
สวนที่ 2 

2.1 งานศึกษาและจัดทําภาพจําลองพ้ืนฐานดานการพัฒนา

สังคมเศรษฐกิจ

2.2 การประเมินปจจัยท่ีสําคัญของความเสี่ยงภายใตบรบิทการ2.2 การประเมินปจจัยท่ีสําคัญของความเสี่ยงภายใตบรบิทการ

เปลี่ยนแปลงในปจจบุันและอนาคต 

ดร. พงษศกัด์ิ สทุธนินท

Pongsak.su@chula.ac.th

ภาควชิาวศิวกรรมแหลงน้ํา คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย



แนวคิดหลักในรายงานฉบบัที่ 5 กลุมที่ 2 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC AR4  WGII)

แนวคิดหลักในรายงานฉบบัที่ 5 กลุมที่ 2 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC AR4  WGII)

(https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report/)
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เมทริกซของภาพฉายในอนาคตเมทริกซของภาพฉายในอนาคต

หมายเหต ุ:  RCP* (Representative Concentration Pathways) หรือภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ 

                   (New emission scenarios) ในรายงานฉบบัที 5 กลุ่มที 2 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

                   การเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (IPCC AR4 WGII) รายละเอียดกรุณาดใูน http://ipcc.ch/
3

(ที่มา: Kriegler, E. et al., 2010)



การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP ลานลานบาท)

10
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แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2545)

วิกฤต

ตมยํากุง

วิกฤต

การเงินโลก

Impact of Losses and Reconstruction 
on Real GDP Growth

นํ้าทวม 

2011

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556
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7

6
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(ปรับปรุงจากขอมูลของสศช, ธนาคารแหงประเทศไทย, wordbank)



การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศไทยในอนาคตเปนอยางไรประเทศไทยในอนาคตเปนอยางไร



การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เขาใจอดีตและปจจุบันเขาใจอดีตและปจจุบัน



อตัราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทย, %

20.0 อตัราการเตบิโตผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ, % 

Period รวม เกษตร อตุสาหกรรม บรกิาร ผลิตภัณฑประชาชาติ (USD ตอคน)

39 – 43 0.6 3.4 2.5 0.4 2310

52 – 56 3.6 1.9 2.5 3.7 3197

45 - 49 5.5 2.8 6.5 5.7 5009

ที่มา: NESDB
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เกษตร การผลิตอุตสาหกรรมและเหมือง บริการ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ



การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เขาใจแรงผลักอนาคตเขาใจแรงผลักอนาคต



ปัจจัยภายนอก (เป้าหมายการพัฒนาระดับโลก)

 Millennium Development Goals (Sep 2015)

 UN Climate Change Conference 2015: COP21 (Nov-Dec 2015, France)
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ปัจจัยภายใน (เป้าหมายการพฒันาของไทย)
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน

ภาคเกษตร  

• เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและ

ยั่งยนื

• เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของภาคเกษตร

• สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตร

3/27/2017 10

• สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตร

ยั่งยนืที่เปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกร

ในการพฒันาอาชีพ

• พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการ

แขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม: พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

ภาคบริการ: สรางรายไดจากการทองเที่ยว, ผลักดันประเทศ

ไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ, สงเสริมธุรกิจ

บริการท่ีมศีักยภาพ
5 น้ํา, Climate change

ที่มา: NESDB



ปัจจัยภายใน (เป้าหมายการพฒันาของไทย)

 แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา (คณะกรรมการกําหนด

นโยบายและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 
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ทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 

2569)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิฉบับที่ 12 (2560-2564)

 การลงทุนดานนํ้า

 การบริหารจัดการ ใหยั่งยืน, มีการ

ปรับตัว, ภายใตความเสี่ยง CC
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ยทุธศาสตรการพัฒนาในระดบัภูมิภาค

13 กลุมอุตสาหกรรม

(จํานวนรวม 62 ประเภทยอย)

เกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวของ

เซรามิกส

ส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม และเคร่ืองหนัง

ผลิตเคร่ืองเรือน

อัญมณีและเคร่ืองประดับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ที่มา BOI, 2558)

อัญมณีและเคร่ืองประดับ

ผลิตเคร่ืองมือแพทย

ยานยนต เคร่ืองจักรและชิ้นสวน

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

การผลิตพลาสติก

การผลิตยา

โลจิสติกส

นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว



Scenario 1 ภาพฉายของ

ประเทศไทยแบบพัฒนาแบบ

อดีต (BAU)

- ภายใต Millennium Development Goals, Feedstock พลังงานจะหมดไป

ภายในอีก 10 ป, การเปด AEC และแรงงาน, SME, ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม

ดานอาหารจะมีการเติบโตมากขึ้น, การทองเที่ยวยังมคีวามสําคญัแตมีความไม

แนนอนจากการเมือง
Scenario 2 ภาพฉายของ

ประเทศไทยที่วิกฤตใน

อนาคต

- Feedstock พลังงาน, จากราคาพลังงานที่สงูขึ้น ตนทุนการผลิตจะมีราคาสูงขึ้น 

ความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรมจะลดลง, ภาคเกษตรมีตนทุนสูง

จากปุยและสารเคมี, ดานสงออกมีปญหาจากราคาผลิตภณัฑที่สงูขึ้น มคีวาม

ลําบากในการแขงขันในตลาดโลก, การทองเที่ยวมีปญหาจากส่ิงแวดลอมที่

3 ภาพฉายการพัฒนา

ลําบากในการแขงขันในตลาดโลก, การทองเที่ยวมีปญหาจากส่ิงแวดลอมที่

เส่ือมโทรม, ประชาชนไมมคีวามตระหนัก และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เห็นแก

ตัว
Scenario 3 ประเทศไทย

แบบลงทนุโครงการขนาด

ใหญ (BAU+Mega project: 

60 ลานไร น้ํา รถไฟ)

- ประเทศไทยมกีารพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อรับมือกับปญหาความมั่นคง

ทางพลังงานในอนาคต, การลงทุนรางทําใหตนทุนการผลิตลดลงและสินคา

เปนมติรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น,  อตุสาหกรรมทกุระดับทั้งขนาดเล็ก กลาง และ

ใหญ มีความสามารถในการแขงขัน, ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมจะเติบโตมาก

ขึ้น  มีการจดัสรรพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสมระหวางพืชพลังงาน และพชือาหาร, 

ส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้นสงผลใหการทองเที่ยวดีขึ้น, ประชาชนมีความตระหนัก ความรู

ความเขาใจในการพัฒนาสีเขยีว



การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายรัฐบาล ทิศทางและพื้นฐานการพัฒนา

Innovation ภาคเอกชนInnovation ภาคเอกชน



Scenario 1: GDP 3.2 %

Scenario 2: GDP 5 %

GDP
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GDP per capita 

Scenario 1: GDP 3.2 %

Scenario 2: GDP 5 %

Middle 
income income 
trap
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การปฎิบัติ (ภาคสวน, พ้ืนที,่ เวลา)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การปฎิบัติ (ภาคสวน, พ้ืนที,่ เวลา)



Observed population 
in year 2014 (1000)

Computed population 
in year 2015  (1000)
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2025

Projected population 
65,996,000 heads

Computed population 
66,370,000 heads (Max)

21



Projected population 
66,174,000 heads

Computed population 
65,350,000 heads
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สรุปประเด็นท่ีสําคัญ

•  ประชากรจะยังคงสูงขึ้นจากปจจุบันจนสูงสุดในป 2025 

    และลดลงในอนาคต

•  ความเปนเมืองจะสูงขึ้นถึงในทุกภูมิภาคจาก 50 % ในปจจุบันและ 

    เพ่ิมเปน 60 % ในป 2030

คําถาม 

•  จากประเด็นการเปล่ียนแปลงโครงสรางดานสังคม คนกลุมนี้ไดรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและความเส่ียงของภัย

ธรรมชาติที่รุนแรงอยางไร

• การพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคตเปนอยางไร ?
23



ที่ กลุมจังหวัด จังหวัด

1 ภาคกลางตอนบน 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 

2 ภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง

3 ภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว

4 ภาคกลางตอนลาง 1 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุร ีสุพรรณบุรี

5 ภาคกลางตอนลาง 2 ประจวบคีรีขนัธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

6 ภาคใตฝงอาวไทย ชุมพร นครศรธีรรมราช พัทลุง สุราษฎรธาน ี

7 ภาคใตฝงอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

8 ภาคใตชายแดน นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล 8 ภาคใตชายแดน นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

9 ภาคตะวันออก จนัทบุรี ชลบรุี ตราด ระยอง

10 ภาคอสีานตอนบน 1 เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบวัลําภู อุดรธานี 

11 ภาคอสีานตอนบน 2 นครพนม มกุดาหาร สกลนคร 

12 ภาคอสีานตอนกลาง กาฬสนิธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด

13 ภาคอสีานตอนลาง 1  ประกอบดวยนครราชสีมา ชัยภมูิ บุรีรัมย สุรนิทร

14 ภาคอสีานตอนลาง 2 ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี

15 ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

16 ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย นาน พะเยา แพร

17 ภาคเหนือตอนลาง 1 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทยั อตุรดิตถ

18 ภาคเหนือตอนลาง 2 กาํแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร อุทัยธานี 24



Thailand S1:  
GDP gr.: 3.2 %

Thailand S2: 
GDP gr.: 5.0 %
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Thailand S1:  
GDP gr.: 2.6 %

Thailand S2: 
GDP gr.: 3.0 %
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Thailand S1:  
GDP gr.: 3.8 %

Thailand S2: 
GDP gr.: 3.8 %
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Thailand S1:  
GDP gr.: 3.1 %

Thailand S2: 
GDP gr.: 7.0 %
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คําถามคือ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสงผลกระทบตอ

เปาหมายและยทุธศาสตรหรือไม



Thailand S2: 
GDP gr.: 2.6  3.0 %

มาตรการ: ลดความสญูเสยีน้ํา เพิ่มมูลคานํ้า ในพื้นที่ชลประทาน 30.22 ลานไร  เปยกสลับแหง 

จัดหาแหลงน้ําตนทุนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ สระในไรนา

30





ยุทธศาสตร

การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

32



เปาประสงค: จดัหานํ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคใหแกชมุชน ครอบคลุมทกุหมูบานและชุมชนเมือง 

รวมทั้งในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเที่ยวสาํคญั

กลยทุธ: จดัหาแหลงน้ําตนทุนและกอสรางระบบประปา
33



ประเด็น

แผนยุทธศาสตรรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานสาธารณสุข พ.ศ. 2559 – 2563 

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564
34



Climate change risk  financial risk ?

แนวคิดการประเมินความเสี่ยง คือ 

 โอกาสเกิดผลกระทบจาก cc ×  ผลกระทบ  โอกาสเกิดผลกระทบจาก cc ×  ผลกระทบ 

ลดโอกาสเกิด คือ mitigation ตัวอยาง

ลดผลกระทบคือ adaptation ที่เราทาํ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน 23, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอ

เปาหมายและยุทธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม

- ความเส่ียงที่แตกตางกันรายพื้นที่และภาคสวน 

สรุปสวนที่ 2

- ความเส่ียงที่แตกตางกันรายพื้นที่และภาคสวน 


