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“Change is the law of life. 
And those who look

only to the past
or present are certain

to miss the future.”
- John F. Kennedy

“การเปลีย่นแปลงเป็นกฎของชีวิต

คนทีม่องแต่อดีตและปัจจุบัน

จะพลาดการก้าวสู่อนาคต”

- จอห์น เอ็ฟ เคนเนดี้

2 3



4 5

GREENHOUSE
EFFECT

ภาวะเรือนกระจก

GLOBAL
WARMING

ภาวะโลกรอน

พลังงานความรอน
จากดวงอาทิตย

CLIMATE
CHANGE

การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิโลก

สาเหตุของ

การเผาน้ำมัน
และถานหิน

GREENHOUSE
EFFECT

ปจจุบัน

โลกของเรา
คอยๆ รอนขึ้นเรื่อยๆ

อนาคต

อุณหภูมิ
กลางวัน/กลางคืน
สูงขึ้น

ปริมาณและรูปแบบ
การกระจายตัว
ของฝนเปลี่ยนไป

ฤดูกาล
ขยับเลื่อน

ภาวะอากาศ
แปรปรวนมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในรูปแบบตางๆ

สงผลตอการดำเนินชีวิต กิจกรรมและความเปนอยูของมนุษย

สังคมจึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับอนาคต
เพื่อลดความเสี่ยง

การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ส�าคัญอย่างไร

 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีคนทั่วโลก

ก�าลังให้ความส�าคัญมากขึ้น  เพราะมนุษย์ยังไม่สามารถหาทางท่ีจะหยุดย้ัง

ภาวะเรือนกระจกท่ีผิดปกติอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ เรายังคงต้อง

พึ่งพาพลังงานจากน�้ามันและถ่านหิน (fossil fuel) และปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเน่ือง ก๊าซเรือนกระจกท่ีสะสมเพ่ิมมากขึ้นในชั้น

บรรยากาศคือสาเหตุของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น และภาวะโลกร้อนนี้เองที่น�าไป

สู่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

 นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามนุษย์คงไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง

ภมิูอากาศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชวีติและการพฒันาในภูมภิาคต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นเรา

จึงควรหาแนวทางการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4 5



ภูมิอากาศ
และ

สภาพอากาศ
ต่างกันอย่างไร?

 คนส่วนใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่บุคคลที่ท�างาน

ในแวดวงภูมิอากาศท้ังในและต่างประเทศ ยังมัก

สับสนความหมายของค�าว่า “ภูมิอากาศ” (climate)

และ “สภาพอากาศ” (weather) ซึ่งเป็นสองสิ่งซึ่ง

แตกต่างกัน ความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันน้ีท�าให้เกิด

ความสับสนในการวางแผนการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และท�าให้การผลักดัน

งานด้านนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ยาก

 หมายถึงลักษณะของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในวันหนึ่ง เดือนหนึ่ง หรือ ปีหนึ่ง 

เป็นต้น โดยมีความแปรปรวนตามธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือมีความผันผวนระหว่างปีต่อปี

ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสภาพอากาศที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป

สภาพอากาศ (weather)
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 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เป็นประเด็นท่ีเราจ�าเป็นต้องมองไปในอนาคตระยะ

ไกล เรามักใช้กรอบเวลาประมาณ 30 ปีเป็นเกณฑ์ 

เพราะระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะท่ีเราจะสามารถ

สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยส�าคัญ และ

เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีเราจะน�ามาค�านวณหา

ลักษณะรูปแบบของภูมิอากาศได้

ท�าไมต้อง

30 ปี?

ภูมิอากาศ (climate)

รอน

อุณหภูมิ (°C) ปริมาณน้ำฝน
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กราฟแสดงตัวอย่างภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดอุดรธานี

 หมายถึงลักษณะโดยทั่วไปของลมฟ้าอากาศบนพ้ืนท่ีใดๆ อันเป็นผลสรุปจากการตรวจอากาศอย่างต่อ

เนื่องเป็นระยะเวลานานประมาณ 30 ปี แม้ว่าสภาพอากาศในแต่ละปีนั้นจะแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ แต่เมื่อ

พิจารณาในห้วงเวลาที่นานพอสมควร เราสามารถก�าหนดลักษณะรูปแบบภูมิอากาศขึ้นได้
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ความไม่แน่นอนนั้นเป็นธรรมชาติ

ของอนาคตระยะยาว

เราต้องรับมันเข้าเป็นส่วนหนึง่

ของกระบวนการตัดสินใจ

มันไม่ใช่เงือ่นไขทีจ่ะรอให้เกิดความแน่นอน

โดยไม่ด�าเนินการอะไร
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การเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ

 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหมายถึงการเปรียบเทียบภูมิอากาศของ 2 ห้วงเวลา ระหว่าง

 การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายด้านและหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

เฉลี่ยเท่านั้น เช่น

ของเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะภาวะสภาพอากาศรุนแรงหรือภัยพิบัติ

ส�าหรับประเทศไทย มีผลการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซึ่งบ่งชี้ว่า

 โดยคาดว่าเราจะเห็นการเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนในช่วง 30 ปีข้างหน้าเป็นต้นไป การเปลีย่นแปลง

เหล่านี้อาจส่งผลให้สังคม และภาคส่วนต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น เรา

จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผนและปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อดีต - ปัจจุบัน

การการขยับเลือ่น
ของฤดูกาล

การเปลีย่นแปลง
ปริมาณฝนรวมรายปี

การเปลีย่นแปลง
อุณหภูมิสูงสุด/ต�่าสุด
ในแต่ละช่วงฤดูกาล

การเปลีย่นแปลง
การกระจายตัวของ

ปริมาณฝนรายเดือน

อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปจะสูงขึ้นเล็กน้อยทั้ง

กลางวันและกลางคืน

วันที่ร้อนที่สุดในรอบปีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก

ช่วงเวลาอากาศร้อนที่ยาวนานขึ้น

ฤดูหนาวที่สั้นลง

มีพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดมากขึ้น

และ ปัจจุบัน - อนาคต

[พื้นที ่(space)] [ความรุนแรง (magnitude)] [ความถี ่(frequency)][ห้วงเวลา (time)]

ปริมาณน�้าฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ฤดูฝน

จะยังคงมีระยะเวลาเท่าเดิม ลักษณะนี้อาจท�าให้

ฤดูน�้าหลากมีน�้ามากหรือน�้าท่วม

อาจมีการขยับเลื่อนของฤดูกาล

 
ฤดูแล้งอาจแล้งจัด เนื่องจากระยะเวลาที่มีอากาศ

ร้อนในรอบปีมีแนวโน้มร้อนมากขึ้นและนานขึ้น

ความแปรปรวนระหว่างฤดูและระหว่างปีจะเพิ่ม

สูงขึ้น

การเปลีย่นแปลงนี้รวมไปถึงการเปลีย่นแปลงในแง่

พ.ศ. 2520 - 2549 พ.ศ. 2570 - 2599

อุณหภูมิสูงสุดในรอบ 30 ปี (°C)

ตัวอย่างหนึง่
ของการคาดการณ์
ภูมิอากาศอนาคต

ของประเทศไทย

(ที่มา: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์  วิจัย

และฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลก

แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SEA START RC))

จ�านวนวันที่มีอากาศร้อน

(อุณหภูมิ >=35°C)

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°C)

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน (%)

การเปลี่ยนแปลงฝนรวมรายปีเฉลี่ย

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2520-2549 (%)
ฝนรวมรายปีเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 

อดีต - ปัจจุบัน อนาคต

<= 35

> 35
 - 3

7

> 37
 - 3

9

> 41
 - 4

3

> 39
 - 4

1

> 43
 - 4

5

> 45
 - 4

7
> 47

0 -
30

> 30
 - 6

0

> 60
 - 9

0

> 90
 - 1

20

> 12
0 -

 15
0

> 18
0 -

 21
0

> 15
0 -

 18
0

> 21
0 -

 24
0

> 24
0

<= 35

> 35
 - 3

7

> 37
 - 3

9

> 39
 - 4

1

> 43
 - 4

5

> 45
 - 4

7
> 47

0 -
 1,

00
0

> 1,
00

0 -
 1.

50
0

> 15
00

 - 2
,00

0

> 2,
00

0 -
 2,

50
0

> 2,
50

0 -
 3,

00
0

> 3,
00

0
< -1

5

-15
 - -

5
-5 

- 5
-5 

- 1
5

15
 - 2

5
> 25



12

การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะแห้งแล้งที่ยาวนาน

มากขึ้น ภาวะน�้าท่วมที่มีความถี่ขึ้น หรือความรุนแรงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ

ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงปริมาณและการกระจายตัวของฝนเป็นต้น

อาจพิจารณาจากจุดยืนและมุมมองที่แตกต่างกัน

 ภาคส่วน เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว ฯลฯ

 พื้นที่ เช่น ชุมชนเมือง ชนบท ชุมชนที่ลุ่ม ชุมชนชายฝั่ง ฯลฯ

 

 กลุ่มสังคม ซึ่งอาจแบ่งตามอาชีพ ฐานะ เพศ วัย เช่น เกษตรกร

 นักธุรกิจ ผู้มีรายได้สูง – ผู้มีรายได้ต�่า ผู้ชาย – ผู้หญิง เด็ก – ผู้ใหญ่ และอื่นๆ

ความเสี่ยงที่สังคมเผชิญอยู่ก�าลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต สังคมจ�าเป็นต้องรับมือกับ

สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไปให้ได้ดีมากขึ้น

โดยก�าหนดกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเสี่ยงนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ จ�าเป็นต้องเข้าใจรูปแบบความเสี่ยงตาม

ลักษณะพื้นที่ และสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่นั้นๆ

เริ่มด�าเนินการในปัจจุบัน โดยขยายวิสัยทัศน์ ในการวางแผนออกไปในอนาคตระยะยาว

มากขึ้น

ปรับตัว
ต่ออะไร

ใครต้อง
ปรับตัว

ปรับตัว
ท�าไม

ปรับตัว
อย่างไร

ปรับตัว
ทีไ่หน

ปรับตัว
เมือ่ไหร่

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ผลลัพธ

(RESILIENCE & ROBUSTNESS)

ความเขมแข็งของชุมชน ความทนทาน
ของภาคสวน/พื้นที่/สังคม
ตอสถานการณอนาคต
และความยั่งยืนของยุทธศาสตรการพัฒนา
ภายใตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณฝน

การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ

การขยับเลื่อน
ของฤดูกาล

การเปลี่ยนแปลง
ความถี่และความ
รุนแรงของภาวะ
อากาศรุนแรง
(เชน พายุ)

การปรับทิศทาง
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ในปจจุบัน

การปรับวิธี
ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร
ที่มีอยู

แนวคิดใหม
หรือกลไกใหม
ในการจัดการ
ความเสี่ยง
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เป้าหมายของการปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

 ผู้วางแผนควรมองเป้าหมายของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน 2 ประเด็น คือ

การสร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง (Resilience) ของชุมชนต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยให้เกิดความมั่นใจได้

ว่าสังคมจะยังคงสามารถด�าเนินวิถีชีวิตหรือบริหารจัดการความ

เสี่ยงจากสภาพอากาศได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

การวางนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ให้มีความ

ทนทาน (Robustness) ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เพ่ือให้แผนพัฒนาต่างๆ 

จะยังคงด�าเนินไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หากภูมิ

อากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

 ทั้งนี้ ผู้วางแผนต้องเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน โดยแผนพัฒนาดังกล่าวจะ

ต้องสร้างประโยชน์ในปัจจุบันและยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคต เพื่อที่จะได้สามารถก�าหนดความคุ้มค่า

ของการด�าเนินการ มิเช่นนั้นการวางแผนที่มองประเด็นอนาคตเป็นที่ตั้งอย่างเดียวก็อาจเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ยาก 

เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

 เป้าหมายส�าคัญของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือ การปรับตัวเพื่อน�าสังคมไปสู่

การเป็นสังคมท่ีม่ันคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ (Climate Resilience Society) ในการ

วางแผนหรือยุทธศาสตร์ ผู้วางนโยบายควรจะต้องปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) หรือกรอบแนวคิด

ในการวางแผน โดยขยายกรอบการมองอนาคตออกไปให้ไกลมากขึ้น และหันมามองประเด็นการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแง่ของการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายใต้สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศในอนาคต

1

2

RESILIENCE

ROBUSTNESS
มองการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

กรอบของการพัฒนา โดยคิดถึงการปรับตัวในแง่

ของการจัดการความเสี่ยงท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงไป

ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ

สังคมประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคต ท้ังนี้จุดตั้งต้นในการวางแผนอาจไม่ใช่การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแต่เป็นเรื่องของความเสี่ยง

ของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

ปรบัแนวคดิของการวางแผนในกรอบเวลาท่ียาวนาน

กว่ากรอบเวลาท่ีคุน้เคย ซึง่จะใช้การคาดการณ์อนาคต

ท่ีแม่นย�าไม่ได้ แต่ต้องคดิถงึการเปลีย่นแปลงท่ีอาจ

จะเกิดขึน้ในหลายรปูแบบ และหาแนวทางท่ีจะก้าวไป

สูอ่นาคตอย่างม่ันคงภายใต้สถานการณ์ท่ีหลากหลาย

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีรูปแบบ

และแง่มุมในการวางแผนที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่

กับขนาดของพื้นท่ีและภาคส่วน ท้ังน้ีต้องค�านึงว่า

แต่ละภาคส่วนและพืน้ท่ีน้ันมีบรบิทท่ีเฉพาะเจาะจง

โดยขึ้นกับสถานการณ์แต่ละห้วงเวลาด้วย

เมื่อเราจับประเด็นการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้

ในแง่ของการพัฒนา

ก็อาจพิจารณาถึงการปรับตัวในแง่ของ...
การปรับวิธีขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ทีม่ีอยู่

เพือ่ให้สอดคล้องกับ

แนวโน้มการเปลีย่นแปลง

ในอนาคต

การแสวงหาแนวคิดใหม่

หรือกลไกใหม่ในการ

จัดการความเสีย่งทีม่ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การปรับทิศทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปัจจุบัน

ของภาคส่วน

และพื้นทีต่่างๆ

การปรับมุมมองและวิธีคิดต่อการวางแผน
การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

15
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กรอบแนวคิดในการวางแผนการปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

การพัฒนา

แนวทางการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพื่อจัดการความเสี่ยงใหไดดีขึ้น

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจ
และสังคม (อนาคต)

รูปแบบ
ความเสี่ยง

เปลี่ยนหรือไม
อยางไร

วิธีการรับมือกับ
สถานการณเสี่ยง

ยังคงใชไดดี
หรือไม

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจและสังคม
(อดีต-ปจจุบัน)

ความเสี่ยง
(อนาคต)

ความเสี่ยง
และความทนทาน

ของระบบ/ภาคสวน/
พื้นทีี่/ชุมชน ฯลฯ

ภูมิอากาศในอนาคต

ภูมิอากาศ (อดีต-ปจจุบัน)

ปจจุบัน อนาคต

ภาวะโลกรอน

การรับมือกับ
สถานการณปจจุบัน

การปรับทิศทาง
ยุทธศาสตร
การพัฒนาในปจจุบัน

1

การปรับวิธีขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรที่มีอยู2

แนวคิดใหม
หรือกลไกใหม
ในการจัดการความเสี่ยง

3

ความมั่นคง
เขมแข็ง

และความทนทาน
ตอสถานการณเสี่ยง

RESILIENCE
+

ROBUSTNESS



การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

ไม่ใช่การวางแผนแก้ปัญหา

ผลกระทบในอีก 30 ปีข้างหน้า

โดยยึดสภาวการณ์

ด้านเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเป็นบรรทัดฐาน

แต่เป็นการวางแผนทีจ่ะน�าพาสังคม

ไปสู่อนาคตอย่างมัน่คง

18 19



กรณีตัวอย่าง

	 กรณีตัวอย่างทั้ง	 3	 กรณีต่อไปนี้
ถูกยกมาแสดงเพียงเพื่อให้เห็นถึงแนวคิด
ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศในบริบทของการพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ	 เท่านั้น	 ทั้งนี้การวางแผนการพัฒนา
ยังต้องมีการค�านึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆ	 อีก
หลายประการ
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กรณีตัวอย่าง :

การปรับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัจจุบัน

 อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นชุมชนเมืองท่ีมีการขยายตัวไปตามแนวถนนซึ่งเชื่อม

ระหว่างตัวอ�าเภอกับสนามบิน โดยผังเมืองได้ก�าหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณนี้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

 แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์

แล้วจะพบว่า แนวถนนนี้พาดผ่านพ้ืนที่

ท่ี เป็นทางน�้าหลากที่จะไหลจากทางด้าน

ลาดเขาออกสู่ทะเล การวางผังเมืองและการ

ก�าหนดแผนการใช้ที่ดินดังกล่าวจึงจัดว่าไม่

สอดคล้องกับภูมิอากาศ โดยเป็นการส่งเสริม

ให้ตัวเมืองขยายตัวไปสู ่พ้ืนท่ีเสี่ยงน�้าท่วม

มากขึ้นและเกิดความเสียหายสูง ไม่ต่างจาก

กรณีน�้าท่วมในปี พ.ศ. 2554

 ข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศ

อนาคตแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวมีแนว

โน้มที่จะมีปริมาณฝนเพ่ิมสูงขึ้น และรอบ

การเกิดฝนตกหนักก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดบ่อย

ขึ้น สรุปได้ว่าชุมชนเมืองพุนพินน่าจะมีแนว

โน้มเสี่ยงต่อภาวะน�้าท่วมมากขึ้นในอนาคต

*ผลสรุปจากโครงการวิจยั “แนวทางการวางแผน

ด้านผังเมือง เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : กรณีศึกษาปัญหาน�้า

ท ่วมและแนวทางการจัดการน�้าท่วมในเขต

ผังเมืองรวมอ�าเภอพุนพิน จงัหวดัสรุาษฎ์ธาน”ี

โดย ดร. วนารัตน์ กรอสิรานุกูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุน

จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รูปแบบการใช้ที่ดินตามผังเมืองปัจจุบัน

ภาวะน�้าท่วมในปี พ.ศ. 2554

อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี*

แนวคิดการปรับผังเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิอากาศในอนาคต

แนวคิดการปรับรูปแบบการใช้ที่ดินใหม่ให้สอดคล้อง

กับภูมิอากาศในอนาคต

 แนวคิดเพ่ือเป็นการปรับตัวต่อความ

เสี่ยงในระยะยาวคือ การปรับผังเมืองใหม่ โดย

เสนอให้มีการพัฒนาเมืองพุนพินในลักษณะ

เมือง 2 ศูนย์กลาง จัดให้ 2 พื้นที่ที่จะมีการขยาย

ตัวมากขึ้น – พื้นที่การค้าและพื้นที่อยู่อาศัย ให้

ไปรวมอยู่ทางด้านสนามบินซึ่งเป็นพ้ืนที่ดอน

ซึ่งมีความเสี่ยงน�้าท่วมต�่า และปรับแผนการใช้

ที่ดินในเขตพ้ืนที่น�้าหลากให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ

เปิดทางให้น�้าหลากไหลลงทะเลได้อย่างสะดวก 

 อย่างไรก็ดี การปรับตัวของชุมชน

เมืองในระยะยาวก็อาจรวมถึงการปรับรูปแบบ

อาคารบ้านเรือนและระบบทางระบายน�้าในเขต

เมืองเก่า เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาน�้าท่วม

ได้ดีขึ้นด้วย

 กรณีตั วอย ่ างนี้ แสดงให ้ เห็น ถึง

การปรับกระบวนทัศน์โดยการแสวงหา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่ และปรับทิศทาง

การพัฒนาให ้สอดคล ้องกับภูมิอากาศใน

อนาคต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของเมืองใน

ระยะยาว

การพัฒนา

แนวทางการปรับตัว
เพื่อจัดการความเสี่ยง

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจ
และสังคม (อนาคต)

ชุมชนเมืองจะ
ประสบปญหา

จากน้ำทวมมากขึ้น
และรุนแรงขึ้น

จากปริมาณฝน
ที่มีแนวโนมจะตก
มากขึ้นและถี่ขึ้น

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจและสังคม
(อดีต-ปจจุบัน)

ยานเศรษฐกิจ
มีแนวโนม
ขยายตัว
มากขึ้น

การขยายตัว
ของเศรษฐกิจและการคา

ผลักดันใชชุมชนเมืองขยายตัว
ไปตามแนวถนนยานเศรษฐกิจ

ซึ่งเปนพื้นที่น้ำหลาก
ยานเศรษฐกิจประสบ

ปญหาน้ำทวมบอยครั้ง

ปริมาณฝนมากขึ้น
ฝนตกหนักถี่ขึ้น

ฝนตกมากและถี่

ปจจุบัน อนาคต

ภาวะโลกรอน

ปจจุบัน ไมมีการรับมือ
สถานการณน้ำทวม

ตั้งเมือง 2 ศูนยกลาง
จัด zoning,
วางแผนการใชที่ดินใหม

1

2

ปรับปรุงทางระบายน้ำ
ใหม วางขอกำหนดการ
ปลูกสรางอาคารให
สอดคลองกับภาวะ
น้ำทวม

ความมั่นคง เขมแข็ง
และความทนทาน

ตอสถานการณเสี่ยง

RESILIENCE
+

ROBUSTNESS

3
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 ต�าบลเหล่าอ้อย อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนเกษตรที่ตั้งอยู่ริมล�าน�้าปาว ซึ่งเป็น

ล�าน�้าสาขาส�าคัญของล�าน�้าชี พื้นท่ีนาข้าวในบริเวณดังกล่าวมักประสบภาวะน�้าท่วมเป็นประจ�า ทาง

ชุมชนจึงได้คิดหายุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนี้ ทางชุมชนมีแนวคิดที่จะปรับปฏิทินเพาะ

ปลูกใหม่ โดยเปลี่ยนจากการท�านาในฤดูฝนซึ่งเสี่ยงต่อน�้าท่วม มาเป็นการท�านาปรังในช่วงหลังฤดูน�้า

ท่วม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยการพัฒนาระบบชลประทานขนาดเล็ก อาศัยการสูบน�้าจาก

ล�าน�้าปาวขึ้นมาท�านา

 ข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคตแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ลุ ่มแม่น�้าชีตอนบนน้ีมีแนวโน้มท่ีจะมี

ปริมาณฝนในฤดูฝนเพ่ิมสูงขึ้น ท�าให้การท�านาในฤดูฝนดังที่ได้ด�าเนินมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นอาจเสี่ยงต่อ

ภาวะน�้าท่วมมากขึ้นในอนาคต การปรับปฏิทินเพาะปลูกมาท�านาปรังหลังฤดูฝนจึงจัดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต อย่างไรก็ดีข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคตก็แสดงให้

เห็นว่าในอนาคต ฤดูแล้งจะร้อนมากขึ้นและนานขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนโดยการอาศัย

น�้าจากล�าน�้าธรรมชาติเพื่อการท�านาปรังนั้นไม่น่าจะสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอาจ

ท�าให้ชุมชนต้องเผชิญกับภัยแล้งในอนาคต เนื่องจากน�้าในล�าน�้าธรรมชาติอาจจะลดระดับลง หรือมีความต้องการ

ใช้น�้าจากล�าน�้าปาวนี้มากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องมีการแบ่งสรรน�้าให้กับผู้ที่อยู่ท้ายน�้า และอาจน�ามาซึ่งความความขัด

แย้งในเรื่องของการจัดสรรน�้าจากล�าน�้าธรรมชาติ

 แนวคิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในกรณีนี้ก็คือ การพัฒนาแหล่งน�้าที่จะกักเก็บน�้าใน

ฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันก็มีภาวะน�้าท่วมเป็นประจ�าอยู่แล้วและภาวะน�้าท่วมนี้อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เพื่อ

ส�ารองน�้าไว้ใช้เพื่อการท�านาปรังในฤดูแล้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

 กรณีตัวอย่างน้ีแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการปรับวิธีการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับภูมิอากาศในอนาคต เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ชุมชนยังคงบรรลุเป้าหมายภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กรณีตัวอย่าง :

การปรับวิธีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่

ต�าบลเหล่าอ้อย อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์*

*ผลสรุปจากโครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบ ความเสี่ยง ความล่อแหลมเปราะบางของระบบการเกษตรและสังคม

เกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต : กรณีศึกษาลุ่มน�้าชี-มูล”

โดย ดร. วิเชียร เกิดสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายศุภกร ชินวรรโณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก 

(SEA START RC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการระบบชลประทานขนาดเล็ก โดยการสูบน�้าจากล�าน�้าธรรมชาติ

พื้นที่หนองน�้าที่ควรได้รับการฟื้นฟูเพื่อส�ารองน�้าจากฤดูน�้าท่วมไว้ใช้ท�านาในฤดูแล้ง

การพัฒนา

แนวทางการปรับตัว
เพื่อจัดการความเสี่ยง

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจ
และสังคม (อนาคต)

ชาวบานเสี่ยงประสบ
ปญหาภัยแลงมากขึ้น
เพราะลำน้ำอาจมีน้ำ
ไมเพียงพอสำหรับ

การทำนาในหนาแลง

การสูบน้ำจากแมน้ำ
ยังไมสอดคลองกับ

แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เพราะ
น้ำในแมน้ำอาจ

ลดลงในหนาแลง

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจและสังคม
(อดีต-ปจจุบัน)

การขยายตัว
ของพื้นที่
นาปรัง

ชาวบานทำนา
ในหนาฝน

และประสบปญหา
น้ำทวม

ฤดูฝนมีฝนมากขึ้น
ฤดูแลง รอนมากขึ้นและนานขึ้น

ปจจุบัน อนาคต

ภาวะโลกรอน

เปลี่ยนไปทำนาปรัง
แทนนาป และพัฒนา
ชลประทานโดยการ

สูบน้ำจากลำน้ำลำปาว
มาใชในนาปรัง

1

2
พัฒนาแหลงน้ำไวกักเก็บ
น้ำในฤดูฝน เพื่อสำรอง
น้ำไวใชในหนาแลง,
ปรับปรุงอางเก็บน้ำ

ความมั่นคง เขมแข็ง
และความทนทาน

ตอสถานการณเสี่ยง

RESILIENCE
+

ROBUSTNESS

3
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 ภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเป็นสัญญาณท่ีเตือนให้สังคมไทยตระหนักว่าเราจะต้อง

เผชิญกับภัยพิบัติเพราะสภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นในอนาคต การคิดอ่านเตรียมวิธีการ

รับมือจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

 ประเทศไทยอาจพิจารณาขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในบริบท

ของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เน่ืองจากเป็นกลไกที่เอื้อให้สังคมช่วยกันแบกรับความเสี่ยง 

และสามารถกระจายความเสี่ยงข้ามพื้นที่และข้ามห้วงเวลาท่ียาวนานในกรอบเวลาของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศได้

 การใช้กลไกประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนและสภาพ

อากาศรุนแรงมีแนวทางการด�าเนินการหลักๆ อยู่ 2 แนวทาง คือ

 การประกันเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นเข้าใจง่าย กล่าวคือ ถ้าเกิดความเสียหายก็จ่ายชดเชยกันไปตาม

เงื่อนไขกรมธรรม์ แต่มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร เพราะตรวจสอบความเสีย

หายในกรณีของการเสียหายบางส่วน (partial loss) ได้ยากหากมีผู้เอาประกันจ�านวนมาก ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง

คือ การประกันความเสี่ยงว่าจะเกิดสภาพอากาศรุนแรงขึ้นหรือไม่ เป็นการใช้ดัชนีชี้วัดสภาพอากาศที่ตกลงกันเป็น

เงื่อนไขว่าจะจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ (weather index-based insurance) ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าได้มีการตกลงกันว่า

ถ้าปริมาณฝนสะสมที่อ�าเภอปากช่องในเดือนพฤษภาคมมีปริมาณน้อยกว่า 100 มม. จะถือว่าเกิด “ภัยแล้ง” ขึ้นใน

พื้นที่อ�าเภอนี้ เกษตรกรผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่ก็ตาม นี่

เป็นแนวทางที่นิยมใช้กันในหลายประเทศเพราะสามารถด�าเนินการได้ง่ายในการพิจารณาจ่ายชดเชย แต่ทั้งนี้ผู้เอา

ประกันจะต้องเข้าใจในหลักการการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

การประกันความเสียหาย
อันเนือ่งมาจากสภาพอากาศรุนแรง

การประกันความเสีย่งว่าจะเกิด
สภาพอากาศรุนแรงขึ้นหรือไม่

กรณีตัวอย่าง :

กลไกในการจัดการความเสี่ยง

กลไกการประกันภัย

 การน�ากลไกประกันภัยมาใช้เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพ

อากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนานั้นจะต้องพิจารณาถึงกรมธรรม์ประกัน

ภัยส�าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย (micro-insurance) ซึ่งจะอาศัยกลไกตลาดล้วนๆ ไม่ได้ แต่ต้องมีการสนับสนุนผู้เอา

ประกัน (subsidized insurance) เช่น ชาวนาออกค่าเบี้ยประกันครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลออกให้อีกครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเกิด

ภัยพิบัติหรือสภาพอากาศรุนแรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทางบริษัทประกันก็จะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้ ทั้งนี้ทาง

บริษัทประกันในประเทศก็อาจจะท�าการประกันต่อกับบริษัทรับประกันต่อในต่างประเทศไว้ด้วยเพ่ือให้เกิดการแบ่ง

รับความเสี่ยงกันในวงกว้างมากข้ึน ซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีการริเริ่มน�าการประกันภัยมาใช้ในภาคเกษตรในรูป

ของการประกันภัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย (micro-insurance) โดยมีการด�าเนินการในหลายรูปแบบ แต่ก็เพิ่งด�าเนิน

การมาเพียงระยะหนึ่งและยังจ�ากัดอยู่ในวงแคบๆ เท่านั้น

 กรณีตัวอย่างน้ีแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการใช้กลไกใหม่ๆ 

เพื่อจัดการความเสี่ยงกับภูมิอากาศในอนาคต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของสังคม

การกระจายความเสี่ยงข้ามพื้นที่ การกระจายความเสี่ยงข้ามเวลา

การพัฒนา

แนวทางการปรับตัว
เพื่อจัดการความเสี่ยง

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจ
และสังคม (อนาคต)

ภาคสวน
ตองเผชิญ
ความเสี่ยง
มากขึ้น,
รุนแรงขึ้น

เงื่อนไขดานเศรษฐกิจและสังคม
(อดีต-ปจจุบัน)

พืชผลเสียหาย
หนักขึ้นจาก

สภาพอากาศที่
แปรปรวน

การเกษตร
เสียหายจาก

อากาศแปรปรวน

อากาศที่แปรปรวนบอยขึ้น

ปจจุบัน อนาคต

ภาวะโลกรอน

1

2

ระบบประกันเพื่อกระจาย
ความเสี่ยงขามพื้นที่ /
ขามเวลา (risk sharing /
risk transfer)

ความมั่นคง เขมแข็ง
และความทนทาน

ตอสถานการณเสี่ยง

RESILIENCE
+

ROBUSTNESS

3

อากาศแปรปรวน
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การวางแผนและยุทธศาสตร์
เพือ่การปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

 การวางแผนและยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศน้ัน อาจเป็นการวางแผนในขอบเขตและ

ขนาด (scale) ที่แตกต่างกัน โดยอาจพิจารณาถึงการปรับตัวของ

ภาคส่วนต่างๆ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากร

น�้า เป็นต้น หรือ มองถึงการปรับตัวของพื้นที่ เช่น ชุมชนต่างๆ 

หรือพื้นที่ที่มีขนาดและขอบเขตใหญ่ขึ้น เช่น พื้นที่ลุ่มน�้า จังหวัด 

เป็นต้น ความหลากหลายเหล่านี้มีแนวทางและกรอบของการวางแผนการ

ปรับตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งในกรณีของการวางแผนส�าหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เรา

ต้องพิจารณาถึงสถานการณ์แบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยค�านึง

ถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

และสังคม และในอีกแง่หนึ่งต้องค�านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศท่ีมีต่อแต่ละภาคส่วน และผลสืบเนื่องของการรับมือของแต่ละ

ภาคส่วนที่อาจเกิดผลสืบเนื่องข้ามภาคส่วนด้วย

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะวางแผนการปรับตัวในแง่ใดก็ตาม ผู้วางแผนและนโยบายในระดับต่างๆ และใน

ภาคส่วนต่างๆ ควรท่ีจะต้องควบรวมประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตลงในกระบวนการ

วางแผน และพิจารณาเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าผลของ

การพัฒนาท่ีวางไว้ในปัจจุบันจะไม่น�าสังคมไปสู่ปัญหาใหม่ภายใต้สภาพการณ์ท่ีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ไปในอนาคต ท้ังนี้ เราควรเข้าใจว่าการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ได้เป็นความรับ

ผิดชอบของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องท่ีหลายหน่วยงานต้องน�าไปพิจารณาและ

ด�าเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานที่วางแผนพัฒนาต่างๆ

แนวคิดการปรับตัวต่อภูมิอากาศโดยการศึกษาวิเคราะห์แบบองค์รวม

  



การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

เป็นเรือ่งเฉพาะทีแ่ละเฉพาะเวลา

การวางแผนจึงต้องเป็นกระบวนการทีต่่อเนือ่ง

เพือ่ให้สอดคล้องกับพลวัตของสังคม
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โครงการวิจัยเพือ่
สร้างองค์ความรู้

การปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ
กรณีศึกษา

จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวง

สนับสนุนโดย 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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 องค์ความรูใ้นด้านการวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศน้ี

ยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด โดยเฉพาะในเรื่องของการมองภาพเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

(Holistic view) ส�าหรับพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยหลายภาคส่วนซึ่งมี

ความเชื่อมโยงระหว่างกัน โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีและลุ ่มน�้าห้วยหลวงน้ี

เป็นการริเริ่มพัฒนาองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือศึกษาความเส่ียงของภาค

ส่วนต่างๆ จากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยค�านึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านภูมิอากาศและด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นพ้ืนฐาน 

และหาข้อสรุปเพ่ือน�าเสนอแนวทางการปรับตัวต่อภาคนโยบายเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

สร้างความยืดหยุ่นและความมัน่คงยืนยงของของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ีศกึษา ตลอดจน

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาต่างๆ ต่อสถานการณ์ในอนาคต

โครงการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้
การปรับตัวต่อ

การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวง

อุดรธานีกับความเสีย่ง
จากสภาพอากาศแปรปรวน

 ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยหลวง เผชิญกับความเสี่ยงที่

เป็นผลจากความแปรปรวนสภาพอากาศ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากมุมมองของภาคส่วนส�าคัญดังนี้

 เขตเทศบาลนครอุดรธานีและพ้ืนท่ีโดยรอบจัดว่ามีความเสี่ยง

จากภาวะน�้าท่วมเป็นประจ�า เน่ืองจากปริมาณฝนตกหนักในเขตเมืองและ

พ้ืนที่รอบเมืองซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่ม รวมถึงพ้ืนที่ท่ีอยู่ติดล�าน�้าสายหลักซึ่งเกิดน�้า

เอ่อล้นตลิ่งในยามที่ฝนตกหนัก ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน�้าจากพื้นที่สูงทาง

ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนั้น การพัฒนาท่ีก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้าง

ต่างๆ ซึ่งรวมถึงโครงข่ายถนนบางส่วนก็เป็นอุปสรรคต่อการระบายน�้าใน

กรณีที่ที่เกิดฝนตกหนัก

 การเกษตรในจังหวัดอุดรธานีเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพ

อากาศที่ไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตหลายประการ 

ทั้งในด้านความผันผวนของปริมาณน�้าเพ่ือการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะ

การขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนั้นพื้นที่ดินเค็มซึ่งครอบคลุมเกือบ

ครึ่งหน่ึงของจังหวัดอุดรธานีก็เป็นปัญหาใหญ่อีกประการหน่ึง ซึ่งปัญหา

พ้ืนท่ีดินเค็มนี้มีความรุนแรงมากข้ึนในปีที่มีอากาศแล้งจัดและหน้าร้อนที่

ยาวนาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าใต้ดิน

 จังหวัดอุดรธานีมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้าจากภัยแล้ง

ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาค

ส่วนต่างๆ ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้า ทั้งในเขตชุมชนเมืองที่ต้องการน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภคและภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่รอบเมืองที่ต้องใช้น�้าจาก

แหล่งเดียวกัน คือ อ่างเก็บน�้าเขื่อนห้วยหลวง ซึ่งในปีที่ฝนตกน้อยนั้น มักจะ

เกิดปัญหาในการจัดสรรน�้าระหว่างชุมชนและพื้นที่เกษตรโดยรอบ 

ชุมชนเมืองและพื้นทีร่อบเมืองกับความเสีย่งภาวะน�้าท่วม

การเกษตรกับความเสีย่งต่อความผันผวนของผลผลิตเกษตร

ทรัพยากรน�้ากับความเสีย่งต่อภัยแล้ง

34
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การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศและความท้าทาย
ต่อการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี
และลุ่มน�้าห้วยหลวง

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน อาจส่งผลให้อุดรธานีมีอากาศร้อน

มากขึ้น หน้าร้อนร้อนมากขึ้นและร้อนนาน หน้าฝนมีปริมาณน�้ามากขึ้น และอาจจะตกหนักในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ยัง

อาจจะพบความแปรปรวนระหว่างปีสูงขึ้นอีกด้วย

จ�านวนวันที่มีอากาศร้อน 

(อุณหภูมิ >=35°C)
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 อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อสถานการณ์ความเสี่ยงของภาคส่วน

ส�าคัญให้เปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคตเช่นกัน จังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภาค

ลุ่มน�้าโขง (GMS) และการตอบรับกับนโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนให้เมืองอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้า

และการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้ากับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ยุทธศาสตร์นี้อาจน�ามาซึ่งการขยายตัวของชุมชนเมืองเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร

และแรงงาน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองอุดรธานี และโครงสร้างพื้นฐานและบ้าน

พักอาศัยและย่านพาณิชยกรรมจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อพ้ืนที่รับน�้าตามธรรมชาติและทางไหล

ของน�้า นอกจากนั้นภาคเกษตรกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชตามแนวนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 

เช่น นโยบายพืชพลังงานทดแทน นโยบายประกันราคาพืชผลและการจ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ก็อาจก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การเกษตรและความต้องการทรัพยากรเพื่อการผลิตด้วยเช่นกัน

จำนวนวัน
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ข้อพึงระวัง 
จากการเปลีย่นแปลงในอนาคต

 เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาของภาคส่วนส�าคัญในจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวงที่เชื่อมโยง

กับสภาพอากาศแล้ว เราอาจพิจารณาถึงความท้าทายของการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวงจาก

มุมมองของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อาจจะท�าให้ฝนตกหนักและมีปริมาณน�้ามากขึ้นจะท�าให้ความเสี่ยง

ต่อภาวะน�้าท่วมสูงข้ึนอีกในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเกิดการขยายตัวของเมืองตลอดจนด้วยโครงข่ายคมนาคม

และโครงสร้างพ้ืนฐานซึง่อาจมผีลต่อพ้ืนทีร่บัน�า้และทางไหลของน�า้ตามธรรมชาต ิ การขยายตวัของย่านท่ีพักอาศยั

อาจท�าให้เกิดการเข้าไปตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีเสี่ยงใหม่ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ใน

เรื่องพ้ืนท่ีเสี่ยงน�้าท่วมจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และหาแนวทางการก�าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ลักษณะผังเมือง และสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตท่ีจะ

ท�าให้เมืองและพื้นที่รอบเมืองมีความยืดหยุ่น ทนทาน (resilience) ต่อภาวะน�้าท่วม

อนาคตของการพัฒนาชุมชนเมืองและพื้นทีร่อบเมือง 

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซึ่งหน้าร้อนอาจจะ

ร้อนมากขึ้นและยาวนานมากขึ้นอาจส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลน

น�้าและปัญหาดินเค็มในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จึงมี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการวางแผนระบบ

เกษตรให้มีความย่ังยืนในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ได้แก่ รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม  นอกจากนั้น ยัง

จะต้องค�านึงถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตและความผันผวนของพืชเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้องกับ

ภูมิอากาศในอนาคต

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซึ่งหน้าร้อนอาจจะ

ร้อนมากขึ้นและยาวนานมากขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้น�้า

ในทุกภาคส่วนทั้งชุมชนเมืองและเกษตรกรรมรอบๆ เมืองที่อาจเพิ่ม

ขึ้น จะท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในลุ่มน�้าห้วยหลวงต้อง

มีความซับซ้อนมากขึ้น แนวทางที่ใช้ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันจะต้อง

ได้รับการทบทวนและก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน�้า

ในระยะยาวเพ่ือรับมือกับปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบันและย่ังยืนใน

อนาคตภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

อนาคตของการพัฒนาการเกษตรในลุ่มน�้าห้วยหลวง

อนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในลุ่มน�้าห้วยหลวง 
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การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

จะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได้

ก็ด้วยความตระหนักและความเข้าใจ

ถึงความเสีย่งของภาคส่วนและสังคม

ทีก่�าลังจะเปลีย่นไปในอนาคต
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 การศึกษานี้จะด�าเนินการในลักษณะชุดโครงการวิจัยย่อยที่ครอบคลุมประเด็นด้าน

ผลกระทบและความเสี่ยงของภาคส่วนส�าคัญของจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวงต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและรวมไปถึงการหาแนวทางการปรับตัวที่สอดคล้องกับอนาคต 

 ชุดโครงการนี้มีเป้าหมาย 3 ปีเพ่ือพัฒนานักวิจัยในการศึกษาความเสี่ยงของภาค

ส่วนและพ้ืนท่ีต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เพ่ือวางแผนการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทของการพัฒนา (climate-resilience development) โดยใช้การ

วิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนขยายความรู้และความเข้าใจในกรอบความคิดทางด้านการศึกษาใน

ลักษณะหลายแขนงวิชา (multidisciplinary research) เพื่อวางแผนการปรับตัวต่อภูมิอากาศ

ในลักษณะบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีแบบองค์รวมโดยค�านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ

เป้าหมายผลผลิตของชุดโครงการนี้คือนักวิจัยในแขนงวิชาต่างๆ ท่ีสามารถควบรวมประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลงในการศึกษาของแต่ละแขนงวิชา และผลการวิจัยอันประกอบด้วย

ข้อมูลตลอดจนผลการวิเคราะห์ต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นข้อเสนอแนะต่อการวางแผนพัฒนาของ

พื้นที่ศึกษา (จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวง) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มีความมั่นคงยืนยงต่อ

สภาวะอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

โครงการวิจัย

การจัดการความเสีย่งเชิงพื้นทีจ่ังหวัดอุดรธานีต่อสภาพอากาศ
แปรปรวนในปัจจุบันและการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศในอนาคต

การศึกษาภาคส่วนทรัพยากรน�้า	ภาคการเกษตร
และชุมชนเมือง	ชุมชนชนบท

แนวทางการปรับตัว

เพื่อจัดการความเสี่ยง
การพัฒนา

เงื่อนไขดาน

เศรษฐกิจและสังคม

อดีต - ปจจุบัน

การเปลี่ยนแปลง

ดานเศรษฐกิจ

สังคม

ภาวะโลกรอน

การเปลี่ยนแปลง

ภาวะโลกรอน

อากาศแปรปรวน

RESILIENCE
+

ROBUSTNESS

ความเสี่ยงภาวะน้ำทวม

ความผันผวนของ

ผลผลิตเกษตร

ความเสี่ยงตอภัยแลง

1. ผังเมืองที่ยั่งยืน?

2. ระบบเกษตรที่
   ยั่งยืน?

3. การบริหารจัดการ
   ทรัพยากรน้ำที่
   สอดคลองกับ
   การเปลี่ยนแปลง
   ภูมิอากาศ?การเปนศูนยกลาง

เศรษฐกิจอนุภาค

แมน้ำโขง (GMS)

การรองรับการคมนาคม

ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

การขยายตัวของประชากร

การขยายตัวเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่

เกษตรตามนโยบายจัดเขต

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

อากาศแปรปรวนบอยขึ้น

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก

และฤดูรอนที่รอนจัด

และยาวนานมากขึ้น

การมองภาพเชิงพื้นที่
แบบองครวม

(Holistic View)

อุดรธานี - ลุมน้ำหวยหลวง

ความมั่นคง เขมแข็ง
และความทนทาน

ตอสถานการณเสี่ยง

ระบบเกษตร ทรัพยากรน้ำ

สังคมเมือง สังคมชนบท
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งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

      ระยะที ่1 (ระยะเวลา 12-18 เดือน)

 มีเป้าหมายท่ีจะศึกษาถึงความเสี่ยงของภาคส่วนต่างๆ 

และแนวทางการรับมือในปัจจุบันจากสภาวะอากาศแปรปรวน อีกทั้ง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง

เชิงเศรษฐกิจสังคมในอนาคตท่ีจะมีต่อระบบชีวภาพและกายภาพ 

(bio-physical system) ต่างๆ ที่จะท�าให้ภาคส่วนต่างๆ ตกอยู่ใน

ภาวะเสี่ยงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

      ระยะที ่2 (ระยะเวลา 12-18 เดือน)

 จะเป็นการศึกษาถึงความเสี่ยงของพ้ืนท่ีและภาคส่วน

ต่างๆ (เพ่ิมเติม) ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสังเคราะห์

องค์ความรู้ต่างๆ จากการศึกษาในระยะท่ี 1 เพ่ือจัดท�าแนวทางการ

ปรับตัวท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ในอนาคตอันเป็นการวางแผนโดย

ค�านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนหลักต่างๆ และมีเป้าหมาย

เพ่ือการพัฒนาท่ีสามารถจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต

การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

สังคมเมืองสังคมชนบท ระบบเกษตร

โดย

ทรัพยากรน�้า

หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

นักวิชาการ

2557
ระยะที่	1	(พ.ศ.	2557-2558) ระยะที่	2	(พ.ศ.	2558-2559)

2558 2559

มหาวิทยาลัย
ในระดับภาค 
หรือท้องถิน่

การศึกษาผลกระทบทางกายภาพ-ชีวภาพ และ

ความเสี่ยงรายภาคส่วนต่อภาวะอากาศแปรปรวนใน

ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

และแนวทางการด�าเนินการรับมือกับภาวะอากาศ

แปรปรวนในปัจจุบันของภาคส่วนต่างๆ

การประเมินแนวทางการปรับตัวในรายภาคส่วน

นั้นๆ โดยพิจารณาถึงการจัดการกับความเสี่ยงใน

ปัจจุบันท่ีสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ตลอดจนการประเมินความเชื่อมโยงในด้าน

การรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตของแต่ละภาค

ส่วนที่อาจส่งผลต่อภาคส่วนอื่นๆ  เพื่อให้เห็นภาพรวม

ของพ้ืนที่ศึกษา และสังเคราะห์ขึ้นเป็นข้อเสนอแนะ

เชิงยุทธศาสตร์การปรับตัวของจังหวัดอุดรธานี-ลุ ่ม

น�้าห้วยหลวงท่ีมีความย่ังยืนและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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การศึกษาความเสี่ยงภาวะสมดุลน�้าและภัยแล้งและน�้าท่วมหลากในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากภาวะอากาศ

แปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เป้าหมายการศึกษานี้เพ่ือสร้างความ

เข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและน�้าท่วมหลากในพ้ืนท่ีย่อยต่างๆ ในลุ่มน�้าห้วยหลวง

  ตลอดจนความรุนแรงและความถ่ีของภัยดังกล่าวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

 โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน โดยอาจพิจารณา

 จากรูปแบบการใช้น�้ารายฤดูกาลของภาคส่วนต่างๆ ปริมาณน�้าฝนและน�้าท่าในพื้นที่แหล่งน�้า

 ธรรมชาติและแหล่งเก็บกักน�้าต่างๆ ฯลฯ เพื่อท�าการเปรียบเทียบภาวะสมดุลน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า

 ย่อยต่างๆ ในลุม่น�า้ห้วยหลวงในปัจจบุนัและอนาคตโดยพิจารณาถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลง

 รูปแบบการใช้น�้าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้าจากข้อมูล

 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าห้วยหลวงรายฤดูกาลโดยพิจารณาถึงแนวโน้มการ

 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้น�้าในลุ่มน�้าและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้า

 จากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 ประสิทธิผลของแนวทางการรับมือภาวะภัยแล้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยหลวง

หัวข้อโครงการวิจัยและขอบเขตโดยสรุป

1. 2.

3.

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะน�้าท่วมในเขตพ้ืนที่อ�าเภอเมืองอุดรธานีและพ้ืนที่ข้างเคียงจากสภาวะ

อากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เป้าหมายการศึกษานี้เพ่ือ

สร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงและความถี่ของน�้าท่วมในพ้ืนท่ีศึกษาจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวนใน

ปัจจุบัน ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในลุ่มน�้าและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้าจากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดินเค็มในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เป้าหมายการศึกษานี้เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง

ระดับความรุนแรงและการแพร่กระจายพ้ืนท่ีดินเค็มในพ้ืนท่ีศึกษาโดยปัจจัยด้านภูมิอากาศในพ้ืนที่ 

ได้แก่ ปริมาณฝน และอุณหภูมิท่ีอาจส่งผลต่อระดับน�้าใต้ดินและการระเหยน�้าผิวดิน และปัจจัยอีก

ประการหน่ึงคือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าท่าผิวดินซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายเกลือที่อยู่บน

ผิวดิน  โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้

สภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 

ปีข้างหน้าจากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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การศึกษาความเสี่ยงของระบบเกษตรในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

เป้าหมายการศึกษานี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 ความเสีย่งของระบบเกษตรในปัจจบุนัจากปัจจยัหลกัทางภมูอิากาศและปัจจยัทางกายภาพอืน่ๆ

 ที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ (เช่น อุณหภูมิ สภาพฤดูกาล ปริมาณน�้า ดินเค็ม เป็นต้น) ที่

 ส่งผลต่อความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจหลักในลุ่มน�้าห้วยหลวงโดยพิจารณาตามพ้ืนท่ีย่อยใน

 ลุ่มน�้า โดยพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายของผลผลิตและความถี่ที่เกิดขึ้น

 จากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน 

 

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน

 เศรษฐกิจและสังคม

 

 ความเสี่ยงของระบบเกษตรในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดย

 พิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบเกษตรในลุ่มน�้าและแนวโน้มการ

 เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้าจากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลง

 ภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภัยแล้งและพื้นที่ดินเค็มในอนาคต 

5.4.

 ผลของการศึกษารายภาคส่วนท้ังหมดน้ีจะถูกน�ามาสังเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าให้แก่

กระบวนการวางแผนการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการจัดท�าภาพอนาคตของ

ลุ่มน�้าห้วยหลวงและจังหวัดอุดรธานี และวิเคราะห์ถึงยุทธศาสตร์และแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเพือ่เสรมิสร้างความม่ันคงยืนยงของภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ทีศ่กึษาต่อการเปลีย่นแปลง

ในอนาคต ซึง่จะเป็นการสงัเคราะห์องค์ความรูร่้วมกันระหว่างนกัวจิยั หน่วยงานวางแผนภาครฐั ตลอดจน

ภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดต่อไป

6.

การศึกษาความเสี่ยงของชุมชนเมืองในเขตอ�าเภอเมืองอุดรธานีและพ้ืนท่ีข้างเคียงจากภาวะน�้าท่วมใน

ปัจจุบัน เป้าหมายการศึกษานี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 พื้นที่เสี่ยงน�้าท่วมในเขตอ�าเภอเมืองอุดรธานีและพื้นที่ข้างเคียง ระดับความเสียหายและภาค

 ส่วนที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาจากรูปแบบการใช้ที่ดิน ผังเมือง ความถี่และความรุนแรง

 ของภาวะน�้าท่วมในระยะที่ผ่านมา 

 แนวทางการรับมือภัยน�้าท่วมและประสิทธภิาพของแผนการรับมือภัยน�้าท่วมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในอนาคตจากแนวโน้มการขยายตัวของเมืองภายใต้แรง

 ขับดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การประเมินขีดความสามารถในการรับมือของชุมชนชนบทในลุ่มน�้าห้วยหลวงต่อความเสี่ยงจากภาวะ

อากาศแปรปรวน

เป้าหมายการศึกษานี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 ภาวะเสี่ยงของชุมชนชนบทอันเกิดจากปัจจัยทางด้านสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน และ

 วิธีการ/แนวทางการรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงดังกล่าว โดยคัดเลือกชุมชนจ�านวนหนึ่งที่มีรูป

 แบบความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และ/หรือ มีแนวทางการรับมือที่แตกต่างกัน

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการ/แนวทาง ตลอดจนกลไกท่ีใช้ในการรับมือกับ

 สถานการณ์เสี่ยงของแต่ละชุมชน (ตัวอย่างเช่น การจัดหาน�้าจากแหล่งน�้าส�ารองเพื่อรับมือ

 ภัยแล้ง / การปรับระบบการเกษตร / ฯลฯ) และอาจพิจารณาถึง บทบาทของชุมชน (บทบาท

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดตั้งองค์กรในลักษณะอื่นในชุมชน ตลอดจนความ

 ร่วมมือระหว่างชุมชน) / บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมอื่นๆ / ปัจจัยที่เอื้อ

 ให้เกิดการขับเคลือ่น และอปุสรรคของการขับเคลือ่นการด�าเนินการเพ่ือรับมอืกับภาวะเสีย่งต่างๆ

 รูปแบบและประสิทธิภาพของกลไกที่มีส่วนในการด�าเนินการรับมือกับความเสี่ยง และ / หรือ 

 ผลของภาวะเสี่ยงต่างๆ 

 การศึกษาแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของชุมชนเพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงในระยะยาว



 โครงการวิจัยดังกล่าวน้ีจะเป็นตัวอย่างการสร้างองค์ความรู ้ 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนพัฒนา และ/หรือยุทธศาสตร์การ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท่ีมีการมองภาพเชิงพื้นท่ีแบบองค์

รวมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 

 ท้ังน้ีแม้ว่าจะไม่สามารถด�าเนินการศึกษาหรือสร้างองค์ความรู้ของทุก

ภาคส่วนได้ท้ังหมดในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่อย่างน้อยองค์ความรู้ที่ได้รับและบทเรียน

ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างที่จะสร้างความตระหนักให้นักวางแผน/

วางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ได้เห็นความส�าคัญและริเริ่มน�าเรื่องแนวคิด

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเชิงพ้ืนท่ีแบบองค์รวม และสร้างความ

เข้าใจต่อผู้มีหน้าท่ีในการวางแผนที่จะน�าประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้าสู่

กระบวนการวางแผนของหน่วยงานและ/หรือภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาที่จะเกิด

ขึ้นมีความยั่งยืน คงทนและไม่น�าพาสังคมไปสู่ความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ตลอดจน

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สรุปโครงการวิจัย

สังคมเข้มแข็งอย่างเดียวไม่พอต่อการ

ปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

เราต้องขยายวิสัยทัศน์ต่ออนาคต

ออกไปในกรอบเวลาระยะยาว

กว่าทีเ่ราคุ้นเคยกันอยู่
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