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วนัศกุร์ท่ี 14 สงิหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.  

ณ ห้องประชมุ Platinum 1 Lobby floor  

INTERCONTINENTAL BANGKOKถนนเพลนิจิต 
 

รศ.ดร.สจุริต  คณูธนกลุวงศ์และคณะ 

การประชุมกลุ่มย่อย  

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและความแปรปรวนของ 

สภาพภมูิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและ 

การปรับตัวของภาคส่วนที่สาํคัญ ครัง้ที่ 3 
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หวัข้อการนําเสนอ 

 ความเป็นมาของโครงการ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ขอบเขตการดาํเนินงาน 

 วิธีการดาํเนินงาน 

 ระยะเวลาดาํเนินการ 

 แผนการดาํเนินงาน 

 คณะทมีงานวิจัย 

 กรอบการประเมิน แนวทางและวิธีการศึกษา 

 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

 



ความเป็นมาของโครงการ 

จากสาเหตท่ีุมนษุย์มีกิจกรรมท่ีทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึน้สู่บรรยากาศโลก 

มีปริมาณเพ่ิมมากขึน้ ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา อันได้แก่  

การเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูบนพืน้ผิวโลก การเปลี่ยนแปลงปริมาณเมฆท่ีจะมีผลต่อปริมาณนํา้ฝน

โดยเฉพาะบริเวณภาคพืน้ดินของโลก การละลายของนํา้แข็งขัว้โลกและธารนํา้แข็ง การเพ่ิมขึน้

ของอุณหภูมิและความเป็นกรดของมหาสมทุร เป็นต้น ตามรายงานของคณะทํางานชุดท่ี 2 

(Working group II) ของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) พบว่า

นอกจากผลกระทบจากความรุนแรงของสภาพภมิูอากาศมีศกัยภาพท่ีทําให้เกิดภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ ความรุนแรงจะขึน้อยู่กบัการเปิดรับ ความล่อแหลม เปราะบางของมนษุย์และระบบ

นิเวศน์เองด้วย ซึ่งแปรผนัตามเวลาและพืน้ท่ี และขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ภมิูศาสตร์ 

ประชากร วฒันธรรม องค์กร การบริหารจดัการ รวมทัง้ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) ศึกษาผลกระทบ (Impact) จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในอนาคตต่อ

ระบบหรือภาคส่วนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศ 

2) ประเมินความเส่ียง (Risk assessment) ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ท่ีจะมีต่อระบบหรือภาคส่วนท่ีมีโอกาสจะได้รับผลกระทบ 

จากการเปล่ียนแปลงนัน้ 

3) ศึกษาความเปราะบาง (Vulnerability) ต่อความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 

ในอนาคตของระบบหรือภาคสว่นท่ีมีความเส่ียงตอ่การได้รับผลกระทบสงู 

4) เส นอ แ น ะ แ น วท าง ห รื อ มา ตร กา ร ใ น กา รป รับ ตัวต่ อก าร เ ป ล่ี ยน แ ป ล ง 

สภาพภูมิอากาศในอนาคตของระบบหรือภาคส่วนท่ีมีศักยภาพในการรับมือ 

(Coping capacity) ต่อการเปล่ียนแปลงน้อย และมีความเปราะบางต่อ 

การเปล่ียนแปลงสงู 



1) จดัทํากรอบการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ (Impact frameworks) จากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมิูอากาศระยะยาว จากอดีต ปัจจบุนั จนถึงอนาคต รวมทัง้กรอบการประเมินความเปราะบาง

และศกัยภาพการปรับตวัตอ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

2) ศึกษาและจดัทําภาพจําลองพืน้ฐานด้านการพัฒนาสงัคมเศรษฐกิจ (Baseline socio-economic 

scenarios) ท่ีอาจมีผลต่อการประเมินความเปราะบางและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมิูอากาศในอนาคต 25 ปี 

3) ศึกษาและจัดทําภาพจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัง้แต่ ปัจจุบันจนถึงสิ น้สุด

คริสต์ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดบัก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ อย่างน้อย 3 

Scenarios เพ่ือให้ได้ข้อมลูความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ ทัง้ระดบัพืน้ท่ีและระยะเวลา  

4) ใ ช้ผลการศึกษาภาพจําลองการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในข้อ (3)  ประเมินปัจจัย 

ท่ีสําคญัของความเส่ียง (Risk) โอกาสเปิดรับผลกระทบ (Exposures)และความอ่อนไหว (Sensitivity) 

ของระบบหรือภาคสว่นภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในปัจจบุนัและอนาคต 

ขอบเขตการดาํเนินงาน 
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5) วิเคราะห์ความเส่ียงของเหตกุารณ์ท่ีจะทําให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรง (Extreme events) และการบริหารจดัการ

ความเส่ียงท่ีจะทําให้เกิดภยัพิบติั (Disaster risk management)  

6) ประเมินศักยภาพในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Coping capacity) ของระบบ 

หรือภาคส่วนท่ีได้ศึกษาไว้ ทัง้ในด้านทกัษะ ความสามารถ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และขีดความสามารถในการแก้ไข

ปัญหา  

7) ประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบหรือภาคส่วนท่ีทําการศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาหรือ

ดําเนินการไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในอนาคตหรือไม ่

8) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพ่ือการดําเนินงานท่ีนําไปสู่การปรับตวั (Adaptation) ต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศกรอบการดําเนินงานตามแผนแม่บทด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศโดยมีเป้าหมายในระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว 

9) จดัให้มีการระดมความเห็นรวมทัง้ให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  

จากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ เช่ียวชาญ อย่างน้อย 4 ครัง้ๆ ละไมน้่อยกวา่ 30 คน 

10) จัดสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป  

อย่างน้อย 2 ครัง้ๆ ละไมน้่อยกวา่ 100 คน  

 

ขอบเขตการดาํเนินงาน (ต่อ) 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

กรกฎาคม 2557 -  มถุินายน 2560 



Focus group 1 
 

ความก้าวหน้าของการศกึษาและ 

จดัทําภาพจําลองการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ  

Focus group 2 
 

ผลการศกึษาและภาพจําลองพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจ 

Focus group 3 
 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงของ

เหตกุารณ์ท่ีจะทําให้เกิดผลกระทบ 

ท่ีรุนแรง และการบริหารจดัการ 

ความเส่ียงท่ีจะทําให้เกิดภยัพิบติั 

Focus group 4 
 

ผลประเมินศกัยภาพในการรับมือ 

ตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(Coping capacity) และการประเมิน

ความเปราะบาง ของระบบหรือภาคสว่น 

Focus group 

1-4 

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) จาํนวน 4 ครัง้ ไม่น้อยกว่า 30 คน 
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1. เพื่อนําเสนอแนวคิดของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวัง

ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมและการวางแผนรองรับต่อการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ ภายใต้กรอบของ UNFCC และของประเทศไทย 

2. เพื่ อประเมินปัจจัยที่ มีผลต่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ 

การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปรับตัวของประเทศไทย 

โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนจากแต่ละ

พืน้ที่ เพื่อให้ความคดิเหน็ และให้ค่านํา้หนักตามความสาํคัญของแต่ละปัจจยั 

 

วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย ครัง้ที่ 3 
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             ปัจจยั (พารามเิตอร์) ที่มีความสาํคัญต่อประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพและ 

การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของประเทศไทย และ 

ผลการประเมินเบือ้งต้น (โดยใช้เทคนิคแผนที่ ) จากผลการให้ค่านํา้หนัก 

โดยผู้เข้าร่วมการประชุม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อย ครัง้ที่ 3 
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กจิกรรมที่ผ่านมา 

การประชุมรับฟังความคิดเหน็ ครัง้ท่ี 1  

วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2558 

ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชัน้ 12 โรงแรมวี กรุงเทพฯ 

การประชุมกลุ่มย่อย ครัง้ท่ี 1 (ด้านเกษตร) 

วันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 3-4 ชัน้ 9  

โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 



กจิกรรมที่ผ่านมา (ต่อ) 

การประชุมกลุ่มย่อย ครัง้ท่ี 2  (ด้านการตัง้ถิ่นฐาน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุม VIE function 1&2 ชัน้ 12  

โรงแรมวี กรุงเทพมหานคร 
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แผนการดาํเนินงาน 

ส่งงานครัง้

ท่ี  

กิจกรรม 

1  กรอบการประเมินความเส่ียงจากผลกระทบ (Impact  frameworks) ธนัวาคม 2557 

2  ความก้าวหน้าของการศกึษาและจดัทําภาพจําลองพืน้ฐานด้านการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจ กมุภาพนัธ์ 2558 

3  ผลการศกึษาและภาพจําลองพืน้ฐานด้านการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจ ธนัวาคม 2558 

4 ประเมินปัจจยัท่ีสําคญัของความเส่ียง (Risk) โอกาสเปิดรับผลกระทบ (Exposures)  

และความออ่นไหว (Sensitivity) ของระบบหรือภาคสว่นภายใต้บริบทของ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในปัจจบุนัและอนาคต 

มิถนุายน 2559 

5  -  ผลการศกึษาและภาพจําลองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ตัง้แตปั่จจบุนัจนถึงสิน้สดุคริสต์ศตวรรษท่ี 21  

 -  การประเมินปัจจยัท่ีสําคญัของความเส่ียง (Risk) โอกาสเปิดรับผลกระทบ (Exposures)และความออ่นไหว 

(Sensitivity) ของระบบหรือภาคสว่น 

 - วิเคราะห์ความเส่ียงของเหตกุารณ์ท่ีจะทําให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรง (Extreme events)  

 - ประเมินศกัยภาพในการรับมือตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 - ประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบหรือภาคสว่น 

สิงหาคม 2559 

6 รายงานฉบบัสมบรูณ์ Final Report  มิถนุายน 2560 
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คณะทมีงานวจิัย 

รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อ.ดร. พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายโชคชัย  สุทธิธรรมจติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส.วิชุตา  เหมเสถียร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ศ.ดร.อรรถชัย  จนิตะเวช 

ภาควิชาพืชศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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กาํหนดการนําเสนอ 
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เวลา หัวข้อ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น. กลา่วเปิดการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ครัง้ท่ี 3 

โดย นายประเสริฐ ศริินภาพร  

      ผูอํ้านวยการสํานกังานประสานการจดัการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

09.15-09.30 น. แนะนําความเป็นมาของโครงการฯ และวตัถปุระสงค์ของการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ครัง้ท่ี 3 

โดย รศ.ดร. สจุริต  คณูธนกลุวงศ์  

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

09.30-10.00 น. การทบทวนการศกึษาของ UNFCCC ด้าน Health  

โดย อ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ สทุธินนท์  

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

10.00-10.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.15-10.45 น. การวิเคราะห์ทางอทุกวิทยากบั ด้าน Health 

โดย อ.ดร.ปิยธิดา  เรืองรัศมี  

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

10.45-11.45 น. การประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพและการเฝ้าระวงัด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม 

โดย นางสาวสิริวรรณ จนัทนจลุกะ  

          ผูอํ้านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามยั 

11.45-12.00 น. ถาม - ตอบ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 



กาํหนดการนําเสนอ (ต่อ) 
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เวลา หวัข้อ 

13.00-13.45 น. ข้อมลู ข้อเท็จจริงสถานการณ์และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

     โดยตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ (ท่านละ 15 นาที) 

     นายบญุเสริม อ่วมอ่อง นกัวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ หวัหนา้กลุ่มกีฏวิทยาและควบคมุแมลงนําโรค   

                                สํานกัโรคติดต่อนําโดยแมลง 

     ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง  คณบดีคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

     ดร.สร้อยสดุา เกสรทอง   คณะสาธารณสขุศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

13.45-14.15 น. -   ความคิดเห็นต่อพารามิเตอร์ และนํา้หนกั จากกลุ่ม 

โดย อ.ดร.พงษ์ศกัดิ์  สทุธินนท์  

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

14.15-14.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.30-15.00 น. -  ผลประเมินโดยประมาณ (ใช้เทคนิดแผนท่ี) กลุ่มแผนท่ี 

15.00-15.30 น. สรุปผลจากการประชมุเชิงปฏิบตัิการ ครัง้ท่ี 3 

โดย รศ.ดร. สจุริต  คณูธนกลุวงศ์  

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ขอขอบคุณ 

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