
 
 
 

 
 

  
 

 

 

ก ำหนดกำรสัมมนำ  
เรื่อง “กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ : ยุทธศำสตร์ของไทยและบทบำทของรัฐสภำ”  

วันอังคำรท่ี ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสัมมนำ บี ๑ - ๑ ชั้น ๑ โซนกลำง อำคำรรัฐสภำ  

และผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) 

เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร 
   ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ลงทะเบียน 
   ๐๘.๔๐ นำฬิกำ กล่ำวรำยงำนในพิธีเปิดกำรสัมมนำ 

โดย นำยศรำวุธ  เพชรพนมพร  
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ กล่ำวเปิดกำรสัมมนำ  
โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ นำฬิกำ กล่ำวปำฐกถำ “ยุทธศำสตร์ระยะยำวกำรพัฒนำแบบคำร์บอนต่ ำ 
ของประเทศไทย” โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พำนิช  
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะผู้แทนฯพณฯ 
วรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ นำฬิกำ กล่ำวน ำกำรเสวนำ “กำรเขำ้ร่วมเป็นภำคีและกำรอนุวัติกำรตำม
พันธกรณีในควำมตกลงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ”  
โดย ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ และกรรมการบรหิารสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๕ นำฬิกำ กล่ำวน ำกำรเสวนำ “กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ควำมท้ำทำย
ด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศ”  
โดย นำยเกียรติ สิทธีอมร 
รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร  
และอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย 

๐๙.๓๕ - ๐๙.๔๕ นำฬิกำ กล่ำวน ำกำรเสวนำ “กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กับผลกระทบ 
ต่อสุขภำพ”  
โดย ดร. สุปรีดำ  อดุลยำนนท์ 
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร 
๐๙.๔๕ – ๑๑.๐๐ นำฬิกำ ร่ำงกฎหมำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย 

ประเด็นน ำเสนอและอภิปรำย 
 สำระส ำคัญของร่ำงกฎหมำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 ข้อเสนอเพื่อปรบัปรุงเนื้อหำร่ำงกฎหมำย 
 แนวทำงกำรขับเคลื่อนร่ำงกฎหมำย 
 บทบำทและภำรกิจของรัฐสภำ 

ผู้อภิปรายน า    
 นำยจิรวัฒน์ ระติสุนทร  

รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 นำยนิติพล  ผิวเหมำะ  
โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร 

 ดร. พงษ์วิภำ หล่อสมบูรณ์  
ผู้เช่ียวชาญระดบัสงู ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ผู้ด าเนินรายการ 
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  
กรรมการก ากับกิจการพลังงาน และ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรฐัเพื่อการ
พัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๑๕ นำฬิกำ ควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหำควำมขัดแย้งจำกผลกระทบจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ประเด็นอภิปรำย 

 วิเครำะหป์ัญหำควำมขัดแย้งที่อำจเกิดข้ึนจำก 
เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 ข้อเสนอต่อกำรป้องกันและจัดกำรควำมขัดแย้ง 
 บทบำทและภำรกิจของรัฐสภำ 

ผู้อภิปรายน า 
 นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

พิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและ 
การด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 

 นำยนิติพล ผิวเหมำะ  
โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร 

 ดร. อัศมน ลิ่มสกุล กรมสง่เสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



- ๓ - 
 

เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร 
 นำยธำรำ บัวค ำศรี Green Peace ประเทศไทย 

ผู้ด าเนินรายการ 
ดร. กฤษฎำ บุญชัย ผู้ประสานงาน Thai Climate Justice for All (TCJA) 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๓๐ นำฬิกำ พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ นำฬิกำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เศรษฐกิจชีวภำพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว  
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
ประเด็นอภิปรำย 

 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงเรือ่งกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ 
BCG Model 

 แนวทำงกำรขับเคลื่อน BCG โมเดล เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 แนวทำงกำรรับมอืต่อมำตรกำรคำรบ์อนข้ำมพรมแดน  
(Carbon Border Adjustment Measure) 

 บทบำทและภำรกิจของรัฐสภำ 
ผู้อภิปรายน า 

 ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)  
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกจิสเีขียว 

 ดร. วีระศักด์ิ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 
 ดร. วิจำรย์ สิมำฉำยำ ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 ดร. สุวิทย์ ธรณินทร์พำนิช ประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้ด าเนินรายการ 
ผศ. ชล บุนนำค อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ นำฬิกำ มำตรกำรดำ้นเศรษฐศำสตร์เพ่ือรองรับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ (Climate Finance) 
ประเด็นน ำเสนอและอภิปรำย 

 มำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอในกำรพฒันำมำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์   
 บทบำทและภำรกิจของรัฐสภำ 

ผู้อภิปรายน า 
 นำงสำวศิริกัญญำ ตันสกุล  

ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกจิ สภาผู้แทนราษฎร  
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เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร 
 นำยวิโรจน์ นรำรักษ์ 

รองเลขาธิการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) 

 ดร. กรรณิกำร์ ธรรมพำณิชวงศ์  
นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

ผู้ด าเนินรายการ 
ผศ. ชล บุนนำค อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) 

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ นำฬิกำ กล่ำวปิดกำรสัมมนำ  
โดย รศ. ดร.นวลน้อย ตรรีัตน์ 
ผู้อ านวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน 
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หมายเหต ุ - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


