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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

www.tgo.or.th

โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อ านวยการส านักประเมินและรับรองโครงการ TGO

การสัมมนา “LESS กลไกลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” วันที่ 23 มกราคม 2566
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The global mean temperature for 2021 was 1.11 ± 0.13 °C above pre-industrial levels (1850–1900). – WMO, 2022

Where are we now ?



ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา http://climate.tmd.go.th/content/file/2475

ในช่วง 10 ปีล่าสุด ช่วง ค .ศ .2012-2021 
(พ.ศ.2555-2564) เป็นช่วงที่ประเทศไทยมี
อุณหภูมิร้อนมากที่สุด โดยอุณหภูมิเฉลี่ย และ
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติตลอดช่วง 
ส่วนแนวโน้มระยะยาวพบว่าทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยมี
แนวโน้มสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization):   |   TGO

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่น
รังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ่าเป็นต่อการรักษา
อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้
ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ท่าให้อุณหภูมิ
ในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

ก๊าซเรือนกระจก
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▪ การผลิตและใช้พลังงาน (CO2)
▪ กระบวนการอุตสาหกรรม (CO2)
▪ การผลิตและการใช้สารท าละลาย (PFCs, HFCs, 

SF6, NF3)
▪ กิจกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ (CH4, N2O)
▪ ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (CO2, CH4)
▪ ของเสีย (CH4, CO2)

ก๊าซเรือนกระจก



คาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน

ก๊าซเรือนกระจก



จากโลกร้อนสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
เพิ่มมากขึ้น

ปรากฎการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse Effect)

ภาวะโลกร้อน 
(Global Warming)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



การละลายของน า้แข็งในขัว้โลกเหนอื 

จากการศึกษาของนกัวิทยาศาสตรพ์บว่า น า้แข็งแถบบริเวณ

ขัว้โลกก าลงัลดลงในอตัรา 11.5% ทกุๆ 10 ปี ในภาพแสดง

ใหเ้ห็นถึงการลดลงของปริมาณน า้แข็งในแถบขัว้โลก ตั้งแต่ปี 

1979-2013

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

file:///D:/VDO ภาวะโลกร้อน/แผ่นน้ำแข็งแยกตัวจากขั้วโลกใต้ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม.mp4


ระดับน  าทะเลเพิ่มขึ น 2.1 มม. ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2536 
ถึง พ.ศ. 2545 และ 4.5 มม. ต่อปีระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 
พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการละลาย
ของมวลน้่าแข็งอย่างรวดเร็ว 

หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก 1.4-5.8 องศาเซลเซียส 
จะส่งผลให้น้่าแข็งที่ขั้วโลกละลายและระดับน้่าทะเลเฉลี่ยสูงขึ้น
อีก 14 - 90 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบ ได้แก่ การสูญเสีย
ที่ดิน การกัดเซาะชายฝั่ง และการพังทลายของชายฝั่ง 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ท่ีมา: AVISO (https://www.aviso.altimetry.fr) 



ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ไทยจากอุทกภัยปี 2011

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน



ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 
สภาพอากาศที่ร้อน จะท่าให้เชื้อโรคต่างๆ สามารถฟักตัวและเติบโตได้ดี 
นอกจากจะมีโรคแปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นแล้ว เชื้อโรคอาจมีการกลายพันธุ์ 
โรคที่เคยหายไปจากเมืองไทยจะเกิดขึ้นใหม่อีกนับสิบชนิด การติดเชื้อโรค
และการระบาดของโรคต่างๆ จะขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรคที่
จัดว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้่าที่รุนแรงเกิดขึ้นหลายชนิดที่มีสาเหตุ
มาจากภาวะโลกร้อน และเป็นโรคที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังถึง 13 โรค 
ได้แก่ 
1. โรคไข้กาฬหลังแอ่น  2. โรคไข้เลือดออกอีโบลา 3. โรคติดเชื้อ
ไวรัสนิปาห์และเฮนดรา 4. โรคไข้หวัดนก  5. ไข้เหลือง 6. โรค
ชิคุนกุนยา 7. โรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 8. โรค
ติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัสซูอิส  9. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (ซาร์ส) 10. โรคทูลารีเมีย 11. โรคเมลิออยโดซิส 12. โรค
ลิชมาเนีย 13. โรควีซเีจดี หรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่ 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

https://www.facebook.com/greennewsagency/photos/a.559853524087989.1073741847.223935874346424/1895199957219999/?type=3&theater


ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ

อาจ
ส่งผลกระทบต่อ ถึง 1 ใน 3
ของโลก

เพ่ือตอบสนองต่อ
เงื่อนไขใหม่ 

จะส่งผลต่อแหล่งอาศัย และขยายพันธุ์ของพืชและ
สัตว์

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน



สูญเสียทางเศรษฐกิจ ชีวิต และ
ทรัพย์สิน

และโรคพืช 

ซึ่งพืชบางชนิดจะมีผลผลิตตกต่่า หรือไม่ได้ผล
เท่าที่ควร

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-51698577

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

รายงาน “Drought in Europe August 2022” 
ของ Global Drought Observatory ที่เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2022 เตือนว่า ภัยแล้งจะกระทบ
ต่อพืชผลการเกษตร ท่าให้เกิดไฟป่า และอาจจะ
เกิดขึ้นนานเป็นเวลาหลายเดือนในบางพื้นที่ทางตอน
ใต้ของยุโรป 
รายงานระบุว่า พื้นที่กว่า 47 เปอร์เซ็นต์ของทวีป
ยุโรปอยู่ในสถานะ “เตือนภัย” ภาวะภัยแล้ง และอีก 
17 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในสถานะ ‘เฝ้าระวัง’ ว่าพืชผล
การเกษตรอาจจะเสียหาย

ที่มา: https://plus.thairath.co.th/topic/naturematter/102009



ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนในฤดูหนาว เหตุการณ์บอมบ์ไซโคลนในนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2018 พายุหิมะรุนแรง 
มีอากาศหนาวและมีลมแรงเนื่องจากทางตะวันออกของสหรัฐเกิดบอมบ์ไซโคลน / ภาพ 
lev radin

ที่มา: 
https://www.greenpeace.org/thailand/story/25966



คณะกรรมกา รระหว่ า ง รั ฐบาลว่ า ด้ ว ยกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสหประชาชาติ 
(IPCC) ออกรายงานพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 
2562 หลั งลงมือศึ กษาวิ จัยมานานนับ  3 ปี 
เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกต้องรีบด่าเนินการอย่าง
เร่งด่วน เพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนให้ส่าเร็จภายใน
ปี ค.ศ. 2030 มิเช่นนั้น มนุษย์บนโลกจะเผชิญ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งจากภาวะแห้งแล้ง ไฟ
ไหม้ป่า น้่าท่วม ขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง

เตือน รบ.ทั่วโลก เร่งลดภาวะโลกร้อน
โดยด่วน ภายในปี 2030 ก่อนเจอหายนะ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน



ที่มา: Global climate risk index 2021, 
Germanwatch

ดัชนีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ที่มา: https://www.climatewatchdata.org/

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก

ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นล าดับที่ 20 ของโลก 437.18 MtCO2eq (ประมาณร้อยละ 0.9 ของโลก)

~47.93 billion tCO2e in 2019



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและเป้าหมาย NDC

-100Mt

555

BUR 3BUR 2BUR 1

202020172015

National reports

Submission year

2030

Biennial Update Report (BUR) 
From 2015
Biennial Transparency Report (BTR) 
From 2024 onwards

Target

BAU

BTR 5

2032

GHG inventory 
(excl. LULUCF)

166.5

2020

BTR 1

20242022

BTR 2

2026

BTR 3

2028

BTR 4

2030

20242022 20282026

Year

100Mt

400Mt

337.3 348.1 360.8

NAMA

Figure from NC 4

15.40% reduction 
from BAU

Energy & Transport

200Mt

300Mt

257.34 (69.06%)

40.12 (10.77%)

-85.97 (-23.07%)

58.49 (15.69%)

16.70 (4.48%)

2018 by Sector

GHG inventory 
(incl. LULUCF)

56.54

Thailand NDC
30-40% Reduction 

from BAU

372.7

NC 4

500Mt

286.7

273.7

264.9

262.6

Update 08/12/65

388.5388
Peaking

-85.97 MtCO2eq



Adopted
12 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ณ COP 21 (สาธารณรัฐฝรั่งเศส)

มีผลใช้บังคับ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016

จ านวนภาคี
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 66)

องค์กรก ากับดูแล
ที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
(CMA)

เป้าหมายหลัก 3 ประการ
ควบคุมการเพิ่มขึ นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 
2 องศาเซลเซียส (“well below 2 °C”) เมื่อเทียบกับ
ยุคก่อนอุตสาหกรรม และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 °C

เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมภูมิต้านทานและ
ความสามารถในการฟื้นตัว

ท าให้ เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับ
แนวทางที่น าไปสู่การพัฒนาคาร์บอนต่ าที่มีภูมิต้านทาน
และความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

จาก 198 ภาคี UNFCCC
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194

1

2

3

ความตกลงปารีส (Paris Agreement)



China
2060

Japan
2050

ROK
2050

EU
2050

NZ
2050

Canada
2050

Chile
2050

UK
2050

South Africa
2050

To achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse 
gases in the second half of this century

Paris Agreement

Fiji
2050

Costa Rica
2050

Source: Climate Watch Data (as of Nov, 2022)
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U.S.A
2050

Brazil
2050

India
2070

Saudi Arabia
2060

Russia
2060

Australia
2050

Thailand
2050 - 2065

Global Goal towards Net Zero Emissions

countries have 
communicated net-zero 
emissions target

93

covering 78.7% of 
global emissions



Ambition
Thailand’s

2050 : Carbon Neutrality

2065 : Net-Zero GHG Emissions

2030 : NDC 40% 
* with International Supportพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564 



น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มท าความตกลงเพื่อถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงปารีส

เพิ่มการผลิต Zero-emission vehicles เป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ทั งหมดภายในปี 
2030 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 50% ภายในปี 
2050 และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูดกลับก๊าซ CO2 ในเชิงพาณิชย์ก่อนปี 
2040 รวมทั ง เพิ่มพื นท่ีสีเขียวทุกประเภทเป็น 55% ของพื นที่ประเทศ เพื่อเพ่ิมแหล่งกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2037

ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อน าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

ประเทศไทยจัดส่ง Long-term Strategy ฉบับปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 2050 
Carbon Neutrality และ 2065 Net-zero Emission รวมทั งยกระดับเป้าหมาย NDC 
เป็น 40% บนพื นฐานของการสนับสนุนจากต่างประเทศ

ประเทศไทยในเวที COP27
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Thailand’s Long-term GHG Emission Development Strategy
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แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ



กิจกรรมลดโลกร้อน…..เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก

ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5

1.25 kW

0.57 kW

0.25 kW

0.86 kW

0.31 kW

ฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง

ปลูกต้นไม้
106 ต้น/ปี*

1,890 
kWh/year

คัดแยกขยะอินทรีย์และ
ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก 
ก๊าซชีวภาพ

2,053
kWh

เปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทาง 

ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า

การปลูกต้นไม้

ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

การจัดการขยะการเดินทาง

9,091 km 
184 kg 

970 kg 
3,623 kg 110 kg 569 kg 

การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล

*กลุ่มพันธุ์ไม้โตช้า เช่น กลุ่มพยุง 
มะค่า ประดู่ ตะเคียน เป็นต้น

น  าเสีย 3.13 m3

1,563 kg 

1,877 kg 
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ขอบคุณค่ะ
Thank you for your attention


