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โครงการสัมมนา
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตรของไทยและบทบาทของรัฐสภา”
จัดโดย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยวิจัยและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
Thai Climate Justice for All (TCJA) และ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
รวมกับ
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร
ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ หองประชุมสัมมนา บี ๑ - ๑ ชั้น ๑ โซนกลาง อาคารรัฐสภา
-------------------------------๑. ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตรของไทยและบทบาทของรัฐสภา”
๒. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณปญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและมีแนวโนม
นําไปสูปญหาวิกฤตหากไมสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด
ทําใหประชาคมโลก และประเทศตางๆ เกิดความตื่นตัวอยางกวางขวาง ในเวทีการประชุมระดับพหุภาคี ทั้ง
ในกรอบสหประชาชาติและในภูมิภาคตางๆ ไดมีการใชแนวคิดปรับวิกฤตเปนโอกาส โดยมุงเนนการเปลี่ยน
ยุทธศาสตรและนโยบายความรวมมือระหวางประเทศใหเอื้อตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ําให
เปนโอกาสในดานการคาการลงทุน การยกระดับการประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมให
มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ซึ่งแตล ะประเทศก็ไดมีการประกาศเปาหมายมุ งสูความเปน กลางทางคารบ อน
(Carbon Neutral) และเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero Emission)
สําหรับประเทศไทยซึ่งไดเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีสเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐบาล
จึงมีพันธสัญญาและใหความสําคัญตอปญหาดังกลาวในระดับยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศโดย
กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนปฏิรูปประเทศหลายดาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๓ เนื่องจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปนประเด็นเฉพาะเรื่อง
สิ่งแวดล อม แตมีความเกี่ย วโยงกั บ ความสั มพั นธ ร ะหวางประเทศ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และการพัฒ นา
ประเทศอีกหลายมิติ อาทิ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจากภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร
การบริหารจัดการน้ําและพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งความทาทายตอเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
งานสัมมนานี้เกิดขึ้นจากความรวมมือจากหลายภาคี เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบาย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยใหเกิดความกาวหนา เปนโอกาสในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงตองอาศัยการดําเนินงานจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และการมีสวนรวมจากภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ในการสราง

-๒ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะการสรางโอกาสในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจคารบอนต่ํา และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy: BCG Model) จากฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ซึ่งการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากภาคสวนที่หลากหลายนี้จะทําใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบาย
ที่รอบดานในรูปแบบของมาตรการ กลไกสนับสนุนทั้งในดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร รวมทั้งการ
ปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลกระทบของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
นโยบายที่กําหนดขึ้นเพื่อรองรับปญหาดังกลาวอีกดวย
๓. วัตถุประสงคของการสัมมนา
๑) เพื่อใหบุคคลในวงงานรัฐสภาไดรับทราบถึงยุทธศาสตรและนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายดังกลาวใหเกิด
ความกาวหนาและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
๒) เพื่อใหสมาชิกรัฐสภาที่มีความสนใจในประด็นที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรและนโยบายเรื่องการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศของประเทศไทยในมิ ติ ต างๆ ได มีเวที แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกั บบุ คคล
ในภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ทั้งในเรื่องผลกระทบ ความทาทายและโอกาสในการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในบริบทโลกที่กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายวาดวยบทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรผานงาน
ดานนิติบัญญัติ และการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
๔. วิธีการสัมมนา
การอภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยวิ ท ยากรในห อ งประชุ ม สั ม มนาและผ า นการ
ถายทอดสดผานทางสื่อสังคมออนไลนขององคกรรวมจัดงาน และสื่อมวลชนสายสิ่งแวดลอม
๕. กลุมเปาหมาย
- บุคคลในวงงานรัฐสภา จํานวน ๒๐ คน
- สื่อมวลชน จํานวน ๑๐ คน
- นักวิชาการ จํานวน ๑๐ คน
- บุคคลในภาคประชาสังคม จํานวน ๑๐ คน
รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
๖. วัน เวลา และสถานที่สัมมนา
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมสัมมนา บี ๑ - ๑
ชั้นบี ๑ โซนกลาง (ฝงถนนสามเสน) อาคารรัฐสภา
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
- สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ศูนยวิจัยและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
- Thai Climate Justice for All (TCJA)
- สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร

-๓๘. งบประมาณ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Thai Climate Justice for All (TCJA) และ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙. ตัวชี้วัด
๑) จํานวนบุคคลที่เขารวมงานสัมมนา ทั้งในหองประชุมและระบบออนไลน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
๒) การมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการถาม-ตอบระหวางวิทยากรและผูเขารวมสัมมนา
ในหัวขอตาง ๆ
๓) การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายวาดวยบทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินยุทธศาสตรและนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
๑๐. การประเมินผล
การใหผูเขารวมสัมมนาทําแบบสํารวจความพึงพอใจเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเนื้อหาในการสัมมนา
๑๑. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) บุคคลในวงงานรัฐสภาไดรับทราบถึง ยุทธศาสตรและนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศของประเทศไทยและมี ส ว นร ว มในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบายดั ง กล า วให เ กิ ด
ความกาวหนาและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
๒) สมาชิ ก รั ฐ สภาที่ มี ค วามสนใจในประด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบายเรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในมิติตางๆ ไดมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคล
ในภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ทั้งในเรื่องผลกระทบ ความทาทายและโอกาสในการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในบริบทโลกที่กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) เอกสารขอเสนอเชิงนโยบายวาดวยบทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินยุทธศาสตรและนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
--------------------------------

