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(การศกึษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั 

การบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ ครัง้ท่ี 1) 
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หวัข้อนําเสนอ 

• ความเป็นมา 

• ผลกระทบ 

• แนวคดิด้านการปรับตวั 

• ผลการประเมิน 

• ตวัอย่าง 

• ข้อสรุป 

• ข้อเสนอแนะ 
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ความเป็นมา 

• CC 

• UNFCC 

• Mitigation 

• Adaptation 

• Country report 
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แนวคดิด้านการปรับตวั 

• รอบแรก  ประเมินผลกระทบ (TAR) 

• รอบสอง  ประเมินความเปราะบาง (AR4) 

• รอบสาม  บรูณการกบัการวางแผน (AR5) 
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ปริมาณนํา้ฝน และการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
ในพืน้ที่ลุ่มนํา้ต่างๆของแบบจาํลอง MRI 

ก) ปัจจุบัน ข) อนาคตอันใกล้ ค) อนาคตระยะไกล 

ง) %เปล่ียนแปลงอนาคตอันใกล้ จ) %เปล่ียนแปลงอนาคตระยะไกล 
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ช่วงปี ค.ศ. 2015 – 2039 (Near Future) ช่วงปี ค.ศ. 2075 – 2099 (Future) 

 %ผลต่าง (Near Future – Present)  %ผลต่าง (Future – Present) 

ช่วงปี ค.ศ. 1979 – 2003 (Present) 

ปริมาณฝนสูงสุด  1 วัน  

ในอนาคตอันใกล้ และไกล 
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แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน  

ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ในอนาคตอันใกล้ และไกล 
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พืน้ที่เส่ียงภยัแล้งที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศในอนาคตอันใกล้ (ช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2039) 
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หน่วย : แห่ง 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

หมู่บ้านเส่ียงภยัแล้ง 
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หน่วย : ตร.กม. 

ที่มา : กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

พืน้ที่เส่ียงภยัแล้ง 
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พืน้ที่และหมู่บ้านเส่ียงภยัแล้ง

ที่ได้รับผลกระทบ 

ในอนาคตอันใกล้ 
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หน่วย : แห่ง 

ที่มา : กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

หมู่บ้านเส่ียงภยันํา้ท่วม 
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หน่วย : ตร.กม. 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

พืน้ที่เส่ียงภยันํา้ท่วมขัง 
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พืน้ที่และหมู่บ้านเส่ียงภยัดนิถล่ม 

ที่ได้รับผลกระทบในอนาคตอันใกล้ 
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พืน้ที่และหมู่บ้านเส่ียงภยัดนิถล่ม 

ที่ได้รับผลกระทบในอนาคตระยะไกล 
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*ประมาณการณ์จากมลูคา่ความเสียหายเฉลี่ยในปี 2532 - 2551  ประมาณ 23,555 บาท/หมู่บ้าน  

(พิจารณาเฉพาะหมู่บ้านท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดภยัแล้งเพ่ิมขึน้) 

การคาดการณ์มูลค่าความเสียหายจากภยัแล้ง 
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*ประมาณการณ์จากมลูคา่ความเสียหายเฉลี่ยในปี 2532 - 2551  ประมาณ 448,540 บาท/หมูบ้่าน  

(พิจารณาเฉพาะหมู่บ้านท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดอทุกภยัเพ่ิมขึน้) 

การคาดการณ์มูลค่าความเสียหายจากอุทกภยั 
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ขัน้ตอนในการจัดทาํแผน 

ที่มา : Practical Guideline on Strategic Climate Change Adaptation Planning –Water-related Disasters- River Bureau 

Ministry of Land, Infrastruture, Transport and Tourism, Japan 18 



Adaptation: Basic concept 

• UN (2002) Defines 
“Adaptation” as  measures that 
human has taken to adapt with 
climate variability (settlement, 
life style change etc.) and/or 
any measures that aims to 
reduce vulnerability of human 
systems or individual people to 
adverse effect of climate 
change.    

Relationship between climate variability and 

vulnerability (UN, 2002) 
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ดชันีประเมนิความเปราะบาง 
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ดชันีประเมนิความสามารถในการปรับตวั 
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แผนที่ความเส่ียง 
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แผนที่ความสามารถในการปรับตวั 
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แผนที่ความเปราะบาง 
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AR5 UNFCC 

• WG1      ผลการประเมิน โดยเฉพาะ sea level change ในภมูิภาค 

• WG 2-1  ผลการประเมิน และแผนท่ีทางแก้ไข (ลดก๊าซ+ปรับตวั+ 

              พฒันา และมุง่สูค่วามยัง่ยืน) 

• WG2-2   ผลและวิธีการประเมินการปรับตวั เสนอให้จดัทํา การเตรียม 

              ปฏิบตักิารโดยการลดและจดัการความเส่ียง 

• WG3      ลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ข้อมลูผลติภณัฑ์มวลรวมตอ่คนเป็น 

              ตวัชีว้ดั 
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ตัวอย่างความเส่ียงหลักจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และ
โอกาสการลดความเส่ียงจากการลดก๊าซและปรับตัวในเอเซีย 

Source: IPCC 26 
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Resilience concept 
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Adaptation measures: Research Overview 
Risk Management in Planning (UNESCO) 
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Assessing climate vulnerabilities and identifying adaptation options at 

sector, subnational, national and other appropriate levels 

Source: Office of Natural resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) 

Based on the Draft of Climate Change Master Plan (2014-2050), the main 

priorities of national adaptation can be shown by these following issues; 

Policy Instru-

ments 

Public Health Buildings 

Agri-culture 

Settle-ments & 

Human Security 

Forestry 

Urban Mgmt 

Tourism 

Intl Cooperation 

Trans-port 

Aware-ness, 

Capacity Building 

Data, R&D, Tech-

nology 

Nat Res Mgmt 

Agri-culture 

WRM 

Waste Mgmt 

Power Genera-tion 

Industry 

ADAPTATION CROSS CUTTING MITIGATION 

Food security  

Water security  
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• 15. ในการดําเนินโครงการลงทนุขนาดใหญ่ตา่งๆ ให้ทกุส่วนราชการควบคมุ

ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี กํ า ห น ด ไ ว้  

โดยให้ศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อย่างละเอียดรอบคอบและเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของพืน้ท่ี

ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการแก้ไขแบบก่อสร้างภายหลัง ซึ่งเป็นผลให้เกิด 

ความลา่ช้าในการก่อสร้าง และสิน้เปลืองงบประมาณแผน่ดนิ”  

    (ท่ีมา http://www.thaigov.go.th)  
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นายกรัฐมนตรีมีข้อส่ังการที่เก่ียวข้องกับการปรับตัวต่อ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (ครม. 25 พ.ย. 57) 



การรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ยุทธศาสตร์รองรับ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ สาํหรับเทศบาลเมืองน่าน/ 

จังหวัดน่าน 

•   การปรับตวัตอ่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

•   การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

•   การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง 

     สภาพภมิูอากาศ 
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ตัวอย่างการศกึษาการปรับตัวของอปท. 



   เปรียบเทยีบประเดน็หลักจากการสัมภาษณ์ในแต่ละภาคส่วนกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย 
ภาคส่วน นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ด้านการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมูิอากาศของประเทศไทย 

ประเดน็หลักจากการสัมภาษณ์ 

ในแต่ละภาคส่วนและหน่วยงาน 

ระดับกรมที่เก่ียวข้อง 

ทรัพยากรนํา้  

(Water resources) 

ประเด็นหลกัคือ การจดัการนํา้ 

อทุกภยั และภยัแล้ง ประเด็นรองคือ 

มุง่เน้นการจดัการนํา้อย่างบรูณาการ 

การสร้างความพร้อมในการรับมือและ

ลดความเสยีหายจากอทุกภยัและ 

ภยัแล้ง 

• ผลกระทบ Climate Change ต่อนํา้ในเข่ือน 

• มาตรการด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยี เช่น ระบบ 

โทรมาตร  

• มาตรการควบคู่กบัการจดั zoning 

• ความขดัแย้งระหว่างเร่ืองการใช้นํา้ของภาคเกษตรและ

ภาคอตุสาหกรรม 

เกษตร (Agriculture)  ความมัน่คงทางอาหาร พืชพลงังาน 

การระบาดของโรคแมลงศตัรูพืชและ

สตัว์  

• พืชท่ีได้รับผลกระทบสงู คือ มนัสําปะหลงั ข้าวโพด ข้าว 

และอ้อย 

• พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบในกรณีภาวะแล้งและภาวะ 

นํา้ท่วม 

• พืชเฉพาะท้องถ่ินและได้รับผลกระทบสงู 

• ผลกระทบต่อเกษตรกรท่ีเลีย้งสตัว์นํา้เป็นหลกั เช่น กุ้ ง  
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ภาคส่วนที่สาํคัญด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ  
(Adaptation) ของประเทศไทย 

กลุ่ม ภาคส่วน รายละเอียด 

A 1. ภาคทรัพยากรนํา้: การจดัการนํา้ 

อทุกภยั และภยัแล้ง 

- มุ่งเน้นการจดัการนํา้อย่างบรูณาการ  

- การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอทุกภยัและภยัแล้ง 

A 2. ภาคการเกษตรและ 

ความมัน่คงทางอาหาร 

- มุ่งเน้นการจดัการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภยัธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

ของปัจจยัทางภมิูอากาศ  

- การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ของเกษตรกร 

B 3. ภาคการตัง้ถ่ินฐานและ 

ความมัน่คงของมนษุย์ 

- มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภยัธรรมชาติ 

- การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตวัของชมุชน  

B 4. ภาคสาธารณสขุ - มุ่งเน้นการเฝ้าระวงัโรคและการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางภมิูอากาศท่ีมีผลตอ่สขุภาพ

การป้องกนัการเกิดและแพร่ระบาดของโรค 

C 5. ภาคการท่องเท่ียว - มุ่งเน้นการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ียัง่ยืนเพ่ือรักษาไว้ 

ซึง่ขีดความสามารถในการปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศของระบบนิเวศ 

ในแหลง่ท่องเท่ียว  

- ลดความเสี่ยงของภาคการท่องเท่ียวตอ่ปัจจยัทางภมิูอากาศท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 

ในอนาคต 

C 6. ภาคการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ - มุ่งเน้นการสงวนรักษาและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศให้คงความสมบรูณ์  

- การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน 37 



ประเดน็และข้อเสนอแนะภาคทรัพยากรนํา้:  

การจดัการนํา้ อุทกภยั และภยัแล้ง 

การมุ่งเน้น 

การจดัการนํา้ 

อย่างบูรณาการ 

การสร้าง 

ความพร้อม 

ในการรับมือและลด

ความเสียหายจาก

อุทกภยัและภยัแล้ง 

1. การพฒันาระบบฐานข้อมลู องค์ความรู้ เทคโนโลยี นโยบาย เคร่ืองมือการบริหารจดัการและกฎหมาย 

ท่ีครอบคลมุและเหมาะสมทัง้ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 

3 3 

2.      การพฒันาและปรับปรุงองค์กรหลกัด้านการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ (เครือขา่ย โครงสร้างองค์กร 

การบริหารทกุสถานการณ์) 

3 3 

3.      การบรูณาการการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้จากทกุภาคสว่น (ศนูย์ข้อมลู กฎหมาย กําหนดทิศทาง 

ประสิทธิภาพ) โครงการบริหารจดัการนํา้จะต้องก่อประโยชน์ตอ่สงัคม หลงัจากคํานงึถงึผลกระทบ 

ตอ่กลุม่บคุคลทกุกลุม่ ตลอดจนผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

3 

4.      การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการจดัการทรัพยากรนํา้และภยัพิบติั องค์กรและ 

การเรียนรู้ภาคประชาชน การมีสว่นร่วม การพึง่พาตนเอง (เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสยีร่วมพิจารณา

ประโยชน์และทางเลือกของโครงการตัง้แตต้่น และผลกระทบตา่งๆ) 

3 

5.     การช่วยเหลือ ชดเชยและประกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ มีระบบประกนัภยั แผนท่ีความเสียหาย  

มีระบบการชดเชยท่ีเป็นธรรมตอ่ผู้ถกูผลกระทบทกุกลุม่ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการควรมีสว่นร่วม

รับภาระการชดเชยแกผู่้ เสยีหาย 

3 
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ภาคทรัพยากรนํา้ 

ประเดน็หลักและการจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการในแต่ละภาคส่วน 



มาตรการส่งเสริมการจัดการในภาวะวกิฤต ิ

• สง่เสริมให้ชมุชน และประชาชนมีการเตรียมพร้อมยามวิกฤติ 

• สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ บําบดั ยามวิกฤติ 

• สง่เสริมมาตรการไมใ่ช้สิง่ก่อสร้าง (ระบบเตือนภยั) 

• สง่เสริมระบบนํา้สํารอง 

• สง่เสริมมาตรการจดัการด้านผู้ใช้ (demand management) 

• สง่เสริมการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีท่ีจําเป็น 
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มาตรการการปรับตวัที่ใช้ 
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ตวัอย่างของมาตรการการปรับตวั 
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ตวัอย่างของมาตรการการปรับตวั 
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ตวัอย่างของมาตรการการปรับตวั 

43 



 

ตวัอย่างของมาตรการการปรับตวั 
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ตวัอย่างของมาตรการการปรับตวั 
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ตวัอย่างของมาตรการการปรับตวั 
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• ด้านดนิถล่ม  

      พิจารณาการก่อสร้าง อาคารดักตะกอน  การขุดลอก การปล่อยนํา้ไล่ตะกอนท่ีเหมาะสม   

ควรพิจารณาไปพร้อมกบัการพิจารณาผลกระทบต่อท้ายนํา้ และแผนการใช้ท่ีดิน การวางผงัเมืองให้

เหมาะสม  การพิจารณาระบบเตือนภยัในพืน้ท่ีห่างไกล 

• ด้านนํา้เกษตร  

      ควรทบทวนเกณฑ์การปลอ่ยนํา้  การเร่ิมฤดเูพาะปลกู  การสร้างสระเก็บกกั นํา้เสริม 

• ด้านนํา้แล้ง   

      เสริมการใช้นํา้อย่างมีประสิทธิผล การจัดการนํา้ทัง้ ด้านปริมาณ และคุณภาพ  การจัดการ 
ความเสี่ยง (ในภาวะวิกฤติ) การปรับตัวต่อ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
มีระบบเก็บกกัสํารองบอ่  เติมนํา้ ฝายชะลอนํา้ท่า  พืน้ท่ีซมึนํา้ 

• ด้านนํา้ท่วม   

-  พิจารณาระบพืุน้ท่ีเสี่ยงภยัสงู มีระบบคนักัน้นํา้ 

-  พิจารณาการปรับกฎกติกา การปล่อยนํา้ และการเตือนภยั 

-  พิจารณามาตรการเตรียม บรรเทา ร่วมกบัชมุชน และพืน้ท่ี 
 

มาตรการทั่วไป 
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เม่ือพิจารณาผลกระทบท่ีประเมินตามพืน้ท่ี (ตามบทท่ี 5)  จะเห็นว่า เราสามารถประเมินมาตรการ 

การปรับตวัของพืน้ท่ี ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้ 

กลุ่มที่ 1  มีโอกาสเกิดสงู และมีผลกระทบมาก     ควรใช้มาตรการใช้โครงสร้างเข้าช่วย 

กลุ่มที่ 2  มีโอกาสเกิดสงูและมีผลกระทบน้อย      ควรใช้มาตรการไม่ใช้โครงสร้างเข้าช่วย 

กลุ่มที่ 3   มีโอกาสเกิดต่ํา แต่มีผลกระทบมาก       ควรใช้มาตรการเตือนภยัเข้าช่วย 

กลุ่มที่ 4   มีโอกาสเกิดต่ํา และมีผลกระทบน้อย     ควรใช้มาตรการเฝ้าระวงั 

 

แนวทางและมาตรการปรับตวัที่เสนอ 
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กรณีตวัอย่าง 

• สโุขทยั 

• ฮานอย 

• จาการ์ต้า 

• โตเกียว 
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Flood Impact Assessment 

• Assess Impact on floods: 

-  Climate change, land use change, river engineering etc. 

• Impact assessment on floods due to climate change can be 

conducted on these criteria: 

-  Percentage Change in Peak Flow 

-  Percentage Change in Maximum Water Level 

• Case Study: Y.14 gauge station in the Yom River Basin 
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Flooding events in Yom Basin : 2006, 2011 
Muang Sukhothai Muang Sukhothai 
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Muang Sukhothai Sawan Kalok 



มาตรการปรับตวัในลุ่มนํา้ยม  
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แบบจาํลองชลศาสตร์และผลการจาํลอง 

• The model, used for flood projection in this study, is a two dimension rainfall-
runoff-inundation (RRI) model  

• The model deals with slopes and river channels separately as shown. 

Schematic diagram of the rainfall–

runoff– inundation (RRI) model  

(Sayama et al., 2012). 
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Simulation model and 
the results 

• Simulation results 
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ความเสียหาย กับ อัตรานํา้หลาก 

• Relationship between Sukhothai flood damage 
cost and peak discharge at Y14. 

Y.14 
y = 0.223x - 75.09

R² = 0.845
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สภาพนํา้ท่วมดจูากระดบันํา้ 
Y.14 GCMs Near Future projection (2015 – 2039) 
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Return Period (Years) 

ผลตา่งจากระดบัตลิ่ง_MRI_NearFuture ผลตา่งจากระดบัตลิ่ง_ECHAM5_NearFuture 

ผลตา่งจากระดบัตลิ่ง_CSIRO_NearFuture ผลตา่งจากระดบัตลิ่ง_ข้อมลูสงัเกตการณ์ 

Range: Max = -0.64% (ECHAM5) 

             Min  = --1.49% (CSIRO)  

Exceedance. Prob. = 20% 

Range: Max = +5.10% (ECHAM5) 

             Min  = +2.63% (CSIRO)  

Exceedance. Prob. = 2% 

Observed 

MRI and CSIRO consistently show smaller flood 

conditions relative to observed data. 

ECHAM5 floods is projected to increase from 

present in every return periods.  
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ประสิทธิผลจากมาตรการป้องกันนํา้ท่วมปัจจุบัน 

Peak Flow reduction at Y.3A Y.33 and Y.4 stations: 
 Present (2006 Floods) 

Y.3A 
Y.33 

Y.4 
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มาตการบรรเทาของจังหวัดสุโขทัยและข้อเสนอในอนาคต 
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Coping with extreme: เมืองฮานอย 
• Hanoi City, Capital of Vietnam, located 

in the Red River Delta, lies below the 

river level. The lowest river water level 

is 2m higher than the city level and the 

highest level (1971) was 8.6 higher 

• One of the proposals is to make 

spillways along the river dyke 

upstream. That would reduce the 

possibility of embankment failure up 

stream and provide flood relief to 

downstream city. 

• Measures should be developed to 

transfer downstream savings / benefits 

should be used to compensate 
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แผนที่เส่ียงภยัของเมืองจาร์กาต้า  
Hazard index x Vulnerability index / Capacity index 

• Index 4 

 Extremely high risk 

• Index 3 

 high risk 

• Index 2 

 moderate risk 

• Index 1 

 low risk 
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Coping with extreme:Tokyo 

Source: Tokyo Metropolitan Office 
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Super levee after construction 



รับมือกับสภาพรุนแรงของเมืองโตเกียว 
Embankment is extended and 
new development is made on 
the top of embankment, which 
prevents failure and provide 
excellent urban development 
space 
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การประเมนิความเส่ียง 

• พิจารณา  

    การลดความเสียหายจากมาตรการ (ราคา) กรณีมี และไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มีโครงสร้าง ไม่ใช้โครงสร้าง, 

ร่วมกนั, การปรับตวัด้วยตนเองของสงัคม) ในระดบัความเสี่ยงตา่งๆ 

• เลือกทางเลือกท่ีดีทีสดุ ภายใต้ความเสี่ยงหนึง่ และชดเชยด้วย 

มาตราการไม่ใช้สิง่ก่อสร้าง และมีมาตรการด้านสงัคมประกอบ 
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ข้อสรุป 

• ผลการศึกษาพบว่า แต่ละหน่วยงานมีการดําเนินการในระยะเร่ิมต้นเป็นกรอบ

แนวทาง แต่ยงัไม่มีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  จึงเสนอให้มีการจัดกลุ่มงานตาม

ความสําคญัจากผลกระทบและความพร้อมเป็นสามกลุ่มงาน และจดัทําโครงการ

ตามความเร่งด่วน  สําหรับประเด็นหลักจากการประชุมระดมความคิดเห็น 

ด้านภาคทรัพยากรนํา้ สามารถสรุปประเด็นหลักได้ดังนี ้คือ การจัดการนํา้ 

อุทกภัย และภัยแล้ง ประเด็นรองคือ มุ่งเน้นการจัดการนํา้อย่างบูรณาการ  

การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอทุกภยัและภยัแล้ง 

• ขัน้ตอนการประเมินผลกระทบ และการปรับตวั (ตามเกณฑ์ UNESCO) ได้ถูก

นํามาประยุกต์ใช้ในกรณีอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย และทําให้เห็นความจําเป็นต่อ

มาตรการรองรับความเส่ียงเพิ่มเติมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

อนาคต เพ่ือลดความเสียหายในอนาคตได้  ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งในการ

นําไปใช้ประเมินและวางแผนการปรับตวัของโครงการด้านแหลง่นํา้ในอนาคตได้ 
67 



ข้อเสนอแนะ 

• การจดัทํา แผนการปรับตวัต่อการเปลี่ยน แปลงสภาพภมิูอากาศ (Adaptation) 

ควรดําเนินการตามกลุ่มภาคส่วนท่ีสําคญั ทัง้สามกลุ่ม  (ก, ข, ค) ดงัแสดงใน

แผนท่ีนําทาง โดยปีแรกเป็นการจดัทําฐานข้อมลู จดัทําคูมื่อและอบรมเจ้าหน้าท่ี

วิธีในการจัด ทําแผนฯ รวมถึงมีผู้ เช่ียวชาญจากต่างประ เทศมาให้คําปรึกษา  

ปีท่ีสองคือการจัดทําโครงการปีท่ีสามคือการติดตามและประเมิน ผลสรุป

โครงการท่ีควรจัดทําแผนปรับตัวฯ  อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนในแต่ละกลุ่ม

สามารถปรับกิจกรรมการทํางานได้ หากมีความพร้อมมากขึน้ 

• ควรมีการจดักระบวนการวางแผนการปรับ ตวัไปพร้อมกบัการจดัทําแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 12 และ 13 

• มีกลไกการส่งเสริม แนะนํา การจดัทําแผน พฒันาศกัยภาพการปรับตวัในช่วง  
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