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• แนวคดิเรือ่งการจัดการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศแปรปรวนและ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

• กรอบการศกึษา กรณีศกึษาลุม่น้ําหว้ยหลวงและจังหวดัอดุรธาน ี
 
 

หวัขอ้การบรรยาย 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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การจัดการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศแปรปรวนและการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศในอนาคต = การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 



ชอ่งวา่งในการศกึษาตา่งๆ ในระยะทีผ่า่นมา .. 
 
• จับประเด็นการศกึษารายภาคสว่น 
• จับประเด็นการศกึษาพืน้ทีข่นาดเล็ก .. ชมุชน 
• ขาดการจับประเด็นทีต่อ่เนือ่งกนัระหวา่ง อดตี >> ปัจจบุนั >> อนาคต 
• จับประเด็นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในบรบิททีไ่มถ่กูตอ้ง หรอืเป็น

นามธรรม 
 

 
 
 

แนวคดิการศกึษาการจัดการความเสีย่งตอ่สภาพอากาศแปรปรวนและการ
ปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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ความลอ่แหลม
เปราะบาง การปรบัตวั ผลกระทบ 

การคาดการณ์
ภมูอิากาศ
อนาคต 

การวเิคราะห์
ผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศอนาคต

รายภาคสว่น 

การวเิคราะห์
ภาวะลอ่แหลม
เปราะบางราย

ภาคสว่น 

แผนการปรับตวัตอ่การ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

โดยมุง่เป้าทีก่าร
แกปั้ญหาผลกระทบใน

อนาคต 

การ
เปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 
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การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

กรอบแนวคดิดา้นการวางแผนการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศแบบดัง้เดมิ 



ชอ่งวา่งของแนวทางการศกึษาแบบดัง้เดมิ .. 
• ไมคํ่านงึถงึความซบัซอ้นของโครงสรา้งสงัคม .. วางแผนบนแนวคดิการ

ปรับตวัรายภาคสว่น  
• ไมคํ่านงึถงึการเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคม 
• ไมร่องรับความไมแ่น่นอนของอนาคตระยะยาว 

 
 
 
 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
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แนวคดิการศกึษาการจัดการความเสีย่งตอ่สภาพอากาศแปรปรวนและการ
ปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 



Paradigm shift 1 

• การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศไมใ่ชป่ระเด็น
การแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 

• พจิารณาถงึการบรหิารจัดการความเสีย่งจากผลกระทบ
ของสภาพอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

• พจิารณาในบรบิทยทุธศาสตรก์ารพัฒนาภาคสว่น/พืน้ที่
ตา่งๆ/การดําเนนิวถิชีวีติประชาชน (resilience) 

• พจิารณาเป้าหมายของยทุธศาสตร-์แผนพัฒนาทีม่อียู่
ภายใตเ้งือ่นไขใหม ่(robustness) 

มองประเด็นปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในบรบิททีก่วา้งขึน้ 

ควบรวมประเด็นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศลงในกระบวนการ
วางแผนตา่งๆ 
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การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 



Paradigm shift 2 

• การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเป็นเรือ่งของการ
คดิถงึสถานการณ์อนาคต 

• กรอบเวลายาวนานกวา่กรอบการวางแผนทีคุ่น้เคยกนั
ท่ัวไป 

• อนาคตทีไ่มส่ามารถทํานายไดอ้ยา่งเจาะจง 
• การวางแผนปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศจะยดึ

แนวทาง “Predict then act” ไมไ่ด ้ 

ปรบัแนวคดิในการวางแผนตอ่อนาคตระยะไกล 

Scenario-based planning 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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Paradigm shift 3 

การวางแผนปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ้งกา้วจากการ
วเิคราะหร์ายภาคสว่น ไปสูก่ารวเิคราะหแ์บบองคร์วม (Integrated 
assessment - Holistic view) 

• การวางแผนการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศนัน้มี
หลายระดับ บรบิท - ประเด็นทีค่วรพจิารณาแตกตา่งกนั 

• การศกึษารายภาคสว่นยังเป็นเรือ่งจําเป็น 
• แตต่อ้งประกอบกนัขึน้เป็นภาพรวมของพืน้ที-่สงัคม ใน

บรบิทของพืน้ทีนั่น้ๆ 
 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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• พืน้ทีข่นาดใหญป่ระกอบดว้ยหลายภาคสว่น 
• แตล่ะภาคสว่นตกอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งตอ่สภาพอากาศแปรปรวนทีแ่ตกตา่งกนั .. และมี

แนวทางในการจัดการทีไ่มเ่หมอืนกนั 
• ความเชือ่มโยงระหวา่งภาคสว่นอาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบขา้มภาคสว่นจากการจัดการ

ความเสีย่งตอ่สภาพอากาศแปรปรวน 
• การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตอาจทําใหค้วามเสีย่งเปลีย่นรปูแบบไป และการ

จัดการความเสีย่งทีม่อียูอ่าจจะใชไ้มไ่ดใ้นอนาคต 
• การวางแผนจัดการความเสีย่งตอ้งคดิมติเิวลา อดตี-ปัจจบุนั & ปัจจบุนั-อนาคต 
• การปรับตวัตอ่อนาคต ตอ้งคํานงึถงึพลวัตดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

 
 
 
 

แนวคดิการจัดการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศแปรปรวนและการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต – ทําไมตอ้งคดิเชงิพืน้ที?่ 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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Multiple scales Multiple sectors Multiple threats 

เกษตร / การตัง้ถิ่นฐานชุมชน / 

ธุรกจิ – อุตสาหกรรม  / การ

ท่องเที่ยว / ฯลฯ  

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

ความเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วน กรอบ - กระบวนการวางแผนที่

แตกต่าง 

พลวัตของภัย - ความเส่ียง 

ขนาดพืน้ที่ที่แตกต่าง / ขนาด

ของระบบเศรษฐกจิที่แตกต่าง 

/ กรอบเวลาที่แตกต่าง   

ฝนมาก / ฝนน้อย / การ

กระจายตัวของฝน / ร้อนมาก / 

ร้อนนาน / เหตุการณ์ภัยพบิัต ิ

/ ผลสืบเน่ือง 

แนวคดิการจัดการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศแปรปรวนและการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

SEA START RC copyright  2015 



เกษตร 

การคา้ 
อตุสาหกรรม 

ชุมชนเมอืง 

ทอ่งเทีย่ว 
บรกิาร 

ระบบชวีภาพกายภาพ 

ระเบยีบ กฎหมาย องคก์ร  
ทศิทางการพัฒนา 

ความเป็นไปไดท้างดา้น 
เศรษฐศาสตร ์

ความเป็นไปไดท้าง 
ดา้นเทคนคิ 

การปรบัตวั 

การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิสงัคม 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ความเสีย่ง 

การจดัการ
ความเสีย่ง 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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ตวัอยา่ง 
กรณีศกึษาจงัหวดั

กระบี ่

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

การเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิสงัคม 

ทอ่งเทีย่ว เกษตร ชมุชนชายฝ่ัง 

ฤดทูอ่งเทีย่วยาวขึน้ นํา้เพือ่การเกษตรลดลง 

ฤดฝูนส ัน้ลง / ปรมิาณฝนรายปีลดลง ฤดมูรสมุทีร่นุแรงขึน้ ระดบันํา้ทะเลเพิม่สงู 

นโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว สง่เสรมิพลงังานทดแทน 

ชมุชนเมอืง 

การปลกูปาลม์นํา้มนัมากขึน้ นกัทอ่งเทีย่วเพิม่ข ึน้ 

ตอ้งการนํา้มากขึน้ นํา้จดืเพือ่เลีย้งระบบนเิวศน ์
นํา้กรอ่ยลดลง 

พึง่พาระบบนเิวศนช์ายฝั่ง 
มากขึน้ 

นํา้เค็มปนเป้ือน 
บอ่นํา้จดื 

ยา้ยถิน่ฐาน 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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ความเสีย่ง 

ยงัคงเป็น
แนวทางที่
เหมาะสม? 

รปูแบบความ
เสีย่ง

เปลีย่นแปลง? 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
(อดตี – ปจัจบุนั) 

ภมูอิากาศ  
(อดตี – ปจัจบุนั) 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ - 
ภมูอิากาศอนาคต 

ความเสีย่ง 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
(อนาคต) 

ความย ัง่ยนื / ความ
ยดืหยุน่ในการ

ปรบัเปลีย่น 
ปจัจบุนั 

พืน้ที ่/ ภาคสว่น / 
ชุมชน / ฯลฯ 

การจดัการความเสีย่ง 

การปรบัทศิ
ทางการพฒันา 

การปรบัแนว
ทางการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตร ์

นวตกรรม & 
แนวคดิใหม ่>> 

ยทุธศาสตรใ์หม ่& 
แนวทางใหม ่

ภาวะโลกรอ้น 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

การปรบัตวัตอ่การ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

อนาคต 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 



• ไมม่คํีาตอบสําเร็จรปู 
• ไมม่คํีาตอบมาตรฐาน “one size fit all” 
• กระบวนการ ไมใ่ชก่ารวางแผนครัง้เดยีว 

การนําสงัคมไปสูค่วามเขม้แข็ง-มั่นคง (robust & resilience) ตอ่ผลสบืเนือ่งจาก
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตทีอ่าจทําใหส้งัคมตกอยูใ่นความเสีย่งทีต่า่ง
ไปจากเดมิ (หรอื การแสวงหาโอกาสใหมจ่ากสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปในอนาคต) 

• ประเทศ-ภาคสว่น / จังหวัด-ลุม่น้ํา / ชมุชน 
• ยทุธศาสตรก์ารปรับตวั VS แผนการปรับตวั 

• ยทุธศาสตรร์ายภาคสว่น 
• ยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่– multiple sectors / multiple 

threats 
• การจัดการความเสีย่งเฉพาะเรือ่งของชมุชน 

 

สรปุ: การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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• การปรับตวัตอ่ ... 
• ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (ตอ่พืน้ที ่/ ภาคสว่น) 
• ความเสีย่ง (ของพืน้ที ่/ ภาคสว่น) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
• สมัฤทธผิลของแผนงานหรอืยทุธศาสตรท์ีอ่าจเปลีย่นแปลงไป 

• เป้าหมาย 
• Resilience ตอ่การเปลีย่นแปลงในอนาคต 
• Robustness ตอ่การเปลีย่นแปลงในอนาคต 
 

สรปุ: การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ตอ้งกําหนดบรบิทใหช้ดัเจน: การปรับตวัของใคร - ตอ่อะไร 

• ความเสีย่งและพลวัตของความเสีย่ง 
• บรบิททีเ่ฉพาะเจาะจงของพืน้ทีแ่ละภาคสว่น 
• เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 
• เปลีย่นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
• เปลีย่นแปลงไปตามภมูอิากาศ 

 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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โครงการวจิยั 
การจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีลุ่ม่นํา้หว้ยหลวงและจงัหวดัอดุรธานตีอ่ 

ภาวะอากาศแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอนาคต 
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• ประเทศไทยยังขาดกรณีตวัอยา่งของการวางแผนการปรับตวัตอ่ภมูอิากาศอนาคต
อยา่งเป็นรปูธรรม 

• งานศกึษาดา้นผลกระทบ / การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีผ่า่นมา มัก
พจิารณารายภาคสว่น และ/หรอื ชมุชนขนาดเล็ก 

• การพัฒนาโครงการวจัิยในเชงิหลายสาขาวชิา (Multi-disciplines / Inter-
disciplines) 
 
 

ทีม่าของโครงการวจิยั 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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• สรา้งกรณีตวัอยา่งในการควบรวมประเด็นดา้นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอนาคตกบั
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

• เพือ่สรา้งองคค์วามรูค้วามเสีย่งตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอนาคต 
• พัฒนานักวจัิยและผูว้างนโยบายในการกําหนดยทุธศาสรต์อ่การเปลีย่นแปลงใน

ระยะยาว 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

• เพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูส้นับสนุนการวางยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
ยกระดับความมั่นคงยนืยงของพืน้ทีแ่ละภาคสว่นตอ่การ
เปลีย่นแปลงในระยะยาว  

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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การคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 

• สภาวะอากาศรนุแรง (น้ําทว่ม/น้ําแลง้) เป็นปัญหาสําคญัในภาคอสีาน 
• สง่ผลกระทบชดัเจน ในหลายภาคสว่น : เกษตรกรรม, ชมุชนชนบท ชมุชนเมอืง, อตุสาหกรรม 

การคา้ ทอ่งเทีย่ว-บรกิาร 
• แผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม่จังหวัด และการพฒันาในภมูภิาคสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในบรบิท

ตา่งๆ ของพืน้ทีอ่ยา่งชดัเจน 

• พืน้ทีท่ีภ่าคสว่นมคีวามไดรั้บผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศชดัเจน 

• พืน้ทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิและมแีนวโนม้การเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกจิสงัคมชดัเจน 

• พืน้ทีม่คีวามพรอ้มของขอ้มลูและองคค์วามรูเ้ดมิ นักวจัิยและภาค
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุม่จังหวัดอสีานตอนบน 1 จังหวัดนํารอ่ง: อดุรธาน ี

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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ดนิ
ถลม่ 

ภยั
แลง้ 

นํา้
ทว่ม 

ดนิ
เค็ม 

เกษตร 
ทอ่งเทีย่ว 

อตุสาหกรรม 

ชมุชนเมอืง/รอบเมอืง 

20 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย : 
กลุม่จงัหวดัภาค
อสีานตอนบน 1  

อดุรธาน ี

“ศนูยก์ลางการลงทนุดา้นการคา้ เกษตรกรรม อตุสาหกรรม การบรกิาร การทอ่งเทีย่วของอนภุาคลุม่นํา้
โขงและประชาคมอาเซยีน” 

นคิม
อตุสาหกรรม 

เหมอืงโปแตซ 

ขยายพืน้ที่
เพาะปลกูพชื ศก 

นโยบายพชื
พลงังาน 

โครงการยาง 1 
ลา้นไร ่

AEC GMS 

ภยั
แลง้ 

การ
เปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และจังหวัดอดุรธาน:ี  
ประเด็นปัญหาทีท่า้ทายการพัฒนา 

21 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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https://www.facebook.com/openudon 
เหตกุารณ์น้ําทว่มเมอืงอดุรธาน ีระหวา่งวันที ่6-8 สงิหาคม 2556 

ฤาอดุรจะเพิม่คําขวญัเป็นเมอืงดนิดําน้ําชุม่!!! 
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โซนนิง่ 

ปจัจบุนั อนาคต 

การเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคม  

นิง่... หรอืตอ้งปรับตวั 

กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศการกาํหนดเขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกพชื 6 

ชนิดได้แก่ ข้าว มันสาํปะหลัง ยางพารา ปาล์มนํา้มัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพด

เลีย้งสัตว์เรียบร้อยแล้ว โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดนิกับปัจจัยความ

ต้องการของพชืแต่ละชนิดตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพชืแต่ละชนิดในปัจจุบนั.... 

ทัง้นีโ้ซนน่ิงการเกษตรจะเกดิจากความสมัครใจ

ของประชาชนได้เลือกเองว่าต้องการอย่างไร 
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น้ําหว้ยหลวงจะแบกรับการเตบิโตของเมอืง 
และเศรษฐกจิของอดุรไปไดถ้งึไหน??? 

"ห้วยหลวงเหลือนํา้ 18%  
เตรียมงดส่งนํา้เข้าหนองประจักษ์" 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ่ความเสีย่งของชุมชนเมอืงกบันํา้ทว่มในอนาคต 

ความเหมาะสมของการใชท้ีด่นิ/ผังเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน/การตัง้ถิน่ฐานของชมุชนในอนาคต 

น้ําทว่มในจังหวัดอดุรธาน ี

ความเสีย่งน้ําทว่ม 
ในอนาคต  

(ความถีแ่ละความรนุแรง) 

25 

ฝนรวมรายปี
เพิม่ขึน้ 10% 

ปรมิาณฝนที่
ตกแตล่ะครัง้ 

ชมุชนเมอืง 

ถนน/โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

ปัจจัยดา้นภมูอิากาศ ผลสบืเนือ่ง 

แนวโนม้การ 
เปลีย่นแปลง 

แนวโนม้
ภมูอิากาศอนาคต 



ความเหมาะสม 
การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ  

ความเสีย่งตอ่เหตกุารณ์น้ํา
ทว่ม/ภาวะแลง้และเสีย่งทีจ่ะ

สญูเสยีผลผลติ 

การระบาดของแมลงศตัรพูชื 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ่ความเสีย่งของภาคเกษตร : ความเสีย่งการสญูเสยีผลผลติและความ
เหมาะสมการใชท้ีด่นิ (Land suitability) 

• ความเหมาะสมในการกําหนดเขตเพาะปลกู (zoning) / ระบบเพาะปลกูพชื (cropping pattern) 
• การบรหิารจัดการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงและความผันผวนของผลผลติพชืเศรษฐกจิหลัก(ครัวเรอืน/จังหวัด/กลุม่จังหวดั) 

การสญูเสยีผลผลติจากสภาพ
อากาศแปรปรวนเกดิขึน้บอ่ย 

26 

นโยบายสนับสนุนพชื
พลังงานทดแทน

(ออ้ย มนั และปาลม์) 

พชืเศรษฐกจิใหม ่
(ยางพารา) 

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

ปรมิาณฝนในชว่ง
ฤดฝูน 

หนา้รอ้นและวันที่
มอีากาศรอ้น 

ความผันผวน
ระหวา่งฤดกูาล-ปี 

ปัจจัยดา้นภมูอิากาศ 

แนวโนม้การ 
เปลีย่นแปลง 

ผลสบืเนือ่ง แนวโนม้
ภมูอิากาศอนาคต 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ่ความเสีย่งของภาคเกษตร : การแพรก่ระจายดนิเค็ม 

• ความเหมาะสมของพันธุพ์ชื ในเขตดนิเค็ม 
• การแพรก่ระจายดนิเค็ม (พืน้ที ่ระดับความเค็ม) และผลกระทบตอ่การเพาะปลกูพชืในพืน้ทีต่า่งๆ  

ดนิเค็ม (รนุแรง) มากขึน้ 
พืน้ทีด่นิเค็มขยายตัวมากขึน้ 

พืน้ทีด่นิเคม็ 

27 

ฝนแปรปรวน 

หนา้รอ้นและ
วนัทีม่อีากาศ

รอ้น 

ปัจจัยดา้นภมูอิากาศ 

พชืเศรษฐกจิใชน้ํ้า
มาก (นาปรัง, ออ้ย, 

ยางพารา) 

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

ผลสบืเนือ่ง 

แนวโนม้การ 
เปลีย่นแปลง 

แนวโนม้
ภมูอิากาศอนาคต 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ่ความเสีย่งของการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในพืน้ที ่

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้ําระหวา่งภาคสว่น /ระหวา่งฤดกูาล 

ภัยแลง้ 

28 

หนา้รอ้น 
วนัทีม่อีากาศรอ้น 

ความผันผวน
ระหวา่งฤดกูาล-ปี 

ฝนรวมเฉลีย่รายปี 

ความตอ้งการน้ําใน
ทกุภาคสว่น 

การใชน้ํ้าภาค
เกษตรในหนา้แลง้ 

(นาปรัง, ออ้ย) 

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

ผลสบืเนือ่ง ปัจจัยดา้นภมูอิากาศ แนวโนม้
ภมูอิากาศอนาคต 

แนวโนม้การ 
เปลีย่นแปลง 

ภยัแลง้รนุแรงและ 
กนิเวลายาวนานขึน้ 



แลง้ ทว่ม 
ทรัพยากรน้ํา 

(ลุม่น้ํา) 

ระบบเกษตร  
(ลุม่น้ํา) 

ชมุชนเมอืง 
(เมอืงและพืน้ที่

รอบเมอืง) 

พชืเศรษฐกจิและ
พืน้ทีเ่พาะปลกู 

ทรัพยากรการผลติ 
(น้ําและดนิ) 

ความตอ้งการนํา้
เพือ่การเกษตร 

ความตอ้งใชนํ้า้เพือ่
อปุโภคบรโิภค  

การบรกิาร -การคา้-
อตุสาหกรรม 

การตัง้ถิน่ฐานและ
ลกัษณะกายภาพ

ของชมุชน 

พ
ชื

เศ
รษ

ฐก
จิแ

ละ
เป้

าห
มา

ยก
าร

ผ
ลติ

 
การเคล

ือ่นยา้ยแรงงาน/ป
ระชากร 

ปรมิาณน้ําตน้ทนุ 

แนวทางการกําหนด: 
-พชืเศรษฐกจิหลัก 

- เขตเพาะปลกูทีเ่หมาะสมในอนาคต 
- การจัดการทรัพยากรการผลติ 

แนวทางการจัดหา/จัดสรร
ทรัพยากรน้ํา 

แนวทางการกําหนดผังเมอืง
และพืน้ทีโ่ดยรอบและรปูแบบ
การใชป้ระโยชนท์ดีนิ และการ

วางแผนโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ภมูอิากาศอนาคต 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืภายใตเ้ง ือ่นไขการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
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นํา้ 

เกษตร 

ส่ิงแวด

ล้อม 

การตัง้

ถิ่นฐาน 

สภาพเศรษฐกจิสังคม 

ภูมิอากาศ 

Land use / 

land cover 

• ทรพัยากรการ

ผลิต (น้ํา /ดิน) 

• รปูแบบระบบ

เกษตร & 

ผลผลิต 

ปริมาณน้ํา / 

การจดัสรรน้ํา 

• การเติบโตของเมือง 

• ผงัเมือง & 

infrastructure 

• ภยัพิบติั 

• การเปล่ียนแปลงปริมาณ

น้ําท่า / water balance – 

water deficit 

• แนวทางการบริหาร

จดัการอ่างเกบ็น้ํา 

ปัจจุบัน อนาคต 

• การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีดิน

เคม็และปริมาณน้ําท่า/น้ํา

ใต้ดินเพ่ือการเกษตร 

• การเปล่ียนแปลงความ

เหมาะสมของพื้นท่ีเกษตร

และความผนัผวนของ

ผลิต 

• การเปล่ียนแปลงรปูแบบ

การใช้ท่ีดิน 

• ความเส่ียงชุมชนและแนว

ทางการรบัมือ 

• การเปล่ียนแปลงความ

เส่ียงน้ําท่วมและกลไก

สถาบนัในการพฒันาเมือง

เพ่ือรบัมือความเส่ียง 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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ความเสีย่ง 

ยงัคงเป็น
แนวทางที่
เหมาะสม? 

รปูแบบความ
เสีย่ง

เปลีย่นแปลง? 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
(อดตี – ปจัจบุนั) 

ภมูอิากาศ  
(อดตี – ปจัจบุนั) 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ - 
ภมูอิากาศอนาคต 

ความเสีย่ง 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
(อนาคต) 

ปจัจบุนั 

พืน้ที ่/ ภาคสว่น / 
ชุมชน / ฯลฯ 

การจดัการความเสีย่ง 

ภาวะโลกรอ้น 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

อนาคต 

เป้าหมายโครงการวจิยั

ระยะที ่1  

ระยะเวลาดาํเนนิการ 

18 เดอืน 

2557 - 2559 

เป้าหมายโครงการวจิยั

ระยะที ่2 

การปรบัตวัตอ่การ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

2559-2560 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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เป้าหมายการศกึษาระยะที ่1:  
 
• ผลกระทบและความเสีย่งของภาคสว่น / พืน้ทีย่อ่ยในลุม่น้ําหว้ยหลวงตอ่สภาพ

อากาศแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

การศกึษาระยะที ่1 ใชเ้วลา 18 เดอืน เพือ่สรา้งความเขา้ใจตอ่ความเสีย่งใน
อนาคต และเป็นขอ้มลูประกอบการศกึษาการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศในระยะที ่2 ตอ่ไป 

เป้าหมายการศกึษาระยะที ่2:  
 
• ภาพรวมของผลกระทบและความเสีย่งกลุม่สงัคม/ภาคสว่นเศรษฐกจิ ในลุม่น้ําหว้ย

หลวงตอ่สภาพอากาศแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
• การกําหนดยทุธศาสตรก์ารปรับตัวตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของจงัหวดัอดุรธาน:ี 
 
• อดุรธานคีวรมผัีงเมอืงรวม/ผังเมอืงเฉพาะ ทีค่รอบคลมุพืน้ทีห่ลายหน่วยการ

ปกครองหรอืไม?่ อยา่งไร? 

• แนวทางการพัฒนาพืน้ที/่ระบบสาธารณูปโภคของชมุชนเมอืงเพือ่ใหส้ามารถ
รับมอืไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภาวะน้ําทว่ม/ภาวะการขาดแคลนน้ําในอนาคตควร
เป็นอยา่งไร? 

• ระบบเกษตรทีเ่หมาะสมในลุม่น้ําหว้ยหลวงภายใตข้อ้จํากดัดา้นทรัพยากรการ
ผลติ (น้ํา-ดนิ) ในอนาคตควรเป็นอยา่งไร? 

• การจัดหา/จัดสรร/จัดการ ทรัพยากรน้ําเพือ่ตอบสนองความตอ้งการน้ําทีม่าก
ขึน้ของทกุภาคสว่นในอนาคตควรมยีทุธศาสตรแ์ละแผนดําเนนิการอยา่งไร? 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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เกดิ 

ไมเ่กดิ 

ทํา ไมทํ่า 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

การปรับตวั 

การปรับตวั 
ผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตรข์องระบบ
เศรษฐกจิ / มลูคา่ความ

เสยีหาย 

สถานภาพตามทีเ่ป็นอยู ่
(Status Quo) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบเศรษฐกจิ / มลูคา่ความ

เสยีหาย 

Loss & damage 

Opportunity Loss 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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เกดิ 

ไมเ่กดิ 

ทํา ไมทํ่า 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

การปรับตวั 
การปรับตวั 

Multiple scenarios 
การเปลีย่นแปลง
อนาคตในหลายๆ 

รปูแบบ 
 

ความเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

และทรัพยากรน้ํา 
 

• ระบบเกษตร 
• ชมุชนเมอืง 

• ชมุชนชนบท 

การศกึษาระยะที ่1 

Opportunity Loss 

การศกึษาการจดัการความเสีย่งเชงิพืน้ทีต่อ่สภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
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