
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

องคความรูการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับการบริหารจัดการน้ําในปจจุบัน 

 
โครงการ “การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา” 

 
 

วันจันทรที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558  

ณ หองบุษบา ช้ัน 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 

 

อ.ดร.พงษศักด์ิ  สุทธินนท และคณะ 
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หัวขอนําเสนอ 

 ความเปนมาของโครงการ 

 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปนวิกฤตการณสําคัญท่ีกอตัวข้ึนและมีผลกระทบรุนแรงไปท่ัวโลก  

นับไดวาเปนปญหาท่ีทาทายมนุษยชาติมากท่ีสุดปญหาหน่ึงในศตวรรษท่ี 21 น้ี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเริ่มสังเกตเห็น

ไดชัดในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาและเปนท่ีคาดกันวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะสูงและรวดเร็วกวาอดีตมาก  

ท้ังน้ี ประเทศไทยตกอยูในขายท่ีจะไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได การศึกษาในระดับโลกโดย Intergovernmental Panel on 

Climate Change  ไดสรุปถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกซ่ึงคาดหมายวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนมีชวงฤดูรอนท่ียาวนานมากข้ึนและชวงฤดูหนาวท่ีสั้นลง ภาวะแหงแลงในชวงฤดูแลง

อาจทวีความรุนแรงมากข้ึนแตอาจจะมีฝนตกชุกมากข้ึนในชวงฤดูฝน ท้ังน้ีสภาพอากาศแปรปรวนและภาวะอากาศรุนแรงเชนพายุ 

ก็จะเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน  

ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลอยางเห็นไดชัดตอความแปรผันของปริมาณนํ้าฝน 

ท้ังในเชิงปริมาณ ความถ่ี ความรุนแรง คาบเวลา และรูปแบบของการกระจายตัว ซ่ึงความแปรปรวนของปริมาณนํ้าฝนดังกลาวม ี

ความเช่ือมโยงกับสภาวะอากาศรุนแรง ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติเกี่ยวกับนํ้าท้ังท่ีสามารถเห็นผลไดในระยะสั้นและ

ระยะยาว ในบางพื้นท่ีประสบกับภาวะฝนแลงท้ิงชวงยาวนาน  แตในหลายพื้นท่ีประสบกับภาวะฝนตกหนักผิดปกติ กอใหเกิดภาวะนํ้า

ทวมฉับพลันและนํ้าทวมซํ้าซาก ซ่ึงสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนความเสียหายตอ 

ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเปนรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ความเปนมาของโครงการ 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

4 

1) รวบรวมและติดตามองคความรูและการศึกษาวิจัยดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็น 

ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

2) วิเคราะห สังเคราะหสถานภาพองคความรูดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีอยูในปจจุบัน 

3) รวบรวมเครอืขายการทํางานวจิัย การพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในประเด็นที่เกีย่วของกับการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ํา 

4) สนับสนุนเตรียมการสําหรับกําหนดทาทีฝายไทยในการเขารวมประชุม COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

ปลายป 2558 ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวของกบัการบรหิารจัดการทรพัยากรน้าํ 

5) จัดทําแนวทางการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ําภายใตสภาพการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

  รวบรวมองคความรูและการศึกษาวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา  

       ท้ังตางประเทศและในประเทศ 
 

  วิเคราะหและสังเคราะหสถานภาพองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ 

       ทรัพยากรน้ํา ท่ีมีอยูในปจจุบันตามมิติของน้ําและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

  รวบรวมเครือขายการทํางานวิจัย การพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี โดยรวบรวมรายชื่อนักวิจัยไทยจาก 

      ผลงานวิจัยท่ีแสดงถึงความเชี่ยวชาญในดานทรัพยากรน้ํา และผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 
 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง และการสัมมนาทางวิชาการ 1 ครั้ง เพ่ือระดมความคิดเห็นและนําเสนอเกี่ยวกับ 

      การบริหารจัดการน้ําภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยการจัดประชุมและ  

      สัมมนาท้ัง 4 ครั้ง 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1 

 องคความรูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการบริหารจัดการน้ําในปจจุบัน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 2 

ความเสี่ยง ผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศกบัการบรหิารจัดการน้ําในปจจุบันและในอนาคต 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 3 

แนวทางการบริหารจัดการน้ําภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในอนาคตของประเทศไทย 

การสัมมนาทางวิชาการ ครัง้ที่ 1  
 

องคความรู เทคโนโลยี และแนวทางการบริหาร

จัดการน้ําภายใตการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในอนาคตของประเทศไทย 

การจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-3 

(ผูเขารวมประชุม 60 คน) 
การสัมมนาทางวิชาการ ครัง้ที่ 1 

(ผูเขารวมประชุม 100 คน) 
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ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 

กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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1) สถานภาพองคความรูและการศึกษาวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็น 

ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่มีอยูในปจจุบัน 

2) รายช่ือเครือขายการทํางานวิจัย การพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

3) ขอมูลสําหรับการกําหนดทาทีฝายไทยในการเขารวมประชุม COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส ปลายป 2558 ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เก่ียวของกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 



      เพ่ือนําเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศกบั

การบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ งานวิจยั เทคโนโลยี ทัง้ในตา่งประเทศและสถานะ

ของประเทศไทย แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้อย่างยัง่ยืนท่ีเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร์ของประเทศ  

วัตถุประสงคของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 
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เวลา หัวขอ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.15 น. กลาวนํา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.15 - 09.45 น. แนะนําความเปนมาของโครงการฯ และวัตถุประสงคของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

โดย อ.ดร.พงษศักดิ์  สุทธินนท  หัวหนาโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.00 - 11.00 น. ตัวอยางการจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่ตอสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต:  

การศึกษาภาคสวนทรัพยากรน้ํา กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี (60 นาท)ี   

    โดย ศุภกร ชินวรรโณ  ศนูยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหง 

                               ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  

11.00 - 11.15 น. ภาพฉายในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินในลุมน้ํา หวยหลวงและจังหวัดอุดรธานี (15 นาท)ี   

    โดย ดร.สถาพร มนตประภัสสร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11.15 - 11.30 น. การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาในลุมน้ําหวยหลวงและผลกระทบตอปริมาณน้ํา 

ในอางเก็บน้ําหวยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ (15 นาท)ี   

    โดย ผศ.ดร.พีรวัฒน ปลาเงิน   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
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11.30 - 11.45 น. การศึกษาความตองการใชน้ําในลุมน้ําหวยหลวงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในอนาคต (15 นาท)ี   

    โดย ดร.พงษศักดิ์ สุทธินนท  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11.45 - 12.00 น. ถาม - ตอบ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 13.55 น. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติในประเทศไทย (40 นาท)ี 

    โดย คุณไพฑูรย  นาคแท   ผูอํานวยการสวนมาตรฐานความปลอดภัย สํานักมาตรการปองกนัสาธารณภัย กรมปองกันและ  

                                     บรรเทาสาธารณภัย 

13.55 - 14.35 น. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวของภาคเกษตร(ชลประทาน) ในประเทศไทย (40 นาท)ี 

โดย นายจเร  ทองดวง   ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

14.35 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.50 - 15.30 น. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวของภาคทรัพยากรน้ําในประเทศไทย (40 นาท)ี   

    โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15.30 - 15.45 น. ถาม – ตอบ 

15.45 - 16.00 น. สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ขอขอบคุณ 
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