปลูก

ต้นไม้บนหลังคา การท�าสวนรับน�้าฝน และการปลูกต้นไม้เพ่ือให้
ร่มเงาในเขตเมือง ซึ่งช่วยลดผลกระทบของอากาศร้อนและ
ช่วยลดอณุหภมูภิายในอาคาร (ช่วยลดอณุหภมูเิฉลีย่ในเขตเมอืงได้ถงึ 
2 องศาเซลเซียส) พร้อมทั้งช่วยลดและควบคุมภาวะน�้าล้นและ
น�า้ท่วมในช่วงทีม่ฝีนตกหนกั (ช่วยรบัและปล่อยน�า้แบบค่อยเป็นค่อยไป 
ในสถานการณ์น�้าท่วมฉับพลัน) และช่วยปรับปรุงคุณภาพน�้าและ
ลดมลพิษในอากาศ

เรายังมีความหวัง เพราะเราไม่ได้มีเพียงรัฐบาล แต่ยังมีภาคธุรกิจ
และชุมชนท่ีก�าลังมีบทบาทน�าในการออกแบบห่วงโซ่การผลิตและ
การประกอบธุรกิจเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกับ
การเพิม่ประสทิธภิาพและผลก�าไร การเปลีย่นแปลงวธิกีารผลติและ
การบริโภคสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เช่นกัน 
โดยคนจ�านวนมากก�าลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ 
แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
กับการบริโภคแต่เนื้อและผลิตภัณฑ์จากนม

หนึ่งในเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้เรายังมีความหวังคือพลัง
ของเด็กและเยาวชน ในหลายปีท่ีผ่านมา เด็กและเยาวชน
ได้ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้มีการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแม้แต่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 พวกเขาก็ยังจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ในรูปแบบออนไลน์ พวกเขาพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับความท้าทาย 
ทั้งยังเรียกร้องให้โลกตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คือความท้าทายต่อสิทธิมนุษยชนของคนในยุคปัจจุบัน พวกเขา
แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความรู้สึกไม่พอใจเพียงใดต่อความ
ไม่เป็นธรรมระหว่างคนในรุน่ต่าง ๆ  พร้อมทัง้แสดงให้เหน็ความกล้า
หาญและความพร้อมที่จะท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่และมีบทบาทในการ
แก้ไขวิกฤติสภาพภูมิอากาศในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง

เด็กไม่มีความกลัว และไม่ควรจะมีความกลัว ในการเรียกร้อง
ให้ผู้ใหญ่พยายามท�าทุกทางที่ท�าได้เพื่อปกป้องบ้านในอนาคต
ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม แม้เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้น�า
และผู้สร้างนวัตกรรมที่จ�าเป็นต่อการปกป้องโลกใบนี้ในอนาคต 
แต่มันก็อาจสายเกินไปหากเรามัวรอให้ถึงวันนั้น ดังนั้น การเริ่ม
ลงมอืท�าในวนันีจ้งึมคีวามส�าคญั อย่างน้อยกเ็พือ่ป้องกนัไม่ให้ภารกจิ
ในอนาคตของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และเพื่อให้
พวกเขาได้มีโอกาสมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
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การรับฟังและตอบสนองต่อมุมมองของเด็กและเยาวชน
ทุกคนในเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความ
ส�าคัญ ผู้มีอ�านาจตัดสินใจต้องท�างานให้หนักขึ้นเพื่อน�ามุมมอง
และประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนเข้ามาประกอบการก�าหนด
นโยบายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง 
มเิช่นนัน้ จะเป็นการบัน่ทอนไม่เพยีงสทิธใินการได้รบัการรบัฟังและ
การมีส่วนร่วมของพวกเขาเท่านั้น แต่รวมถึงประสิทธิภาพ  
ความเข้มแข็ง และพลังของนโยบายในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย หากเด็กและเยาวชนได้รับ 
การรบัฟงั นโยบายจะมกีารเปลี่ยนแปลงไม่เพียงในระดับของความ
ทะเยอทะยาน แต่ยงัรวมถงึขอบเขตและลกัษณะของเป้าหมายด้วย 
โดยจะสามารถตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของเด็ก
ได้ดีกว่า การมีส่วนร่วมและการมีผู้แทนของเด็กมีความส�าคัญ
ต่อการพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของพวกเขาในการตอบสนอง
และปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เดก็ควรได้รบัการรับฟังและการสนบัสนนุทรพัยากรทีพ่วกเขาต้องการ
ในการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
พวกเขาไม่ควรถูกแย่งทรัพยากรในอนาคตไปด้วยสิ่งที่เราเลือกท�า
ในปัจจุบัน

ผูม้อี�านาจตดัสนิใจต้องตอบสนองข้อห่วงกงัวลของเดก็และเยาวชน 
ไม่ใช่แค่ด้วยค�าพูด หรือการปฏิสัมพันธ์ในเชิงสัญลักษณ์ แต่ด้วย
ความจริงจังและความพยายามที่สอดคล้องกับขนาดของปัญหา
ที่เราก�าลังพยายามแก้ไข การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดและ
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด โดยเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจว่าเราจะวัดความก้าวหน้าอย่างไร และจะท�าให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างไร เพราะเราต้องส่งต่อ
โลกท่ีอยู่อาศัยได้ให้แก่เด็กและเยาวชนบนพื้นฐานของตัวแบบ
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

โรคโควิด-19 ท�าให้ความท้าทายมีมิติซับซ้อนขึ้น แต่
กระบวนการฟ้ืนฟูกเ็ป็นโอกาสในการสรา้งการเปลี่ยนแปลง
ที่จ�าเป็นให้เกิดขึ้น

โรคโควิด-19 แสดงให้เห็นรากลึกของปัญหาหากเราไม่รับฟังสิ่งท่ี
วทิยาศาสตร์ก�าลงับอกเราและด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพือ่จดัการวกิฤติ
ในระดับโลกที่ก�าลังเกิดขึ้น มันท�าให้เราได้เห็นความไม่เท่าเทียม
ทัง้ในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยกลุม่ทีเ่ปราะบาง
ที่สุดมักถูกท�าให้ยิ่งถล�าลึกเข้าไปในความยากจน เนื่องจากปัจจัย
ความเสี่ยงที่หลากหลาย เช่น การเข้าไม่ถึงวัคซีน ซึ่งท�าให้พวกเขา
ตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ที่ยากจะหลุดพ้นไปได้

แต่วกิฤตคิรัง้นีก้เ็ป็นโอกาสทีเ่ราจะได้เปลีย่นแปลงโลกใหม่ให้เหมาะ
สมส�าหรับเด็ก มันสอนให้เราเห็นความจ�าเป็นที่ต้องท�าความเข้าใจ
ทั้งขนาดและขอบเขตของความเปราะบางของเด็กเพื่อก�าหนด
วิธีการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถ
ขยายผลหรือปรับใช้ได้ในบริบทท่ีหลากหลาย และในสถานที่
ที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน เราสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส
ดังกล่าวในการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึง่มกัถกูละเลยไปพร้อมกบัการตอบสนองและฟ้ืนฟจูากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน่ืองจากส�าหรับเด็กแล้ว 
การกลับไปสู่วิถีชีวิตปกติยังไม่เพียงพอ 

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับเด็กต้องการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

• การเพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวและ
ความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศให้แก่บริการที่ส�าคัญส�าหรับ
เด็ก เพื่อปกป้องเด็ก ชุมชน และกลุ่มที่เปราะบางที่สุดจาก
ผลกระทบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุจากสภาพภมูอิากาศทีก่�าลงัเปลีย่นแปลง 
บรกิารส�าคญัท่ีต้องมกีารปรบัตวั ได้แก่ ระบบน�า้ สขุาภบิาล และ
สุขอนามัย บริการสุขภาพ และการศึกษา 

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤติสภาพภูมิอากาศ เราต้องด�าเนินการ
อย่างรอบด้านและเร่งด่วน โดยประเทศต่าง ๆ ต้องลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 45 ของปริมาณ
การปล่อยก๊าซเมื่อปี 2553 ภายในปี 2573 เพื่อไม่ให้อุณหภูมิ
โลกเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

• การให้การศกึษาเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศและการพฒันาทกัษะ
สีเขียวให้แก่เด็ก เพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการปรับตัว
และความพร้อมต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยที่เด็กและเยาวชนจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
ของวิกฤติสภาพภูมิอากาศและความไม่มั่นคงด้านน�้าทั้งที่
พวกเขาไม่ได้มีส่วนท�าให้มันเกิดขึ้น เราจึงมีหน้าที่ต่อเด็กและ
คนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต

• การให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเจรจาและการตัดสินใจ
ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงในการประชุม COP26 เด็กและเยาวชนต้องมีส่วนร่วม
ในทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

• การท�าให้กระบวนการฟ้ืนฟจูากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
มีความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ใช้คาร์บอนต�่า และครอบคลุม 
เพือ่ไม่ให้เป็นการบ่ันทอนสมรรถนะของคนรุ่นต่อไปในการจัดการ
และตอบสนองต่อวิกฤติสภาพภูมิอากาศในอนาคต

เพื่อเร่งรัดการด�าเนินการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพ 
ภูมิอากาศ เราต้องให้ความส�าคัญกับการตอบสนองความต้องการ
ของเด็กในกลุ่มเสี่ยงที่สุดต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้มี
ทรัพยากรที่พวกเขาต้องการและพัฒนาให้พวกเขาเป็นผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้พวกเขามีโอกาสมากที่สุดในการจัดการวิกฤติ
ที่เราเป็นผู้สร้างขึ้น

เด็กทุกคนควรจะได้อยู่ในโลกที่อยู่อาศัยได้
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ตอนเป็นเดก็ ผมเคยไปเยี่ยมบา้นของปู่ในชนบทซ่ึงอยูใ่กลแ้ม่น�้า ผมรู้สกึว่าแม่น�้าขยายกว้างขึน้เร่ือย ๆ  
จนท�าใหผ้มเริ่มคดิว่าคนท่ีอาศัยอยูใ่นบรเิวณท่ีมกีารกดัเซาะของตลิ่งแมน่�้าซ่ึงเป็นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะอยู่รอดได้อย่างไร หลังจากนั้นในวันหนึ่ง ผมได้อ่านบทความ
ในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้ผมเริ่มมีความกังวล

ตอนผมอายุ 12 ปี ผมเริ่มท�าวารสารส�าหรับเด็กช่ือ Lal Sabuj ซ่ึงเผยแพร่เป็นประจ�าทุกเดือน และ
มีเด็กหลากหลายวัยส่งรายงานหรือบทความที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหาของพวกเขาพร้อมทั้ง
วิธีการแก้ไขมาลงพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ในทุกต้นเดือนพวกเขาเฝ้ารอที่จะได้อ่านวารสาร 
Lal Sabuj ความสนใจของพวกเขาคือแรงบันดาลใจส�าหรับผม

ในปี 2558 ผมไดก้อ่ตัง้องคก์รเยาวชนช่ือ Lal Sabuj Society ปัจจุบนัผมก�าลงัสรา้งโอกาสใหค้นอื่น 
โดยเฉพาะเด็กที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณชายฝ่ัง
ใหไ้ดเ้รยีนรูง้านดา้นสื่อสารมวลชน ซ่ึงท�าใหพ้วกเขาสามารถบอกเลา่สถานการณข์องพวกเขาให้โลก 

รับรู้ได้โดยตรง โดยหลายคนเติบโตขึ้นและมีความสนใจที่จะท�างานในด้านสื่อสารมวลชน

ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชน 400 คนทั่วบังกลาเทศที่ก�าลังท�างานกับผมในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เราช่วยกันท�าความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ  เช่น ล�าคลองและสถานที่ท่องเที่ยว และ
แยกขยะพลาสติกท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อน�าไปขาย และน�าเงินที่ได้รับไปใช้ในการปลูกต้นไม้ 
นอกจากนัน้ เรายังกระตุ้นให้มีการรีไซเคิลพลาสติกด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขัน
และมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์

เราต้องการนักกิจกรรมรุ่นเยาว์เพื่อท�าให้โลกใบนี้สวยงามขึ้น ผมอยากให้เยาวชนทุกคนมีส่วนร่วม
และมีความรับผิดชอบให้มากที่สุดเท่าที่ เป็นไปได้ ทั้งการเคลื่อนไหวในประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ เกิดข้ึนในประเทศของคุณ อย่าคิดว่าคุณยังเด็กเกินไป 
ขอให้ดูเกรตาเป็นตัวอย่าง

บทบาทของเยาวชนมีความส�าคัญที่สุดทั้งต่อปัจจุบันและอนาคตของโลก ผมอยากบอกเยาวชน
ทุกคนว่า ให้เริ่มลงมือท�าในวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด เพราะมันถึงเวลาของเราแล้ว



สําหรับเด็กทุกคน

ไม่ว่าเธอจะเป�นใคร
ไม่ว่าเขาจะอยู่ท่ีไหน
เด็กทุกคนควรได้ใช�ชีวิตในวัยเด็ก
อนาคต
โอกาสท่ีเท่าเทียม
น่ีคือเหตุผลของภารกิจของยูนิเซฟ
สําหรับเด็กทุกคน
เราทํางานอยู่ตลอดเวลา
ในกว่า 190 ประเทศและดินแดน
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มท่ีเข้าถึงได้ยากท่ีสุด
กลุ่มท่ีอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลือใด ๆ
กลุ่มท่ีถูกละเลยท่ีสุด
น่ีคือเหตุผลท่ีเราจะยืนหยัดต่อไป
และไม่เคยท้อถอย
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