
อนาคตของยทุธศาสตรนํ์า้และยทุธศาสตรจ์งัหวดัภายใต้
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ:  

แนวคดิและประเด็นทีพ่งึพจิารณา 

ศภุกร ชนิวรรโณ 
ศนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะห ์วจัิย และฝึกอบรม การเปลีย่นแปลงของโลก

แหง่ภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 



น้ํา 

เกษตร 

ส่ิงแวด

ลอม 

การต้ัง

ถ่ินฐาน 

สภาพเศรษฐกิจสังคม 

ภูมิอากาศ 

Land use / 

land cover 

• ทรพัยากรการ

ผลิต (น้ํา /ดิน) 

• รปูแบบระบบ

เกษตร & 

ผลผลิต 

ปริมาณน้ํา / 

การจดัสรรน้ํา 

• การเติบโตของเมือง 

• ผงัเมือง & โครงสร้าง

สาธารณูปโภค 

• ภยัพิบติั 

• การเปล่ียนแปลงปริมาณ

น้ําท่า / สมดลุน้ํา - การ

ขาดแคลนน้ํา 

• แนวทางการบริหาร

จดัการอ่างเกบ็น้ํา 

ปจจุบัน อนาคต 

• การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีดิน

เคม็และปริมาณน้ําท่า/น้ํา

ใต้ดินเพ่ือการเกษตร 

• การเปล่ียนแปลงความ

เหมาะสมของพื้นท่ีเกษตร

และความผนัผวนของ

ผลิต 

• การเปล่ียนแปลงรปูแบบ

การใช้ท่ีดิน 

• ความเส่ียงชุมชนและแนว

ทางการรบัมือ 

• การเปล่ียนแปลงความ

เส่ียงน้ําท่วมและกลไก

สถาบนัในการพฒันาเมือง

เพ่ือรบัมือความเส่ียง 

โครงการวจัิย การจัดการความเสีย่งเชงิพืน้ทีจั่งหวัดอดุรตอ่ 
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอนาคต 

งานวจัิยอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 



ยทุธศาสตรก์ารพฒันากบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ปริมาณและการ

กระจายตัวของฝน 
จํานวนปที่มีฝนมาก

ในรอบทศวรรษ 
จํานวนปที่มีฝนนอย

ในรอบทศวรรษ 
รูปแบบของ

ฤดูกาล 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ: ตวัแปรใหมใ่นการวางแผน 

ฯลฯ 



สปัดาห ์– เดอืน – ฤด ู– ปี 

ทศวรรษ - 
หลายทศวรรษ 

เวลา 

ขนาด 

ภาวะสภาพ
อากาศ

แปรปรวน 

การเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 

ชุมชน 

จงัหวดั – กลุม่จงัหวดั – ลุม่นํา้ 

ประเทศ 

ขยาย vision ออกไปในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

SEA START RC copyright 2015 

ตอ้งการวธิคีดิและวธิกีาร
วางแผนทีต่า่งไป 

 
Avoid predict-then-act 



ปริมาณนํ้า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ภาวะสภาพอากาศรุนแรง 

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม 
ความตองการนํ้า 

ปริมาณและการ

กระจายตัวของฝน 

จํานวนปท่ีมีฝนมากใน

รอบทศวรรษ 
จํานวนปท่ีมีฝนนอย

ในรอบทศวรรษ 

การเปลี่ยนแปลง

ฤดูกาล 

โครงสรางประชากร 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเกษตร 

การตั้งถิ่นฐาน 
การเปดรับและความไวตอ

สถานการณเสี่ยง 

ยุทธศาสตรการจัดหา - จัดสรรนํ้า 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการจัดการ

ภัยพิบัติ / การวางแผน

โครงสรางเมือง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ฯลฯ 



ความลอ่แหลม
เปราะบาง การปรบัตวั ผลกระทบ 

กรอบแนวคดิดา้นการวางแผนการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
 

การคาดการณ์
ภมูอิากาศ
อนาคต 

การวเิคราะห์
ผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศอนาคต

รายภาคสว่น/
ชมุชน 

การวเิคราะห์
ภาวะลอ่แหลม
เปราะบางราย

ภาคสว่น/
ชมุชน 

แผนการปรับตวัตอ่การ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

โดยมุง่เป้าทีก่าร
แกปั้ญหาผลกระทบใน

อนาคต 

การ
เปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 

Dilemma: เราสามารถพยากรณ์อนาคตไดอ้ยา่งแมน่ยําหรอื? --- ถา้เราไมรู่อ้นาคตที่
ชดัเจน เราจะวางแผนสําหรับอนาคตกนัไดอ้ยา่งไร? 

 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 



ความเสีย่ง 
ยงัคงเป็น
แนวทางที่
เหมาะสม? 

 
แผนพฒันาจะ

บรรลเุป้าหมาย? 

รปูแบบความเสีย่ง
เปลีย่นแปลง? 

 
ความเสีย่งใหมท่ ี่

ตอ้งคาํนงึ? 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
(อดตี – ปจัจบุนั) 

ภมูอิากาศ  
(อดตี – ปจัจบุนั) 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ - 
ภมูอิากาศอนาคต 

ความเสีย่ง 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
(อนาคต) 

ความย ัง่ยนื / ความ
ยดืหยุน่ในการ

ปรบัเปลีย่น ปจัจบุนั 

พืน้ที ่/ ภาคสว่น / 
ชุมชน / ฯลฯ 

การจดัการความเสีย่ง / 
แผนพฒันาเชงิพืน้ที ่

การปรบัทศิ
ทางการพฒันา 

การปรบัแนว
ทางการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตร ์

นวตกรรม & 
แนวคดิใหม ่>> 

ยทุธศาสตรใ์หม ่& 
แนวทางใหม ่

ภาวะโลกรอ้น 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

การปรบัตวัตอ่การ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

อนาคต 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 



อนาคตของอดุรธาน ี 



รอ้นมาก + รอ้นนาน  

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและจงัหวดัอดุรธาน ี 



รอ้นมาก + รอ้นนาน  
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การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและจงัหวดัอดุรธาน ี 

ปจัจบุนั อนาคต 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและจงัหวดัอดุรธาน ี 

ปจัจบุนั อนาคต 

รอ้นมาก + รอ้นนาน  



แนวโนม้ฝนเพิม่ข ึน้ 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและจงัหวดัอดุรธาน ี 

ปจัจบุนั อนาคต 



แนวโนม้ฝนเพิม่ข ึน้ 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและจงัหวดัอดุรธาน ี 

ปจัจบุนั อนาคต 



การเตบิโตทางเศรษฐกจิกบัความตอ้งการนํา้ในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในจงัหวดัอดุรธาน ี 



กระทรวงเกษตรฯ ไดออกประกาศการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 6 

ชนิดไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน และขาวโพด

เลี้ยงสัตวเรียบรอยแลว โดยวิเคราะหความเหมาะสมของที่ดินกับปจจัยความ

ตองการของพืชแตละชนิดตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืชแตละชนดิในปจจุบัน.... 

ทั้งนี้โซนนิง่การเกษตรจะเกิดจากความสมัครใจ

ของประชาชนไดเลือกเองวาตองการอยางไร 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิกบัความตอ้งการนํา้ในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในจงัหวดัอดุรธาน ี 



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

การขยายตวัของเมอืงกบัความเสีย่งอทุกภยัในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในจงัหวดัอดุรธาน ี 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและจงัหวดัอดุรธาน:ี  
ประเด็นทีท่า้ทายทศิทางการพฒันา 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ่ความเสีย่งของการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในพืน้ที ่

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการน้ําระหวา่งภาคสว่น /ระหวา่งฤดกูาล 

ภัยแลง้ 
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หนา้รอ้น 
วนัทีม่อีากาศรอ้น 

ความผันผวน
ระหวา่งฤดกูาล-ปี 

ฝนรวมเฉลีย่รายปี 

ความตอ้งการน้ําใน
ทกุภาคสว่น 

การใชน้ํ้าภาค
เกษตรในหนา้แลง้ 

(นาปรัง, ออ้ย) 

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

ผลสบืเนือ่ง ปัจจัยดา้นภมูอิากาศ แนวโนม้
ภมูอิากาศอนาคต 

แนวโนม้การ 
เปลีย่นแปลง 

ภยัแลง้รนุแรงและ 
กนิเวลายาวนานขึน้ 



TDS 1,000-5,000 
TDS 5,000-2,0000  
TDS >20,000 mg/l) 
Waterlogging areas (WT< 4m) 

               (กรณปีจจุบัน พ.ศ. 2558)                      (กรณี Wet ในอนาคต พ.ศ. 2589) 

ตวัอย่างแผนท่ีการกระจายตวัของพืน้ท่ีน้ําใต้ดินขงัและน้ําใต้ดินเคม็ 

ปัจจบุนัและอนาคต 30 ปี 



การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศตอ่ความเสีย่งของชุมชนเมอืงกบันํา้ทว่มในอนาคต 

ความเหมาะสมของการใชท้ีด่นิ/ผังเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน/การตัง้ถิน่ฐานของชมุชนในอนาคต 

น้ําทว่มในจังหวัดอดุรธาน ี
ความเสีย่งน้ําทว่ม 

ในอนาคต  
(ความถีแ่ละความรนุแรง) 
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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) 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

การสญูเสยีผลผลติจากสภาพ
อากาศแปรปรวนเกดิขึน้บอ่ย 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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นโยบายสนับสนุนพชื
พลังงานทดแทน

(ออ้ย มนั และปาลม์) 

พชืเศรษฐกจิใหม ่
(ยางพารา) 

ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

ปรมิาณฝนในชว่ง
ฤดฝูน 

หนา้รอ้นและวันที่
มอีากาศรอ้น 

ความผันผวน
ระหวา่งฤดกูาล-ปี 

ปัจจัยดา้นภมูอิากาศ 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

แนวโนม้การ 
เปลีย่นแปลง 

ผลสบืเนือ่ง 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the imag                                   

แนวโนม้
ภมูอิากาศอนาคต 



แลง้ ทว่ม ทรัพยากรน้ํา 
(ลุม่น้ํา) 

ระบบเกษตร  
(ลุม่น้ํา) 

ชมุชนเมอืง 
(เมอืงและพืน้ที่

รอบเมอืง) 

พชืเศรษฐกจิและ
พืน้ทีเ่พาะปลกู 

ทรัพยากรการผลติ 
(น้ําและดนิ) 

ความตอ้งการนํา้
เพือ่การเกษตร 

ความตอ้งใชนํ้า้เพือ่
อปุโภคบรโิภค  

การบรกิาร -การคา้-
อตุสาหกรรม 

การตัง้ถิน่ฐานและ
ลกัษณะกายภาพ

ของชมุชน 

พชื
เศ

รษ
ฐก

จิแ
ละ

เป้
าห

มา
ยก

าร
ผล

ติ 
การเคลือ่นยา้ยแรงงาน/ประชากร 

ปรมิาณน้ําตน้ทนุ 

แนวทางการกําหนด: 
-พชืเศรษฐกจิหลัก 

- เขตเพาะปลกูทีเ่หมาะสมในอนาคต 
- การจัดการทรัพยากรการผลติ 

แนวทางการจัดหา/จัดสรร
ทรัพยากรน้ํา 

แนวทางการกําหนดผังเมอืง
และพืน้ทีโ่ดยรอบและรปูแบบ
การใชป้ระโยชนท์ดีนิ และการ

วางแผนโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ภมูอิากาศอนาคต 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืภายใตเ้ง ือ่นไขการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 



น้ํา 

เกษตร 

ส่ิงแวด

ลอม 

การต้ัง

ถ่ินฐาน 

สภาพเศรษฐกิจสังคม 

ภูมิอากาศ 

Land use / 

land cover 

• ทรพัยากรการ

ผลิต (น้ํา /ดิน) 

• รปูแบบระบบ

เกษตร & 

ผลผลิต 

ปริมาณน้ํา / 

การจดัสรรน้ํา 

• การเติบโตของเมือง 

• ผงัเมือง & โครงสร้าง

สาธารณูปโภค 

• ภยัพิบติั 

• การเปล่ียนแปลงปริมาณ

น้ําท่า / สมดลุน้ํา - การ

ขาดแคลนน้ํา 

• แนวทางการบริหาร

จดัการอ่างเกบ็น้ํา 

ปจจุบัน อนาคต 

• การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีดิน

เคม็และปริมาณน้ําท่า/น้ํา

ใต้ดินเพ่ือการเกษตร 

• การเปล่ียนแปลงความ

เหมาะสมของพื้นท่ีเกษตร

และความผนัผวนของ

ผลิต 

• การเปล่ียนแปลงรปูแบบ

การใช้ท่ีดิน 

• ความเส่ียงชุมชนและแนว

ทางการรบัมือ 

• การเปล่ียนแปลงความ

เส่ียงน้ําท่วมและกลไก

สถาบนัในการพฒันาเมือง

เพ่ือรบัมือความเส่ียง 

อนาคตของยทุธศาสตรนํ์า้และยทุธศาสตรจ์งัหวดัภายใต้
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 



ยุทธศาสตรจังหวัด  

บูรณาการ 

ยุทธศาสตรการจัดหา - จัดสรรนํ้า 

ยุทธศาสตรการเกษตร ยุทธศาสตรการวางแผนเมือง 

อนาคตของยทุธศาสตรนํ์า้และยทุธศาสตรจ์งัหวดัภายใต้
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ผังเมอืงรวม – ครอบคลมุพืน้ที ่2 เทศบาล 4 อบต. ปรับโครงสรา้งระบบเกษตร 

การสํารองน้ําขา้มฤดกูาล: 
เพิม่การกกัเก็บในชัน้บาดาล 

การผันน้ําขา้มลุม่น้ํา 

อยูร่ะหวา่งการศกึษา 

การวางยทุธศาตรแ์ละแผนระยะยาวตอ้งคดิแบบองคร์วมมากขึน้ 



สรปุ: การปรบัแนวคดิในการวางแผนตอ่อนาคตระยะไกล 

อนาคตของยทุธศาสตรนํ์า้และยทุธศาสตรจ์งัหวดัภายใต้
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ปจจัยใหมในการวางแผน 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

การวางแผนตออนาคตระยะไกล 

ความไมแนนอนของอนาคต 

การแกปญหาเฉพาะหนา VS การกาวสูอนาคตอยางมั่นคง 

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม 

Robust decision making 

Scenario planning 

Strategy VS action 

Social transformation 

Adaptive strategy and plan 



เกดิ 

ไมเ่กดิ 

ทํา ไมทํ่า 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

การปรับตวั 

การปรับตวั 
ผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตรข์องระบบ
เศรษฐกจิ / มลูคา่ความ

เสยีหาย 

สถานภาพตามทีเ่ป็นอยู ่
(Status Quo) 

ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรข์องระบบ
เศรษฐกจิ / มลูคา่ความ

เสยีหาย 

ความเสยีหาย / ความเสีย่ง 
Loss & damage 

การสญูเสยีโอกาสจากการ
ลงทนุปรับตวั 

Opportunity Loss 

SEA START RC copyright 2015 

การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศภายใต ้
ความไมแ่นน่อนในอนาคต 



ขอบคณุ 

ชดุโครงการวจัิย การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
ฝ่ายสวสัดภิาพสาธารณะ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย 
 

www.thailandadaptation.net 
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