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Weather vs Climate
(สภาพอากาศ vs สภาพภูมิอากาศ)

สภาพอากาศ (Weather) หมายถึง 

ลมฟาอากาศในแตละชวงเวลา แตละ

สถานที่ ซ่ึงแปรเปล่ียนอยูตลอดเวลา

สภาพภมูิอากาศ (Climate) หมายถึง 

ลักษณะสภาพลมฟาอากาศซ่ึงหมุนเวียนไปตาม

ฤดูกาลของแตละสถานที่



ที่มา: https://www.nps.gov/goga/learn/nature/climate-change-causes.htm

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)

ภาวะโลกรอน
(Global Warming)

ปรากฏการณเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect)

กาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้น
CO2 N2O  CH4  HFCs PFCs SF6 

ฯลฯ 

ที่มา: https://www.nps.gov/goga/learn/nature/climate-change-causes.htm

ปรากฏการณเรือนกระจก



รูไดอยางไรวา Climate Change ?

จากป ค.ศ. 1880 – 2012

อณุหภูมิเฉลี่ยพ้ืนผิวโลกและมหาสมุทรสูงขึ้น 0.85 °C

จากป ค.ศ. 1901 – 2010

ระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยของโลกสูงข้ึน 19 เซนติเมตร 
ที่มา: IPCC AR5 Synthesis Report



Regional warming for the 2006 -2015 decade
Relative to pre-industrial (1850-1900) level 

อุณหภูมิเฉลี่ยพ้ืนผิวโลกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน

ปริมาณนํ้าฝนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 50 ปท่ีแลว

ที่มา: IPCC AR5 Synthesis Report



สถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลก



สถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย

ที่มา : รายงานความกาวหนารายสองป ฉบับที่ 2 (2560) 



Temperature rise is not uniform across the world. Some regions will experience greater 

increases in the temperature of hot days and cold nights than others.

ผลจากการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก1.5°C และ 2.0°C

ที่มา: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5° C



ทําไมเราตองกังวล? เม่ืออุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึน

ที่มา: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5° C

ความเสียงรายสาขา



ออสเตรเลียเผชิญคลืนความรอ้น
ทะล ุ50 องศาเซลเซียส

พายุฝุ่ นถลม่อินเดยี

พายุลูกเห็บถล่มเม็กซิโก

• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก



• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10th

ที่มา: Germanwatch and Munich RE NatCatSERVICE

Heavy floods: 46 Billion US
พ.ศ. 2554

Vulnerable
& Extreme Risk
in 2017



ความรวมมือระดับโลก

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ



อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

การประชุม World 

Climate 

Conference (WCC) 

ครั้งแรก

จัดต้ัง The 

Intergovernmental 

Panel on Climate 

Change (IPCC)

2522 2531
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Development หรือ 
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Rio Declaration

Agenda 21

UNFCCC
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UN Commission on Sustainable 

Development

Berlin

การประชุมครั้งแรก

ของ Conference 

of the Parties 

(COP 1)

2535
Montreal 

Kyoto Protocol มีผลบังคับใช 

และการประชุมครั้งแรกของ 

The Meeting of the Parties 

to the Kyoto Protocol (CMP 

1)

2538

Paris (ค.ศ. 2015)

COP21 รับรองความตกลงปารีส 

(Paris Agreement)

2545 2558 4 พฤศจิกายน 

2016 

ความตกลงปารีส

มีผลใชบังคับ

2559



การเขารวมอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ลงนาม 

พ.ศ. 2535

ใหสัตยาบนั 

พ.ศ. 2537

มีผล

พ.ศ. 2538

ใหสัตยาบนั 

พ.ศ. 2545

มีผล

พ.ศ. 2548

ใหสัตยาบนั 

พ.ศ. 2559

มีผล

พ.ศ. 2559

Annex I Parties : ประเทศพัฒนาแลว

Non-Annex I Parties : ประเทศกําลงัพัฒนา

ประเทศพัฒนาแลวมี

- พันธกรณีแรกในการลดกาซฯ 5% ภายในป 2012 

เทียบกับป 1990

- พันธกรณีที่ 2 ในการลดกาซฯ 18% ภายในป 2020 

เทียบกับป 1990

ประเทศกาํลงัพฒันาไม่มีพนัธกรณีในการลดกา๊ซ

เรือนกระจก

ทุกประเทศมีสวนรวม

ในการลดกาซเรือนกระจก และการ

ปรับตวัตอผลกระทบ และกลไกการ

สนับสนุน

สผ. เปนหนวยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) 



ความตกลงปารีส (Paris Agreement)

100,000 Mil $

ควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของ

โลกใหต่ํ ากว า  2 องศาเซลเซียส และ

พยายามไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

เ พ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ

ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภู มิอากาศ สรางความสามารถในการมี

ภูมิคุมกัน และสงเสริมการพัฒนาท่ีปลอยกาซ

เรือนกระจกตํ่าโดยไมกระทบตอการผลิต

อาหาร

ทําใหการไหลเวียนของเงินทุนสอดคลองกับ

การพัฒนาท่ีปลอยกาซเรือนกระจกตํ่า และ

สงเสริมความสามารถในการมีภูมิคุมกันตอ

ผลกระทบจากการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

184 ประเทศเขารวม

197 ประเทศ

ขอมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ 2562



การดําเนินงานของประเทศไทย

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ



โครงสรางการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแหงชาติ
(ประธาน: นายกรัฐมนตรี รองประธาน: รมว.ทส. รมว.กต. ) แตงต้ัง ป 2550

คณะอนุกรรมการฯ

ดานการบูรณาการ

นโยบายและแผน 

(ประธาน: ปกท.ทส.)

ปรับปรุง ป 2560

คณะอนุกรรมการฯ 

ดานวิชาการและ

ฐานขอมูล 

(ประธาน: ปกท.ทส.)

ปรับปรุง ป 2560

คณะอนุกรรมการฯ 

ดานการประสานทาที

เจรจาและความรวมมือ

ระหวางประเทศ

(ประธาน: ปกท.ทส.)

ปรับปรุง ป 2560

กระทรวง

ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

(ปกท.ทส.)

ฝายเลขานุการฯ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) / 

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)
Policy Formulation and National Focal Point

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) (อบก.)

คณะอนุกรรมการฯ 

ดานการประชาสมัพันธ

และเสริมพลังความ

รวมมือดานภูมิอากาศ

(ประธาน: ปกท.ทส.)

แตงต้ัง ป 2560



Actions

- จัดทําระบบ Thailand : TGEIS

- รายงานแหงชาติ (National Communication: NC)

- รายงานความกาวหนารายสองป (Biennial Update 

Reports: BUR)

การจัดทําบญัชีกาซเรือนกระจกของ

ประเทศ (GHG Inventory)

- สผ. ในฐานะหนวยประสานงานหลกัของประเทศกับกองทุน 

GCF (National Designated Authorities: NDA)

- จัดทํา Thailand Country Program (TCP) 

- ออกหนังสอืรับรอง No Objection Letter (NOL)

กลไกสนับสนนุทางการเงิน (Climate Finance)

กําหนด/จัดทํานโยบาย แผนและมาตรการเก่ียวกับการ

ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ือปองกนัและแกไขปญหาดาน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานระหวาง

ประเทศในรูปแบบทวิภาคแีละพหุภาคี

- จัดทํากรอบทาทีเจรจา

- เขารวมการประชุมอนสุัญญาฯ

การประสานทาทีเจรจา

การดําเนินงานที่สําคัญ

Thailand’ s National Focal Point

IKI
NAMA Facility

Adaptation Fund



แนวโนมของความเสี่ยง และ Hotspots ในการเกิดอุทกภัย 



แนวโนมของความเสี่ยง และ Hotspots ในการเกิดภัยแลง 



แนวโนมของความเสี่ยงและ Hotspots ในการเกิดดินโคลนถลม 

www.chaoprayanews.com/2011/03/03/



แนวโนมของความเสี่ยงและ Hotspots ในการเกิดคล่ืนความรอน

http://www.unigang.com/Article/27225



นโยบายและแผนของประเทศไทย

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ



ความเช่ือมโยง : 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2558-2593
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ขอบคุณคะ

อนุเคราะหขอมูล


