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วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-15.00 น.  

ณ หองประชุมขาวหอม ช้ัน 4 กรมการขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 

รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกลุวงศและคณะ 

การประชุมกลุมยอย (ดานเกษตร) 

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของ 

สภาพภูมิอากาศในอนาคต ความลอแหลม เปราะบางและการปรับตัวของ 

ภาคสวนที่สําคัญ 
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หวัข้อการนําเสนอ 

 ความเปนมาของโครงการ 

 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 วิธีการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินการ 

 แผนการดาํเนินงาน 

 คณะทีมงานวิจัย 

 กรอบการประเมิน แนวทางและวิธีการศึกษา 

 ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ 

 



ความเปนมาของโครงการ 

จากสาเหตุท่ีมนุษยมีกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกข้ึนสูบรรยากาศโลก 

มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา อันไดแก  

การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิบนพื้นผิวโลก การเปลี่ยนแปลงปริมาณเมฆท่ีจะมีผลตอปริมาณนํ้าฝน

โดยเฉพาะบริเวณภาคพื้นดินของโลก การละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลกและธารนํ้าแข็ง การเพิ่มข้ึน

ของอุณหภูมิและความเปนกรดของมหาสมุทร เปนตน ตามรายงานของคณะทํางานชุดท่ี 2 

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

นอกจากผลกระทบจากความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศมีศักยภาพท่ีทําใหเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ความรุนแรงจะข้ึนอยูกับการเปดรับ ความลอแหลม เปราะบางของมนุษยและระบบ

นิเวศนเองดวย ซ่ึงแปรผันตามเวลาและพื้นท่ี และข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร 

ประชากร วฒันธรรม องคกร การบริหารจดัการ รวมท้ังปจจัยดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดวย  
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1) ศึกษาผลกระทบ (Impact) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตตอระบบ

ห รื อ ภ า ค ส ว น ท่ี มี ค ว า ม สํ า คั ญท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 

ของประเทศ 

2) ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ท่ีจะมีตอระบบหรือภาคสวนท่ีมีโอกาสจะได รับผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

3) ศึกษาความเปราะบาง (Vulnerability) ตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

ในอนาคตของระบบหรือภาคสวนท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบสูง 

4) เ สนอแนะแนวทา งห รื อม าตรก า ร ในก า รป รับ ตั วต อ ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง 

สภาพภูมิอากาศในอนาคตของระบบหรือภาคสวนท่ีมีศักยภาพในการรับมือ (Coping 

capacity) ตอการเปลี่ ยนแปลงนอย และมีความเปราะบางตอ 

การเปลี่ยนแปลงสูง 



1) จัดทํากรอบการประเมินความเส่ียงจากผลกระทบ (Impact frameworks) จากการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศระยะยาว จากอดีต ปจจุบัน จนถึงอนาคต รวมท้ังกรอบการประเมินความเปราะบางและ

ศักยภาพการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) ศึกษาและจัดทําภาพจําลองพ้ืนฐานดานการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ (Baseline socio-economic 

scenarios) ท่ีอาจมีผลตอการประเมินความเปราะบางและการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในอนาคต 25 ป 

3) ศึกษาและจัดทําภาพจําลองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแตปจจุบันจนถึงส้ินสุดคริสตศตวรรษที่ 

21 ภายใตแนวโนมการเปล่ียนแปลงระดับกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ อยางนอย 3 Scenarios เพ่ือให

ไดขอมูลความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับพ้ืนที่และระยะเวลา  

4) ใช ผลการศึ กษาภาพ จํ าลองการ เป ล่ียนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ ในข อ  ( 3 )  ประ เมิ นป จ จั ย 

ที่สําคัญของความเส่ียง (Risk) โอกาสเปดรับผลกระทบ (Exposures)และความออนไหว (Sensitivity) ของ

ระบบหรือภาคสวนภายใตบริบทของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและอนาคต 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
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5) วิเคราะหความเสี่ยงของเหตุการณที่จะทําใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง (Extreme events) และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดภัยพิบัติ (Disaster risk management)  

6) ประเมินศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Coping capacity) ของระบบ 

หรือภาคสวนที่ไดศึกษาไว ทั้งในดานทักษะ ความสามารถ ทรัพยากรที่มีอยู และขีดความสามารถในการแกไขปญหา  

7) ประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบหรือภาคสวนที่ทําการศึกษาวาจะสามารถพัฒนาหรือ

ดําเนินการไปสูเปาหมายที่ตั้งไวในอนาคตหรือไม 

8) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อการดําเนินงานที่นําไปสูการปรับตัว (Adaptation) ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศกรอบการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศโดยมีเปาหมายในระยะสั้น 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  

 

ขอบเขตการดําเนินงาน (ตอ) 
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ระยะเวลาดําเนินการ 

กรกฎาคม 2557 -  มิถุนายน 2560 



Focus group 1 
 

ความกาวหนาของการศกึษาและ 

จัดทําภาพจําลองการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ  

Focus group 2 
 

ผลการศึกษาและภาพจําลองพื้นฐานดาน

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ 

Focus group 3 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงของเหตุการณ

ที่จะทําใหเกิดผลกระทบ 

ที่รุนแรง และการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดภัยพิบัติ 

Focus group 4 
 

ผลประเมินศักยภาพในการรับมือ 

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Coping capacity) และการประเมิน

ความเปราะบาง ของระบบหรือภาคสวน 

Focus 

group 1-4 

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

สงงานครั้ง

ท่ี  

กิจกรรม 

1  กรอบการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ (Impact  frameworks) ธันวาคม 2557 

2  ความกาวหนาของการศึกษาและจัดทําภาพจําลองพ้ืนฐานดานการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ กุมภาพันธ 2558 

3  ผลการศึกษาและภาพจําลองพ้ืนฐานดานการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ธันวาคม 2558 

4 ประเมินปจจัยท่ีสําคัญของความเสี่ยง (Risk) โอกาสเปดรับผลกระทบ (Exposures)  

และความออนไหว (Sensitivity) ของระบบหรือภาคสวนภายใตบริบทของ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและอนาคต 

มิถุนายน 2559 

5  -  ผลการศึกษาและภาพจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตปจจุบันจนถึงสิ้นสุดคริสตศตวรรษท่ี 21  

 -  การประเมินปจจัยท่ีสําคัญของความเสี่ยง (Risk) โอกาสเปดรับผลกระทบ (Exposures)และความออนไหว (Sensitivity) 

ของระบบหรือภาคสวน 

 - วิเคราะหความเสี่ยงของเหตุการณท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรง (Extreme events)  

 - ประเมินศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 - ประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบหรือภาคสวน 

สิงหาคม 2559 

6 รายงานฉบับสมบูรณ Final Report  มิถุนายน 2560 



คณะทีมงานวิจัย 

รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

อ.ดร. พงษศักดิ์  สุทธนินท

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.ดร.ปยธิดา เรืองรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นายโชคชัย  สุทธิธรรมจิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

น.ส.วิชุตา  เหมเสถียร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช 

ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 



ภาคเกษตรไดทําการสรุปโจทย ดังนี้  
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ผลที่ไดจากการประชุมเชงิปฏิบัติการ ครัง้ที่ 1  

(ดานเกษตร) ที่ผานมา 

  National: Criteria from Krirk et al (2009) ok? 

– 70% of base-year yield (Rice, CS, SC, MZ) พอสําหรับ demand ใน & นอก ประเทศ  

(ศึกษาเพ่ิม) 

– With zoning implementation/Development scenarios  

 Rice = 50-60 M rai for food scenario 

 CS, energy + food scenario 

 SC, energy + food scenario 

 MZ, energy + food scenario 

– Not ‘one size-fit-all’ policy 

– Pricing policy/incentives 

  Local criteria 

– Based-on Vichien et al  

– Moe  
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ผลที่ไดจากการประชุมเชงิปฏิบัติการ ครัง้ที่ 1  

(ดานเกษตร) ที่ผานมา (ตอ) 

ชวงของภาพฉายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศไทย กลาวดังนี้ 

        มองในแงเศรษฐกิจสังคมของอนาคตวาจะโตแบบใด ปจจัยภายนอก และปจจัยภายในคืออะไร ยกตัวอยาง

ปจจัยภายใน ไดแก สังคมผูสูงอายุ ควรจะมองวาจะเปนอยางไรตอไปและมีผลอยางไรบาง ในอนาคตทั้งในเชิงสังคม

หรือในเชิงของมาตรการตลาดโลกที่เขามาในประเทศไทย 

       การมอง scenario ออกเปน 3 แบบ คือ ดีมาก ปกติ และแย เพื่อมองเปนภาพของความนาจะเปนทั้งหมดและ

ตีออกมาเปน GDP กี่เปอรเซ็นต และจะหลุดออกจากกับดักของประเทศรายไดปานกลาง (Middle income trap) ได

อยางไร 

ชวงแบบจําลองสภาพภูมิอากาศโลกและภาพฉายในอนาคต กลาวดังนี้ 

        การ combine กับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อมาดูผลกระทบตอภาคสวนอื่นๆ แนวคิดในการเลือก GCM คือการ

เลือก GCM ที่เปน standard ของประเทศ แตก็ยังมีขอจํากัดดานความแตกตางของพื้นที่ ในสวนของภาพอนาคต 

จะตองทําใหเห็นวา worst case เปนอยางไร best case เปนอยางไร เพื่อที่จะไดเห็นภาพไดมากที่สุด 



ภาพผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (ดานเกษตร) ที่ผานมา 
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กําหนดการนําเสนอ 

14 

กาํหนดการ หวัข้อ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น. แนะนําความเป็นมาของโครงการฯ และผลการประชมุกลุ่มย่อย ด้านเกษตรท่ีผ่านมา  

     โดย รศ.ดร. สจุริต  คณูธนกลุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

09.15-09.30 น. แนวทางการวิเคราะห์ VA ในภาคเกษตร 

     โดย ดร.พงษ์ศกัดิ์  สทุธินนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

09.30-10.00 น ดําเนินการ VA analysis-1  (อาจจะแบ่งกลุ่มข้าว พืชไร่ ทรัพยากรดิน/ 

ท่ีดินเกษตรหารือท่ีประชมุ) 

     โดย ศ.ดร.อรรถชยั  จินตะเวช  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30-12.00 น. ดําเนินการ VA analysis-2  (อาจจะแบ่งกลุ่มข้าว พืชไร่ ทรัพยากรดิน/ 

ท่ีดินเกษตรหารือท่ีประชมุ) (ต่อ) 

     โดย ศ.ดร.อรรถชยั  จินตะเวช  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น. รายงานผลต่อกลุ่มใหญ่ 

14.30-14.50 น. สรุป 

14.50-15.00 น. ปิดการประชมุ 
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ขอขอบคุณ 

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