
จริงหรือไม่ ?
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศส่งผลให้เกดิพบัิตภิยัธรรมชาติรุนแรงขึน้

14 กนัยายน  2565



IPCC : 
The Intergovernmental 
Panel on Climate
Change

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

IPCC Sixth Assessment Report
เผยแพร่เม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมาได้เปิดเผย
ข้อมูลในช่วงเวลาจากปัจจุบันนีไ้ปจนถึงปี 
2100 ประมาณการว่าประชากร 3.3 – 3.6 พนัล้านคน
ในปัจจุบันมีความเส่ียงสูงต่อผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่วนใหญ่มาจาก
พืน้ที่ด้อยพฒันา



การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การท าป่าไม ้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ่ืนๆ 
ตลอดจนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล การผลิตปูนซีเมนต ์และการเผาก๊าซส่วนเกินท้ิง การสะสมการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

ทีม่า :   บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที ่5









อุทกภยัปากสีถาน (ก.ค.-ส.ค.65)



เกาหลีใต ้ตน้สิงหาคม ผลจากอุทกภยัในเมืองหลวงเกาหลีใต ้ยงัท าใหเ้กิดไฟฟ้าดบัเป็นบริเวณกวา้ง ท าให้
ระบบคมนาคม รวมถึงรถไฟใตดิ้นในบางเส้นทางตอ้งหยดุชะงกั ขณะท่ีสถานีรถโดยสารในเขตกงันมั จมอยูใ่ต้
น ้า ธุรกิจหลายแห่งไดรั้บความเสียหาย



หลายประเทศในยุโรปยงัคงเผชิญผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศอย่างต่อเน่ืองในในปีนี ้
ล่าสุด สภาวะความแห้งแล้งทีล่ากยาวและรุนแรงท าให้สหราชอาณาจักรต้องประกาศมาตรการจ ากดัการใช้น า้ในบางพืน้ที ่และ
เตรียมรับมือกบัการขาดแคลนไฟฟ้า เน่ืองจากวกิฤตภัยแล้งกระทบการผลติของโรงไฟฟ้าพลงังานน า้

ในอิตาลี ราว 1 ใน 5 ของไฟฟ้าทีใ่ช้ในประเทศมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานน า้ ซึง่ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมาได้ลดปริมาณการผลิตลงมากถงึ 40% เน่ืองจากการ
ขาดแคลนน า้
ในสเปน บริษัทวิเคราะหข้์อมูลด้านพลังงานรายงานว่า ปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยรวมลดลง 44% ซึง่ถอืว่าเป็นปริมาณทีม่ากจนน่าตกใจ
โรงไฟฟ้าพลังงานน า้ในนอรเ์วยก์ป็ระสบปัญหาไม่ต่างกัน ล่าสุดนอรเ์วยป์ระกาศว่าหากปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น า้ยังลดลงอย่างต่อเน่ืองเช่นนี ้นอรเ์วยก์็
จ าเป็นต้องระงับการส่งออกไฟฟ้าไปยังสหราชอาณาจักร
สภาพอากาศทีร้่อนจัดในฝร่ังเศสและระดับน า้ในแม่น า้ทีล่ดลง ส่งผลใหค้ร่ึงหน่ึงของเตาปฏกิรณนิ์วเคลียรท์ีม่ีอยู่ทัง้หมด 56 เคร่ือง ต้องหยุดเดนิเคร่ืองช่ัวคราว 
เพราะปริมาณน า้ไม่เพยีงพอส าหรับการหล่อเยน็



ระดบัน า้ในแม่น า้ที่ลดต า่ ยงัท าให้โรงไฟฟ้าพลงัน า้ในบริเวณใกล้เคยีง ผลติไฟฟ้าได้ลดน้อยลงด้วย ท าให้ทางการต้องใช้มาตรการประหยดัพลังงาน ส่ังให้โรงงานหลายแห่งปิดการ
ด าเนินการ รวมถงึลดเวลาเปิดท าการของร้านค้าต่าง ๆ และขอให้อาคารส านักงานปิดเคร่ืองปรับอากาศ
ที่นครเซ่ียงไฮ้ ทางการได้ส่ังปิดไฟบริเวณจุดท่องเที่ยวริมแม่น า้ ขณะที่เมืองหลูโจวกส่ั็งปิดไฟตามท้องถนนในเวลากลางคืนเช่นกนั เพ่ือลดภาระการใช้ไฟฟ้าที่ใกล้จะขาดแคลน
กระทรวงทรัพยากรน า้ของจนีระบุว่า ปริมาณฝนที่ตกบริเวณลุ่มแม่น า้แยงซีถือว่าต า่สุดนับแต่มีการเร่ิมบันทึกในปี 1961
ไม่เพยีงเท่าน้ัน ทางการจนียงัระบุด้วยว่า คล่ืนความร้อนในภูมิภาคดงักล่าวท าให้อุณหภูมิสูงท าลายสถติทิี่มีอยู่เดมิ โดยอุณหภูมิพุ่งถงึจุดสูงสุดเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว ท าให้ศูนย์
อุตุนิยมวทิยาแห่งชาตปิระกาศเตือน 'ภาวะอุณหภูมิสูง' ต่อเน่ืองนาน 6 วนั ระหว่างวนัที่ 12-17 ส.ค.

จีนเผชิญภยัแลง้กว่าค่อนประเทศ คลื่นความรอ้นสงูสดุเป็นประวตัิการ์ 



ฝนตกหนักหลายพืน้ที่ของประเทศไทยในช่วงเดือนกนัยายน 2565



COP 26 กบับทบาทประเทศไทย
ในการรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ



ประเด็นการเจรจาทีส่ าคญัในการประชุม COP26

 การก าหนดกลไกความร่วมมือส าหรับการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ

 การก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานตามเป้ามายการมีส่วนร่วมที่ประเทศ
ก าหนด 

 การก าหนดเป้าหมายทางการเงินทีป่ระเทศพฒันาแล้วต้องให้การสนับสนุนแก่
ประเทศก าลงัพฒันา เพ่ือด าเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

 การก าหนดรูปแบบการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

 การรายงานความก้าวหน้าด้านการด าเนินงานของการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด



การประชุมรัฐภาคกีรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สมยัที ่26 หรือ 
COP26 จัดขึน้ระหว่างวนัที ่31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

ท่ีมา :   greennetworkthailand.com/cop26-



นโยบายและแผนดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

แผนระดับ 1 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แผนยอ่ย 3 การเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

1.ลดการปล่อยก๊าซเร่ือนกระจก
2.การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4.รับมือต่อโรคอุบติัใหม่/โรคอุบติัซ ้ าจาก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ท่ีมา :   greennetworkthailand.com/cop26-



แผนระดบั 2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ที่ 18 การเตบิโตอย่างยัง่ยืน

แผนย่อย 3 การเตบิโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

o เร่ืองส่ิงแวดล้อม ประเดน็ที่ 3 ผลกัดนัทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

o เร่ืองระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตฯิ ประเดน็ที่ 8 การปฏิรูปกฎหมาย (ร่าง พรบ. การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศฯ)

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

o ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตบิโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน เป้าหมายที่ 4 เพิม่ประสิทธิภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจกและขดีความสามารถในการรับตวัฯ

o กรอบแผนฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 10 การพฒันาเศรษฐกจิหมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต า่ และหมุดหมายที่ 11 การลดความ
เส่ียงจากภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

 -นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ินโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ท่ีมา :   greennetworkthailand.com/cop26-



แผนระดบั 3

 แผนทีน่ าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
20.8% จากกรณปีกติ ณ ปี 2030

 แผนปฏิบตัิการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 รายสาขา ในสาขาพลงังาน สาขาขนส่ง
กระบวนการทางอุตสาหกรรม/น า้เสียอุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย

 แผนแม่บทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558-2593 ด้านการปรับตัวฯ การลดก๊าซเรือน
กระจก และการสร้างขดีความสามารถ

 แผนการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภาพภูมอิากาศแห่งชาติ (NAP) ด้านการจัดการน า้ การเกษตรและความ
มัน่คงทางอาหาร การท่องเทีย่ว สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมัน่คงของ
มนุษย์

ท่ีมา :   greennetworkthailand.com/cop26-




