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รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศและคณะ
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ความเปนมาของโครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

จากสาเหตุที่มนุษยมีกิจกรรมที่ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูบรรยากาศโลก
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา อันไดแก
การเพมขนของอุ
ณหภูมบบนพนผวโลก
การเปลยนแปลงปรมาณเมฆทจะมผลตอปรมาณนาฝน
การเพิ่มขึ้นของอณหภมิ
นพื้นผิวโลก การเปลี
่ยนแปลงปริมาณเมฆที่จะมีผลตอปริมาณน้ําฝน
โดยเฉพาะบริเวณภาคพื้นดินของโลก การละลายของน้ําแข็งขั้วโลกและธารน้ําแข็ง การเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิและความเปปนกรดของมหาสมุทร เปปนตน ตามรายงานของคณะทํํางานชุดที่ี 2
(Working group II) ของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) พบวา
นอกจากผลกระทบจากความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศมีศักยภาพที่ทําใหเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ความรนแรงจะขึ
ธรรมชาต
ความรุนแรงจะขนอยู
้นอยกับบการเปดรบ
การเปดรับ ความล
ความลอแหลม
อแหลม เปราะบางของมนษย
เปราะบางของมนุษยและระบบ
และระบบ
นิเวศนเองดวย ซึ่งแปรผันตามเวลาและพื้นที่ และขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร
ป
ประชากร
วััฒนธรรม องคก ร การบริหิ ารจัดั การ รวมทัง้ั ปจจััยดานสิง่ิ แวดลอ มอืน่ื ๆ ดว ย

1) ศึกษาผลกระทบ (Impact) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตตอ
ระบบหรื อ ภาคส ว นที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
ของประเทศ
2) ประเมินความเสี่ยง (Risk
assessment) ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ทีี่ จ ะมีี ต อ ระบบหรืื อ ภาคส ว นทีี่ มี โ อกาสจะได
ไ  รั บ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น
3) ศึกษาความเปราะบาง (Vulnerability) ตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตของระบบหรือภาคสวนที่มีความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบสงง
ในอนาคตของระบบหรอภาคสวนทมความเสยงตอการไดรบผลกระทบสู
4) เสนอแนะแนวทางหรื อ มาตรการในการปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศในอนาคตของระบบหรื อ ภาคส ว นที่ มี ศั ก ยภาพในการรั บ มื อ
(Coping capacity) ตอการเปลยนแปลงนอย
ตอการเปลี่ยนแปลงนอย และมความเปราะบางตอ
และมีความเปราะบางตอ
การเปลี่ยนแปลงสูง
4
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ขอบเขตการดําเนินงาน
1)

2)

3)

4)

ขอบเขตการดําเนินงาน (ตอ)

จัดทํากรอบการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ (Impact frameworks) จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศระยะยาว จากอดีต ปจจุบัน จนถึงอนาคต รวมทั้งกรอบการประเมินความเปราะบาง
และศักยภาพการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศ
ศึกษาและจัดทําภาพจําลองพื้นฐานดานการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ (Baseline socio-economic
scenarios)
ทอาจมผลตอการประเมนความเปราะบางและการปรบตวตอการเปลยนแปลง
i )
ี่
ี 
ป ิ
ป
ปั ั 
ป ี่ ป
สภาพภูมิอากาศในอนาคต 25 ป
ศึึ ก ษาและจั ด ทํ า ภาพจํ า ลองการเปลีี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ตั้ ง แต ป จ จุ บั น จนถึึ ง สิ้ น สุ ด
คริสตศตวรรษที่ 21 ภายใตแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ อยางนอย 3
Scenarios เพื่อใหไดขอมูลความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับพื้นที่และระยะเวลา
ใช ผ ลการศึ ก ษาภาพจํ า ลองการเปลี่ ย นแปลงสภาพภมิม ออากาศในขอ
ากาศในข อ (3) ประเมนปจจย
ประเมิ น ป จ จั ย
ใชผลการศกษาภาพจาลองการเปลยนแปลงสภาพภู
ที่สําคัญของความเสี่ยง (Risk) โอกาสเปดรับผลกระทบ (Exposures)และความออนไหว (Sensitivity)
ของระบบหรือภาคสวนภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิมออากาศในปจจุ
ของระบบหรอภาคสวนภายใตบรบทของการเปลยนแปลงสภาพภู
ากาศในปจจบับนและอนาคต
นและอนาคต
5

ระยะเวลาดําเนินการ

5)

วิเคราะหความเสี่ยงของเหตุการณที่จะทําใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง (Extreme events) และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดภัยพิบัติ (Disaster risk management)
ความเสยงทจะทาใหเกดภยพบต

6)

ประเมินศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Coping
capacity)
ของระบบ
หรืือภาคสวนทีี่ไดศึกษาไว
ไ  ทัั้งในด
ใ านทัักษะ ความสามารถ ทรััพยากรที่ีมีอยู และขีีดความสามารถในการแก
ใ
ไข
ปญหา
ประเมิ
(Vulnerability) ของระบบหรืือภาคสวนที่ีทําการศึึกษาวาจะสามารถพััฒนาหรืือ
ป ินความเปราะบาง
ป
ดําเนินการไปสูเปาหมายที่ตั้งไวในอนาคตหรือไม

7)
8)

เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อการดําเนินงานที่นําไปสูการปรับตัว (Adaptation) ตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกรอบการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยมีเปาหมายในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

9)

จัดใหมีการระดมความเห็นรวมทั้งใหภาคสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวม โดยจัดประชุมกลุมยอย (Focus group)
จากผูมีสวนเกี่ยวของ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญ อยางนอย 4 ครั้งๆ ละไมนอยกวา 30 คน

10)) จัดสัมมนาการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป

อยางนอย 2 ครั้งๆ ละไมนอยกวา 100 คน

6

การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) จํานวน 4 ครั้ง ไมนอยกวา 30 คน
Focus group 1

Focus group 2

ความกาวหนาของการศึกษาและ
จัดทําภาพจําลองการเปลี่ยนแปลง
จดทาภาพจาลองการเปลยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ

กรกฎาคม 2557 - มถุิ นายน 2560

ผลการศึกษาและภาพจําลองพืน้ ฐาน
ดานการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

Focus group
1-4

7

Focus group 3

Focus group 4

ผลการวิเคราะหความเสีย่ งของ
เหตุการณทจี่ ะทําใหเกิดผลกระทบ
ที่รนุ แรง และการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งที่จะทําใหเกิดภัยพิบัติ

ผลประเมินศักยภาพในการรับมือ
ตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Coping capacity) และการประเมิน
ความเปราะบาง ของระบบหรือภาคสวน

8

แผนการดําเนินงาน
สงงานครั้ง
กิจกรรม
ที่
1
กรอบการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ (Impact frameworks)

คณะทีมงานวิจัย
ธันวาคม 2557

2

ความกาวหนาของการศึกษาและจัดทําภาพจําลองพื้นฐานดานการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

กุมภาพันธ 2558

3

ผลการศึกษาและภาพจําลองพื้นฐานดานการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

ธันวาคม 2558

4

ประเมินปจจัยที่สําคัญของความเสี่ยง (Risk) โอกาสเปดรับผลกระทบ (Exposures)
และความออนไหว (Sensitivity) ของระบบหรือภาคสวนภายใตบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและอนาคต
- ผลการศึกษาและภาพจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตัง้ แตปจ จุบันจนถึงสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่ 21
- การประเมินปจจัยที่สําคัญของความเสี่ยง (Risk) โอกาสเปดรับผลกระทบ (Exposures)และความออนไหว
(Sensitivity) ของระบบหรือภาคสวน
- วิเคราะหความเสี่ยงของเหตุการณที่จะทําใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง (Extreme events)
- ประเมินศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
- ประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบหรือภาคสวน
รายงานฉบับสมบูรณ Final Report

มิถุนายน 2559
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สิงหาคม 2559

รศ.ดร. สุจริติ คูณธนกุลวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อรรถชย
รศ
ดร อรรถชัย จิจนตะเวช
นตะเวช
ภาควิชาพืชศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทิ ยาลัยเชีียงใหม
ใ

 ั ิ์ สุทธินิ นท
อ.ดร. พงษศกดิ
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มิถุนายน 2560

ออ.ดร.ปยธดา
ดร ปยธิดา เรองรศม
เรืองรัศมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โ ัย สุทธิิธรรมจิติ
นายโชคชั
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นน.ส.วชุ
ส วิชตตาา เหมเสถี
เหมเสถยร
ยร
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กําหนดการนําเสนอ
เวลา
08.00-09.00 น.
09.00-09.15 น.

09.15-09.30
09 15 09 30 น.
น
09.30-10.00 น.

10.00-10.15 น.
10.15-10.45 น.
10.45-12.00 น.

12 00 12 15 น.
12.00-12.15
น
12.15-13.15น.

หัวขอ
ลงทะเบียน
กลาวเปดการประชุุมเชิงปฏิฏบัติการ ครั้งที่ 1
โดย นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผูอํานวยการกลุมงานวิเคราะหและพัฒนากลไก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนะนาความเปนมาของโครงการฯ
ประสงคของการประชุ
มเชงปฏบตการ
ครงท
แนะนําความเปนมาของโครงการฯ และวตถุ
และวัตถประสงค
ของการประชมเชิ
งปฏิบัติการ ครั
้งที่ 1
โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองที่ 2
หองที่ 1
กลุมทีี่ 2 เกณฑก ารพิจิ ารณาเรืือ่ งความเปราะบางและการปรั
ป
ป บั ตัวั
กลุมทีี่ 1 ภาพฉายในการพั
ใ
ฒ
ั นาเศรษฐกิจิ และสัังคมของประเทศไทย
ป
ไ
ของภาคเกษตร, ขาว
อ.ดร.พงษศักดิ์ สุทธินนท
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พักรับประทานอาหารวาง
เกณฑการพิจารณาเรื่องความเปราะบางและการปรับตัวของภาคเกษตร,
ภาพฉายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ตอ)
ขาว (ตอ)
กลุมที่ 3 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศโลกและภาพฉายในอนาคต กลุมที่ 4 เกณฑการพิจารณา
เรื่องความเปราะบางและการปรับตัวของภาคเกษตร ,พชไร
,พืชไร
เรองความเปราะบางและการปรบตวของภาคเกษตร
อ.ดร.ปยธิดา เรองรศม
เรืองรัศมี
อ.ดร.ปยธดา
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สรปผลจากการประชมเชิ
สรุ
ปผลจากการประชุมเชงปฏบตการ
งปฏิบัติการ ครงท
ครั้งที่ 1
โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รับประทานอาหารกลางวัน

http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/

ขอขอบคุณ
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