รายชื่อโครงการและหัวหนาโครงการวิจยั ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมและยุทธศาสตรลดโลกรอน
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555

ชื่อโครงการ และหัวหนาโครงการ
สถานการณดําเนินงาน
กลุมที่ 1 การเจรจาความตกลงระหวางประเทศเรื่องโลกรอน
ดําเนินการเสร็จแลว
1.1 การศึกษาการจัดสรรพันธกรณีระหวาง
ประเทศในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายหลังพิธีสารเกียวโต
ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล
1.2 การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจา ดําเนินการเสร็จแลว
เรื่องโลกรอนที่เกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและ
นัยสําคัญตอประเทศไทย
ผศ.ดร.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
1.3 แนวคิดและรูปแบบของ REDD ที่เหมาะสมใน ดําเนินการเสร็จแลว
การจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนและเปน
ธรรมในบริบทสังคมไทย
คุณสมหญิง สุนทรวงษ
1.4 รายงานการศึกษาติดตามการเจรจา เรื่อง การ
ลดกาซเรือนกระจกจากภาคปาไมในประเทศกําลัง
พัฒนา (REDD) ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกรอนและ
นัยสําคัญตอประเทศไทย
ผศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร
1.5 การพัฒนาเสนฐานอางอิงสําหรับประเทศไทย
ตามกลไก Reducing Emission from
Deforestation and Forest Degradation in
Developing Countries (REDD)
ผศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร
1.6 โครงการพัฒนาวิธีการประเมินความ
รับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
อุตสาหกรรม ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนา
รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ
1.7 การศึกษากลไกที่ยืดหยุนของพิธีสารเกียวโต
หลัง ค.ศ. 2012 ที่มีนัยตอการกําหนดมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรภายในประเทศไทย
รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ

ดําเนินการเสร็จแลว

ติดตอนักวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
T: 02-613-2449
E-mail: chalotorn@econ.tu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
T: 02-562-5444 ตอ 1507
E-mail: fsciptp@ku.ac.th
มูลนิธิกองทุนไทยและศูนยฝกอบรมวนศาสตร
ชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
1111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
T: 02-940-5700 ตอ 1228
E-mail: somying@recoftc.org
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
T: 02-579-0171 ตอ 105
E-mail: fforlwp@ku.ac.th

ดําเนินการเสร็จแลว

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
T: 02-579-0171 ตอ 105
E-mail: fforlwp@ku.ac.th

ดําเนินการเสร็จแลว

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
T: 02-613-2449
E-mail: chayunt@econ.tu.ac.th

ดําเนินการเสร็จแลว

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
T: 02-613-2473
E-mail: niramon@econ.tu.ac.th

ชื่อโครงการ และหัวหนาโครงการ

สถานการณดําเนินงาน

ติดตอนักวิจัย

กลุมที่ 2 เครื่องมือหรือกลไกเพื่อการจัดการแกไขปญหาและลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.1 โครงการการประเมินความรับผิดชอบรวมใน ดําเนินการเสร็จแลว
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
การปลอยกาซเรือนกระจกตามสัดสวนการบริโภค
T: 02-613-2449
ระหวางไทยและประเทศคูคาสําคัญและการระบุ
กิจกรรมการบริโภคภายในประเทศที่เปนสาเหตุ
E-mail: chayunt@econ.tu.ac.th
หลักของกาซเรือนกระจก
รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ
ดําเนินการเสร็จแลว
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
2.2 โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปญหาโลกรอน
126 ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ 10140
ภายใตแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก
T: 02-470-8309-10 ตอ 4126
รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร
E-mail: sirin@jgsee.kmutt.ac.th
2.3 โครงการการศึกษาเครื่องมือและกลไก
ทางดานเศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อการแกไข
ปญหาและลดปญหาโลกรอนและขอเสนอสําหรับ
ประเทศไทย
รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
2.4 โครงการ“การกําหนดมาตรการภายในประเทศ
โดยใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อรองรับ
มาตรการทางการคาและมาตรการดานโลกรอน
รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
2.5 โครงการ “การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับประเทศ
ไทย”
รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดําเนินการเสร็จแลว

อยูระหวางการปรับแกไข
รายงานฉบับสมบูรณ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
T: 02-613-2317
E-mail: s_jaru@hotmail.com

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
T: 02-613-2473
E-mail: niramon@econ.tu.ac.th
อยูระหวางการปรับแกไข
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ
565 ซ.รามคําแหง 39 ถ.รามคําแหง แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
T: 02-718-5460
E-mail: adis@tdri.or.th
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2.6 โครงการ “แนวทางการศึกษารูปแบบและการ อยูระหวางการปรับแกไข
รายงานฉบับสมบูรณ
565 ซ.รามคําแหง 39 ถ.รามคําแหง แขวงวัง
ดําเนินการของพันธบัตรปาไม
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สําหรับประเทศไทย”
T: 02-718-5460
รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
E-mail: adis@tdri.or.th
2.7 โครงการ “ความเต็มใจจายเพื่อพื้นที่ปาไม
อยูระหวางการดําเนิน
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ของชาวกรุงเทพฯ”
โครงการ
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
T: 02-613-2473
E-mail: niramon@econ.tu.ac.th
กลุมที่ 3 สาขาการผลิตและกิจกรรมที่มีศักยภาพและความพรอมในการลดกาซเรือนกระจก

ชื่อโครงการ และหัวหนาโครงการ
สถานการณดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็จแลว
3.1 ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และการเพิ่มการกักเก็บคารบอนในดินตามหลัก
ของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิต
เกษตรอินทรีย และการจัดการน้ํา ในพื้นที่ปลูกขาว
ผศ.ดร.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
ดําเนินการเสร็จแลว
3.2 การเตรียมความพรอมเพื่อการจัดการกาซ
เรือนกระจกสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลาในประเทศไทย
ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ

ติดตอนักวิจัย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
T: 02-562-5444 ตอ 1507
E-mail: fsciptp@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
T: 02-218-6677
E-mail: pichaya.r@chula.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3.3 การศึกษาดัชนีชี้วัดการปลอยกาซเรือนกระจก อยูระหวางการปรับแกไข
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากกลุมอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และศักยภาพใน รายงานฉบับสมบูรณ
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
การลดกาซเรือนกระจก
10330
รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
T: 02-218-6670
E-mail: orathai.c@chula.ac.th
อยูระหวางการดําเนิน
ภาควิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
3.4 การประเมินศักยภาพการลดการปลดปลอย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กาซเรือนกระจกจากภาคสวนการคมนาคมขนสง โครงการ
ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม.
ทางรถยนตของประเทศไทยดวยแบบจําลองผูใช
10240
ดร.จิรสรณ สันติสิริสมบูรณ
T: 02-3108577-8 ตอ 229
E-mail: jerasorn@ru.ac.th
อยูระหวางการปรับแกไข
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
3.5 การวิเคราะหทางเลือกของแผนพัฒนากําลัง
126/146 สถาบันบําราศนราดูร (อาคารวิทยาลัย
ผลิตไฟฟา เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก รายงานฉบับสมบูรณ
พยาบาล 10 ชั้น) ชั้น 4 ถ.ติวานนท อ.เมือง
สาขาพลังงานไฟฟา
นนทบุรี 11000
นายศุภกิจ นันทะวรการ
T: 02-920-9691
E-mail: suphakijn@yahoo.com
กลุมที่ 4 แนวทางในการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV)
4.1 การศึกษาแนวทางในการตรวจวัด รายงาน
และตรวจสอบ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับ
ประเทศไทย
ผศ.ดร.สิริลักษณ เจียรากร

อยูระหวางการปรับแกไข
รายงานฉบับสมบูรณ

4.2 โครงการ “แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมใน
การตรวจสอบ รายงานผลและทวนสอบ การลด
กาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา

อยูระหวางการดําเนิน
โครงการ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ
กทม. 10140
T: .02-470-8654
E-mail: siriluk.chi@kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ และหัวหนาโครงการ
สาขาปโตรเคมี”
รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

สถานการณดําเนินงาน

4.3 โครงการ ระบบการตรวจวัด การรายงาน การ
ทวนสอบสําหรับการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก
และการลดกาซเรือนกระจก-แนวปฏิบัติโดยทั่วไป
และโครงสรางรองรับการดําเนินงาน
ภายในประเทศ
ผศ.ดร.สิริลักษณ เจียรากร
4.4 โครงการแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมใน
การตรวจสอบ รายงานผลและทวนสอบการลดกาซ
เรือนกระจกในภาคการเกษตร : กรณีศึกษาจากนา
ขาว
รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร

อยูระหวางการดําเนิน
โครงการ

4.5 โครงการแนวทางที่เหมาะสมในการตรวจวัด
รายงานและทวนสอบการลดกาซเรือนกระจกใน
ภาคขยะมูลฝอย
ดร.คมศิลป วังยาว

อยูระหวางการดําเนิน
โครงการ

อยูระหวางการดําเนิน
โครงการ

ติดตอนักวิจัย
10330
T: 02-218-6670
E-mail: orathai.c@chula.ac.th
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ
กทม. 10140
T: .02-470-8654
E-mail: siriluk.chi@kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ 10140
T: 02-470-8309-10 ตอ 4126
E-mail: sirin@jgsee.kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ 10140
T: 02-470-8309
E-mail: komsilp@jgsee.kmutt.ac.th

กลุม 5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.1 โครงการ เศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนภายใต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษา
ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

อยูระหวางการดําเนิน
โครงการ

ดร.ปรีชา เปยมพงศสานต

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20131
T: . 038-102369
E-mail: p_piampongsan@yahoo.com

กลุม 6 มาตรการดานสิ่งแวดลอมของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6.1 การเปรียบเทียบมาตรการดานสิ่งแวดลอมของ อยูระหวางการดําเนิน
กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ
รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
T: 02-613-2473
E-mail: niramon@econ.tu.ac.th

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการวิจัยไดจาก เอกสารเผยแพร: ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลง
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