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คํานํา 

แมวาจะมีความพยายามในระดับนานาชาติที่จะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและไดมีการจัดตั้งกลไกและ

ขอตกลงระหวางประเทศรวมกันหลายประการเพื่อที่จะนําไปสูการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับ

ที่พอจะเปนที่ยอมรับกันไดก็ตาม แตภาวะโลกรอนก็ยังมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการที่นานาชาติยังไม

สามารถดําเนินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงไดอยางจริงจัง การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจึงเปนส่ิงที่ไมนาจะ

หลีกพนได การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงอาจผิดแผกแตกตางไปจากสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและพบเห็น

ในปจจุบันน้ีนํามาซ่ึงผลกระทบและผลสืบเน่ืองที่อาจกอเกิดความเส่ียงตอภาคสวนตางๆ ที่สังคมไทยจะตองเตรียมตัว

ใหสามารถรับมือกับสถานการณอนาคตไดอยางเหาะสมหรือมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการกับความเส่ียงได

มากขึ้น โดยจะตองคิดถึงการปรับวิถีชีวิต ปรับยุทธศาสตรประเทศ ชุมชน และธุรกิจ ใหสอดคลองกับทิศทางการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น  

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ัน มีความหมายที่กวางไกลกวาการหาแนวทางแกปญหาอนาคต

จากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ แตการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันมีหลากมิติและหลาย

แงมุม การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนเร่ืองของการคิดในเชิงยุทธศาสตรโดยมีเปาหมายเพื่อสรางความ

เขมแข็ง (resilience) ใหกับภาคสวนและชุมชนตางๆ ตอการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในบริบทของเศรษฐกิจ

และสังคมที่หลากหลาย หรืออาจจะพิจารณาในเชิงของการปรับทิศทางของยุทธศาสตรการพัฒนาในปจจุบันให

สอดคลองเหมาะสมกับทิศทางการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เพื่อใหแนใจวาผลของการดําเนินการจะไมนํา

สังคมไปสูปญหาใหมภายใตสภาพการณที่ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไปในอนาคต หรือเปนการวางแผนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรเพื่อใหยุทธศาสตรน้ันทนทานและยั่งยืน (robust) ตอการเปล่ียนแปลงในอนาคตและยังคงบรรลุเปาหมายที่

ไดตั้งไว หรือ อาจหมายถึงการจัดตั้งกลไกในการกระจายความเส่ียงขามภาคสวน ขามพื้นที่ และขามหวงเวลา หรืออาจ

หมายถึงการปรับทิศทางเศรษฐกิจ โครงสรางสังคม หรือวถิีชีวิตชุมชน เปนตน  

นอกจากน้ัน การวางแผนและยุทธศาสตรเพื่อการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ัน อาจเปนการ

วางแผนในขอบเขตและขนาด (scale) ที่แตกตางกัน โดยอาจพิจารณาถึงการปรับตัวของภาคสวนตางๆ เชน 

การเกษตร การทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรนํ้า เปนตน หรือเปนการมองถึงการปรับตัวในระดับประเทศ หรือ ลุมนํ้า 

หรือ จังหวัด หรือ ชุมชน ซ่ึงความหลากหลายเหลาน้ีมีบริบทของการวางแผนการปรับตัวที่แตกตางกัน อีกทั้งยังตอง

คํานึงดวยวา การปรับตัวน้ันเปนเร่ืองเฉพาะที่และเฉพาะกาล แนวคิดหน่ึงๆ ในวันน้ีอาจจะไมเหมาะสมเมื่อวันเวลาผาน

ไป เพราะบริบทของพื้นที่และภาคสวนอาจเปล่ียนไปตามพลวัตของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน จึงอาจตอง

พิจารณาถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในแงที่เปนกระบวนการวางแผนที่ตอเน่ือง  

การที่การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันเปนเร่ืองที่มีความเฉพาะเจาะจงขึ้นอยูกับบริบทที่เฉพาะ

ของพื้นที่ อีกทั้งขึ้นอยูกับสถานการณในแตละหวงเวลา ซ่ึงพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่จะทําใหรูปแบบ

ความเส่ียงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ทําใหเกิดความตองการความรูและความเขาใจตอการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ตอเน่ือง ประเด็นน้ีนํามาซ่ึงความหมายขององคความรูดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ได

สังเคราะหขึ้นในรายงานน้ี ซ่ึงมิใชการรวบรวมขอมูลขอควรดําเนินการในแตละภาคสวนหรือพื้นที่เพื่อตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ซ่ึงนอกจากจะมีการศึกษาที่จํากัดแลว ขอมูลเหลาน้ันยงัอาจไมสามารถใชดําเนินการ

ไดจริงเน่ืองจากขอจํากัดของบริบทที่เฉพาะของพื้นที่และการเปล่ียนแปลงที่อาจเปล่ียนไปตามกาลเวลาจากพลวัตดาน

เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่น้ันๆ แตรายงานน้ีเนนการนําเสนอถึงองคความรูดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

i 
 



ภูมิอากาศ โดยนําเสนอกรอบแนวคิดที่วาดวยการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในแงมุมตางๆ ที่จะชวยนําไปสู

การวางแผนในภาคสวนตางๆ ตลอดจนขอบเขตและขนาด (scale) ที่แตกตางกันและสังเคราะหองคความรูในแงที่เปน

ความเขาใจถึงแนวคิดในการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและวิธีการประยุกตใชแนวคิดเหลาน้ัน

ในการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยจนเกิดเปนขอสรุปในบริบทที่หลากหลาย

อันมีเปาหมายที่จะสรางความมั่นคงยืนยง (resilience & robustness) ใหกับภาคสวน และ/หรือ สังคม ตอการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตระยะยาว   

รายงานน้ีเปนการสังเคราะหองคความรูจากงานการศึกษาที่ไดเกิดขึ้นในประเทศไทยเทาที่สามารถสืบคนได 

และคัดเลือกเฉพาะการศึกษาที่จับประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตเทาน้ัน ประเด็นหลักที่ไดนําเสนอใน

รายงานน้ีประกอบดวย พัฒนาการของกรอบและแนวคิดดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในวงการ

วิชาการระดับสากล โดยชี้ใหเห็นถึงการกําหนดกรอบแนวคิดดานการปรับตัวซ่ึงยังเปนประเด็นที่มีพัฒนาการอยาง

ตอเน่ือง และสังเคราะหองคความรูดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของภาคสวนสําคัญซ่ึงเปน

ประเด็นที่มีการศึกษามากพอสมควรในระยะที่ผานมา คือ การปรับตัวของการตั้งถิ่นฐาน โดยจับประเด็นดานการตั้งถิ่น

ฐานที่มั่นคงตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และแสดงใหเห็นถึงตัวอยางการประยุกตแนวคิดดานการสราง

ความมั่นคงในระยาวในบริบทของมหานคร เมืองขนาดเล็ก และ ชุมชน-ครัวเรือน การปรับตัวในภาคสวนทรัพยากรนํ้า 

โดยนําเสนอแนวคิดดานการจัดการทรัพยากรนํ้าที่ยั่งยืนในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การปรับตัวในภาค

การเกษตรที่ทนทานตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และนําเสนอแนวคิดและแนวทางในการขับเคล่ือนการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใหสามารถเกิดขึ้นไดเปนรูปธรรมในประเทศไทย ซ่ึงจะตองอาศัยแนวคิดใหมๆ 

และการปรับกระบวนทัศนในการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะแนวคิดดานการควบ

รวมการปรับตัวเขากับการวางแผนของหนวยงานในปจจุบัน การสรางความตระหนักดานความเส่ียงที่อาจเปล่ียนแปลง

ไปในอนาคตที่เปนรูปธรรมและสามารถเขาใจไดถึงความเชื่อมโยงที่มีตอวิถีชีวิตในปจจุบัน และกรอบแนวคิดดานการ

ตัดสินใจภายใตสถานการณอนาคตที่มีความไมแนนอน 

คณะผูเขียนหวังวาองคความรูดังกลาวน้ีจะสามารถชี้นําและชวยพัฒนากรอบความคิดในดานการศึกษาการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะตอไป อีกทั้งสามารถสนับสนุนการวางแผนการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมไดบางในอนาคต 
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บทที่ 1:  แนวคิดในการศึกษาเรื่องการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศและ

การศึกษาดานการปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 

ศุภกร ชินวรรโณ0

1 

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความสําคัญมากขึ้น เพราะสังคมโลกยังไม

สามารถหาทางที่จะหยุดยั้งภาวะเรือนกระจกที่ผิดปกติอันเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนได เน่ืองจากเรายังคงตองพึ่งพา

พลังงานจากนํ้ามันและถานหิน (fossil fuel) เปนแหลงพลังงานหลักและปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศอยาง

ตอเน่ือง กาซเรือนกระจกที่สะสมเพิ่มมากขึ้นในชั้นบรรยากาศคือสาเหตุของภาวะโลกรอน และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นน้ี

เองที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ ในอนาคต อันจะสงผลใหสังคม ภาคสวนใน

พื้นที่ตาง ๆ ตกอยูในภาวะเส่ียงที่แตกตางไปจากเดิม ตลอดจนแผนพัฒนาตาง ๆ อาจจะไมสามารถดําเนินการไปได

บรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว  

สถานการณที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศภายใตภาวะโลกรอนน้ีเองที่ทําให

สังคมตองเร่ิมคิดถึงการปรับตัวเพื่อใหอยูไดกับสถานการณในอนาคต การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดเร่ิม

ถูกกลาวถึงอยางชัดเจนในชวงป ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) โดยการประชุม UNFCCC convention ที่กรุง Rio de Janeiro 

ไดกลาวถึงการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 2 ประเด็น คือ Mitigation และ Adaptation โดยไดมีการนิยาม

ถึง Mitigation วา เปนการดําเนินการเพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อรักษาระดับความเขมขนหรือปริมาณ

ของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอระบบบรรยากาศโลก (UNFCCC Article 2) แต

อยางไรก็ดี สําหรับ Adaptation น้ัน ไมไดมีการกําหนดนิยามที่ชัดเจนขึ้น และในระยะเวลาตอมาก็มีการใชคําวา 

Adaptation ในความหมายตาง ๆ ที่หลากหลายภายใตการตีความที่แตกตางกันไป 

Adaptation หรือการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเร่ิมมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อทาง IPCC ใหความ

สนใจ และไดจัดทํารายงาน Third Assessment Report (IPCC AR3) ในป ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) ซ่ึงประกอบดวย

รายงาน 3 สวน คือ Climate science / Mitigation / Impact, adaptation and vulnerability ซ่ึงเปนการรวบรวม

สังเคราะหการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ไดมีการศึกษากันมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1990 

ซ่ึงการศึกษาในชวงเวลาดังกลาวน้ันเปนการศึกษาที่เนนการทําความเขาใจถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและการตอบสนองตอผลสืบเน่ืองของผลกระทบน้ัน ๆ โดยไดมีการใหคํานิยามถึงการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศวา เปนการปรับเปล่ียนในระบบธรรมชาติหรือมนุษยเพื่อตอบสนองตอปจจัยดานภูมิอากาศหรือ

ผลกระทบที่อาจสงผลตอระบบตาง ๆ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือเพื่อแสวงหาประโยชนจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ใหม 

แมวาการศึกษาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะแรกน้ีจะเปนการวางรากฐานที่ดีสําหรับ

การศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะตอมาก็ตาม แตก็ยังมีจุดออนบางประการซ่ึงสวนหน่ึงก็

เปนอุปสรรคในการจัดทํานโยบายดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Burton et al, 2002) กลาวคือ 

1
 ศูนยเครอืขายงานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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• ประเด็นเร่ืองความไมแนนอนของอนาคตทําใหการวางแผนการปรับตัวเกิดขึ้นยาก เน่ืองจากการศึกษาน้ี

เปนการกําหนดทางเลือกการปรับตัวสําหรับอนาคตตอสภาพภูมิอากาศที่ไมแนนอนในอนาคตภายใต

บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่ไมทราบแนชัด ซ่ึงผลจากการศึกษาในลักษณะน้ีมักไมสอดคลองกับ

กระบวนการวางแผนและนโยบายในหลายระดับ ซ่ึงมักจะตองการขอมูลที่ชัดเจนแนนอนเปนพื้นฐานใน

การวางแผน 

• ประเด็นดานความถูกตองแมนยําของภาพฉายภูมิอากาศอนาคตตอการวิเคราะหสถานการณดาน

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวในพื้นที่ที่เจาะจง ทําใหทําใหผลการศึกษาในพื้นที่ขนาดเล็กขาดความ

ชัดเจน 

• การประเมินผลกระทบน้ันไมไดออกแบบมาเพื่อใหนําไปสูการวางแผนการปรับตัวในบริบทที่หลากหลาย 

เชน การวิเคราะหปริมาณผลผลิตของพืชเกษตรภายใตภูมิอากาศอนาคตน้ันมุงเนนไปที่การวางแผนการ

ปรับตัวที่เปนการดําเนินการในไรนาเปนหลักมากกวาที่จะเปนการพิจารณาถึงการยกระดับความเปนอยู

ของชาวนาหรือพิจารณาถึงกลไกอ่ืน ๆ เชน นโยบายหรือกลไกเพื่อพยุงราคาสินคาเกษตร การเขา

แทรกแซงตลาดสินคาเกษตร หรือ การจัดการการถือครองที่ดิน เปนตน 

• แนวทางน้ีไมไดใหความสําคัญตอเงื่อนไขทางสังคมตลอดจนพฤติกรรมของผูที่มีสวนเก่ียวของใน

กระบวนการปรับตัว ในการที่จะรับเอาแนวทางหรือวิธีการปรับตัวไปนําใชปฏิบัติ 

• กรอบการดําเนินการศึกษาตามแนวทางน้ีถูกออกแบบขึ้นภายใตวัตถุประสงคทางวิทยาศาสตรที่จะทํา

ความเขาใจตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยหวังวาผลการศึกษาจะถูกนําไปใชเปน

พื้นฐานหรือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ แตกรอบการศึกษา

น้ันไมไดสนใจถึงกระบวนการในการกําหนดนโยบายมากนัก  

การศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะตอมาในชวงปลายทศวรรษที่ 1990 ถึงตน

ทศวรรษที่ 2000 ไดพัฒนาไปสูการทําความเขาใจถึงภาวะความเปราะบางของสังคม (social vulnerability) มากขึ้นจาก

เดิมที่จับประเด็นเร่ืองความเปราะบางในบริบทของระบบหรือภาคสวนตาง ๆ โดยพยายามทําความเขาใจตอความ

เปราะบางทางสังคมของกลุมสังคมตาง ๆ ภายใตภาวะเส่ียงที่อาจเปล่ียนไปจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

ดวยเห็นวาผูที่จะตองดําเนินการปรับตัวน้ันก็คือกลุมสังคมตาง ๆ น่ันเอง การศึกษาในชวงเวลาน้ีไดมีการเสนอแนวคิด

ดานการศึกษาความเปราะบางขึ้นหลายแนวคิด (Kelly and Adger, 2000) ซ่ึงอาจกลาวถึงความเปราะบางหรือภาวะ

เปราะบาง (vulnerability) โดยสรุปไดวา ความเปราะบางในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีคือระดับที่ระบบ 

(ชีวกายภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม) เกิดความเส่ียงที่ไมสามารถรับมือไดตอผลที่ไมพึงประสงคของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ ซ่ึงรวมถึงภาวะอากาศแปรปรวนและภาวะอากาศรุนแรง ภาวะเปราะบางน้ีเปนส่ิงที่จะตองพิจารณาขึ้นจาก

รูปแบบและขนาดของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงจะสงผลตอระบบน้ัน และพิจารณาถึงการเปดรับในแงโอกาสที่จะ

ไดรับผลกระทบ ความไวที่จะเกิดผลสืบเน่ืองตามมาจากการที่ไดรับผลกระทบน้ัน และความสามารถที่ระบบจะสามารถ

รับมือตอผลสืบเน่ืองน้ัน (Burton et al, 2002) อาจกลาวไดวาการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ในระยะที่สองน้ีไดหันเปาหมายของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจากความพยายามที่จะลดผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอภาคสวนตาง ๆ ในอนาคต โดยไปเนนประเด็นการพยายามที่จะลดความเปราะบางของ

กลุมสังคมตาง ๆ ลงภายใตเงื่อนไขสถานการณอนาคต โดยเฉพาะผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึง

การศึกษาในระยะน้ีไดเร่ิมมีการพิจารณาถึงความเปราะบาง (vulnerability) ของกลุมสังคมโดยเร่ิมใชกลุมสังคมตาง ๆ 
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เปนหนวยที่ใชวิเคราะหในการศึกษาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น นอกเหนือไปจากการวิเคราะห

ถึงผลกระทบในแงมุมของภาคสวนตาง ๆ ตามการศึกษาในระยะแรก (Schipper, 2006) 

อยางไรก็ดี ประเด็นที่พึงพิจารณาคือ การศึกษาจํานวนหน่ึงในระยะน้ีไมไดกําหนดบริบทที่ชัดเจนของกลุม

สังคมที่เปนเปาหมายในการศึกษาทําใหขอสรุปในเร่ืองของความเปราะบางเชิงสังคมมีลักษณะเปนนามธรรมหรือขาด

ความชัดเจน สงผลใหการวางแผนดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไมสามารถเชื่อมโยงเขากับประเด็น

ความเปราะบางของสังคมได นอกจากน้ัน การศึกษาในระยะน้ีแมจะมองวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันสงผลกระทบ

ตอทั้งระบบชีวภาพกายภาพและระบบเศรษฐกิจสังคม แตการศึกษาก็ยังจับประเด็นความเปราะบางของสังคมน้ีใน

ลักษณะที่เปนผลที่ไดรับตามมาจากการเปล่ียนแปลงของระบบชีวภาพกายภาพภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ โดยยังไมไดคํานึงถึงพลวัตของระบบเศรษฐกิจสังคมอันจะมีผลตอสภาพและระดับของความเปราะบางที่

สังคมน้ัน ๆ จะมีตอผลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตมากนัก สงผลใหการวางแผนการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดรับการสรุปออกมาในเชิงของการพยายามที่จะลดความเปราะบางในอนาคตลงโดยที่ยังยึด

บริบทของระบบเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน หรืออาจกลาวในอีกทางหน่ึงไดวา เปนการพยายามรักษาสถานภาพปจจุบัน

ของสังคมไวภายใตเงื่อนไขที่ภูมิอากาศอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต โดยขอสรุปดานแผนการปรับตัวยังมักจะเปนการ

มองประเด็นการจัดทํานโยบายเปนนโยบายที่เปนเอกเทศซ่ึงในหลายกรณีก็ยังขับเคล่ือนใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมไดยาก 

นอกจากน้ันจุดออนหลายประการของแนวทางการศึกษาในระยะแรกก็ยังคงสืบเน่ืองมาถึงแนวทางการศึกษา

ในระยะที่สองน้ี โดยเฉพาะเร่ืองความไมแนนอนของอนาคตที่ใหการขับเคล่ือนแผนการปรับตัวดําเนินไปไดยาก 

ในชวงปลายทศวรรษที่ 2000 น้ีเอง ก็ไดเกิดการปรับเปล่ียนในแนวคิดดานการศึกษาเร่ืองการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศขึ้นอีกระลอกหน่ึง โดยเร่ิมปรับเปล่ียนจากการเร่ิมคิดถึงภูมิอากาศอนาคตตามที่สรุปไดจากภาพ

ฉายอนาคตเปนประเด็นตั้งตน มาสูการทําความเขาใจกับประเด็นของความเปราะบางของกลุมสังคมตอภาวะอากาศ

แปรปรวน (climate variability) ที่ภาคสวนหรือกลุมสังคมตาง ๆ เผชิญอยูในปจจุบัน ตลอดจนพิจารณาถึงนโยบายหรือ

แผนการปรับตัวหรือการรับมือกับความเส่ียงตาง ๆ เหลาน้ันที่มีในปจจุบันเปนฐาน และนํามาพิจารณาภายใตเงื่อนไข

ของอนาคตซ่ึงภูมิอากาศอาจเปล่ียนแปลงไปจากปจจุบัน และการขยายมุมมองตอการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศใหกวางขึ้น โดยมองวาการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการวางแผนการพัฒนา (Burton et al, 2002) ซ่ึงการปรับเปล่ียนแนวคิดตาง ๆ ในดานการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศอาจกลาวโดยสรุปไดดังตอไปน้ี 

• การปรับเปล่ียนขอบเขตความหมายของการปรับตวัตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (Shifting in context of 

climate change adaptation) 

การปรับเปล่ียนมุมมองที่มีตอการปรับตัวตอผลกระทบมาสูการจัดการความเส่ียงและพิจารณาถึงความมั่นคง

ของระบบเศรษฐกิจสังคมมากขึ้น (Handmer and Dovers, 1996) โดยพิจารณาถึงประเด็นเร่ืองการลดความ

เส่ียงและความสามารถในการฟนคืนของระบบเศรษฐกิจสังคมจากผลของภาวะอากาศรุนแรงซ่ึงอาจทวีความ

รุนแรงหรือมีความถี่สูงขึ้นในอนาคต ซ่ึงในแงน้ีการจัดการภัยพิบัติจะตองกาวไปใหไกลกวาการเตรียมการ

รับมือภัยพิบัติดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน และพิจารณาถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มองไป

ไกลกวาการออกแบบยุทธศาสตรการรับมือที่อยูบนสมมุติฐานของอนาคต โดยจะตองมีการพิจารณาทั้งสอง

ประเด็นควบรวมเขาดวยกัน กลาวคือ พิจารณาทั้งประเด็นความแปรปรวนของสภาพอากาศและการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต (climate variability & climate change) นอกจากน้ันการศึกษายังควรที่
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จะตองพิจารณาถึงแผนงานตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันในการจัดการความเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนหรือ 

ภัยพิบัติเปนฐานในการคํานึงถึงการปรับตัวในอนาคตดวย (UNDP, 2002) 

การปรับเปล่ียนขอบเขตความหมายของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอีกประการหน่ึงเปนเร่ือง

ของการกําหนดโครงสรางแผนการปรับตัว โดยไดเกิดแนวคิดวาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ัน

ควรที่จะไดรับการพิจารณาวาเปนสวนหน่ึงของการวางแผนการพัฒนา โดยมีเปาหมายที่จะสรางความมั่นคง

ของกลุมสังคมในแตละพื้นที่ตอทั้งภาวะอากาศแปรปรวนในปจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต และควบ

รวมเขากับกระบวนการวางแผนและนโยบายที่มีอยูในปจจุบัน (Hug and Reid, 2004) ซ่ึงในแงน้ีอาจตอง

พิจารณาถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศทั้งในแงที่เปนผลที่ไดจากการดําเนินการหรือตัว

แผนการปรับตัวน้ันเอง และพิจารณาถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศในฐานะที่เปนกระบวนการที่

กอใหเกิดการดําเนินการหรือเกิดแผนการปรับตัวดวย (Schipper and Burton, 2009) นอกจากน้ันการวาง

แผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะตองคํานึงถึงบริบทที่เจาะจงมากขึ้น ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา 

(Smit et al, 2000) เน่ืองจากประเด็นเร่ืองความเส่ียงและภาวะเปราะบางเชิงสังคม ตลอดจนการปรับตัวน้ัน

เปนเร่ืองที่ขึ้นกับบริบทที่เฉพาะของกลุมสังคมในแตละพื้นที่ (Moench, 2007; Chinvanno et al, 2006 และ 

IPCC, 2014) และประเด็นที่ตองพิจารณาคือ ความเส่ียงและภาวะเปราะบางเชิงสังคมน้ีแปรเปล่ียนไปตาม

กาลเวลาขึ้นกับพลวัตทางสังคม (Chinvanno and Kerdsuk, 2013) 

การดําเนินการเพื่อควบรวม (mainstreaming) การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเขากับยุทธศาสตร

และแผนงานที่มีอยูน้ัน อาจพิจารณาถึงการดําเนินการใน 3 ระดับ (UNDP-UNEP, 2011) คือ 

 

  สงเสริมวิธีการปรับตัวเฉพาะเร่ือง   

 สงเสริมการควบรวมวิธีการปรับตัวเขากับแผนงานตางๆ  

สรางความเขมแข็งใหกับพื้นฐานของการพัฒนา 

 

o ระดับที่ 1: เปนการดําเนินการเพื่อใหเปาหมายการพัฒนาเปนไปเพื่อการลดความเปราะบาง ซ่ึงไม

จํากัดแตเพียงประเด็นดานการเปล่ียแปลงภูมิอากาศ และในขณะเดียวกันก็หลีกเล่ียงการปรับตัวที่ไม

เหมาะสม (maladaptation) หรือการปรับตัวที่กอใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคตามมา ซ่ึงอาจเปนการ

เพิ่มความเขมแข็งมั่นคง (resilience) ของประเทศหรือประชาชน 

o ระดับที่ 2: เปนการดําเนินการเพื่อใหประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเขาไปเปนสวนหน่ึงในการ

ตัดสินใจวางแผนของหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาแนวนโยบายทีค่ํานึงถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

เปนองคประกอบ การดําเนินการในระดับน้ีไมเพียงแตจะมีเปาหมายใหเกิดนโยบายที่สามารถรองรับ

สภาพอากาศและภูมิอากาศที่ไมพึงประสงค (climate-proofing policy) เทาน้ัน แตยังจับประเด็น

ความตองการใหม ๆ ที่เกิดขึ้นตอการปรับตัวในระดับภาคสวน และ/หรือ พื้นที่ตาง ๆ ดวย 

o ระดับที่ 3: เปนการวางแผนการปรับตัวเฉพาะเร่ือง ซ่ึงมุงเปาไปที่เร่ืองที่การดําเนินการในระดับที่ 1 

และ 2 ไมครอบคลุมหรือไมสามารถจัดการได 
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การปรับเปล่ียนแนวคิดในขอบเขตความหมายของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยเฉพาะใน

ประเด็นที่วาดวยการจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ีไดมีการสะทอนใหเห็นชัดเจนมากขึ้นใน

รายงาน IPCC Fifth Assessment Report ซ่ึงไดเสนอกรอบแนวคิดวาดวยการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศที่มองประเด็นเร่ืองความเส่ียงซ่ึงขับดันโดยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนแกนกลาง

ในการคิดถึงการปรับตัว (รูปที่ 1.1) นอกจากน้ันทาง UNFCCC ก็ไดรับเอาแนวคิดดานการควบรวมการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเขากับแผนงานที่มีอยูไปพัฒนาขึ้นเปน National Adaptation Plan และ

ไดกําหนดใหกลุมประเทศพัฒนานอย (least develop country) จัดทํารายงานวาดวยแผนการปรับตัวของ

ประเทศที่เปนการควบรวมเขากับแผนงานหรือนโยบายที่มีอยูในปจจุบัน 

 

 

รูปที่ 1.1  กรอบแนวคิดดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (ที่มา: IPCC, 2014) 

 

• การปรับเปล่ียนในประเด็นเร่ืองขอบเขตขนาดของการปรับตัว (Shifting in scale of adaptation) 

พัฒนาการของการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะที่ผานมากอใหเกิดความ

หลากหลายในการกําหนดขนาดหรือขอบเขตของการปรับตัว โดยมีการกําหนดการปรับตัวทั้งในแงของภาค

สวนระดับประเทศลงไปจนถึงระดับชุมชน (community-based adaptation) และแมกระทั่งระดับปจเจกบุคคล 

ซ่ึงในแงน้ีอาจกลาวไดวา การปรับตัวน้ันเกิดไดทุกทีทุ่กระดับ โดยที่เราจําเปนจะตองทําความเขาใจตอบริบท

เฉพาะของการปรับตัวในแตละระดับใหดีเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนในการวางแผนการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Schipper and Burton, 2009) ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนในแนวคิดดานขอบเขตของการ

ปรับตัวที่สําคัญคือ การทําความเขาใจถึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจสังคม ซ่ึงจะตองพิจารณารวมกันเปน

ระบบ มิเชนน้ันอาจจะนําไปสูการวางแผนการปรับตัวที่ไมเหมาะสมได (maladaptation) (Smitters and Smit, 

1997) เน่ืองจากภาวะความเปราะบางของสังคมตอผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ันไมได

ขึ้นกับสภาพการณทางภูมิอากาศแตเพียงอยางเดียว หากยังขึ้นกับความเชื่อมโยงของภาคสวนตาง ๆ ใน

ระบบเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปจจัยทางการเมือง วัฒนธรรม และปจจัยอ่ืน ๆ อีกมาก (Ribot et al, 1996) 

ดังน้ันการศึกษาจะตองคํานึงถึงปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมในฐานะที่เปนตัวกําหนด (determinant) ความเส่ียง

และความเปราะบางเชิงสังคม รวมไปกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต (Smit et al, 2000) และการ

พิจารณาถึงการปรับตัวน้ัน จะตองคํานึงดวยวาการปรับตัวของภาคสวนหน่ึง ๆ หรือในพื้นที่หน่ึง ๆ อาจ
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กอใหเกิดผลกระทบตอภาคสวนอ่ืน ๆ หรือพื้นที่อ่ืน ๆ ได และอาจกอใหเกิดการสงผานความเส่ียงจากภาค

สวนหน่ึงหรือพื้นที่หน่ึงไปยังอีกภาคสวนหน่ึงหรืออีกพื้นที่หน่ึง ทําใหการพิจารณาถึงการปรับตัวของระบบ

เศรษฐกิจสังคมในลักษณะที่เปนองครวม (holistic approach) เปนเร่ืองที่จําเปน (Chinvanno et al, 2006 

และ Chinvanno, 2013)  

การปรับเปล่ียนในแนวคิดดานขอบเขตของการปรับตัวโดยจับประเด็นความเชื่อมโยงของภาคสวนน้ีเปน

พื้นฐานของการจัดตั้งการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของพื้นที่ขนาดใหญที่โครงสราง

เศรษฐกิจสังคมมีความหลากหลาย โดยศึกษาถึงความเส่ียงของภาคสวนตาง ๆ ซ่ึงอาจมีรูปแบบความเส่ียงที่

หลากหลายและเกิดขึ้นจากแรงขับดันจากปจจัยทางดานภูมิอากาศและปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน และ

พยายามทําความเขาใจถึงประเด็นที่เชื่อมโยงระหวางภาคสวนและพื้นที่ตาง ๆ เพื่อกําหนดกรอบและบริบทของการวาง

แผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยมีเปาหมายใหการวางแผนการปรับตัวเกิดขึ้นไดโดยไมเกิดการ

ปรับตัวที่ไมเหมาะสม (maladaptation) ขึ้น (ศุภกร, 2557) 

 การปรับเปล่ียนในแนวคิดพื้นฐานที่มีตอการศึกษาเร่ืองการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้น

ในชวงปลายทศวรรษที่ 2000 น้ีนําไปสูกรอบการศึกษาที่ขยายจากการประเมินผลกระทบ การประเมินความเส่ียงและ

ภาวะเปราะบาง ไปควบรวมประเด็นดานกระบวนการวางนโยบายซ่ึงจะตองพิจารณาถึงชองวางในแผนงานตาง ๆ 

เพื่อที่จะกําหนดความจําเปนเรงดวนในการควบรวมประเด็นดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเขาไปในแผนงานตาง ๆ ที่

มีอยู เพื่อใหแผนงานเหลาน้ันยังคงดําเนินการไปไดและบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตเงื่อนไขที่สถานการณในอนาคต

อาจเปล่ียนแปลงไปจากปจจุบัน โดยมีเปาหมายที่จะใหสังคมสามารถกาวไปสูอนาคตไดอยางมั่นคงภายใตสถานการณ

ที่อาจเปล่ียนแปลงไปจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและพลวัตอ่ืน ๆ ของระบบเศรษฐกิจสังคม ดังตัวอยางแผนผัง

กรอบการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (รูปที่ 1.2 และ 1.3) 

 

 
รูปที่ 1.2  กรอบแนวคิดดานการวางแผนการปรับตัวตอภาวะอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศภายใต

พลวัตของระบบเศรษฐกิจและสังคม (ทีม่า: SEA START RC, 2013
2
) 

 

2 กรอบแนวคิดดานการวางแผนการปรับตัวตอภาวะอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายใตพลวตัของระบบเศรษฐกิจและ

สังคม พัฒนาโดย SEA START RC (2013)  
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รูปที่ 1.3  กรอบแนวคิดดานการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของระบบเศรษฐกิจสังคม 

(ที่มา: SEA START RC, 20132) 

 

 อาจกลาวโดยสรุปถึงพัฒนาการของแนวคิดดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันโดยพิจารณาประเด็นที่เปนพื้นฐานในการพิจารณาถึงการปรับตัวที่ไดมีการถกกันในวงวิชาการและกลุมผูวาง

นโยบายตาง ๆ ในหวงเวลาที่ผานมาดังตอไปน้ี (Schipper, 2006) 

หวงเวลา ประเด็น 

ทศวรรษที่ 1970 ถึงตน

ทศวรรษ 1980 
• อะไรคือขอจํากัดทางความสัมพนัธระหวางคนกับส่ิงแวดลอมทีม่ตีอการพัฒนาและ

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจสังคม? 

• เราจะตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยางไร? 

• ผลกระทบอะไรบางที่ระบบตาง ๆ สามารถทนรับได? 

• ระบบตาง ๆ (ชีวกายภาพ) จะปรับตัวไดโดยอัตโนมตัิหรือไม? 

ชวงปลายทศวรรษที่ 

1980 
• อะไรคือผลกระทบ (ของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ) ? 

• สังคมและระบบนิเวศมคีวามสามารถในการปรับตัวเพยีงไร? 

• ความสามารถในการปรับตัวจะชดเชยความจําเปนในการลดกาซเรือนกระจก 

(mitigation) ไดเพียงไร? 

ชวงตนทศวรรษที่ 1990 • การลดกาซเรือนกระจก (mitigation) มีความสําคัญมากกวาการปรับตัวในการ

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม? 

• การลดกาซเรือนกระจก (mitigation) และการปรับตัวเปนทางเลือกในการ

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

ชวงปลายทศวรรษที่ 

1990 
• นโยบายตาง ๆ จะสนับสนุนการปรับตัวไดอยางไร? 

• การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการปรับตัวเปนเร่ือง

จําเปน 

• ความเชื่อมโยงที่แนบแนนระหวางการปรับตัวและการพัฒนา 

ชวงตนทศวรรษที่ 2000 • อะไรเปนส่ิงที่กอใหเกิดความสามารถในการรับมือและปรับตัว (ตอการ
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หวงเวลา ประเด็น 

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ)? 

• การปรับตัวจะถูกควบรวมเขากับแผนพฒันาที่ยัง่ยืนทีม่ีอยูไดอยางไร? 

• นโยบายการปรับตวัจะถูกออกแบบขึ้นไดอยางไร? 

 

 

1.1 การศึกษาดานการปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 

การศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยไดเร่ิมขึ้นในชวงตนทศวรรษที่ 2540 

โดยการศึกษาในระยะแรกมักจะเนนประเด็นดานการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอภาคสวนตาง ๆ 

ซ่ึงมักจะเนนที่ผลกระทบตอระบบชีวภาพกายภาพ และมีการเสนอแนวคิดวาดวยการปรับตัวในเชิงที่เปนการตอบสนอง

ตอผลกระทบน้ัน ๆ และมีการศึกษาดานความเส่ียงของภาคสวนตาง ๆ และความเปราะบางของสังคมเกิดขึ้นในระยะ

ตอมา โดยมีการเสนอแนวทางการปรับตัวในเชิงที่เปนการลดความเปราะบางในอนาคตลง ซ่ึงมีจํานวนงานศึกษาไม

มากนัก  

การทบทวนผลการศึกษาเร่ืองการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยโดยพิจารณา

ครอบคลุมทั้งประเด็นดานการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การศึกษาดานความเปราะบางตอ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะที่ผานมา ซ่ึงคัดเลือก

เฉพาะการศึกษาที่จับประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตเทาน้ัน โดยพบวามงีานศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี 

• ดานเกษตรกรรม จํานวน 32 บทความ/งานวิจัย  

• ดานทรัพยากรนํ้า จํานวน 22 บทความ/งานวิจัย  

• ดานพื้นที่ชุมชน ผังเมือง และโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 10 บทความ/งานวิจัย 

• ดานระบบนิเวศวิทยาและชีวภายภาพ พื้นที่ชายฝง การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล จํานวน 10 

บทความ/งานวิจัย  

• ดานภัยพิบัติธรรมชาติ (ดินถลม) จํานวน 1 บทความ/งานวิจัย  

• ดานสุขภาพอนามัย จํานวน 4 บทความ/งานวิจัย  

• ดานการทองเที่ยว จํานวน 1 บทความ/งานวิจัย  

• ดานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 1 บทความ/งานวิจัย  

• ดานงานวิจัยที่มีการนําเสนอและพัฒนาแนวคิด ตลอดจนเคร่ืองสําหรับการศึกษาและประเมินผล

กระทบ ความเส่ียง ความเปราะบาง และการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย มี

อยูจํานวน 7 บทความ/งานวิจัย 

นอกจากน้ีแลว พบวามีการศึกษาอีกจํานวนหน่ึงซ่ึงพยายามศึกษาเร่ืองผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและการปรับตัว แตก็ยังเปนการศึกษาที่ยึดรูปแบบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนเงื่อนไขของ

การศึกษา โดยเปนการจับประเด็นความแปรปรวนของสภาพอากาศในปจจุบันบนเงื่อนไขของสภาพเศรษฐกิจสังคม

ปจจุบัน และการศึกษาบางสวนก็เปนการจับประเด็นสภาพอากาศรุนแรงในปจจุบันแตประการเดียวซ่ึงจัดวาเปน

การศึกษาดานการลดทอนความเส่ียงจากภัยพิบัติ ดังน้ัน จึงมิไดนํามารวมไวในการทบทวนความรูและความเขาใจเร่ือง

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในคร้ังน้ี (ตารางภาคผนวก) 
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การศึกษาทั้งหมดที่ผานมา อาจแบงออกไดเปนงานศึกษาที่เกิดขึ้นในชวง 5 ปที่ผานมาและงานศึกษาที่

เกิดขึ้นกอนหนาน้ัน เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการในการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในหวงเวลาที่

ผานมา ดังที่แสดงในตารางที่ 1.1 ตอไปน้ี 

ตารางที่ 1.1  การศึกษาดานผลกระทบ ความเส่ียงและภาวะเปราะบาง และการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

เกษตรกรรม 

 กอนป 2553 / 

2010 

 13 งาน 3 งาน 7 งาน 

 • Agarwal, A.  2008.  

Forecasting rice yield under 

climate scenarios and 

evaluation of agro-adaptation 

measures for Mekong basin 

region: a simulation study. 

Thesis of master degree of 

engineering in water 

engineering andmanagement.  

Asian Institute of Technology. 

• Buddhaboon, C., Kongton, S. 

and Jintrawet, A.  2005.  

Climate scenario verification 

and impact on rain-fed rice 

production. The study of 

future climate changes impact 

on water resource and rain-

fed agriculture production.  In 

Chinvanno, S. and A. 

Snidvongs, (eds.) The Study 

of Future Climate Changes 

Impact on Water Resource 

and Rain-fed Agriculture 

Production.  Proceedings of 

the APN CAPaBLE CB-01 

Synthesis Workshop, 

Vientiane, Lao PDR, 29 - 30 

July 2004.  SEA START RC 

Technical Report No.13. 

• Chinvanno, S., Boulidam, S., 

Inthavong, T., Souvanalath, 

• Chinvanno, S., Boulidam, S., 

Inthavong, T., Souvanalath, 

S. Lersupavithnapa, B., 

Kerdsuk, V. and Thuan, 

N.T.H.  Climate risk and rice 

farming in the lower Mekong 

River basin, 2008a.  In N. 

Leary, C. Conde, J. Kulkarni, 

A. Nyong ad J. Pulhin (eds) 

Climate Change and 

Vulnerability, Earthscan, 

London 

• เกริก ปนเหนงเพ็ชร, วินัย ศรวัต

, สมชาย บุญประดับ, สุกิจ รัต

นศรีวงษ, สหัสชัย คงทน, 

สมปอง นิลพันธ, อิสระ พุทธ

สิมมา, ปรีชา กาเพ็ชร, แคทลิยา 

เอกอุน, วิภารัตน ดําริเขม

ตระกูล, ชิษนุชา บุดดาบุญ และ 

ก่ิงแกว คุณเขต. 2552. รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ “โครงการ

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอ

การผลิตขาว ออย มันสําปะหลัง 

และขาวโพดของประเทศไทย. 

เสนอตอสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย. 

• วิเชียร เกิดสุข และวชิราพร เกิด

สุข. 2549. การศึกษาความ

เปราะบางและการปรับตัวของ

เกษตรกรชาวนาทุงกุลารองไห

ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. 

• Agarwal, A.  2008.  

Forecasting rice yield 

under climate scenarios 

and evaluation of agro-

adaptation measures for 

Mekong basin region: a 

simulation study. Thesis of 

master degree of 

engineering in water 

engineering and 

management.  Asian 

Institute of Technology. 

• Chinvanno, S., 

Souvanalath, S., 

Lersupavithnapa, B., 

Kerdsuk, V. and Thuan, 

N.T.H., 2008b.  Strategies 

for managing climate risks 

in the lower Mekong River 

basin: A place-based 

approach. In N. Leary, J. 

Adejuwon, V. Barros, I. 

Burton, J. Kulkarni and R. 

Lasco (eds) Climate 

Change and Adaptation, 

Earthscan, London. 

• Hellmuth, M., Osgood, D., 

Hess, U., Moorhead, A., 

and Bhojwani, H.  2009.  

Index insurance and 

climate risk: Prospects for 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

S. Lersupavithnapa, B., 

Kerdsuk, V. and Thuan, 

N.T.H.  Climate risk and rice 

farming in the lower Mekong 

River basin, 2008a.  In N. 

Leary, C. Conde, J. Kulkarni, 

A. Nyong ad J. Pulhin (eds) 

Climate Change and 

Vulnerability, Earthscan, 

London 

• Jintrawet, A. and 

Prammanee, P. 2005.  

Simulating the impact of 

climate change scenarios on 

sugarcane production 

systems in Thailand.  ISSCT 

25th, 31 January 2005 - 4 

February 2005, Columbia, 

Guatema: 120-124. 

• Matthews, R.B., Kropff, M.J., 

Horie, T. and Bachelet, D.  

1997.  Simulating the impact 

of climate change on rice 

production in Asia and 

evaluation option for 

adaptation.  Agricultural 

Systems, 54(3):399-425. 

• Southeast Asia START 

Regional Center.  2006.  

Final technical report AIACC 

AS07: Southeast Asia 

Regional vulnerability to 

changing water resource and 

extreme hydrological events 

due to climate change.  

Southeast Asia START 

Regional Center Technical 

Report No.15, Bangkok, 

Thailand. 

• เกริก ปนเหนงเพ็ชร, วินัย ศรวัต

ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัย

และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง

ของโลกแหงภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต. 

 

development and disaster 

management.  

International Research 

Institute for Climate and 

Society, Columbia 

University, New York. 

• Linnerooth-Bayer J, 

Mechler R.  2005.  

Financial Strategies for 

Managing the Economic 

Impacts of Natural 

Disasters.  Module of the 

on-line Natural Disaster 

Risk Management 

Program training course of 

the World Bank. 

• Matthews, R.B., Kropff, 

M.J., Horie, T. and 

Bachelet, D.  1997.  

Simulating the impact of 

climate change on rice 

production in Asia and 

evaluation option for 

adaptation.  Agricultural 

Systems, 54(3):399-425. 

• เกริก ปนเหนงเพ็ชร, วินัย 

ศรวัต, สมชาย บุญประดับ, สุ

กิจ รัตนศรีวงษ, สหัสชัย 

คงทน, สมปอง นิลพันธ, 

อิสระ พุทธสิมมา, ปรีชา กา

เพ็ชร, แคทลิยา เอกอุน, วิภา

รัตน ดําริเขมตระกูล, ชิษนุชา 

บุดดาบุญ, และก่ิงแกว คุณ

เขต. 2552. รายงานวิจัยฉบบั

สมบูรณ “โครงการผลกระทบ

ของภาวะโลกรอนตอการ

ผลิตขาว ออย มันสําปะหลัง 

และขาวโพดของประเทศ

ไทย. เสนอตอสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

, สมชาย บุญประดับ, สุกิจ รัต

นศรีวงษ, สหัสชัย คงทน, 

สมปอง นิลพันธ, อิสระ พุทธ

สิมมา, ปรีชา กาเพ็ชร, แคทลิยา 

เอกอุน, วิภารัตน ดําริเขม

ตระกูล, ชิษนุชา บุดดาบุญ, และ

ก่ิงแกว คุณเขต. 2552. รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ “โครงการ

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอ

การผลิตขาว ออย มันสําปะหลัง 

และขาวโพดของประเทศไทย. 

เสนอตอสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย. 

• คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  

2551.  การศึกษาสถานการณ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย. 

เสนอตอ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. 

• วิเชียร เกิดสุข, สหัสไชย คงทน 

และอรรถชัย จินตะเวช.  2547.  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตอการผลิตขาวในทุง

กุลารองไห.  วารสารสมาคม

สํารวจขอมูลระยะไกลและ

สารสนเทศภูมิศาสตร แหง

ประเทศไทย, ปที่ 5 ฉบับที่ 2 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2547. 

• สหัสไชย คงทน, วินัย ศรวัต 

และสุกิจ รัตนศรีวงษ.  2547.  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกตอการผลิต

ขาวโพด ออย และมันสําปะหลัง 

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของ

• วิเชียร เกิดสุข และวชิราพร 

เกิดสุข. 2549. การศึกษา

ความเปราะบางและการ

ปรับตัวของเกษตรกรชาวนา

ทุงกุลารองไหตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. ศูนย

เครือขายงานวิเคราะหวิจัย

และฝกอบรมการ

เปลี่ยนแปลงของโลกแหง

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง

ใต 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

ประเทศไทย: พ้ืนที่ศึกษา 

จังหวัดขอนแกน.  In 

Chinvanno, S. and A. 

Snidvongs, (eds.) The Study 

of Future Climate Changes 

Impact on Water Resource 

and Rain-fed Agriculture 

Production.  Proceedings of 

the APN CAPaBLE CB-01 

Synthesis Workshop, 

Vientiane, Lao PDR, 29 - 30 

July 2004.  SEA START RC 

Technical Report No.13. 

• สมชาย บุญประดับ, สุกิจ รัต

นศรีวงษ, วินัย ศรวัต, ปรีชา กา

เพ็ชร, แคทลิยา เอกอุน, วิภา

รัตน ดําริเขมตระกูล, อิสระ 

พุทธสิมมา และเกริก ปนเหนง

เพ็ชร.  2552.  ผลกระทบของ

ภาวะโลกรอนตอการผลิตพืชไร

หลักสามชนิดประเทศไทย.  

วารสารวิจัย มข. 14(7): 626-

649. 

• สมพร อิศวิลานนท, สุวรรณา 

ประณีตวตกุล และชนาพร คํา

วงษ.  2552.  รายงานฉบับ

สมบูรณ โครงการวิจัย การ

ประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐศาสตรของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลกตอการผลิตขาวในประเทศ

ไทย.  สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  (สกว.), 

กรุงเทพฯ. 

• ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2553.  แผนแมบทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอา

กาของโลกการผันผวนของราคา

พลังงาน และวิกฤตอาหารของ
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การปรับตัว 

โลก.  เสนอตอ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011–2015) 

7 งาน 4 งาน 5 งาน 

 • Apiratikorn, S., Sdoodee, S., 

Lerslerwong, L. and 

Rongsawat, S.  2012.  The 

Impact of Climatic Variability 

on Phenological Change, 

Yield and Fruit Quality of 

Mangosteen in Phatthalung 

Province, Southern Thailand.  

Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46:1 – 

9. 

• Apiratikorn, S., Sdoodee, S. 

and Limsakul, A.  2014.  

Climate-related Changes in 

Tropical-fruit Flowering 

Phases in Songkhla Province, 

Southern Thailand.  Research 

Journal of Applied Sciences, 

Engineering and Technology 

7(15): 3150-3158. 

• Babel, M.S., Agarwal, A., 

Swain, D.K., and Herath, S.  

2011.  Evaluation of climate 

change impacts and 

adaptation measures for rice 

cultivation in Northeast 

Thailand.  Climate Research, 

46: 137-146 pp. 

• ปรีชา กาเพ็ชร และเกริก 

ปนเหนงเพ็ชร.  2555. 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตอการผลิตออย

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของ

ประเทศไทย: พ้ืนที่ศึกษา 

จังหวัดกาฬสินธุ.  แกนเกษตร 

• Chinvanno, S. and Kerdsuk, 

V.  2013.  Mainstreaming 

Climate Change into 

Community Development 

Strategies and Plans: A Case 

Study in Thailand, Adaptation 

Knowledge Platform. Partner 

Report Series No.5. 

Stockholm Environmental 

Institute, Bangkok 

• มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาแหงประเทศไทย.  2558. 

(ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

โครงการศึกษาการปรับตัวอง

เกษตรปลูกขาวในทุงระโนดตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ.  เสนอตอ สํานักงาน

กองทนุสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.).  กรุงเทพฯ. 

• วิเชียร เกิดสุข, ศุภกร ชินวรรโณ 

และ พรวิไล ไทรโพธ์ิทอง.  

2554.  รายงานผลการวิจัย 

โครงการ การประเมินผลกระทบ 

ความเสี่ยง ความลอแหลม

เปราะบาง และแนวทางการ

ปรับตัวของระบบการเกษตรและ

สังคมเกษตรกรตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการเปลี่ยนแปลงเชิง

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต: 

กรณีศึกษาลุมนํ้า ชี-มูล.  เสนอ

ตอ สานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย.  กรุงเทพฯ. 

• วิเชียร เกิดสุข, พัชรินทร ฤชุวรา

• Babel, M.S., Agarwal, A., 

Swain, D.K., and Herath, 

S.  2011.  Evaluation of 

climate change impacts 

and adaptation measures 

for rice cultivation in 

Northeast Thailand.  

Climate Research, 46: 

137-146 pp.  

• Chinvanno, S. and 

Kerdsuk, V.  2013.  

Mainstreaming Climate 

Change into Community 

Development Strategies 

and Plans: A Case Study 

in Thailand, Adaptation 

Knowledge Platform. 

Partner Report Series 

No.5. Stockholm 

Environmental Institute, 

Bangkok.  

• ณัฐพงษ พัฒนพงษ, โสมรัศมิ 

จันทรัตน, ปรีสาร รักวาทิน 

และธนสิน ถนอมพงษพันธ.  

2557.   รายงานวิจัยฉบบั

สมบูรณ โครงการการศึกษา

กลไกการบริหารจัดการความ

เสีย่งของภาคสวนเกษตรตอ

สภาวะรุนแรงโดยระบบ

ประกันภัยพิชผล: กรณึศึกษา

ระบบเพาะปลูกขาว.  เสนอ

ตอ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, 

กรุงเทพฯ.   

1-13 
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เปราะบาง 

การปรับตัว 

40 ฉบับพิเศษ 3: 83-91. 

• วิเชียร เกิดสุข, ศุภกร ชินวรรโณ 

และ พรวิไล ไทรโพธ์ิทอง.  

2554.  รายงานผลการวิจัย 

โครงการ การประเมินผลกระทบ 

ความเสี่ยง ความลอแหลม

เปราะบาง และแนวทางการ

ปรับตัวของระบบการเกษตรและ

สังคมเกษตรกรตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการเปลี่ยนแปลงเชิง

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต: 

กรณีศึกษาลุมนํ้า ชี-มูล.  เสนอ

ตอ สานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย.  กรุงเทพฯ. 

• สายัณห สดุดี, อัศมน ลิ่มสกุล 

และนายวุฒิชัย แพงแกว.  

2557.  รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ โครงการ ความ

แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ในภาคใตของ

ประเทศไทยที่มีผลตอการผลิต

ยางพารา.  เสนอตอ สํานักงาน

กองทนุสนันสนุนการวิจัย, 

กรุงเทพฯ. 

• อัศมน ลิ่มสกุล, สายัณห สดุดี 

และวุฒิชัย แพงแกว.  2557.  

ความสมัพันธระหวางตัวแปร

ภูมิอากาศกับผลผลิตยางพารา

ในพ้ืนที่ชายฝงอาวไทยและอัน

ดามัน.  วารสารวิศวกรรม

สิ่งแวดลอมไทย 28(2-3): 67-

77. 

รักษ และนายกฤติภาส วิชา

โคตร. 2555.  รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ โครงการการปรับตัว

ของเกษตรกรชาวนาทุงกุลา

รองไหตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ.  เสนอตอ สานักงาน

กองทนุสนับสนุนการวิจัย.  

กรุงเทพฯ. 

 

• มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาแหงประเทศไทย.  

2558. (ราง) รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ โครงการศึกษา

การปรับตัวองเกษตรปลูก

ขาวในทุงระโนดตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ.  เสนอตอ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน

การวิจัย (สกว.).  กรุงเทพฯ. 

• วิเชียร เกิดสุข, ศุภกร ชินวรร

โณ และ พรวิไล ไทรโพธ์ิ

ทอง.  2554.  รายงาน

ผลการวิจัย โครงการ การ

ประเมินผลกระทบ ความ

เสี่ยง ความลอแหลม

เปราะบาง และแนวทางการ

ปรับตัวของระบบการเกษตร

และสังคมเกษตรกรตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการเปลี่ยนแปลงเชิง

เศรษฐกิจและสงัคมใน

อนาคต: กรณีศึกษาลุมนํ้า ชี-

มูล.  เสนอตอ สานักงาน

กองทนุสนับสนุนการวิจัย.  

กรุงเทพฯ. 

• วิเชียร เกิดสุข, พัชรินทร 

ฤชุวรารักษ และนายกฤติ

ภาส วิชาโคตร. 2555.  

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

โครงการการปรับตัวของ

เกษตรกรชาวนาทุงกุลา

รองไหตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ.  เสนอตอ สา

นักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย.  กรุงเทพฯ 

ปศุสัตวและการประมง 

กอนป 2553 / 

2010 

1 งาน ไมมี ไมมี 
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 • คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  

2551.  การศึกษาสถานการณ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย. 

เสนอตอ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. 

• ศรีอาภา คงดี.  2553.  การ

วิเคราะหความเสี่ยงของสภาพ

ภูมิอากาศตอการผลิตกระบือใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทและ

นครสวรรค.  ราชภัฎเพชรบูรณ

สาร 12(1): 50-61. 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011–2015) 

1 งาน 1 งาน 1 งาน 

 • หลุยส เลอเบล, ชนกันต จิตมนัส 

(บรรณาธิการ).  2558.  การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใน

ภาคเหนือของไทย: การประเมิน

ความเสี่ยงและทางเลือกในการ

ปรับตัว.  โครงการ อควาแดป.  

หนวยวิจัยสังคมและสิ่งแวดลอม, 

คณะสังคมศาสตร, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

• หลุยส เลอเบล, ชนกันต จิตมนัส 

(บรรณาธิการ).  2558.  การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใน

ภาคเหนือของไทย: การประเมิน

ความเสี่ยงและทางเลือกในการ

ปรับตัว.  โครงการอควาแดป.  

หนวยวิจัยสังคมและสิ่งแวดลอม, 

คณะสังคมศาสตร, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

• หลุยส เลอเบล, ชนกันต จิต

มนัส (บรรณาธิการ).  2558.  

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าในภาคเหนือของไทย: 

การประเมินความเสี่ยงและ

ทางเลือกในการปรับตัว.  

โครงการอควาแดป.  หนวย

วิจัยสังคมและสิ่งแวดลอม, 

คณะสังคมศาสตร, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

การระบาดของโรคและแมลง 

กอนป 2553 / 

2010 

ไมมี ไมมี ไมมี 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011–2015) 

3 งาน ไมมี ไมมี 

 • Karuppaiah, V. and   
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Sujayanad, G.K.  2012.  

Impact of Climate Change on 

Population Dynamics of 

Insect Pests.  World Journal 

of Agricultural Sciences 8 (3): 

240-246. 

• กรสิริ ศรีนิล, นุจรินทร จังขันธ, 

ธราพร ยืนยงค, กัลยธีรา คันธา, 

อัญธิกา ตนมิตร และเนตรนภา 

พุมหาน.  2557.  การ

เปลี่ยนแปลงประชากรของแมลง

ศัตรูขาวที่สําคัญในจังหวัด

เชียงรายจากผลกระทบของ

สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง.  

สัมมนาวิชาการกลุมศูนยวิจัย

ขาวภาคเหนือตอนบนและ

ภาคเหนือตอนลาง ประจําป 

2557 ณ โรงแรมแกรนด ฮิลล รี

สอรท แอนด สปา จังหวัด

นครสวรรค, 25-26 มีนาคม 

2557. หนา 211-224. 

• นุจรินทร จังขันธ, ปยะพันธ ศรี

คุม, กรสิริ ศรีนิล, ธราพร ยืนยง 

และกัลยธีรา คันธา.  2557.  ผล

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศตอการระบาดของโรค

ขาว จังหวัดเชียงรายและพะเยา.  

สัมมนาวิชาการกลุมศูนยวิจัย

ขาวภาคเหนือตอนบนและ

ภาคเหนือตอนลาง ประจําป 

2557 ณ โรงแรมแกรนด ฮิลล รี

สอรท แอนด สปา จังหวัด

นครสวรรค, 25-26 มีนาคม 

2557: 104-109. 

ทรัพยากรนํ้า 

กอนป 2553 / 

2010 

 11 งาน  1 งาน  3 งาน 

 • Chaowiwat, W. and 

Likitdecharote, K. 2009.  

Effect of climate change on 

• สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2553.  รายงาน

• Koch, M.  2008.  

Challenges for future 

sustainable water 
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potential evapotranspiration 

case study: lower Chaopraya 

basin.  In proceeding of the 1 

NPRU Academic Conference: 

75-83. 

• Eastham, J., F. Mpelaskoka, 

M. Mainuddin, Ticehurst C, P. 

Dyce, G. Hodgson, R. Ali, 

and M. Kirby. 2008. Mekong 

River Basin Water Resources 

Assessment: Impacts of 

Climate Change. CSIRO: 

Water for a Healthy Country 

National Research Flagship. 

• Noimunwai, W.  2008.  

Estimation of potential 

evapotranspiration under 

climate change using data 

mining: a case study of 

Thailand.   Thesis of master 

degree of Science 

(Appropriate Technology for 

resources and environmental 

development), Faculty of 

Environment and resource 

studies, Mahidol University. 

• Rojrungtavee, C.  2009.  

Assessment of water supply 

and demand under future 

climate change conditions in 

the Maeklong river basin, 

Thailand.  Thesis of master 

degree of engineering in 

water engineering and 

management, Asian Institute 

of Technology. 

• Southeast Asia START 

Regional Center.  2006.  

Final technical report AIACC 

AS07: Southeast Asia 

ฉบับสุดทาย Climate Change 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ภายใตโครงการเตรียมการจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11.  เสนอ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ.  กรุงเทพฯ. 

• สุจริต คูณนกุลวงศ.  2553.  

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ของไทยและผลกระทบตอดาน

นํ้า.  หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบ

การจัดการแหลงนํ้า, คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

resources management in 

the face of climate change. 

• สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2553.  

รายงานฉบับสุดทาย Climate 

Change การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก ภายใต

โครงการเตรียมการจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11.  

เสนอ สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  

กรุงเทพฯ. 

• สุจริต คูณนกุลวงศ.  2553.  

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ของไทยและผลกระทบตอ

ดานนํ้า.  หนวยปฏิบัติการ

วิจัยระบบการจัดการแหลงนํ้า

, คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

Regional vulnerability to 

changing water resource and 

extreme hydrological events 

due to climate change.  

Southeast Asia START 

Regional Center Technical 

Report No.15, Bangkok, 

Thailand. 

• Southeast Asia START 

Regional Center and WWF.  

2008.  Climate change 

impacts in Krabi province, 

Thailand.   

• คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  

2551.  การศึกษาสถานการณ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย. 

เสนอตอ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. 

• เฉลิมรัฐ แสงมณี.  2552.  ผล

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีตอปริมาณนํ้าที่

สามารถนํามาใชในลุมนํ้าชี.  

วารสารวิจัย มข. 14(7): 601-

610. 

• สนิท วงษา, ชัยวัฒน เอกวัฒน

พานิชย และ เกรียงไกร ตรีฤทธิ

วิทยา.  2552.  ผลกระทบของ

ภาวะโลกรอนตอพฤติกรรมทาง

ชลศาสตรและความเค็มของแม

นํ้าทาจีน.  บทความวิชาการใน 

The 4th THAICID National 

SYMPOSIUM, 19 มิถุนายน 

2552 โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

กรุงเทพ. 

• สิทธิพงษ ศุภผลา. 2553.  

ผลกระทบของภาวะโลกรอนที่มี

ตอสภาพทางชลศาสตรและ

ความเค็มบริเวณอาวไทย. 

วิทยาศาสตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, 

กรุงเทพฯ: คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

• สุจริต คูณนกุลวงศ.  2553.  

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ของไทยและผลกระทบตอดาน

นํ้า.  หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบ

การจัดการแหลงนํ้า, คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.   

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011–2015) 

9 งาน 1 งาน 1 งาน 

 • ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย

และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง

ของโลกแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2554.  รายงาน

ฉบับสมบูรณโครงการศึกษาดาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตและการปรับตัวของ

ภาคสวนที่สําคัญ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ.  

• Chulalongkorn.  2013.  The 

Impact of Climate Change on 

• Mott MacDonald.  2011.  

Hydro-Agronomic-Economic 

Model for Mekong River 

Basin and Local Adaptation in 

Thailand. National Final 

Report submitted to World 

Bank. 

• Chulalongkorn.  2013.  

The Impact of Climate 

Change on Irrigation 

Systems and Adaptation 

Measures (Dam Operation 

Analysis).  Research 

Report submitted to JIID, 

February. 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

Irrigation Systems and 

Adaptation Measures (Dam 

Operation Analysis).  

Research Report submitted to 

JIID, February. 

• Kure, S. and Tebakari, T.  

2012.  Hydrological impact of 

regional climate change in the 

Chao Phraya River Basin, 

Thailand.  Hydrological 

Research Letters 6(2012): 53-

58. 

• Mott MacDonald.  2011.  

Hydro-Agronomic-Economic 

Model for Mekong River 

Basin and Local Adaptation in 

Thailand. National Final 

Report submitted to World 

Bank. 

• Ogata T., Valeriano, O.C.S., 

Yoshimura C., 

Liengcharernsit, W. and 

Hirabayashi Y.  2012. Past 

and future hydrological 

simulations of Chao Phraya 

river basin.  Journal of Japan 

Society of Civil Engineers, 

Ser.B1 (Hydraulic 

Engineering), Vol. 68, No.4: 

I_97 - I_102. 

• Tachikawa, Y., Wichakul, S. 

and Yorozu, K.  2012.  

Rainfall-Runoff Simulation for 

the 2011 Flood in Thailand 

and Water Resources 

Prediction Research under a 

Changing Climate.  In 2012 

AIT-NUS-ITB-KU Join 

Symposium on Human 

Security Engineering, 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

Bangkok, Thailand, 

November 19-20, 2012. 

• Saraphirom, P., Wirojanagud, 

W. and Srisuk, K.  2013(a).  

Impact of climate change on 

waterlogging and salinity 

distributions in Huai Khamrian 

subwatershed, NE 

ThailandEnviron Earth Sci 70: 

887–900. 

• Saraphirom, P., Wirojanagud 

W. and Srisuk K.  2013(b).  

Potential Impact of Climate 

Change on Area Affected by 

Waterlogging and Saline 

Groundwater and 

Ecohydrology Management in 

Northeast Thailand. 

Environment Asia 6(1) (2013) 

19-28. 

• Pratoomchai, W., Kazama, 

S., Hanasaki, N. and 

Ekkawatpanit C.  2014.  A 

projection of groundwater 

resources in the Upper Chao 

Phraya River basin in 

Thailand.  Hydrological 

Research Letters 8(1), 20–26. 

ระบบนิเวศวิทยาและชีวกายภาพ 

กอนป 2553 / 

2010 

5 งาน 2 งาน 1 งาน 

 • Dutta, D. and Niu, S.  2005.  

Impacts of Sea Level Rising 

on Flooding in Coastal Cities: 

A Case Study in Bangkok, 

Thailand.  SEISAN KENKYU, 

57(4): 334-337. 

• Trisurat, Y., Alkemade, R. 

and Alets, E.  2009.  

• Southeast Asia START 

Regional Center and WWF.  

2008.  Climate change 

impacts in Krabi province, 

Thailand 

• สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2553.  รายงาน

• Southeast Asia START 

Regional Center and 

WWF.  2008.  Climate 

change impacts in Krabi 

province, Thailand. 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

Projecting forest tree 

distributions and adaptation to 

climate change in northern 

Thailand.  Journal of Ecology 

and Natural Environment, 

1(3): 55-63. 

• Southeast Asia START 

Regional Center and WWF.  

2008.  Climate change 

impacts in Krabi province, 

Thailand. 

• คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  

2551.  การศึกษาสถานการณ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย. 

เสนอตอ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. 

• สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2553.  รายงาน

ฉบับสุดทาย Climate Change 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ภายใตโครงการเตรียมการจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11.  เสนอ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ.  กรุงเทพฯ. 

ฉบับสุดทาย Climate Change 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ภายใตโครงการเตรียมการจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11.  เสนอ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ.  กรุงเทพฯ. 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011- 2015) 

5 งาน 3 งาน 2 งาน 

 • Sojisuporn, S., Sangmanee, 

C and Wattayakorn, G.  2013.  

Recent estimate of sea-level 

rise in the Gulf of Thailand.  

• บริษัท เทสโก จํากัด.  2555.  

โครงการวิเคราะหสถานการณ

จําลอง ผลกระทบจากการ

เพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอ

• บริษัท เทสโก จํากัด.  2555.  

โครงการวิเคราะห

สถานการณจําลอง 

ผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้น
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

Maejo Int. J. Sci. Technol. 7 

(Special Issue): 106-113. 

• กิรพัฆน พชรพิชชากร และ สม

ปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง.  2555.  

การเปลี่ยนแปลงของ

ระดับนํ้าทะเลในประเทศไทย.  

วิศว-สารลาดกระบัง 56 29(3): 

55-60. 

• บริษัท เทสโก จํากัด.  2555.  

โครงการวิเคราะหสถานการณ

จําลอง ผลกระทบจากการ

เพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอ

พ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทย

ตอนบน.  เสนอตอ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพฯ. 

• ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย

และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง

ของโลกแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2554.  รายงาน

ฉบับสมบูรณโครงการศึกษาดาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตและการปรับตัวของ

ภาคสวนที่สําคัญ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 

• ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

2556.  รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการอนุวัติสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการ

พ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทย

ตอนบน.  เสนอตอ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพฯ. 

• ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย

และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง

ของโลกแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2554.  รายงาน

ฉบับสมบูรณโครงการศึกษาดาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตและการปรับตัวของ

ภาคสวนที่สําคัญ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ 

• ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

2556.  รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการอนุวัติสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.  

เสนอตอ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม.  410 หนา   

ของระดับนํ้าทะเลตอพ้ืนที่

ชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน.  

เสนอตอ กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม.  กรุงเทพฯ. 

• ศูนยวิจัยปาไม คณะวน

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

2556.  รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการอนุวัติสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. 410  หนา   
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.  

เสนอตอ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม.  410 หนา   

ภัยพบิัติธรรมชาติ (ดินถลม) 

กอนป 2553 / 

2010 

ไมมี ไมมี ไมมี 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(201 –2015) 

1 งาน 1 งาน ไมมี 

 • ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

ปฐพีและฐานราก.  2557.  

รายงานฉบับสมบูรณ ความ

เปนไปไดและความถี่ของการ

เกิดอุทกภัย/ ดินถลมจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ 

ภาวะโลกรอน: พ้ืนที่ศึกษา

ภาคเหนือ. คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

กรุงเทพฯ.   

• ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

ปฐพีและฐานราก.  2557.  

รายงานฉบับสมบูรณ ความ

เปนไปไดและความถี่ของการ

เกิดอุทกภัย/ ดินถลมจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ 

ภาวะโลกรอน: พ้ืนที่ศึกษา

ภาคเหนือ. คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

กรุงเทพฯ.   

 

การต้ังถ่ินฐาน ชุมชน ผังเมือง และโครงสรางพื้นฐาน 

กอนป 2553 / 

2010 

3 งาน 1 งาน 1 งาน 

 • Parkpoom, S. and Harrison, 

G.P.  2008. Analyzing the 

impact of climate change on 

future electricity demand in 

Thailand.  IEEE Transactions 

on Power Systems, 23(3): 

1441-1448 

• Panya Consultants.   2009.  

Final Report Climate Change 

Impact and Adaptation Study 

for Bangkok Metropolitan 

Region.  World Bank. 

• Southeast Asia START 

• Panya Consultants. 2009.  

Final Report Climate Change 

Impact and Adaptation Study 

for Bangkok Metropolitan 

Region.  World Bank. 

• Panya Consultants.  2009.  

Final Report Climate 

Change Impact and 

Adaptation Study for 

Bangkok Metropolitan 

Region.  World Bank. 
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

Regional Center.  2006.  

Final technical report AIACC 

AS07: Southeast Asia 

Regional vulnerability to 

changing water resource and 

extreme hydrological events 

due to climate change.  

Southeast Asia START 

Regional Center Technical 

Report No.15, Bangkok, 

Thailand. 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011–2015) 

2 งาน 6 งาน 5 งาน 

 • Raks Thai Foundation and 

CARE Deutschland-

Luxemburg e.V.  2013.  

Climate Vulnerability and 

Capacity Analysis Report: 

The South of Thailand.  

Building Coastal Resilience to 

Reduce Climate Change 

Impact in Thailand and 

Indonesia Project (BCR CC).  

Bangkok, Thailand. 

• ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย

และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง

ของโลกแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2554.  รายงาน

ฉบับสมบูรณโครงการศึกษาดาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตและการปรับตัวของ

ภาคสวนที่สําคัญ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

• Chinvanno, S. 2013.  A 

holistic approach to climate 

change vulnerability and 

adaptation assessment: Pilot 

study in Thailand.  Adaptation 

Knowledge Platform, Partner 

Report Series No. 4. 

Stockholm Environment 

Institute, Bangkok 

• Raks Thai Foundation and 

CARE Deutschland-

Luxemburg e.V.  2013. 

Climate Vulnerability and 

Capacity Analysis Report: 

The South of Thailand.  

Building Coastal Resilience to 

Reduce Climate Change 

Impact in Thailand and 

Indonesia Project (BCR CC).  

Bangkok, Thailand. 

• ณัชวิชญ ติกุล และสืบพงศ ทอง

ดี.  2558.  (ราง) รายวิจัยฉบับ

สมบูรณ โครงการศึกษาการ

พัฒนารูปแบบชุมชนและที่อยู

อาศัยของผูมีรายไดนอยใน

จังหวัดเชียงใหมเพ่ือรับมือกับ

• Kulpraneet, A.  2013.  

Coastal household 

adaptation cost 

requirements to sea level 

rise impacts.  Mitig Adapt 

Strateg Glob Change 

18:285-302. 

• ธริณี รามสูต และประติมา 

น่ิมเสมอ.  2556. รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณโครงการ

บานพักอาศัยพ้ืนถิ่นกับ

ความสามารถในการรับมือ

ตอความเสี่ยงจากผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาชุมชน

ริมนํ้า อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา.  เสนอตอ 

สานักงานกองทนุสนับสนุน

การวิจัย.  กรุงเทพฯ. 

• ณัชวิชญ ติกุล และสืบพงศ 

ทองดี.  2558.  (ราง) ราย

วิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ

ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

ชุมชนและที่อยูอาศัยของผูมี

รายไดนอยในจังหวัด

เชียงใหมเพ่ือรับมือกับความ
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ กรณีศึกษานาทวม.  

เสนอตอ สานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย.  กรุงเทพฯ 

• ธริณี รามสูต และประติมา น่ิม

เสมอ.  2556. รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณโครงการบานพักอาศัย

พ้ืนถิ่นกับความสามารถในการ

รับมือตอความเสี่ยงจาก

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาชุมชน

ริมนํ้า อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา.  เสนอตอ 

สานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย.  กรุงเทพฯ. 

• วนารัตน กรอิสรานุกูล.  2556.  

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ แนว

ทางการวางแผนดานผังเมือง

เพ่ือรองรับความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 

กรณีศึกษาปญหานํ้าทวมและ

แนวทางการจัดการนํ้าทวมใน

เขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุ

ราษฎรธานี.  เสนอตอ สา

นักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย.  กรุงเทพฯ. 

• ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย

และฝกอบรมการเปลีย่นแปลง

ของโลกแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2554.  รายงาน

ฉบับสมบูรณโครงการศึกษาดาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตและการปรับตัวของ

ภาคสวนที่สําคัญ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

เสีย่งจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ กรณีศึกษานา

ทวม.  เสนอตอ สานักงาน

กองทนุสนับสนุนการวิจัย.  

กรุงเทพฯ. 

• วนารัตน กรอิสรานุกูล.  

2556.  รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ แนวทางการ

วางแผนดานผังเมืองเพ่ือ

รองรับความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ: กรณีศึกษา

ปญหานํ้าทวมและแนว

ทางการจัดการนํ้าทวมในเขต

ผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุ

ราษฎรธานี.  เสนอตอ สา

นักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย.  กรุงเทพฯ. 

• ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และศูนยเครือขายงาน

วิเคราะห วิจัยและฝกอบรม

การเปลี่ยนแปลงของโลกแหง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2554.  

รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการศึกษาดาน

ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และความแปรปรวนของ

สภาพภูมิอากาศในอนาคต

และการปรับตัวของภาคสวน

ที่สําคัญ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ 
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เปราะบาง 

การปรับตัว 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ 

สุขภาพอนามยั 

กอนป 2553 / 

2010 

2 งาน ไมมี ไมมี 

 • Jonathan, A.P., Willem, J.M., 

Martens, D.A. Focks and 

Theo, H. J.  1998.   Dengue 

fever epidemic potential as 

projected by general 

circulation model of global 

climate change.  

Environmental Health 

Perspectives, 106 (3): 147-

153. 

• คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  

2551.  การศึกษาสถานการณ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย. 

เสนอตอ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. 

  

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011–2015) 

2 งาน ไมมี ไมมี 

 • ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย

และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง

ของโลกแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  2554.  รายงาน

ฉบับสมบูรณโครงการศึกษาดาน
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เปราะบาง 

การปรับตัว 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตและการปรับตัวของ

ภาคสวนที่สําคัญ.  เสนอตอ 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ.   

• Pinichka, C., Bhaktikul, K., 

Sucharitakul, S., and 

Bundhamcharoen, K.  2013.  

Malaria epidemics under 

climate change scenarios in 

Thailand.  J. Environ. Res. 

35(2): 1-11. 

การทองเที่ยว 

กอนป 2553 / 

2010 

1 งาน 1 งาน ไมมี 

 • ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2552.  รายงานฉบับสมบรูณ 

โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผล

กระทบของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตตอคลัส

เตอรการทองเที่ยวของไทย. 

เสนอตอ กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา. 

• ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2552.  รายงานฉบับสมบรูณ 

โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผล

กระทบของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตตอคลัส

เตอรการทองเที่ยวของไทย. 

เสนอตอ กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา. 

 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(201 –2015) 

ไมมี ไมมี ไมมี 

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

กอนป 2553 / 

2010 

ไมมี ไมมี ไมมี 

5 ปลาสุด  

(2554 – 2558) 

/(2011–2015) 

1 งาน 1 งาน ไมมี 

 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ  
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 ผลกระทบ ความเสี่ยงและภาวะ

เปราะบาง 

การปรับตัว 

นทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และศูนยเครือขาย

งานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรม

การเปลี่ยนแปลงของโลกแหง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  

2554.  รายงานฉบับสมบรูณ 

โครงการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจกในภาคอุตสาหกรรม 

โครงการยอยที่ 2 การศึกษา

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตอ

ภาคอุตสาหกรรมและมาตรการ

รองรับผลกระทบ. เสนอตอ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 

นทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และศูนยเครือขาย

งานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรม

การเปลี่ยนแปลงของโลกแหง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  

2554.  รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจกในภาคอุตสาหกรรม 

โครงการยอยที่ 2 การศึกษา

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตอ

ภาคอุตสาหกรรมและมาตรการ

รองรับผลกระทบ. เสนอตอ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 

 

1.1.1 การเกษตรกรรม 

การศึกษาดานผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตรสวนใหญแลวจะเปนการศึกษาถึง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอการเพาะปลูกพืช โดยเนนศึกษาพืชไรนาเปนหลัก มีการศึกษาถึงไมยืนตน

บาง ไดแก ยางพาราและปาลมนํ้ามัน เปนตน และมีการศึกษาถึงเร่ืองสัตวเล้ียงเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

1.1.1.1  การเพาะปลูกพืช 

การศึกษาดานผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงพื้นที่

การเกษตรสวนใหญเปนระบบเกษตรที่อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก  การเปล่ียนแปลงรูปแบบของภูมิอากาศในลักษณะตาง ๆ 

ไดแก อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น หรือรูปแบบการกระจายตัวของฝนในชวงฤดูฝนเปล่ียนแปลงไปในอนาคตจะสงผลกระทบ

โดยตรงตอผลผลิตทางการเกษตร  การศึกษาในระยะที่ผานมามีการใชเทคนิคตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช

แบบจําลองผลผลิตการเกษตร และใชขอมูลการคาดการณภูมิอากาศอนาคตในการวิเคราะหผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตการเกษตร โดยใชขอมูลในการประเมินผลผลิตในอนาคตภายใตสถานการณที่สภาพ

อากาศเปล่ียนแปลงไป ไดแก คุณสมบัติของดิน คาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (genetic coefficient) สําหรับพืชที่ศึกษา 

ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชรวมกับขอมูลสภาพอากาศจากการคาดการณภูมิอากาศอนาคต 

• การศึกษาในระยะแรก ไดมีการจําลองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตขาว โดย

แบบจําลอง ORYZA1 และ SIMRIW ภายใตสถานการณจําลองสภาพภูมิอากาศซ่ึงเปนผลจาก

แบบจําลองภูมิอากาศโลก 3 แบบจําลอง คือ GFDL, GISS และ UKMO ภายใตเงื่อนไขสถานการณ

จําลองที่กาชคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นสองเทา ซ่ึงโดยปกติแลวการที่กาซ
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คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นจะสงผลใหผลผลิตเพิ่ม แตหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทําใหผลผลิตลดลง ผล

จากแบบจําลองภูมิอากาศโลกทั้ง 3 แบบจําลองแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิในอนาคตจะสูงขึ้นประมาณ      

4-5°C และปริมาณฝนเพิ่มขึ้น 8-15 เปอรเซ็นต โดยผลจากแบบจําลอง ORYZA แสดงวาผลผลิตขาว

ของประเทศไทยในอนาคตภายใตเงื่อนไขสภาพภูมิอากาศอนาคตจากแบบจําลองทั้ง 3 จะเปล่ียนแปลง

ไป โดยอยูในชวงระหวาง +9.3 เปอรเซ็นต ถึง -0.9 เปอรเซ็นต และการคาดการณโดยแบบจําลอง 

SIMRIW พบวาผลผลิตขาวในอนาคตจะเปล่ียนแปลงอยูในชวง +9.4 เปอรเซ็นต ถึง -11.6 เปอรเซ็นต 

(Matthews et al, 1977) 

การกําหนดสถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ตายตัวน้ันไมไดเปนตัวแทนการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ในอนาคตที่เหมาะสมเน่ืองจากรูปแบบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไมไดมีลักษณะเดียวกันตลอดทั้งป หรือมีลักษณะ

เดียวกันทุกฤดูกาล สถานการณจําลองภูมิอากาศในอนาคตที่มีความละเอียดสูงจะเปนการใหขอมูลภูมิอากาศในอนาคต

โดยแสดงถึงการเปล่ียนแปลงรายวันซ่ึงแสดงความแปรปรวนของสภาพอากาศตลอดฤดูกาลน้ันเปนชุดขอมูลที่ดีกวาใน

การนํามาใชวิเคราะหผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต 

• การศึกษาอีกชิ้นหน่ึงในระยะตอมาไดมีการวเิคราะหผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศตอผลผลิต

ขาว 3 พื้นที่ในประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย สกลนคร และสระแกว โดยแบบจําลองผลผลิต

การเกษตร Decision Support System for Agro Technology Transfers (DSSAT version 4.0) และใช

ขอมูลสภาพอากาศรายวันในอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM ซ่ึงประกอบดวยขอมูลอุณหภูมิ

สูงสุดและต่ําสุด ปริมาณฝน รังสีจากดวงอาทิตย ประกอบกับรูปแบบการจัดการทางการเกษตรและ

คุณสมบัติของดิน โดยนํามาคํานวณผลผลิตขาวในอนาคต ผลจากแบบจําลองแสดงถึงผลผลิตขาว

ภายใตสถานการณจําลองภูมิอากาศ 3 สถานการณดวยกัน ไดแก ชวงปฐานซ่ึงเปนการคํานวณผลผลิต

ภายใตภูมิอากาศจําลองโดยสถานการณที่มคีวามเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ 360 

หน่ึงสวนในลานสวน (ppm) และเปรียบเทียบกับสถานการณภายใตภูมิอากาศอนาคตเมื่อกาซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 540 และ 720 หน่ึงสวนในลานสวน โดยการคํานวณในแต

ละเงื่อนไขน้ันครอบคลุมระยะเวลา 10 ป (ทศวรรษที่ 1980s, 2040s และ 2070s) ผลจากแบบจําลอง

แสดงถึงการเปล่ียนแปลงผลผลิตขาวเพียงเล็กนอย แตอยางไรก็ดี ภายใตสภาพภูมิอากาศอนาคตเมื่อ

กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 720 หน่ึงสวนในลานสวนน้ัน แมวาผลผลิตขาวโดย

เฉล่ียเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย แตความแปรปรวนของผลผลิตรายปในระยะเวลาน้ันก็เพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน 

โดยพื้นที่ทั้งสามจังหวัด มีผลผลิตขาวโดยเฉล่ียในชวงปฐาน 2,522 (+216) กิโลกรัมตอเฮกตาร ภายใต

เงื่อนไขสภาพภูมิอากาศที่มีกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 540 หน่ึงสวนในลานสวน  

ผลผลิตขาวโดยเฉล่ียจะเปน  2,552 (+270) กิโลกรัมตอเฮกตารและภายใตเงื่อนไขสภาพภูมิอากาศที่มี

กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 720 หน่ึงสวนในลานสวน จะมีผลผลิตขาวโดยเฉล่ีย

คือ 2,836 (+540) กิโลกรัมตอเฮกตาร  นอกจากน้ัน ยังพบวาเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตขาวในปที่ฝนตก

นอย ฝนตกปานกลางและฝนตกมาก ภายใตเงื่อนไขสภาพภูมิอากาศทั้ง 3 สถานการณจําลองแลว 

พบวาผลผลิตขาวไมแตกตางกันมากนัก (Buddhaboon et al, 2005) 

• นอกจากน้ี ยังมีการจําลองผลผลิตขาวบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยขอมูลจากแบบจําลอง

ผลผลิตจาก DSSAT และขอมูลภูมิอากาศจากแบบจําลอง CCAM ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศจะสงผลดีตอผลผลิตขาวในพื้นที่ดังกลาว สภาพอากาศในอนาคตทําใหผลผลิตจากขาวมี

แนวโนมที่จะเพิ่มขึน้ โดยอยูในชวง +1.48 เปอรเซ็นต ถึง +15.29 เปอรเซ็นต และในบางพื้นที่ผลผลิตจะ
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สูงขึ้น 10-15 เปอรเซ็นต (Southeast Asia START Regional Center 2006 และ Chinvanno et al, 

2008a) และผลจากการวิเคราะหขาวหอมพันธุขาวดอกมะลิ KDML 105 บริเวณทุงกุลารองไห ก็ไดผลดี

ขึ้นเชนเดียวกัน (วิเชียร และคณะ, 2547) 

การใชขอมูลจากสถานการณจําลองที่แตกตางและการใชเคร่ืองมือในการศึกษาตางกัน ทําใหไดผลการ

ประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตการเกษตรที่แตกตางกัน (Agarwal, 2008)  

• การวิเคราะหผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตตอผลผลิตขาวในชวงทศวรรษ ค.ศ. 

2020, 2050 และ 2080 ในจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแกน และรอยเอ็ด โดยใชแบบจําลองการ

เจริญเติบโตของขาว CRES และใชขอมูลภูมิอากาศในอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 

GCM A2 ซ่ึงไดทําการคํานวณเพิ่มรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS  แสดง

ใหเห็นวาผลผลิตขาวมแีนวโนมลดลง 24 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในชวงปฐาน ในป ค.ศ.

1997-2006 (พ.ศ.2540-2549) โดยผลผลิตที่คาดการณวาจะลดลง ไดแก ขาวสายพันธุ KDML105 (ขาว

ขาวดอกมะลิ 105) โดยลดลง 15 เปอรเซ็นต และขาวสายพันธุ RD6 (กข 6) ลดลง 5.5 เปอรเซ็นต ซ่ึง

คาดวาเกิดจากการที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ในทางตรงขาม เมื่อกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นทุก ๆ 100 

หน่ึงสวนในลานสวน (ppm)  ผลผลิตขาวสายพันธุ KDML 105 จะเพิ่มขึ้น 8.7 เปอรเซ็นต และสายพันธุ 

RD6 จะเพิ่มขึ้น 17.5 เปอรเซ็นต (Agarwal, 2008; และ Babel et al, 2011) 

นอกจากการศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตขาวแลว มีการศึกษาถึง

ผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรพืชไรที่เปนพืชเศรษฐกิจหลักชนิดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ไดแก ขาวโพด ออย มัน

สําปะหลัง ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่แตกตางกัน  

• การศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอพืชไรในพื้นที่จังหวัดขอนแกน (สหัสชัย และ

คณะ, 2547) พบวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศทําใหผลผลิตขาวโพดและออยในจังหวัดขอนแกนเพิ่มขึ้น 

แตผลผลิตจากมันสําปะหลังมีแนวโนมลดลง  

o ในกรณีของการปลูกขาวโพดน้ัน การปรับเปล่ียนการใหปุยจะชวยลดปญหาจากความแปรปรวน

ของผลผลิตที่เกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และยังชวยลดจํานวนวันออก

ดอก 2-4 วัน และวันสุกแก 3-10 วัน   

o ในกรณีของการปลูกออยน้ัน เมื่อกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการเติบโตของ

ออยจะส้ันลง อยางไรก็ตาม มวลชีวภาพของออยที่ระยะใบที่ 14 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย และ

ในปที่มีฝนตกมากภายใตสภาพอากาศเมื่อกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น มวลชีวภาพของออย

ที่ระยะใบที่ 14 จะลดลง แตในปที่ฝนตกนอยในอนาคตมวลชีวภาพของออยที่ระยะใบที่ 14 จาก

นํ้าตาลออยและลําตนมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  

o ผลผลิตจากสําปะหลังน้ันมีแนวโนมลดลงในปที่ฝนตกนอยและฝนตกปานกลาง แตจะเพิ่มขึ้น

อย า งมากในปที่ มี ฝนมากภายใต สภาพอากาศอนาคต เมื่ อความ เข มข นของก าซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นเปน 540 และ 720 หน่ึงสวนในลานสวน นอกจากน้ี 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศยังสงผลใหวนัแตกก่ิงของมนัสําปะหลังเกิดเร็วขึน้ภายใตสภาพอากาศ

ที่ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปน 540 และ 720 หน่ึงสวนในลานสวน สวน

คาดัชนีการเก็บเก่ียวลดลงเมื่อกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น แตคาดัชนีของพื้นที่ผิวใบ (leaf 

area index) จะเพิ่มขึ้น ยกเวนในชวงปที่มีฝนตกนอย  
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• นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาซ่ึงพบผลกระทบในทางบวกจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตออยใน

จังหวัดขอนแกนและจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดใชเคร่ืองมือและชุดขอมูลเดียวกัน (Jintrawet and 

Prammanee, 2005) 

การประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตทางการเกษตรที่ไดมีการศึกษาโดยละเอียด

ที่สุดในระยะที่ผานมาเปนการศึกษาภายใตโครงการ ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอผลผลิตขาว ออย มันสําปะหลังและ

ขาวโพดของประเทศไทย ซ่ึงเปนโครงการวิจัยภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เกริก และ

คณะ, 2552 และ สมชาย และคณะ, 2552)  

• การประเมินผลกระทบตอพืชไรนาเศรษฐกิจในโครงการวิจัย ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอผลผลิตขาว 

ออย มันสําปะหลังและขาวโพดของประเทศไทย (เกริก และคณะ, 2552) ไดใชแบบจําลองผลผลิต

การเกษตร DSSAT4 โดยใชขอมูลภูมิอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 GCM A2 

และ B2 ตลอดชวงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงไดทําการคํานวณเพิ่มรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับ

ทองถิ่น PRECIS และไดผลสรุปวา เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตในอนาคตโดยมองภาพรวมที่เปนคาเฉล่ีย

ของหวงเวลาน้ัน ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปไมไดรับผลกระทบที่รุนแรงจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ยกเวน มันสําปะหลัง แตรูปแบบความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตจะ

สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนสูงขึ้นกวาปจจุบัน นอกจากน้ัน ถึงแมวาผลผลิต

โดยรวมของประเทศจะไมมีการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงมากนัก แตพบวาบางพื้นที่จัดไดวาเปนพื้นที่วิกฤต

ตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงผลผลิตในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงมาก ทั้งน้ีพื้นที่วิกฤตไดแก 

พื้นที่ทํานานํ้าฝนหรือขาวนาป ตลอดจนพื้นที่ปลูกออยและมันสําปะหลังทางภาคเหนือของประเทศ และ

ในชวงฤดูแลง พื้นทํานาขาวและพื้นที่เพาะปลูกขาวโพด ที่ไดรับผลกระทบจะขยายขอบเขตไปในหลาย

พื้นที่ (รูปที่ 1.4-1.8) ผลจากการประเมินพบวา สาเหตุหลักที่ทําใหผลผลิตขาวลดลงไดแก ธาตุอาหารใน

ดิน และการกระจายตัวของฝน สวนสาเหตุที่ผลผลิต มันสําปะหลังลดลง เน่ืองจากคุณสมบัติของดินและ

ปริมาณนํ้าฝนที่ไมสัมพันธกันการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเปนปญหาหลักในบริเวณภาคเหนือตอนลางและ

ผลผลิตขาวโพดที่ลดลงเน่ืองจากการขาดนํ้าในระยะออกดอก โดยเฉพาะในชวงขาวโพดออกไหมและ

ชวงที่ปรากฏชอเกสรตัวผู (เกริก และคณะ, 2552) 

 
 

  
 

รูปที่ 1.4  การเปล่ียนแปลงผลผลิตขาวนานํ้าฝน/ขาวนาป ภายใตสภาพภูมิอากาศระยะตาง ๆ ใน

อนาคต (ก) พ.ศ.2523-2532  (ข) พ.ศ.2573-2582  (ค) พ.ศ.2633-2642 

(ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

นอยกวา  40 

40   –  80  

80   –  120 

120 –  160 

160 –  200  

ผลผลิตเทียบ

กับปฐาน (%) 

 

นอยกวา  40 

40   –  80  

80   –  120 

120 –  160 

160 –  200  

ผลผลิตเทียบ

กับปฐาน (%) 

 

นอยกวา  40 

40   –  80  

80   –  120 

120 –  160 

160 –  200  

ผลผลิตเทียบ

กับปฐาน (%) 

1980-89 2030-39 2090-99 

ก. ข. ค. 
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รูปที่ 1.5  การเปล่ียนแปลงผลผลิตขาวนาชลประทานฤดูแลง/ขาวนาปรัง ภายใตสภาพภูมิอากาศระยะ

ตาง ๆ ในอนาคต (ก) พ.ศ.2523-2532  (ข) พ.ศ.2573-2582  (ค) พ.ศ.2633-2642 

 (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

 

 
 

 

 

 

  

รูปที่ 1.6  การเปล่ียนแปลงผลผลิตออยภายใตสภาพภมูิอากาศระยะตาง ๆ ในอนาคต 

(ก) พ.ศ.2523-2532  (ข) พ.ศ.2573-2582  (ค) พ.ศ.2633-2642 

 (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

  

ป 2030-39

 

นอยกวา  40 

40   –  80  

80   –  120 

120 –  160 

160 –  200  

ผลผลิตเทียบ

กับปฐาน (%) 

 

นอยกวา  40 

40   –  80  

80   –  120 

120 –  160 

160 –  200  

ผลผลิตเทียบ

กับปฐาน (%) 

 

นอยกวา  40 

40   –  80  

80   –  120 

120 –  160 

160 –  200  

ผลผลิตเทียบ

กับปฐาน (%) 

1980-89 2030-39 2090-99 

1980-89 2030-39 2090-99 

ผลผลิตอ้อย (ตนั/ไร่) 

นอยกวา 3.5 

3.5 –  6.5  

6.5 –  9.5  

9.5 –  12.5  

12.5 –  15.5  

มากกวา 15.5 

ผลผลิตอ้อย (ตนั/ไร่) 

นอยกวา 3.5 

3.5 –  6.5  

6.5 –  9.5  

9.5 –  12.5  

12.5 –  15.5  

มากกวา 15.5 

ก. ข. ค. 

ก. ข. ค. 
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รูปที่ 1.7  การเปล่ียนแปลงผลผลิตมันสําปะหลังภายใตสภาพภมูิอากาศระยะตาง ๆ ในอนาคต 

 (ก) พ.ศ.2523-2532  (ข) พ.ศ.2573-2582  (ค) พ.ศ.2633-2642 

 (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552)  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

รูปที่ 1.8  การเปล่ียนแปลงผลผลิตขาวโพดภายใตสภาพภูมิอากาศระยะตาง ๆ ในอนาคต 

 (ก) พ.ศ.2523-2532  (ข) พ.ศ.2573-2582  (ค) พ.ศ.2633-2642 

 (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

เน่ืองจากในปจจุบัน พื้นที่เพาะปลูกออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และผลการศึกษา

ของ เกริก และคณะ (2552) ระบุวาพื้นที่ผลิตออยที่ไดรับผลกระทบสวนใหญอยูในพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในระดับที่วิกฤติบางสวนอยูในจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงเปนพื้นที่มีชุดดินที่ใชปลูกออยที่

หลากหลาย ดังน้ัน ปรีชา และคณะ (2555) จึงไดทําการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการ

ผลิตออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ในชวงเวลา พ.ศ.2553-2593 (ค.ศ.2010-2050) โดย

ใชขอมูลภูมิอากาศรายวันในอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 GCM A2 และประเมินภูมิอากาศในระดับ

ภูมิภาคโดยแบบจําลอง PRECIS ผลจากแบบจําลองดังกลาวจะเปนขอมูลนําเขาในแบบจําลองออยในโปรแกรม 

1980-89 2030-39 2090-99 

ผลผลิตเทียบ 
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160 –  200  ก. ข. ค. 

ก. ข. ค. 
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DSSAT ซ่ึงผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบตอการผลิตออยในระยะยาว

เล็กนอย (ชวง พ.ศ.2553-2593; ค.ศ.2010-2050) แตผลผลิตมีความแปรปรวนสูงทั้งเชิงพื้นที่และเวลา โดยพบวามี

ความแปรปรวนของผลผลิตในเชิงเวลามากกวาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ขึ้นอยูกับความหลากหลายของชุดดิน และ

สภาพภูมิอากาศ สวนความแปรปรวนเชิงเวลาขึ้นอยูกับความแปรปรวนของปริมาณนํ้าฝน   

นอกจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงผลผลิตแลว ประเด็นที่พึง

พิจารณาในการพิจารณาถึงผลผลิตการเกษตรในระยะยาวน้ัน จะตองคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางสัดสวนพื้นที่

และการกระจายตัวของพื้นที่เพาะปลูกประกอบดวย เน่ืองจากพืชไรนาน้ีเปนพืชระยะส้ัน การปรับเปล่ียนจากการปลูก

พืชชนิดหน่ึงไปปลูกพืชชนิดอ่ืนจึงเกิดไดโดยงาย โดยเฉพาะภายใตแรงขับดันจากภาวะตลาดและนโยบายภาครัฐ   

• งานศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตการเกษตรในลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูลไดทํา

การประเมินผลกระทบผลผลิตพืชไรนา ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว จากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตรวมกับภาพฉายอนาคตของการเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกพืชในแบบ

ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมผลักดัน จํานวน 3 แนวทาง คือ แนวทาง

ที่เนนการผลิตพืชอาหาร (Food bowl; เนนการผลิตขาว) แนวทางที่เนนการผลิตพืชไรพลังงาน (Green 

Energy-Bio fuel; ใหความสําคัญกับการผลิตออยและมันสําปะหลังเพื่อใชเปนวัตถุดิบพลังงานทดแทน) 

และแนวทางการผลิตแบบผสมผสาน (Mixed Farming; ใชพื้นที่ปลูกตามความเหมาะสมของดินและให

ความสําคัญกับระบบนิเวศน)  การศึกษาน้ีใชชุดขอมูลภูมิอากาศ PRECIS ECHAM4 A2 และ B2 เปน

ขอมูลนําเขาแบบจําลองผลผลิตพืช DSSAT เพื่อทําการประเมินผลผลิตพืชในชวงอนาคต 30 ป (ชวง 

2010s-2030s, 2040s-2060s และ 2070s-2090s) (วิเชียร และคณะ, 2554) 

o การเปล่ียนแปลงผลผลิตภายใตรูปแบบการเพาะปลูกที่เปนอยูในปจจุบัน (Bussiness as usual 

– BAU) ผลการประเมินแสดงวา ผลผลิตขาวนาปที่อาศัยนํ้าฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นบางเล็กนอย 

แตผลผลิตขาวนาปรังที่อาศัยนํ้าจากชลประทานในชวงฤดูแลงมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ดี 

เน่ืองจากผลผลิตขาวนาปรังมีเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด จึงทําใหผลผลิต

ขาวโดยรวมในพื้นทีลุ่มนํ้าชีลุมนํ้ามูลมแีนวโนมคงที่เมือ่เทียบกับปจจบุัน ผลผลิตออยก็มีแนวโนม

ไมเปล่ียนแปลงมากนัก แตสําหรับมันสําปะหลังและขาวโพดเล้ียงสัตว พบวาผลผลิตพืชไรทั้งสอง

มีแนวโนมลดลงต่ําอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะมันสําปะหลังที่ลดลงต่ําอยางตอเน่ืองอาจจสงผลตอ

รายไดจากการสงออก รวมถึงแผนการผลิตพลังงานทดแทนในอนาคตก็อาจจะไดรับผลกระทบ

เชนกัน   
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รูปที่ 1.9  ตัวอยางการเปล่ียนแปลงผลผลิตมันสําปะหลังในอนาคตตามรูปแบบการผลิตแบบที่

เปนอยู (BAU) ภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  

(ก) Baseline (ข) พ.ศ.2553-2573 (ค) พ.ศ.2583-2603 (ง) พ.ศ.2613-2633 

(ที่มา: วิเชียร และคณะ, 2554) 

 

o การเปล่ียนแปลงผลผลิตภายใตรูปแบบการเพาะปลูกที่ปรับรูปแบบพื้นที่การผลิตตามแนวทางที่

เนนการผลิตพืชอาหาร (Food Bowl) พบวาผลผลิตขาวในเขตพื้นที่ลุมนํ้าชี-มูลเพิ่มสูงขึ้นอยาง

มาก จากผลผลิตประมาณ 12 ลานตันตอป เปนประมาณ 14 ลานตันตอป และเพิ่มเปน 20 ลาน

ตันตอป สําหรับอนาคตระยะใกล และระยะกลาง ตามลําดับ เน่ืองจากพื้นที่เพาะปลูกขาวนา

ชลประทานเพิ่มสูงขึ้น ผลผลิตมันสําปะหลังมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองไปจนถึงส้ินศตวรรษ 

ทั้งในเขตพื้นที่ลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล โดยรวมผลผลิตลดลง 15 เปอรเซ็นต ถึง 30เปอรเซ็นต ใน

อนาคต ซ่ึงลดลงจากผลผลิตเดิมที่อยูในระดับประมาณ 27 ลานตันตอป เหลือเพียงประมาณ 18 

ลานตันตอป ผลผลิตออย เพิ่มสูงขึ้นจากปจจุบัน และมีผลผลิตที่ทรงตัวตลอดชวงศตวรรษที่ 21 

สวนผลผลิตขาวโพดมีแนวโนมเปล่ียนแปลงบาง โดยลดลงเพียงเล็กนอย 

 

ก. 

ค. 

ข. 

ง. 
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รูปที่ 1.10  ตัวอยางพื้นที่ปลูกขาวนาปในเขตพื้นที่นานํ้าฝนในฤดูฝนตามแนวทางที่เนนผลิตอาหาร    

(Food bowl scenario) และผลผลิตตอไร  

(ก) Baseline (ข) พ.ศ.2553-2573 (ค) พ.ศ.2583-2603 (ง) พ.ศ.2613-2633 

(ที่มา: วิเชียร และคณะ, 2554) 

 

o การเปล่ียนแปลงผลผลิตภายใตรูปแบบการเพาะปลูกที่ปรับรูปแบบพื้นที่การผลิตตามที่เนนการ

ผลิตพืชไรสําหรับพลังงานทดแทน (Green Energy-Bio fuel) สงผลใหผลผลิตขาวในเขตพื้นที่ลุม

นํ้าชี-มูลน้ีลดลงในอนาคตระยะส้ัน โดยลดลงจากผลผลิตรวมประมาณ 11 ลานตันตอป เหลือ

เพียงประมาณ 6 ลานตันตอป เน่ืองจากพื้นที่เพาะปลูกขาวลดลง แตในอนาคตระยะกลางและ

ระยะยาว ผลผลิตขาวโดยรวมก็จะเพิ่มกลับขึน้มาใกลเคียงกับผลผลิตปจจบุันทีร่ะดับประมาณ 10 

ลานตันตอป เน่ืองจากพื้นที่ปลูกขาวนาชลประทานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ก็มีสวนสงผลใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นบาง

เล็กนอยในอนาคตอีกดวย ผลผลิตมันสําปะหลังซ่ึงมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบเชิงลบจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นในอนาคตน้ัน จะเพิ่มสูงขึ้น

อยางมากจากการเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกภายใตแนวทางที่เนนการผลิตพืชพลังงานทดแทน

น้ี โดยเพิ่มจากผลผลิตเฉล่ียตอปประมาณ 27 ลานตัน เปนกวา 50 ลานตันตอปในอนาคตระยะ

ส้ันและระยะกลาง และแมวาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตมันสําปะหลังจะ
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สงผลเชิงลบใหเห็นไดอยางชัดเจนในอนาคตระยะยาวก็ตาม แตผลผลิตก็ยังคงสูงกวาปจจุบัน 

โดยคาดวาลุมนํ้าชี-มูลน้ีจะสามารถผลิตมันสําปะหลังไดถึงประมาณ 39 ลานตัน ในอนาคตระยะ

ยาวในชวงปลายศตวรรษที่ 21 น้ี ผลผลิตออยจะเพิ่มสูงขึ้นจากปจจุบันอยางมาก โดยเพิ่มขึ้นอีก

มากกวาสองเทาตัว จากผลผลิตประมาณ 20 ลานตันตอปในปจจุบัน เปนกวา 60 ลานตันตอปใน

อนาคต และมีผลผลิตที่ทรงตัวตลอดชวงศตวรรษที่ 21 น้ี ทั้งน้ีเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลง

พื้นที่เพาะปลูก สวนผลผลิตขาวโพดมีแนวโนมเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นมาก เปนผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกเชนกัน โดยจะมีการปลูกขาวโพดในพื้นที่นาขาวหลังฤดูการทํานาป 

ทั้งน้ีปริมาณผลผลิตรวมของขาวโพดในเขตลุมนํ้าชี-มูล จะเพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 1.3 ลาน

ตันตอป เปนประมาณ 2-3 ลานตันตอปในอนาคต 

 

  

 

 
รูปที่ 1.11  ตัวอยางพื้นที่ปลูกออยตามแนวทางที่เนนผลิตพืชพลังงาน (Green energy scenario) 

และผลผลิตตอไร (ก) Baseline (ข) พ.ศ.2553-2573 (ค) พ.ศ.2583-2603 (ง) พ.ศ.2613-2633 

 (ที่มา: วิเชียร และคณะ, 2554) 
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o การเปล่ียนแปลงผลผลิตภายใตรูปแบบการเพาะปลูกตามแนวทางที่เนนการผลิตแบบผสมผสาน 

(Mixed Farming) การเปล่ียนแปลงพื้นที่ปลูกขาวเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางที่เนนการ

ผลิตพืชอาหาร กลาวคือ พื้นที่ปลูกขาวนาปที่อาศัยนํ้าฝนมีแนวโนมลดลง แตพื้นที่นาชลประทาน

มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตจะไมมีการปลูกขาวนาปรังในพื้นที่ชลประทานในฤดูแลงเพื่อประหยัดนํ้า 

และในอนาคตระยะยาวพื้นที่ปลูกขาวมีแนวโนมลดลงบางเน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน 

ผลผลิตขาวคอนขางจะคงที่ในระดับประมาณ 10-11 ลานตันตอป โดยผลผลิตมีการแกวงตัวบาง

เล็กนอย ผลผลิตมันสําปะหลังซ่ึงมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ ยังคงทรงตัวอยูไดในอนาคตระยะส้ัน และเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตระยะกลางในชวงกลาง

ศตวรรษ เน่ืองจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ทั้งน้ีพื้นที่ปลูกพืชเชิงเด่ียวยังคงมีพื้นที่ไมแตกตาง

จากปจจุบันนัก แตพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในนาขาวหลังฤดูการทํานาจะเพิ่มมากขึ้น ทําให

สามารถเพิ่มผลผลิตได โดยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 27 ลานตันตอปในปจจุบัน เปน 32 

ลานตันตอปในชวงกลางศตวรรษ อยางไรก็ดี ในอนาคตระยะยาวในชวงปลายศตวรรษผลกระทบ

เชิงลบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็สงผลใหเห็นได โดยผลผลิตมันสําปะหลังตอปจะลดลง

เหลือเพียงประมาณ 23 ลานตันตอป แมวาพื้นที่เพาะปลูกจะมากกวาปจจุบันก็ตาม สําหรับ

ผลผลิตออย มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากปจจุบัน โดยเฉพาะในอนาคตระยะยาวในชวงปลาย

ศตวรรษที่ 21 น้ี ทั้งน้ีเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น สวนผลผลิต

ขาวโพดมีแนวโนมเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้มาก อันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกที่มี

พื้นที่ปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นมากและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ทั้งน้ีปริมาณผลผลิตรวมของ

ขาวโพดในเขตลุมนํ้าชี-มูล จะเพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 1.3 ลานตันตอป ไปอยูในระดับ

ประมาณ 4 ลานตันตอปในอนาคต  
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รูปที่ 1.12  พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังตามแนวทางที่เนนการผลิตแบบผสมผสาน 

(Mixed farming scenario) และผลผลิตตอไร  

(ก) Baseline (ข) พ.ศ.2553-2573 (ค) พ.ศ.2583-2603 (ง) พ.ศ.2613-2633  

(ที่มา: วิเชียร และคณะ, 2554) 

 

นอกจากการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการปลูกขาวในเชิงผลผลิตทาง

กายภาพแลว ยังมีการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกตอการผลิตขาวใน

ประเทศไทย 

• สมพร และคณะ (2552) ไดใชแบบจําลอง CropDSS ซ่ึงไดแบงการจําลองตามภูมิภาคไดแก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ ทั้งน้ีในภาคกลางเลือกการวิเคราะหขาวพันธุสุพรรณ 1 

สวนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกใชขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงในการจําลองไดแบง

ชวงเวลาออกเปน 2 ชวงคือ ชวงอดีต-ปจจุบัน (ระหวาง พ.ศ.2523-2530; ค.ศ.1980-1987) และชวง

อนาคต (ระหวาง พ.ศ. 2553-2563; ค.ศ.2010-2020) ซ่ึงผลการศึกษาจากแบบจําลอง CropDSS แสดง

วาการเป ล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกจะส งผลดีตอเกษตรกรที่ป ลูกขาวขาวดอกมะลิในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และเมื่อนําขอมูลการเปล่ียนแปลงผลผลิตตอไร เพื่อคํานวณหา

ปริมาณการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตพบวาผลผลิตขาวขาวดอกมะลิจะเพิ่มขึ้นโดยรวม 1.4 ลานตัน 

และมีมูลคาเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 14,195 ลานบาท สําหรับเกษตรกรในภาคกลางที่ปลูกขาวพันธุ
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สุพรรณบุรี1 มีผลผลิตขาวพันธุดังกลาวเปล่ียนแปลงลดลง โดยมีปริมาณผลผลิตโดยรวมเปล่ียนแปลง

ลดลง 0.249 ลานตัน ซ่ึงคิดเปนมูลคาการสูญเสีย 2,029 ลานบาท เน่ืองจากขาวเปนภาคการผลิตที่ใหญ 

ดังน้ันการเปล่ียนแปลงผลผลิตขาวตามชนิดของพันธุที่เกิดขึ้นทั้งในดานบวกและลบจะสงผลกระทบตอ

มูลคาทางเศรษฐกิจในวงกวางดวย 

งานศึกษาวิจัยดานผลกระทบตอการเกษตรสวนใหญในระยะที่ผานมาน้ันเนนการศึกษาพืชไรนา หรือพืชที่มี

อายุส้ัน เชน ขาว ออย มันสําปะหลัง แตก็ไดมีการศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอพืชยืนตนอยู

บาง ทั้งน้ีการศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอไมยืนตนอ่ืน ๆ เทาที่พบสวนใหญเปนการศึกษาในเชิงการ

วิเคราะหความไวหรือความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของพืชชนิดตาง ๆ กับความสัมพันธระหวางตัวแปร

ภูมิอากาศ  

• การศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอไมยืนตนอ่ืน ๆ เทาที่พบสวนใหญเปนการศึกษาในเชงิ

การวิเคราะหความไวหรือความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของพืชชนิดตาง ๆ กับความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรภูมิอากาศ ตัวอยางเชน การเปรียบเทียบผลผลิตยางพาราในพื้นที่ชายฝงอาวไทยและอัน

ดามัน เน่ืองจากภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต โดยมี

ความสัมพันธแบบเชิงรวมกับตัวแปรภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ อัตราการ

ระเหยนํ้า ความเร็วลม นอกจากน้ี ยังพบวาผลผลิตยางพารามีความสัมพันธโดยตรงกับปรากฏการณ

เอลนีโญ (El Niño) ซ่ึงจะทําใหมีผลผลิตสูงกวาปกติ และกลับมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนในชวง

ปรากฎการณ ลานีญา (La Niña) และพบความสัมพันธอยางชัดเจนกับสภาพอากาศในรูปแบบของ

จํานวนวันฝนตกรวมรายป และความแรงของฝน โดยยางพาราจะมีผลผลิตสูงกวาปกติในปที่มีจํานวนวัน

ฝนตกรวมรายปนอยกวาปกติ หรือมีความแรงของฝนนอยกวาปกติ และกลับลดลงในปที่มีจํานวนวันฝน

ตกมากกวาปกติ หรือปที่มีความแรงของฝนเพิ่มขึ้น (อัสมน และคณะ, 2557 และสายัณห และคณะ, 

2557)  

• ไมยืนตนจําพวกผลไมในเขตภาคใตของประเทศไทย ไดแก มังคุด และลองกองซ่ึงเปนผลไมเศรษฐกิจที่

สําคัญของภาคใต ผลของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทําใหชีพลักษณในผลไมมีการ

เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะชวงเวลาการออกดอก งานวิจัยดังกลาวไดทําการศึกษาการออกดอกและ

ผลผลิตของมังคุดในชวง 3 ป (ตั้งแตป พ.ศ.2551-2553; ค.ศ.2008 – 2010) ตลอดชวงฤดูการปลูก พบ

การออกดอกมังคุดทั้งในและนอกฤดู จํานวนผลผลิตที่ไดรับในแตละปมีความแปรปรวนขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศและการออกดอก นอกจากน้ียังพบความแตกตางของคุณภาพ (ขนาดผล) ของมังคุดในแตละป

ดวย (Apiratikorn et al, 2012) และพบการตอบสนองตอสภาวะการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าฝนและการ

ระเหยของนํ้า ซ่ึงมีผลทําใหการออกดอกของมังคุดและลองกองชา (Apiratikorn et al, 2014) 

• การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตปาลมนํ้ามันซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจที่มี

ความสําคัญ พบวาแนวโนมของพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันขยายตัวอยางตอเน่ือง พื้นที่ใหผลและผลผลิต

ในชวง 5 ป (ชวง พ.ศ.2548-2552; ค.ศ.2005–2009) เพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 11.65 และ 15.12 ตอ

ป ตามลําดับ โดยพื้นที่เพาะปลูกสําคัญอยูในภาคใต และเมื่อวิเคราะหถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศตอผลผลิตปาลมนํ้ามันในประเทศไทย โดยการใชขอมูลกลุมชุดดินซอนทับกับพื้นที่ปลูกปาลม

นํ้ามันของประเทศไทย (ป 2551) และใชขอมูลภูมิอากาศระดับภูมิภาคในอีก 20 ปขางหนา (ทศวรรษที่ 

1; 2000-2009 ทศวรรษที่ 2; 2010-2019  และทศวรรษที่ 3; 2020-2039) โดยนําขอมูลเขาแบบจําลอง 

PLANTGRO  เพื่อประเมินผลผลิตปาลมนํ้ามันในแตละชวงทศวรรษ พบวาผลผลิตเฉล่ียทั้งประเทศมี
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แนวโนมสูงขึ้นในชวงป 2009-2019 (พ.ศ.2552-2562) ซ่ึงจะเปนชวงที่มีปริมาณนํ้าฝนสูงที่สุด และลดลง

ในชวงทศวรรษถัดไป สําหรับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยไมพบวามีผลตอผลผลิต

ปาลมนํ้ามันมากนัก ทั้งน้ีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตปาลมนํ้ามันที่ประเมินได

น้ัน จะแตกตางกันไปตามลักษณะและคุณสมบัติของดิน สภาพพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศ (ศูนยบริการ

วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 

การศึกษาดานความเส่ียงและภาวะเปราะบางของภาคการเกษตรตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

การศึกษาประเด็นดานความเส่ียงในภาคสวนการเกษตรน้ัน อาจพิจารณาไดจากการที่ผลผลิตทางการเกษตร

น้ันลดลง ซ่ึงมีการศึกษาดานความเส่ียงของภาคการเกษตรจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศสวนใหญโดยพิจารณาความ

เส่ียงในระดับพื้นที่ และ/หรือ ระดับจังหวัด ซ่ึงพื้นที่เส่ียงน้ีแตกตางกันไปตามพืชแตละชนิด   

• เกริก และคณะ (2552) ไดทําการวิเคราะหพื้นที่ทางการเกษตรที่มีความเส่ียงจากผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ใชเกณฑการประเมินโดยกําหนดใหพื้นที่ที่มีผลผลิตต่ํากวา 70 เปอรเซ็นต จาก

ผลผลิตโดยเฉล่ียของประเทศในชวงปฐานเปนพื้นที่เส่ียง ซ่ึงเมื่อยึดเกณฑน้ีผลการวิเคราะหพบวาพื้นที่

วิกฤตในการปลูกขาวนา นํ้าฝน/ข าวนาป  ( รูปที่  1.13) โดยสวนใหญ ได แก  พื้ นที่ ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เชน จังหวัดหนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ 

รอยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ สุรินทร ศรีสะเกษ โดยในอนาคตน้ัน พื้นที่เส่ียงมีแนวโนม

ขยายตัวกวางขึ้น และในอนาคตระยะยาวพื้นที่เส่ียงดังกลาวจะเปล่ียนรูปแบบ โดยมีการกระจายตัวมาก

ขึ้นแตจะมีความหนาแนนของพื้นที่ต่ําลง 

   

 

รูปที่ 1.13  พื้นที่เส่ียงของผลผลิตขาวนานํ้าฝน/ขาวนาป จากผลกระทบของภูมิอากาศ 

(ก) ปจจุบันชวงทศวรรษ ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) (ข) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573) 

(ค) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ. 2090 (พ.ศ.2633) (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

สําหรับนาขาวชลประทาน/ขาวนาปรังฤดูแลงน้ัน ผลการวิเคราะหพบวาผลผลิตโดยเฉล่ียมีแนวโนมที่จะ

ลดลงทั้งประเทศ โดยพื้นที่วิกฤตจากผลกระทบจากภูมิอากาศครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด (รูปที่ 1.14) 

ไดแก จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 
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นครปฐม อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา สกลนคร ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ ปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส โดยในอนาคตพื้นที่เส่ียงจะมีแนวโนมเชนเดียวกับในชวงปฐาน 

   

 

รูปที่ 1.14  พื้นที่เส่ียงของผลผลิตขาวชลประทาน /ขาวนาปรัง จากผลกระทบของภมูิอากาศ 

(ก) ปจจุบันชวงทศวรรษ ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) (ข) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573) 

(ค) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ. 2090 (พ.ศ.2633) (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

พื้นที่วิกฤตในการผลิตออยจากผลกระทบของความแปรปรวนของภูมิอากาศในชวงปจจุบัน พบใน

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (รูปที่ 1.15) โดยเฉพาะ จังหวัดกาฬสินธุ พื้นที่

บางสวนของจังหวัดมหาสารคาม ขอนแกน และนครราชสีมา โดยในอนาคตผลจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศจะทําใหพื้นที่เส่ียงลดลง 

 

   

 

รูปที่ 1.15  พื้นที่เส่ียงของผลผลิตออยจากผลกระทบของภูมิอากาศ  

(ก) ปจจุบันชวงทศวรรษ ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) (ข) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573) 

(ค) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ. 2090 (พ.ศ.2633) (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

ก. ข. ค. 
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สําหรับการเพาะปลูกมันสําปะหลังน้ัน พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังมีความเส่ียงจากความแปรปรวนของ

ภูมิอากาศนอย อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตทําใหพื้นที่เพาะปลูกดังกลาวมีความ

เส่ียงมากขึ้นและพื้นที่เส่ียงจะขยายไปในหลายพื้นที่มากขึ้น (รูปที่ 1.16) ทั้งน้ีพื้นเส่ียงโดยสวนใหญ

ไดแก จังหวัด หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร นครราชสีมา ราชบุรี 

กาญจนบุรี อุทัยธานี และระยอง 

   
 

รูปที่ 1.16  พื้นที่เส่ียงของการผลิตมันสําปะหลังจากผลกระทบของภูมิอากาศ 

(ก) ปจจุบันชวงทศวรรษ ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) (ข) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) 

(ค) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ.2090 (พ.ศ.2633) (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

การเพาะปลูกขาวโพดน้ัน พื้นที่เส่ียงจากผลกระทบของภูมิอากาศในอนาคตระยะใกลจะลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับกับชวงปฐาน อยางไรก็ตาม ในชวงอนาคตระยะยาว พื้นที่เส่ียงจะขยายตัวเพิ่มขึ้น (รูปที่ 

1.17) โดยพื้นที่วิกฤตแบงไดเปน 4 บริเวณไดแก 

  บริเวณที่ 1: จังหวัดเลย เพชรบรีุ และนครราชสีมา 

บริเวณที่ 2: จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี กาญจนบุรี กําแพงเพชร ตาก และลําพูน 

บริเวณที่ 3: จังหวัดสระแกว และจันทบุรี 

บริเวณที่ 4: จังหวัดเชยีงราย พระเยา ลําปาง และ แพร 
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รูปที่ 1.17  พื้นที่เส่ียงของผลผลิตขาวโพดจากผลกระทบของภมูอิากาศ 

(ก) ปจจุบันชวงทศวรรษ ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523)  (ข) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) 

(ค) อนาคตชวงทศวรรษ ค.ศ.2090 (พ.ศ.2633) (ที่มา: เกริก และคณะ, 2552) 

 

การประเมินความเปราะของระบบการผลิตพืชไร-นา ที่ไดมีการศึกษาในระยะที่ผานมา ไดนําปจจัยทางดาน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมเขาพิจารณารวมในฐานะที่เปนตัวกําหนดภาวะความเปราะบางของภาคสวนเกษตรดวย 

• วิเชียร และคณะ (2554) ทําการศึกษาความเปราะของระบบการผลิตพืชไร-นาในพื้นที่ลุมนํ้าชี-มูล โดย

ใชการเปล่ียนแปลงและความแปรปรวนของมูลคารวมผลผลิตเกษตรเปนตัวแทน (proxy) ของผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในชวง 30 ปในอนาคต ในกรอบเวลาระหวางชวงทศวรรษที่ 2020s – 

2040s โดยพิจารณาประกอบกับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่ใชบงชี้ถึงการเปดรับตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

หรือความเส่ียง และความไวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ียงจากผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ไดแก สัดสวนประชากรในภาคการเกษตรตอประชากรทั้งหมด สัดสวนของ

ผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด สัดสวนของพื้นที่เพาะปลูกที่

ประสบภัยธรรมชาติซํ้าซากเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และสัดสวนความยากจน และพิจารณาถึง

การปรับเปล่ียนพื้นที่เพาะปลูกในรูปแบบตาง ๆ ภายใตภาพฉายอนาคตที่ไดจัดทําขึ้น ซ่ึงจะมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงและความแปรปรวนของมูลคารวมผลผลิตเกษตรอันจะสงผลตอระดับความเส่ียงของแตละ

จังหวัด โดยถือวาการปรับรูปแบบพื้นที่เพาะปลูกเหลาน้ันจัดไดวาเปนแนวทางที่มีศักยภาพในการรับมือ

ตอสถานการณอนาคตภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ผลการวิเคราะหตามแนวทางการปรับรูปแบบ

พื้นที่เพาะปลูกที่ใหมูลคารวมผลผลิตสูงสุด แสดงใหเห็นถึงความผันแปรของระดับความเส่ียงของแตละ

จังหวัดในอนาคตในแตละชวงทศวรรษ ซ่ึงประเด็นที่นาพิจารณาคือ ระดับความเส่ียงของกลุมจังหวัดที่มี

ความเส่ียงสูงและกลุมจังหวัดที่มีความเส่ียงต่ําจะมีความแตกตางจากกันมากขึ้นในอนาคต สวนการปรับ

รูปแบบพื้นที่เพาะปลูกตามแนวทางที่มีความแปรปรวนนอยที่สุดจะสงผลใหกลุมจังหวัดที่มีความเส่ียงสูง

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และระดับความเส่ียงที่แตกตางจากกลุมจังหวัดที่มีความเส่ียงต่ํา ก็จะมีความ

แตกตางจากกันมากขึ้นเชนกัน 

การพิจารณาถึงความเปราะบางของกลุมจังหวัดในลุมนํ้าชีมูล จากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศตอผลผลิตพืชไรนา ไดมองถึงประเด็นที่การปรับเปล่ียนรูปแบบพื้นที่เพาะปลูกในอนาคตจะ
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สงผลใหระดับความเส่ียงของจังหวัดน้ัน ๆ ลดลงเมื่อเทียบกับกรณีที่ไมมีการดําเนินการใด ๆ หรือวา

ยังคงรักษารูปแบบพื้นที่เพาะปลูกตามที่เปนอยูในปจจุบนั (Business as usual) ตอไป ทั้งน้ีโดยคํานึงวา

จังหวัดที่มีแนวโนมระดับความเส่ียงเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ไมมีแนวทางการปรับพื้นที่เพาะปลูกที่สงผลใหระดับ

ความเส่ียงลดลงน้ัน จัดวาเปนจังหวัดที่มีความเปราะบางตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ตอผลผลิตพืชไรนา ผลสรุปจากการศึกษา แสดงใหเห็นวา การปรับเปล่ียนพื้นที่เพาะปลูกตามแนวทาง

ตาง ๆ ของแตละจังหวัดสงผลใหจังหวัดตาง ๆ มีศักยภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงในอนาคตจาก

อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดดีขึ้น ซ่ึงในบริบทน้ีอาจกลาวไดวา กลุมจังหวัดในลุมนํ้าชีมูล

น้ันไมเปราะบางตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อยางไรก็ดี กลุมจังหวัดที่นาจับตามองก็

คือ จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และ ศรีสะเกษ ซ่ึงเปนกลุมจังหวัดที่มีระดับความเส่ียงสูง และมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้นอีกในอนาคต ซ่ึงแมวาจะมีแนวทางการปรับพื้นที่เพาะปลูกซ่ึงสงผลใหระดับความเส่ียงลดลงบางก็

ตาม แตก็ไมไดมีผลมากนัก 

การศึกษาดานความเส่ียงและภาวะความเปราะบางในภาคการเกษตรน้ัน อาจพิจารณาในบริบทของเกษตรกร 

โดยมีการศึกษาในประเด็นน้ีอยูบาง 

• การทําความเขาใจในเร่ืองของความเส่ียงและความเปราะบางในภาคการเกษตรน้ีจําเปนที่จะตองมองใน

ประเด็นของความเปนอยูของผูคนในภาคสวนน้ีดวย  เกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย พบกับความเส่ียงจากภูมิอากาศอยูแลว ซ่ึงสภาพอากาศที่รุนแรงทําใหผลผลิตทาง

การเกษตรลดลงและสงผลตอการดํารงชีวิตในที่สุด โดยสภาพอากาศรุนแรงตามที่เกษตรกรระบุวาสง

ผลรายตอการเพาะปลูก ไดแก ระยะฝนทิ้งชวงที่ยาวนานผิดปกติ ปญหานํ้าทวม และฤดูฝนที่ส้ินสุดชา

กวาปกติ  ทั้งน้ีระยะฝนทิ้งชวงซ่ึงเปนชวงตนของการปลูกขาวนาปสงผลใหตนกลาของขาวเสียหาย หรือ

ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นเน่ืองจากในระยะเวลาที่รอฝนตกน้ัน ตองมีการจัดหานํ้าใหเพียงพอตอความ

ตองการของพืช ถาหากระยะเวลาที่ฝนทิ้งชวงน้ีไมยาวนานมากจนเกินไป เกษตรกรยังสามารถปลูก

ทดแทนไดทันฤดูการเก็บเก่ียวน้ัน แตทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ในกรณีที่ระยะฝนทิ้งชวงเกิดขึ้น

ยาวนานมาก เกษตรกรไมสามารถที่จะปลูกขาวทดแทนไดในฤดูน้ันเพื่อใหทันเก็บเก่ียวไดกอนที่ฤดูฝน

จะส้ินสุดลง เมื่อเกิดกรณีที่ระยะฝนทิ้งชวงเกิดขึ้นยาวนานมากเชนน้ี เกษตรกรจะสูญเสียทั้งผลผลิตและ

รายไดอย างมาก นอกเหนือจาก น้ัน อีกปญหาหลักอีกอยางห น่ึงของชาวนาในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือน้ี ไดแก ปญหานํ้าทวม ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นชวงปลายฤดูเพาะปลูกกอนการเก็บเก่ียว 

(Chinvanno et al, 2008a) 

 

ภาวะความเปราะบางจากภูมอิากาศทีค่รัวเรือนเกษตรกรตองเผชิญน้ัน เปนผลจากตัวกําหนด 3 ประการ 

คือ ความไวตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนหรือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การ

เปดรับตอผลกระทบดังกลาว และ ขีดความสามารถที่ครัวเรือนจะรับมือกับผลกระทบน้ัน การศึกษาหน่ึง

ซ่ึงทําการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางของครัวเรือนชาวนาซ่ึงใชขอมูลจากการสัมภาษณ 560 

ครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี แสดงใหเห็นวาหน่ึงในสามของประชากรในการสํารวจคร้ังน้ัน เปนกลุม

ที่มีความเส่ียงต่ํา และมีกลุมประชากรที่มีความเส่ียงสูงประมาณ 15-25 เปอรเซ็นต จากจํานวนครัวเรือน

ทั้งหมดที่ทําการสํารวจ โดยกลุมที่มีความเส่ียงปานกลางเปนกลุมที่ใหญที่สุด ปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

ระดับความเส่ียง คือ ครัวเรือนเหลาน้ีมีขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศที่

จํากัด อันเน่ืองมาจากการที่ครัวเรือนเหลาน้ันมีเงินออมนอยและมีหน้ีสินสูง นอกจากน้ัน เศรษฐกิจ

ครัวเรือนของกลุมชาวนาในการสํารวจน้ันยังตองพึ่งพาผลผลิตจากขาวเปนหลัก โดยมีความหลากหลาย
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ของแหลงรายไดต่ํา สภาพการณดังกลาวสงผลใหกลุมครัวเรือนชาวนาเหลาน้ันเปดรับกับความเส่ียงและ

ไวตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศสูง (Chinvanno et al, 2008a) 

ในการศึกษาถึงความเปราะบางของครัวเรือนชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ีไดยึดหลักที่วา

ครัวเรือนเกษตรกรที่มีการยายกลุมเส่ียงไปอยูในกลุมเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูงขึ้นน้ันเปนกลุมที่มี

ความเปราะบางตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต การจําลองสถานการณการ

เปล่ียนแปลงผลผลิตขาวในอนาคตโดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยเฉล่ีย และสถานการณ

สภาพภูมิอากาศรุนแรง โดยใชขอมูลภูมิอากาศอนาคตจากการคาดการณโดยแบบจําลองภูมิอากาศโลก 

CCAM ภายใตเงื่อนไขปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 540 และ 720 หน่ึง

สวนในลานสวน (ppm) ไดถูกนํามาใชเปนตัวแทนของผลกระทบของสภาพอากาศ ผลจากการวิเคราะห

ไมพบการเปล่ียนแปลงในกลุมความเส่ียงตาง ๆ มากนัก ทั้งน้ีกลุมที่มีความเส่ียงปานกลางยังคงเปนกลุม

ที่ใหญที่สุด เน่ืองจากผลการประเมินผลผลิตขาวในอนาคตมีการคาดการณวาผลผลิตขาวจะเพิ่มขึ้น 

ภายใตสถานการณจําลองที่พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยเฉล่ีย แตอยางไรก็ตาม ภายใต

สถานการณสภาพอากาศรุนแรง พบวามีการเปล่ียนแปลงในกลุมที่มีความเส่ียงปานกลางและความเส่ียง

สูง โดยครัวเรือนที่มีความเส่ียงปานกลางจะเปล่ียนเปนครัวเรือนที่มีความเส่ียงสูง ซ่ึงพบวาจํานวน

ครัวเรือนชาวนามากกวา 50 เปอรเซ็นต มีความเปราะบางตอผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรง โดยที่

ระดับความเส่ียงของครัวเรือนเหลาน้ีเปล่ียนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน ซ่ึงพิจารณาไดจาก

คะแนนความเส่ียงที่สูงขึ้น (Chinvanno et al, 2008a) 

• การประเมินความเส่ียงและความเปราะบางของครัวเรือนชาวนาในพื้นที่ทุ ง กุลารองไหทาง                          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซ่ึงเปนพื้นที่สําคัญในการเพาะปลูกขาวของประเทศ ไดมี

การศึกษาโดยวิธีเดียวกัน โดยไดมีการสัมภาษณครัวเรือนชาวนา 628 ครัวเรือน เมื่อเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) และผลจากการวิเคราะหความเส่ียงแสดงใหเห็นวา ผลกระทบจาก

สภาพอากาศโดยเฉล่ียแลวสงผลใหครัวเรือนชาวนาอยูในภาวะเส่ียง ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาโดยแบงกลุมเส่ียง

ออกเปนกลุมที่มีความเส่ียงต่ํา ปานกลางและสูง พบวาสัดสวนครัวเรือนที่ทําการสํารวจตกอยูในภาวะ

เส่ียงในระดับตาง ๆ กัน คือ  8.8 เปอรเซ็นต, 61.6 เปอรเซ็นต และ 29.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนใน

กรณีสภาพอากาศรุนแรงซ่ึงเปนการประเมินผลกระทบโดยพิจารณาถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซ่ึง

ประเด็นปญหาของชาวนาในพื้นที่น้ี โดยสวนใหญจะพบปญหาความแหงแลงและปญหานํ้าทวมซ่ึงสงผล

ใหผลผลิตเสียหายโดยเฉล่ียถึงประมาณ 45.5 เปอรเซ็นต จากผลผลิตทั้งหมด เมื่อมีการนําปจจัย

ดังกลาวนํามาเปนตัวแทนในการวิเคราะหความเส่ียงของผลกระทบจากภูมิอากาศ โดยสัดสวนครัวเรือน

ที่มีความเส่ียงภายใตสถานการณสภาพอากาศรุนแรง ที่จัดอยูในกลุมที่มีความเส่ียงต่ํา ปานกลาง และสูง 

เปล่ียนแปลงเปน 7.6 เปอรเซ็นต, 50 เปอรเซ็นต และ 42.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะห

แสดงใหเห็นวา 77 เปอรเซ็นต ของครัวเรือนที่สํารวจมีความเปราะบางตอผลกระทบจากสภาพอากาศ

รุนแรง ในขณะที่ 23 เปอรเซ็นต ไมมีความเปราะบางหรือจัดอยูในกลุมที่มีความทนทานตอผลกระทบ

จากสภาพอากาศ ซ่ึงปจจัยที่สําคัญคือ การที่มีรายไดจากหลายทางและรายไดหลักไมไดมาจากผลผลิต

ขาว  สวนครัวเรือนสวนใหญที่มีความเปราะบางน้ัน สาเหตุหลักมาจากการมีหน้ีสูง และหากมีการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีความรุนแรงจะเกิดผลกระทบตอผลผลิตขาว จะสงผลใหชาวนาเหลาน้ันที่ไม

สามารถใชหน้ีได และอาจจะกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจครัวเรือนอ่ืน ๆ ตามมา (วิเชียร และวชิราพร, 

2549) 
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การศึกษาดานการปรับตัวของภาคการเกษตรตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

การศึกษาดานการปรับตัวในภาคการเกษตรน้ี ไดมีการศึกษาถึงการปรับตัวในเชิงของการพยายามรักษา

ระดับการผลิตที่เปนอยูในปจจุบันไว ภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอนาคต โดยมักมีการนําเสนอใน

การศึกษาดานการวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนสวนตอเน่ืองจากการศึกษาผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตการเกษตร นอกจากน้ันแลว ก็มีการศึกษาดานการปรับตัวในภาคการเกษตรโดย

พิจารณาถึงการปรับตัวของเกษตรกรใหสามารถจัดการความเส่ียงไดดีขึ้น ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการในพื้นที่เพาะปลูก 

การปรับวิถีชีวิต หรือการใชกลไกและนวตกรรมใหมในการจัดการความเส่ียงจากสภาพอากาศที่ไมเหมาะสม 

• งานวิจัยของ Babel et al (2011) ใหคําแนะนําการปรับตัวของการปลูกขาว โดยการจัดการธาตุอาหารที่

เหมาะสมและการเปล่ียนแปลงวันปลูก พันธุขาวไฮบริดที่มีความทนทานตออุณหภูมิสูง สามารถชวยใน

การรับมือกับความทาทายที่กําหนดโดยภูมิอากาศในอนาคต  

• การรับมือกับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระบบเกษตรกรรมโดยทั่วไปแลวมีมาตรการ              

ที่หลากหลายแตกตางกันไป ไดแก การเปล่ียนพันธุพืช นโยบายการกําหนดเขตเพาะปลูก การจัดการ

แปลงเพาะปลูก โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพดิน และ การปรับกําหนดการเพาะปลูก (เกริก และคณะ

, 2552)  

• ในกรณีของขาวน้ัน ผลผลิตขาวที่ลดลงในอนาคตเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันอาจดําเนินการ

โดยการจัดการแปลงเพาะปลูกที่เหมาะสม เชน การปรับปรุงดินและใหมีธาตุอาหารที่เหมาะสมของพืช

และการเปล่ียนแปลงกําหนดการเพาะปลูก การดําเนินการเชนน้ีสมารถชวยใหหลีกเล่ียงผลกระทบที่เกิด

จากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในชวงที่ขาวออกดอก ซ่ึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจสงผลใหขาวเปนหมัน 

นอกจากน้ีการปรับปรุงพันธุขาวใหมีความทนทานตออุณหภูมิสูงก็นับวาเปนการจัดการปญหาจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศเชนกัน (Agarwal, 2008) 

• การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการแปลงเพาะปลูกจะชวยลดความเสียหายจากผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีตอผลผลิตขาว การจัดการความเส่ียงในดานน้ีไดแก การปลูกขาวพันธุที่มีอายุ

เก็บเก่ียวส้ัน เน่ืองจากเอ้ือใหสามารถปลูกขาวไดสองรอบถาหากสามารถจัดหานํ้าไดเพียงพอสําหรับการ

เพาะปลูกคร้ังตอไป (Matthews et al, 1997) 

• ถึงแมวาในอดีตที่ผานมาชาวนาในประเทศไทยจะมีการปรับตัวตอผลกระทบจากสภาพอากาศ หรือมี

วิธีการจัดการความเส่ียงทางดานสภาพอากาศซ่ึงก็มีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย แตอยางไรก็ตาม ก็

ยังไมอาจตั้งขอพิจารณาถึงการปรับตัวเหลาน้ันวาเปนการสนองตอบตอความเส่ียงเน่ืองจากสภาพ

อากาศแยกออกจากปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการดําเนินวิถีชีวิตของเกษตรกร ทั้งน้ีรูปแบบการดําเนินการ

ปรับตัวตาง ๆ เหลาน้ัน เปนผลจากการสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงดานอ่ืน ๆ อีกหลายประการ

ประกอบกันดวยเชนกัน ไดแก ผลจากการขยายตัวของประชากร การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคม  เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม และการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในหลาย ๆ กรณี การ

ดําเนินการตาง ๆ เปนการตอบสนองตอความเส่ียงหลายอยางซ่ึงเกิดขึ้นจากปจจัยหลายประการ  

(Chinvanno et al, 2008b) ตัวอยางบางประการที่แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวเพื่อชวยลดความเส่ียงของ

ชาวนาในประเทศไทย ไดแก การเปล่ียนแปลงเทคนิคในการหวานเมล็ด ซ่ึงมีการใชเคร่ืองจักรเขามา

ชวย การปลูกพืชสลับหมุนเวียน ในชวงฤดูการทํานาขาวและเพิ่มการทําปศุสัตว โดยชาวนาบางรายได
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ลงทุนเพื่อเพิ่มและรักษาระดับผลผลิต ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวสงผลใหพวกเขามีความทนทานตอ

ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศไดดีขึ้นดวยเชนกัน เชน การจัดสรางระบบชลประทาน

ขนาดเล็กเพื่อสํารองนํ้าสําหรับชวงระยะฝนทิ้งชวงในชวงตนฤดูเพาะปลูก หรือ การสรางแนวก้ันนํ้าเพื่อ

ปองกันการเกิดปญหานํ้าทวมเขาทําลายผลผลิต แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการดังที่ไดกลาวน้ัน

จําเปนตองมีเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการดําเนินงาน โดยมีชาวนาบางสวนผูที่มีที่ดินขนาดใหญซ่ึงเปน

สวนนอยเทาน้ันสามารถที่จะทําการเกษตรแบบผสมผสานหรือเปล่ียนจากการปลูกขาวไปเปนพืชชนิด

อ่ืนที่ทนทานตอสภาพอากาศรุนแรงไดดีกวา สวนการการเก็บเก่ียวผลผลิตจากปาโดยสามารถใชเปน

แหลงอาหารและรายไดเสริมน้ัน สามารถชวยลดภาวะความเปราะบางไดบาง แตมีขอจํากัดในพื้นที่

ศึกษาในประเทศไทยเน่ืองจากมีความหนาแนนของประชากรสูง และความอุดมสมบูรณพื้นที่ปาที่ติดกับ

พื้นที่ทางการเกษตรหรือแหลงชุมชนน้ันลดลง (Chinvanno et al, 2008b) 

• การกําหนดนโยบายและมาตรการในระดับประเทศหลายอยางซ่ึงไมไดเปนผลจากการคํานึงถึงการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนแรงขับดัน และไมอาจกลาวไดวาเปนนโยบายหรือแผนงานดานการปรับตัว

ตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยตรง แตก็อาจสงผลชวยใหความเปราะบางของภาคการเกษตรและ

เกษตรกรตอผลกระทบจากสภาพอากาศลดลง ไดแก การดําเนินการในระดับประเทศของไทยซ่ึงรวมถึง

การสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การเปล่ียนแปลงระบบเกษตรกรรมใหมีความ

หลากหลาย การทําการตลาดใหกับผลผลิตทองถิ่น การวางแผนทางการเกษตร ฯลฯ จะมีสวนชวย

พัฒนาความเปนอยูของเกษตรกรและเพิ่มความยืดหยุนในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงไดดีขึ้น 

งานวิจัยและพัฒนาโดยหนวยงานวิจัยของรัฐจะชวยใหพัฒนาขาวที่มีความทนทานตอสภาพอากาศ

แปรปรวนไดดีขึ้น โดยที่ยังคงรักษาคุณภาพใหตรงกับความตองการของตลาดได (Chinvanno et al, 

2008b) 

• กลไกและนวัตกรรมใหม ๆ จะชวยใหชาวนาและระบบการผลิตขาวมีความยืดหยุนตอความเส่ียง

ทางดานภูมิอากาศ โดย United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ไดแนะนํา

ถึงการใชกลไกการประกันภัยตอสภาพอากาศที่ไมเหมาะสม (Linnerooth-Bayer and Mechler, 2006) 

ซ่ึงไดเกิดโครงการนํารองของธนาคารโลกในการใชกลไกประกันภัยเพื่อจัดการกับความเส่ียงทางดานภัย

แลง โดยดําเนินการกับเกษตรกรผูปลูกขาวโพดในพื้นที่ตําบลปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ.

2550 (ค.ศ.2007) (Hellmuth et al, 2009) ทั้งน้ีปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ไดแก  

o ขอมูลภูมิอากาศในอดีตที่มีคุณภาพดีซ่ึงใชเปนตัวกําหนดเงื่อนไขในกรมธรรมและเบี้ยประกัน 

o การดําเนินการโดยหนวยงานที่เขาถึงเกษตรกรและสามารถสรางความมั่นใจใหแกเกษตรกรได 

โดยโครงการน้ีเปนการดําเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) ซ่ึง

ทําหนาที่เปนตัวกลางของบริษัทประกันภัยอีก 9 แหง และเปนผูที่มีสวนสําคัญในการจูงใจให

เกษตรการเขารวมโครงการ เน่ืองจากเกษตรกรเองมีความเชื่อมั่นและมีความสัมพันธเปน

ระยะเวลายาวนานกับ ธกส.  

o การดําเนินโครงการน้ีไดมีการใหความสําคัญในการส่ือสารและกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูตาง ๆ 

ตลอดจนการเรียนรู ซ่ึงกันและกัน เชน ขอสัญญาหรือกรมธรรมเร่ิมตนที่ไดออกแบบโดย

ธนาคารโลกก็ไดรับการปรับปรุงโดยนําขอคิดเห็นจากเกษตรกร รวมทั้ง ธกส. บริษัทประกันภัย 

และผูประกอบการรายอ่ืน มาปรับปรุงในขอสัญญา นอกจากน้ัน การดําเนินการในชวงทดสอบใน

ป พ.ศ. 2549 ก็ไดนําไปสูการปรับปรุงการใชขอมูลปริมาณฝนในการชี้วัดความเส่ียงใหมีความ
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เหมาะสมยิ่งขึ้น และตอมาในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) การดําเนินการน้ีก็ไดมีการขยายการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง (Hellmuth et al, 2009) กิจกรรมการดําเนินงานเชนน้ีเปนสวนหน่ึงของ

เคร่ืองมือในการจัดการความเส่ียงทางดานธุรกิจ จะสามารถชวยใหเกษตรกรรายยอยสามารถที่

จะรับมือกับความเส่ียงตาง ๆ ที่เกิดจากความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได 

นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาดานความเส่ียงของระบบปลูกขาวในพื้นที่สําคัญของประเทศไทย คือ ลุมแมนํ้า

เจาพระยาและทุงกุลารองไห เพื่อทําความเขาใจถึงการแบงกันแบกรับความเส่ียง (risk sharing) ของการปลูกขาวใน

สองพื้นที่น้ีตอสภาวะอากาศรุนแรง เพื่อที่จะนําไปสูการออกแบบระบบประกันภัยที่เหมาะสม ซ่ึงผลการศึกษาพบวา 

ความเส่ียงรวม (risk pool) ของระบบปลูกขาวในสองพื้นที่ดังกลาวจะลดต่ําลงเมื่อพิจารณาควบคูกัน และการศึกษายัง

ครอบคลุมผานกลไกการกระจายความเส่ียงในประเทศออกไปยังตางประเทศผานทางกลไกตลาดตาง ๆ อีกดวย       

(ณัฐพงศ และคณะ, 2557) 

ประเด็นที่นาพิจารณาประการหน่ึงคือ ครัวเรือนเกษตรซ่ึงอยูในพื้นที่ประสบภัยอันเน่ืองมาจากความแปรปรวน

ของสภาพอากาศน้ันไมจําเปนวาครัวเรือนเหลาน้ันจะตองมีความลอแหลมเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

หรือกลาวไดวา พื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงตอผลกระทบจากสภาพอากาศ อาจจะไมลอแหลมเปราะบางตอผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และในทางกลับกัน พื้นที่ที่มีความเส่ียงต่ําตอผลกระทบจากสภาพอากาศใน

ปจจุบัน อาจจะลอแหลมเปราะบางตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ทั้งน้ีขึ้นกับรูปแบบของความ

เส่ียงที่เปล่ียนไปในแตละพื้นที่ในอนาคต รวมทั้งขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณเส่ียงตาง ๆ ดังน้ัน การ

วางแผนดําเนินการปรับตัวของประเทศไทยจะพิจารณาแตเพียงพื้นที่ที่ประสบภัยซํ้าซากในปจจุบันไมได 

• การศึกษาซ่ึงทําการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางของครัวเรือนชาวนาซ่ึงอยูในพื้นที่ประสบภัย

แลงและนํ้าทวมซํ้าซากในลุมนํ้าชี-มูล (วิเชียร และคณะ, 2554) จํานวน 4 กรณีศึกษา พบวา พื้นที่ศึกษา

เหลาน้ี แมวาจะมีความเส่ียงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศสูง แตก็ไมตกอยูในภาวะลอแหลม

เปราะบางตอผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เน่ืองจากวิถีชีวิตของชุมชนพึ่งการเกษตรเปนหลักและ

พื้นที่ศึกษาดังกลาวยังมีศักยภาพที่จะปรับระบบการผลิตใหสามารถรับมือกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลง

ไปในอนาคตได อยางไรก็ดี แมวาชุมชนเหลาน้ีจะไมตกอยูในภาวะลอแหลมเปราะบางตอผลจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็ตาม แตก็ยังจัดวาเปนชุมชนที่มีภาวะเส่ียงสูง โดยมีขีดความสามารถต่ําในการ

รับมือกับความเส่ียงอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซ่ึงจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการ

ปรับตัวใหสามารถรับมือกับความเส่ียงไดดีขึ้น กลาวคือ 

o ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงประสบปญหาอุทกภัยซํ้าซากในชวงฤดูฝน 

ชุมชนไดมีการดําเนินการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเส่ียงของสภาพอากาศโดยพัฒนาระบบ

ชลประทานขนาดเล็กเพื่อเก็บนํ้าไวทํานาปรังในฤดูแลงทดแทนความเสียหายจากนํ้าทวมที่เกิด

กับการปลูกขาวนาป ซ่ึงเปนการลดการเปดรับผลกระทบจากสภาพอากาศได ทั้งน้ีจะตองมีการ

จัดตั้งระเบียบสังคมควบคูกันไปดวย เพื่อใหการบริหารจัดการระบบชลประทานสามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมาย ประกอบกับความจําเปนในดานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึง

การดําเนินการในพื้นที่น้ีในระยะที่ผานมาอาศัยการถายทอดเทคโนโลยีระหวางเกษตรกรดวย

กันเองจากเกษตรกรในพื้นที่อ่ืนที่มีประสบการณดานการทํานาปรัง 

o ตําบลเหลาออย อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงประสบปญหาอุทกภัยซํ้าซาก ชุมชนไดมี

แนวคิดตอการดําเนินการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเส่ียงของสภาพอากาศโดยวางแนวทางเลิก

ทํานาปในฤดูฝนและหันมาปลูกขาวนาปรังแทน เพื่อเล่ียงปญหาอุทกภัย ซ่ึงจัดวาเปนแนวทาง
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ปรับตัวที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยจะลดการเปดรับตอความเส่ียง

จากสภาพอากาศลง แตรูปแบบการดําเนินการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรน้ัน จะตองมีการ

ประเมินถึงความยั่งยืนในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงในกรณีน้ี จะตองมีการปรับ

วิธีการที่เหมาะสมในการจัดหานํ้าเพื่อใชทํานาปรัง ฤดูแลง โดยปรับเปล่ียนจากแนวคิดที่จะขยาย

ระบบสูบนํ้าจากลํานํ้าปาวซ่ึงเปนแมนํ้าที่ไหลผานพื้นที่น้ีไปสูการปรับปรุงหนองนํ้าเพื่อรับนํ้าจาก

ฤดูฝนไวทํานาในฤดูแลง เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซ่ึงมีแนวโนม

ที่จะรอนมากขึ้นและมีระยะเวลาที่มีอากาศรอนนานขึ้น ทั้งน้ีชุมชนไมมีขีดความสามารถเพียง

พอที่จะดําเนินการไดเอง ตองอาศัยการสนับสนุนดานองคความรูจากหนวยงานภายนอก 

นอกจากน้ัน การบริหารจัดการแหลงนํ้าชลประทานทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตน้ัน ก็จําเปนที่จะตองมี

การจัดตั้งกลไกเพื่อกําหนดระเบียบและบังคับใชระเบียบดังกลาว โดยอาจเปนการดําเนินการใน

รูปกรรมการรวมระหวางชุมชน ซ่ึงจะตองมีการประสานประโยชนที่เหมาะสม 

o ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงประสบภัยแลงซํ้าซาก ชุมชนไดมีการดําเนินการ

ปรับตัวเพื่อรับมือกับความเส่ียงของสภาพอากาศไดดีขึ้นโดยการปรับเปล่ียนเทคนิคการผลิตใน

การจัดการแปลงเพาะปลูก ซ่ึงแมวาจะชวยใหชุมชนรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศไดดีขึ้น 

โดยลดความไวตอผลกระทบของสภาพอากาศลง แตก็จําเปนที่จะตองมีการพัฒนากลไกตลาด

เพื่อรองรับผลผลิตที่จะมีปริมาณมากขึ้นดวยเชนกัน ซ่ึงแนวโนมการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน

ทดแทนจากมันสําปะหลังจะมีสวนสนับสนุนในดานกลไกตลาด รวมทั้งนโยบายภาครัฐในการ

ประกันราคาสินคาเกษตร เพื่อใหเกิดความแนนอนในการลงทุนของเกษตรกรในแตละฤดู

เพาะปลูก  

o ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เปนพื้นที่ประสบภัยแลงซํ้าซาก และความเส่ียง

น้ีมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ซ่ึงความแปรปรวนระหวางป

อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และฤดูแลงมีแนวโนมที่จะรอนมากขึ้นและมีระยะเวลาที่มีอากาศรอนนานขึ้น 

ชุมชนมกีารเตรียมการรับมือโดยการดําเนินการทางวิศวกรรมโดยการผันนํ้าขามพื้นที่ตําบลและ

อําเภออ่ืนเขามา ซ่ึงจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภาวะการขาดแคลนนํ้าเพื่อ

การเกษตรได อยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวแมจะเปนเร่ืองที่สามารถดําเนินการไดในเชิง

วิศวกรรม และชวยลดการเปดรับตอความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศ แตปจจัยสําคัญที่

จะทําใหดําเนินการไดน้ัน เปนเร่ืองของการจัดตั้งกฎระเบียบสังคมในการจัดสรรทรัพยากรนํ้าและ

วางแผนพื้นที่เพาะปลูกในแตละฤดูรวมกัน ซ่ึงจะตองมีการจัดตั้งกลไกเพื่อกําหนดระเบียบและ

บังคับใชระเบียบดังกลาว นอกจากน้ัน การปรับรูปแบบพื้นที่เพาะปลูกโดยหันไปปลูกพืชอ่ืน 

ไดแก มันสําปะหลังในพื้นที่เส่ียงภัยแลง ก็สามารถชวยลดความไวตอความเส่ียงจากผลกระทบ

ของสภาพอากาศได แตก็จําเปนที่จะตองมีการพัฒนากลไกตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่จะมี

ปริมาณมากขึ้นดวยเชนกัน ซ่ึงแนวโนมการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจากมันสําปะหลังจะมี

สวนสนับสนุนในดานกลไกตลาด รวมทั้งนโยบายภาครัฐในการประกันราคาสินคาเกษตร เพื่อให

เกิดความแนนอนในการลงทุนของเกษตรกรในแตละฤดูเพาะปลูก 

การพิจารณาประเด็นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและแนวทางการปรับตัวเปนรายภาคสวนน้ัน 

แมวาจะมีประโยชนตอการพิจารณายุทธศาสตรการปรับตัวในภาพกวางในระดับชาติ แตก็มีขอจํากัด เน่ืองจากการ

ดําเนินการปรับตัวในระดับชุมชนน้ัน ปจจัยที่ทําใหเกิดการดําเนินการขึ้นได (Enabling factor) และปจจัยที่ทําใหเกิดผล

สําเร็จ (Critical success factor) น้ันขึ้นอยูกับบริบทของแตละชุมชน ขนาดของพื้นที่ และความหลากหลายเชิง

เศรษฐกิจและสังคม ปฏิสัมพันธระหวางหนวยสังคมในชุมชน และระหวางชุมชน เปนตัวกําหนดบริบทของพื้นที่ และ
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พิจารณาโดยคํานึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมในแตละชวงเวลา การวางยุทธศาสตรเพื่อการ

ปรับตัวและการขับเคล่ือนยุทธศาสตรน้ีเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง โดยจะตองใชชุมชนเปนศูนยกลางในการดําเนินการ 

และสรางการเรียนรูขึ้นในชุมชน อีกทั้งระหวางชุมชน โดยหนวยงานรัฐและภาคประชาสังคมชวยสนับสนุน การ

ดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดน้ันจะตองพิจารณาถึงการดําเนินการเพื่อตอบสนองตอรูปแบบของปญหาหรือความเส่ียง

จากสภาพอากาศ (Climate risk) ที่ประชาชนในพื้นที่เผชิญหนาอยูในปจจุบนั และคํานึงถึงความยั่งยืนในอนาคตภายใต

รูปแบบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อชักจูงใหประชาชนเขามีสวนรวมสนับสนุนการขับเคล่ือนการดําเนินการ 

• การศึกษาดานผลกระทบ ความเส่ียงและการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของชุมชนในระยะ

ถัดมา จึงไดเนนใหความสําคัญกับบริบทของชุมชนมากขึ้น ตัวอยางการศึกษาการวิเคราะหความเส่ียง

และความเปราะบางของเกษตรกรปลูกขาวในพื้นที่ทุงกุลารองไหกับกลุมตัวอยางในระดับตําบลที่อยูลุม

นํ้าเสียวใหญซ่ึงตั้งอยูในทุงกุลารองไห พบวาความเส่ียงในปจจุบันของชุมชนเกษตรปลูกขาวและปลูกผัก

ในทุงกุลารองไหที่เผชิญอยูคือ ความเส่ียงจากนํ้าทวมและนํ้าแลง โดยปลูกขาวนาปจะเส่ียงตอการเกิด

ปญหานํ้าทวมและฝนทิ้งชวง ในขณะที่ขาวนาปรังและผักจะเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าและอุณหภูมิที่สูง 

ทั้งน้ีระดับความเส่ียง ความเปราะบาง และความสามารถในการรับมือจะแตกตางกันไปตามแตละชุมชน 

ภาพฉายอนาคตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (พ.ศ.2583-2603; ค.ศ.2040-2060) ระบุวาปริมาณฝนใน

ลุมนํ้าชี-มูลและลุมนํ้าเสียวใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและยังพบวา ปริมาณฝนในชวงฤดูแลงมีแนวโนมลดลง 

ในขณะที่ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สําหรับอุณหภูมิภาพอนาคตแสดงใหเห็นถึงการ

เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุดในชวงเวลากลางวันมีแนวโนมสูงขึ้นเล็กนอย และอุณหภูมิต่ําสุดในชวงเวลา

กลางคืนมีแนวโนมสูงขึ้น ซ่ึงสามารถสรุปสถานการณความเส่ียงในอนาคตของเกษตรกรในทุงกุลา

รองไหประกอบดวยปญหานํ้าทวมและปญหาฝนทิ้งชวงในชวงปลูกขาวนาปหรือฤดูฝน และปญหาขาด

แคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในชวงฤดูแลว และพืชผักเส่ียงตอการขาดนํ้ามากขึ้น

เชนกัน และเมื่อนําผลการวิเคราะหความเส่ียงมาพิจารณารวมกับภาพฉายอนาคตการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีทุ่งกุลารองไห ซ่ึงพื้นที่ดังกลาววจะยังคงเนนการผลิตขาวหอมมะลิเปนหลัก 

แตจะมีพื้นที่บางสวนถูกไปใชประโยชนดานอ่ืนนอกเหนือจากการปลูกขาว รวมถึงการปลูกขาวที่ไมได

คุณภาพอันเน่ืองมาจากนโยบายรับจํานําขาวของรัฐบาลในยุคที่ผานมา ทําใหแตละชุมชนเห็นพองวา 

ตองมีกลไกหรือแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับสถานการณดังกลาวโดยชุมชนสวนใหญเนนการจัดหา

แหลงนํ้าจากนอกพื้นที่ การปรับปรุงพื้นที่รับนํ้า การจัดทําระบบชลประทานและระบบควบคุมนํ้าและ

ปองกันนํ้าทวม รวมถึงการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ อยางไรก็ดีผูวิจัยไดเสนอแนะถึงบทเรียน

สําคัญที่พบจากการศึกษาดังกลาว คือ ชุมชนจะพยายามดําเนินการเพื่อลดความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยเนนเฉพาะของพื้นที่รับผิดชอบของชุมชนตนเองเปนหลัก ยังไมมีการมอง

ภาพรวมเพื่อจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพในการปรับตัวต่ํา และมี

ผลกระทบสืบเน่ืองตอไปยังชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียงได (วิเชียร และคณะ, 2555) 

• นอกจากพื้นที่ปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว พื้นที่ปลูกขาวสําคัญอีกแหลงหน่ึงทางภาคใตอัน

ไดแก พื้นที่ทุงระโนดซ่ึงเปนอูขาวอูนํ้าสําคัญของจังหวัดสงขลาและภาคใตตอนลาง ที่ผานมา การทํานา

ขาวในทุงระโนดประสบปญหาหลายดาน ทั้งปญหาที่เก่ียวของกับภูมิอากาศ เศรษฐกิจและสังคม ผล

การศึกษาพบวา ในอดีตระบบปลูกขาวในทุงระโนดเส่ียงตอปญหานาทวมในฤดูฝนและปญหาการขาด

แคลนนาจืด/นาเค็มในชวงฤดูแลง อยางไรก็ดี เกษตรกรปลูกขาวในทุงระโนดไดมีการปรับตัวเพื่อรับมือ

กับความเส่ียงจากเหตุการณนาทวมโดยการเล่ือนปฏิทินปลูกขาว แตการปรับตัวดังกลาวสงผลใหระบบ

ปลูกขาวในทุงระโนดเส่ียงตอปญหานาเค็มมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากภาพฉายอนาคตการ
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เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ไดจากแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS ECHAM A2 และการ

วิเคราะหปญหานํ้าเค็มโดยใชแบบจําลองการกระจายตัวของนาเค็มในทะเลสาบสงขลา โดยแบบจําลอง

อุทกพลศาสตร Delft3D-FLOW พบวาในอนาคตเมื่ออุณหภูมิบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนมีแนวโนม

เพิ่มสูงขึ้นและระยะเวลาที่มีอากาศรอนยาวนานมากขึ้น โอกาสที่นํ้าเค็มรุกไปยังทะเลสาบตอนบนจะมี

สูงขึ้น (รูปที่ 1.18) และระยะเวลาที่ไมสามารถใชนํ้าจากทะเลสาบตอนบนสําหรับทํานาปรังจะยาวนาน

ขึ้น และเพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาว ทางเลือกการปรับตัว 3 ทางเลือก อันประกอบดวย (1) การ

ทําไรนาสวนผสมบนที่นาที่มีกรรมสิทธิ์ และปลูกขาวมูลคาสูงและปลูกพริกบนพื้นที่เชา (2) การปลูกขาว

มูลคาสูงแบบอินทรียในฤดูฝนและปลูกถั่วเขียวอินทรียในฤดูแลง และ (3) การแบงพื้นที่เพื่อปลูกขาว

มูลคาสูง ปลูกหญาเล้ียงสัตว และเล้ียงโคเน้ือ ซ่ึงเมื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน พบวากลยุทธ

ในการปรับตัวทั้ง 3 ทางเลือกสงผลใหเกษตรกรในทุงระโนดมีกําไรเพิ่มขึ้นกวาการปลูกขาวพันธุสงเสริม

ปละ 2 คร้ังเชนในปจจุบัน ไมวาจะเกิดปญหานํ้าเค็มรุกลํ้าหรือไมก็ตาม นอกจากน้ัน กลยุทธในการ

ปรับตัวทําใหเกษตรกรสามารถลดการพึ่งพานํ้าจืดจากทะเลสาบสงขลา จึงชวยลดความเส่ียงตอปญหา

นํ้าเค็มไดในระดับหน่ึง (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558) 

 
 

รูปที่ 1.18  การแพรกระจายความเค็มเฉล่ียรายเดือนของทะเลสาบสงขลาในป พ.ศ.2576       

(ค.ศ.2033) กรณี F0 เปน baseline ของการเปล่ียนแปลงในอนาคต ระหวางวันที ่1 ม.ค.

2572 – 31 ธ.ค.2594 (ที่มา: มูลนิธิสถาบันวจิัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2558) 
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1.1.1.2 ปศุสัตว และการประมง 

งานศึกษาดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับผลกระทบตอปศุสัตวในประเทศไทย สวนใหญยังเปนเพียง

การศึกษาในเชิงความสัมพันธระหวางปจจัยดานภูมิอากาศ อันไดแก อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธซ่ึงมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญตอการเล้ียงปศุสัตว โดยอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธที่สูงขึ้นน้ีจะกอใหเกิดความเครียดในสัตว และมี

ผลทําใหผลผลิตลดลง  

• การศึกษาสถานการณและแนวโนมการเล้ียงปศุสัตวในประเทศไทย และคาดการณผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการเล้ียงปศุสัตวในประเทศไทย โดยคณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล (2551) พบวา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ไมวาจะเปนความชื้นที่

อาจเพิ่มมากขึ้นในบางฤดูกาล ปริมาณนํ้าฝนที่เพิ่มมากขึ้น ระดับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จํานวนวันที่

อากาศรอนเพิ่มมากขึ้น และจํานวนวันอากาศเย็นที่ลดนอยลง ลวนแตสามารถสงผลกระทบตอภาคปศุ

สัตวของไทย โดยปจจัยสําคัญของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่จะสงผลกระทบตอภาคปศุสัตว 

ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 1) แนวโนมผลผลิตที่ลดลงเมื่อระดับอุณหภูมิสูงขึ้น เน่ืองจากสัตวเสีย

พลังงานความรอนสงผลใหผลผลิตไมวาจะเปนเน้ือหรือนมลดลง 2) อัตราการเจริญเติบโตลดลงเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น 3) การผสมพันธุมีโอกาสติดยากขึ้น และ 4) มีโอกาสเกิดการแพรระบาดของโรคมากขึ้น  

• งานวิจัยที่พบความสัมพันธกันอยางชัดเจนระหวางปจจัยดานภูมิอากาศกับการผลิตกระบือในเขตพื้นที่

จังหวัดชัยนาท และนครสวรรค  กระบือจะมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานพฤติกรรม และสรีรวิทยาเพื่อ

ควบคุมอุณหภูมิรางกายใหคงที่ โดยคาเฉล่ียของอุณหภูมิที่กระบือสามารถทนไดในชวงฤดูรอน 28.90 

(+/-) 0.38 คาเฉล่ียความชื้นสัมพัทในฤดูฝน 80.63 (+/-) 0.88 และคาเฉล่ียดัชนีการทนความรอนในฤดู

รอน 80.23(+/-) 0.54 (ศรีอาภา, 2553) 

• สําหรับดานการประมง ดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด มีการศึกษาผลกระทบความแปรปรวนของสภาพ

อากาศตอการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย รายงานวิจัยระบุวา “ฤดูกาล” ซ่ึง

เก่ียวของกับปริมาณฝนและอุณหภูมิ เปนปจจัยสําคัญซ่ึงสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตของสัตวนํ้า 

เน่ืองจากพื้นที่ภาคเหนือของไทยมีความแตกตางกันระหวางฤดูกาลคอนขางชัดเจน โดยฤดูรอนรอนจัด

และฤดูหนาวก็หนาวจัด งานศึกษาไดทําการศึกษากับสัตวนํ้าเศรษฐกิจ ไดแก ปลานิล เปนหลัก ทั้งการ

เล้ียงในบอดิน การเล้ียงในกระชังในแมนํ้า และกระชังในอางเก็บนํ้า และโรงเพาะพันธุ ซ่ึงนอกจาก 

ฤดูกาล จะมีผลกระทบโดยตรงตอการเพาะเล้ียงแลว ลักษณะ/ระบบ/รูปแบบการเล้ียงตาง ๆ รวมถึง

ทําเลที่ตั้งของฟารม ดังที่ไดกลาวขางตนก็มีผลตอความเส่ียงที่แตกตางกันดวย (หลุยส และชนกันต, 

2558) งานวิจัยดังกลาว ไดระบุความเส่ียงของการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดที่เก่ียวของกับสภาพอากาศไว

ดังน้ี โดยปกติ ปริมาณฝนที่มีมากในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม จะมีผลตอการไหลเวียนของนํ้าใน

แมนํ้าสายตาง ๆ ในภาคเหนือ รวมกับปจจัยดานลมพายุและลมมรสุมในฤดูฝนดวย และสําหรับใน

หนาแลงชวงเดือนธันวาคม – มีนาคม ปริมาณฝนที่มีนอยลงจะสงผลตอปริมาณนํ้าที่มีไหลเวียนในแมนํ้า

ที่ลดลง ประกอบกับปจจัยจากกิจกรรมมนุษย อันไดแก การสรางเขื่อน ระบบชลประทาน ลักษณะการใช

ที่ดิน รวมถึงการใชนํ้าเพื่อการเกษตรจะยิ่งทําใหปริมาณนํ้าที่มีเหลือสําหรับไหลลงแมนํ้าลดลง เหลาน้ีจะ

สงผลกระทบโดยตรงตอการเล้ียงสัตวนํ้า หรือปลาในกระชังในแมนํ้า สําหรับการเล้ียงปลาในบอดิน จะมี

ความเส่ียงจากสถานการณภัยพิบัติ ไดแก นํ้าทวม และภัยแลง และภาวะฝนตกหนัก สวนการเล้ียงปลา

ในกระชังในอางนํ้าปดขนาดใหญ จะมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยางรวดเร็วและภาวะ

ทองฟาปดเปนเวลานาน และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ไดแก ภาวะรอนจัด (เกิดคล่ืนความรอน) อากาศ
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หนาวจัด และการขาดแคลนนํ้าจืด งานวิจัยไดสรางแบบจําลองภูมอิากาศอนาคต (พ.ศ.2583-2602; ค.ศ.

2040-2059 และพ.ศ.2623-2642; ค.ศ.2080-2099) ภายใตสถานการณการเพิ่มขึ้นของระดับ

คารบอนไดออกไซด 2 รูปแบบ ไดแก RCP4.5 และ RCP8.5 เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระบบ

การเล้ียงปลา รวมกับสมมติฐานเก่ียวกับความตองการนํ้าและปจจัยอ่ืน ๆ ทั้งน้ีจะใชปจจัยดานปริมาณ

ฝนเปนตัวแปรหลักเพื่อกําหนดภาพอนาคต ซ่ึงแบงไดเปน 4 แบบ ดังน้ี แบบที่ 1 ฝนตกหนักมากขึ้น 

(ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง) แบบที่ 2 แหงแลงกวาเดิม (ฝนตกนอยลงทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง) แบบที่ 3 

ความแตกตางของฤดูกาลมาก (ฝนตกมากในฤดูฝน และฝนตกนอยมากในฤดูแลง) และแบบที่ 4 ความ

แตกตางของฤดูกาลนอย (ฝนตกนอยในฤดูฝน และฝนตกมากขึ้นในฤดูแลง) ทั้งน้ีภาพอนาคตทั้ง 4 แบบ

จะกําหนดใหคาเฉล่ียของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกสถานการณ ทําการคาดคะเนทิศทางของสถานการณสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคตเพื่อประเมินความเส่ียง (คาเฉล่ีย, ปริมาณฝน, โอกาสเกิดนํ้าทวม, โอกาสเกิดภัย

แลง, โอกาสเกิดฟาปด, ฝนตกหนักบอยขึ้น ชวงเวลาที่หนาวเย็น และภาวะคล่ืนความรอน) ที่จะเกิดขึ้น

ทั้ง  4 รูปแบบ ซ่ึงโดยสรุปพบวา สถานการณภัยแลงที่เกิดขึ้นจะสงผลตอปริมาณนํ้าที่จะมีใหใชสําหรับ

บอดินเพื่อรักษาคุณภาพนํ้าในบอ และปริมาณนํ้าที่จะมีไหลในแมนํ้าในชวงฤดูแลงลดลงในกรณีการเล้ียง

ปลาในกระชัง เชนเดียวกันกับการเล้ียงในกระชังในอางเก็บนํ้าแบบปด ซ่ึงจะตองมีการลดจํานวนความ

หนาแนนของปลาในกระชังลงเพื่อรักษาอัตรารอดของปลา และเพื่อลดความเส่ียงของการตายของปลา

ลงเน่ืองจากคุณภาพนํ้าที่ต่ําลง ทั้งปริมาณออกซิเจนที่ลดลง และสารอาหารที่มีมากเกินไปจะสงผล

โดยตรงตอปลาใหเกิดความเครียด เปนโรคไดงาย และตาย สําหรับสถานการณนํ้าทวมจากฝนตกหนัก

และปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น จะสงผลกระทบทั้งการเล้ียงในบอดิน โรงเพาะพันธุและการเล้ียงในกระชังใน

แมนํ้า โดยการเล้ียงในบอดินและโรงเพาะพันธุจากภาวะนํ้าฝนที่ตกมากจะทําใหเกิดนํ้าลนบอ สัตวนํ้า

หรือปลาจะหลุดจากบอหายไป หรือเกิดสัตวอ่ืน ๆ ในธรรมชาติหลุดเขามาในบอไดกรณีที่สถานทีห่รือบอ

ไมไดมีการสรางแนวปองกันหรือส่ิงปองกันนํ้าทวมไว และในกรณีบอดินที่อยูในสถานที่ราบลุม หรือนํ้า

ทวมไดงาย การพัดพาตะกอนโดยนํ้าฝนมาสะสมในบอ จะสงผลตอคุณภาพนํ้าและทําใหปลาเครียดและ

ตายมากขึ้น เชนเดียวกันกับการเล้ียงในกระชังในแมนํ้า ปริมาณนํ้าที่มีมากในแมนํ้าและไหลแรงขึ้นจะทํา

ใหปลาตองออกแรงในการวายนํ้ามากขึ้น ปลาจะโตชา และเครียดมากขึ้น สถานการณชวงเวลาที่ฟาปด

จะสงผลตอคุณภาพในบอปลาโดยตรง ซ่ึงจะทําใหแพลงกตอนพืช รวมถึงพืชนํ้าอ่ืน ๆ สังเคราะหแสงได

นอยลงในเวลากลางวัน ทําใหปริมาณออกซิเจนลดต่ําลงสงผลตอสุขภาพปลา นอกจากน้ีการ

เปล่ียนแปลงฤดูกาลเขาสูฤดูฝนชาลงจะทําใหภาวะอากาศรอนในชวงฤดูแลงยาวนาน ทั้งความเขมแสงที่

เพิ่มขึ้นและยาวนานจะทําใหเกิดเติบโตของแพลงกตอนจํานวนมาก (bloom) ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพนํ้า

ทําใหออกซิเจนในนํ้าต่ําลงโดยเฉพาะในบอเล้ียงปลาแบบบอดิน อีกทั้งอุณหภูมินํ้าที่สูงยาวนานจะทํา

สงผลเสียตอสุขภาพปลาในบอเครียด เปนโรคงายขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเพาะพันธุ การที่อุณหภูมิ

สูงขึ้นจะทําใหความดกของไขปลาลดลงและพบไดอยางชัดเจนในชวงเดือนมีนาคม (รอนที่สุด) แตการที่

อุณหภูมิในชวงฤดูหนาวที่สูงขึ้นจะชวยทําใหความดกของไขปลามากขึ้น และทําใหไขปลาฟกตัวไดเร็ว

ขึ้น อยางไรก็ดี อุณหภูมิที่สูงมากเกินไปนอกจากจะทําใหความดกของไขและอัตราการฟกลดลงแลวก็จะ

ทําใหอัตราการรอดของลูกปลาในโรงเพาะฟกลดลงอีกดวย ในทางตรงขามโอกาสที่ฝนตกหนักและ

อากาศที่หนาวจัดจะทําใหเกิดการแบงชั้นนํ้าในบอและอางเก็บนํ้า เกิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยาง

รวดเร็ว ชั้นนํ้าที่มีออกซิเจนต่ําจะทําใหปลาเครียดและน็อคตายไดงาย (หลุยส และชนกันต, 2558) 

• ปจจุบันการบริหารจัดการความเส่ียงที่เก่ียวกับสภาพอากาศสําหรับการเพาะเล้ียงปลานํ้าจืดจะแตกตาง

กันไปในแตละพื้นที่ การจัดการและกลยุทธในการบริหารความเส่ียงที่เกษตรไดปฏิบัติในฟารม 

ประกอบดวย การเลือกสถานที่เล้ียงที่เหมาะสม การปรับความหนาแนนของปลาที่เล้ียง การติดตั้งเคร่ือง
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เติมอากาศ สวนการบริหารความเส่ียงระดับชุมชนและลุมนํ้า ไดแก การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการเตือนภัยสภาพอากาศ การแลกเปล่ียนขอมูลดานเทคนิคการเล้ียงปลา สวนการจัดการ

ภาครัฐจะเก่ียวของกับการจายคาชดเชยใหกับผูเล้ียงปลาหากเกิดภัยพิบัติและการกําหนดนโยบายดาน

การกําหนดที่เล้ียง มาตรฐานการเล้ียง มาตรฐานฟารมและผลผลิต สําหรับอนาคตการเสริมสรางความ

เขมแข็งในแนวทางเพื่อการจัดการความเส่ียงสําหรับการเล้ียงปลานํ้าจืดจึงเปนเร่ืองสําคัญ ประกอบดวย

แผนระยะส้ัน การจัดการที่สามารถทําไดในทันทีในกรณีที่คาดวาจะเกิดความเส่ียง เชน การยายกระชัง 

การติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ เปนตน แผนระยะกลาง การปรับเปล่ียนแผนการเล้ียง การวางแผนและ

จัดสรรการใชทรัพยากรนํ้า และแผนระยะยาว หามีแหลงรายไดเสริม หรือรายไดนอกเหนือจากการเล้ียง

ปลา หรือการวิจัยที่มีการพัฒนาสายพันธุปลาที่มีความทนทานตอสภาพอากาศ รวมถึงการปรับเปล่ียน

เทคนิควิธีการเล้ียงใหเหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปล่ียนไป (หลุยส และชนกันต, 2558) 

นอกจากสภาพอากาศที่เปนปจจัยเส่ียงแลว อัตราดอกเบี้ยเงินกู ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความ

ตองการของตลาดที่ลดลง ก็เปนปจจัยเส่ียงที่เกษตรผูเล้ียงปลาจะตองคํานึงถึงและมีการจัดการไปพรอม 

ๆ กัน ดังน้ัน ภาพสถานการณจําลองสภาพอากาศที่โครงการไดจัดทําขึ้น เพื่อชวยใหเกษตกรเขาใจ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระบบเล้ียงปลา จะชวยในการกําหนดยุทธศาสตรในการปรับตัวระยะยาว ทั้ง

สําหรับการวางนโยบาย เกษตรกรผูเล้ียงปลา และนักวิจัย อยางไรก็ตามกลยุทธตาง ๆ ควรมีการใชแบบ

ผสมผสานเพื่อใหการปรับตัวของการเล้ียงสัตว นํ้าจืดในสภาพอากาศที่ไมแนนอนเกิดผลดี มี

ประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุน (หลุยส และชนกันต, 2558) 

 

1.1.1.3 การระบาดของโรคพืช / แมลงศัตรูพืช 

การศึกษาวิจัยดานผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอการระบาดของโรคพืช และแมลงศัตรูพืช ใน

ปจจุบันไดมีผูพยายามทําการศึกษาอยูบางพอสมควร สวนใหญเปนการศึกษาในบริบทของสภาพอากาศปจจบุัน (2-3 ป 

ของชวงเวลาทําการศึกษา) โดยยังไมไดทําการศึกษาในบริบทของสภาพภูมิอากาศอนาคตในระยะที่ยาวนานเพียงพอ  

• ผลของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิมีผลตอจํานวนของเพล้ียจักจั่นสีเขียว (Nephotetix Cincticeps) ซ่ึง

อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลตอการเพิ่มจํานวน และการที่อุณหภูมิในชวงฤดูหนาวสูงขึ้นจะทําใหแมลงชนิด

ดังกลาวมีขนาดตัวใหญขึ้น นอกจากน้ีอุณหภูมิยังมีผลตอการอยูรอดของแมลง โดยเพล้ียกระโดดสี

นํ้าตาล (Nilaparvata lugens (Stal)) จะวางไขมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 35°C และ 40°C ซ่ึงมากกวา

อุณหภูมิในชวง 25°C และ 30°C (Karupaiah and Sujayanard, 2012)  

• การศึกษาการเปล่ียนแปลงประชากรของแมลงศัตรูขาวที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในแปลงนาทดลองกับขาว 2 สายพันธุ (สันปาตอง และสุพรรณบุรี) ตลอด

ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2554-2556; ค.ศ.2011-2013) พบการเปล่ียนแปลงของจํานวนของแมลงศัตรูขาว

สําคัญ ไดแก เพล้ียจักจั่นลายหยัก เพล้ียกระโดดหลังขาว และเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล พบการระบาดใน

แตละชวงเวลาของปมีจํานวนแตกตางกัน และพบสูงสุดในชวงเดือน มีนาคม และพฤษภาคม ทั้งน้ีผูวิจัย

ไดใหขอเสนอแนะวาการติดตามการเปล่ียนแปลงชนิด ปริมาณแมลงศัตรูขาวอันเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรเปนงานวิจัยที่จะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเน่ืองและ

ยาวนานอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการศึกษาการคาดการณการระบาดของแมลงศัตรูขาวตอไปใน

อนาคต (กรสิริ และคณะ, 2557)  
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• การศึกษาเก่ียวกับการระบาดโรคขาว อันไดแก  โรคใบไหม โรคใบจุดนํ้าตาล และโรคขอบใบแหง 

กับขาวพันธุสันปาตองและสุพรรณบุรี ในชวงเวลาเดียวกัน (พ.ศ.2554-2556; ค.ศ.2011-2013) ซ่ึงผูวิจัย

ไดพยายามหาความสัมพันธของการเกิดโรคระบาดในขาวในแตละชวงอายุของขาวกับตัวแปรสภาพ

อากาศ ไดแก อุณหภูมิเฉล่ีย ความชื้นสัมพันธเฉล่ีย และปริมาณนํ้าฝน ซ่ึงพอจะเห็นแนวโนมของ

ความสัมพันธดังกลาวบางในชวงระยะเวลาของการศึกษาพบวา ทั้งอุณหภูมิเฉล่ีย ความชื้นสัมพัทธ และ

ปริมาณนํ้าฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ีย 30 ปยอนหลัง ซ่ึงเปนไปในทั้งเดียวกับการเพิ่มขึ้นของการ

ระบาดของโรคขาว (นุจรินทร และคณะ, 2557) ทั้งน้ีเปนไปไดวา การระบาดของโรคขาวน้ันมีความ

เก่ียวพันกับตัวแปรสภาพอากาศจริง ซ่ึงอาจเปนผลจากความแปรปรวนของสภาพอากาศในแตละป

เทาน้ัน งานวิจัยดังกลาวจึงยังไมสามารถสรุปไดวา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวจะสงผล

กระทบตอการระบาดของโรคขาวอยางไร   

 

1.1.2 ทรัพยากรนํ้า 

การศึกษาดานผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

การศึกษาดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับประเด็นทรัพยากรนํ้าที่ผานมามักจะเนนที่ประเด็นการวิเคราะห

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศกับทรัพยากรนํ้าในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศตอปริมาณนํ้าในลุมนํ้าตาง ๆ ทั้งปริมาณนํ้าทา นํ้าหลากผิวดิน และนํ้าใตดิน โดยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

จะสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณนํ้า โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงการกระจายตัวของฝนและปริมาณฝน นอกจากน้ัน 

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม ก็มีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอแหลงนํ้าดวยเชนกัน 

• การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอปริมาณนํ้าในลุมนํ้ายอยของแมนํ้าโขงในพื้นที่ประเทศ

ไทยและลาว โดยการใชแบบจําลองวัฎจักรนํ้า Variable Infiltration Capacity (VIC) และขอมูลสภาพอากาศ

อนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM แสดงใหเห็นวาลุมนํ้าสาขาสวนใหญของแมนํ้าโขงในประเทศลาว

และประเทศไทยในอนาคต มีแนวโนมที่ปริมาณนํ้าจะมากขึ้นเน่ืองจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น โดยเมื่อ

พิจารณาสถานการณในปที่ฝนตกมากในชวงทศวรรษที่ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดใน

บรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 540 หน่ึงสวนในลานสวน (ppm)  น้ัน เกือบทุกลุมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขงในประเทศ

ลาวและประเทศไทยจะมีปริมาณนํ้าสูงขึ้น และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกภายใตสภาพอากาศเมื่อกาซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 720 หน่ึงสวนในลานสวน  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา

สถานการณในปที่ฝนตกนอย พบวา แหลงนํ้าสาขาในหลาย ๆ พื้นที่ จะมีปริมาณนํ้านอยลงภายใตสภาพ

ภูมิอากาศเมื่อกาซคารบอนไดออกไซด 540 หน่ึงสวนในลานสวน แตภายใตสภาพอากาศเมื่อกาซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 720 หน่ึงสวนในลานสวน แมในปที่มีฝนนอย ปริมาณนํ้าจาก

เกือบทุกลุมนํ้าก็ยังเพิ่มสูงขึ้นกวาปจจุบัน  (Southeast Asia START Regional Center, 2006)  

• ผลการศึกษาอีกชิ้นหน่ึงซ่ึงเปนการประเมินการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริเวณลุมแมนํ้าโขงในชวงทศวรรษ 

ค.ศ. 2030 โดยใชชุดขอมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลกหลายแบบจําลอง รวมทั้งส้ิน 11 แบบจําลอง ซ่ึงทํา

ใหสามารถสรุปผลการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลน้ีไดอยางเหมาะสมมากขึ้น ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมปริมาณฝน

เพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ในชวงฤดูแลง สวนทางภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนลดลง ทั้งน้ี

คาดวาปริมาณฝนรายปโดยรวมทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในชวงฤดู และไดทําการ

คาดการณวาการไหลของนํ้าบนผิวดิน (run-off) และการเกิดนํ้าทวมจะเพิ่มขึ้น (Eastham et al, 2008) 
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• ผลการศึกษาแนวโนมของสถานการณการเปล่ียนแปลงทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าชี-มูลจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงดําเนินการจําลองโดยแบบจําลอง Variable Infiltration Capacity (VIC) ภายใตสภาพ

อากาศในอนาคตตามการเปล่ียนแปลงของระดับกาซเรือนกระจกในบรรยากาศแบบ A2 และ B2 จาก

แบบจําลอง PRECIS โดยทําการศึกษาในชวงเวลาอนาคต 3 ชวง คือ ค.ศ.2010-2039 (พ.ศ.2553-2582), 

2040-2069 (พ.ศ.2583-2612) และ 2070-2099 (พ.ศ.2613-2642) เปรียบเทียบกับปฐาน (ค.ศ.1980-2009; 

พ.ศ.2523-2552) และพิจารณาปริมาณนํ้าทาที่จะไหลลงสูอางเก็บนํ้าและเขื่อนสําคัญในพื้นที่ลุมนํ้าชี-มูล ไดแก 

เขื่อนอุบลรัตน  เขื่อนลําปาว เขื่อนสิรินธร และเขื่อนลําตะคอง พบวาปริมาณนํ้าทาที่จะไหลลงสูอางเก็บนํ้า

ของเขื่อนสําคัญเหลาน้ีมีแนวโนมเพิ่มขึน้ ภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศทั้งแบบ A2 และ B2 ซ่ึงสอดคลอง

กับปริมาณฝนอนาคตของพื้นที่ลุมนํ้าที่เพิ่มขึ้นเชนกัน (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยฯ, 2554) 

• การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอปริมาณนํ้าที่ไหลเขาสูเขื่อนปาสักบงชี้วาพื้นที่ลุมนํ้าปา

สักจะไดรับผลกระทบคอนขางมากจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตภายใตแบบจําลองไหลเวียน

อากาศ MRI-AGCM3.1S โดยใชแบบจาํลองทางอุทกวิทยาภูมภิาค วิเคราะหรวมกับผลกระทบจากการบริหาร

จัดการนํ้าในเขื่อน/อางเก็บนํ้ารวมดวย สําหรับชวงอนาคตอันใกล (ค.ศ.2015-2039; พ.ศ.2558-2582) และ

ชวงอนาคตอันไกล (ค.ศ.2075-2099; พ.ศ.2618-2642) เปรียบเทียบกับปฐานปจจุบัน  โดยผลการศึกษาคาด

วาปริมาณนํ้าในเขื่อนปาสักในอนาคตจะลดลงอยางชัดเจนจนถึงระดับที่ไมสามารถรองรับความตองการใชนํ้า

ดังที่เปนอยูในปจจุบันน้ีได (Tachikawa et al, 2012) 

• การศึกษาซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง JIID กรมชลประทานและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงศึกษาผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอระบบชลประทานในลุมนํ้าเจาพระยาไดประเมินผลการคาดการณภูมิอากาศ

อนาคตโดยชุดขอมูล MRI GCM พบวา ปริมาณฝนในลุมนํ้าปง วัง ยม นาน มีแนวโนมลดลงในอนาคต

ระยะใกล (ค.ศ.2015-2039; พ.ศ.2558-2582) แตจะเพิ่มสูงขึ้นในชวงปลายศตวรรษ (ค.ศ.2075-2099; พ.ศ.

2618-2642) นอกจากน้ันยังพบแนวโนมการเปล่ียนแปลงการกระจายตัวของฝน โดยปริมาณฝนในชวงฤดูฝน

มีแนวโนมลดลงแตปริมาณฝนในชวงฤดูแลงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเชนน้ีจะสงผล

กระทบตอปริมาณนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา และสงผลสืบเน่ืองตอพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 

(Chulalongkorn, 2013)  

• การศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่พบวา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศภายใตภาวะโลกรอน จะสงผลใหปริมาณ

นํ้าฝนลดลง อีกทั้งระยะเวลาของฤดูแลงมีแนวโนมยาวนานขึ้น นอกจากน้ัน การขยายตัวของเมืองและการ

เปล่ียนการใชประโยชนของพื้นที่ไปเปนพื้นที่เกษตรกรรมน้ัน มีสวนสงผลกระทบตอทรัพยากรนํ้าและพื้นที่กัก

เก็บนํ้า การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเกษตรและการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอ่ืน โดยเฉพาะภาคการ

ทองเที่ยวสงผลตอความตองการใชนํ้าเพิ่มสูงขึ้น (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 

2008) 

• อุณหภูมิที่สูงขึ้นและระยะเวลาฤดูรอนที่ยาวนานขึ้นในอนาคตจะสงผลกระทบตอการการระเหยนํ้า ซ่ึงอาจ

สงผลใหเกิดความไมสมดุลระหวางปริมาณนํ้าที่ตองการใชและปริมาณนํ้าที่มีอยูในแหลงนํ้า การศึกษาชิ้นหน่ึง

ซ่ึงใชผลจากการจําลองภูมิอากาศโดยแบบจําลองภูมิอากาศโลก CCGCM2 และ HadCM3 GCM ภายใต

สถานการณที่กาซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และ B2 โดยทําการคํานวณเพิ่ม

รายละเอียดพื้นที่บริเวณทางตอนลางของแมนํ้าเจาพระยาในชวงทศวรรษ ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563), 2050 

(พ.ศ.2593) และ 2080 (พ.ศ.2623) โดยเทคนิค SDSM ซ่ึงแสดงใหเห็นวา อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุด
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จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธจะลดลง และผลกระทบจากภูมิอากาศจากแบบจําลองทั้ง

สองดังกลาวสงผลใหการคายระเหยสูงสุดของนํ้า (PET) จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.4-2.67 เปอรเซ็นต และ 

0.06-1.17 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน ค.ศ.1974-1985 (พ.ศ.2517-2528) (Chaowiwat 

and Likitdecharote, 2009) 

• การศึกษาการเปล่ียนแปลงการคายระเหยสูงสุดอีกชิ้นหน่ึงทําการประเมินสถานการณอนาคตภายใตสภาพ

อากาศเมื่อปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจาก 360 หน่ึงสวนในลานสวน ในปจจุบัน 

เปน 540 และ 740 หน่ึงสวนในลานสวน ในอนาคต โดยแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM แสดงใหเห็นวา การ

คายระเหยนํ้ามีแนวโนมที่จะลดลงเพียงเล็กนอย ภายใต เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่ อปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 540 หน่ึงสวนในลานสวน แตการคายระเหยนํ้าจะเพิ่มขึ้น

ภายใตเงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 720 หน่ึงสวนใน

ลานสวน  อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหแสดงใหเหน็วามีการแปรปรวนระหวางฤดูกาล ซ่ึงการระเหยของนํ้า

จะมากขึ้นในชวงฤดูแลงแตจะลดลงในฤดูฝน และงานศึกษาน้ีไดทําการคํานวณประสิทธิภาพการใชนํ้าซ่ึง

ไดผลสรุปวา นาขาวอาจมีความตองการนํ้าต่ําลงในชวงฤดูฝน ภายใตสภาพอากาศเมื่อปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 540 หน่ึงสวนในลานสวน แตจะตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้นในชวงเร่ิม

การเพาะปลูกภายใตสภาพอากาศเมื่อปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 720 หน่ึง

สวนในลานสวน (Noimunwai, 2008) 

• นอกจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะมีผลตอปริมาณนํ้าที่มีใหใชในลุมนํ้าโดยตรงแลว ลักษณะการใชที่ดิน

รวมถึงการปลูกพืชชนิดตาง ๆ ในลุมนํ้า ก็สงผลตอปริมาณนํ้าที่มีเหลือใหใชไดเชนกัน ลุมนํ้าชีซ่ึงเปนลุมนํ้า

ขนาดใหญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเปนพื้นที่เกษตรกรรมนานํ้าฝนที่สําคัญ ซ่ึงจะ

ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยตรง ทั้งจากการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าฝนที่เขาสูลุมนํ้า 

และการเปล่ียนแปลงของนํ้าที่ตองสูญเสียไปเน่ืองจากปริมาณการใชนํ้ารวมของพืชอันเน่ืองมาจากอุณหภูมิที่

สูงขึ้นและชวงเวลาที่มีอากาศรอนซ่ึงจะยาวนานขึ้นในอนาคต นํามาซ่ึงคําถามถึงความพอเพียงของปริมาณนํ้า

ในอนาคต โดยการศึกษาดังกลาวไดพิจารณาปริมาณนํ้าที่สามารถนํามาใชได (Water availability) ซ่ึงเปน

ผลตางของปริมาณฝนและปริมาณการใชนํ้าของพืช โดยใชการวิเคราะหจากการใชประโยชนที่ดิน 5 ประเภท 

(การปลูกขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง และพื้นที่ปา) ประกอบกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระหวางชวงป ค.ศ.2010 – 2039 (พ.ศ.2553-2582) โดยเปรียบเทียบกับ ค.ศ.1980 – 2009 (พ.ศ.2523-2552) 

โดย ผลการศึกษาพบวา ปริมาณนํ้าฝนรวมรายประหวาง ค.ศ.2010 – 2039 (พ.ศ.2553-2582) มีแนวโนมที่จะ

เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน (ค.ศ.1980 – 2009; พ.ศ.2523-2552) ในขณะที่ปริมาณการ

ใชนํ้ารวมของพืชมแีนวโนมเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เปอรเซ็นต ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปริมาณนํ้าฝนในอนาคตเพิ่มขึ้นมี

ความเพียงพอที่จะชดเชยความตองการใชนํ้าของพืชในอนาคตหากการเพาะปลูกยังคงรูปแบบเดิมเชนใน

ปจจุบัน ทั้งน้ี ความสามารถในการกักเก็บนํ้าไวใชนอกฤดูฝนก็ยังเปนประเด็นที่มีความสําคัญที่ตองคํานึงถึง

อยู (เฉลิมรัฐ, 2552) 

• การเปล่ียนแปลงการกระจายตัวของฝน ทําใหการจัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคตมีความซับซอนและยากมาก

ขึ้น โดยเฉพาะการจัดการนํ้าเพื่อรักษาการไหลที่เหมาะสมที่จะเอ้ือตอระบบนิเวศลํานํ้า การศึกษาความสมดุล

ของนํ้าในลุมนํ้าแมกลอง โดยใชขอมูลสภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 ภายใต

สถานการณที่กาซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และทําการคํานวณเพิ่มรายละเอียด

โดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับทองถิ่น  PRECIS ในชวงทศวรรษ ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568), 2050 (พ.ศ.2593) 
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และ 2095 (พ.ศ.2638) แสดงใหเห็นวา ถึงแมปริมาณนํ้าฝนที่เพิ่มขึ้นจะทําใหความตองการใชนํ้าจากลํานํ้า

ลดลง แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานของเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณจะมีความยุงยากขึ้นเน่ือง

จะตองมีการปลอยนํ้าเพื่อควบคุมการแพรกระจายของนํ้าทะเลบริเวณปากแมนํ้า โดยเฉพาะในฤดูแลงซ่ึงเปน

ชวงเวลาที่ปริมาณนํ้าในลํานํ้าลดต่ําลง (Rojrungtavee, 2009) นอกจากน้ัน การเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลจะ

ยิ่งทําใหใหปญหาการแทรกตัวของนํ้าเค็มในบริเวณปากแมนํ้ารุนแรงมากขึ้นดวย การศึกษาบริเวณแมนํ้าทา

จีนแสดงใหเห็นวาภายใตสถานการณจําลองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภายใตเงื่อนไขสถานการณที่กาซ

เรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคตแบบ A1F1 และ B1 พบวาการแทรกตัวของนํ้าเค็มจะรุนแรงมาก

ขึ้นในอนาคต (สนิท และคณะ, 2552) เชนเดียวกับผลการศึกษาบริเวณปากแมนํ้าแมกลอง ซ่ึงพบวาระดับ

ความเค็มที่เพิ่มขึ้นน้ัน สงผลกระทบตอศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชผัก ผลไมทองถิ่นบางชนิด เชน ขาว 

ขาวโพด พริก สม และล้ินจี่บางเพียงเล็กนอย (สิทธิพงษ, 2553) 

• การศึกษาทางดานผลกระทบทางอุทกวิทยาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา 

เพื่อทดสอบหาปริมาณการไหลของนํ้าในลุมนํ้า และความถี่ของการเกิดนํ้าทวมในบริเวณลุมนํ้า ซ่ึงมีการศึกษา

โดยใชแบบจําลองที่แตกตางกันออกไป รวมถึงขอมูลตัวแปรภูมิอากาศอนาคตจาก GCMs หลาย ๆ GCMs 

ตัวอยางเชน การศึกษาตอนบนบริเวณลุมนํ้าปงและลุมนํ้าวัง ซ่ึงเปนบริเวณแหลงตนนํ้าภูเขาสูงและมีเขื่อน

ขนาดใหญที่สุดตั้งอยู ไดแก เขื่อนภูมิพล งานวิจัยดังกลาวไดประยุกตใชแบบจําลองอุทกวิทยา DHM 

(distribution hydrological model) ซ่ึงเปนแบบจําลองหน่ึงใน the Geomorphology-based hydrological 

model (GBHM) และขอมูลปริมาณฝนอนาคตจากแบบจําลองการไหลเวียนอากาศโลก (GCMs) จํานวน 3 

GCMs ไดแก MICROC3.2, MPI ECHAM และ CCSM3.0 ภายใตเงื่อนไขสถานการณการเพิ่มขึ้นของกาซ

เรือนกระจกตามภาพฉายอนาคตแบบ A1B ซ่ึงไดรับการปรับแกคาโดย H08 model เพื่อจําลองการไหลของ

นํ้าในลุมนํ้า (discharge) และหาความถี่ของการเกิดนํ้าทวมในบริเวณลุมนํ้าในชวงเวลาปจจุบัน (ค.ศ.2007-

2009; พ.ศ.2550-2552) และชวงอนาคต (ค.ศ.2010-2040; พ.ศ.2553-2583) ผลจากการจําลองพบคาเฉล่ีย

ปริมาณการไหลของนํ้าสูงขึ้นกับทุก GCMs ในชวงอนาคต และพบแนวโนมความถี่ของการเกิดนํ้าทวมสูง

ในชวงเดือนกันยายน (Otaga et al, 2012) ผลการศึกษาดังกลาวใหผลสอดคลองในทางเดียวกับงานศึกษา

การจําลองการไหลของกระแสนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา (ทั้งลุมนํ้า) เพี่ยงแตมีความแตกตางกันในดานเคร่ืองมือ

และขอมูลสภาพอากาศอนาคตที่ใช โดย Kure and Tebakari (2012) ไดใชแบบจําลอง DHI-MIKE11 และใช

แบบจําลองการไหลเวียนภูมิอากาศโลก MRI-AGCM 20 (ver.3.1 และ 3.2) ภายใตเงื่อนไขสถานการณการ

เพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกตามภาพฉายอนาคตแบบ A1B เพื่อประเมินผลกระทบตอรูปแบบอุทกวิทยาลุม

นํ้า พบวาในอนาคตระยะยาว (ค.ศ.2075-2099; พ.ศ.2648-2642) คาเฉล่ียของปริมาณนํ้าทาในแตละปที่ไหล

ออกสูแมนํ้าที่ปากนํ้านครสวรรคมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความถี่ของการ

เกิดนํ้าทวม (flood frequency) ในขณะเกิดฝนตกหนักและมีปริมาณนํ้าฝนมากก็มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นดวย

เชนกัน ทั้งน้ีงานศึกษาวิจัยดังกลาว ยังมีขอจํากัดในเร่ืองแบบจําลองดังกลาวยังไมไดนําเร่ืองการบริหาร

จัดการนํ้าโดยระบบชลประทาน รวมถึงกิจกรรมการใชนํ้าอ่ืน ๆ โดยมนุษยเขามารวมคํานวณในแบบจําลอง

ดวย  

• ผลกระทบตอทรัพยากรนํ้าบาดาลน้ันเร่ิมเปนประเด็นที่มีผูสนใจ และไดมีการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอสภาพนํ้าขังใตผิวดิน (waterlogging) และนํ้าใตดินเค็มในชั้นตื้น (shallow saline 

groundwater) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชแบบจําลอง SEAWAT เพื่อตรวจสอบปริมาณนํ้าใต

ดินรวมกับการเติมนํ้าใตดิน  (recharge) จากแบบจําลองอุทกวิทยา HELP3 โดยใชชุดขอมูลอากาศจาก

แบบจําลอง PRECIS ECHAM4 A2 และ B2 ซ่ึงพบวาบริเวณลุมนํ้ายอยหวยขามเรียน (พื้นที่ขนาด 154 

1-60 
 



ตารางกิโลเมตร) จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนพื้นที่ศึกษาน้ันมีการเปล่ียนแปลงระดับความเค็มของนํ้าบาดาลและ

นํ้าใตผิวดิน (waterlogging) ในชวงกลาง (ค.ศ.2050; พ.ศ.2599) และส้ินศตวรรษ (ค.ศ.2099; พ.ศ.2642) 

โดยพบอัตราการเติมนํ้าที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงคาดวาเปนผลมาจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น พื้นที่ชั้นนํ้าระดับตื้น 

(shallow watertable) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นประมาณ 23 เปอรเซ็นต จากเดิมในชวงกลางศตวรรษ และอาจจะ

เพิ่มไดถึง 25 เปอรเซ็นต ภายในส้ินศตวรรษ นอกจากน้ันแบบจําลองยังชี้ใหถึงสถานการณการขยายตัวของ

พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าใตดินเค็มในชั้นตื้นดวย อยางไรก็ดี การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไมไดมี

ผลกระทบตอการแพรกระจายความเค็มโดยตรง แตมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการขยายตัวของพื้นที่นํ้า

ขังใตดิน (Sarapirom et a.l, 2013a และ Sarapirom et al, 2013b) ผูวิจัยไดแนะนําการบริหารจัดการพื้นที่ที่

ไดรับผลกระทบหรือพื้นที่ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของพื้นที่ขั้นนํ้าใตดินดังกลาวโดยใช

หลักการทางอุทกวิทยาระบบนิเวศ (Ecohydrological) ซ่ึงนาจะเปนวิธีการที่มีศักยภาพในการลดการเติมนํ้าสู

ระบบนํ้าบาดาลอันเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนในอนาคต รวมกับการปลูกพืชหรือตนไมโตไวเพื่อ

ลดการขยายตัวของพื้นที่นํ้าขังใตดินและบริเวณที่มีความเค็มภายใตสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคต (Sarapirom et al, 2013b) 

• ในพื้นที่ภาคกลาง แถบพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยามีการศึกษาการลดลงของนํ้าบาดาลที่คาดวาเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในชวงระยะเวลา ค.ศ.2060-2040 (พ.ศ.2603-2583) โดยใชขอมูลแบบจําลอง

ภูมิอากาศโลก (GCMs) จํานวน 3 GCMs คือ MIROC-ESM-CHEM (MIROC) HadGEM2-ES (HadGEM) 

และ GFDL-ESM2M (GFDL) กับสถานการณการปลอยกาซเรือนกระจก คือ RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 

และ RCP8.5 เปนเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลปฐานอางอิง (ค.ศ.1986-

2000; พ.ศ.2529-2543) พบแนวโนมการลดลงของปริมาณนํ้าฝนในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนจาก

แบบจําลอง HadGEM และ GFDL ซ่ึงมีผลตอคาเฉล่ียปริมาณนํ้าใตดินประจําปลดลง โดยลดลง -12.9 

เปอรเซ็นต (-1.46 ลูกบาศกกิโลเมตร), -9.7 เปอรเซ็นต (-1.35 ลูกบาศกกิโลเมตร), -13.9 เปอรเซ็นต (-1.49 

ลูกบาศกกิโลเมตร) และ-10.7 เปอรเซ็นต (-1.38 ลูกบาศกกิโลเมตร) สําหรับ RCP2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 

ตามลําดับ ผลการคาดการณการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าใตดินจะมีความแตกตางกันในแตละ GCM ทั้งนํ้าใตดิน

และการเก็บรักษา (recharge) แตโดยรวมมีแนวโนมลดลงเกือบทั้งหมด (Pratoomchai et al, 2014)  

• งานศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอทรัพยากรนํ้า โดยการพัฒนาแบบจําลอง HAE 

(Hydro-Agronomic-Economic Model) เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศสําหรับลุมแมนํ้าโขง ซ่ึงไดประยุกใชแบบจําลอง WEAP; The Water 

Evaluation and Planning Systwm สําหรับการประเมินผลกระทบภูมิอากาศอากาศตอทรัพยากรนํ้าในแมนํ้า

โขง บริเวณลุมนํ้ายอยทางฝงของประเทศไทย ไดแก ลุมนํ้าชี-มูล โดยใชขอมูลภาพฉายอนาคตการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในชวงทศวรรษที่ 2050s แบบ A2 และ B2 จากแบบจําลอง PRECIS เปนขอมูลนําเขา 

ทั้งน้ีไดมีการวิเคราะหรวมกับปจจัยดานการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตในอดีต

จนถึงปจจุบัน ซ่ึงจะสงผลตอความตองการใชนํ้าในพื้นที่ของภาคสวนตาง ๆ  และการบริหารจัดการนํ้าโดย

ระบบชลประทาน (เขื่อนและอางเก็บนํ้า) นอกจากน้ีการศึกษาดังกลาวยังไดทําการจําลองสถานการณการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศรวมกับภาพฉายอนาคตตามแนวทางที่เนนการใชพลังงานทดแทน (bio-fluel) ซ่ึงจะมี

ผลตอการเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูก (การใชประโยชนที่ดิน) ผลการวิเคราะหใหผลวา การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในอนาคตสงผลตอทรัพยากรนํ้าบริเวณตอนลางลุมนํ้าโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภายใตการพิจารณารวมกับแผนพัฒนาในอนาคตและความตองการนํ้าก็พบวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคตมีแนวโนมที่จะทําใหอัตราการไหลของนํ้าในพื้นที่ตอนบนสูงขึ้นและสําหรับพื้นที่ตอนลางอัตราการไหล
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จะลดต่ําลง อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีจะขึ้นอยูกับสถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ใช 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังระบุวา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศสงผลตอปริมาณนํ้าผิวดิน ซ่ึงทําการวิเคราะห

โดยแบบจําลอง SWAT พบวา ภายใตสถานการณแบบ A2 ปริมาณนํ้าทารายป (annual runoff) เพิ่มขึ้นใน

พื้นที่สวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสําหรับสถานการณแบบ B2 ปริมาณนํ้าทารายปจะเพิ่มขึ้น

ในพื้นที่สวนใหญของพื้นที่ลุมนํ้าโขง และลุมนํ้าชี และจะลดลงในพื้นที่สวนใหญของลุมนํ้า (Mott MacDonald, 

2011) 

นอกจากน้ี แบบจําลอง SWAT ยังใหผลที่ระบุวา ภายใตสถานการณแบบ A2 น้ัน มีความเส่ียงที่จะเกิด

สถานการณนํ้าทวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญสําหรับพื้นที่สวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย  

 

 
ก. ข. ค. 

 

รูปที่ 1.19  ผลจากแบบจําลองนํ้าทา (SWAT Model) ภายใตสถานการณแบบ A2 (บน) และ B2 (ลาง) 

(ก) ปริมาณนํ้าทารายป (ข) ปริมาณนํ้าทาในชวงฤดูฝน (ค) ปริมาณนํ้าทาในชวงฤดูแลง 

(ที่มา: Mott MacDonald, 2011) 
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การศึกษาดานความเส่ียงและภาวะเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

สมดุลของนํ้าในลุมนํ้าตาง ๆ อาจใชเปนตัวชี้วัดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาคสวน

ทรัพยากรนํ้าได อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาประเด็นน้ีอยางครอบคลุม นอกจากน้ัน การพิจารณาถึงสภาพการณใน

อนาคตในหวงเวลาที่ยาวนานในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ัน จําเปนที่จะตองคํานึงถึงการเปล่ียนแปลง

รูปแบบความตองการการใชนํ้าเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมดวย  ซ่ึงเร่ืองน้ีเปนประเด็นที่

ยังคงตองการศึกษาตอไป  

• การศึกษาผลกระทบตอการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ภาคตะวันออก (ประกอบดวยลุมนํ้าสาขาชลบุรี ระยอง

ตะวันตก และคลองใหญ) ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและทองเที่ยวตามนโยบายของ

รัฐบาล ทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอันมาก ขณะเดียวกันก็สงผลตอความตองการนํ้าเพื่อใชใน

กิจกรรมตาง ๆ ในป 2548 เกิดภาวะฝนแลง สงผลใหปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าที่มี มีนอยไมพอตอการจัดสรร

จนเกิดปญหาการแยงชิงนํ้า เกิดปญหาทางสังคมตามมา  การศึกษาน้ีไดนําขอมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

ภายใตสถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A2 และ B2 สําหรับชวงอนาคตอันใกล (ค.ศ.2010-2034; 

พ.ศ.2553-2577) และชวงอนาคตอันไกล (ค.ศ.2076-2100; พ.ศ.2619-2643) ทําการเพิ่มความละเอียดของ

ขอมูลในระดับภูมิภาคดวยการใชแบบจําลองเพิ่มความละเอียดสูงเชิงสถิติ โดยสังเคราะหขอมูลอุณหภูมิ 

ปริมาณนํ้าฝน และอัตราการระเหย และการประเมินผลกระทบตอการจัดการนํ้า ประกอบดวย การสังเคราะห

ขอมูลปริมาณนํ้าทาดวยแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา (NAM) และการวิเคราะหปริมาณความตองการนํ้าเพื่อการ

ชลประทาน ดวยการจําลองสภาพการบริหารจัดการนํ้าดวยแบบจําลองการจัดการนํ้าในลุมนํ้า (MIKE BASIN)  

ทั้งน้ีงานวิจัยดังกลาวมุงพิจารณาเฉพาะขอมูลนําเขาที่ไดผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยตรง ในที่น้ีคือ 

ขอมูลนํ้าฝน นํ้าทา อุณหภูมิ และอัตราการระเหย เทาน้ัน สําหรับขอมูลการจัดหานํ้าของหนวยงานตาง ๆ ที่

เก่ียวของในพื้นที่ภาคตะวันออก เชน ประปาภูมิภาค และบริษัท East Water และอ่ืน ๆ น้ันจะไมไดนํามา

พิจารณารวมในแบบจําลอง โดยทําการจําลองสภาพการจัดการนํ้าในอนาคตกําหนดใหไมมีการเปดพื้นที่

ชลประทานใหม และไมมีการเพิ่มขึ้นของความตองการนํ้าอุตสาหกรรม การศึกษาแบงออกเปน 5 กรณี ไดแก  

o กรณีที่ 1: สภาพปจจุบัน (ค.ศ.1995-2004; พ.ศ.2535-2547)   

o กรณีที่ 2: ภายใตสถานการณปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A2 C2A2  

(ค.ศ.2010–2034; พ.ศ.2553-2557)   

o กรณีที ่3: ภายใตสถานการณปลอยกาซเรือนกระจกแบบ B2 C2B2  

(ค.ศ.2076–2100; พ.ศ.2619-2643)  

o กรณีที ่4: ภายใตสถานการณปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A2 C2A2  

(ค.ศ.2010–2034; พ.ศ.2553-2557)   

o กรณีที ่5: ภายใตสถานการณปลอยกาซเรือนกระจกแบบ B2 C2B2  

(ค.ศ.2076- 2100; พ.ศ.2619-2643)  

ผลการจําลองสภาพปริมาณนํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก พบวาปริมาณนํ้าไหล

เขาอางเก็บนํ้าโดยรวม เทากับ 527 ลานลูกบาศกเมตร/ป แบงเปนฤดูแลง 149 ลานลูกบาศกเมตร/ป และฤดู

ฝน 378 ลานลูกบาศกเมตร/ป สภาพปริมาณนํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าเฉล่ียรายเดือนในกรณี A2 และB2 ใน

อนาคตอันใกล (ค.ศ.2010 -2034; พ.ศ.2553-2557) พบแนวโนมลดลง 20.59 เปอรเซ็นต และ 23.52 

เปอรเซ็นต เน่ืองจากปริมาณฝนลดลง ซ่ึงจะสงผลใหปริมาณนํ้าตนทุนในอางเก็บนํ้าในแตละเดือนลดลงตาม

ไปดวย สวนสภาพปริมาณนํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าเฉล่ียรายเดือนในกรณี  A2 และ B2 ในอนาคตอันไกล (ค.ศ.
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2076 -2100; พ.ศ.2619-2643) มีแนวโนมเพิ่มขึน้ 0.23 เปอรเซ็นต และลดลง 2.94 เปอรเซ็นต ซ่ึงไมแตกตาง

จากปจจุบันมากนัก เน่ืองจากปริมาณฝนอนาคตไกลจะเพิ่มขึ้น (สุจริต, 2553) 

สําหรับผลการวิเคราะหความตองการนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออกเพื่อกิจกรรมตาง ๆ โดยรวม 

เทากับ 150.43 ลานลูกบาศกเมตร/ป แบงเปนฤดูแลง 110.98 ลานลูกบาศกเมตร/ป และฤดูฝน 39.45 ลาน

ลูกบาศกเมตร/ป ความตองการนํ้าที่เปล่ียนแปลงไปตามกรณีตาง ๆ คือ ความตองการนํ้าชลประทาน ซ่ึงมี

แนวโนมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่ (กําหนดใหความตองการนํ้าอุตสาหกรรมเทากับ

ปจจุบัน) กลาวคือ ถาฝนมาก พื้นที่เพาะปลูกพืชก็จะตองการนํ้าชลประทานนอย ในทํานองเดียวกันถาฝนนอย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชก็จะตองการนํ้าชลประทานมาก พบวา ความตองการนํ้าในกรณี A2 และ B2 ชวงป ค.ศ.

2010 -2034 (พ.ศ.2553-2557) มีแนวโนมลดลง 20.59 เปอรเซ็นต และ 23.52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ลุมนํ้า

คลองใหญซ่ึงเปนลุมนํ้าที่มีความตองการนํ้าชลประทานและนํ้าอุตสาหกรรมมากที่สุดมีแนวโนมลดลง สวนใน

กรณี A2 และB2 ชวงป ค.ศ. 2076–2100 (พ.ศ.2619-2643) มีแนวโนมลดลง 18.43 เปอรเซ็นต และ 22.21 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ และผลการสํารวจสภาพความขาดแคลนนํ้าในพื้นทีลุ่มนํ้าพบวา สภาพความตองการนํ้า

ในกรณี A2 และ B2 ชวงป ค.ศ.2010 -2034 (พ.ศ.2553-2557) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 116.47 เปอรเซ็นต และ 

127.24 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนในกรณี A2 และ B2 ชวงป ค.ศ. 2076–2100 (พ.ศ.2619-2643) มี

แนวโนมเพิ่มขึ้น 47.17 เปอรเซ็นต และ 21.24 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงพบวาลุมนํ้าคลองใหญซ่ึงเปนลุมนํ้า

ที่มีความขาดแคลนนํ้ามากที่สุดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแมวาความตองการนํ้าลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณนํ้าที่

จัดสรรไมเพียงพอ (สุจริต, 2553) 

• งานการศึกษาสมดุลนํ้าภาพรวมในระดับลุมนํ้าสําคัญของประเทศไทย โดยใชวิธีการคาดการณปริมาณนํ้าฝน

ในอนาคต (ค.ศ.2010-2039; พ.ศ.2553-2582) โดยเปรียบเทียบกับฐานปจจุบัน (ค.ศ.1980-2009; พ.ศ.2523-

2552) โดยใชผลการคํานวณจากแบบจําลอง PRECIS ซ่ึงจําลองผลการเปล่ียนแปลงภายใตสมมุติฐานการ

เพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซด แบบ A2  โดยใชปริมาณนํ้าฝนในอนาคต (ค.ศ. 2010-2039; พ.ศ.2553-

2582) และนําไปหักลบดวยปริมาณนํ้าคาดการณที่ถูกใชไปทั้งจากทางธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย

ในอนาคตชวงเวลาเดียวกัน ผลลัพธจะไดเปนปริมาณสมดุลนํ้าในอนาคต จากการศึกษาแนวโนมการ

เปล่ียนแปลงสมดุลนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าหลักของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบสมดุลนํ้าชวงปฐานกับสมดุลนํ้าใน

อนาคตเพื่อพิจารณาทิศทางผลกระทบในบริบทแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต รวมถึง

พิจารณาแนวโนมการเปล่ียนแปลงสมดุลนํ้าดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับแนวโนมปริมาณนํ้าฝนในอนาคตเพื่อ

พิจารณาความออนไหวของสมดุลนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าหลักตอการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าฝน สรุปผลไดวา กลุม

ลุมนํ้าที่มีแนวโนมจะมีสมดุลนํ้าลดลง ไดแก กลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีน กลุมลุมนํ้าแมกลอง กลุมลุมนํ้าสาขา

แมนํ้าโขง และกลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก และกลุมลุมนํ้าที่มีแนวโนมจะมีสมดุลนํ้าเพิ่มขึ้น ไดแก กลุมลุมนํ้า

ภาคใตฝงตะวันออก กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสาละวิน และกลุมลุมนํ้า

ชายฝงทะเลอาวไทยตะวนัตก  และเมื่อพิจารณารอยละของสมดุลนํ้าตอปริมาณนํ้าฝนในอนาคตรายกลุมลุมนํ้า 

พบวากลุมลุมนํ้าที่มีอัตราสวนต่ํากวารอยละ 30 มีอยู 2 กลุมลุมนํ้า โดยกลุมลุมนํ้าที่มีอัตราสวนต่ําที่สุด คือ 

กลุมลุมนํ้าแมกลอง และกลุมลุมนํ้าที่มีอัตราสวนต่ําเปนอันดับรองลงมา คือ กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสาละวิน 

สําหรับสองกลุมลุมนํ้าน้ีถือวาเปนบริเวณที่มีความเส่ียงสูง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในปริมาณนํ้าฝนที่อาจ

เกิดขึ้นแมเพียงเล็กนอย 2 กลุมลุมนํ้าน้ีจะไมมีสมดุลนํ้าเพียงพอเพื่อใชอุปโภคบริโภครวมถึงภาคอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลุมนํ้าแมกลองจะไดรับผลกระทบอยางมากเพราะวาเปนบริเวณที่มีอตุสาหกรรมตั้งอยู

อยางมาก (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 
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• การบริหารจัดการปริมาณนํ้าเปนส่ิงสําคัญในการแกไขปญหาสมดุลนํ้า เชน การผันนํ้าจากพื้นที่ที่มีปริมาณนํ้า

มากเกินความตองการไปสูพื้นที่ที่มีนํ้าไมเพียงพอ แตโดยสวนใหญแลวพื้นที่ที่ปริมาณนํ้ามากเกินตองการ

มักจะมีโอกาสประสบกับปญหาภัยพิบัตินํ้าทวม และในทางกลับกันพื้นที่ที่มีนํ้าไมเพียงพอก็จะประสบกับ

ปญหาภัยแลง ดังน้ันการศึกษาเพื่อคาดการณโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ภัยแลง นํ้าทวม) ในอนาคต

โดยใชการสรางแบบจําลอง 2 ลักษณะ ไดแก การศึกษาถึงแนวโนมของอุทกภัยและภัยแลง และการศึกษาถึง

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 

o การศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติจาก “จํานวนป” ที่ปริมาณฝนเบี่ยงเบนจากคาเฉล่ียการคาดการณ

แนวโนม (Trend) ของการเกิดเหตุการณรายแรงทางธรรมชาติ (extreme events) (อุทกภัยและภัย

แลง) ชวงเวลาในอนาคตระยะส้ัน 30 ป (ค.ศ.2010-2039; พ.ศ.2553-2582) และชวงเวลาในอนาคต

ระยะยาว 30 ป (ค.ศ.2040-2069; พ.ศ.2583-2612) โดยกําหนดใหระยะเวลาชวงป ค.ศ.1980-2009 

(พ.ศ.2523-2552) เปนชวงของปฐาน และทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงคาเฉล่ีย รูปแบบ (Pattern) 

ของปริมาณนํ้าฝนที่มีแนวโนมเปล่ียนไปในอนาคต ในเชิงของการแปรปรวน ผลการศึกษาใน

ภาพรวมของประเทศ ชี้ใหเห็นวาภาพรวมระยะส้ัน 30 ป พื้นที่สวนใหญไมมีการเปล่ียนแปลงใน

ปริมาณนํ้าฝนที่เดนชัด แตจะสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนไดจากการคาดการณอนาคต

ระยะยาว 30 ปขางหนา อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมีจํานวนปที่มี

ปริมาณนํ้ามากเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ภาคของประเทศ ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันออก และภาคใตตอนลางฝงตะวันออก (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2553) 

o การศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติจากแนวโนมระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ (Return Period) 

ปริมาณนํ้าฝนที่มากที่สุด/ระดับนํ้าสูงสุดรายป (Return period) เปนการคาดการณระดับความรุนแรง

สูงสุดของระดับความแหงแลง หรือระดับปริมาณนํ้าสูงสุด ที่อาจใชเปนดัชนีชี้วัดระดับความรุนแรง

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ภัยแลง และ นํ้าทวม) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลการศึกษา ภาพรวม

ประเทศมีความเปนไปไดที่ประเทศไทยมีความเส่ียงที่จะเกิดอุทกภัยสูงขึ้นกวาในอดีตทั้งในแงของ

ความถี่ / จํานวนคร้ังของเหตุการณ และระดับความรุนแรง ยิ่งไปกวาน้ันตัวเลขปริมาณนํ้าฝนที่มาก

ที่สุด (Return period) จากการคาดการณในระยะยาวจะชี้ใหเห็นถึงทิศทางที่แนชัดของการเกิด

อุทกภัย ยกเวนพื้นที่บริเวณลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ซ่ึงมีแนวโนมในทางตรงกันขามกับพื้นที่

บริเวณอ่ืนของประเทศ คือจะมีโอกาสประสบกับภัยแลงในระดับรุนแรงยิ่งขึ้น (สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 

การศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

แมวาการศึกษาในประเด็นดานการปรับตัวในภาคสวนน้ียังมีนอยในระยะที่ผานมาก็ตาม แตก็ไดมีขอเสนอให

พิจารณาการใชนํ้าจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งการใชนํ้าผิวดินสลับกับนํ้าใตดินในระบบชลประทานบางพื้นที่เพื่อชวย

จัดการความเส่ียงในชวงฤดูแลงที่ยาวนานได เน่ืองจากระบบนํ้าใตดินมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศนอยกวานํ้าผิวดิน แตการที่จะวางยุทธศาสตรดานนํ้าที่เหมาะสมตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ไดน้ัน ตองมีความเขาใจทางดานอุทกวิทยากายภาพและกระบวนการการเพิ่มนํ้าใตดินเปนอยางดี (Koch, 2008) 

• การปรับปรุงและแกไขปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ เพื่อรองรับกับความเส่ียงและ

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอทั้งปริมาณและคุณภาพของนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อรักษา

ไวซ่ึงสมดุลของระบบนิเวศภายในอนาคต ทั้งน้ี แนวทางเชิงนโยบายที่สําคัญในการยกระดับการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรนํ้า มีใจความสําคัญดังน้ี คือ 1) การจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนองครวม การบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าตองมีความเก่ียวเน่ืองกันระหวางสมดุลนํ้าและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกทั้งทรัพยากรนํ้าทั้งนํ้า

ผิวดินและนํ้าใตดินควรจะถูกรวมใหอยูภายใตหนวยงานเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อความเชื่อมโยงตอเน่ืองของการ

จัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนองครวม 2) หนวยงานเพื่อการกําหนดนโยบายการใชทรัพยากรนํ้า ควรมี

หนวยงานที่ดูแลภาพรวมเชิงนโยบายการใชทรัพยากรนํ้า เพื่อการจัดสรรการใชทรัพยากรนํ้าอยางเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพและไมนําไปสูความขัดแยง การวางแผนเนนแกปญหาเชิงรุกและตอบสนองตอปญหาที่จะเกิด

ลวงหนา 3)หนวยงานเพื่อการกํากับดูแลการใชทรัพยากรนํ้า เพื่อการตรวจสอบวาการใชทรัพยากรนํ้าทั้งใน

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมน้ัน ไดเปนไปตามนโยบายการใชทรัพยากรที่วางไวหรือไม และ 4)หนวยงาน

เก่ียวของกับการใชทรัพยากรควรแยกออกจากหนวยงานผูทําหนาที่วางนโยบายและตรวจสอบอยางชัดเจน

เพื่อไมเกิดผลประโยชนทับซอนและการกํากับดูแลการใชไปของทรัพยากรนํ้าสามารถทําการตรวจสอบได

อยางเปนอิสระและมีประสิทธิภาพ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 

• การศึกษาซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง JIID กรมชลประทานและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn, 

2013) ซ่ึงศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศตอระบบชลประทานในลุมนํ้าเจาพระยาไดเสนอแนว

ทางการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าในลุมนํ้าซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงปริมาณและ

รูปแบบการกระจายตัวของฝนในอนาคตดังตอไปน้ี 

o การปรับตัวในพื้นที่ตอนบนของลุมนํ้า 

 การปรับ operation rule curve ของเขื่อนและอางเก็บนํ้าใหเหมาะสม 

 ปรับปรุงขีดความสามารถของเขือ่นในการกักเก็บนํ้าเพื่อรับมือกับความผันผวนระหวาง

ชวงป 

o การปรับตัวโดยพจิารณาเปนรายโครงการ 

 ดําเนินโครงการดานการหมุนเวยีนการใชนํ้าชลประทาน (irrigation water rotation) 

 ปรับปรุงระบบประตูนํ้าเพื่อใหสามารถควบคุมการจายนํ้าไดดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบชลประทาน 

 ปรับตารางการจัดสรรนํ้าและควบคุมพื้นที่เพาะปลูกใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ปริมาณนํ้า โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 

 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าและระบบควบคมุนํ้าทวม  

o การปรับตัวในระดับไรนา 

 จัดเตรียมแผนทีพ่ื้นที่เพาะปลูกเพื่อใชในการวางแผนจัดสรรนํ้าใหเหมาะสม 

 จัดเตรียมพันธุขาวปลูกทีม่ีความทนทานกับสภาพอากาศผันผวนสูงขึ้น 

 ปรับปฏิทินเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวใหสอดคลองกับการจัดสรรนํ้า โดยเฉพาะในฤดูแลง 

 ปรับเทคนิคการเพาะปลูกเพื่อใหประหยัดนํ้า 

 ปรับปรุงบอนํ้าเพื่อใชสํารองนํ้าสําหรับหนาแลง 
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1.1.3 ระบบนิเวศและชีวกายภาพ 

 ประเทศไทยมีผลงานการศึกษาคาดการณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอระบบนิเวศและชีว

กายภาพคอนขางจํากัด โดยการศึกษาสวนใหญมักเปนการศึกษาสถานะที่ระบบนิเวศหรือส่ิงมีชีวิตกลุมใด ๆ กําลังถูก

คุกคาม (Threatened) โดยการศึกษาที่ผานมาเปนการวิเคราะหถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอระบบ

นิเวศตาง ๆ และตีความผลกระทบเหลาน้ันเปนความเส่ียงและภาวะเปราะบาง โดยพิจารณาถึงการที่พื้นที่ระบบนิเวศ

ตาง ๆ ลดลงหรือแปรเปล่ียนไปเปนระบบนิเวศอ่ืนภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอนาคตเปนรูปแบบของความเส่ียง

และภาวะเปราะบางของพื้นที่น้ัน ๆ 

การศึกษาดานผลกระทบ ความเส่ียงและภาวะเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

• การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและการกระจายตัวของฝนสงผลกระทบตอระบบนิเวศ โดยส่ิงมีชิวิตบางสายพันธุ

อาจจะไดรับผลดีจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ในขณะที่บางสายพันธุจะสูญเสียสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

ดํารงอยูไป การศึกษาการประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอพืช 22 ชนิดในพื้นที่

ภาคเหนือของประเทศไทยโดยใชสภาพภูมอิากาศอนาคตจากแบบจาํลองภูมิอากาศโลก HadCM3 GCM ตาม

แนวทางการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกแบบ A2 ไดทําการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในชวงทศวรรษที่ 2050 พบวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไมสงผลตอจํานวนสายพันธุ

ของพืชอยางมีนัยสําคัญ แตมีการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นที่คือ การกระจายตัวของสายพันธุตาง ๆ จะ

เปล่ียนแปลงไปและมีอัตราการหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะพืชตระกูลที่มีใบเขียวตลอดป ทั้งน้ีผลการศึกษาพบวา

พืช 10 ชนิดจากที่ทําการศึกษาทั้งหมด 22 ชนิดจะสูญเสียสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

สวนอีก 12 ชนิดที่เหลือน้ันจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น โดยพืชสายพันธุที่เปนไมผลัดใบจะมีการขยายแหลง

กระจายพันธุ (distribution range) ซ่ึงคาดวาการเปล่ียนแปลงสวนใหญจะเกิดขึ้นบริเวณตะวันตกและบริเวณ

ตอนบนของภาคเหนือ (Trisurat et al, 2009) 

• ผลงานการศึกษาในประเด็นแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพของไทยที่

ผานมา เปนผลการศึกษาวิจัยของคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) ซ่ึงได

สรางแบบจําลองความสัมพันธระหวางชนิดปาไมกับปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดปาไมชนิดตาง ๆ 

และตรวจสอบแบบจําลองที่สรางกับแผนที่ปาไมจริงของประเทศ กอนที่จะใชสภาพอากาศในอนาคต  

(ECHAM4; A2) ชวงป ค.ศ. 2030-2039 (พ.ศ.2573-2582), 2050-2059 (พ.ศ.2593-2602) และ 2080-2089 

(พ.ศ.2623-2632) ใสเขาไปในแบบจําลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตตอ

การเปล่ียนแปลงสภาพปาไม ซ่ึงพบวา ในชวงเวลาที่แตกตางกัน คือในป ค.ศ.2030-2039 (พ.ศ.2573-2582)  

พื้นที่เหมาะสมตอปาไมผลัดใบของประเทศ ซ่ึงประกอบดวยปาดิบเขา มีแนวโนมที่ลดลงอยางชัดเจน เหลือ

เพียง 1.34 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาทั้งประเทศซ่ึงเปนแนวโนมเดียวกับปาดิบแลงและปาผสมสน ที่จะเหลือ

พื้นที่เพียง 0.001 และ 14.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และจะยังคงลดลงไปอยางตอเน่ืองในชวงป ค.ศ.2050-

2059 (พ.ศ.2593-2602) และ 2080-2089 (พ.ศ.2623-2632) ซ่ึงตรงขามกับพื้นที่ที่เหมาะสมตอปาผลัดใบ อัน

ไดแก ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในปค.ศ.2030-2039 (พ.ศ.2573-2582) เปน 71.24 

และ 12.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกันในป ค.ศ.2050-2059 (พ.ศ.2593-2602) 

และ 2080-2089 (พ.ศ.2623-2632) คือเทากับ 73.18 และ 71.99 เปอรเซ็นต  สําหรับปาเบญจพรรณ และ 

13.89 และ 20.78 เปอรเซ็นต สําหรับปาเต็งรัง ตามลําดับ (รูปที่ 1.20) จากผลการศึกษาดังกลาว พอสรุปได

วาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีแนวโนมสงผลกระทบตอระบบนิเวศปาไมของประเทศอยางชัดเจน 
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หมายเหตุ: Forest DDF = Dry Dipterocarp Forest         MDF = Mixed Deciduous          DEF = Dry Evergreen Forest   

              HEF = Hill Evergreen Forest                     MCF = Mixed Coniferous Forest  

 

รูปที่ 1.20  การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพปาไมภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศใน

แตละชวงป ค.ศ. (ก) 2030-2039 (พ.ศ.2573-2582) (ข) 2050-1059 (พ.ศ.2593-2602) (ค) 2080-2089        

(พ.ศ.2623-2632)  (ที่มา: คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) 

 

• สถาบันบณัฑิตธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) ไดทําการประมวลผลการศึกษาของคณะ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตตอชนิดปาไม และการเปล่ียนแปลงของนิเวศนปาไมในเขตอุทยานแหงชาติ

ของประเทศไทยในระดับที่แตกตางกันในแตละภูมิภาค กลาวคือ ในภาคเหนือ (อาทิ ดอยอินทนนท ขุนตาล 

ลางสาน เปนตน) และภาคอีสาน (เชน ภูกระดึง) ไดรับผลกระทบปานกลาง ภาคตะวันออกไดรับผลกระทบ

มาก (ไดแก เขาสามรอยยอด) ขณะที่ภาคใตไดรับผลกระทบในระดับมากที่สุด (คือ อุทยานแหงชาติตะรุเตา) 

ขณะที่ผลกระทบตอพื้นที่อนุรักษสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองที่สําคัญ อาทิ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขา

แขงและทุงใหญนเรศวรไดรับผลกระทบปานกลาง (รูปที่ 1.21)  นอกจากน้ีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศตอระบบนิเวศปาไมยังมีโอกาสสงผลตอเน่ืองไปยังทรัพยากรสัตวปาที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ

ดังกลาว ทรัพยากรสัตวปาของประเทศไทยมีโอกาสไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศสูงมาก 

กลาวคือ ทรัพยากรสัตวปาที่อาศัยอยูในพืน้ที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเกินกวาคร่ึงหน่ึงของจาํนวนเขตรักษาพันธุ

สัตวปาทั้งหมดของประเทศมีโอกาสไดรับผลกระทบสูงสุด (รูปที่ 1.22)   

  

ก. ข. ค. 
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รูปที่ 1.21  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศตอระบบปาในอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา 

(ที่มา: คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล, 2551) ประมวลโดย SEA START RC 

 

 

รูปที่ 1.22  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศตอทรัพยากรสัตวปาในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

(ที่มา: คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล, 2551) ประมวลโดย SEA START RC 
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• การศึกษาของคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) พบวา ระบบนิเวศพื้นที่ชุม

นํ้าและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทย ทั้งพื้นที่ชุมนํ้าธรรมชาติในแผนดินและใน

บริเวณชายฝงทะเลซ่ึงเปนระบบนิเวศนํ้าจืดและนํ้ากรอยเปนสวนใหญมีความเปราะบาง และมีความสุมเส่ียงที่

จะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกในอัตราที่สูง ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรงและโดยออม

ในชวง 30 ปขางหนา (ค.ศ.2010-2039; พ.ศ.2553-2636) โดยมีสาเหตุจากอุณหภูมิของอากาศและนํ้า

แปรปรวนหรือเปล่ียนแปลง ปริมาณฝนแปรปรวนกอใหเกิดโอกาสเกิดนํ้าทวมและภาวะแหงแลงบอยคร้ังมาก

ขึ้น ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเกิดคล่ืนลมพายุบอยคร้ังและมีความรุนแรงยิ่งขึ้น การศึกษา

วิเคราะหพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติของไทยในชวง ค.ศ.2010-2039 (พ.ศ.2553-2636)  

พบวากวา 75 เปอรเซ็นตของพื้นที่ชุมนํ้าเหลาน้ันจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับ

ปานกลาง ในขณะที่อีก 13 ปอรเซ็นต (8 แหง) จะไดรับผลกระทบในระดับสูง อาทิ แมนํ้าโขง แมนํ้าแควใหญ 

แมนํ้าแมกลอง ดอนหอยหลอด พื้นที่ชุมนํ้าในอุทยานแหงชาติเขาใหญพื้นที่ชุมนํ้าในเขตหามลาสัตวปา

ทะเลสาบ พื้นที่ชุมนํ้าในเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโตะแดง) และพื้นที่ชุมนํ้า

ในอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี ทั้งน้ีมีเพียง 12% เทาน้ันที่จะไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับต่ํา การประมวลภาพรวมผลการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศตอพื้นที่ ชุ ม นํ้าธรรมชาติ ในประเทศไทยของคณะส่ิงแวดลอมและท รัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขางตน โดยสถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) แสดงดัง

รูป  

 

 

รูปที่ 1.23  ระดับความเส่ียงของระบบนิเวศพื้นทีชุ่มนํ้าตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

(ที่มา: คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล, 2551) ประมวลโดย SEA START RC 
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• การศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับระบบนิเวศและชีวกายภาพเพื่อกําหนดพื้นที่เส่ียง

และเปราะบาง (vulnerability area) ตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ (area 

base) โดยศูนยวิจัยปาไม (2556) ไดทําการศึกษากับระบบนิเวศที่สําคัญ ไดแก ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศ

ปาไม และระบบนิเวศเกษตร โดยมีจุดมุงหมายที่จะนําผลการศึกษาดังกลาวมาประกอบการจัดทํานโยบาย 

มาตรการ/ ยุทธศาสตร/ แผนปฏิบัติการดานปรับตัวของประเทศไทย ทั้งน้ีการศึกษาไดคัดเลือกพื้นที่ซ่ึงเปน

ตัวแทนของระบบนิเวศ 3 ประเภทขางตน ตามเกณฑที่ไดมีการกําหนดไว รวมกับขอมูลการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศโดยใชเกณฑการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเปนหลัก ซ่ึงกําหนดใหพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลงของ

อุณหภูมิ ตั้งแต 1°C เปนพื้นที่คัดกรองเบื้องตนในการนําไปสูกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่เส่ียง

และมีความเปราะบาง เพื่อคัดเลือกพื้นที่ตัวแทนการศึกษาในแตละระบบนิเวศ  อยางไรก็ดี การทบทวน

เอกสารคร้ังน้ีจะขอกลาวถึงระบบนิเวศ 2 ชนิด คือ นิเวศภูเขาและปาไมเทาน้ัน ไมรวมนิเวศเกษตรซ่ึงเปน

นิเวศที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย สําหรับตัวแทนของระบบนิเวศภูเขา ไดแก ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม 

การศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียจากแบบจําลอง PRECIS ซ่ึงดําเนินการโดยกรม

อุตุนิยมวิทยา มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2091-2100; พ.ศ.2634-2643) ในขณะที่

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียมีแนวโนมลดลงหรือกลาวไดวามีความแหงแลงเพิ่มมากขึ้น ทําใหพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ตก

อยูภายใตสถานการณเส่ียงจากภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้นสงผลกระทบโดยตรงตอการ

สืบพันธุของพืช (tress regeneration) บริเวณแนวรอยตอปา (ecotone) เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีความผันแปร

ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคอนขางชัดเจน ประกอบกับมีชนิดพันธุพืช ทั้งพันธุไมผลัดใบและไม

ผลัดใบขึ้นอยูรวมกันเปนจํานวนมาก จึงพบเห็นการตอบสนองของพืชตอการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศได

งาย โดยชนิดพันธุพืชผลัดใบจากปาเต็งรัง มีแนวโนมจะขยายการตั้งตัวรุกขึน้สูพื้นที่ระดับสูงมากขึ้น ในขณะที่

กลุมชนิดพันธุพืชไมผลัดใบของปาดิบเขาระดับต่ํา จะไมสามารถสืบตอพันธุในพื้นที่แนวรอยตอปาเดิมไดตอง

ถอยรนขึ้นสูพื้นที่ระดับสูง เน่ืองจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเหมาะสมตอการตั้งตัวของกลาไม (seedling 

establishment) ทําใหประชากรกลุมพืชไมผลัดใบสูญหายไปจากบริเวณน้ี และจะถูกแทนที่โดยกลุมพืชผลัด

ใบ ผลจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว ยังสงผลกระทบไปถึงคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย อุณหภูมิที่

เพิ่มสูงขึ้นยังสงผลกระทบตอการออกดอกของ “นางพญาเสือโครง (Prunus cerasoides)” หรือที่รูจักกันในชื่อ 

“ซากุระเมืองไทย” โดยปกติเมื่อถึงชวงฤดูหนาว (ธันวาคม–กุมภาพันธ) สภาพอากาศหนาวเย็นมีอุณหภูมิต่ํา

ตอเน่ือง การติดดอกของนางพญาเสือโครงบริเวณดอยสุเทพ-ปุย จะมีเปนปริมาณมาก ถือเปนแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญในการชมดอกนางพญาเสือโครง เมื่อสภาพอากาศรอนขึ้นหรืออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหการติดดอก

ของนางพญาเสือโครงลดลง สงผลกระทบตอรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชน (ศูนยวิจัย

ปาไม, 2556) 

• นอกจากผลกระทบที่การเปล่ียนแปลงภูมิอาศอาจจะมีตอความหลากหลายของพรรณพืชแลว การ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศยงัสงผลตอการสืบตอพันธุและขนาดพื้นที่ถิ่นอาศัยที่เหมาะสม อุณหภูมิที่สูงขึ้นทําให

ประชากรของสัตวปาลดลง รวมถึงมีแนวโนมสูญพันธุไปจากพื้นที่เน่ืองจากสูญเสียถิ่นอาศัยที่เหมาะสม พบ

จํานวน 27 ชนิด จําแนกออกเปนกลุมสัตว 4 กลุม ดังน้ี สัตวเล้ือยคลาน พบจํานวน 8 ชนิด นก พบจํานวน 6 

ชนิด เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทําใหการฟกไขของนกไมประสบความสําเร็จ สัตวเล้ียง

ลูกดวยนม พบจํานวน 2 ชนิด เน่ืองจากสัตวบางชนิดตองการสภาพอากาศที่หนาวเย็นในการดูแลลูกใหอยู

รอดและเติบโตได และสุดทายสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก พบจํานวน 11 ชนิด สวนใหญเปนสัตวที่อาศัยได

เฉพาะแหลงนํ้าบริเวณปาดิบเขาที่มีอุณหภูมิต่ําตลอดทั้งป การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงดานเพศของตวัออน คือ จะทําใหมีเพศผูเพิม่มากขึ้นเมือ่อุณหภูมเิพิ่มสูงขึน้ ในทํานองเดียวกันยัง
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ทําใหถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมลดนอยลงเน่ืองจากความรอนที่เพิ่มขึ้นทําใหแหลงนํ้าแหงจนไมสามารถอาศัยอยู

ได (ศูนยวิจัยปาไม, 2556) 

• การศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับระบบนิเวศและชีวกายภาพ ซ่ึงศึกษาระบบนิเวศปา

ไม โดยใชกรณีศึกษาพื้นที่บริเวณรอบอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง (ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดพิษณุโลกและ

เพชรบูรณ) และพิจารณาถึงผลจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของจังหวัดเพชรบูรณในอนาคต ซ่ึงขอมูล

การคาดการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (PRECIS) ระบุวา อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน

ทศวรรษที่ 21 และสูงมากกวาทศวรรษที่ 20 ประมาณ 3 - 4°C สอดคลองกับแนวโนมของอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 

ที่มีแนวโนมสูงขึ้นเชนเดียวกัน ในขณะที่ปริมาณนํ้าฝนกลับมีแนวโนมลดลงหรือมีความแหงแลงเพิ่มมากขึ้น  

พื้นที่ตัวแทนศึกษาที่อยูในจังหวัดเพชรบูรณจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในดาน

ความหลากหลายของพรรณพืช กลาวคือ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิสงผลใหมีความแหงแลงยาวนานมาก

ขึ้น ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการสืบตอพันธุของพันธุพืชโดยตรง พันธุพืชภายในปาเต็งรัง ปาเต็งรังผสมสน และ

ปาสนเขา (pine forest) ที่สามารถปรับตัวตอสภาพความแหงแลงไดดีมีแนวโนมที่ประชากรจะเพิ่มขึ้น และมี

โอกาสรุกเขาไปตั้งตัวบนที่สูงไดมากขึ้นเมื่อเกิดความแหงแลงขยายตัวขึ้นสูพื้นที่สูง เน่ืองจากการตั้งตัวของ

กลาไมที่ตองการสภาพอากาศที่คอนขางหนาวเย็นหรืออุณหภูมิต่ําอยางตอเน่ือง ทําใหประชากรในอนาคตมี

แนวโนมลดลง และถูกแทนที่ดวยกลุมพันธุไมผลัดใบ สงผลใหพื้นที่ปาสนเขาลดนอยลง อาจสงผลกระทบตอ

การทองเที่ยวของพื้นที่ เน่ืองจากการทองเที่ยวของจังหวัดสวนใหญเนนใหชมความงดงามทัศนียภาพของปา

สน และสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น เมื่อไมมีปาสนหลงเหลืออยูก็อาจตองสูญเสียเงินรายไดจากนักทองเที่ยว

ที่ลดลง หรือเปล่ียนสถานที่พักผอนไปที่อ่ืน นอกจากน้ีอาจตองใชงบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการปลูก

ไมสนสําหรับการทองเที่ยวขึ้นมาใหม สําหรับผลกระทบตอความหลากหลายของสัตวปา ซ่ึงพิจารณาจาก

ความตองการทางนิเวศวิทยา (ecological niche) ของสัตวแตละชนิด พบวา สัตวปาจํานวน 3 กลุม คือ สัตว

เล้ียงลูกดวยนม นก และสัตวเล้ือยคลาน ที่พบในการศึกษาเปนกลุมสัตวปาที่มีความสามารถปรับตัวใหเขา

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต รวมถึงการที่มีความสามารถอพยพโยกยายถิ่นไดเพื่อ

หลีกเล่ียงสภาพนิเวศที่ไมเหมาะสมไดดวย อยางไรก็ตาม สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก จะแสดงออกถึงผลกระทบ

ในดานลบ กลาวคือ การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศจะสงผลกระทบตอสถานที่สืบพันธุและเพศของมัน 

เน่ืองจากสัตวกลุมน้ีตองอาศัยแหลงนํ้าเปนที่วางไขและเปนที่อยูของตัวออน (ลูกออด) การเปล่ียนแปลง

อุณหภูมิสูงและแหงแลงมากขึ้น จะมีโอกาสทําใหแหลงนํ้าเพื่อการสืบพันธุและเปนที่อยูของตัวออนลดนอย

ตามไปดวย และเน่ืองจากสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกเปนกลุมสัตวที่มีชีววิทยาพิเศษในดานการกําหนดเพศที่

ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของส่ิงแวดลอมในชวงที่ลูกออดเปล่ียนรูปรางเปนตัวเต็มวัย พบวา ถามีอุณหภูมิของ

สภาพแวดลอมสูงกวาปกติ ลูกออดกลุมน้ันจะเจริญเติบโตเปนกบเพศผูทัง้หมด และสัตวกลุมน้ีมีความสามารถ

ในการเคล่ือนที่อพยพโยกยายถิ่นอยูอยางจํากัด จึงไมสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตได (ศูนยวิจัยปาไม, 2556) 

• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะสงผลกระทบตอระดับนํ้าทะเล โดยเฉพาะบริเวณใกลเสนศูนยสูตร 

เชน ในประเทศไทย อันเปนผลเน่ืองจากการละลายของนํ้าแข็งและการขยายตัวของมวลนํ้าในมหาสมุทรจาก

อุณหภูมินํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น (Parry et al, 2007) ซ่ึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงน้ีสอดคลองกับผลการศึกษา

การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลจากขอมูลสถานีตรวจวัดระดับนํ้าทะเล 13 สถานีในบริเวณอาวไทย (ตั้งแตป 

1985 – 2009; พ.ศ.2528-2552) พบวา ระดับทะเลปานกลางเฉล่ียรายป (Annual local MSL) จํานวน 11 

สถานีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในอัตราที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสถานที่ที่สถานีตรวจวัดระดับนํ้าตั้งอยู 

และพบอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับทะเลปานกลางเฉล่ียในอัตรา 5 มิลลิเมตรตอป (ในชวงระยะเวลา 25 ป) 
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ทั้งน้ีคาดวา การทรุดตัวของแผนดินบริเวณปากแมนํ้าที่สถานีวัดระดับนํ้าตั้งอยูจะมีบทบาทสําคัญในการ

เพิ่มขึ้นของระดับทะเลปานกลางทองถิ่นประจําปสูงขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นขอเท็จจริงที่วาประเทศ

ไทยอาจตองเผชิญกับภาวะการถดถอยชายฝงอยางรุนแรงในอนาคตอันใกลหากไมมีมาตรการที่จะถูกนําไป

หยุดการทรุดตัวของแผนดินที่อยูใกลชายฝง (Sojisuporn et al, 2013) 

• การศึกษาแนวโนมการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลในทะเลอันดามันน้ัน มีงานวิจัยที่ดําเนินการศึกษาโดยใช

ขอมูลจากสถานีวัดระดับนํ้ากรมเจาทา กระทรวงคมนาคม บริเวณอันดามัน จํานวน 5 สถานี พบการ

เปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเล มีคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกันทั้งหมด ในอัตราการเพิ่มขึ้น 1.30-36.70 มิลลิเมตรตอป 

(กิรพัฆน และสมปรารถนา, 2555) 

• การศึกษาดานผลกระทบการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทยในชวงแรก ๆ ยัง

เนนเ ร่ืองผลกระทบดานกายภาพ (physical) เปนหลัก ตัวอยางกรณีศึกษาบริเวณเมืองชายฝ ง 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดทําการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอภาวะนํ้าทวมบริเวณเมือง

ชายฝง กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร โดยใชภาพฉายอนาคตการเพิ่มขึ้นของระดับทะเล 50 เซนติเมตร และ 

100 เซนติเมตร ซ่ึงอางอิงจากรายงานของ IPCC AR3 (2001) ทําการประเมินผลกระทบภาวะนํ้าทวมโดย

เปรียบเทียบระดับนํ้าทวมจากเหตุการณนํ้าทวมกรุงเทพฯ เมื่อป 1995 (พ.ศ.2538) โดยใชแบบจําลองอุทก

วิทยา (Hydrologiccal model) ผลการศึกษาพบวา กรุงเทพฯ มีพื้นที่ที่ถูกนํ้าทวมอันเปนผลจากการเพิ่มขึ้น

ของระดับนํ้าทะเลในระดับ 50 เซนติเมตร ประมาณ 55 เปอรเซ็นต และการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในระดับ 

100 เซนติเมตร ประมาณ 72 เปอรเซ็นต ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเหตุการณนํ้าทวมเมื่อป 1995 (พ.ศ.2538) ถึง 16 

เปอรเซ็นต และ 34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การศึกษาดังกลาวยังไมไดนําเร่ืองโครงสรางปองกัน

นํ้าทวม อาทิ เขื่อนปองกันบริเวณดานทิศตะวันตก และตะวันออกของเมืองกรุงเทพฯ ระบบสูบนํ้าและระบาย

นํ้า รวมถึงการผันนํ้าเขามารวมในการวิเคราะหดวย อยางไรก็ดี ผลการศึกษาดังกลาวก็เปนจุดเร่ิมตนเพื่อ

สรางความตระหนักถึงความเส่ียงภาวะนํ้าทวมอันอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในอนาคตใหกับผู

วางนโยบายเพื่อการบริหารจัดการความเส่ียงภาวะนํ้าทวมตอไปในอนาคต (Dutta and NIU, 2005) 

• การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไมไดเปนรูปแบบเชนเดียวกับในอดีต รูปแบบภูมิอากาศในอนาคตจะมี

การเปล่ียนแปลงในอัตรากาวหนาเน่ืองจากผลกระทบทีเ่กิดจากภาวะโลกรอน การประเมินผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอพื้นที่ชายฝงทะเลไทยโดยการใชเคร่ืองมือ Dynamic Interactive Vulnerability 

Assessment (DIVA), ซ่ึงพัฒนาโดย DINAS-COAST Consortium (www.dinas-coast.net) แสดงใหเห็นวา

ระดับนํ้าทะเลปานกลางบริเวณจังหวัดกระบี่ในชวงทศวรรษ ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) และ 2050 (พ.ศ.2593) 

จะเพิ่มขึ้น 11 เซนติเมตร และ 21 เซนตเิมตร ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงปฐาน คือ ป ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538)   

นอกจากน้ัน อิทธิพลจากลมทองถิ่นก็ยังมีผลทําใหระดับนํ้าทะสูงเพิ่มมากขึ้นในบางฤดูกาลอีกดวย  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 

2008) และการเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าทะเลน้ีจะสงผลกระทบสืบเน่ืองตอไปยงัระบบนิเวศชายฝง โดยเฉพาะ

ผลกระทบตอเสถียรภาพของชายฝง (รูปที่ 1.24) และการปนเปอนของนํ้าเค็มในชั้นนํ้าจืดหรือบอนํ้าตื้น

บริเวณชายฝง (รูปที่ 1.25)  (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 
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รูปที่ 1.24  ตัวอยางผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระดับของนํ้าทะเลตอการเสียเสถียรภาพชายฝงบริเวณ

จังหวัดกระบี่ (ที่มา: Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

 

 

รูปที่ 1.25  ตัวอยางผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลและการปนเปอนของนํ้าเค็มตอบอนํ้าจืด

บริเวณชายฝงจงัหวัดกระบี่ (ที่มา: Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

 

• งานศึกษาที่ทําการจําลองระดับนํ้าทะเลของจังหวัดกระบี่ โดยแบบจําลอง DIVA แสดงใหเห็นวาระดับทะเล

เฉล่ียของจังหวัดกระบี่ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอยางสัมบูรณ สําหรับสถานะการณอนาคต SRES A2 High Sea 

Level เทียบกับปฐาน (ค.ศ.1995; พ.ศ.2538) พบวาอัตราการเพิ่มขึ้นเฉล่ียของระดับนํ้าสัมบูรณในแตละชวง 

30 ปในอนาคตจะสูงประมาณ 5, 13 และ 26 มิลลิเมตรตอป สําหรับชวงป ค.ศ. 2010-2039 (พ.ศ.2553-

2582), 2040-2069 (พ.ศ.2583-2612) และ 2070-2099 (พ.ศ.2613-2642) ตามลําดับ นอกจากการเพิ่มขึ้น

อยางสัมบูรณของระดับทะเลเฉล่ียแลว การศึกษาดังกลาวยังไดพิจารณาการเคล่ือนที่ทางด่ิงของพื้นที่ชายฝง

ซ่ึงสงผลใหระดับนํ้าทะเลสัมพัทธกับระดับแผนดินดวย โดยชายฝงทะเลในภาคใตของประเทศไทยทั้งสองฝง 

(อาวไทยและอันดามัน) เคยเปนชายฝงแบบยกตัว แตหลังจากการเกิดแผนดินไหวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2547 ชายฝงทั้งหมดมีแนวโนมที่จะปรับการเคล่ือนที่ทางด่ิงเปนแบบจมตัว การศึกษาโดยภาควิชาวิศวกรรม
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สํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับสถานีอางอิงที่ภูเก็ต พบอัตราจมตัวในทางด่ิง

อยูที่ประมาณ 9.1 มิลลิเมตรตอป และใชคาดังกลาวเปนเกณฑสําหรับจังหวัดกระบี่เพื่อหาคาระดับสัมพัทธ

ทางด่ิงของผิวหนาทะเลเทียบกับระดับของแผนดินในอนาคตจะพบวาในระยะอันใกล (ค.ศ.2010-2039; พ.ศ.

2553-2582 ) การจมตัวของแผนดินชายฝงจะคงยังมีนัยสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของระดับทะเลสัมพัทธ

มากกวาการเปล่ียนแปลงระดับทะเลสัมบูรณเน่ืองมาจากภาวะโลกรอน แตปจจัยทั้งสองน้ีจะเร่ิมมีความสําคัญ

ใกลเคียงกันในชวงปลายของศตวรรษ (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขาย

งานวิเคราะหวิจัยฯ, 2554) 

• ผลการวิเคราะหสถานการณจําลองผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทย

ตอนบน (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) โดยการ

สรางสถานการณจําลอง 6 แบบ ประกอบดวยปจจัยการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลโดยเฉล่ีย 5 มิลลิเมตรตอป 

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ในปจจุบัน (พ.ศ.2555; ค.ศ.2012) รวมกับการทรุดตัวของแผนดินที่ลุมอาวไทย

ตอนบนเทากับ 14 มิลลิเมตรตอป อันเน่ืองมาจากการสูบนํ้าบาดาลในระยะ 10 และ 20 ปขางหนา เปนกรณีที่ 

1 และ 2 ภายหลังคาดการวาการทรุดจะหยุดลงอันเน่ืองจากสามารถควบคุมการสูบนํ้าบาดาลได แตยังพบการ

เพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในอัตรา 5 มิลลิเมตรตอป ในระยะ 50 และ 100 ปขางหนา เปนกรณีที่ 3 และ 4 และ 

2 กรณีสุดทายคือ กรณีที่ 5 และ 6 เปนกรณีที่การทรุดตัวของแผนดินยังไมหยุดในระยะ 50 และ 100 ป ซ่ึงผล

การศึกษาพบวา การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในอาวไทยทําใหเกิดการรุกลํ้าของนํ้าทะเลในอาวไทยในชวงอีก 

20 ปขางหนามากกวาในชวง 10 ปขางหนา โดยพื้นที่ที่มีนํ้าทะเลรุกลํ้ามากที่สุด คือ พื้นที่ชายฝงตอนเหนือ

ของอาวไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝงระหวางแมนํ้าเจาพระยากับแมนํ้าทาจีน (รูปที่ 1.26) และเมื่อ

พิจารณารวมกับการทรุดตัวของแผนดินของพื้นที่ชายฝงอันเน่ืองมาจากสาเหตุการสูบนํ้าบาดาล จะพบวาการ

รุกตัวของทะเลจะมีความรุนแรงขึ้นอยางเห็นไดชัด (บริษัทเทสโก จํากัด, 2555)  

ในประเด็นของผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

คณะผูวิจัยไดมีการคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวทรัพยากรชายฝงอาวไทยตอนบน ซ่ึงแบงออกเปน 

2 กลุมดังน้ี 1) กลุมทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝงที่มีความเปราะบางมาก (most vulnerability) ตอการ

เพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล ซ่ึงทรัพยากรเหลาน้ีมีขอจํากัดในการปรับตัวสูง ไดแก ปาชายเลน สัตวทะเลตาง ๆ 

นกชายฝง และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงทะเล และ 2) กลุมทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝงที่มีความ

เปราะบางนอย (least vulnerability) ตอการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล ทรัพยากรเหลาน้ีมีความสามารถในการ

ปรับตัวไดดี ไดแก ทรัพยากรปะการัง หญาทะเล แหลงทรัพยากรประมง แพลงกตอน และสัตวทะเลหนาดิน 

เปนตน (บริษัทเทสโก จํากัด, 2555) 
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รูปที่ 1.26  พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการเพิม่ขึ้นของระดับนํ้าทะเลในกรณีตาง ๆ  

(ที่มา: บริษัทเทสโก จํากัด, 2555) 

 

• การศึกษาประเมินความเส่ียงที่พื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทยและจัดลําดับพื้นที่วิกฤตในบริบทการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติของแตละพื้นที่ และปจจัยกําหนด

ความเส่ียงที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ จากการศึกษาพบวา โดยรวมแลวชายฝงของประเทศไทยจัดวามี

แนวโนมระดับความเส่ียงที่จะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตที่คอนขางรุนแรง โดย

ผลจากการศึกษา 12 สวนยอยของพื้นที่ชายฝงทะเลไทย พบวาพื้นที่ชายฝงจํานวน 4 แหงถูกระบุวามีระดับ

ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด (VH) พื้นที่ชายฝงจํานวน 6 แหงถูกระบุวามีระดับผลกระทบสูง (H) และสําหรับ

ระดับผลกระทบที่ต่ําที่สุดของผลการศึกษาในคร้ังน้ี อยูที่ระดับผลกระทบปานกลาง (M) ซ่ึงมีพื้นที่ชายฝง

จํานวน 2 แหงเทาน้ัน และไมมีชายฝงไทยที่ไดรับผลการประเมินความเส่ียงที่ระดับผลกระทบต่ํา (L) (รูปที่ 

1.27) ผลการศึกษาพอสรุปโดยสังเขปไดวา พื้นที่ชายฝงประเทศไทยทีม่ีความเส่ียงสูงมโีอกาสไดรับผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอยางรุนแรง ทั้งจากปญหาชายฝงถูกกัดเซาะรวมถึงแนวโนมการ

เพิ่มสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดมาตรการรองรับและปรับตัวอยางเรงดวนเพื่อ

บรรเทาผลกระทบและความสูญเสีย ไดแก ชายฝงทะเลอาวไทยตอนใน จ. ฉะเชิงเทรา - สมุทรสาคร และ

ชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก ตั้งแตบริเวณอาวสวี - อาวบานดอน ชายฝงทะเล นครศรีธรรมราช และ

ชายฝงทะเล จ. สงขลา - แหลมโพธิ ์ปตตานี ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีระดับความเส่ียงรวมในระดับรุนแรง (VH) ซ่ึงเปน

พื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงถูกกัดเซาะชายฝงอยูแลวในปจจุบัน (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 
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รูปที่ 1.27  ระดับความเส่ียงชายฝงเน่ืองจากการเพิม่ขึ้นของระดับนํ้าทะเล  

(ที่มา: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 

 

การศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

• การศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับระบบนิเวศและชีวกายภาพเพื่อกําหนดพื้นที่เส่ียง

และเปราะบาง (vulnerability area) ตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ (area 

base) โดยศูนยวิจัยปาไม (2556) งานวิจัยดังกลาวยังไดพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยเส่ียงดานการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ พื้นที่แหลงนํ้า และการปรับตัวหรือตั้งรับของพื้นที่ รวมทั้งผลการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอพื้นที่จากปจจัยหลัก 2 ดาน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจ สังคม 

(สําหรับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ผูวิจัยใชการประเมินการรับรูและความเขาใจ ตลอดจนความ

ตระหนักของประชาชนในพื้นที่) พบวา เกือบทุกพื้นที่ตัวแทนการศึกษาเปนพื้นที่ที่มีความเส่ียงและเปราะบาง

สูง แมวาบางพื้นที่มีระดับความเปราะบางปานกลางแตอาจมีความเปนไปไดที่จะยกระดับกลายเปนพื้นที่ที่มี

ความเปราะบางสูง หากพื้นที่น้ันไมมีการตั้งรับหรือปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เน่ืองจากความ

เปราะบางเปนการเปรียบเทียบระหวางระดับความเส่ียง (risk) กับความสามารถในการตั้งรับหรือปรับตัว 

(coping capacity)  งานวิจัยดังกลาวไดเสนอแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมสําหรับการปรับตัวในระดับ

พื้นที่ (area base) สําหรับระบบนิเวศภูเขา และนิเวศปาไม โดยเนนไปที่การจัดระบบการใชประโยชนที่ดินให

เหมาะสมและมีความเปนธรรม รวมถึงรัฐบาลควรมีการปรับนโยบายที่สะทอนใหเห็นถึงการปรับบทบาทของ

ทรัพยากรปาไม โดยการพิจารณาดานการบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services) ซ่ึงหมายรวมถึง

คารบอนเครดิตและความหลากหลายทางชีวภาพ (carbon credit and biodiversity) และกําหนดมาตรการที่
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เหมาะสม โดยที่ไมทําใหสถานการณการใชประโยชนที่ดินและปาไมเลวรายลงไปกวาเดิม เพื่อใหทรัพยากร

สวนน้ีนอกจากจะไมสรางปญหาทางระบบนิเวศแลวยังสามารถเปนสวนชวยในการลดและบรรเทาผลกระทบ 

(mitigation) จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย การตั้งรับและปรับตัวในสวนของระบบนิเวศปาไมและ

ระบบนิเวศภูเขา นับวามีความซับซอนมาก แตถึงกระน้ันก็สามารถดําเนินการไดโดยใหชุมชนมีสวนรวม 

(participatory) ในการบริหารจัดการและรับผิดชอบ (ศูนยวิจัยปาไม, 2556) 

• ปาชายเลนซ่ึงมีความสําคัญในการเปนแนวปองกันชายฝง โดยทําหนาที่ปองกันผลกระทบจากคล่ืนพายุซัดฝง 

(storm surges) และยังเปนแหลงวางไขของปลาและหอยตาง ๆ ดังน้ันปาชายเลนจึงเปนแหลงอาหารและเปน

แหลงฟนที่สําคัญสําหรับชุมชนทองถิ่น อีกทั้งทําใหเกิดการหมุนเวียนสารอาหารจากบริเวณตนนํ้า และเปน

ระบบนิเวศที่ชวยปรับคุณภาพนํ้าใหดีขึ้น การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอีก 25 ปขางหนาอาจสงผลใหพื้นที่ปา

ชายเลนบริเวณจังหวัดกระบี่ลดลงโดยเฉล่ีย 18 เมตร ดังน้ันจึงเปนประเด็นที่ควรคํานึงวา จะตองมีวางแผน

กอสรางถนนหรือสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ใหหางจากพื้นที่ปาชายเลนเพื่อใหมีพื้นที่ที่ปาชายเลนสามารถขยายรน

เขามาในแผนดินไดมากขึ้นในอนาคต (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 2008) 

 

1.1.4 ดานการต้ังถ่ินฐาน ชุมชน  ผังเมือง และระบบโครงสรางพื้นฐาน 

การตั้งถิ่นฐานชุมชนตาง ๆ มีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลสืบเน่ืองจากการที่พื้นที่เส่ียงนํ้าทวมหรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่อาจจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ สงผลใหพื้นที่เมืองและชุมชนตาง ๆ  ตกอยูในความเส่ียงที่ตางไปจากปจจุบนั และควรจะตองหา

แนวทางปรับตัวเพื่อใหชุมชนเหลาน้ันมีความเขมแข็งมั่นคงตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

• การศึกษาโดยกลุม Water Utilization Program – Finland team (WUP Fin) ที่ Mekong River Commission 

(MRC) แสดงใหเห็นผลของขอบเขตพื้นที่นํ้าทวมในพื้นที่ลุมแมนํ้าสงครามที่จะเปล่ียนไปภายใตการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตามการจําลองสถานการณสภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM 

โดย CSIRO ภายใตเงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน 720 

หน่ึงสวนในลานสวน (Southeast Asia START Regional Center, 2006) ซ่ึงผลการศึกษาบงชี้วา ปริมาณฝน

ในลุมนํ้าโขงในอนาคตอาจทําใหสภาพนํ้าทวมในพื้นที่ลุมแมนํ้าสงครามตอนลางมีขอบเขตที่กวางกวาปจจุบัน 

และอาจสงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของชุมชน (รูปที่ 1.28) 
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รูปที่ 1.28  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพื้นที่นํ้าทวมตอการตั้งถิ่นฐานชมุชนในลุมนํ้าสงครามตอนลาง 

(ที่มา: Southeast Asia START Regional Center, 2006) 

 

• ปญหานํ้าเค็มที่ รุกเขาทวมพื้นที่นาขาวในพื้นที่บานเกาะกลาง ตําบลคลองประสงค จังหวัดกระบี่ อัน

เน่ืองมาจากการหนุนสูงของระดับนํ้าทะเลเน่ืองดวยปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนความแปรปรวนของสภาพ

อากาศเน่ืองจากลมมรสุม การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลเน่ืองจากปจจัยระดับมหาสมุทร อันเปนผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลกระทบตอความเปนอยูของชาวนาไมสามารถปลูกขาวในบริเวณพื้นที่หมู 

1 และหมู 2 ซ่ึงเปนพื้นที่นาที่สําคัญของบานเกาะกลางได การศึกษาความถี่ของการเกิดนํ้าทะเลหนุนทวม

พื้นที่นาขาวในอดีตและความเส่ียงในอนาคต โดยคํานวณหาการเปล่ียนแปลงระดับทะเลเฉล่ียโดยใชโปรแกรม 

DIVA สําหรับสถานการณ SRES A2 และการเคล่ือนตัวทางด่ิงของแผนดินในแตละชวงเวลา เพื่อหาระดับ

ทะเลสัมพัทธกับระดับของแผนดิน (เมตร) จากน้ันวิเคราะหหาความแปรปรวนของระดับนํ้าเกิดสูงสุดรายเดือน

เน่ืองมาจากอิทธิพลของลมมรสุมในอนาคตจากแบบจําลอง PRECIS ที่ปรับแกการเพิ่มขึ้นของระดับทะเล

สัมบูรณเน่ืองมาจากภาวะโลกรอนตามสถานะการณอนาคตแบบ A2 จะพบวาถึงแมวาระดับนํ้าเกิดสูงสุด

สัมบูรณมีแนวโนมเพิ่มขึน้อยางชดัเจนเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลโลกแตความแปรปรวนของระดับ

นํ้าเกิดสูงสุดภายในแตละเดือนมีแนวโนมลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาเฉล่ีย หรืออีกนัยหน่ึงอิทธิพลจากลม

มรสุมในแตละปมีแนวโนมที่จะมีความเปนระเบียบมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในระยะยาว เมื่อประเมิน

ความถี่ของการเกิดนํ้าทะเลหนุนทวมพื้นที่นาขาวในอดีตและความเส่ียงในอนาคต พบวาความรุนแรงของการ

เกิดนํ้าทวมจากนํ้าทะเลหนุนสูงเน่ืองจากลมมรสุมกับทั้งระดับนํ้าเกิดสูงสุดและระดับความสูงของผิวดินแตละ

แหงสามารถจําแนกความถี่ของการเกิดนํ้าทะเลทวมได โดยพื้นที่นาหรือที่เคยเปนนาสวนใหญ (513.1 ไร 

หรือ 83 เปอรเซ็นต) ในชวงปฐาน (อดีต-ปจจบัน) ซ่ึงกระจายตัวอยูที่ระดับความสูง 1.5 – 2.5 เมตรจากระดับ

ทะเลปานปานกลาง; MSLo ในขณะที่นํ้าทะเลสามารถหนุนสูงขึ้นไปไดถึงระดับ 1.75 เมตรจาก MSLo ใน

อนาคตพื้นที่ที่ในปจจุบันไมเคยทวมก็จากทวมเพิ่มมากขึ้นเน่ืองมาจากระดับทะเลที่สูงขึ้นผนวกกับการทรุดตัว
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ของแผนดินชายฝง โดยนํ้าทะเลจะรุกเขาไปไดจนถึงแนวเสนชั้นความสูงที่ในชวงปฐานเคยอยูเหนือกวา 

MSLo ถึง 2.25, 2.75 และ 3.25 เมตร ในชวงป ค.ศ.2010-2039 (พ.ศ.2553-2582), 2040-2069 (พ.ศ.2583-

2612) และ 2070-2099 (พ.ศ.2613-2642) ตามลําดับ (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ, 2554) 

 

 
 

รูปที่ 1.29  ระดับชั้นความสูงของพื้นที่นาในปจจบุันที่เส่ียงตอการเกิดนํ้าทะเลหนุนทวม 

(ที่มา: ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจยัฯ, 2554) 

 

• การเปล่ียนแปลงดานอุณหภูมิ โดยเฉพาะการที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นน้ัน จะสงผลกระทบตอความตองการการใช

ไฟฟา การศึกษาซ่ึงไดประเมินความตองการใชไฟฟาในประเทศไทยรายวันในชวงฤดูกาลตาง ๆ แสดงใหเห็น

ผล  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิสูงสุดจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก HadCM3 วา ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิ

สูงขึ้นมากที่สุดในชวงฤดูรอน ซ่ึงตรงกับชวงที่มีความตองการใชไฟฟาในประเทศสูงสุดดวยเชนกัน ผล

การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายใตเงื่อนไขสถานการณที่กาซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น

ตามภาพฉายอนาคตแบบ A1/A2/B1 และ B2 อาจสงผลใหความตองการใชไฟฟาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.5-3.1 

เปอรเซ็นต ในชวงทศวรรษ ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) และเพิ่มขึ้น 13.7-8.3 เปอรเซ็นต ในชวงทศวรรษ ค.ศ.

2050 (พ.ศ.2593) และ 6.6-15.3 เปอรเซ็นต ดังน้ันการคาดการณความตองการการใชไฟฟาโดยพิจารณาการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวและไมไดคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอาจจะทําใหใหผลที่ไดจาก

การคาดการณต่ํากวาความเปนจริง (Parkpoom and Harrison, 2008) 
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การศึกษาดานความเส่ียงและภาวะเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่สําคัญจะเกิดขึ้นกับระบบโครงสรางพื้นฐานจะเปนผลมาจากสภาพ

อากาศรุนแรง (Extreme weather events) มากกวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่เกิดแบบคอยเปนคอยไป 

(Gradual climate change) ทั้งน้ีประเด็นที่พึงพิจารณาคือสภาพอากาศรุนแรงน้ีอาจเปล่ียนแปลงทั้งความถี่

และระดับความรุนแรงในอนาคตภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ระบบโครงสรางพื้นฐานที่จะมี

โอกาสไดรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับที่สูงและอาจไมสามารดํารงหนาที่ตามที่ไดรับการ

ออกแบบไวไดแก ระบบโครงสรางที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ชายฝงหรือพื้นที่ลุมต่ําปากแมนํ้า และระบบโครงสราง

ตั้งอยูในพื้นที่เส่ียงจากการเกิดสภาพอากาศรุนแรง/ภัยพิบตัิ เปนตน ซ่ึงการศึกษาถึงพื้นที่เส่ียงในประเทศไทย

ที่มีโอกาสจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตตอที่ตั้งอยูบริเวณชายฝง ไดแก พื้นที่

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการศึกษาน้ีไดใชขอมูลพื้นฐานจากรายงานวิเคราะหเร่ืองการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ คร้ังที่ 4 (AR4) ของ IPCC มาประมวลซ่ึงคาดวาจะสงผลใหระดับอุณหภูมิเฉล่ียในพื้นที่ (Local 

mean temperature) เพิ่มขึ้นระหวาง 1.2-1.9°C ขณะที่ปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้น 2-3 เปอรเซ็นต ภายใตภาพฉาย

อนาคตการปลอยกาซเรือนกระจกตามแนวทาง IPCC SRES B1 และ A1FI ตามลําดับ ผนวกกับการ

คาดการณผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยาในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึง

มีแนวโนมไดรับผลกระทบจากการทรุดตัวของแผนดิน (ระหวาง 0.05-0.30 เมตร ตามแตละพื้นที่) และการ

เกิด Storm Surge (ความสูงมากที่สุดที่ 0.61 เมตร ในพื้นที่บริเวณปากแมนํ้าเจาพระยา) รวมถึงแนวโนมการ

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในอนาคต ผลการศึกษาสรุปไดวา ในชวงป 2050 พื้นที่เส่ียงตอการเกิดภาวะนํ้า

ทวมของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะขยายตัวกวางขึ้น ประมาณ 30 เปอรเซ็นต (ภายใตสถานการณ 

A1FI) และระยะเวลาการทวมยาวนานขึ้นโดยบางพื้นที่อาจกินเวลายาวนานกวา 1 เดือน  ขณะที่ระดับนํ้าทวม

อาจเพิ่มสูงขึ้นดวยตามปริมาณนํ้าฝนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น รวมถึงการเกิด Storm Surge ที่อาจสงผลใหพื้นที่

เส่ียงตอการเกิดนํ้าทวมเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เปอรเซ็นต ภายในป 2050 (พ.ศ.2593)  การศึกษาขางตน ยัง

ชี้ใหเห็นวา แนวโนมการเกิดภาวะนํ้าทวมมากขึ้นในอนาคตที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศอาจกอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเปน 4 เทาจากปจจุบันภายในป 

2050 (พ.ศ.2593) (กลาวคือเพิ่มขึ้นจากประมาณ 35,000 ลานบาท ณ ราคาปจจุบัน เปนประมาณ 148,000 

ลานบาท) อยางไรก็ดี สาเหตุหลักของความเสียหายน้ีเปนผลมาจากภาวะการทรุดตัวของแผนดิน (คิดเปน 70 

เปอรเซ็นต) โดยอาคารบานเรือนที่พักอาศัยเปนโครงสรางพื้นฐานที่มีโอกาสไดรับผลกระทบสูงสุด คิดเปน

มูลคาความเสียหาย (Partial damage) ไมนอยกวา 110,000 ลานบาท (ณ ราคาปจจุบัน) โดยพื้นที่เส่ียงสูง 

ไดแก เขตบางขุนเทียน บางบอน บางแค และพระสมุทรเจดีย ทั้งน้ี ภาคเอกชนยังอาจไดรับผลกระทบตนทุน

คาเสียโอกาสหากตองหยุดกิจการเน่ืองจากประสบปญหานํ้าทวมคิดเปนมูลคาไมต่ํากวา 22,000 ลานบาท 

และ 10,000 ลานบาท ในภาคธุรกิจ (Commercial) และภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ตามลําดับ อยางไรก็ดี 

แมวาผลการศึกษาดังกลาวจะเปนการศึกษาในกรอบพื้นที่ที่จํากัด แตก็ไดระบุใหเห็นถึงนัยสําคัญของ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นตอระบบโครงสรางพื้นฐานที่ประเทศไทยจําเปนตอง

ใหความสําคัญ และเตรียมพรอมพัฒนาองคความรูที่เก่ียวของเพิ่มเติมจากปจจุบันเพื่อนําไปสูการกําหนด

แนวทางที่เหมาะสมและเปนรูปธรรมในการรับมือกับผลกระทบ รวมถึงเตรียมวางแผนการลงทุนในระบบ

โครงสรางพื้นฐานของประเทศในอนาคต ที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ตอไป (Panya Consultant, 2009) 
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ก. 

 
ข. 

รูปที่ 1.30  ความลึกระดับนํ้าสูงสุดจากเหตุการณนํ้าทวมการคาดการณเปรียบเทียบ 

(ก) ชวงระยะเวลาปจจบุัน (C2008-T30) และ (ข) ชวงอนาคต (C2050-LS-SR-A1FI-T30)  

(ที่มา: Panya Consultant, 2009) 
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ก. 

 
ข. 

รูปที่ 1.31 ผลกระทบจากนํ้าทวมตอโครงสรางพื้นฐานการขนสงเปรียบเทียบกรณีศึกษา 

(ก) ชวงระยะเวลาปจจบุัน (C2008-T30) และ (ข) ชวงอนาคต (C2050-LS-SR-SS-A1FI-T30)  

(ที่มา: Panya Consultant, 2009) 

 

• การศึกษาและประเมินความเส่ียงชุมชนชายฝงทะเลในระดับพื้นที่ ตัวอยางเชนงานของมูลนิธิรักษไทยซ่ึง

ดําเนินการในพื้นที่  4 จังหวัดชายฝงทะเลภาคใต ทั้งฝงอาวไทย (จังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช) และฝง

อันดามัน (จังหวัดตรังและกระบี่) ซ่ึงการศึกษาดังกลาวไดพยายามเชื่อมโยงปจจยัดานภูมอิากาศกับภาคสวน / 

กิจกรรมดานอาชีพของชุมชนฝง ซ่ึงพบวา ภาคสวน/ กิจกรรม/ อาชีพของชุมชนที่มีความเส่ียงจะไดรับ

ผลกระทบจากความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก กิจกรรมการประมง (จับ) 

โดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กที่จะไมสามารถออกทําการประมงในชวงฤดูมรสุมกําลังแรงในอนาคต

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชายฝงดานตะวันตก (อันดามัน) ไดแก จังหวัดตรังและกระบี่ ผลการศึกษาระบุวา 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีกําลังแรงในชวงอนาคต (ค.ศ.2030-2049; พ.ศ.2573-2592) สวนกิจกรรมดาน

การเกษตร ซ่ึงพืชหลักสําคัญ ไดแก ปาลมนํ้ามันและยางพารา ผลการศึกษาจากแบบจําลองภูมิอากาศระบุวา 

1-83 
 



ปริมาณฝนรายปเฉล่ียไมไดสงผลกระทบมากนัก เน่ืองจากปริมาณฝนรวมไมไดเปล่ียนแปลงไป อยางไรก็ดี

สําหรับยางพาราอาจจะได รับผลกระทบจากการที่จํานวนวันฝนตกลดลงในบางพื้นที่  (ชุมพรและ

นครศรีธรรมราช) ซ่ึงเปนผลดีตอผลผลิตยางพารา สวนการตั้งถิ่นฐานบานเรือนบริเวณชายฝงของชุมชนใน

พื้นที่ 4 แหงดังกลาวผลกระทบจากการการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในอนาคตจะสงผลตอเสถียรภาพของ

ชายฝง นอกจากน้ีผลจากการที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่มีกําลังแรงขึ้นจะยิ่งเปนปจจัยเสริมที่ทําใหเกิดคล่ืน

ลมที่รุนแรง นํามาซ่ึงการกัดเซาะชายฝงที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น (Raks Thai, 2013) นอกจากน้ัน ผูวิจัยได

พยายามทําการประเมินความเปราะบางของชุมชนชายฝงในระดับครัวเรือนเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ

ปรับตัวของชุมชนตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CVCA) โดยใชขอมูลภาพฉายอนาคตของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศขางตน เพื่อมองภาพกวาง ๆ ถึงผลกระทบจากความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

ระดับทองถิ่น (จังหวัด) เพื่อเปนแนวทางทําใหชมุชนไดมองเหน็ภาพของผลกระทบที่จะมคีวามเชือ่มโยงกับวถิี

ชีวิตและกิจกรรมการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของชุมชนไดชัดเจนในระดับหน่ึง และเขาใจถึงความไม

แนนอนของเหตุการณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการวิเคราะหหาแนวทางการ

รับมือ/ ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ/หรือความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงจะตองอาศัย

กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน คิดวิเคราะห โดยเนนใหชุมชนมีความยืดหยุน (resilience) ตอ

สถานการณอนาคตไมวาจะเปล่ียนไปในรูปแบบใดก็ตาม (Raks Thai, 2013) 

 การศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

• การศึกษาการปรับตัวของชุมชนเกษตรกรปลูกขาวบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลบานเกาะกลาง ตําบลคลอง

ประสงค อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จากผลกระทบการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลอันเน่ืองมาจากความ

แปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตตอพื้นทีน่าซ่ึงเปนแหลงปลูกขาวสําคัญของชุมชนจะถูกนํ้า

ทะเลทวมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยในปจจุบัน เกษตรกรในชุมชนไดพยายามที่จะรับมือกับสถานการณดังกลาวดวย

การสรางเขื่อนกันนํ้าเค็มลอมรอบพื้นที่นาขาวอยูแลว แตจากผลการประเมินโดยคณะผูวิจัยพบวา ในอนาคต

ความถี่ของการเกิดนํ้าทะเลหนุนทวมพื้นที่นาจากนํ้าทะเลหนุนสูง อันเน่ืองจากลมมรสุมจะเกิดบอยขึ้น และกิน

พื้นที่บริเวณกวางมากขึ้น งานวิจัยดังกลาวจึงไดเสนอแนะแนวทางการรับมือกับภาวะนํ้าทะเลหนุนสูง 3 

แนวทาง คือ ทางเลือกที่ 1 การปองกันโดยใชคันก้ันนํ้าเค็ม ซ่ึงวิธีดังกลาวจะใชไดผลดีในชวงอนาคตอันใกล 

(30 ป) แตในอนาคตระยะยาวถัดไป เน่ืองจากภาวะการทรุดตัวของแผนดินรวมกับการเพิ่มขึ้นของ

ระดับนํ้าทะเลจะทําใหเขื่อนกันนํ้าเค็มดังกลาวจะมีคาใชจายในการกอสราง เพื่อเพิ่มความสูงมากขึ้นเร่ือย ๆ 

ซ่ึงอาจจะไมคุมคากับการลงทุน สวนทางเลือกที่ 2 การใชคันก้ันนํ้าเค็มรวมกับการชดเชยความเสียหาย คัน

ก้ันนํ้าที่สรางขึ้นอาจจะไมสามารถปองกันนํ้าทะเลหนุนทวมไดเต็ม 100 เปอรเซ็นต เน่ืองจากอาจจะมีนํ้าที่สูง

เกินความคาดหมายหรือที่เปนไปไดมากกวาคือการขาดความตอเน่ืองของงบประมาณในการขยายหรือ

ปรับปรุงความสูงของคันก้ันนํ้าใหเหมาะสมตามสภาพของระดับทะเลที่เพิ่มขึ้นและการทรุดตัวของแผนดินใน

อนาคต  และทางเลือกที่ 3 การปรับตัวกับความเค็มโดยเปล่ียนพื้นที่นาที่ไดรับผลกระทบเปนบอเล้ียงปูทะเล 

ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีชาวบานเกาะกลางบางสวนไดเร่ิมทําในพื้นที่ที่ดินเค็มอยางถาวรอยูแลว โดยการขุดเปนบอ

ขนาด 2-3 ไรใหพื้นบอบางสวนลึกลงไปถึงระดับนํ้าลงต่ําสุดและบางสวนปรับใหเปนที่สูงเพื่อใหปูขุดรูอยูอาศัย 

รวมทั้งปลูกตนไมชายเลนยืนตนเพื่อใหรมเงาและเพิ่มสารอินทรียในบอดวย   

ผูวิจัยไดเสนอแนะใหเลือกใชแนวทางแบบผสมผสาน กลาวคือ เลือกใชโครงสรางทางวิศวกรรม หรือคันกัน

นํ้าเค็มเพื่อปองกันการทวมของนํ้าทะเลในปจจุบัน ซ่ึงนับวาเปนการรับมือที่ไดผลดีเพียงระยะส้ัน ๆ แตใน

อนาคตหากคํานึงถึงเร่ืองความแปรปรวนของภูมอิากาศ โดยเฉพาะลมมรสุมประกอบการทรุดตัวของแผนดินฯ 

ดวยแลว โครงสรางดังกลาวที่มีอยูในปจจุบันจะไมสามารถปองกันการทวมของนํ้าทะเลไดเพียงพอ ดังน้ันใน
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ระยะยาวชุมชนควรใชแนวทางการรับมือโดยนําหลักการ Ecosystem based หรือการใชระบบนิเวศเขามามี

สวนชวยใหการปองกัน หรือการอยูรวมกับปรากฏการณการเปล่ียนแปลงน้ันเปนไปไดอยางลงตัวและ

เหมาะสมที่สุด โดยการปรับเปล่ียนที่นาที่ไดรับผลกระทบจากความเค็มเปนบอเล้ียงปูทะเล ซ่ึงในระยะแรก ๆ 

ผลตอบแทนหรือความคุมทุนตอการลงทุนน้ันต่ํากวาการใชเขื่อนก้ันนํ้าเค็ม แตผลตอบแทนในระยะยาวกลับ

พบวา ผลตอบแทนตอการลงทุนจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นซ่ึงตรงกันขามกับแนวทางแรก ดังน้ันในระยะยาว การ

ใชสวนผสมของทั้งสองแนวทางระหวางวิธีการทางวิศวกรรมและการเพาะเล้ียงสัตวทะเลที่สอดคลองกับความ

เค็มที่เพิ่มขึ้นจากระดับนํ้าทะเลสัมพัทธที่สูงมากขึ้นนาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับบริบทของพื้นที่มาก

ที่สุด (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลกงรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ, 2554) 

• สําหรับพื้นที่ชุมชนชายฝงอาวไทย บริเวณตําบลพันทายนรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร ตําบลแหลมฟาผา และ

ตาํบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปนชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการลดลงของตะกอนชายฝง การ

ทรุดตัวของแผนดินชายฝง การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล และผลกระทบจากคล่ืนและลมพายุที่มีความรุนแรง

อยูเสมอ ทําใหชุมชนเหลาน้ัน ตองมีคาใชจายเพื่อการรับมือกับผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง

คาใชจายสําหรับการซอมแซมที่อยูอาศัย Kulpraneet (2013) จึงไดทําการศึกษาความตองการคาใชจายใน

การปรับตัวของครัวเรือนชุมชนชายฝงที่มีความเส่ียงตอผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มขึ้นในอีก 30 ป

ขางหนา โดยวิธีการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายที่ครัวเรือนคาดวาจะใชสําหรับการซอมแซม/

รับมือกับผลกระทบดังกลาว ผลการศึกษาพบวาครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบสวนใหญ จะใชเงินสําหรับ

คาใชจายที่เก่ียวของกับบานที่อยูอาศัยและการทําฟารม (พื้นที่เพาะเล้ียงในธรรมชาติ) เปนหลัก การประมาณ

คาใชจายในการปรับตัวในอนาคตจะคิดรวมกับอัตราเงินเฟอตลอด 30 ปขางหนาซ่ึงจะเปนหาเทาของ

คาใชจายในปจจุบัน ดังน้ันครัวเรือนจึงจําเปนตองมีการวางแผนในการออมอยางระมัดระวัง เพื่อเปนเงิน

สํารองสําหรับการซอมแซมที่อยูอาศัยและฟารมเพื่อรับมอืกับผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้จากระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มขึ้น

ในอนาคต ทั้งน้ีขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการปรับตัวในระดับครัวเรือนเปนเร่ืองที่ประมาณการไดคอนขาง

ยาก แตก็เปนส่ิงจําเปนและจะเปนประโยชนใหกับผูกําหนดนโยบายเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับโครงการ

ความชวยเหลือในอนาคต 

 

 
 

รูปที่ 1.32  ประมาณการคาใชจายสําหรับ 'รายจายที่เปนตนทุน' สําหรับการปรับตวัตอผลกระทบจาก

ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มขึ้นในชวง 30 ปขางหนามีมูลคาสะสมเทากับ 334,966 บาท (ที่มา: Kulpraneet, 2013) 
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• การศึกษาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยพิจารณาถึงรูปแบบบานเรือนในชุมชนที่อาศัยอยู

ริมนํ้าภาคกลาง ที่สามารถรับมือกับผลกระทบของภาวะนํ้าทวมที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต โดยศึกษา

กรณีศึกษาในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงชุมชนดังกลาวมีลักษณะเฉพาะของบานพักอาศัย 

หรือลักษณะบานพื้นถิ่น และวิถีชีวิตที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมซ่ึงประสบกับปญหานํ้าทวมอยูเปน

ประจําตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ผูวิจัยไดศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน

ริมนํ้าดังกลาวและพบวามกีารเปล่ียนแปลงรูปแบบบานเรือนในชวงเวลาอดีตถึงปจจุบัน ทําใหความสอดคลอง

ของลักษณะและรูปแบบส่ิงปลูกสรางกับสภาพนํ้าทวมเปล่ียนแปลงไป และสงผลใหบานเรือนมีขีด

ความสามารถในการรับมือกับภาวะนํ้าทวมลดลง เมื่อประเมินสถานการณอนาคตในบริบทของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับภาวะนํ้าทวมที่อาจรุนแรงมากขึ้น ผลการศึกษาพบวาบานเรือนเหลาน้ีเกิดความ

เส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากนํ้าทวมมากขึ้น โดยลักษณะรูปแบบบานพื้นถิ่นริมนํ้าในชุมชนที่มี

ความสามารถในการรับมือตอความเส่ียงจากผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนในปจจุบันและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตไดดี คือ บานปูน (โครงเสริมเหล็ก) หลังคาเตี้ย มีใตถุน ซ่ึงรูปแบบ

บานดังกลาวจะมีความเสียหายที่เกิดจากนํ้าทวมนอยที่สุด (ทั้งงานดานโครงสราง ดานสถาปตยกรรม) แตมี

ขอเสียในเร่ืองภาวะความสบายในสภาพอุณหภูมิสูง โดยจะมีความอบอาวกวาบานไมแบบเดิม ซ่ึงมีภาวะอยู

สบายในสภาพอากาศที่มีความชื้นสัมพัทสูงกวาและความเร็วลมต่ํากวา อยางไรก็ดี บานปูนน้ันจะมีคาใชจาย

ในการซอมแซมความเสียหายจากนํ้าทวมนอยกวา ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวา การปรับลักษณะรูปแบบ

สถาปตยกรรมโดยอิงรูปแบบการปลูกสรางแบบพื้นถิ่นแตประยุกตใชวัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัย

จะชวยเพิ่มความสามารถในการรับมือกับปญหานํ้าทวมไดดี (ธาริณี และประติมา, 2556) 

• แนวคิดเร่ืองสถาปตยกรรมที่ทนทานตอสภาพอากาศ (climate resilient architecture) โดยอาศัยหลักการ

ออกแบบที่ปรับเปล่ียนไดตามสถานการณ (Adaptive design) เพื่อสรางความยืดหยุนตอสถานการณที่ไม

แนนอนภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตก็เปนแนวทางหน่ึงในการปรับตัวของชุมชนเพื่อใหรับมือ

กับการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดดีขึ้น การศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนและที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยใน

จังหวัดเชียงใหม โดยใชกรณีนํ้าทวมกับชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่เส่ียงนํ้าทวม เชน พื้นที่ริมคลอง พื้นที่ติดทาง

ระบายนํ้า หรือพื้นที่ต่ํา ซ่ึงประสบภาวะนํ้าทวมหลายลักษณะ ทั้งระยะเวลาการทวม จํานวนคร้ัง ปริมาณนํ้า 

ขนาดพื้นที่นํ้าทวม และความแรงของนํ้าที่ทวม โดยชุมชนที่ทําการศึกษาไดแก ชุมชนบานสันกู (อยูในพื้นที่

แองกะทะ) ชุมชนสามัคคีพัฒนา (อยูในพื้นที่ราบต่ํา ครอมคลองสาธารณะ) และชุมชนกําแพงงาม (อยูในพื้นที่

ราบต่ํา ริมคลอง) ซ่ึงเผชิญภาวะนํ้าทวมที่แตกตางกันตามลักษณะของพื้นที่ที่ชุมชนตั้งอยู การจัดทําภาพฉาย

อนาคตของสถานการณนํ้าทวมในอนาคตของทั้ง 3 ชุมชน ทําใหทราบถึงแนวโนมรูปแบบและระดับความเส่ียง

ของครัวเรือนในชุมชนตอภาวะนํ้าทวมในอนาคตที่อาจจะเปล่ียนแปลงไป การเสนอการปรับปรุงที่พักอาศัย

โดยใชวัสดุหางาย ราคาถูก โดยมีเปาหมายใหผูที่อยูอาศัยสามารถปรับที่พักใหสามารถคงความสามารถใน

การใชเปนที่พักอาศัยไดเมื่อเกิดนํ้าทวม โดยไมตองปรับเปล่ียนแบบบานมากนัก เชน การสรางโครงสรางที่

รองรับตอการจัดทําชั้นลอยเพื่อใชอยูอาศยัชัว่คราว โดยถอดชิ้นสวนในบานเชน ประตู หรือแผนไมที่อาจหามา

ใชชั่วคราวมาจัดทําชั้นลอย ตลอดจนการออกแบบระบบสาธารณูปโภค ทางเดิน และระบบสุขาภิบาลที่

เหมาะสมในชุมชน และสามารถปรับใหรองรับนํ้าทวมในระดับที่แตกตางกันได จะชวยลดปญหาการดํารงชีวิต

ขณะเกิดนํ้าทวมได และสอดคลองกับสถานะทางการเงินของครัวเรือนในชุมชนซ่ึงเปนชุมชนผูมีรายไดนอย 

การปรับตัวตามแนวทางเหลาน้ีจะชวยใหชุมชนเมืองมีความเขมแข็งและทนทานตอภาวะนํ้าทวมไดดีขึ้นทั้ง

จากภายใตสภาพอากาศแปรปรวนในปจจุบันและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต (ณัชวิชญ และสืบพงศ

, 2558) 
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รูปที่ 1.33  ตัวอยางรูปแบบที่อยูอาศัยที่เหมาะสมคือ “บานชั้นเดียว ใตถุนสูง” เพื่อปลอยใหนํ้าผานและ

สามารถใชพื้นทีใ่ตถุนไดในชวงเวลาที่นํ้าไมทวม (ที่มา: ณัชวิชญ และสืบพงศ, 2558) 

 

• การศึกษาการปรับตัวของชุมชนเมืองเพื่อใหสามารถรับมือกับภาวะนํ้าทวมในอนาคตไดดีขึ้น อาจพิจารณาได

ในแงของการวางผังเมืองที่เหมาะสม การศึกษาโดยใชกรณีศึกษาปญหานํ้าทวมที่เกิดขึ้นกับอําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี ชี้ใหเห็นถึงการขยายตัวของเมืองภายใตแผนการใชที่ดินที่ไมสอดคลองกับภูมิประเทศ

และสถานการณนํ้าทวม โดยมีการขยายตัวไปในพื้นที่เส่ียงที่ขวางทางนํ้าหลากเปนปจจัยผลักดันที่ทําใหความ

เส่ียงของตัวเมืองพุนพินสูงขึ้น ซ่ึงปญหาน้ีจะมีความรุนแรงมากขึ้นภายใตภาพฉายอนาคตการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศที่บงชี้ถึงความเส่ียงนํ้าทวมที่อาจรุนแรงกวาปจจุบัน เน่ืองจากแนวโนมปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น และ

รอบการเกิดซํ้าของการเกิดฝนตกหนักน้ันมีแนวโนมที่จะเกิดซํ้าในเวลาที่ส้ัน งานวิจัยน้ีไดศึกษาการปรับตัว

ของชุมชนตอปญหานํ้าทวมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยเสนอแนวทางการวางผัง

เมืองเพื่อลดความเส่ียงในอนาคต ไดแก การพัฒนาเมืองแบบ 2 ศูนยกลาง การปรับปรุงขอกําหนดการใชที่ดิน 

โดยกําหนดพื้นที่ควบคุมส่ิงปลูกสรางในพื้นที่นํ้าหลาก รวมไปถึงการออกขอกําหนดรูปแบบอาคารในพื้นที่

เส่ียงนํ้าทวม และโครงสรางพื้นฐานในการรับมือกับปญหานํ้าทวม เชน ทางระบายนํ้า และพนังก้ันนํ้าเปนตน 

การปรับตัวตามแนวทางเหลาน้ีจะชวยใหชุมชนเมืองมีความเขมแข็งและทนทานตอภาวะนํ้าทวมไดดีขึ้นทั้ง

จากภายใตสภาพอากาศแปรปรวนในปจจุบันและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต  (วนารัตน, 2556) 
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ก. ข. 

รปูที่ 1.34  (ก) แนวคิดปรับผังเมือง และ (ข) รูปแบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับภมูิอากาศอนาคต 

(ที่มา: วนารัตน, 2556) 

 

• บริษัทเทสโก จํากัด (2555) ไดทําการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอพื้นที่ชายฝงทะเล

อาวไทยตอนบน โดยใชสถานการณจําลองการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในอาวไทย และไดใหขอเสนอแนะเชิง

นโยบายในการบริหารจัดการชายฝงทะเลเพื่อรองรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอพื้นที่

ชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน ทั้งแนวทางและมาตรการเชิงโครงสราง (Hard structure) เพื่อปองกัน รักษา 

รวมถึงชะลอผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลตอลักษณะทางกายภาพของชายฝง อัน

ไดแก การกัดเซาะ และการทรุดของพื้นที่ชายฝง เปนตน เชน มาตรการการกําหนดเขตและประเภทขนาด

โครงสรางเพื่อการควบคุมการกอสรางอาคารขนาดใหญ รวมถึงการพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่จะมีผลตอการ

ทรุดตัวของพื้นที่ชายฝงทะเล รวมไปถึงมาตรการที่จะมผีลทําใหการสูบนํ้าบาลตามแนวชายฝงทะเลลดลง เพื่อ

ลดชองวางของชั้นนํ้าบาดาลที่จะเปนผลทําใหเกิดการทรุดตัวของแผนดิน รวมถึงการมีโครงสรางเพื่อยกระดับ

ความสูงของชายฝงทะเล เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบและมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจดวย 

แนวทางและมาตรการที่ไมเนนเร่ืองโครงสราง (Soft structure) โดยเนนการบังคับใชกฎหมาย การออก

กฏหมายพื้นที่คุมครองทางส่ิงแวดลอมตามแนวชายฝงทะเล ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 เพื่อใหความคุมครอง และปกปองการเปล่ียนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเล ซ่ึงรวมไปถึงการ

ใหความคุมครองกับพื้นที่ชายฝงทะเลที่ยังคงมีความสมบูรณ ประกาศเปนพื้นที่อนุรักษตามความเหมาะสม 

นอกจากน้ี การควบคุมการพัฒนาที่ดิน และสงเสริมการปรับเปล่ียนการใชที่ดินเพื่อลดความเสียหายมูลคาทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่เส่ียงซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล 

สําหรับมาตรการและแนวทางการการวิจัยและพัฒนาดานผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เนนที่การจัดทําบัญชีของทรัพยากรฯ ที่มีความสุมเส่ียงที่จะไดรับผลกระทบทั้ง

ในแง การสูญพันธุ ความอุดมสมบูรณ และแหลงที่อยูอาศัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล เพื่อเปนขอมูล

สําหรับการจัดทําแผนปฎิบัติการ และกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองทรัพยากรชายฝงที่มีความ

เปราะบางตอการไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลในอาวไทย 

• ทางเลือกในการปรับตัวเพื่อรับมือกับนํ้าทวมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ที่เสนอโดย Panya Consultants (2009) 

ระบุวา ผลจากแบบจําลองนํ้าทวมในอนาคต ชี้ใหเห็นวาแผนการรับมือรวมถึงระบบปองกันนํ้าทวมที่มีอยูใน
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ปจจุบันของกรุงเทพฯ ไมเพียงพอหรือไมสามารถรองกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางทั้ง

แบบมาตรการเชิงโครงสราง และมาตรการที่ไมใชโครงสราง  

มาตรการที่ใชโครงสราง ไดแก การเพิ่มความสูงของเขื่อนกันนํ้าทวม เพื่อรองรับกับระดับนํ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นใน

อนาคต ซ่ึงความสูงของเขื่อนที่มีอยูในปจจุบันจะไมเพียงพอสําหรับ 10 ปขางหนา การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการระบายนํ้าของเขื่อนตาง ๆ บริเวณลุมนํ้าเจาพระยา  รวมไปถึงการเพิ่มความความสามารถในการ

ระบายนํ้าออกจากพื้นที่ใหมากขึ้นกวาเดิม ทั้งทางดานฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ และพัฒนา

พื้นที่ลุมใหเปนแกมลิงเพื่อกักเก็บนํ้า  

สําหรับมาตรการที่ไมใชโครงสราง ไดแก การปรับเปล่ียนการดําเนินงานของอางเก็บนํ้า ซ่ึงจะมีผลตอการเพิ่ม

หรือลดลงปริมาณนํ้าที่จะมีไวเพื่อการชลประทานและการผลิตไฟฟา กฎหมายควบคุมการทรุดตัวของแผนดิน 

เน่ืองจากการทรุดของแผนดินบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่โดยรอบจะมีผลตอความสูงของเขื่อนก้ันนํ้าที่

จะลดลงในอนาคต แผนรับมือภัยพิบัติ ซ่ึงรวมไปถึงการมีระบบการพยากรณนํ้าทวม และระบบเตือนภัยที่มี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งการแผนงานในขณะเกิดนํ้าทวม และแผนการฟนฟูหลังจากนํ้าทวม ซ่ึงจะตอง

ประกอบดวยการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เปนตน  

 

1.1.5 ภัยพิบัติธรรมชาติ (ดินถลม) 

การศึกษาแนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณนํ้าฝนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

จากหลาย ๆ งานศึกษาวิจัยใหผลที่สอดคลองไปในทางเดียวกันวา พบการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนเฉล่ียในอนาคตมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปจจุบัน การเกิดภาวะฝนตกหนักยอมสงผลใหเกิดภัยดานดินถลมตามมาในพื้นที่

ลาดชันเชิงเขาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุมนํ้าสําคัญทางภาคเหนือ ไดแก ลุมนํ้าสาละวิน โขงเหนือ กก ปง วัง ยม และ

นาน ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดเหตุการณดินถลมสูงกวาในพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ  

• การศึกษาความถี่ของโอกาสการเกิดดินโคลนถลมจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใชขอมูล

ภูมิอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค PRECIS และชุดขอมูลภูมิอากาศโลก ECHAM4 ภายใต

สถานการณการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกแบบ A2 และ B2 ในชวงปอนาคต (พ.ศ.2555-2612; ค.ศ.2012-

2069) เปรียบเทียบกับปฐานปจจุบัน (พ.ศ.2523-2554; ค.ศ.1980-2011) ผลจากแบบจําลองพบแนวโนม

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปสูงขึ้นในทั้งแบบ A2 และ B2 ซ่ึงผูวิจัยไดนําผลการจําลองดังกลาวมาวิเคราะหหาป

วิกฤติที่มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุดซ่ึงอาจจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพื้นที่เส่ียงตอภัยดินถลมในพื้นที่ 7 ลุมนํ้า

ดังกลาว พบวา ปวิกฤตที่มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุดของปริมาณนํ้าฝนที่คาดการณไดจากแบบจําลอง Scenario 

แบบ A2 ของลุมนํ้ากกและโขง คือป พ.ศ.2578 (ค.ศ.2035) สวนลุมนํ้า ปง วัง ยม นาน และสาละวิน คือป 

พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) สําหรับปวิกฤตที่มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุดของปริมาณนํ้าฝนที่คาดการณไดจาก

แบบจําลอง Scenario แบบ B2 ของลุมนํ้ากกและโขง คือป พ.ศ. 2576 (ค.ศ.2033) สวนลุมนํ้า ปง วัง ยม 

นาน และสาละวิน คือป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยปริมาณนํ้าฝนที่คาดการณไดจากแบบจําลองภายหลัง

ปรับแก จะนําไปใชกับแบบจําลองการวิเคราะหพื้นที่ออนไหวตอการเกิดภัยดินถลมในพื้นที่ศึกษาดวยวิธีการ

ก่ึงสถิติ (Semi Statistical Method) เรียกวา %RTL Model ซ่ึงแบบจําลองดังกลาวไดนําคาดัชนีความชุมชื้น

ของดิน (API) มาประยุกตใชในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร และวิเคราะหรวมกับขอมูลเหตุการณดิน

ถลมและนํ้าปาไหลหลากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2556) ที่เกิดขึ้นใน 7 ลุมนํ้าภาคเหนือ ซ่ึงพบวา การ

เกิดเหตุการณดินถลมและนํ้าปาไหลหลากมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากอดีต ตัวอยางการวิเคราะหพื้นที่ออนไหว
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ตอการเกิดดินถลมสําหรับแบบจําลอง A2 ในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) พบวา ลุมนํ้าปงและลุมนํ้านานแสดง

พื้นที่ที่มีระดับความออนไหวสูงมาก ในสวนแบบจําลอง B2 ป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  พบพื้นที่ที่แสดงระดับ

ความออนไหวสูงมากทั่วทั้ง 7 ลุมนํ้าอยางชัดเจน (หนวยวิจัยดินถลม ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและ

ฐานราก, 2557) อยางไรก็ตาม ประเด็นที่พึงพิจารณาประการหน่ึงคือ ผลการศึกษาน้ีเปนเพียงการคาดการณ

แนวโนมอนาคต โดยพิจารณาถึงรูปแบบการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าฝนรายปในอนาคตที่คาดการณไดจาก

แบบจําลองเทาน้ัน ปริมาณนํ้าฝนรายปในอนาคตซ่ึงจัดวาเปนปวิกฤตที่คาดการณไดน้ี อาจจะเกิดขึ้นในปใดป

หน่ึงในชวงทศวรรษน้ัน ๆ โดยมิไดหมายถึงปน้ัน ๆ เปนการเฉพาะ 

 

  
ก. ข. 

รูปที่ 1.35  ตัวอยางแผนที่แสดงความออนไหวตอการเกิดดินถลมจากขอมูลคาดการณปริมาณนํ้าฝนปอนาคต  

(ก) SRES A2 และ (ข) B2 (ที่มา: หนวยวิจยัดินถลม ศูนยวจิัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพแีละฐานราก, 2557) 

 

1.1.6 สุขภาพอนามัย 

จากการรวบรวมขอมูลและทบทวนรายงานการศึกษาประเด็นทางสุขอนามัยกับปจจัยทางภูมิอากาศในบริบท

ของประเทศไทยที่มีอยูคอนขางจํากัดในปจจุบันพบวา การศึกษามักเนนและชี้ใหเห็นแนวโนมความสัมพันธระหวาง

ขอมูลทางสถิติเมื่อเกิดสถานการณที่เก่ียวโยงกับการสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงไป (อาทิ อากาศที่รอนขึ้น ภาวะนํ้า

ทวม หรือการพบการอพยพยายถิ่นของแมลงหรือคางคาวที่เชื่อวาเปนพาหะนําโรค เปนตน) กับสถิติการเกิดขึ้นหรือ

การระบาดเพิ่มขึ้นของโรค ณ ชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงในอดีต ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาน้ัน ๆ ซ่ึงคาดวาจะเปนพื้นฐาน

คาดการณแนวโนมความสัมพันธตอไปในอนาคต  

• การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย โดยการที่อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝน

เพิ่มสูงขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่  เปนตัวชักนําใหเกิดโรคที่มีแมลงเปนพาหะและโรคระบาดที่มาจากนํ้ามากขึ้น 

(Parry et al, 2007) การศึกษาซ่ึงใชผลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก 3 แบบจําลอง คือ ECHAM1, UKTR 
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และ GFDL89 พบวาในกลางศตวรรษที่ 21 ชวงทศวรรษ ค.ศ. 2050 (พ.ศ.2593) อุณหภูมิเฉล่ียจะเพิ่มสูงขึ้น 

1.16°C จากปฐาน ค.ศ.1931–1980 (พ.ศ.2474-2523) ซ่ึงจะสงผลใหโรคไขเลือดออกมีแนวโนมจะระบาดมาก

ขึ้นเชนกัน ทั้งน้ีผลจากแบบจําลองโรคไขเลือดออก Epidemic Potential (EP Model) ระบุวา แนวโนมโรค

ไขเลือดออกจะระบาดมากที่สุด ในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ซ่ึงระยะที่เชื้อเพิ่มจํานวน (log growth 

phase) เปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะสงผลใหเกิดผูปวยมากที่สุดในชวงเดือนกรกฎาคมและเดือน

สิงหาคม (Jonathan et al, 1998) 

• การศึกษาความสัมพันธของโรคไขเลือดออกกับอุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนในระดับประเทศรายป ชวง

ระยะเวลา พ.ศ. 2532 – 2549 น้ัน โดยใชการวิเคราะหดวยวิธีสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว (อุณหภูมิ และปริมาณนํ้าฝน) และตัวแปร

ตาม 1 ตัว (จํานวนผูปวยรายป; โรคไขเลือดออก) และคาดการณการเกิดโรค (จํานวนผูปวย) ในชวงเวลา

อนาคตโดยใชภาพฉายอนาคตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปจากของแบบจําลอง 

PRECIS ECHAM4: A2 Scenario (4 ชวงเวลา ค.ศ.2010-2039; พ.ศ.2553-2582, ค.ศ.2050-2059; พ.ศ.

2593-2602 และ ค.ศ.2080-2089; พ.ศ.2623-2632) คือ 1,820, 1,875 และ 2,050 มิลลิเมตร ตามลําดับ และ

ผลการคาดการณอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น 1-2°C จึงกําหนดอุณหภูมิ ณ ชวงป ค.ศ.2030-2039 (พ.ศ.2573-

2582), ค.ศ.2050-2059 (พ.ศ.2593-2602) และ ค.ศ.2080-2089 (พ.ศ.2623-2632) คือ 29, 30 และ 31°C 

ตามลําดับ เมื่อนําคาปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปและอุณหภูมิเฉล่ียรายป เขาไปแทนคาในสมการความสัมพันธ 

สามารถคาดการณไดวา ในชวงป 2010-2039 (พ.ศ.2553-2582), 2050-2059 (พ.ศ.2593-2602) และ 2080-

2089 (พ.ศ.2623-2632) จะมีผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 107,870 143,190 และ 170,280 ราย ตามลําดับ 

(ป 2532-2549; 1980-2006 มีผูปวยเฉล่ีย 66,200 ราย) โดยที่ชวงป 2050-2059 (พ.ศ.2593-2602) มีการ

คาดการณวาจะมีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นมากกวาสองเทา จากจํานวนผูปวยในป 2006 (พ.ศ.2549) ซ่ึงทําให

ประเมินสถานการณโรคไดและสามารถวางแผนรณรงค เฝาระวัง และควบคุมโรคไดในอนาคต (คณะ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) 

• การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอสุขภาพของประชากรไทย โดยการเก็บขอมูลดาน

สถานการณ และใชแบบจําลองในการคํานวณอัตราการระบาดของโรคมาลาเรีย และโรคไขเลือดออก โดย

อัตราการระบาดในแตละปจะขึ้นกับศักยภาพการเกิดโรคซ่ึงถูกกําหนดโดยปจจัยทางสภาพอากาศในแตละป 

ลบดวยประสิทธิภาพดานการสาธารณสุข (การควบคุมโรค) ของแตละจังหวัด โดยตัวแปรทางสภาพอากาศที่

ใช จํานวน 8 ตัวแปร ไดแก คาเฉล่ียรายปของอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดรายวัน คาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่

วัดไดในแตละป จํานวนวันที่ฝนตกมากกวา 10 มิลลิเมตร จํานวนวันที่อุณหภูมิสูงกวา 35°C จํานวนวันที่

อุณหภูมิต่ํากวา 15°C และปริมาณฝนรวมของแตละป โดยปฐาน คือ ค.ศ. 1985-2007 (พ.ศ.2528-2550) ผล

การวิเคราะหแนวโนมอัตราการเกิดโรคระบาดในอนาคต โดยใชขอมูลสภาพอากาศจากแบบจําลอง PRECIS 

ตามชวงปในอนาคตจํานวน 3 ชวงเวลา (ค.ศ.2010-2039; พ.ศ.2553-2582, ค.ศ.2040-2069; พ.ศ.2583-

2612 และค.ศ.2070-2099; พ.ศ.2613-2642) ภายใตแนวโนมของการเปล่ียนแปลงระดับกาซเรือนกระจกใน

บรรยากาศในอนาคตแบบ A2 พบวา โรคมาลาเรียโดยรวมจะมีความสัมพันธกับลักษณะอากาศมากกวาโรค

ไขเลือดออก แตอยางไรก็ตามพบวาบางจังหวัดจะมีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางไปจากจังหวัดสวนใหญ 

ในกรณีของมาลาเรีย ไดแก เลย นครพนม และมุกดาหาร และในกรณีของไขเลือดออก ไดแก เลย หนองคาย 

นครพนม และมุกดาหาร ซ่ึงในจังหวัดเหลาน้ีอัตราการเกิดโรคทั้งสองก็มักจะไมคอยมีความสัมพันธกับตัวแปร

ทางภูมิอากาศ โดยจะพบไดวาจังหวัดเหลาน้ี ลวนเปนจังหวัดที่ติดกับแมนํ้าโขงดานประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงอาจจะเปนไปไดวาอัตราการเกิดโรคในจังหวัดเหลาน้ีจํานวนมากอาจจะมาจาก
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การเคล่ือนที่ของประชากรขามไปมาระหวางประเทศมากกวาจะเน่ืองมาจากการระบาดเน่ืองมาจากปจจัยทาง

ภูมิอากาศ จังหวัดที่มีความเส่ียงสูงในการเกิดโรคมาลาเรียในอนาคต ไดแก ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และหนองคาย ซ่ึงเกือบทั้งหมดเปนจังหวัดในภาคอีสานตอนลางใน

ขณะที่จังหวัดที่เปน‘ไขแดง’ที่อยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเส่ียงของการเกิดโรค

มาลาเรียในอนาคตคอนขางต่ํากวา (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงาน

วิเคราะหวิจัยฯ, 2554) 

 

 
ก. 

 
ข. 

สีแดง=ระดับความเสี่ยงสูง, สีเขียว=ระดับความเสี่ยงปานกลาง และสีเหลือง=ขึ้นกับปจจัยอื่น 

 

รูปที่ 1.36  ระดับความเส่ียงตอการเกิด (ก) โรคมาลาเรีย และ (ข) โรคไขเลือดออก  

ในอนาคตในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(ที่มา: ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจยัฯ, 2554) 

 

• การคาดการณการระบาดของโรคมาลาเรียภายใตสภานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยที่มี

ความแตกตางกันระหวางสถานการณแบบ A2 ที่เนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนหลักและ B2 ที่เนน

ความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม โดยการสรางแบบจําลองถดถอยไมเปนเสนตรงแบบผสม พบวาในชวงป พ.ศ.

2555-2563 (ค.ศ.2012-2020) อุบัติการณระบาดของมาลาเรียที่ไดจากสถานการณแบบ A2 มีแนวโนมสูงขึ้น 

(อุบัติการณเฉล่ีย 79,703 คนตอป) และสําหรับสถานการณแบบ B2 อุบัติการณมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและจากน้ัน

จึงลดลงอยางตอเน่ือง (อุบัติการณเฉล่ีย 40,407 คนตอป) ในการศึกษาน้ีผูวิจัยไดพยายามชี้ใหเห็นถึง

ความสําคัญของนโยบายที่จะพยายามลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงซ่ึงจะเปนผลใหสามารถลดอัตราการ

ระบาดของมาลาเรียได ทั้งน้ีแบบจําลองดังกลาวสามารถนําใชกับระบาดของโรคที่มียุงเปนพาหะ ไดแก 

ไขเลือดออก หรือโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวของกับภูมิอากาศได (Pinichka et al, 2013) 

ผลการศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวา ในอนาคตน้ันการระบาดของโรคมาลาเรียและไขเลือดออกมี

ความสัมพันธกับตัวแปรทางดานภูมิอากาศ ซ่ึงเปนลักษณะของการระบาดติดตอกันในเชิงพื้นที่อยางไรก็ตาม ยังมี

ปจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบตอการระบาดของโรค เชน การขามเขตแดน

1-92 
 



ระหวางประเทศของประชากร ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เปนตน ซ่ึงเปนประเด็นที่ตองตระหนัก และนํามารวม

วิเคราะหในการปองกัน และแกไขปญหาการระบาดของโรคระบาดในอนาคต  

 

1.1.7 การทองเที่ยว 

การทองเที่ยวเปนภาคสวนสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในลักษณะตาง ๆ  เชน การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนและรูปแบบการกระจายของฝนรายป ตลอดจนอุณหภูมิ 

และปจจัยที่สําคัญทางสมุทรศาสตร อยางไรก็ตาม ถึงแมวายังมีไมมีการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศตอการทองเที่ยวของประเทศไทยอยางเต็มรูปแบบ แตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาก็ไดจัดทําการประเมิน

ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและความเปราะบางตอคลัสเตอรทางการทองเที่ยว ทั้ง 14 

คลัสเตอรซ่ึงมีรูปแบบความเส่ียงแตกตางกันไป การศึกษาความเส่ียงของภูมิอากาศในอนาคตภายใตสถานการณจําลอง

ลักษณะภูมิอากาศในสองชวงเวลา ไดแก ค.ศ.2020-2029 (พ.ศ.2563-2572) และ ค.ศ.2050-2059 (พ.ศ.2593-2602)  

โดยใชขอมูลภูมิอากาศอนาคตจากแบบจําลอง GCM ECHAM4 ภายใตเงื่อนไขการปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A2 

ทั้งน้ี พื้นที่ที่มีความสัมพันธตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยตรงมีแนวโนมจะเปนพื้นที่ที่มีความออนไหวมาก เปน

แหลงทองเที่ยวที่มีโอกาสไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ 

และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ, 2552) 

• การทองเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝงอันดามัน 

ในชวงอนาคตอันใกล (ค.ศ.2020-2029; พ.ศ.2563-2572) การทองเที่ยวทางทะเลในจังหวัดพังงา ภูเก็ต และ

กระบี่ จะไดรับประโยชนจากการมีฤดูฝนที่ส้ันลง ทําใหการดําเนินกิจกรรมกลางแจงสามารถทําไดยาวนานขึ้น

ถึง 4 สัปดาห อยางไรก็ตาม ปญหาดานการขาดแคลนนํ้าที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่มาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันอาจทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ไมมีแผนการรองรับเพื่อแกปญหาการขาดแคลน

นํ้า โดยระยะเวลาของฤดูฝนที่มีแนวโนมลดลงในอนาคตคาดวาจะสงผลกระทบตอพื้นที่และผูประกอบการดาน

การทองเที่ยว 

• การทองเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝงอาวไทย 

เปนที่คาดการณวาในเกือบทุกจังหวัดบริเวณชายฝงอาวไทยจะมีปริมาณฝนตกที่รุนแรงมากขึ้น โดยมี

ระยะเวลาที่ฝนตกมากขึ้นถึงประมาณ 2 สัปดาหในชวงอนาคต 20 ปขางหนา และอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 4 สัปดาห 

ในอีก 50 ปขางหนา โดยปริมาณนํ้าฝนที่เพิ่มขึ้นอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการทองเที่ยวที่มีกิจกรรม

กลางแจง 

• การทองเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออก 

สวนผลไมซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองจันทบุรี และตราด คาด

วาจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กนอยในบริเวณดังกลาว และมีระดับอุณหภูมิต่ําสุดในชวงฤดูหนาวไม

เปล่ียนแปลงไปจากปจจุบันมากนัก สงผลดีตอพื้นที่ เน่ืองจากปจจัยดังกลาวมีความสําคัญตอการติดดอกของ

ผลไมหลาย ๆ ชนิด อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่พื้นที่ที่มีความชันมากจะยังคงตองเผชิญกับความเส่ียง

ตอการเกิดนํ้าทวมฉับพลัน ขณะที่ในพื้นที่ลุมมีความเส่ียงตอการเกิดนํ้าทวมขัง 
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• การทองเที่ยวทางในพืน้ที่ปาและการทองเที่ยวผจญภัยบริเวณคาบสมุทรทางตอนลางของภาคใต 

แหลงทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่ปาซ่ึงตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันและบริเวณเชิงเขาบรรทัดและสันกา

ลาคีรี คาดวาจะไดรับผลกระทบจากแนวโนมปริมาณฝนตกที่รุนแรงมากขึ้น เส่ียงตอการเกิดนํ้าทวมฉับพลัน

และการเกิดดินถลม โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ยะลา และปตตานี 

• การทองเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือ 

แหลงทองเที่ยวในกลุมน้ี ไดแก แหลงนํ้าพุรอนและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงตั้งอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติ

และปาสงวนแหงชาติ โดยในหลายพื้นที่มีลักษณะเปนปาผลัดใบแลง จึงมีโอกาสที่จะเกิดไฟปาสูงในอนาคต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหนาแลง ที่โดยอิทธิพลของสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศคาดวาจะสงผลให

ภาคเหนือของประเทศมีระดับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2-3°C ในอีก 20 ปขางหนา จํานวนวันที่มีอากาศเย็น (มี

อุณหภูมิต่ํากวา 15°C) คาดวาจะลดลง 5-10 วันตอป และลดลงมากกวา 20 วันในอีก 50 ปขางหนา โดย

บริเวณภูเขาของจังหวัดแมฮองสอน เชยีงใหม และเชียงราย มีแนวโนมมีจํานวนวันเย็นลดลงมากกวา 60 วัน 

ซ่ึงอาจจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานเอกลักษณการทองเที่ยวแมวาจํานวนวันที่ฝนตกหนกอาจไม

เปล่ียนแปลงไปจากปจจุบันมากนัก แตในบางจังหวัดของภาคเหนือคาดวาจะมีปริมาณนํ้าฝนรายปเพิ่มขึ้น 

200 มิลลิเมตรตอป ซ่ึงมีความเส่ียงตอการเกิดนํ้าทวมในพื้นที่ลุมเน่ืองจากปริมาณนํ้าสะสม ประกอบกับ

แผนการระบายนํ้าของพื้นที่ดังกลาวยังไมเหมาะสม ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

• การทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม ซากดึกดําบรรพ และวิถีชีวิตชุมชน 

คลัสเตอรการทองเที่ยวน้ีประกอบดวย กลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนา วิถีชีวิตลุมแมนํ้าภาคกลาง มหัศจรรย

เสนทางบุณ อารยธรรมอีสานใต เลียบฝงแมนํ้าโขงและเสนทางไดโนเสาร ซ่ึงมีความเปราะบางตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศนอยที่สุด อยางไรก็ตาม จะตองตระหนักถึงความเส่ียงในการเกิดนํ้าทวมที่อาจมี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนลางของแมนํ้าชี แมนํ้ามูล แมนํ้าสงคราม และแมนํ้าแมกลอง 

แตเน่ืองจากปญหานํ้าทวมจะไมใชประเด็นใหมของพื้นที่ ดังน้ัน จึงประมาณการณในชั้นตนวา แหลงทองเที่ยว

ตาง ๆ ดังกลาวจะยังมีขีดความสามารถในการรับมือกับปญหานํ้าทวมหากเกิดขึ้นได 

• แหลงทองเที่ยวมรดกโลกและการทองเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณตอนลางของภาคเหนือและทางตอนบนของภาค

กลาง 

เปนที่คาดการณวาปริมาณฝนรายปในพื้นที่น้ีจะไมเปล่ียนแปลงมากนัก ยกเวนทางภาคตะวันตกของประเทศ

ที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณชายแดนประเทศไทยและพมา ซ่ึงมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น 300 มิลลิเมตรตอป 

ประกอบกับอุณหภูมิที่รอนขึ้น จะทําใหคลัสเตอรการทองเที่ยวน้ีมีความเส่ียงตอการเกิดไฟปาและการสูญเสีย

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเกิดนํ้าทวมฉับพลันและนํ้าทวมบริเวณที่ลุมที่มี

แนวโนมจะเพิ่มขึ้น แตจะไมสงผลกระทบตอกิจกรรมการทองเที่ยวมากนักอยางไรก็ตาม จะสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศที่มีความสลับซบซอน และมีความเปนเอกลักษณของพื้นที่ 

การประเมินความไวตอภาวะเส่ียงและความเส่ียงของคลัสเตอรทางการทองเที่ยวตอสภาพอากาศและการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตไดใชขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดแก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด ปริมาณฝนรวมรายป 

และการกระจายของฝน จํานวนวันฝนตกรายป ลักษณะลม และคล่ืน ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทาง

กายภาพและกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อประเมินความเส่ียงของคลัสเตอรทางการทองเที่ยวทั้ง 14 คลัสเตอร ทั้งน้ีไดมี

การกําหนดกลยุทธและแผนงานเพื่อเตรียมตัวรับมือกับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

ซ่ึงจะเนนในเร่ืองการเพิ่มความยืดหยุนของคลัสเตอรตอผลกระทบและยังคงสภาพที่เหมาะสมเพื่อใหยังสามารถใชเปน

แหลงทองเที่ยวตอไปได (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ, 2552) 
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ตารางที่ 1.2  การวิเคราะหความเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและความเปราะบางของคลัสเตอรทางการ

ทองเที่ยว (ศูนยบริการวชิาการแหงจุฬาลงกรณ และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจยัฯ, 2552)   

คลสัเตอรท์างการ

ท่องเท่ียว 

ความเส่ียงต่อ

ภมิูอากาศ 

ความเปราะบางของคลสั

เตอร ์

สรปุ 

ทศวรรษ 

2020 

ทศวรรษ 

2050 

ลกัษณะทาง

ภมิูศาสตร ์

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

ทศวรรษ 

2020 

ทศวรรษ 

2050 

นํ้าพุรอน ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง สูง 

การทองเที่ยวเชิง

นิเวศและผจญภัย 
ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง สูง 

อารยธรรมลานนา ต่ํา สูง ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา 

มรดกโลกเชื่อมโยง

การทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 

ต่ํา สูง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 

นิเวศปารอนชื้น ต่ํา ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง 

วิถีชวีิตลุมแมนํ้าภาค

กลาง 
ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง 

เลียบฝงแมนํ้าโขง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

เสนทางไดโนเสาร ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

มหัศจรรยเสนทาง

บุญ 
ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

อารยธรรมอิสานใต ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

เสนทางอัญมณีและ

การทองเที่ยวเชิง

เกษตร 

ต่ํา สูง สูง ต่ํา ต่ํา สูง 

Active beach ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง สูง 

Royal coast ต่ํา ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง 

มหัศจรรยสองสมทุร ต่ํา ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง 

 

1.1.8 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

โดยทั่วไปภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเปนสาขาที่มีความเปราะบางจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนอยกวา เมื่อ

เปรียบเทียบกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ (IPCC, 2007) การวิเคราะหความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในมิติทางกายภาพที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมไทย (ไมรวมการศึกษา

ผลกระทบในมิติของการลดการปลอยกาซเรือนกระจก)  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของตัว

แปรทางดานภูมิอากาศที่สําคัญ (ประกอบดวยฝน อุณหภูมิ และลม) ประมวลเปนแนวโนมการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ

ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางดานกายภาพ เชน ความแหงแลง นํ้าทวม การ

สูญเสียพื้นที่ชายฝง และดินถลม ซ่ึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีโอกาสไดรับผลกระทบอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศเชนเดียวกับภาคสวนอ่ืน ๆ ของประเทศ ไมวาจะเปนจากการเปล่ียนแปลงในสวนของระดับ
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อุณหภูมิเฉล่ียที่เพิ่มสูงขึ้น แบบแผนและปริมาณนํ้าฝนที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะสงผลกระทบกับปริมาณนํ้าซ่ึงเปนหน่ึงใน

วัตถุดิบหลักในขั้นตอนกระบวนการผลิต รวมถึงโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติภาวะนํ้าทวม หรือการเกิดลมพายุ

ที่มีความถี่หรือระดับความรุนแรงมากขึ้น กอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่และสาขาอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มี

โอกาสไดรับผลกระทบน้ัน ๆ เปนตน (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและศูนย

เครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ, 2554) 

• การศึกษาเพื่อประเมินความเส่ียง/ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในมิติทางกายภาพ (Physical 

Effects) ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมไทย ซ่ึงไดนําผลการสรางภาพ

จําลองภูมิอากาศในอนาคต (ประกอบดวยฝน อุณหภูมิ และลม) ประมวลเปนแนวโนมการเปล่ียนแปลง

รูปแบบของภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางดานกายภาพ เชน 

ความแหงแลง นํ้าทวม การสูญเสียพื้นที่ชายฝง และดินถลม พิจารณารวมกับแหลงที่ตั้งและลักษณะการ

กระจายตัวของอุตสาหกรรมในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย เพื่อศึกษาวาภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศมี

การเปดรับหรือมีโอกาสไดรับผลกระทบ (Exposure) จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากหรือนอย

เพียงใด รวมกับการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity) ของภาคอุตสาหกรรมตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่เปนผลจากลักษณะจําเพาะของภาคอุตสาหกรรมที่มีความแตกตางกันไมวาจะเปนจากการใช

ปจจัยการผลิต อาทิเชน นํ้า ซ่ึงเปนปจจัยการผลิตพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรม ปจจัยการผลิตขั้นกลาง 

(เกษตร ประมง ปศุสัตว) และกระบวนการผลิต รวมถึงเงื่อนไขของการตั้งและรูปแบบของสถานประกอบการ

และการลงทุน การพึ่งพิงและความพรอมดานระบบโครงสรางพื้นฐาน และความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรม

ตาง ๆ ภายในหวงโซคุณคาที่มีความเชื่อมโยงกัน และประมวลและวิเคราะหเปนระดับความเส่ียง (Potential 

Risk) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา หลายสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศมีระดับความเส่ียงที่จะไดรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับที่สูงกวากลุมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยเปนผลมาจากปจจัย

สําคัญทางดานความออนไหว (Sensitivity) ของภาคอุตสาหกรรมน้ัน ๆ เปนสําคัญ การวิเคราะหสามารถจัด

กลุมอุตสาหกรรม 16 สาขาอุตสาหกรรมหลักของประเทศออกตามระดับความเส่ียงจากแนวโนมการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในเชิงเปรียบเทียบ ออกเปน 3 กลุมใหญ ดังตารางดานลาง (สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ, 2554) 

 
ระดบัความเส่ียงท่ีมีโอกาสได้รบั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภมิูอากาศ 

กลุ่มอตุสาหกรรม 

ระดับสูง (H) 5 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ 

และส่ิงพิมพ, อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม, 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมอาหาร 

ระดับปานกลาง (M) 5 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา, อุตสาหกรรมยานยนต, 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, อุตสาหกรรม

พลาสติก และอุตสาหกรรมปโตรเคม ี

ระดับต่ํา (L) 6 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก 

อุตสาหกรรมเซรามิก, อุตสาหกรรมปูนซีเมนต, อุตสาหกรรม

1-96 
 



ระดบัความเส่ียงท่ีมีโอกาสได้รบั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภมิูอากาศ 

กลุ่มอตุสาหกรรม 

ไมและเคร่ืองเรือนไม, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมรองเทา

และผลิตภัณฑหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ 

 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดระบุวา การประเมินระดับความเส่ียงที่ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาสไดรับในบริบทการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ยังไมรวมถึงการประเมินขีดความสามารถในการรับมือของสาขาอุตสาหกรรม 

(Coping Capacity) เน่ืองดวยขอจํากัด คือ ขีดความสามารถในการรับมือในแตละสาขาอุตสาหกรรมเปนผลมา

จากหลากหลายปจจัย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังมีความสลับซับซอนและสามารถ

พิจารณาไดในขอบเขตและหลากหลายระดับของการวิเคราะหที่แตกตางกัน  

 

1.2 การศึกษาเพ่ือออกแบบและพัฒนาแบบกรอบแนวคิดและวิธีการศกึษาและ

ประเมินความเส่ียงของพ้ืนที่และภาคสวนตาง ๆ  

• ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ (2555) ไดทํา

การวิเคราะหความเส่ียงและความเปราะบางตอภูมิอากาศ โดยใชกรอบการวิเคราะหของ ESC Model การ

นําขอมูลบริบทของภาคสวนการพัฒนา/ประเด็นสาคัญ รวมทั้งบริบททางภูมิอากาศเขาสูโครงสรางของ 

ESC Model  

 

 
 

รูปที่ 1.37  โครงสรางกรอบวิเคราะห ESC Model สาหรับการวเิคราะหดวยบริบทในปจจุบัน 

(ที่มา: ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลกงรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจยัฯ, 2555) 
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การวิเคราะหดวยบริบทปจจบุัน จะเร่ิมจากการพจิารณาผลกระทบ (impacts) พิจารณาไปหาตนเหตุพรอม

จําแนกประเภทของปจจัยเหตุเปน 2 ประเภทคือ ปจจัยเปดรับ (exposure factors) และปจจัยความ

ออนไหว(sensitivity factors) จากน้ันจะพิจารณาความเปนไปไดในการเกิดประเด็นความเส่ียงตาง ๆ (risk 

issues) และระดับความรายแรงของความเส่ียงแตละประเด็น ขั้นตอนตอไปคือ การพิจารณากลไกรับมือ 

(coping mechanisms) วามีการใชในตําแหนงใดบาง ตอบสนองปจจัยใดบาง แลวจึงระบุระดับความ

ลอแหลมเปราะบาง (vulnerable level) ของแตละประเด็นความเส่ียง รวมทั้งความลอแหลมเปราะบาง

โดยรวม  

การวิเคราะหดวยบริบทปจจุบัน จะเปนลักษณะการสรางทฤษฎีแบบอุปมาน (induction) คือวิธีการหาเหตุ

จากผล ซ่ึงเปนหน่ึงในสองวิธีสําหรับการสรางทฤษฎีในศาสตรแขนงตาง ๆ การอุปมานเปนการรวบรวม

ขอเท็จจริงจากปรากฏการณที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตรวจสอบได ในทางสถิติจะเรียกวาการสรุปความจริงยอย

เพื่อนาไปสูความจริงหลัก อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหน้ี จะใชวิธีอนุมาน (deduction) ในบางสวน ซ่ึง

เปนการตั้งสมมติฐานเบื้องตนแลวตรวจสอบหาขอมูลสนับสนุนเพื่ออธิบายตามหลักเหตุและผลแบบ

ตรรกวิทยา (วิธีสรางทฤษฎีแบบที่สอง) 

 

 
 

 รูปที่ 1.38  โครงสรางกรอบวิเคราะห ESC Model สาหรับการวเิคราะหดวยบริบทในอนาคต 

(ที่มา: ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลกงรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจยัฯ, 2555) 

 

การวิเคราะหดวยบริบทในอนาคต จะเร่ิมจากการพิจารณาชุดขอมูลตามโครงสราง ESC Model ซ่ึงเปนผล

การวิเคราะหดวยบริบทในปจจุบัน จากน้ัน เปนการคาดการณแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตของ

ปจจัย 3 ประเภท คือ exposure factors – sensitivity factors – coping mechanisms (ESC) ใน

ระยะเวลาประมาณ 30 ป ซ่ึงปจจัยทางภูมิอากาศเปนสวนหน่ึงในน้ัน การคาดการณปจจัยอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากปจจัยทางภูมิอากาศ จะพิจารณาประเด็นบางสวนที่มีนัยสาคัญตอการสรางการเปล่ียนแปลง 

ในทายสุด เมื่อสรุปแนวโนมการเปล่ียนแปลงของปจจัย ESC ไดแลว จะทําการวิเคราะห และระบุแนวโนม

ความเส่ียงและความเปราะบาง กลาวโดยสรุป การวิเคราะหบริบทปจจุบันและบริบทอนาคตจะเปน

ลักษณะของเหตุและผลที่สืบเน่ืองกันไปเปนกระบวนการ 
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• ปุน และคณะ (2557) ไดริเร่ิมและพยายามออกแบบและพัฒนาแบบจําลองประเมินความเส่ียงของเมืองใน

ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการความเส่ียงและการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ โดยนํากรอบแนวคิดดานผังเมืองมาประยุกตใชในบริบทการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงจะ

พิจารณาปจจัยที่กอใหเกิดความลอแหลมตอเมือง และปจจัยที่จะชวยใหเมืองมีความลอแหลมนอยลงและมี

ความมั่นคงยืนยงสูงขึ้น โดยวิธีการศึกษาไดวิเคราะหพื้นที่เส่ียงภัยในดานตาง ๆ อันไดแก นํ้าทวม ดิน

ถลม ภัยแลง และหมอกควัน ซ่ึงอาศัยขอมูลสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยหลักโดยเฉพาะปริมาณนํ้าฝน ผล

การศึกษาไดระบุถึงพื้นที่ที่มีความเส่ียงภัยดานตาง ๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ และไดพิจารณาตัวชี้วัดดาน

ผลกระทบตอชีวิตของประชาชน อันไดแก ความหนาแนนของประชากร เน่ืองจากพื้นที่ที่มีความหนาแนน

ของประชากรสูงจะสงผลตอความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินตามมาดวย สําหรับความเสียหายตอ

ทรัพยสินไดพิจารณาตัวชี้วัดดานผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว เน่ืองจากเหตุการณตาง ๆ จะสงผลใหกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชะงัก ซ่ึงเปนผลใหสูญเสียรายไดทั้งตอรายไดครัวเรือน และรายไดภาพรวมของจังหวัด 

นําไปสูการอธิบายสมการความเปราะบางของเมือง ซ่ึงการศึกษาดังกลาวไดทําการจําแนกปจจัย

ความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัตขิองเมอืงโดยยกกรณีศึกษาของเมอืงเชียงราย โดยพิจารณาปจจัย 2 

ดาน คือ 1) ลักษณะโครงสรางทางกายภาพ ไดแก คุณภาพที่อยูอาศัย การใชงานระบบส่ือสาร พื้นที่

ชลประทาน การเขาถึงระบบขนสงทางบก และการใชระบบพลังงานทดแทน และ 2) ความเขาใจของ

ภาครัฐ ไดแก การวางผังเมือง การสนับสนุนความรูจากสถาบัน นโยบายจากภาครัฐ และความเขมแข็ง

ของผูนํา อยางไรก็ดี ผลการศึกษาจากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นแนวคิดของแบบจําลอง (proof of 

concept) ดังกลาวสามารถใชงานไดจริง แตการศึกษาเพื่อระบุวาแตละพื้นที่มีระดับความเปราะบางเชิง

พื้นที่ในระดับใด จะตองกมีการศึกษาเชิงลึกตอไป นอกจากน้ี ผูวิจัยยังระบุวา อุปสรรคของการดําเนินงาน

น้ัน พบวา ขอมูลเชิงพื้นที่น้ันมีอยูอยางจํากัด แมวาจะเปนขอมูลในระดับจังหวัดก็ตาม 

 

 
 

รูปที่ 1.39  ระดับความเส่ียงจากภัยพิบัตทิุกดาน (ที่มา: ปุน และคณะ, 2557) 
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1.3 การปรบัตัวตอการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเชิงพ้ืนที่แบบองครวม 

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดกลายประเด็นสําคัญในหัวขอการที่กําลังถกเถียงกันสําหรับการ

พัฒนาในปจจุบัน Keskinen et al (2010) ไดยกตัวอยางงานวิจัยที่ดําเนินการศึกษาในลุมนํ้าโขง เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ที่ไดทําการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศแบบสหสาขาวิชา (multidisciplinary) โดยการวิจัย

เนนถึงผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีตอระบบนิเวศและระบบสังคมในลุมนํ้าโขง และขอคนพบจากการวิจัย

แสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนเร่ืองที่ไมควรจะแยกศึกษาโดยเอกเทศ โดยยกตัวอยางการศึกษาระบบ

อุทกวิทยาในแมนํ้าโขง ซ่ึงนอกจากปจจัยดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศแลว ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอสภาพ

อุทกวิทยาของแมนํ้าโขง ไดแก การพัฒนาโรงไฟฟาพลังนํ้า ซ่ึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากและสงผลกระทบใหเกิด

การเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงมากกวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ บทความดังกลาวยังสรุปวา การปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศควรไดรับการขยายมุมมองใหกวางขึ้น โดยตองพิจารณาแนวโนมการเปล่ียนแปลง

ส่ิงแวดลอมที่จะเกิดขึ้นเน่ืองจากปจจยัทีแ่ตกตางในระดับพื้นที่และเวลาตาง ๆ  และประเด็นสําคัญคือ การทําความเขาใจ

วา การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนกระบวนที่มีการเปล่ียนแปลงได ซ่ึงการคํานึงถึงการปรับตัวน้ัน 

นอกจากการพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศแลวยังจะตองรวมไปถึงบริบททางสังคมและการเมืองทั้งในปจจุบัน

และแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตดวย  

• การศึกษาดานการประเมินความเส่ียง ความเปราะบาง และความสามารถในการปรับตัวในพื้นที่บริเวณ

ชายฝงทะเลโดยการประเมินในภาพรวม ควรที่จะตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงประเด็นทางดานกายภาพ

ตลอดไปจนถึงประเด็นดานสังคมและเศรษฐกิจ ภายใตแนวคิดวา ชุมชนตาง ๆ หรือ ภาคสวนตาง ๆ จะมี

ความเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่แตกตางกัน และจะตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศที่ในรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางกันดวย ทั้งน้ีการดําเนินการเพื่อรับมือกับผลกระทบของ

ภูมิอากาศที่ฝายหน่ึงฝายใดดําเนินการไปอาจสงผลสืบเน่ืองถึงภาคสวนอ่ืน ๆ ได กรณีศึกษาบริเวณ

จังหวัดกระบี่เพื่อพัฒนากรอบความคิดดานการทําความเขาใจตอความเส่ียงของระบบสังคมในพื้นที่โดย

พิจารณาความเชื่อมโยงระหวาภาคสวนและหนวยสังคมตาง ๆ ไดพิจารณาถึงความเส่ียงของชุมชนและ

พื้นที่ชายฝง โดยประเมินผลสืบเน่ืองที่ตามมาจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตซ่ึงอาจสงผลขามภาคสวน

หรือพื้นที่ซ่ึงมีรูปแบบระบบนิเวศหรือการดําเนินชีวิตของผูคนในพื้นที่น้ัน ๆ ที่แตกตางกัน การคาดการณ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในป พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) พบวา ปริมาณฝนมีแนวโนมลดลง 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ระดับนํ้าทะเลมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

เหลาน้ีจะสงผลตอชุมชนและภาคสวนตาง ๆ ของจังหวัดกระบี่ กลาวคือ ภาคการเกษตรซ่ึงจะไดรับ

ผลกระทบจากปริมาณฝนที่ลดลง และการกระจายตัวของฝนที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะสงผลตอปริมาณนํ้าที่

มีใชเพื่อการเกษตรลดลง ภาคการทองเที่ยวอาจไดรับผลดีจากจํานวนวันฝนตกที่ลดลงและฤดูมรสุมที่ส้ัน

ลง ซ่ึงอาจจะทําใหจํานวนวันที่สามารถทํากิจกรรมทองเที่ยวทางทะเลไดมากขึ้น และสําหรับชุมชนชายฝง 

มรสุมที่อาจจะมีกําลังแรงขึ้นและระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น จะสงผลตอการชวงเวลาที่ชาวประมงจะออกทะเล

เพื่อจับสัตวนํ้าไดลดลง สงผลตอรายไดหลักครัวเรือน อีกทั้งผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงอัน

เน่ืองมาจากลมมรสุมที่รุนแรงประกอบกับการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลจะทําใหพื้นที่อยูอาศัยของชุมชน

ชาวประมงชายฝงลดลง นอกจากน้ี บอนํ้าสําหรับชุมชนที่จะนํามาใชเพื่อการบริโภค ซ่ึงอาจจะถูกปนเปอน

กรณีที่ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นและรุกลํ้าเขามายังพื้นที่ชายฝง (Southeast Asia START Regional Center 

and WWF, 2008 and Chinvanno, 2013) 
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การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าฝนซ่ึงคาดวาจะกอใหเกิด

ประโยชนตอภาคการทองเที่ยว แตสงผลดานลบตอภาคการเกษตร เน่ืองจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัด

กระบี่ ไดแก ปาลมนํ้ามัน ซ่ึงเปนพืชที่ตองการนํ้าตลอดทั้งป ประกอบการขยายตัวของภาคการทองเที่ยว

และการเกษตรอันเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะทําใหความตองการใชนํ้าในภาคสวนดังกลาว

สูงขึ้นในอนาคต อาจนํามาซ่ึงปญหาความขัดแยงระหวางภาคสวนในการแยงชิงนํ้า ความตองการนํ้าเพื่อ

กิจกรรมทางเกษตรและเพื่อการบริโภคอุปโภคสําหรับชุมชนเมืองซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นน้ี อาจจะทําใหปริมาณ

นํ้าทาที่จะไหลลงสูบริเวณปลายนํ้าจะลดลง ประกอบกับผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงจะทําให

ปริมาณฝนลดลงดวยแลว ปริมาณนํ้าที่จะหลอเล้ียงระบบนิเวศนํ้ากรอยปากแมนํ้าก็จะลดลงไปและสงผล

ตอผลผลิตของระบบนิเวศนํ้ากรอยในพื้นที่ปากแมนํ้า ซ่ึงชุมชนชายฝงตองพึ่งพาชวงฤดูมรสุมที่ไมสามารถ

อาจออกจับปลาได ในแงน้ี ความเส่ียงของชุมชนชายฝงอาจเกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโดยตรง คือ มรสุมกําลังแรงทําใหออกจับปลาไดนอยลง และการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลที่ทํา

ใหแหลงนํ้าจืดปนเปอน ประกอบกับผลกระทบทางออมในการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคสวนอ่ืน ทั้ง

ภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ทําใหชุมชนชายฝง

ตกอยูในภาวะความเปราะบางสูง เน่ืองจากขอจํากัดทางดานการรับมือกับสถานการณเหลาน้ี ขอสรุปน้ี

นํามาซ่ึงแนวคิดการประเมินความเส่ียงและภาวะเปราะบางที่ขยับออกจากการประเมินรายภาคสวนแต

เพียงอยางเดียว ซ่ึงการพิจารณาถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตโดยมองระบบสังคมแบบ

องครวมน้ีทําใหความเขาใจตอความเส่ียงและภาวะเปราะบางมีความชัดเจนมากขึ้น และเปนพื้นฐานของ

การวางแผนการปรับตัวที่มีประสิทธภิาพมากขึน้ (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 

2008 and Chinvanno, 2013) 

 
รูปที่ 1.40  กรอบการมองภาพองครวมของความเส่ียงในอนาคตของระบบสังคม 

(ที่มา: Chinvanno, 2013) 
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งานวิจัยประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในดานผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัว เทาที่ไดมีการ

สํารวจเอกสารเกือบทั้งหมดเปนการศึกษาแบบรายภาคสวน และเชิงพื้นที่เปนหลัก สวนใหญจํากัดอยูเฉพาะบาง

สาขาวิชา และยังไมไดมีการคิดวิเคราะหเชิงระบบและแบบองครวม (System approach and Holistic view) ซ่ึงนําไปสู

ขอจํากัดในการวางนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติในการที่จะกลาวถึงและนําเสนอประเด็นการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังไมมีการควบรวมประเด็นดานการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศลงในแผนงานของกระทรวง และ/หรือแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาชุมชน

อยางเปนรูปธรรม จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดใหการ

สนับสนุนชุดโครงการวิจัยในกรอบงานวิจยัในลักษณะเชิงพืน้ที่แบบองครวมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี-ลุมนํ้าหวยหลวงขึ้น 

ในชื่อชุดโครงการ” การจัดการความเส่ียงเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตอสภาพอากาศแปรปรวนในปจจุบันและการเปล่ีน

แปลงภูมิอากาศในอนาคต กรณีศึกษา ภาคสวนทรัพยากรนํ้า ภาคการเกษตร และชุมชนเมือง ชุมชนชนบท” ซ่ึงชุด

โครงการดังกลาวมีที่มาจากการกระบวนการพัฒนากรอบโจทยการศึกษาวิจัยดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศที่มีการมองภาพบริบทเชิงพื้นที่แบบองครวม เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยลักษณะหลากหลายสาขาวิชา 

(inter-multi-disciplinary) ที่จะชวยพัฒนานักวิจัยรุนใหมในสาขาวิชาตาง ๆ สรางองคความรูและเสริมสรางความเขาใจ

และความตระหนักของฝายวางแผนนําไปสูการควบรวมแนวคิดน้ีเขาสูการปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่มีความคงทนและยั่งยืนภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงดานภูมิอากาศและเศรษฐกิจสังคมใน

อนาคตระยะยาว ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยจากชดุโครงการเหลาน้ัน จะนํามาสังเคราะหรวมใหเหน็ความเชื่อมโยงและผล

สืบเน่ืองขามภาคสวนเปนเชิงองครวม นําไปสูการพัฒนาองคความรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพการปรับตัวของระบบสังคม

นิเวศในพื้นที่ลุมนํ้าหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี และเพื่อบูรณาการขอเสนอแนะยุทธศาสตรการปรับตัวที่เหมาะสมตอ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเขากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใหมีความยั่งยืนและสอดคลองกับ

บริบทในอนาคต (ศุภกร, 2557)  

 
รูปที่ 1.41  การจัดการความเส่ียงเชิงพื้นทีจ่ังหวัดอุดรตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศอนาคต 
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1.4 การประเมินชองวางกลไกเชิงสถาบันเพ่ือควบรวมการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ  

ชองวางกลไกเชิงสถาบันในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เปนประเด็นที่มีสําคัญตอการวางแผน

พัฒนา / แผนยุทธศาสตรในระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ แผนการปรับตัวตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตจะไมสามารถเกิดเปนรูปธรรมได เน่ืองจากมีชองวางระหวางกลไกการ

วางแผนระดับ ทองถิ่นกับนโยบายภาครัฐ ดังที่เปนอยูในปจจุบันทําใหสถาบันในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจในพื้นที่ศึกษาไมสามารถสนองตอบตอการปรับตัวและรับมือกับความเปล่ียนแปลงได  

งานศึกษาวิจัยเพื่อประเมินชองวางกลไกเชิงสถาบันในบริบทของการวางผังเมืองตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโดยใชกรณีศึกษาอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปนชุมชนที่มีความเปนเมืองชายฝงที่มี

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาเมืองที่สูง พบวา การวางแผนกลไกสถาบันที่เหมาะสมเพื่อ

ควบรวมการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเมือง มี 3 แนวทาง ไดแก 1) ผสานความ

รวมมือระหวางองคกรของภาครัฐ 2) ปรับปรุงยุทธศาสตร และ 3) วางแผนการจัดตั้งหนวยงานสวนกลางภายใต

การกําากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีหนาที่และอําานาจในการจัดการเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมจะทําให

ชุมชนสามารถควบรวมประเด็นการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเมืองในระยะยาว 

(คุณวุฒิ, 2557) 

 

1.5 สรุป 

แนวคิดดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองมาในชวง 3 ทศวรรษที่

ผานมา ซ่ึงอาจพิจารณาไดเปน 3 ระยะคือ ระยะแรก เปนแนวคิดที่เนนดานการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและหาแนวทางการปรับตัวโดยเปนการตอบสนองตอผลกระทบน้ัน และมีเปาหมายที่จะลดผลกระทบน้ันลง

จากแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ระยะที่สอง เปนแนวคิดที่เร่ิมคิดถึงประเด็นความเส่ียงและความ

เปราะบางเชิงสังคมมากขึ้น และหาแนวทางการปรับตัวเพื่อลดความเส่ียงและภาวะเปราะบางของสังคมภายใตการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตลง ระยะที่สาม แนวคิดดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดขยายขอบเขต

ครอบคลุมประเด็นความเส่ียงของภาคสวนและสังคมภายใตภาวะอากาศแปรปรวนปจจุบัน และพยายามนําเงื่อนไขของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศประกอบกับการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคมในอนาคตมาทําการประเมินความเส่ียงและ

ภาวะเปราะบางของสังคม ซ่ึงอาจจะตองพิจารณาในประเด็นผลสืบเน่ืองที่อาจเกิดขึ้นขามภาคสวนระหวางกันดวย และ

จับประเด็นการปรับตัวในเชิงของทิศทางยุทธศาสตรที่จะสรางความมั่นคงใหแกภาคสวนตาง ๆ ตอการเปล่ียนแปลงใน

อนาคตมากขึ้น โดยพิจารณาควบรวมเขากับแผนงานตาง ๆ  

สําหรับการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยเทาที่ผานมาน้ัน อาจกลาวได

สวนใหญแลวยังเปนการศึกษาที่อยูบนฐานของแนวคิดดานการปรับตัวในระยะที่หน่ึงและระยะที่สอง โดยมีงานศึกษา

ที่วาดวยผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ศึกษาเปนรายภาคสวนเปนสวนมาก และงานศึกษาเกือบทั้งหมดยัง

ไมไดจับประเด็นพลวัตดานเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่เปนตัวกําหนดความเส่ียงและภาวะเปราะบางของภาคสวน

หรือสังคมที่ศึกษา อีกทั้งเปนเงื่อนไขของการปรับตัวของสังคมในพื้นที่ตาง ๆ  
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บทที่ 2: การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในบริบทของการต้ังถิ่นฐานที่

มั่นคงตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Resilient Settlement to Climate Change) 

ผ.ศ.วิจิตรบุษบา มารมย01 / ผ.ศ.วนารัตน กรอิสรานุกูล1

2 / ร.ศ.ณัชวิชญ ติกุล2

3 

ประเด็นสําคัญประการหน่ึงที่ตองคํานึงเมื่อคิดถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ ชีวิตและความ

เปนอยูของคนจํานวนมากน้ันมีแนวโนมที่จะตกอยูภายใตความเส่ียงที่เปล่ียนไปเน่ืองจากผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอการตั้งถิ่นฐาน (human settlement) อันรวมไปถึงระบบโครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอม

ทางกายภาพ ส่ิงแวดลอมเมือง โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง รวมถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสม ซ่ึงการตั้ง

ถิ่นฐานในอดีตน้ันไดมีการนําปจจัยทางภูมิอากาศเขามาผนวกเปนแนวคิดในการกําหนดที่ตั้งเสมอ กลาวคือ การเลือก

ทําเลที่ตั้งชุมชนตาง ๆ น้ันจะตองมีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติใน

บริเวณน้ัน โดยใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม ซ่ึงชุมชนในแตละพื้นที่ก็ตางมภีูมิวัฒนธรรมที่แตกตาง

กัน และชุมชนตาง ๆ ก็ยังตองเรียนรูที่จะจัดการกับสภาพอากาศที่รุนแรงอีกดวย แตเมื่อระบบสังคมและเศรษฐกิจได

เปล่ียนแปลงไป การพัฒนาทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสริมสรางความมั่งคั่งของสังคมมนุษย 

ทําใหการตั้งถิ่นฐานในอดีตที่จําเปนตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศไดถูกลดทอนความสําคัญลง โดยมีการจัดการตาง ๆ 

ตลอดจนการใชแนวทางทางวิศวกรรมตาง ๆ เขามาชวยเสริมใหชุมชนสามารถจัดการกับความเส่ียงตาง ๆ ใหอยูใน

ระดับดําเนินวิถีสังคมไปได อยางไรก็ดี การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีแนวโนมที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตเปน

ความทาทายใหมตอความมั่นคงของการตั้งถิ่นฐาน และกอใหเกิดความจําเปนในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในบริบทของการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (resilience settlement) ซ่ึงจะตอง

พิจารณาในบริบทของการตั้งถิ่นฐานในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับมหานคร (megacity)  ระดับเมืองขนาดเล็ก (small city 

หรือ town) และ ระดับชุมชน-ครัวเรือน (community-household) โดยทําความเขาใจถึงบริบทที่แตกตางกันน้ีในแงของ

ความแตกตางของความซับซอนของระบบสังคม กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากร

เพื่อขับเคล่ือนการปรับตัว 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมที่จะผลักดันใหประเทศไทยตกอยูในภาวะเส่ียงจากผลกระทบของ

สภาพอากาศที่แตกตางไปจากปจจุบัน โดยเฉพาะภาวะความเส่ียงจากนํ้าทวมซ่ึงเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและ

มีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปนอยางมาก โดยภาวะนํ้าทวมอาจมีแนวโนมที่จะมีความเส่ียงสูงมากขึ้น

จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต นอกจากน้ันพื้นที่ที่มีความเส่ียงตอนํ้าทวมมักจะเปนบริเวณที่ราบลุมและ

ชายฝงทะเลซ่ึงสวนใหญจะเปนพื้นที่ที่มีการใชที่ดินหนาแนนทั้งเพื่อการตั้งถิ่นฐาน การทําการเกษตร อุตสาหกรรม

ตลอดจนการคมนาคมขนสงตาง ๆ ดังน้ันเมื่อเกิดนํ้าทวมจึงกอใหเกิดความเสียหายทั้งในระดับพื้นที่และสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ การเตรียมการเพื่อรับมือตอผลกระทบของเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึง

เปนส่ิงที่จําเปน 

 

1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2 คณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ 
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2.1  การเสริมสรางเมืองใหมีความมั่นคง (urban resilience) และทนทาน 

(rubustness) ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 ผ.ศ.วิจิตรบุษบา มารมย 

การเติบโตของชุมชนเมืองและมหานครในประเทศกําลังพัฒนาน้ัน มีผลทําใหเกิดแรงกดดันตอสภาพแวดลอม

ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นและมีผลตอการเกิดจนไปถึงลักษณะของความเส่ียงทางดานส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป ยิ่งไป

กวาน้ัน ลักษณะและความถี่ของภัยพิบัติอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางดานส่ิงแวดลอมระดับโลก (global 

environmental change) ยังเพิ่มแรงกดดันตอระบบสังคมและส่ิงแวดลอมอีกดวย โดยที่ระบบสังคมและส่ิงแวดลอมของ

ชุมชนเมืองน้ันควรถูกพิจารณาไปควบคูกัน เน่ืองจากความแปรปรวน (disturbance) ของระบบหน่ึง ยอมสงผลไปอีก

ระบบหน่ึงอยางหลีกเล่ียงไมได (Blackburn and Marques, 2013) ดังน้ันความสําคัญตอกรอบแนวคิดแบบองครวมเพื่อ

รับมือกับความเส่ียงตอการตั้งถิ่นฐานและเมืองจึงมีความจําเปน โดยการปรับใชแนวความคิดการเพิ่มความมั่นคง 

(resilience) ซ่ึงมีที่มาจากแนวความคิดการปรับตัว (adaptation) เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศระยะยาว 

โดยระบุไววาความเปราะบาง (vulnerability) ตอภาวะภัย (hazard) น้ัน คือ ความออนไหวหรือความไวของมนุษย 

(human sensitivity) ตอผลกระทบอันจะเกิดจากภาวะภัยน้ัน ๆ และเปนผลลัพธอันเน่ืองมาจากปจจัยที่มีความ

หลากหลาย หรือมิไดเปนเพียงปจจัยธรรมชาติเทาน้ัน (Wisner et al, 2004) ความมั่นคง (resilience) คือความสามารถ

ที่จะทนทานตอผลกระทบของภาวะภัย โดยที่ระบบที่ไดรับผลกระทบจะสามารถทําหนาที่ไดอยางปกติตอไป หรือ

สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะภัยที่มิไดคาดการณไวได (Cutter et al, 2008) ทั้งน้ีเมืองมั่นคง (urban resilience) 

น้ันคือ เมืองที่มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับกับสภาวะปญหาอันอาจเกิดขึ้นกับโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบทางดานเทคนิค ตลอดจนทางดานเศรษฐกิจ รวมไปถึงทางดานสังคมในอนาคต โดยที่เมืองเองน้ันก็ยังคงธํารงไว

ซ่ึงการทําหนาที่ โครงสราง ระบบ และอัตลักษณของตนเองตามปกติ ภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการ

พัฒนาศักยภาพของเมืองน้ัน เมืองจะมีการพัฒนาอยางองครวมมากขึ้น เพื่อลดทอนผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต เหลาน้ีแสดงใหเห็นวา แนวความคิดการสรางความมั่นคงจึงสัมพันธกับแนวความคิดการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีความไมแนนอนในอนาคตระยะยาวได 

การปรับตัวเพื่อที่จะนําไปสูความเสริมสรางความมั่นคงเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาว

น้ัน มีความจําเปนตองพิจารณาระบบของเมือง (urban system) และการตั้งถิ่นฐานแบบองครวมและเปนความสัมพันธ

เชิงระบบ ซ่ึงหลักการในการสรางเมืองใหมั่นคง (urban resilience principle) น้ัน ไดถูกกําหนดจากหลายองคกรใน

ระดับนานาชาติ แตในที่น้ีของยกหลักการจากองคกร ResilientCity  กลาวถึงหลักการการสรางเมืองมั่นคง 6 ประการ 

คือ  

1) เมืองที่มีความหลากหลาย (diversity): การเพิ่มความหลากหลายของระบบตาง ๆ ที่เปน

องคประกอบของเมืองเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหเมืองมีความสามารถในการอยูรอดและฟนฟูกลับมาสู

สภาพปกติจากภาวะวิกฤติได โดยไมเกิดภาวะลมทั้งระบบหากระบบใดระบบหน่ึงไมสามารถดําเนิน

ตอไปได ในที่น้ีหมายถึง การเพิ่มความหลากหลายใหแกการประกอบการ การดําเนินงานของ

สถาบันตาง ๆ ความหลากหลายของแหลงอาหาร และกิจการอุตสาหกรรม เปนตน 

2) เมืองที่มีระบบที่ซํ้าซอน (redundancy): ภัยพิบัติมีความเปนไปไดที่จะเกิดเพิ่มมากขึ้นอัน

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันหมายความวา เมืองและชุมชนเมืองมีความจําเปนที่

จะตองสรางความมั่นคงเพื่อรับมือกับความถี่และความรุนแรงของภาวะภัยที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น

ดวย การเพิ่มความซํ้าซอนของระบบโครงสรางพื้นฐาน อันรวมถึง ระบบไฟฟา เชื้อเพลิง ระบบ
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จัดการนํ้าเสีย ระบบนํ้าประปาและการจายอาหาร จะชวยใหมีระบบสํารองมาทดแทนในขณะที่ระบบ

หน่ึงเกิดความเสียหาย ถึงแมวาการเพิ่มความซํ้าซอนของระบบจะไมเปนการสงเสริมหรือสวนทาง

กับการสรางประสิทธิภาพ (efficiency) ของการทํางานก็ตาม แตก็มีความจําเปนในการเพิ่มความ

มั่นคงใหกับเมือง 

3) เมืองที่มีระบบแยกสวนและมีความอิสระขององคประกอบตาง ๆ ในระบบ (modularity and 

independence of system components): ความมั่นคงของเมืองจะเพิ่มมากขึ้น หากองคประกอบใน

ระบบน้ันเองก็มีความอิสระมากพอที่เมื่อเกิดความเสียหายหรือไมสามารถใชงานได จะทําให

องคประกอบอ่ืน ๆ ของระบบมีโอกาสนอยที่จะเสียหายตามไปดวย 

4) เมืองที่มีความไวตอการตอบสนอง (feedback sensitivity): เก่ียวกับความสามารถของระบบในการ

คนหาและตอบสนองกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับองคประกอบของระบบเอง  ถาระบบสามารถ

คนหาและตอบสนองไดเร็ว ประสิทธิภาพในการรับมือและความมั่นคงทนทานของระบบก็จะดียิ่งขึ้น 

ระบบตาง ๆ ควรมีวงสะทอนกลับ (feedback loop) ที่กระชับ กลาวคือ ความหนาแนนของเมือง 

(urban density) เปนรากฐานที่สําคัญของความกระชับของวงสะทอนกลับ โดยที่ความหนาแนนจะ

ชวยยนระยะเวลาและคาใชจายที่ใชในการสงผานขอมูลและวัตถุดิบของระบบเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5) เมืองที่มีขีดความสามารถในการปรับตัว (capacity for adaptation): ความมั่นคงทนทานของเมืองจะ

เพิ่มขึ้นโดยสัมพันธกับการปรับตัวของระบบตาง ๆ ของเมือง ซ่ึงระบบโครงสรางพื้นฐานที่ถูก

ออกแบบใหปรับตัวรับมือกับสภาพที่เปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็วจะเพิ่มความมั่นคงใหแกเมืองดวย

น่ันเอง  

6) เมืองที่มีการบูรณาการและตอบสนองตอส่ิงแวดลอม (environmental responsiveness and 

integration): ความมั่นคงทนทานของเมืองจะเพิ่มขึ้นไดโดยระบบตาง ๆ ของเมือง มีการบูรณาการ

และตอบสนองกับระบบธรรมชาติและทรัพยากรได กลาวคือ จะไมเปนเพียงการลดคาใชจายที่

เก่ียวของกับการสรางและการดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐานเทาน้ัน แตจะเปนการลดผลกระทางลบที่

อาจจะเกิดขึ้นกับระบบอันเน่ืองมาจากวิกฤติดานส่ิงแวดลอมที่ เพิ่มขึ้นอันเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศอีกดวย  

นอกจาก การสรางความมั่นคงใหกับเมือง โดยอาศัยหลักการขางตนแลว วิธีการที่จะนําไปสูการสรางเมืองให

มั่นคงยังตองอาศัยกระบวนการใหมดวย กลาวคือแนวคิดการสรางความมั่นคงใหกับเมือง (urban resilience) ใน

ปจจุบันน้ัน ยังถูกพัฒนาไปสูแนวคิดการปฏิรูปเมือง (urban transformation) เพื่อการพัฒนาเมืองใหยั่งยืนในระยะยาว 

โดยที่มหานครหรือเมืองขนาดใหญ มักมีความสามารถหรือทางออกในการตอบสนองและรับมือกับผลกระทบของภาวะ

ภัยที่มากกวาความสามารถของเมืองหรือชุมชนขนาดเล็ก มหานครมีการพัฒนาทางออกโดยอาศัยนวัตกรรมตาง ๆ 

เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงและปรับตัว และถูกขับเคล่ือนดวยโครงขายระดับนานาชาติ เชน C40 และ UNISDR’s 

global ‘Making Cities Resilient” campaign (2010-2015) เปนตน แตอยางไรก็ตาม การขับเคล่ือนระดับนานาชาติ

ดังกลาวยังมีชองวางเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญกับการขับเคล่ือนระดับมหานครตาง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ือง

ของการสรางความเขาใจ (understanding) และองคความรู (knowledge) ในการบริหารจัดการความเส่ียงของระดับ

เมืองน้ันเอง กลาวคือ การขาดการกําหนดความหมายที่ใชรวมกันถึงประเภทของการตั้งถิ่นฐาน และคุณภาพของขอมูล

ระดับชาติที่แตกตางกัน ที่มักอาศัยการประเมินและแบบจําลองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจากระดับโลก เหลาน้ีเปน

จุดออนที่สําคัญไมเพียงตอการเก็บขอมูลของการตั้งถิ่นฐาน เชน สํามะโนประชากรพื้นฐาน แตยังรวมไปถึงขอมูล

ประชากรที่เปดรับตอภาวะภัย หรือไดรับผลกระทบตอความเส่ียงอันเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และพิบัติภัย 

ยิ่งไปกวาน้ัน ขอมูลเชิงลึกและการกระจายตัวทางสังคมที่เก่ียวของกับคนยากจนในเมืองก็มักจะถูกประเมินคาใหต่ําเกิน
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จริง การลดชองวางทางความเขาใจและองคความรูของเมืองตาง ๆ มีความสําคัญ เน่ืองมาจากวาระบบสังคมเมืองที่มิได

คาดหวงัจากการพึ่งพิงทางสังคมเหมือนสังคมชนบท จึงจําเปนตองมีการปกครองเมือง (urban governance) ที่มีระบบ

อยางสอดคลองกันและตอบสนองดีพอ กลาวคือ การไหลเวียนของขอมูลที่ชัดเจน ระหวางการวิจัย การวางแผน และ

การปฏิบัติ ซ่ึงโดยเบื้องตนจะขึ้นอยูกับการปรับปรุงการเก็บ การบริหารจัดการ และการเทียบเคียงของการสังเกต 

วิธีการสรางแบบจําลอง เคร่ืองมือ จนรวมไปถึง การเสริมสรางการแลกเปล่ียนองคความรูและการสรางความเขาใจของ

สังคมเมืองไปพรอม ๆ กัน  (Pelling, 2003)  

 

2.2 แรงขับดันและความทาทายที่กอใหเกิดความจําเปนของการปรับตัวของการต้ัง

ถิ่นฐานและเมือง 

2.2.1 การต้ังถ่ินฐานและภาวะกดดันจากภูมิอากาศ 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่จําเปนตอการพิจารณาในบริบทของการตั้งถิ่นฐานน้ันเปนการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น (local climate) ซ่ึงเปนแรงขับดันใหเกิดรูปแบบความเส่ียง (risk profile) ที่แตกตาง

กันตามบริบทของทองถิ่นน้ัน ๆ โดยแรงขับดันดังกลาวสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลักอันไดแก แรงขับดันจาก

ปจจัยภายนอกหรือปจจัยโดยตรง (direct pressure) อันไดแก ปจจัยทางภูมิอากาศและที่เก่ียวของกับภูมิอากาศ 

(climate and climate-related factor) เชน อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน พายุ นํ้าทะเลหนุน เปนตน และปจจัยภายในหรือ

ปจจัยโดยออม (indirect pressure) อันไดแก ปจจัยดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน โครงสรางพื้นฐาน 

โครงสรางสังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงนโยบาย โดยปจจัยภายในเหลาน้ีเองเปนตัวเรงหรือตัวขยายผลของความเส่ียง

อันเกิดจากปจจัยภายนอก ซ่ึงในบางบริบทอาจจะเปนตัวแปรหลักที่ทําใหความเส่ียงเปล่ียนรูปแบบไป สําหรับปจจัย

ภายนอกสามารถสรุปผลสืบเน่ืองที่จะเกิดขึ้นกับการตั้งถิ่นฐานและชุมชนเมืองไดดังน้ี 

ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอยางของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศทัง้ในปจจบุันและอนาคตอันจะมีตอ

อุตสาหกรรม การตัง้ถิ่นฐานและสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับมติิอ่ืน ๆ  

ปรากฏการณที่ขับเคล่ือน

โดยปจจัยภูมิอากาศ 

ส่ิงบงชีข้องผลกระทบ/ความ

เปราะบางในปจจบุัน 

มิตหิรือแรงขับดันอ่ืนๆ การคาดการณผลกระทบ/ความ

เปราะบางในอนาคต 

(ก) การเปล่ียนแปลงของระดับความรุนแรง (changes in extremes) 

พายุหมุนเขตรอนที่รุนแรง 

(tropical cyclones) และ

คล่ืนพายุซัดฝง (storm 

surges) 

การเสียชีวิตและความ

เสียหายจากนํ้าทวมและลม 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

การขนสง การทองเทีย่ว 

โครงสรางพื้นฐาน และ

ประกันภัย 

การใชประโยชนที่ดิน

และความหนาแนน

ประชากรในพื้นที่เส่ียง

นํ้าทวม การปองกันนํ้า

ทวม ขีดความสามารถ

เชิงสถาบันในการ

บริหารจัดการนํ้าทวม 

ความเปราะบางเพิ่มขึ้นในพื้นที่

ชายฝงที่เส่ียงตอคล่ืนพายุ ความ

เปนไปไดของผลกระทบตอการตั้ง

ถิ่นฐาน สุขภาพ การทองเทีย่ว 

ระบบเศรษฐกิจและระบบขนสง 

อาคาร และ โครงสรางพื้นฐาน 

ปริมาณฝนรุนแรง 

(extreme rainfall) และนํ้า

ทวมจากแมนํ้า (riverine 

flood) 

การกัดเซาะ/ดินถลม นํ้าทวม

บนดิน การตั้งถิ่นฐาน ระบบ

ขนสง และโครงสรางพื้นฐาน 

เชนเดียวกับผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

คล่ืนพายุขางตน และ

รวมไปถงึระบบระบาย

นํ้า 

เชนเดียวกับผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากคล่ืนพายขุางตน และ

รวมไปถงึระบบระบายนํ้า 
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ปรากฏการณที่ขับเคล่ือน

โดยปจจัยภูมิอากาศ 

ส่ิงบงชีข้องผลกระทบ/ความ

เปราะบางในปจจบุัน 

มิตหิรือแรงขับดันอ่ืนๆ การคาดการณผลกระทบ/ความ

เปราะบางในอนาคต 

คล่ืนความรอน (heat 

wave) และคล่ืนอากาศ

หนาว (hold wave) 

สุขภาพมนุษย ความมั่นคง

ทางสังคม ความตองการการ

ใชพลังงาน การใชนํ้าและ

บริการอ่ืน ๆ และโครงสราง

พื้นฐาน   

การออกแบบอาคาร

และการควบคุม

อุณหภูมิภายในอาคาร 

บริบทสังคม ขีด

ความสามารถเชิง

สถาบัน 

ความเปราะบางเพิ่มขึ้นสําหรับ

กลุมคนบางกลุมและบางภมูิภาค 

ผลกระทบตอสุขภาพ และความ

ตองการการใชพลังงานที่

เปล่ียนแปลงไป 

ภาวะแลง (drought) ปริมาณนํ้าทีใชได ความกิน

ดีอยูดี การสรางพลังงาน 

การอพยพยายถิ่น และการ

ขนสงในแหลงนํ้า 

ระบบนํ้า การแยงการ

ใชนํ้า ความตองการใช

พลังงาน ขอจํากัดของ

การมีนํ้าใช 

การขาดแคลนแหลงนํ้าในบริเวณ

ที่เกิดภาวะแลง การเคล่ือนยาย

ของการตั้งถิ่นฐานและการ

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของประชากร การลุงทุนที่เพิม่ขึน้

ในดานนํ้าประปา   

(ข) การเปล่ียนแปลงของคาเฉล่ีย (changes in means) 

อุณหภูมิ (temperature) ความตองการและราคา

พลังงาน คุณภาพอากาศใน

เมือง การละลายของชั้นดิน

เยือกแข็งคงตวั การ

ทองเที่ยวและสันทนาการ 

การจับจายใชสอยในตลาด

คาปลีก ความกินดีอยูดี การ

สูญเสียนํ้าจากการระเหยที่

เพิ่มมากขึ้นโดยอุณหภมูิที่

สูงขึ้น 

การเปล่ียนแปลง

โครงสรางประชากร

และเศรษฐกิจ การ

เปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนที่ดิน 

นวัตกรรมทางดาน

เทคโนโลยี มลภาวะ

ทางอากาศ ขัด

ความสามารถเชิง

สถาบัน  

การเปล่ียนแปลงของความ

ตองการพลังงาน คุณภาพอากาศ

แยลง ผลกระทบตอการตั้งถิ่นฐาน

และความกินดีอยูดีที่ขึ้นอยูกับนํ้า

ที่จะระเหยไป ภาวะคุกคามตอ

การตั้งถิ่นฐาน/โครงสรางพื้นฐาน

อันเน่ืองมาจากการละลายของชัน้

ดินเยือกแข็งคงตัวในบางภูมิภาค 

ปริมาณนํ้าฝน 

(precipitation) 

การทํามาหากินทาง

การเกษตร การรุกลํ้าของ

ความเคม็ โครงสรางพื้นฐาน

ในการจัดการนํ้า การ

ทองเที่ยว และการจัดหา

พลังงาน 

การแกงแยงจาก

ภูมิภาคหรือพื้นที่อ่ืน ๆ 

และการจัดสรร

ทรัพยากรนํ้า 

ขึ้นอยูกับความเฉพาะของแตละ

ภูมิภาค บางพื้นทีม่ีความ

เปราะบางเน่ืองมาจากปริมาณ

นํ้าฝนที่เพิ่มมากขึ้น แตสําหรับ

บางพื้นที่อาจจะเปนขอดี และบาง

พื้นที่อาจจะมีความเปราะบาง

ลดลง เชน พื้นที่ทีม่ักจะประสบ

ภัยแลง  

การรุกลํ้าของความเค็ม 

(saline intrusion)  

ผลกระทบตอโครงสราง

พื้นฐานในการจัดการนํ้า 

(water infrastructure)  

แนวโนมการใชนํ้าใต

ดิน 

พื้นที่ชายฝงมีความเปราะบาง

สูงขึ้น 

การเพิ่มขึ้นของ

ระดับนํ้าทะเล (sea-level 

rise) 

การใชประโยชนที่ดินบริเวณ

ชายฝง ความเส่ียงจากนํ้า

ทวม นํ้าขังใตผวิดิน 

แนวโนมในการพฒันา

พื้นที่ชายฝง การตัง้ถิ่น

ฐานและการใช

พื้นที่ราบลุมทีม่ีพื้นทีต่่ํากวา

ระดับนํ้าทะเลในบริเวณชายฝงจะ

มีความเปราะบางที่สูงขึ้นเปน
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ปรากฏการณที่ขับเคล่ือน

โดยปจจัยภูมิอากาศ 

ส่ิงบงชีข้องผลกระทบ/ความ

เปราะบางในปจจบุัน 

มิตหิรือแรงขับดันอ่ืนๆ การคาดการณผลกระทบ/ความ

เปราะบางในอนาคต 

(waterlogging) และ

โครงสรางพื้นฐานในการ

จัดการนํ้า 

ประโยชนที่ดิน ระยะเวลายาว 

(ค) การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศอยางฉับพลัน 

(abrupt climate change) 

วิเคราะหความเปนไปไดของ

การเกิด 

การเปล่ียนแปลง

โครงสรางประชากร 

เศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี และการ

พัฒนาเชิงสถาบัน 

ความเปนไปไดของผลกระทบที่

สําคัญตอประชากรและพื้นที่สวน

ใหญของโลก อยางนอยที่สุด

ในชวงระยะเวลาหน่ึง 

ที่มา: ผูเขียนแปลมาจากบางสวนของเอกสาร  

Wilbanks, T. and Romero Lankao, P. with Bao, M., Berkhour, F., Cairncross, S., Ceron, J.-P., Kapshe, M., Muir-Wood, R. and 

Zapata-Marti, R. (2007) ‘Chapter 7: Industry, settlement and society.’ in Parry, M., Canziani, O., Palutikof, J., van der 

Linden, P. and Hanson, C. (ed) Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working 

Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University 

Press, Cambride and New York, pp. 357-390 

 

สําหรับความเส่ียงอันจะเกิดไดจากปจจัยภายในหรือทางออมน้ัน ไดแกปจจัยดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคม จากรายงานขององคการสหประชาชาติไดคาดการณไววาภายในป ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) จะมีประชากรอยูอาศัย

ในพื้นที่ที่เรียกวาเมืองถึงประมาณรอยละ 75 ของประชากรโลก โดยภายในป ค.ศ.20454 (พ.ศ.2588) คาดวาจะมี

ประชากรเมืองเกินกวา 6 พันลานคน โดยประชากรเหลาน้ีสวนมากอาศัยอยูในเมืองในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในแอฟริกา เมืองเหลาน้ีจะเกิดความทาทายในการจัดสรรบริการสาธารณะที่มีความตองการเพิ่มมากขึ้น อัน

ไดแก ที่พักอาศัย โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง พลังงาน แหลงงาน และรวมไปถึงการศึกษาและ

สถานพยาบาลดวย ความทาทายอันจะเกิดขึ้นในชุมชนเมืองน้ีเองมีความสําคัญมากดังคํากลาวของ John Wilmoth 

ผูอํานวยการของ UN DESA’s Population Division ไววา “การบริหารจัดการเมืองเปนสวนหน่ึงของความทาทายที่

สําคัญมากที่สุดตอการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การสรางเมืองที่มีความยั่งยืนใหสําเร็จน้ันจะเปนปจจัยหลักเพื่อนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายของวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) (post-2015 UN development 

agenda)” 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโลกในอดีตจะอยูในบริเวณชายฝง (shoreline) เปนสวนมาก ซ่ึงสวนทางกับ

ระบบปองกันภัยทางธรรมชาติที่จะกระจุกตัวอยูในการตั้งถิ่นฐานหรือเมืองชั้นใน (inland) ในขณะที่มลพิษจากการ

พัฒนาเมืองก็ทําลายชีวธรณีเคมี (biogeochemical) ของมหาสมุทร การขยายตัวของเมืองชายฝงจึงมีขอจํากัดทาง

กายภาพและมักจะผลักดันใหโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมที่เก่ียวของไปตั้งอยูในพื้นที่ที่จะกอใหเกิดผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมได ตัวอยางเชน กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส สามารถบริหารจัดการนํ้าเสียเขาระบบไดเพียง 17% ของนํ้า

เสียทั้งหมด ในขณะที่เมืองก็ยังมีอัตราการโตอยางตอเน่ือง สงผลตอคุณภาพของนํ้าทั้งระบบ หรือแมกระทั่งในมหานคร

ที่มีความเจริญอยางนครโตเกียว ปญหาเกราะความรอนในอนาคตจะสงผลถึงมลพิษทางอากาศใหสูงขึ้นกวาเดิม4

5 

 

4 http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html 
5 http://www.igbp.net/news/features/features/coastalmegacitiesrisksandopportunities.5.62dc35801456272b46d17b.html 
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รูปที่ 2.1  ภาวะภัยหลักที่เก่ียวของกับภูมิอากาศและผลลัพธทีจ่ะเกิดขึ้นในเมืองขนาดใหญทัว่โลก 

(ที่มา: Pelling and Blackburn, 2013) 

 

อยางไรก็ดี เมืองที่จะโตขึ้นน้ันมิไดมีแตเพียงมหานครเทาน้ัน แตรวมไปถึงเมืองขนาดเล็กที่มีอัตราการโตที่สูง

มากขึ้นและมากกวาอัตราการโตของมหานคร โดยประมาณก่ึงหน่ึงของประชากรเมืองในโลก 3.9 พันลานคนในป ค.ศ.

2014 (พ.ศ.2557) น้ัน อยูอาศัยในถิ่นฐานขนาดเล็กที่มีประชากรไมเกิน 500,000 คน เทียบกับจํานวนเมืองที่เปนมหา

นครมีเพียง 1 ใน 8 ของจํานวนเมืองทั้งหมดหรือเทียบเทาจํานวนมหานคร 28 เมืองทั่วโลก นอกจากน้ันประชากรใน

ชนบทยังลดนอยลงมาตั้งแตป ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) และอาจจะลดลงสูงสุดในป ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) และลดลงไปสู

จํานวนเพียง 3.1 พันลานคนในป ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) (จากเดิมประมาณ 3.4 พันลานคนในป ค.ศ.2014 (พ.ศ.2557)) 

อันเน่ืองมาจากการอพยพยายถิ่นเขาไปอยูอาศัยในพื้นที่ทีเ่รียกวา เมือง น่ันหมายความวาจะเกิดแรงกดดันของการแยง

ชิงทรัพยากรพื้นฐานเพื่อหลอเล้ียงชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นในทุกระดับและขนาดของชุมชนเมืองและการ

ตั้งถิ่นฐาน ประกอบกับแรงขับดันจากภายนอกดังที่กลาวมาแลว เหลาน้ีทําใหเกิดการตั้งคําถามตอความสามารถในการ

รับมือของชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่จะรองรับความเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกหรือรอบดานได ไมวา

จะเปนความมั่นคงของระบบสังคม เศรษฐกิจ อาหาร พลังงาน และโครงสรางพื้นฐาน โดยชุมชนเมืองยังคงดํารงไวซ่ึง

ความสามารถในการดําเนินงานโดยปกติแมเกิดภัยตาง ๆ ไดในอนาคตระยะยาว  
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2.2.2 กรอบความคิดแบบองครวมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงตอการต้ังถ่ินฐานอันเน่ืองมาจาก

การเปล่ียนแปลงรอบดาน 

หากพิจารณาความทาทายจากปจจัยภายนอก อันไดแก การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับทองถิ่นและภาวะ

ภัย (hazards) และปจจัยภายใน อันไดแก ปจจัยดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสามารถขยายผลความเส่ียง

จากปจจัยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดน้ัน จะเห็นไดวา กรอบแนวความคิดในการควบคุมการพัฒนาเมือง (urban 

development control) ดังกลาวขางตนน้ันมิเพียงพอตอการรับมือตอความเปล่ียนแปลงรอบดานที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยกรอบแนวคิดเพื่อรับมือกับความเส่ียงของชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐานอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

รอบดานสามารถสรุปไดเปนประเด็นโดยสังเขปดังน้ี 

• กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการเมืองและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะตองเปนไปในรูปแบบการบริหาร

จัดการเชิงพื้นที่ (area-based) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงรอบดาน ที่

จะทําใหรูปแบบความเส่ียง (risk profile) น้ันเปล่ียนลักษณะไปตามพื้นที่ (space) และเวลา (time) ที่

ตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ัน ควรนํา

หลักการบริหารความเส่ียงเชิงพื้นที่ (risk-based and area-based approach) มาปรับใชแทนการ

ประเมินความเปราะบาง 5

6 รายภาคสวน (sector-based approach) อันเน่ืองมาจากวา ผลกระทบและ

รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทั้งจากปจจัยภูมิอากาศและปจจัยการพัฒนาในอนาคตตอภาคสวนตาง ๆ 

น้ัน มีความไมแนนอน (uncertainty) หรืออาจจะกลาวไดวาเปนการวิเคราะหความเส่ียงในลักษณะโอกาส

หรือความนาจะเปนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ความไมแนนอนเหลาน้ีสงผลใหมีความทาทายตอการ

กําหนดเปาหมายเพื่อประเมินทั้งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการวัดผลสัมฤทธิ์จากการ

ปรับตัวเพื่อลดความเปราะบาง (vulnerability) ของแตละภาคสวนในอนาคต การบริหารจัดการความเส่ียง

เชิงพื้นที่จึงจะมีความยืดหยุนมากพอที่จะรองรับการเปล่ียนแปลงรอบดาน การประเมินผลกระทบ และ

การวัดผลสัมฤทธิ์ดังกลาวได  

• การปรับตัว (adaptation) เพื่อที่นําไปสูความเสริมสรางความมั่นคงเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ (climate resilience) ในระยะยาวน้ัน มีความจําเปนตองพิจารณาระบบของเมืองการตั้งถิ่นฐาน

แบบองครวมและเปนระบบ (holistic and system approach) เชน ระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบ

โครงสรางเศรษฐกิจและสังคม ระบบส่ิงแวดลอม ระบบการใชที่ดินและส่ิงปลูกสราง เปนตน สืบ

เน่ืองมาจากวา ปจจัยดานภูมิอากาศมิไดเปนปจจัยขับเคล่ือน (driver) หลักของการพัฒนาเมือง (urban 

development) จากอดีตถึงปจจุบัน หากแตปจจัยขับเคล่ือนหลักเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อความ

กินดีอยูดีของสังคมภายในประเทศ การที่จะนําการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไปควบรวมกับ

กระแสหลัก (mainstreaming) ของการวางแผนพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่นฐานในอนาคตน้ัน จึงควร

พิจารณาความสัมพันธของระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน อันเน่ืองมาจากความสําคัญสองประการ คือ  

o เพื่อการการกําหนดยุทธศาสตรหรือทิศทางของการพัฒนาเมืองใหสามารถรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงรอบดาน โดยเปนไปเพื่อปองกันผลกระทบที่มิพึงประสงคจากการปรับตัวของ

ภาคสวนหน่ึง (non-linear response) ไปเพิ่มความเดือดรอนใหกับอีกภาคสวนหน่ึงใน

6 ความเปราะบาง หรือ vulnerability นั้น เกิดจากการประเมินความสามารถใน 1) การเปดรบั (exposure) หรือภาวะท่ีสินทรัพยไดรับผลกระทย 

(impact) 2) ความออนไหว (sensitivity) หรือระดับ (degree) ความเสยีหายของสนิทรัพยท่ีจะเกิดข้ึนไดจากผลกระทบ และ 3) ขีดความสามารถในการ

ปรับตัว (adaptive capacity) หรือความสามารถของสินทรัพยท่ีจะรับมือหรือปรบัเพื่อคงสภาพไวเมื่อไดรบัผลกระทบ (สืบคนจาก 

http://www.adaptingtorisingtides.org/vulnerability-and-risk) 
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ชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐานน้ัน ๆ (feedback loop)7 หรือในทางกลับกันการรับมือของ

ภาคสวนหน่ึงอาจจะไปเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือใหกับอีกภาคสวนหน่ึงในชุมชน

เมืองและการตั้งถิ่นฐานน้ัน ๆ ก็เปนได การวางยุทธศาสตรระยะยาวเพื่อรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ มักจะตองใชทุนคอนขางสูงในการขับเคล่ือน การกําหนดทิศทาง

แบบองครวมจะมีโอกาสทําใหการบริหารจัดการความเส่ียงของระบบหน่ึงไปลดตนทุน 

(cost sharing) กับอีกระบบหน่ึงได  

o เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดลอมในระดับ

ปฏิบัติการ (practice) ไปสูการบริหารจัดการความเส่ียงของชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐาน

ในระดับการวางแผนระยะยาวได (planning) และสามารถนําผลลัพธที่พึงประสงคไปสูทั้ง

การปรับตัวและการลดผลกระทบ (mitigation) ดังตัวอยางเชน การวางแผนการใชประโยชน

ที่ดินใหเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงจากภาวะนํ้าทวมและนําไปสูการควบคุมส่ิงปลูกสราง

เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน 

• การประเมินความเส่ียงและการวางแผนเชงิฉากทัศน (scenario based risk assessment and planning) 

การกําหนดลักษณะของระบบตาง ๆ ในการตั้งถิ่นฐานในอนาคต มีความจําเปนในการกําหนดทิศทางของ

การบริหารจัดการความเส่ียงเชิงพื้นที่และแบบองครวมดังกลาวมาขางตน ในการประเมินความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึ้นไดกับการตั้งถิ่นฐานและชุมชนเมืองในปจจุบันน้ัน มักยังขาดการพิจารณาความสัมพันธ

อยางเปนพลวัต (dynamic interaction) ระหวางแรงขับดันทางดานส่ิงแวดลอมและดานการกําเนิดและ

วิวัฒนาการของมนุษย (anthropogenic forces) อันเน่ืองมาจากความซับซอนของความสัมพันธดังกลาว 

จึงจําเปนตองมีการวางกรอบแนวความคิดโดยนําความเส่ียงใหเปนหัวใจสําคัญและเชื่อมตอ (nexus) กับ

องคความรู 3 ประการ7

8 กลาวคือ  

o ความเทาเทียมดานส่ิงแวดลอม (environmental equality) รวมถึงประเด็นที่เก่ียวของกับ

การขาดแคลนทรัพยากรและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน  

o ภาวะภัยจากธรรมชาติจะนําความเดือดรอนมาไดหลายระดับตั้งแตระดับครัวเรือนจนไปถึง

ระดับเมืองขนาดใหญ 

o บริบททางสังคม-การเมือง และเชิงสถาบัน 8

9 (institutional) บงชี้ใหเห็นถึง แรงขับดันอัน

ไดแก การเติบโตของจํานวนประชากร ระบบการปกครอง ความมั่นคงทางการเมืองและ

การคา  

7 http://www.igbp.net/news/features/features/coastalmegacitiesrisksandopportunities.5.62dc35801456272b46d17b.html 
8 http://www.igbp.net/news/features/features/coastalmegacitiesrisksandopportunities.5.62dc35801456272b46d17b.html (ibid) 
9 สถาบัน (institution) คือโครงสรางและกระบวนการที่อยูภายใตกฎเกณฑที่เปนทางการไมวาจะเปนกฎหมาย ประเพณี และพิธีกรรมใด ๆ 

ซึ่งสามารถชวยรักษามาตรฐานคานิยมทางสังคมและชวยสรางกระบวนการเพื่อการควบคุมในสังคม สถาบันทางสังคมอาจพิจารณาได

หลายลักษณะ  กลาวคือ  สถาบันสังคม (social institution) เปนสรางสังคมสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอสมาชิกและสังคม ทําใหสมาชิก

ปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของตนและทําสังคมดํารงอยูไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย สถาบันเศรษฐกิจ (economic institution) เปน

สถาบันสังคมที่ชวยตอบสนองความตองการที่จําเปน คือ ปจจัยพื้นฐานของมนุษย ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และ

ปจจัยที่จําเปนตอความสะดวกสบายตาง ๆ ในการดํารงชีวิต และสถาบันการปกครอง (governmental institution) เปนสถาบันทางการหรือ 

formal institution เปน สถาบันที่ตอบสนองความตองการของชีวิตและสังคมในการเสริมสราง ปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอยของ

สังคม ระบบการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของสถาบันการปกครองนั้น นักวิเคราะหยังใหความสนใจแกการจัดโครงสรางภายใน

มักเปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดองคกรภาพในการแบงงานและอํานาจหนาที่และการวางขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเห็นถึงความพรอม

ในดานองคกรในการตอบสนองปญหาและความตองการเฉพาะดานในระบบการเมืองการปกครองในปจจุบัน (สืบคนจาก http://pi-

nu.blogspot.com/2012/08/institution-approach.html และ http://www.udru.ac.th/attachments/elearning/02/18.pdf) 
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โดยองคประกอบทั้ง 3 น้ีมักเปนรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของการพัฒนาเมืองและรูปแบบของความ

เปราะบางของการตั้งถิ่นฐานและชุมชนเมือง ตัวอยางเชน ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชนเมืองและ

โดยมากมาจากการอพยพยายถิ่น ทําใหเกิดความเส่ียงที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางองคความรูทั้ง 3 

ประการ กลาวคือ การเพิม่ขึ้นของประชากรทําใหมีความตองการอาหาร นํ้าสะอาด พลังงาน และการใช

ที่ดินเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงผลกระทบที่จะทําใหระบบนิเวศนเส่ือมโทรมลง สูญเสียระบบปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงอยางธรรมชาติ และนํามาซ่ึงความเส่ียงตอสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น นอกไปจากน้ันแลว การ

กระทําของชุมชนเมืองในระดับทองถิ่น อาจจะสงผลกระทบไปสูระดับที่สูงขึ้นหรือระดับภูมิภาคได หรือ

แมแตในบริบทนานาชาติ อาจกลาวไดวา ความเส่ียงมีการเปล่ียนรูปแบบไปตามพื้นที่และเวลา 

เน่ืองมาจากการตั้งถิ่นฐานและชุมชนเมืองสัมพันธกับระบบตาง ๆ และสัมพันธในหลายระดับไมอาจแยก

ขาดกันได  

กลาวโดยสรุปคือ กรอบการประเมินความเส่ียงของการตั้งถิ่นฐานและชุมชนเมือง (urban/human settlement 

risk assessment) ควรพิจารณา 1) เชิงพื้นที่ (area-based) 2) เชิงระบบและองครวม (system and holistic approach) 

และ 3) เชิงฉากทัศน (scenario-based) โดยที่การประเมินความเส่ียงและวางแผนเชิงฉากทัศนที่มีความหลากหลาย

มากพอ จึงเปนวิธีการที่สําคัญในการกําหนดกรอบการวิเคราะหเพื่อการประเมินความเส่ียงทั้งจากปจจัยภายนอกและ

ภายในดังกลาว โดยผลลัพธที่ไดคือรูปแบบความเส่ียงที่หลากหลายมากพอตามพื้นที่และเวลาแลวน้ัน ยังมีความจําเปน

ในการวางแผนและการกําหนดมาตรการในการรับมือแบบตาง ๆ ภายใตฉากทัศนหลายรูปแบบและมีกลุมของนโยบาย

ดานตาง ๆ ที่มีความครอบคลุมเพียงพอเพื่อรับมือกับความไมแนนอนของอนาคตจากทั้งปจจัยภายนอกและภายใน 

ดวยหลักการทั้งหลายเหลาน้ีจะทําใหการสรางความมั่นคง (resilience) นําไปสูการสรางความทนทานได (robustness)  

กลาวคือ จะทําใหเปนการวางแผนที่มิใชเพียงเปนไปเพื่อใหเมืองตั้งรับ ปรับตัวและฟนตัวไดเร็วเทาน้ัน (resilience) แต

ยังเปนเพื่อใหเมืองมีความทนทาน (robustness) ตอความไมแนนอนดังกลาว  และในกระบวนการประเมินและวางแผน

น้ีเองยังเอ้ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม ลดความเหล่ือมลํ้า จนไปถึงการนําองคความรูทองถิ่นมาปรับใชเพื่อรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงรอบดานในอนาคต  

 

2.2.3 แนวคิดที่หลากหลายของการปรับตัวในบริบทของการต้ังถ่ินฐาน 

การปรับตัวของการตั้งถิ่นฐานและชุมชนเมืองในบริบทสากล โดยเฉพาะในชุมชนขนาดใหญการปรับตัวมิได

พึ่งเพียงมาตรการใดมาตรการหน่ึง แตมักจะเปนการผสมระหวางมาตรการแบบโครงสราง (structural measure) ไดแก 

การกอสรางระบบปองกัน การสรางโครงสรางพื้นฐานที่ทนทานตอภูมิอากาศ และมาตรการแบบไมใชโครงสราง (non-

structural measure) ไดแก มาตรการทางสังคม การบังคับใชกฎหมาย การใชประโยชนที่ดิน การผังเมือง และระบบ

ชดเชยและประกัน เปนตน โดยปรับใชใหเกิดการปรับตัวตอภาคสวนและในระดับแตกตางกัน นําไปสูส่ังคมที่มั่นคง

ภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางการตั้งถิ่นฐานเพื่อรับมือกับภาวะนํ้าทวมในอนาคต

เปนหลัก 
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ตารางที่ 2.2  แสดงกรณีศึกษาการรับมือของชุมชนเมืองในบริบทตาง ๆ ตอความเส่ียงจากนํ้าทวม  

 

เมืองและ

ประเทศ 

ลักษณะภมูิประเทศ 

(topography) 

ความเสี่ยงจากนํ้าทวม ทางเลือกการปรับตัว (adaptation option) การวางแผนและธรรมภบิาล 

(planning process & 

governance) 

แบบโครงสราง (structure) แบบไมใชโครงสราง  

(non-structure) 

ลอนดอน9

10 

(สหราช

อาณาจักร) 

 

London Basin ลุม

แมนํ้าเทมส 

(Thames River 

Valley)  

คล่ืนพายุซัดฝง การรุกลํ้า

ของนํ้าเค็ม ทําใหเกิด

ปญหาแกระบบประปา

และการระบายนํ้า  

 

ในภายหลัง ยุทธศาสตร

ในการบริหารจัดการนํ้า 

(comprehensive water 

strategy) ไดมีการ

พิจารณาภาวะภัยแลงเขา

มาดวย มุงเนนการปรับ

พฤติกรรมการใชนํ้าของ

ผูบริโภค 

ผนังปองกันนํ้าทวมแมนํ้าเทมส (Thames 

Barrier) คันก้ันนํ้า อาคารที่สามารถรับมือ

นํ้าทวม พื้นที่หนวงนํ้าจากคล่ืนพายุซัดฝง 

และพื้นที่ชุมนํ้า 

ควบคุมการกอสรางในพื้นทีท่ี่มี

ความเส่ียงจากนํ้าทวมมาก 

แผนรองรับสถานการณที่อาจจะ

เกิดขึ้นได (public contingency 

plan) ประกันภัยนํ้า 

ยุทธศาสตรการปรับตวัของมหา

นครลอนดอน (London 

Adaptation Strategy) ในการ

พัฒนาเมือง โดย Greater 

London Authority11 ซ่ึงเปนแผน

ที่มีการวางกรอบใหมีการ

ตัดสินใจรวมกันระหวางผูมีสวน

ไดสวยเสียตาง ๆ11

12 

นิว ออรลี์น12

13 

(สหรัฐอเมริกา) 

 พายุทอรนาโด คล่ืนพายุ

ซัดฝง 

ระบบเขื่อนปองกันนํ้าทวม (levee) หรือ

เขื่อนก้ันนํ้า (embankment) และทาง

ระบายนํ้าทวม (Morganza floodway)13

14 

การเสริมสรางอํานาจชมุชนโดย 

the New Orleans’ 

Community-Driven 

ขับเคล่ือนโดย Sewerage and 

water board of New Orleans 

และ Federal Emergency 

10 Birkmann, J (2010) “Adaptive urban governance: new challenges for the second generation of urban adaptation strategies to climate change” 
11 http://www.london.gov.uk/priorities/planning  +  http://www.london.gov.uk/climatechange/sites/climatechange/staticdocs/Climiate_change_adaptation.pdf  
12 http://www.sfrpc.com/Climate%20Change/6.pdf 
13 http://www.oecd.org/dataoecd/22/17/40899422.pdf 
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เมืองและ

ประเทศ 

ลักษณะภมูิประเทศ 

(topography) 

ความเสี่ยงจากนํ้าทวม ทางเลือกการปรับตัว (adaptation option) การวางแผนและธรรมภบิาล 

(planning process & 

governance) 

แบบโครงสราง (structure) แบบไมใชโครงสราง  

(non-structure) 

 Adaptation and Planning15 Management Agency 

 

เวนิส 16, 17 

(อิตาลี) 

 

อยูต่ํากวา

ระดับนํ้าทะเลปาน

กลาง และมีลักษณะ

เปนที่ราบลุม

ทะเลสาบ 

ระดับนํ้าสูง คล่ืนทะเล นํ้า

ทะเลหนุน แผนดินทรุด

ตัว  

รวมถึงความเส่ือมโทรม

ของนิเวศน 

MOSE project18 เปนโครงสรางทีร่วม

ระบบปองกันนํ้าทวมและการปองกันการ

กัดเซาะชายฝงไวดวยกัน  

 

ถึงแมวาการทํางานจะมีหุนสวน

รวมกันระหวางรัฐและเอกชน 

แตยงัไมมีความชัดเจนถึงการ

ทํางานรวมกับชมุชนและภาค

สวนนอกระบบ 

ขับเคล่ือนโดน Ministry of 

infrastructure & transport และ

Venice Water Authority (โดย 

Consorzio Venezia Nuova ซ่ึง

เปนหนวยงานหลักที่รวมบริษทั

ตาง ๆ เขาดวยกันในการนําไป

ปฏิบัติ) 

รอตเตอรด์มั

(เนเธอรแลนด) 

 

เมืองปากแมนํ้า คล่ืนพายุซัดฝง คันและประตูก้ันนํ้า การถอยรน ชุมชน

และหมูบานลอยนํ้า เขื่อนก้ันนํ้าทะเล และ

โครงสรางพื้นฐานที่สามารถรับมอืนํ้าทวม

ได 

โครงการ Rotterdam Climate 

Proof มีความรวมมือกันที่

เขมแข็งระหวางภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาสังคม 

เมืองรอตเตอรดัม การทาเรือ 

และหนวยงานของรัฐอีกหลาย

หนวยงานไดรวมกันกอตั้ง

Rotterdam Climate Initiative 

เพื่อเปนหนวยงานในการ

ขับเคล่ือนหลัก 

 

14 http://www.bloomberg.com/news/2011-09-05/new-orleans-levees-hold-flash-floods-seen-in-tennessee-valley.html + http://www.mvn.usace.army.mil/bcarre/morganza.asp 
15 http://www.iscvt.org/who_we_are/publications/Adaptation_Resource_Guide.pdf 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/MOSE_Project 
17 http://www.consorziovenezianuova.it/uk/settori_attività.htm 
18 http://www.i-italy.org/11281/how-italian-technology-trying-save-venice-mose-project-presented-new-york 
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2.3 การปรบัตัวในบริบทของมหานคร: กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19 

ผ.ศ.วิจิตรบุษบา มารมย 

ภาวะภัย (hazards) ที่จะเกิดขึ้นในมหานครน้ัน ขึ้นอยูกับความเฉพาะทางภูมิศาสตรและลักษณะทางกายภาพ

ของเมืองน้ัน ๆ ตัวอยางเชน ความเส่ียงจากนํ้าทวมตอเมืองทีต่ั้งถิน่ฐานอยูใกลกับแมนํ้าหลัก และ/หรือมีคล่ืนพายุซัดฝง 

(storm surge) มักจะมีความเส่ียงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานแบบอ่ืน อีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญก็คือ ความ

สูงต่ําของระดับผิวดิน สงผลโดยตรงตอความเส่ียงของนํ้าทวมชายฝง โดยที่ที่ราบชายฝง (coastal plain) น้ันอยูเหนือ

ระดับนํ้าทะเลปานกลางไมมากหรือต่ํากวา เชน มะนิลา มุมไบ และกรุงเทพมหานคร นอกไปจากน้ีที่ราบดินดอน

สามเหล่ียม (deltaic plain) ก็มีความเส่ียงตอนํ้าทวมในปจจัยขางตนที่คลายคลึงกัน (Blackburn, 2013 อางถึงใน 

Peling and Blackburn, 2013) แตการกอรางของภาวะภัยน้ันมิไดเกิดขึ้นจากปจจัยเปดรับ (exposure) ตอภาวะภัย

เพียงอยางเดียว แตยังเปนผลพวงมาจากความเปราะบาง (vulnerability) ดวย (Wisner et al, 2004) ในการน้ี Pelling 

(2011) ไดกลาวถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมทัง้ 7 ประการที่สงผลใหมหานครชายฝงมีความเปราะบางตอภาวะ

ภัยทางธรรมชาติ กลาวคือ 

1) มหานครเปนศูนยกลางความมั่งค่ังจากการสะสมมาตั้งแตอดีต ความมั่งค่ังของสินทรัพยทางกายภาพที่

สําคัญ อุตสาหกรรมการผลิต และจํานวนประชากรที่เปดรับกับภาวะภัย  

2) มีจํานวนแรงงานขามชาติมากและนํามาซ่ึงความหลากหลายของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  

3) ระบบโครงสรางพื้นฐานของเมืองแผกระจายไปทั่วเมืองและพึ่งพิงระบบโครงขาย อันไดแก พลังงาน 

นํ้าประปา อาหาร และการเงิน น้ันทําใหความเปราะบางของเมืองกระจายออกไปจากศูนยกลางเมือง  

4) ภาวะภัยของเมืองชายฝงเกิดจากปจจัยหลายประการ มิไดมาจากปจจัยทางธรรมชาติเพียงเทาน้ัน 

กลาวคือ การทรุดตัวของแผนดิน การปนเปอนของนํ้าทะเล นํ้าทะเลหนุน ซ่ึงจะขยายผลกระทบของภาวะ

ภัยนํ้าทวม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอประชากรรายไดนอยที่ไมสามารถเขาถึงระบบสาธารณูปโภคได

เพียงพอ เชน นํ้าด่ืม ระบบสุขาภิบาล  

5) ความเสียหายทางเศรษฐกิจของมหานครสามารถสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจระดับชาติ ภูมิภาค และ

ระดับโลกได เน่ืองมาจากมหานครชายฝงเปนศูนยกลางของการคาและการเงินระดับโลก  

6) สภาพแวดลอมทางทะเลเส่ือมโทรม สงผลกระทบตอระบบนิเวศนชายฝง  

7) มีโครงการพัฒนาเมืองตาง ๆ ที่จะกระทบระบบชีวภาพกายภาพ เชน การกอสราง การขุดคลอง การเพิ่ม

มลพิษ ซ่ึงจะสงผลกลับไปที่รูปแบบของภาวะภัยของเมือง  

การวางแผนโครงสรางพื้นฐานและการจัดการพื้นทีท่ี่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มความมั่นคง (resilience) ของ

เมืองตอความเส่ียงจากภัยพิบัตใินอนาคตภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได 

จากที่ไดกลาวมาแลว การประเมินความเส่ียงของเมืองในอนาคตมิไดขึ้นอยูกับปจจัยทางภูมิอากาศอยางเดียว

เทาน้ัน แตเก่ียวของกับปจจัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองดวย เชน โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางสังคม

และเศรษฐกิจ รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับมหานคร ความเปล่ียนแปลงของเมือง

ขนาดใหญยอมมีความซับซอนกวาเมืองขนาดเล็ก ซ่ึงปจจัยการพัฒนาน้ีเองเปนตัวเรงหรือตัวขยายผลของความเส่ียง

19 งานเขียนนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง Coastal Cities at Risk: Building Adaptive Capacities for Managing Climate Change in 

Coastal Megacities  โดยไดรับทุนจาก the International Development Research Centre (IDRC), the Canadian Institutes of Health 

Research (CIHR), the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), and the Social Sciences and 

Humanities Research Council of Canada (SSHRC), Ottawa, Canada โดย (ค.ศ.2011-2016) 
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อันเกิดจากปจจัยทางภูมิอากาศหรือเหตุการณนํ้าทวมโดยตรง ดังน้ันในการประเมินความเส่ียงควรจะประกอบไปดวย

การเปล่ียนแปลงของทั้งสองปจจัยไปควบคูกัน กรอบการวิเคราะหรูปแบบความเส่ียง (risk profile) ที่อาจจะเกิดขึ้นได

จากนํ้าทวมจากอดีตถึงปจจุบันไปสูภาพอนาคตของกรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถแสดงโดยรูปดานลาง 

 

รูปที่ 2.2  กรอบแสดงแนวคิดการสรางเมืองใหมั่นคงจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศทีใ่ชประเมินความเส่ียงของเมือง

ในอนาคต กรณีศึกษาจากกงานวจิัย Coastal Cities at Risk (CCaR) 

 

ความทาทายในการประเมินความเส่ียงของเมืองจากนํ้าทวมซ่ึงอาจเปนผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตน้ันมิไดขึ้นอยูกับความไมแนนอน (uncertainties) ของชวงเวลา ความถี่ (frequency) และขนาด

ความรุนแรง (magnitude) นํ้าทวมในอนาคตเพียงเทาน้ัน แตส่ิงสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการความเส่ียงของเมือง

ขนาดใหญมีความยากและซับซอนกวาเมืองขนาดเล็กน่ันคือ การเปล่ียนแปลงของเมืองในอนาคตซ่ึงมีความ

เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองและอยูในชวงเวลาที่ส้ันกวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รูปแบบความเส่ียง (risk profile) ของ

เมืองในอดีตถึงปจจุบันยอมมีความแตกตางจากรูปแบบความเส่ียงของเมืองในอนาคต ดังน้ัน การวางแผนรับมือระยะ

ยาวเพื่อทําใหเมืองมั่นคงตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจึงมิไดตองการคําตอบเพียงคําตอบเดียว แตจะตองเปน

กระบวนการ (process) ของการปรับตัวในลักษณะตาง ๆ ตามหวงเวลาและพื้นที่ที่ศึกษา หรืออาจจะกลาวไดวาการ

วางแผนปรับตัวในอนาคตบนสภาพเมืองในปจจุบันไมสามารถทําใหเมืองมีความมั่นคงตอนํ้าทวมในอนาคตไดน่ันเอง 

รูปแบบความเส่ียงในอนาคตจึงตองมีการคาดการณการเปล่ียนแปลงของเมืองทั้งทางกายภาพและสภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมไปพรอม ๆ กับลักษณะนํ้าทวมในอนาคตระยะยาว ในที่น้ีคือ 30 ป รวมถึงความเดือดรอนตอสังคมเมืองที่จะ

เกิดขึ้นไดหรือรูปแบบความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นน้ันมีไดหลากหลายรูปแบบ  ดวยเหตุน้ีเองจึงจําเปนตองมีเคร่ืองมือในการ

วิเคราะหเชิงระบบที่เปนองคประกอบตาง ๆ ของเมืองที่สัมพันธกัน และสามารถมองภาพรวมของเมืองและนํ้าทวมได 

ในที่น้ีไดนําเคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหพลวัตระบบเมือง (urban system dynamic) เพื่อประเมินความเส่ียงในลักษณะ

สถานการณตาง ๆ (scenario-based risk assessment) และหลังจากไดรูปแบบความเส่ียงที่แตกตางกันภายใต

สถานการณตาง ๆ แลว จึงนํามาทดสอบความมั่นคงและแข็งแรงของระบบเมืองวาสามารถรับมือกับนํ้าทวมไดมากนอย
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เพียงใด และความเส่ียงไดเปล่ียนรูปแบบไปอยางไร ดวยกระบวนการประเมินเชิงสถานการณน้ีเองจะทําใหผูบริหารจัด

การเมืองสามารถทดสอบแนวคิดหรือนโยบายที่ใชรับมือกับนํ้าทวมดานตาง ๆ ได โดยที่การวางแผนรับมือระยะยาวจะ

เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและสามารถนํานโยบายเหลาน้ันมาควบรวมเขากับวางแผนเมืองดานตาง ๆ ในปจจุบันไดอีก

ดวย (mainstreaming climate change adaptation into urban policy and planning) ดวยกรอบวิเคราะหน้ีจะทําให

เมืองมีความยืดหยุนเพียงพอเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงรอบดาน 

  

2.3.1 ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครตอสภาพนํ้าทวมและแนวโนมความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

ความทาทายของการปรับตัวระยะยาวเพื่อสรางเมืองมั่นคงที่สําคัญที่สุดประเด็นหน่ึงคือ ปจจัยทางสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งการยอมรับของสังคมจนไปถึงการปรับพฤติกรรมของคน เน่ืองมาจากวาสังคมทั้งในระดับบุคคลและ

ระดับนโยบายมักจะตองการคําตอบที่คอนขางแนนอนเพื่อวางแผนหรือตัดสินใจอนาคตของตนเองได แตในความเปน

จริงแลวความเส่ียงของเมืองในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมิไดมีรูปแบบที่เฉพาะตายตัวและ

มีความไมแนนอนของการเกิดปจจัยเหลาน้ีจะเปนตัวผลักใหสังคมเล่ือนการตัดสินใจหรือวางแผนที่เก่ียวกับนํ้าทวมให

ลาชาลง ดังน้ันการปรับตัวระยะยาวควรถูกเชื่อมโยงใหเก่ียวของกับการตัดสินใจเร่ืองอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวันของสังคม

ในสภาพปจจุบัน เชน เชื่อมโยงใหเห็นถึงแรงกดดันตาง ๆ รอบตัวอันเน่ืองมาจากนํ้าทวม ดังน้ันรูปแบบความเส่ียงของ

เมืองที่ควรพิจารณาคือความเส่ียงในระดับทองถิ่นที่จะสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของสังคมได การวิเคราะห

ความเส่ียงของกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะตองประกอบไปดวยปจจัยทั้งที่เก่ียวของและไมเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ 

1) ปจจัยที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (climate-related factor) 

กรุงเทพฯ และปริมณฑลถูกจัดเปน 1 ใน 10 เมืองของโลกที่มีความเส่ียงที่สุดที่จะจมจากนํ้าทวม

ภายในป ค.ศ. 207020 (พ.ศ.2613) โดยที่นํ้าทวมที่ไดถูกนํามาพิจารณาประกอบไปดวย 1) นํ้าทวมจาก

ชายฝง และ 2) นํ้าทวมจากปริมาณฝน โดยตัวอยางหน่ึงของการคาดการณปริมาณนํ้าฝนในอนาคต 2 0

21 

ในชวงป ค.ศ.2050-2069 (พ.ศ.2593-2612) ของพื้นที่ลุมแมนํ้าเจาพระยามีแนวโนมที่จะมีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้นเมื่อเทียบกับปฐาน ค.ศ.1990-2009 (พ.ศ.2553-2552) (รูปที่ 2.3) โดยปริมาณฝนรวมรายปเฉล่ีย

เพิ่มขึ้น 11 เปอรเซ็นต และจะมีฝนตกหนักมากขึ้นในชวงฤดูฝนโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงปลายฤดูฝนในชวง

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน (รูปที่ 2.4) ซ่ึงอาจสงผลใหโอกาสเกิดภาวะนํ้าทวมพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้น  

และเมื่อพิจารณาปริมาณฝนตกในรอบการเกิดซํ้า 2 ป 5 ป 10 ป 20 ป และ 50 ป มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

(ตารางที่ 2.3) แสดงใหเห็นวามีแนวโนมภาวะนํ้าทวมในอนาคตซ่ึงจะมีความรุนแรง และมีความถี่มากขึ้น  

นอกไปจากน้ีผลพวงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ สําคัญกับพื้นที่ศึกษาคือการเพิ่มขึ้นของ

ระดับนํ้าทะเล ที่จะทําใหเกิดผลกระทบนํ้าทวมชายฝง จากการศึกษาของ Trisirisatayawong and 

Cheewinsiriwat (2013) ไดระบุไววาการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลของพื้นที่ศึกษาอยูในอัตรา 5 มิลลิเมตร

ตอป 

 

20 OECD สืบคนจาก 

http://www.oecd.org/general/climatechangecouldtriplepopulationatriskfromcoastalfloodingby2070findsoecd.htm 
21 ขอมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM5  ตามภาพฉายอนาคตการเพิ่มขึ้นของระดับ CO2 แบบ A1B และคํานวณเพิ่มรายละเอียด

โดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS ประมวลผลโดย SEA START RC (2016) 

2-15 
 

                                                           



  

ก. ข. 

รูปที่ 2.3  การเปล่ียนแปลง (เปอรเซ็นต; %) ปริมาณฝนรวมรายป (มม.) ในลุมนํ้าเจาพระยา

เปรียบเทียบ 2 ชวงทศวรรษ  (ก) ปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009) และ (ข) อนาคต (ค.ศ.2050-2069) 

(ที่มา: ประมวลผลโดย SEA START RC, 2016) 

 

 
 

รูปที่ 2.4  การเปล่ียนแปลง (เปอรเซ็นต; %) ปริมาณฝนรายเดือนในลุมนํ้าเจาพระยา  

(ที่มา: ประมวลผลโดย SEA START RC, 2016) 
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ตารางที่ 2.3   ตารางแสดงปริมาณฝนตกหนัก (ฝนตกสะสม 3 วัน) ที่มีรอบการเกิดซํ้า 2 ป 5 ป 10 ป 20 

ป และ 50 ป ของกรุงเทพมหานคร  

Return Period  ฝนสะสม 3 วัน 2 5 10 20 50 

ECHAM5 A1B : 1990 – 2009 

(มม.) 91 122 152 189 253 

ECHAM5 A1B : 2050 – 2069 

(มม.) 106 140 172 211 278 

% การเปล่ียนแปลง +17 +15 +13 +12 +10 

 ที่มา: ประมวลผลโดย SEA START RC (2016) 

 

2) ปจจัยที่ไมเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (non-climate factor) 

ปจจัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มความหนาแนน

ของเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑลน้ันเปนปจจัยที่ขยายผลกระทบของปจจัยที่เก่ียวของกับการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศขางตน ในที่น้ีคือจะทําใหผลกระทบของนํ้าทวมชายฝงและนํ้าทวมจากฝนตอสังคม

เมืองเปนไปไดอยางรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงสําหรับนํ้าทวมชายฝง น้ัน (Trisirisatayawong and 

Cheewinsiriwat, 2013) ประกอบไปดวยการเพิ่มขึ้นของนํ้าทะเลหนุน การทรุดตัวของแผนดิน และการ

เคล่ือนตัวของเปลือกโลก การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเปนลักษณะภาวะภัยทางกายภาพที่เก่ียวของโดยตรง

กับการเปนเมือง โดยเฉพาะบริเวณที่มีความเปนเมืองหนาแนน หรือมีการปลูกสรางอาคารขนาดใหญ จะมี

อัตราการทรุดตัวของแผนดินสูงกวาบริเวณที่ไมคอยมคีวามหนาแนนของเมือง ยกตัวอยางเชน บริเวณเขต

สะพานสูง กรุงเทพฯ และเทพารักษ จ.สมุทรปราการ ซ่ึงเปนบริเวณที่มีโรงงานขนาดใหญตั้งอยู น่ัน

หมายความหากไมมีการควบคุมการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมพื้นที่เส่ียงทางกายภาพก็จะมีมากขึ้น 

นอกจากน้ี การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มความหนาแนนของเมืองยังเปนไปอยางตอเน่ือง การ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมกลายมาเปนพื้นที่เมืองมีเพิ่มมากขึ้นโดยบริเวณรอบของพื้นที่

ศึกษา แผนภูมิดานลาง แสดงใหเห็นวา ชุมชนเมืองขยายตัวเพิ่มมากขึน้ในชวง 10 ประหวาง พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) ถึง 

พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) น่ันหมายความวาพื้นที่ที่จะใชบริหารจัดการเพื่อรองรับนํ้าทวมไดมีขนาดลดลงอยางตอเน่ือง จะ

สงผลใหการบริหารจัดการนํ้าทวมเปนไปไดยากขึ้น 
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รูปที่ 2.5  แสดงการหนุนของนํ้าทะเลในอนาคต 50 ปขางหนา  

(Trisirisatayawong and Cheewinsiriwat , 2013) 

 

 

 
 

รูปที่ 2.6  แสดงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินของ กรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ  

ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 (ที่มา: Marome, 2013) 
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ดวยปจจัยทั้ง 2 น้ีเองทําใหการบริหารจัดการความเส่ียงมีความเปนไปไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเมือง

ขนาดใหญอยางกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีความซับซอนสูง และทําใหรูปแบบความเส่ียงของเมืองมีไดหลายรูปแบบ

และหลายระดับ (multiple sector and scale) ทั้งความเส่ียงทางตรงที่เกิดจากภาวะภัยที่สงผลตอกายภาพของเมือง 

หรือสงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของเมือง ยกตัวอยางเชน 

(1) รูปแบบความเส่ียงทางกายภาพ (physical risk profile) รูปที่ 2.7 แสดงใหเห็นถึงพื้นที่เมืองมีขนาด

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ยิ่งไปกวาน้ันพื้นที่เมืองเหลาน้ียังมีการขยายตัวไปในพื้นที่นํ้าทวมซํ้าซากเพิ่ม

มากขึ้น น่ันหมายความวาอาจจะมีพื้นที่เส่ียงและจํานวนประชากรที่จะเปดรับความเส่ียงเพิ่มมากขึ้น

หากเกิดนํ้าทวมในอนาคต เชนทางตอนเหนือของเมืองมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 35 ดัง

แสดงในรูปดานลาง 

 

 
 

รูปที่ 2.7  แสดงพื้นที่นํ้าทวมซํ้าซากและพื้นที่เมืองที่ขยายในชวงป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554 

       ที่มาขอมูล Flood data: RADARSTAT-2, GISTDA, 2005-2013. 

 Urban area 2006: Landsat 5 (resolution 30 m.) 

 Urban area 2011: Theos (resolution 2 m.) 

 Land use data: Department of Public Works and Town & Country Planning 

 

(2) รูปแบบความเส่ียงทางสังคม เชน จะทําใหมีกลุมเส่ียงใหม เน่ืองจากเมืองมีความหนาแนนเพิ่มมาก

ขึ้น ประชากรกลุมที่มาตั้งถิ่นฐานในที่ใหมไมมีความคุนชินกับพื้นที่ด้ังเดิม ซ่ึงอาจจะเปนพื้นที่เส่ียง

กับนํ้าทวม ทําใหประชากรเหลาน้ีกลายเปนกลุมเส่ียงใหมที่มีการรับรูความเส่ียงที่แตกตางจากคน

ที่ตั้งถิ่นฐานมานานแลว และตองการขอมูลและองคความรูในการรับมือกับนํ้าทวมที่แตกตางจากคน

ทองถิ่นเดิม 
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(3) รูปแบบความเส่ียงทางเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากเศรษฐกิจหลักของเมืองคือภาคการบริการ ซ่ึงมีความ

ออนไหวกับนํ้าทวม หากเกิดนํ้าทวมก็มีแนวโนมที่จะทําใหเศรษฐกิจของเมืองหยุดชะงักชั่วคราวเพิ่ม

มากขึ้น 

(4) รูปแบบความเส่ียงทางโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานตําแหนงของโครงสรางพื้นฐาน

หลักตั้งอยูในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถต่ําในการฟนตัว (recovery capacity) เมื่อเกิดวิกฤติ โดยขีด

ความสามารถในการฟนตัวไดถูกวิเคราะหผานแนวคิดของ Susan Cutter โดยใชเทคนิคการสราง

ดัชนีความเปราะบางทางสังคม (Social Vulnerability Index หรือ SoVI) (แสดงในรูปที่ 2.8) ที่

เก่ียวของกับความเปราะบางทั้งทางดานกายภาพและเศรษฐกิจและสังคม ยกตัวอยางเชน ตําแหนง

ของบอพักขยะออนนุชและหนองแขม ตั้งอยูในพื้นที่ที่ขีดความสามารถในการฟนตัวต่ํามาก หากเกิด

นํ้าทวมในบริเวณดังกลาว ยอมทําใหมีการปนเปอนของขยะ สงผลตอสุขภาวะของประชาชน ยิ่งไป

กวาน้ันจากการศึกษายังพบวา ตําแหนงของสถานีสงจายนํ้าประปามีนบรีุที่จายนํ้าสูฝงตะวันออกของ

กรุงเทพฯ ทั้งหมดน้ัน มีเพียงสถานีเดียวและตั้งอยูในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถในการฟนตัวต่ํา

เชนเดียวกัน น่ันหมายความวา หากนํ้าทวมและปนเปอนนํ้าประปาจะทําใหประชาชนทางฝง

ตะวันตกของกรุงเทพฯ เดือดรอนได 

(5) รูปแบบความเส่ียงเชิงสถาบัน (institutional risk profile) สืบเน่ืองมาจากวาการบริหารจัดการเมือง

ขามเขตการปกครองยังไมมีหนวยงานที่มอํีานาจโดยตรง โครงสรางพื้นฐานแตละดานก็มีหนวยงานที่

ตางระดับกันมีอํานาจในการบริหารจดัการ จงึทําใหประสิทธิภาพในการบริหารพืน้ที่เส่ียงขามเขตการ

ปกครองของแตละทองถิ่นมีขอจํากัด 

 

 
รูปที่ 2.8  แสดงแผนที่ดัชนีความเปราะบางทางสังคม (SoVI Map)  

(ที่มา: กรณีศึกษาจากงานวจิัย CCAR) 
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การวิเคราะหค์วามเปราะบางทางสงัคม: กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

งานศึกษาไดแบงพื้นที่ศึกษาของกรุงเทพฯ และปริมณฑลออกเปน 4 โซนดวยกัน กลาวคือ โซน A คือบริเวณชายฝง (coastal zone) 

ไดแก บางสวนของสมุทรปราการ สมุทรสาคร และของกรุงเทพฯ (เขตบางขุนเทียน) โซน B คือบริเวณชานเมือง (semi-urban zone) 

ไดแกบริเวณจังหวัดนครปฐม และนนทบุรี สมุทรสาครและปทุมธานีบางสวน โซน C คือบริเวณศูนยกลางเมือง (urban core zone) ไดแก

พื้นที่สวนใหญกรุงเทพฯ และพื้นที่เมืองของนนทบุรี และโซน D คือบริเวณพื้นที่รับน้ํา (flood plain zone) ไดแก พื้นที่ทางฝงตะวันออก

ของกรุงเทพฯ ที่อยูนอกคันกั้นน้ํา และพื้นที่ของปทุมธานีในแนวเดียวกัน โดยหลักการการแบงพื้นที่แตละโซนไดพิจารณาจากความถี่ของ

การเกิดน้ําทวม และดัชนีความเปราะบางทางสังคม ที่มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน และยังสอดคลองกับหลักการการบริหารจัดการน้ํา

อีกดวย ซึ่งความแตกตางของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละโซนนี้เอง แสดงใหเห็นถึงความม่ันคงทางสังคม (social resiliency) 

ที่แตกตางกัน 

นอกไปจากนั้น การวิเคราะหความเสี่ยงแบบองครวมจําเปนจะตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเมืองไปควบคูกัน ซึ่งในที่นี้แทนคาดวย

ตัวชี้วัดความเปราะบางทางสังคม หรือ SoVI บงชี้ความสามารถในการฟนตัวของสังคมเมือง ซึ่งเปนตัวแทนของปจจัยทางเศรษฐกิจและ

สังคมของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะมีเหตุการณน้ําทวมหรือไม การเปลี่ยนแปลงของเมืองนี้เองเม่ือมีเหตุการณ

วิกฤติจากน้ําทวมขึ้น จะทําใหรูปแบบความเสี่ยง (risk profile) เปลี่ยนไปตามพื้นที่และเวลา โดยในที่นี้ไดจําลองสถานการณในอนาคตของ

เมือง 3 แบบดวยกัน กลาวคือ เมืองดําเนินไปอยางปกติ (BAU: Business As Usual)  เมืองไมมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดน้ําทวม (flood) 

และ เมืองมีการขยายตัวและเกิดน้ําทวม (urban expansion and flood) ในชวงอีก 50 ปขางหนา จะเห็นไดวาความม่ันคงทางสังคมของแต

ละโซนมีความแตกตางกันภายในแตละสถานการณจําลองในอนาคต และมีความแตกตางกันเม่ือเทียบกับสถานการณทั้ง 3 โดยจะเห็นได

วาการขยายตัวของเมืองนั้น ๆ ไดขยายผลความเสี่ยงของน้ําทวมที่จะเกิดขึ้น โดยที่คาความม่ันคงลดลงเม่ือเทียบกับสถานการณน้ําทวม

แตเมืองไมไดมีการขยาย และผลการวิเคราะหแสดงวา ในสถานการณปกติที่เมืองมีการดําเนินไปอยางในอดีต (Scenario 1: BAU) นั้น 

โซน B หรือบริเวณชานเมือง คาความม่ันคงทางสังคมนอยที่สุด เนื่องมาจากวามีรูปแบบความเสี่ยงทางกายภาพมากที่สุดในอดีตจนถึง

ปจจุบันคือเมืองไดขยายไปในพื้นที่ที่มีน้ําทวมซ้ําซากมากขึ้น เม่ือเทียบกับโซนอื่น ๆ  โดยที่โซน C, D และ A มีความม่ันคงทางสังคมมาก

ไปนอยตามลําดับ สําหรับในสถานการณที่เมืองไมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแตประสบปญหาน้ําทวม (Scenario 2: flood) รูปแบบความเสี่ยง

ของเมืองไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ โซน C หรือบริเวณศูนยกลางเมืองจะมีความเปราะบางสูงที่สุด เนื่องจากมีจํานวนประชากรที่จะ

ไดรับผลกระทบจํานวนมากเนื่องมาจากมีความหนาแนนสูง ในขณะที่โซน A หรือบริเวณชายฝง จะมีความเปราะบางทางสังคมสูงขึ้นใน

กรณีทั้ง scenario 2 และ 3 สาเหตุมาจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นมากกวาโซนอื่น ๆ และจะสงผลใหประชากรในบริเวณนั้นเดือดรอนได

หากมีน้ําทวม   

ตารางที่ 2.4: แสดงความม่ันคงทางสังคมของแตละโซนจากสถานการณในอนาคตทั้ง 3 ในอีก 50 ปขางหนา 

Time (Year) 0 50 Compare to baseline 

Scenario 1: BAU 

Zone A 100  71.04  1.00 

Zone B 100  67.14  1.00 

Zone C 100  79.46  1.00 

Zone D 100  71.25  1.00 

Scenario 2: flood 

Zone A 100  54.51  0.77  

Zone B 100  52.12  0.78  

Zone C 100  54.74  0.69  

Zone D 100  56.08  0.79  

Scenario 2: Floods and urban expansion 

Zone A 100  50.41   0.71  

Zone B 100  46.91   0.70  

Zone C 100  54.74   0.69  

Zone D 100  53.06   0.74  
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2.3.2 แนวทางการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภาวะนํ้าทวมในอนาคตจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

การวางแผนเพื่อใหเมืองมีความมั่นคงตอนํ้าทวมน้ันควรนําไปควบรวมกับแผนดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาเมือง และการวางแผนไปพรอม ๆ กับการพิจารณาองครวมและเชิงระบบของการบริหารจัดการความเส่ียงของ

เมืองซ่ึงไดอธิบายมากอนหนาน้ี เหลาน้ีจะชวยลดชองวางของการวางแผนและผังเมืองที่ผานมา ที่มิไดพิจารณาปจจัยที่

เก่ียวของกับสภาพอากาศเปนปจจัยผลักดัน (driving force) แตหากวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อความกินดีอยูดีของ

สังคมเมืองเปนปจจัยผลักดันหลัก ยิ่งไปกวาน้ัน ภาพรวมของการพัฒนาเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล มิไดมีการ

วางแผนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําใหการบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นไมสามารถทําไดเพียงการตั้ง

รับหรือการปองกันนํ้าทวมของพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเทาน้ัน แตจะตองคํานึงถึงการปรับตัวเชิงระบบขององคประกอบตาง ๆ 

ของเมืองในระยะยาวเพื่อนําไปสูการเพิ่มความมั่นคงใหแกเมือง โดยในที่น้ีจะขอยกตัวอยางแนวคิดเชิงนโยบายที่ควบ

รวมเร่ืองความเส่ียงกับการผังเมืองและการจัดการที่ดินเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงในระยะยาว 

1) มาตรการที่ใชส่ิงกอสราง หรือ structure measure ที่สามารถนํามาใชลดความเส่ียงของสังคมเมืองได 

แนวคิดการสรางคันก้ันนํ้าเพื่อปกปองชุมชนเมืองน้ัน มักจะเปนแนวคิดที่ถูกผลักดันโดยหนวยงาน

ภาครัฐ เน่ืองมาจากวาสามารถทําไดภายใตอํานาจหนาที่ของหนวยงานสวนหน่ึงและการเพิ่มความเชื่อมั่น

ใหชุมชนเมืองไดสวนหน่ึง แตอยางไรก็ตามภายใตกระบวนการสรางคันก้ันนํ้าน้ีเองก็ยอมมีกลุมคนที่จะเสีย

ผลประโยชนหรืออาจจะกลาวไดวาเปนการโยกยายความเส่ียงจากพื้นที่ที่ไดรับการปองกันไปสูพื้นที่นอก

คันก้ันนํ้า กระบวนการสรางความเปนธรรมที่มีสวนรวมระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนและนโยบายอ่ืน 

ๆ ที่จะชวยลดความเส่ียงของประชากรที่อยูนอกคันก้ันนํ้าจึงมีความสําคัญมาก เพื่อใหเกิดการยอมรับ

แนวคิดการสรางส่ิงกอสรางดังกลาว ซ่ึงการยอมรับของสังคมน้ีเองถือไดวาเปนประเด็นที่ทาทายที่สุดใน

การวางแผนรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดังตัวอยางที่แสดงในแผนภาพดานลางซ่ึงแสดงใหเห็น

ถงึความสูงของคันก้ันนํ้าที่จะตองสรางใหสูงถึง 5 เมตร เมื่อพิจารณาปจจัยในอนาคตอีก 50 ปขางหนาที่

เก่ียวของจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและไมเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศทั้ง 2 ที่ไดกลาวมา

ตอนตน อาจเปนส่ิงกอสรางที่สังคมในพื้นที่น้ันยอมรับไดยาก 

 
รูปที่ 2.9  แสดงความสูงของคันก้ันนํ้าเพื่อรับมือนํ้าทวมและการทรุดตัวของแผนดินในอีก 50 ปขางหนา 

(ที่มา: กรณีศึกษาจากงานวจิัย CCAR) 
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2) มาตรการที่ไมใชโครงสราง หรือ non-structure measure ที่สามารถนํามาใชลดความเส่ียงของสังคม

เมืองได 

การควบรวมความเส่ียงเขากับการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน เปนแนวคิดที่จะสามารถลดความ

เส่ียงในระยะยาวได โดยการพิจารณาทั้งการลดความเส่ียงในยามวิกฤติและประโยชนของการนํานโยบาย

ไปปรับใชในภาวะปกติ เพื่อใหเกิดความคุมคาในการวางแผนรับมือความเส่ียงมากขึ้น ในที่ น้ีขอ

ยกตัวอยางแนวคิดดานการใชประโยชนที่ดิน 2 แนวคิดดวยกัน กลาวคือ 

(1) การยกแนวคันก้ันนํ้า เหนือ-ใต รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเพิ่มพื้นที่สาธารณะใหชุมชน

เมือง  

การยกแนวคันก้ันนํ้าน้ีเปนไปเพื่อสอดคลองกับแนวคิดการเพิ่มพื้นที่รับนํ้าใหกับเมืองขนาดใหญ 

ซ่ึงในปจจุบันมีขอจํากัดสูงในการหาพื้นที่โลงขนาดใหญเพื่อรองรับปริมาณนํ้าในยามวิกฤติ ยิ่งไปกวา

น้ัน การยอมรับของสังคมในการเวนคืนที่ดินก็ดี การมีแนวคันก้ันนํ้าในบริเวณบานตนเองก็ดี มักจะไม

ยอมรับการกอสรางและการเวนคืนที่ดิน แนวคิดน้ีจึงควบรวมการใชประโยชนที่ดินเพื่อสนองกับวิถี

ชีวิตคนเมืองไปดวย โดยสามารถปรับพื้นที่ที่ใชรองรับนํ้าในยามวิกฤติใหเปนพื้นที่สาธารณะของเมือง

ขนาดใหญไดในยามปกติ ยิ่งไปกวาน้ัน ยังสอดคลองกับทิศทางเร่ืองการพัฒนาที่ดินของเมืองที่

ตองการใหที่ดินมีราคาสูงขึ้น โดยพื้นที่รอบคันก้ันนํ้าดังกลาวจะอยูใกลกับพื้นที่สาธารณะที่มีความ

สวยงาม ทําใหมูลคาที่ดินที่อยูรอบคันก้ันนํ้าไมมีมูลคาต่ําลงหรืออาจจะสูงขึ้นก็ได ถือเปนการเพิ่ม

มูลคาที่ดินควบคูไปกับการวางแผนรับมือนํ้าทวม 

แนวคิดหน่ึงในเร่ืองของการยกคันก้ันนํ้าน้ี จําเปนตองทําไปควบคูกับกระบวนการยอมรับทาง

สังคม เชนการอาศัยแนวเสนรอนสิทธิใตแนวเสาไฟฟาแรงสูง (เสนสีเขียวในรูปที่ 2.10) ที่มีการรอน

สิทธิอยูแลวในปจจุบันทั้งสองขางของเสาไฟฟาขางละ 20 เมตร และยังสามารถพัฒนาพื้นที่ใตแนวเสา

ไฟฟาเปนพื้นที่ประโยชนสาธารณะขนาดใหญไดตลอดแนว ดังตัวอยางของตางประเทศในรูปที่ 2.11 

โดยที่แนวคิดน้ีจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับนํ้าขนาดใหญได 7.2 ลานลูกบาศกเมตร (กรณียกคัน 1 เมตร) 

และเพิ่มพื้นที่สาธารณะใหแกเมืองไดถึง 7,200 ตารางกิโลเมตร 
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รูปที่ 2.10  การยกคันก้ันนํ้าโดยอาศัยแนวเสนรอนสิทธใิตแนวเสาไฟฟาแรงสูงของงานวจิยั Coastal Cities at Risk 

 

 

 
ก. 

 
ข. 

รูปที่ 2.11  ตัวอยางการใชประโยชนที่ดินใตแนวเสาไฟฟาแรงสูงเปนสวนสาธารณะในตางประเทศ 

(ก) Gravelly Industrial Park, Birmingham, UK และ (ข) Fairford Leys, Aylesbury. UK  
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(2) การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer Development Right หรือ TDR) เพื่อเพิ่มพื้นที่รับนํ้าใหกับ

เมือง โดยมาตรการน้ีถือเปนมาตรการทางสังคมเพื่อใหสังคมไดรับการชดเชยที่เปนธรรมมาก

ขึ้นกับการที่รัฐจะเวนคืนหรือเชาที่ดินเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยการชดเชยสิทธิของการพัฒนา

ที่ดินที่เจาของสามารถปลูกสรางหรือพัฒนาที่ดินน้ีในอัตราที่เหมาะสม โดยพื้นที่ที่รับการโอน

สิทธิน้ีจะเปนที่ดินในบริเวณอ่ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ดินใหหนาแนนขึ้นและจายคาชดเชย

ใหกับผูโอนสิทธิน้ัน ๆ โดยในที่น้ีจะตองมีกระบวนการในการคิดอัตราในการโอนสิทธิระหวาง

พื้นที่ที่โอน (sending area) และพื้นที่รับโอน (receiving area) ที่เหมาะสมทั้งดานราคาและ

อัตราสวนของขนาดพื้นที่ที่จะรับและสง   

 

 
รูปที่ 2.12  แสดงแนวคิดการโอนสิทธิการพัฒนาเพื่อหาพื้นที่รองรับนํ้าทวมเพิ่มมากขึ้น  

(ที่มา: กรณีศึกษาจากงานวจิัย CCAR) 

 

ยกตัวอยางพื้นที่เส่ียงในเขตบางขุนเทียน โดยกําหนดใหอัตราการโอน 1 TDR = 0.2 พื้นที่ 2 และ 3 

ตั้งอยูในพื้นที่ที่มี FAR (Floor Area Ratio) เทากับ 1 โดยที่พื้นที่ 2 โอนสิทธิการพัฒนาได 948,181 ตาราง

เมตร, พื้นที่ที่ 3 โอนสิทธิการพัฒนาได 433,952 ตารางเมตร และพื้นที่ที่ 1 สามารถรับสิทธิการโอน 

1,382,934 ตารางเมตร คิดเปน 5 ตารางเมตรตอ 1 ตารางเมตร  ดวยหลักการการโอนสิทธิการพัฒนาน้ีเองจะ

ทําใหพื้นที่ที่อยูนอกคันก้ันนํ้าหรือนอกพื้นที่ปองกันนํ้าทวมไดรับมาตรการการชดเชยที่เหมาะสม หรือลด

ความเส่ียงได 

จากตัวอยางขางตนจะแสดงใหเหน็วา มาตรการตาง ๆ น้ันเสริมสรางความมั่นคงใหกับเมืองแตกตาง

กัน ความจําเปนอยูที่การปรับใชมาตรการใหครอบคลุมและหลากหลายมากพอเพื่อลดความเส่ียงของชุมชน

เมืองไดในพื้นที่ตาง ๆ เหลาน้ีจะทําใหเมืองเกิดความทนทานถึงแมวามาตรการหน่ึงอาจจะลมเหลวก็ยังมี

มาตรการอ่ืน ๆ มาชวยเสริมใหสังคมเมืองดํารงตอไปได  

ประเด็นสําคัญที่พึงพิจารณาอีกประการหน่ึงก็คือ ความซับซอนของกลุมสังคมในมหานคร ดังน้ัน 

ปจจัยที่สําคัญและยังมีอิทธิพลตอความสําเร็จของโครงการปองกันนํ้าทวมของมหานคร ซ่ึงนอกเหนือไปจาก

มาตรการรับมือนํ้าทวมที่มีความหลากหลายมากพอทั้งในชวงเวลาและพื้นที่ตาง ๆ แลวก็คือ กระบวนการ
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สรางยุทธศาสตรเพื่อกําหนดและนําแผนตาง ๆ ไปปรับใช อันเปนกระบวนการที่จําเปนตองมีการพิจารณา

กลุมคนที่หลากหลายของสังคมเมืองเขามามีสวนเก่ียวของกับการตัดสินใจและรับรูถึงผลผระทบตาง ๆ ที่จะ

เกิดแกตนและกลุมของตน ประเด็นเหลาน้ีมิใชเปนไปเพื่อการสรางความชอบธรรมใหแกโครงการ แตใน

กระบวนการน้ีเองจะเปนกลไกที่สําคัญในการปองกันมิใหแผนการบริหารจัดการนํ้าทวมเปนเพียงการโอนถาย

ความเส่ียงจากกลุมคนหรือพื้นที่หน่ึงไปยังกลุมคนหรือพื้นที่อีกแหงหน่ึง โดยที่ไมสามารถเห็นภาพรวมของ

การบริหารจัดการความเส่ียงได กระบวนการจะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลที่สําคัญของกลุมคนที่เก่ียวของ

และเปนกระบวนการที่จะทําใหเกิดการสรางสรรควิธีการใหม ๆ เพื่อใหสังคมเมืองรับมือกับการเปล่ียนแปลง

รอบดานไดดียิ่งขึ้นไปเร่ือย ๆ ในอนาคต 

 

2.4 การปรับตัวในบริบทของเมืองขนาดเล็ก: กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมพุนพิน 

จังหวัดสุราษฏรธาน2ี1

22 

ผ.ศ. วนารัตน กรอิสรานุกูล 

เมืองขนาดเล็กมีความแตกตางจากมหานครในแงของความซับซอนของระบบเศรษฐกิจและสังคมและระดับ

ของการพัฒนา ซ่ึงในทางหน่ึงก็เอ้ือใหสามารถกําหนดกรอบการปรับตัวในเชิงของการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรการ

พัฒนาเมืองที่จะทําใหเมืองมีความมั่นคงตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตไดงายกวา แตผูที่มีหนาที่ในการ

วางแผนเมืองขนาดเล็กมักจะขาดความเขาใจและความรูที่เหมาะสมในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับ

ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงในระยะยาว นอกจากน้ัน เมืองขนาดเล็กอาจมีขอกําหนดดานกฏหมายในการวางแผน

เมืองที่ไมเขมงวดเทากับการวางแผนของเมืองระดับใหญเชนมหานคร ซ่ึงอาจสงผลใหการเติบโตของเมืองขาดทิศทางที่

ชัดเจน และอาจเพิ่มความเส่ียงในการตั้งถิ่นฐานในอนาคตระยะยาว กรณีศึกษาน้ีจะชี้ใหเห็นถึงแนวคิดในการวางแผน

เมืองที่สามารถวางแผนในเชิงของการคิดนอกกรอบที่จะนําไปสูรูปแบบของเมืองแบบใหมที่มีความมั่นคงตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตไดมากขึ้น 

การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทยโดยธนวัฒน (2554) พบวาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลตอการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย โดยประเด็นที่สําคัญคือ การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศอาจจะทําใหฤดูกาลตาง ๆ ของไทยเปล่ียนไป โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตมีแนวโนมที่จะมีความรุนแรง

มากขึ้น กอใหเกิดฝนตกในภาคใตที่มีรูปแบบการตกทิ้งชวง กลาวคือ ฝนตกลงมาอยางหนักแลวหยุดไปเปนระยะเวลา

หน่ึง แลวจึงตกลงมาใหม และในแตละชวงจะมีจํานวนคร้ังที่ถี่ขึ้น ลักษณะดังกลาวจะทําใหโอกาสการเกิดนํ้าทวมเพิ่ม

มากขึ้น สงผลใหการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในประเทศไทยบริเวณที่ราบริมนํ้ามีการเปดรับตอความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบของฝนภายใตการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตมาก 

นอกจากปริมาณนํ้าฝนและรูปแบบฝนตกแลว ปญหานํ้าทวมในเขตชุมชนเมืองยังมีความเก่ียวของกับปจจัย

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน (Watson and Adam, 2011) และการจัดการเมือง โดย Action Aid 

International (2006) ไดแบงประเภทของนํ้าทวมในเขตชุมชนเมืองของประเทศในทวีปแอฟริกาออกเปน 4 ประเภท

ดังน้ี 

22 งานศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยโครงการ แนวทางการวางแผนดานผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 

กรณีศึกษาปญหาน้ําทวมและแนวทางการจัดการน้ําทวมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธาน ีโดย วนารัตน กรอิสรานุกูล และคณะ 

(2556) 
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1) นํ้าทวมเฉพาะพื้นที่ สามารถเกิดขึ้นไดหลายคร้ังตอป โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางในเขตชุมชนเมือง 

เชนชุมชนแออัดที่ไมมีระบบทอระบายนํ้า หรือระบบทอระบายอุดตัน หากมีฝนตกหนักจะเกิดการไหลบา

ของนํ้าบริเวณชองทางระหวางอาคารที่อยูอาศัย 

2) นํ้าทวมจากทางนํ้าขนาดเล็กในเขตเมืองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากฝนตกหนัก เน่ืองจากปริมาณ

นํ้าฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากกวาความจุของระบบระบายนํ้าของเมือง ทําใหเกิดการไหลบาของนํ้าที่ลน

จากทอระบายนํ้าเขาทวมพื้นที่ในเขตเมือง 

3) นํ้าทวมจากแมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่เขตเมืองและไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช

ที่ดินและวิศวกรรมการกอสรางในพื้นที่ตนนํ้า เชน การสรางเขื่อนทําใหเกิดการสะสมของดินตะกอนที่มี

ผลตอการไหลของนํ้า การปลอยนํ้าปริมาณมากจากเขื่อน การเติบโตของเมืองที่มีการขยายตัวไปในที่

ราบลุมนํ้าทวมถึง การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ทําใหพื่นที่รับ หรือพื้นที่ที่นํ้าซึมผานไดลดลง 

4) ในเมืองที่ลุมต่ําหรือชายฝงทะเลอาจไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมในฤดูฝนที่เกิดจากปริมาณนํ้าในแมนํ้าที่

สูงขึ้นทั้งจากฝนตกและนํ้าทะเลหนุน 

จะเห็นไดวานํ้าทวมที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนเมืองของประเทศในทวีปแอฟริกามีความสัมพันธกับการ

เปล่ียนแปลงการใชที่ดินและการพัฒนาเมืองเปนอยางมาก ซ่ึงเปนลักษณะที่มีคลายคลึงกับสถานการณนํ้าทวมในเขต

เมืองของไทย ซ่ึง โชติไกร (2546) และ สุจริต (2554) ไดสรุปสาเหตุของนํ้าทวมในเขตเมืองในประเทศไทยที่

นอกเหนือไปจากการตกของฝนดังตอไปน้ี 

1) การขยายตวัอยางขาดการวางแผนของชุมชนเมืองตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค การตั้งถิ่นฐาน

ในประเทศไทยนับแตอดีตจะอยูในบริเวณพื้นที่ราบลุมริมแมนํ้า ทั้งน้ีเน่ืองจากแมนํ้าเปนปจจัยที่มีสําคัญ

ตอการดํารงชีวิต และการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม การสรางบานเรือนริมนํ้าในสมยักอนมักมีการยก

ใตถุนสูงใหตัวบานพนระดับนํ้าหลากสูงสุดที่เคยทวมเพื่อหลีกเล่ียงปญหานํ้าทวม ซ่ึงในบางชวงเวลา

ระดับนํ้าอาจสูงถึงใตถุนเรือน แตก็ไมไดกอใหเกิดความเดือดรอนมากนัก เพราะมีการใชเรือในการสัญจร

กันอยูทั่วไป การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนอยางตอเน่ืองทําใหเกิดความตองการที่

อยูอาศัย และส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะการสรางบานเรือนที่อยูอาศัยที่มีลักษณะที่สอดคลองตอ

สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศนอยลง ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่ขาดการวางแผนจึงทําให

พื้นที่ชุมชนและอาคารบานเรือนไดรับผลกระทบจากปญหานํ้าทวมที่รุนแรงขึ้น 

2) การเปล่ียนแปลงการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะในลักษณะของการเปล่ียนแปลงจากสภาพ

ธรรมชาติเปนพื้นที่กอสรางและการพัฒนาที่ดินที่ขาดการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสม การ

ขยายตัวของเมืองไปในทิศทางที่เปนที่ต่ํา หรือที่ลุมทําใหตองมีการถมที่ดินเพื่อการกอสราง สงผลกระทบ

ทําใหพื้นที่รองรับนํ้าลดลงเมื่อฝนตกหนัก จึงทําใหเกิดการทวมขงั นอกจากน้ี ยังมีการกอสรางรุกลํ้าลํานํ้า

สาธารณะประกอบกับระบบระบายนํ้าที่ไมมีประสิทธิภาพจึงยิ่งทําใหปญหานํ้าทวมชุมชนมีความรุนแรง

มากขึ้น 

3) สภาพภูมิประเทศเปนปจจัยภายในอันสําคัญ ที่มีผลกระทบตอความไวตอความเส่ียงของพื้นที่ตอภาวะนํ้า

ทวมโดยพื้นที่มีความไวตอความเส่ียงสูง ไดแก พื้นที่ราบลุมเปนแอง หรือพื้นที่ทรุดตัว พื้นที่ที่มี

ผลกระทบจากการขึ้นลงของนํ้าทะเลและพื้นที่ราบเชิงเขา เปนตน 

4) การขาดการวางแผนและการใชมาตรการในการปองปรามทางดานกฎหมายที่เหมาะสม กฎหมายผังเมือง

รวมของแตละจังหวดั อําเภอ หรือเทศบาล ไมมีความสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ ยกตัวอยางเชน 

การกําหนดใหมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดอยุธยา หรือปทุมธานี ทําใหเกิดการขยายตัวของ

ชุมชนอยางรวดเร็ว เกิดความตองการที่อยูอาศัยและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช
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ชีวิตประจําวัน อันนําไปสูการพัฒนาที่ดินทั้งในลักษณะของที่พักอาศัยและอาคารพาณิชยประเภทตาง ๆ 

ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง เกิดเปนชุมชนหนาแนน ในขณะที่

ลักษณะตามธรรมชาติของพื้นที่เปนที่ต่ําที่นํ้าหลากทวมไดงาย ซ่ึงนอกจากจะทําใหชุมชนมีความเส่ียงตอ

นํ้าทวมสูงแลว การจดัการกับปญหานํ้าทวมยังทําไดยากและตองลงทุนสูง 

5) การบริหารจดัการที่ไมมีประสิทธิภาพ การขาดระบบคาดการณและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพกอน

เกิดภัย การไมมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในกรณีเกิดภัย และการจัดการหลัง การเกิดภัยที่สวนใหญยัง

ขาดการวางแผนและบรรเทาปญหาตลอดจนการฟนฟูอยางเปนรูปธรรม รวมถึงขอจํากัดในเร่ือง

งบประมาณและบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในงานที่เก่ียวของ 

6) ปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของทัง้ทางตรงและทางออม เชน การตดัไมทําลายปา ทําใหเกิดการหลากเร็วขึ้น การ

กอสรางถนนหนทางขวางทางนํ้าหลากและมีการระบายนํ้าไมเพียงพอ การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่แกม

ลิงตามธรรมชาติไปทําประโยชนอยางอ่ืนเน่ืองจากจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การที่ไมมีการกอสราง

เขื่อนเก็บกักนํ้าเพิ่มเติมจากที่มีอยู เปนตน 

การวางแผนชุมชนเมืองหรือการวางผังเมืองเปนกระบวนการทางเทคนิคและนโยบายที่เก่ียวของกับการ

ควบคุมการใชที่ดินและการออกแบบของสภาพแวดลอมของเมืองรวมทั้งเครือขายการคมนาคมขนสงเพื่อใหการตั้งถิ่น

ฐานของและการพัฒนาเมืองเปนไปโดยระเบียบเรียบรอย กระบวนการวางแผนชุมชนเมืองตองมีกระบวนการวิจัย 

วิเคราะห และการคิดเชิงกลยุทธที่ตองอาศัยองคความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งดานสถาปตยกรรม การออกแบบชุมชน

เมือง การพัฒนาเมืองและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการนําผังเมืองไปสูการปฎิบัติและการบริหารจัดการ 

(Taylor, 2007) การวางแผนชุมชนเมืองสามารถอาจอยูไดในหลายรูปแบบทั้งในลักษณะของแผนกลยุทธ ผังเมืองรวม 

ผังชุมชน กฎระเบียบและแรงจูงใจหรือแผนการอนุรักษเมอืงเกาหรือเมอืงประวัตศิาสตร การวางแผนชุมชนเมืองยุคใหม

เร่ิมขึ้นจากความพยายามในการเคล่ือนไหวเพื่อตอตานเมืองอุตสาหกรรมในชวงกลางศตวรรษที่ 19 และมีพัฒนาการ

อยางตอเน่ือง โดยในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เแนวคิดของการวางผังเมืองมีความหลากหลายและสะทอนถึงระบบสังคม

เมืองที่มีความซับซอนมากขึ้น มีการนําแนวคิดดานการฟนฟูเมือง (Urban renewal) และการออกแบบชุมชนเมือง 

(Urban Design) มาใชในการวางแผนพัฒนาเมือง ในปลายศตวรรษที่ 20 การวางผังเมืองเร่ิมใหความสําคัญกับแนวคิด

ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable development and planning) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาทั้งในดาน

กายภาพและสังคม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังซ่ึงเป นแนวคิดสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ

วางผังเมืองในปจจุบัน (Konisranukul, 2007; Taylor, 2007; Wheeler and Beatley, 2004) 

ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาการวางแผนการใชที่ดินเปนปจจัยที่เก่ียวของกับระบบของเมืองและชุมชนทัง้ในเชิง

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมและมักถูกใชเปนกลยุทธสําคัญในการควบคุมการพฒันาเมืองใหเปนไปตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการพัฒนาซ่ึงในปจจุบันมักรวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษาวิจัยในดานที่เก่ียวของ

ชี้ใหเห็นวาการวางแผนการใชที่ดินเปนเคร่ืองมือสําคัญในกระบวนปรับตวัตอสภาพภูมิอากาศของชุมชนเมือง (Condon 

et al, 2009; Gleeson, 2008; Matthews, 2011; Wilson, 2006) 

อาจกลาวไดวาการวางแผนเมืองหรือผังเมืองเปนเคร่ืองมือหรือแนวทางในการลดความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากมีความหลากหลายของงานที่เก่ียวของ โดยสามารถชวยการพัฒนาเมืองและ

กิจกรรมการใชพื้นที่ในเมอืงใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และในขณะเดียวกันก็ชวยลดความขัดแยงของกิจกรรมการ

ใชพื้นที่ที่เกิดขึ้น (Matthews, 2011) ในกระบวนดังกลาวนักผังเมืองจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชี้นําและกําหนด

หนาที่และโครงสรางของระบบเมือง นอกจากน้ีเคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการวางผัง เชน การจัดทําผัง การจัดการการ

พัฒนา การออกแบบชุมชนเมืองและอ่ืน ๆ ตางเปนเคร่ืองมือที่ใชกันเปนสากล ในขณะที่การวางแผนการใชที่ดินเปน

การทํางานในระดับพื้นที่ ดังน้ัน การนํากลยุทธดานการวางผังมาใชในการลดความเส่ียงหรือเพิ่มความสามารถในการ
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รับมือกับสภาพภูมิอากาศจึงเปนแนวทางที่ตอบสนองตอการวางแผนดานการปรับตัว ซ่ึงใหความสําคัญกับบริบทของ

พื้น 

ถึงแมวาการนําการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเปนปจจัยพิจารณารวมกับปจจัยดานอ่ืน ๆ จะทําใหการ

วางแผนการใชที่ดินมีความซับซอนและอาจตองเสียคาใชจายในการดําเนินงานมากขึ้น แตคาใชจายดังกลาวยังนับวาต่ํา

กวาคาใชจายที่จําเปนตองใชในการจัดการและฟนฟูเมืองจากผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต (Wilson, 2006) รายงานการศึกษาของ United Nations Habitat (2007b) ชี้ใหเห็นวาการวางผังเมืองเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการจัดการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากเมืองไดรับการวางแผนที่เหมาะสมจะเปน

รากฐานที่สําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืนเพราะนอกจากจะชวยบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม

ของเมืองแลวยังชวยทําใหความสามารถในรับมือสูงขึ้น โดยเมืองจะมีความทนหรือยืดหยุนสูง (Resilience) สามารถ

ปรับสภาพใหตอบรับกับภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงไป 

นอกจากน้ัน โครงสรางพื้นฐาน เชน ทางระบายนํ้าทวม/นํ้าหลาก (Floodway) และ มาตรฐานอาคารและ

ขอกําหนดอาคารก็เปนกลยุทธสําคัญที่ชวยการลดความเสียหายที่เกิดจากนํ้าทวม โดยการออกขอกําหนดอาคารจะตอง

มีความสอดคลองกับขอกําหนดการใชที่ดิน โดยทั่วไปแลว การบังคับใชขอกําหนดอาคารมักจะเครงครัดมากกวาขอ

กําหนดการใชที่ดิน มาตรการที่มักใชในการควบคุมอาคารในพื้นที่นํ้าทวมสวนใหญจะเก่ียวของกับโครงสรางและวัสดุ

กอสราง 

กรณีศึกษาของเขตผังเมืองรวมพุนพิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานีน้ีเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยใชแนวคิดดานการวางผังเมืองและการกําหนดแผนการใชที่ดินเพื่อเพิ่มความ

มั่นคงทนทานใหแกเมืองตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซ่ึงมีแนวโนมสงผลใหเมืองพุนพินมีความเส่ียงสูงขึ้น

จากปจจุบัน 

 

2.4.1 ความเสี่ยงของเขตผังเมืองรวมพุนพินตอสภาพนํ้าทวมและแนวโนมความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

เมืองพุนพินในปจจุบันเปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดสุราษฎรธานี อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางตะวันตกตามทาง

หลวงสายสุราษฎรธานี- พุนพิน เปนระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ขอบเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพิน ครอบคลุมพื้นที่

บางสวนของเขตอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีขนาดพื้นที่ 71.73 ตารางกิโลเมตร (44,831.25ไร) คิดเปนรอยละ 

7.94 ของอําเภอพุนพิน ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทาขาม 14.09 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่นอกเขตเทศบาล

เมืองทาขาม 56.64 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 6 ตําบล คือ บางสวนของตําบลหัวเตย ตําบลพุนพิน ตําบลหนอง

ไทร ตําบลทาขาม ตําบลเขาควายและตําบลทาโรงชาง 
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รูปที่ 2.13  แผนทีแ่สดงเขตผงัเมืองรวมพุนพิน (ที่มา: วนารัตน และคณะ, 2556) 

 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนพื้นที่ลุมริมแมนํ้า สูงจากระดับนํ้าทะเล 2-5 เมตร มีแมนํ้า 2 สายไหลมาบรรจบกัน 

คือ แมนํ้าตาป และแมนํ้าพุมดวง นอกจากน้ียังมีคลองพุนพินที่แยกออกจากแมนํ้าตาป และตางไหลไปลงอาวไทยที่อาว

บานดอน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีที่อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตผังเมืองรวม พื้นที่โดยรอบบริเวณที่

แมนํ้าไหลมาบรรจบกันบริเวณตอนกลางของพื้นที่จะมีลักษณะเปนชุมชนที่มีการตั้งบานเรือนอยูหนาแนน โดยมีแม

นํ้าตาป แบงพื้นที่ชุมชนออกเปน 2 สวน พื้นที่ฝงตะวันตกของชุมชนจะเปนที่ดอนมีระดับสูงของพื้นที่สูงกวาฝง

ตะวันออก บริเวณฝงตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตของเขตผังเมืองรวมจะมีเนินเขาสูงประมาณ 60 เมตร 

ลักษณะทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพินมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นเน่ืองจากเปนมีการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอ้ืออํานวยตอการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง สามารถติดตอกับอําเภออ่ืน ๆ และ

จังหวัดใกลเคียงไดสะดวกเน่ืองจากเปนที่ตั้งของสถานีรถไฟสุราษฎรธานีและสนามบินสุราษฎรธานี ทําใหมีความพรอม

ในการเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมอันดับสองของจังหวัดสุราษฎรธานี เปนตลาดกลางการเกษตรที่สําคัญ และยังเปน

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของจงัหวัด 

ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน ตามแผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตป 2545 จําแนกการใชประโยชนทีดิ่นตาม

ประเภทหลัก 10 ประเภท (รูปที่ 2.14) ดังน้ี 

1. ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) พื้นที่ทั้งหมด 11,533.60 ไร  

2. ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) มีขนาดพื้นทีป่ระมาณ 1,955.69 ไร  

3. การใชประโยชนที่ดินประเภททีอ่ยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) มีขนาดพื้นทีป่ระมาณ 1,073.58 ไร  

4. การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีมวง) มขีนาดพื้นที่ประมาณ 2,773.64 ไร 

5. ที่ดินประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) มีพื้นทีท่ั้งหมด 297 ไร คาบเก่ียวอยูทั้งในเขตตําบลพุนพิน

และตําบลทาขาม  

6. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มขีนาดพื้นที่ 20,479.60 ไร  

7. ที่ดินประเภททีโ่ลงเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) อยูในเขตเทศบาลเมืองทาขามขนาด

พื้นที่ทั้งหมด 52.48 ไร  

8. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) มขีนาดพื้นที่ 164.34 ไร  
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9. ที่ดินประเภทศาสนา (สีเทาออน) มีพื้นที่ทั้งหมด 221.26 ไร  

10. ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีนํ้าเงิน) มีพื้นที่ทั้งหมด 

767.65 ไร  

 

 
 

รูปที่ 2.14  ผังเมืองรวมพุนพินประกาศบังคับใชป 2545 (ที่มา: วนารัตน และคณะ, 2556) 

 

ชุมชนเมืองพุนพินเปนชุมชนริมนํ้าจึงมักประสบปญหานํ้าทวมในฤดูนํ้าหลากอยูเปนประจําเกือบทุกป ทั้งน้ี

ตาม ขอมูลนํ้าทวมในเขตชุมชนเมืองพุนพินชี้ใหเห็นวาปญหานํ้าทวมในพื้นที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ 

โดยเฉพาะเหตุการณอุทกภัยในป 2554 มีความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย ทั้งในดานความสูงของระดับนํ้า ความแรง

ของกระแสนํ้า และระยะเวลาเกิดอุทกภัย ซ่ึงลักษณะของการเกิดอุทกภัยเปนการลนของนํ้าจากแมนํ้าตาป แมนํ้าพุม 

ดวงและคลองสาขาอ่ืน ๆ ที่ขนาดของลํานํ้าไมสามารถรองรับนํ้าหลากได ทําใหนํ้าลนตล่ิงไหลเขาสูพื้นที่ชุมชนซ่ึงสวน

ใหญตั้งอยูในพื้นที่ลุมต่ําริมนํ้า การขยายตัวของชุมชนและการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินอยางตอเน่ืองเปนปจจัยสําคัญที่

มีผลกระทบตอปญหานํ้าทวมของพืน้ที่ทั้งในแงความรุนแรงของนํ้าทวมและการขยายตัวของพื้นที่เส่ียงนํ้าทวม ระดับนํ้า

ที่ทวมสูงทําใหอาคารบานเรือนมีโอกาสที่จะไดรับความความเสียหายจากนํ้าทวมสูงตามไปดวย สถานการณนํ้าทวม

พื้นที่ในเขตอําเภอพุนพินกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะชุมชนใน

เขตเทศบาลที่มีความหนาแนนของประชากรสูง มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตลอดจนระบบการคมนาคมขนสง

ตาง ๆ ทั้งทางบก ทางนํ้าและทางอากาศทําใหไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมสูงกวาพื้นที่อ่ืน ๆ โดยถนนสายหลักหลาย

สายและทางรถไฟไดรับความเสียหายไมสามารถใชการไดทําใหชุมชนในบางพื้นที่ถูกตัดขาด นํ้าทวมยังกอใหเกิดความ

เสียหายตอระบบสาธารณูโภคทําใหเกิดปญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค เน่ืองจากโรงผลิตนํ้าประปาที่ใหบริการทั้งใน

เขตอําเภอเมืองและอําเภอพุนพิน ถูกนํ้าทวมเสียหายไมสามารถใหบริการไดเปนเวลาหลายวันเกิดภาวะขาดแคลนนํ้า

ด่ืมนํ้าใช 

นอกจากน้ีสถานการณนํ้าทวมยังกอใหเกิดความเสียหายกับบานเรือนและยานพาณิชยกรรมในเขตเทศบาล

เมืองทาขามซ่ึงเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่สวนใหญ

ตั้งอยูในพื้นที่นํ้าทวมซ่ึงนอกจากจะไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมโดยตรงแลว ยังกอใหเกิดการหยุดจางงานสง

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของพืน้ที่ สถานการณนํ้าทวมในอําเภอพุนพินยังกอใหเกิดความเสียหายกับพืชผล
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ทางการเกษตร โดยพี้นที่ที่ไดรับความเสียหายสวนใหญจะเปนสวนปาลมที่มีนํ้าทวมขังเปนเวลานานเน่ืองจากตั้งอยูบน

ที่ราบริมฝงแมนํ้า  

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองพุนพินเปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่มีผลกระทบตอความเส่ียงนํ้า

ทวมโดยเฉพาะในแงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากนํ้าทวม ทั้งน้ีเน่ืองจากการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชน

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในบริเวณที่มีความออนไหวตอนํ้าทวมโดยเฉพาะบริเวณริมฝงแมนํ้าตาปทางตอนบนตอเน่ืองกับ

ศูนยกลางชุมชนปจจุบันที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองทาขามที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ริมแมนํ้าตาป ทั้งสองฝงมีบทบาท

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีกิจกรรมการใชที่ดินเขมขนทั้งการตั้งบานเรือน การประกอบธุรกิจ

การคาและบริการตาง ๆ ทําใหมีโอกาสไดรับความเสียหายมากเมื่อเกิดนํ้าทวม 

 

 
 

รูปที่ 2.15  ระดับความสูงน้ําทวมและอาคารในเขตผังเมืองรวมพุนพินป 2554 

(ที่มา: วนารัตน และคณะ, 2556) 

 

การศึกษาวิเคราะหสถานการณการใชที่ดินและการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมพุนพินจากป 

2538 จนถึงป 2554 พบวาการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินสวนใหญเปนการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองความตองการใช

ประโยชนอาคารและส่ิงปลูกสราง โดยปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวม

พุนพินมี 2 ประการคือ การขยายทางประชากรและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองพุนพินที่มีแนวโนมการขยายตัวไปในพื้นที่นอกเขตเทศบาลมากกวา

ในเขตเทศบาล การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนผลกระทบทั้งจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการขนสง

ทั้งทางดานสินคาและผูโดยสารที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีการกอสรางสนามบินเกาะสมุย การเปดเสนทางเดินรถ

โดยสารจากกรุงเทพไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันไดโดยตรง การปรับปรุงขยายถนนที่เชื่อมตอกับอําเภอเมืองสุราษฎร

ธานีทําใหการเดินทางสะดวกรวดเร็วและไมผานชุมชนเมืองพุนพนิ (เทศบาลทาขาม) ทําใหชุมชนเมืองพุนพินมีลักษณะ

เปนเมืองผาน ลดบทบาทของการเปนศูนยกลางการคมนาคมของจังหวัดลง รวมทั้งบทบาทดานพาณิชยกรรมระดับ

อําเภอยังลดความสําคัญลงดวย แตในขณะเดียวเศรษฐกิจของชุมชนเมืองพุนพินยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง แต

การเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบันสวนใหญเปนผลมาจากสินคาเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมที่สวนใหญตั้งอยูนอก

เขตเทศบาล 
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การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินนอกเขตเทศบาลที่สวนใหญเดิม

เปนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมไปเปนพื้นที่ปลูกสราง การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินพบวาเมื่อ

เปรียบเทียบสัดสวนการเพิ่มขึ้นของอาคารประเภทตาง ๆ แลวพบวา สวนใหญเปนการเพิ่มการใชประโยชนอาคาร

ประเภทอุตสาหกรรมโดยพบวามีจํานวนการใชอาคารประเภทอุตสาหกรรมในเขตผังเมืองรวมในป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 

2538 คิดเปนรอยละ 48 หากพิจารณาเฉพาะนอกเขตเทศบาลจะพบวามีการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานประกอบการและ

โรงงานอุตสาหกรรมในสัดสวนที่สูงมาก โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 1.2 เทาและสถาน

ประกอบการเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนบานพักอาศัยนอกเขตเทศบาลใน

ชวงเวลาเดียวกันพบวาจํานวนบานเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เทาตัว อัตราการเพิ่มสูงสุดอยูในเขตตําบลพุนพิน โดยเพิ่มขึ้น

จากเดิมประมาณ 1.4 เทา 

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่สงผลใหเมืองตกอยูในภาวะเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต อาจกลาวไดวา การเปล่ียนแปลงการใชที่ดินเปน

ปจจัยที่ทําใหความเส่ียงนํ้าทวมหรือความออนไหวตอภาวะนํ้าทวมในเขตผังเมอืงรวมพุนพินสูงขึน้โดยการพัฒนาทีดิ่นที่

ทําใหเปล่ียนการใชประโยชนที่ดินจากสภาพธรรมชาติและการเกษตรไปเปนพื้นที่กอสราง สงผลตอความสามารถใน

การเก็บกักนํ้าและการดูดซึมนํ้าของดิน ตลอดจนขัดขวางหรือเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลของนํ้าโดยจําแนกผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นไดดังตอไปน้ี 

• การกอสรางถนนขวางการไหลของน้ําธรรมชาติ  

การวิเคราะหระดับความสูงพื้นที่และการไหลของนํ้าพบวาการกอสรางถนนสงผลกระทบตอการไหล

และการระบายนํ้าตามธรรมชาต ิทําใหนํ้าทวมขังในพื้นที่ชุมชนนานมากขึ้น รูปที่ 2.16  แสดงใหเห็น

วาทางหลวงสาย 41 ที่ตัดผานพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเปนแนวยาวตามแนวเหนือใต และทางหลวง

สาย 4153 ที่ตัดผานเขตผังเมืองรวมตลอดแนวตะวันออกไปยังตะวันตก และเปนเสนทางคมนาคม

หลักระหวางชุมชนเมืองพุนพินและสนามบินสุราษฎรธานีและเชื่อมตอไปยังอําเภอและจังหวัด

ขางเคียง ซ่ึงมีขนาดความกวาง 6 ชองทางจราจรและตัดขวางเสนทางการระบายนํ้าธรรมชาติ เมื่อ

เกิดภาวะนํ้าลนตล่ิงปริมาณมากเขาทวมพื้นที่ การระบายออกจากพื้นที่จะใชเวลานานขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 2.16  ผลกระทบระดับความสูงทางหลวงสาย 4153 ตอทิศทางการไหลและการระบายน้ํา           

(ที่มา:วนารัตน และคณะ, 2556) 
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• การกอสรางอาคารรุกล้ําแมน้ําลําคลอง 

ผลการสํารวจพื้นที่พบวามีการกอสรางอาคารรุกลํ้าแหลงนํ้าสาธารณะ ทั้งในแมนํ้าสายหลักคือแม

นํ้าตาปและแมนํ้าพุมดวง รวมทั้งคูคลองตาง ๆ ซ่ึงการใชที่ดินในลักษณะดังกลาวนอกจากจะสงผล

กระทบตอการไหลของนํ้าแลว อาคารที่ตั้งอยูในทางนํ้ายังมีความเส่ียงตอความเสียหายและไดรับ

อันตรายจากนํ้าทวมเพิ่มขึ้น 

• การถมคู คลองทางระบายน้ําธรรมชาติเพื่อกอสรางอาคารและทาํการเกษตร 

การสํารวจพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมพุนพินพบวามีการถมคูคลองและทางระบายนํ้าธรรมชาติเพื่อ

กอสรางอาคารและทําการเกษตรอยูทั่วไป ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่ในเขตผังเมืองชุมชนพุนพินเปนที่ลุม

ต่ํา มีการกระจายตัวของแหลงนํ้าธรรมชาติอยูทั่วไปทั้งที่เปนลําคลอง หนอง บึง และทางนํ้าขนาด

เล็กซ่ึงแหลงนํ้าเหลาน้ีบางแหงจะนํ้าแหงในฤดูแลง ทําใหมีประชาชนเขาไปใชพื้นที่ดังกลาวเพื่อ

ประโยชนอ่ืน ๆ ทั้งการทําการเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว รวมทั้งการถมที่เพื่อใชประโยชนที่ดิน 

สถานการณดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอการหมุนเวียนของระบบนํ้าและการไหลของนํ้าใน

ธรรมชาติ กอใหเกิดการไหลบาที่รุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นสงผลกระทบทําใหนํ้าไหลทวมพื้นที่

ชุมชนมากขึ้น 

• การกอสรางอาคารในพื้นที่เกษตรกรรมและชนบท 

จากผลการศึกษาการขยายตัวของอาคารส่ิงกอสรางดังกลาวมาแลวจะพบวา การกอสรางอาคารใหม

สวนใหญจะเกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลซ่ึงเปนพื้นที่สีเขียวและบางสวนเปนพื้นที่ระบายนํ้าธรรมชาติ 

สงผลกระทบตอพื้นที่รับและระบายนํ้าธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของอาคารในลักษณะดังกลาวสงไม

เพียงแตทําใหพื้นที่สีเขียวที่ชวยซับนํ้าลดลง แตการกอสรางอาคารยังมีการถมปรับระดับที่ดิน ทําให

ทิศทางการไหลของนํ้าเปล่ียนและยังขวางการไหลของนํ้าอีกดวย 

 

 
 

รูปที่ 2.17  ผลกระทบน้ําทวมตอการใชที่ดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพินป 2554  

(ที่มา:วนารัตน และคณะ, 2556) 
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เมื่อมองออกไปในอนาคต จากตัวอยางขอมูลการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 2 2

23 ปริมาณฝนเฉล่ียในลุม

แมนํ้าตาป เปรียบเทียบระหวางชวงป ค.ศ.1990-2009 (พ.ศ.2553-2552) และ ค.ศ.2050-2069 (พ.ศ.2593-2612) 

พบวา ปริมาณฝนเฉล่ียรายปของลุมนํ้าไมคอยเปล่ียนแปลงมากนักจากปจจบัน (รูปที่ 2.18)  แตรอบการเกิดซํ้าของ

ปริมาณฝนตกหนักในอนาคตก็มีแนวโนมที่จะเกิดถี่ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น (ตารางที่ 2.5) การเปล่ียนแปลง

ดังกลาวชี้ใหเห็นวาแนวโนมการเพิ่มของความเส่ียงของโอกาสการเกิดเหตุการณอุทกภัยรุนแรงในอนาคตจะเพิ่มมาก

ขึ้นกวาในปจจุบัน  

 

 
ก. 

 
ข. 

รูปที่ 2.18  การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายป (มม.) ในลุมแมนํ้าตาป เปรียบเทยีบ 2 ชวงทศวรรษ  

(ก) ปจจุบัน (ค.ศ.10990-2009) และ (ข) อนาคต (ค.ศ.2050-2069)  

(ที่มา: ประมวลผลโดย SEA START RC, 2016) 

 

ตารางที่ 2.5   ตารางแสดงปริมาณฝนตกหนัก (ฝนตกสะสม 3 วัน) ที่มีรอบการเกิดซํ้า 2 ป 5 ป 10 ป 20 

ป และ 50 ป ของลุมนํ้าตาป 

Return Period  ฝนสะสม 3 วัน 2 5 10 20 50 

ECHAM5 A1B : 1990 – 2009 

(มม.) 

96 124 151 184 239 

ECHAM5 A1B : 2050 – 2069 

(มม.) 

89 123 157 201 277 

% การเปล่ียนแปลง -7 -1 +4 +9 +16 

ที่มา: ประมวลผลโดย SEA START RC, 2016 

 

23 ขอมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM5  ตามภาพฉายอนาคตการเพิ่มขึ้นของระดับ CO2 แบบ A1B และคํานวณเพิ่มรายละเอียด

โดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS ประมวลผลโดย SEA START RC (2016) 
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การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงการเกิดอุทกภัยบงชี้ถึงความจําเปน

ของการเตรียมการเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาวทั้งในลักษณะของการลดการ

เปดรับความเส่ียงและการปรับตัวเพื่อใหสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงการศึกษาและ

วิเคราะหการรับมือตอปญหานํ้าทวมของชุมชนและภาคสวนในเขตผังเมืองรวมพุนพินสะทอนใหเห็นวาการดําเนินการ

เพื่อแกปญหาสถานการณนํ้าทวมในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการจัดการความเส่ียงของการเกิดอุทกภัยที่มีแนวโนม

เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีความเส่ียงอุทกภัยในเขตผังเมืองรวมพุนพินยังไดรับผลกระทบจากนโยบายการใชที่ดินและ

แผนพัฒนาเมืองที่ไมสอดคลองตอบริบทของพื้นที่ การวางผังเมืองและการกําหนดการประโยชนที่ดินในปจจุบันมี

แนวโนมที่จะทําใหชุมชนเปดรับความเส่ียงมากขึ้น ทั้งน้ีการปรับตัวตอปญหาดังกลาวอาจพิจารณาถึงการนําวิธีการทาง

ผังเมืองมาประยุกตใชในการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมในเขตผังเมืองรวมเพื่อลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคต 

 

2.4.2 แนวทางการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภาวะนํ้าทวมในอนาคตจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาเขตผังเมืองรวมพุนพิน  

ในการวางแผนเพื่อรับมือความเส่ียงนํ้าทวมในอนาคตในพืน้ที่พุนพินจงึใหความสําคัญในการลดความออนไหว

เชิงกายภาพหรือการลดความไวตอความเสียหายของพื้นที่ซ่ึงเปนปจจัยที่เก่ียวของสัมพันธกับการวางแผนการใชที่ดิน

เปนอยางมาก ดังน้ันการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงนํ้าทวมในเขตผังเมืองพุนพินจึงใหความสําคัญกับการประยุกตกล

ยุทธและวิธีการดานผังเมืองในการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงดังกลาว โดยมีแนวทางสําคัญคือ 

• แนวทางการวางแผนพัฒนาเมือง 2 ศูนยกลาง (เมืองใหม-เมืองเกา) เพื่อลดความเส่ียงจากการ

ขยายตัวของชมุชนในพื้นที่เส่ียงอุทกภัยรุนแรง 

• แนวทางการปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมพุนพิน 

• แนวทางการปรับปรุงขอกําหนดอาคาร (Building Code) ในพื้นที่เส่ียงนํ้าทวม 

• แนวทางการลดนํ้าทวมโดยใชระบบทางนํ้าหลากธรรมชาติ (Floodway) และพื้นที่พักนํ้า 

แนวทางการวางแผนพัฒนาเมือง 2 ศูนยกลาง (เมืองใหม-เมืองเกา)  

การวิเคราะหผังการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมพุนพินบงชี้วา การพัฒนาตามผังเมืองรวมอาจ

นําไปสูความเส่ียงอุทกภัยรุนแรงที่สูงขึ้น เน่ืองจากพื้นที่การพัฒนาตอเน่ืองจากศูนยกลางเดิม (เทศบาล

เมืองทาขาม) จะอยูในเสนการระบายนํ้าหลากธรรมชาติ การปรับตัวแบบการพัฒนาเมืองแบบ 2 

ศูนยกลางจึงเปนแนวทางที่มีความเหมาะสม สามารถชวยลดความเส่ียงจากอุทกภัยในอนาคต และยังชวย

แกปญหาสภาพแวดลอมของเมืองรวมทั้งปญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองทาขาม การพัฒนาเมือง

ดังกลาวอาจเปนไปในลักษณะการพัฒนาแบบเมืองใหม-เมืองเกาเปนศูนยกลางเมืองที่มีบทบาททาง

เศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน ซ่ึงเปนแนวทางที่เปนที่ยอมรับนิยมใชในการแกปญหาการขยายตัว

ชุมชนเมืองเกาที่มักมขีอจาํกัดของพื้นที่และทรัพยากร การลดความเส่ียงจากอุทกภัยของชุมชนที่ตั้งอยูบน

ที่ราบริมนํ้า และการอนุรักษเมืองเกา/เมืองประวัติศาสตร 
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รูปที่ 2.19  ที่ตั้ง เมืองใหม-เมืองเกา (ที่มา:วนารัตน และคณะ, 2556) 

 

แนวทางการปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน 

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (Zoning ordinances) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการวางผังเมืองและควบคุม

การพัฒนาใหมีความเหมาะสมตอศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ ทําใหเมืองมีความเปนระเบียบสวยงาม 

ขอกําหนดการใชที่ดินจึงเปนแนวทางที่ใชการวางแผนจัดการและแกไขปญหานํ้าทวมและลดความเส่ียง

ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 2.20  ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (Zoning ordinances) ที่เอ้ือใหเมืองพุนพินรับมือกับภาวะนํ้าทวม

ไดดีขึ้น (ที่มา:วนารัตน และคณะ, 2556) 
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นอกจากการกําหนดขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแลว ยังตองคํานึงถึงขอกําหนดเพื่อควบคุมการใช

ประโยชนที่ดินในเสนทางน้ําหลากอันเปนแนวทางที่ใชในการควบคุมการใชที่ดินในพื้นที่ที่เปนทางระบาย

นํ้าธรรมชาติในพื้นที่ราบนํ้าทวมถึง (Floodplain) โดยทั่วไปแลวการกําหนดการใชประโยชนที่ดินใน

เสนทางนํ้าหลากจะแบงพื้นที่ออกเปน 3 โซนคือ บริเวณเสนทางนํ้าหรือลํานํ้า (Floodway) บริเวณพื้นที่

ขอบทางนํ้า (Flood fringe) และที่ราบนํ้าทวมถึง (Floodplain) ซ่ึงแนวทางการควบคุมการใชประโยชน

ที่ดินในเสนทางนํ้าหลากในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพินสามารถแบงไดเปน 3 กรณีคือ เสนทางนํ้าหลากใน

พื้นที่เมือง เสนทางนํ้าหลากในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบทและพื้นที่ชนบทดังแสดงในรูปที่ 2.21 อยางไรก็ตาม

การกําหนดระยะความกวางทางนํ้าและตองมีการศึกษาขอมูลของทางนํ้าและระดับความสูงของนํ้าหลาก

ในชวงหนานํ้าเพื่อมากําหนดระยะถอยรนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 

 

   

ทางน้ําในเขตเมือง ทางน้ําในเขตก่ึงเมืองก่ึงชนบท ทางน้ําในเขตชนบท 

รูปที่ 2.21  แนวทางการกําหนดพื้นที่ทางน้ําหลาก (Floodway) (ที่มา:วนารัตน และคณะ, 2556) 

 

แนวทางการปรับปรุงขอกําหนดอาคาร (Building Code) ในพื้นที่เส่ียงน้ําทวม 

ลักษณะโครงสรางตลอดจนวัสดุกอสรางอาคารมีผลกระทบตอระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากนํ้าทวม 

การปรับปรุงขอกําหนดอาคารในพื้นที่เส่ียงนํ้าทวมจึงเปนแนวทางสําคัญอยางหน่ึงที่จะชวยลดความเส่ียง

จากนํ้าทวมชุมชนได การออกขอกําหนดอาคารในเขตผังเมืองเมืองรวมพุนพินจําเปนตองมีความ

สอดคลองกับขอกําหนดการใชที่ดินหรือผังเมือง โดยอาคารที่อยูภายใตขอกําหนดอาคารในพื้นที่เส่ียงนํ้า

ทวมจะเปนอาคารที่กอสรางในเขตการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียว) การใชที่ดินเพื่อการระบายนํ้า

หลาก (นํ้าตาลขีดขาว) พื้นที่รับนํ้า (สีเขียวขี้มา) และการใชที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและ

นันทนาการ ที่เปนพื้นที่ที่มีระดับนํ้าทวมสูงมากกวา 3 เมตร แนวทางการใชมาตรการควบคุมอาคารใน

พื้นที่เส่ียงนํ้าทวมสูงมีดังน้ี 

• อาคารตองไมปดก้ันการไหลของนํ้าธรรมชาติ กําหนดใหเปนอาคารใตถุนสูงที่นํ้าสามารถไหลผานได

สะดวก 

• อาคารมีระดับพื้นชั้นลางสูงไมต่าํกวา 3 เมตร หากเปนไปไดควรมีระยะเวน (Free board) 20 

เซนตเิมตร  

• การวางตัวตามแนวยาวของอาคารควรขนานไปกับทิศทางการไหลของนํ้า 
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• การติดตัง้ระบบควบคุมไฟฟาหลักควรอยูในระดับที่สูงกวาระดับนํ้าทวมสูง 3 เมตร 

• ควรใชวัสดุอาคารทนนํ้าใหมากที่สุด 

 

 

 

รูปที่ 2.22  แนวทางการกําหนดมาตรการดานการออกแบบอาคารในพื้นทีเส่ียงน้ําทวมสูง 

(ประยุกตจาก Watson and Adam, 2011) 

 

แนวทางการปองกันและลดความเสียหายจากน้ําทวมดวยวิธีการอ่ืนๆ 

นอกจากการกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่เปนกลไกทางผังเมืองและการลดความเส่ียงอุทกภัยรุนแรงใน

เขตชุมชนเมืองแลว ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ มาใชรวมกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยแนวทางในการ

ดําเนินการดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมสําคัญคือ 

• การปองกันนํ้าทวมโดยไมใชโครงสราง เปนการปองกันนํ้าทวมโดยใชลักษณะทางธรรมชาติของ

พื้นที่ชวยในการรับและระบายนํ้า ตัวอยาง การปองกันนํ้าทวมที่ไมใชโครงสรางที่สําคัญไดแก 

กําหนดแนวพื้นที่สีเขียว (Greenway) เพื่อชวยซับนํ้ากอนเขาพื้นที่ชุมชน พื้นที่รับนํ้าเพื่อกักเก็บนํ้า

ชั่วคราวในชวงเวลานํ้าทวม โดยพื้นที่รับอาจเปนไดทั้งพื้นที่โลงวาง พื้นที่การเกษตรนอกเหนือฤดู

เพาะปลูกหรือพื้นที่การใชประโยชนเพื่อนันทนาการอ่ืน ๆ เชน สนามกีฬา สวนสาธารณะ เปนตน 

ซ่ึงพื้นที่รับนํ้าเหลาน้ีควรออกแบบใหมีการกระจายตัวอยูในพื้นที่รอบ ๆ ชุมชน นอกจากน้ัน การ

กําหนดพื้นที่นํ้าหลาก (Flood way) ก็สามารถชวยการระบายนํ้าผานเมืองหรือออกจากเมืองเร็วขึ้น  
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รูปที่ 2.23  แสดงแนวฟลัดเวยในเขตผังเมืองรวมพุนพิน (ที่มา:วนารัตน และคณะ, 2556) 

 

• การปองกันนํ้าทวมโดยใชโครงสราง เชน การสรางเขื่อน ฝายชะลอนํ้า อางเก็บนํ้า และกําแพง

ปองกันนํ้า การศึกษาวิเคราะหสภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนพุนพินพบวาในพื้นที่เทศบาล

ทาขามฝงตะวันตกที่ตดิแนวแมนํ้าตาปมคีวามเส่ียงนํ้าทวมจากนํ้าลนตล่ิงสูง และบริเวณดังกลาวเปน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจและที่อยูอาศัยหนาแนน การกอสรางกําแพงปองกันนํ้าลนตล่ิงรวมกับการวาง

แผนการใชที่ดินอยางเหมาะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันนํ้าทวมชุมชนได 

• การทําประกันภัยนํ้าทวม ก็เปนอีกกลไกหน่ึงที่จะชวยใหชมุชนเมอืงจัดการกับความเส่ียงนํ้าทวมไดดี

ขึ้น 

 

แมวาการวางผังเมืองจะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในรับมือตอความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองสูงขึ้น ประเด็นที่ตองสรางความเขาใจคือการวางผังเมืองไมใชเคร่ืองมือที่ใชใน

การจัดการเมืองเชิงกายภาพแตเพียงมิติเดียว การวางผังเมืองที่นําไปสูการรับมือตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อยางมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงความหลากหลายของมิติที่เก่ียวของที่สําคัญคือมิติดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

dimension) ดานสังคม (Social dimension) และดานเศรษฐกิจ (Economic dimension) ซ่ึงเปนปจจัยที่มีความสัมพันธ

ตอการเปดรับและความเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ียังตองพิจารณาถึงการเกิด

ปฏิสัมพันธของมิติตาง ๆ เหลาน้ีที่ทําใหการวิเคราะหความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความซับซอน

มากขึ้น เชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชนและแนวโนมการพัฒนา ตลอดจนลักษณะทางประชากรเปน

ผลกระทบจากปฏิสัมพันธของปจจัยทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของเมือง ดังน้ันการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
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จึงตองอาศัยการบูรณาการและกระบวนการทางสังคมโดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชน ในบริบทของเมืองเล็ก

รัฐบาลของทองถิ่นหรือองคการบริหารสวนทองถิ่นจะมีบทบาทสําคัญตอในกระบวนการวางผังเมืองนับตั้งแตการ

กําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของผังไปจนถึงการนําผังไปสูการปฏิบัติ และที่สําคัญคือบทบาทในการสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ที่ถือวาเปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของการวางผังเมืองเพื่อรับมือ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางยั่งยืน 

 

2.5 การปรบัตัวในบริบทของชุมชนและครัวเรือน: กรณีศึกษา ชุมชนผูมีรายไดนอย

จังหวัดเชียงใหม23 24 

รศ. ณัชวิชช ติกุล 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ปริมาณฝนและระดับนํ้าทะเล การเกิดพายุและ

คล่ืนพายุซัดฝง (IPCC, 2007) จนกลายเปนภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ ที่ผานมาจะพบวาเหตุการณภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแตละคร้ังน้ันสงผลกระทบตอชมุชนและครัวเรือนอยางยิ่ง เชน การเกิดภัยแลงจนเกิดภาวะขาดแคลน

นํ้ากินและนํ้าใช การเกิดพายุจนบานเรือนพังเสียหาย การเกิดภาวะหนาวจัดหรือรอนจัดจนมีผูคนลมตาย รวมทั้งภาวะ

นํ้าทวมซ่ึงเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วโลกและมีแนวโนมที่จะเกิดบอยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น (Douben, 

2006; IPCC, 2007) เมื่อเกิดนํ้าทวมคร้ังใดชุมชนและครัวเรือนจะไดรับผลกระทบจากการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

(Jonkman et al, 2009; Bourque et al, 2006; Sullivent et al, 2006; Pardue et al, 2005) ไดแก การขาดแคลนที่อยู

อาศัยเน่ืองจากบานเรือนหรืออาคารส่ิงกอสรางที่ไมแข็งแรง พังทลายจากการถูกกระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยวทําลาย คนและ

สัตวอาจไดรับอันตรายถึงชีวิตจากการจมนํ้าตาย ระบบสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคมไดรับความเสียหายและสง

ผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป นอกจากน้ียังสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคน เชน การเกิดโรคระบาด 

สุขภาพจิตเส่ือมเน่ืองจากความวิตกกังวล ความหวาดกลัวและสูญเสียความปลอดภัย เปนตน   

ตัวอยางความเสียหายจากนํ้าทวมอันเน่ืองมาจากพายุเฮอริเคนที่รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 

2549 ทําใหบาน 204,000 หลังคาเรือนพังลง (FEMA, 2006)  ความเสียหายจากการเกิดนํ้าทวมที่เปนผลมาจากพายุ

ไตฝุนเลกีมา (Lekima) ที่ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทําใหมีผูเสียชีวิต 71 คน และผูไรที่อยูอาศัย

มากกวา  70,000 คน (Vietnam News, 2007) และที่เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย เกิดฝนตกหนักอยางตอเน่ืองใน

เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เกิดแผนดินถลมและทําใหระดับนํ้าทวมสูงกวา 1 เมตร มีผูเสียชีวิตอยางนอย 16 คนและ

อพยพยายถิ่น 4,000 คน บางคนตองไปอาศัยอยูใตสะพานลอย  และจากสถานการณนํ้าทวมอยางหนักในประเทศไทย

ชวงปลายป พ.ศ. 2554 นับเปนเหตุการณนํ้าทวมหนักที่สุดในรอบ 70 ป มีจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจํานวน 65 จังหวัด

จาก 76 จังหวัดของประเทศไทย มีประชากรไดรับผลกระทบประมาณ 4,405,315 คน มีผูเสียชีวิต 680 คน สงผล

กระทบตอการคมนาคม ชุมชนขาดการติดตอจากสังคมภายนอก ขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภค เกิดโรคตาง ๆ ที่มา

กับนํ้า มีอันตรายจากสัตวเล้ือยคลาน เกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล (อนงค, 2551)  

ผูเชี่ยวชาญดานนํ้าทวม นักวิทยาศาสตรและสมาชิกขององคการส่ิงแวดลอมตาง ๆ ในประเทศอังกฤษ (UK) 

รวมทั้งหนวยงานรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (USA) ตางยอมรับวาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลใหเกิดภัย

พิบัติที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งความถี่และความรุนแรงของอุทกภัยหรือนํ้าทวมที่จะเพิ่มขึ้นในทั่วทุกมุมโลก 

สงผลใหเกิดความเสียหายอยางกวางขวาง (DEFRA, 2007) และอาจจะเกิดในพื้นที่ที่ไมเคยเกิดมากอน (DTI, 2004) 

24 งานศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย การพัฒนารูปแบบชุมชนและที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรับมือกับความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : กรณีศึกษาน้ําทวม โดย รศ.ณัชวชิช ติกุล (2557) 
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สอดคลองกับการศึกษาของ IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change) ถึงสภาพภูมิอากาศที่มีโอกาสจะ

เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยการใชแบบจําลอง SRES พบวามีความเปนไปไดคอนขางสูงที่จะมีฝนจะตกบอยและหนัก

มากขึ้น (IPCC, 2007)  เชนเดียวกับการศึกษาของ ศุภกร ชินวรรโณ และคณะ (2552) เร่ืองภาพฉายอนาคตการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยจากผลของแบบจําลองภูมิอากาศภูมิภาค – PRECIS ที่พบวา ปริมาณนํ้าฝน

เฉล่ียรายปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซ่ึงในชวงปลายศตวรรษอาจเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 15 – 25 

เปอรเซ็นต ทั้งในดานการกระจายตัวของพื้นที่และดานปริมาณนํ้าฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นในแตละคร้ัง หรืออาจจะเรียกได

วาฝนที่ตกแตละคร้ังจะตกหนักมากขึ้นกวาที่เปนมาในอดีต ซ่ึงหมายถึงความเส่ียงตอภาวะนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าหลาก 

และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลายชนิด (อํานาจ, 2553) และโอกาสที่ชุมชนจะเกิดความเสียหายและ

ปญหาการดํารงชีวิตยอมมีมากขึ้นไปดวย 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนและที่อยูอาศัยเสียหายและมีปญหาการดํารงชีวิตเมื่อเกิดอุทกภัยไดแก ลักษณะทาง

ภูมิศาสตรของพื้นที่และสมบัติทางกายภาพของดินหรือโครงสรางของดินซ่ึงมีความสําคัญตอการซึมผานของนํ้า การอุม

นํ้าและการระบายนํ้า (กรมพัฒนาที่ดิน, 2557) และสภาพทางกายภาพของชุมชนและที่อยูอาศัย ไดแก ความแข็งแรง

ของโครงสรางและวัสดุ รูปแบบที่อยูอาศัยและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในชุมชน ประกอบกับความรุนแรงของนํ้า

ทวมซ่ึงขึ้นอยูกับความลึกของนํ้า (depth) ระยะเวลาของการทวม (duration) ความเร็วในการไหลของนํ้า (velocity) 

ความถี่ของการเกิดนํ้าทวม (frequency) (กรมชลประทาน, 2557; Kreibich et al, 2009; Pistrika and Jonkman, 

2010) ทําใหสามารถแบงลักษณะนํ้าทวมเปน 3 รูปแบบไดแก นํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมขังและนํ้าลนตล่ิง (กรม

อุตุนิยมวทิยา, 2557) แตในบางกรณีอาจรวมอุทกภัยที่เกิดจากคล่ืนพายุซัดฝงและคล่ืนสึนามิเขาไปดวย (กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย, 2557)  การเกิดนํ้าปาไหลหลากหรือนํ้าทวมฉับพลัน (flash flood) มักจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่

ตั้งอยูใกลภูเขาตนนํ้า เมื่อฝนตกหนักเหนือภูเขาตอเน่ืองเปนเวลานาน ทําใหจํานวนนํ้าสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน 

และตนไมดูดซับไมไหวไหลบาลงสูที่ราบต่ําเบื้องลางอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะมีความเร็ว (ความแรง) ของนํ้าสูง แตจะมี

ระยะเวลาทวมไมนาน นํ้าทวมลักษณะน้ีจะสงผลใหส่ิงกอสรางตาง ๆ ของชุมชนและทําใหบานเรือนพังทลายเสียหาย 

และอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได สําหรับนํ้าทวมขัง (drainage flood) เปนสภาพนํ้าทวมภายในพื้นที่หน่ึงเปนระยะ

เวลานาน แตจะมีความเร็วของนํ้านอย มักเกิดขึ้นในเขตเมืองใหญที่มีระบบการระบายนํ้าไมดี หรือมีส่ิงกอสรางกีด

ขวางทางระบายนํ้า สาเหตุมาจากนํ้าภายนอกพื้นที่และฝนที่ตกหนักภายในพื้นที่ หากเปนลักษณะนํ้าทวมแบบนํ้าลน

ตล่ิง (river flood) น้ัน จะเกิดขึ้นจากปริมาณนํ้าจากลํานํ้า หรือแมนํ้ามีปริมาณมากจนระบายไมทัน ทําใหเกิดสภาวะนํ้า

ลนตล่ิงเขาทวมชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อยูริมฝงแมนํ้าหรือคลองระบายนํ้า  

แนวคิดในการออกแบบชุมชนและที่อยูอาศัยสําหรับนํ้าทวม อาจดําเนินการไดหลายแนวทาง ทั้งน้ีอยูบน

พื้นฐานของการจัดการความเส่ียงที่เหมาะสมตอบริบทของพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนน้ัน ๆ 

กลุมที่ 1 การสรางเหนือนํ้า แนวความคิดน้ีจะหลีกเล่ียงการเกิดนํ้าทวมในพื้นที่ ไมยอมใหนํ้าเขามาในพื้นที่อยู

อาศัย ซ่ึงอาจใชวิธีการก้ัน การยก หรือการสรางส่ิงกอสรางที่สามารถลอยนํ้าได เปนตน แนวทางน้ีจะทําใหสามารถอยู

อาศัยได และไมเกิดความเสียหายกับอาคารและส่ิงกอสราง ไดแก 

• เลือกที่ตั้งชุมชนหรือที่อยูอาศัยที่นํ้าไมทวม หลีกเล่ียงการกอสรางชุมชนหรือที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่เส่ียงตอการ

เกิดนํ้าทวม ไดแก พื้นที่ที่อยูในเสนทางการระบายนํ้าและเสนทางนํ้าไหล และพื้นที่ที่รัฐมิไดกําหนดใหเปน

พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่แนวคันก้ันนํ้าที่สัมพันธกับตําแหนงคลองธรรมชาติ พื้นที่ต่ําเปนแองกระทะซ่ึงจะเปนพื้นที่

รับนํ้าจากพื้นที่โดยรอบ พื้นที่ที่ไมมีมาตรการปองกันนํ้าทวม พื้นที่ที่มีชั้นดินออน ดังน้ันจึงควรเลือกสรางบาน

หรือชุมชนบนพื้นที่สูง เชน ที่ดอน หรือเนินเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่สูงกวาระดับนํ้าทวมถึง   
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• ปรับพื้นที่ตั้งใหสูงขึ้นโดยการถมที่เพื่อสรางชุมชนหรือเปนการถมเฉพาะที่เพื่อสรางบาน ในกรณีน้ีจะเปนการ

ถมพื้นที่สูงขึ้นจากระดับเดิม ดังรูปที่ 2.24 แตวิธีการน้ีอาจสงผลตอผูที่อยูอาศัยในพื้นที่โดยรอบหรือเพื่อนบาน

ได เชน อาจกอใหเกิดนํ้าขังบริเวณโดยรอบเน่ืองจากชมุชนหรือที่อยูอาศัยของเราไปกีดขวางทางนํ้าไหล  หรือ

นํ้าจากพื้นที่เราไหลลงไปสูพื้นที่โดยรอบ นอกจากน้ียังตองพิจารณาเร่ืองการพังทลายของดินขณะนํ้าทวม 

ดังน้ันจึงควรปรึกษาวิศวกรเก่ียวกับความสูงและความลาดชันของดินที่ถมดวย  

 

 
รูปที่ 2.24  ถมดินเพื่อสรางบาน 

(ที่มา: FEMA, 2014) 

 

• ปรับลักษณะทางกายภาพของส่ิงกอสรางในชุมชนและที่อยูอาศัยใหสูงพนนํ้า เชน การยกอาคารขึ้น ดังรูปที ่

2.25 หรือเปนอาคารที่ออกแบบใหมีใตถุนโปรงโลงเปนพื้นที่อเนกประสงคตามแนวคิดเรือนไทยโบราณใหอยู

เหนือระดับนํ้าที่คาดวาจะทวม การออกแบบทางเดินภายในชุมชนในสูงขึ้นโดยเชื่อมตอชั้น 2 ของบาน  

 

 
 

รูปที่ 2.25  การยกเสาสูง 

(ที่มา: FEMA, 2014) 

 

• การสรางชุมชนหรือบานลอยนํ้า มี 2 ลักษณะไดแก 1) boat floating เปนบานหรือชุมชนที่สามารถลอยไปใน

นํ้าไดอยางอิสระทั้งแนวด่ิงและแนวราบ และสามารถยึดตัวบานไวในที่ใดที่หน่ึงได เชน แพ บานบนเรือ หรือ

ชุมชนบนเรือ (รูปที่ 2.26) และ 2)  lift floating ซ่ึงเปนบานหรือชุมชนที่สามารถเคล่ือนที่ไดเฉพาะในแนวด่ิง

เทาน้ัน โดยมีเสาที่สามารถปรับระดับขึ้นลงได ซ่ึงในฤดูแลงตัวบานจะตั้งอยูบนพื้นดินตามปกติ แตเมื่อมีนํ้า

ทวมก็จะลอยขึ้นตามระดับนํ้าได โดยจะมีการยึดตัวบานไวกับเสาหลักทั้งที่มุมเพื่อปองกันการโคลงตัวหรือ

ลอยไปตามกระแสนํ้า และเมื่อระดับนํ้าลดลงตัวบานก็จะกลับมาตั้งอยูบนพื้นดินตามเดิม ตัวอยาง แบบบาน

ลอยนํ้าของกรมโยธาธิการและผังเมือง (รูปที่ 2.27) 
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รูปที่ 2.26  ชมุชนลอยนํ้า floating 'condo community' 

(ที่มา: River Cities Inc, 2013) 

 

 

 
 

รูปที่ 2.27  บานลอยนํ้า แบบ “lift floating” 

(ที่มา: วสท. 2557) 

 

• การก้ันนํ้าโดยการปด (seal) หรือคลุมชองเปดหรือรอยตาง ๆ ทั้งอาคารที่คาดวานํ้าจะสามารถเขาได โดยใช

วัสดุกันนํ้า โดยมีสวนสําคัญที่ตองใหความสําคัญไดแก ผนังดานนอกอาคาร สวนเปดหรือชองเปดตาง ๆ ของ

บาน เชน ประตู หนาตาง และพื้นชั้นลางและชองเปดตาง ๆ ทั้งหมดที่ควรทําจากวัสดุที่ทนทานตอนํ้า เชน 

คอนกรีตบล็อก เลือกใชสีและกาวก้ันนํ้า เปนตน 

• การก้ันนํ้าโดยการสรางระบบคูและคันโดยรอบจะเปนการปองกันนํ้าจากที่อ่ืน ๆ ไมใหทวมในพื้นที่ ใน

ขณะเดียวกันนํ้าของเราก็จะตองมีพื้นที่เก็บกักชะลอไวไมใหออกไปภายนอกไปทวมที่อ่ืนดวย มักใชกับการ

ออกแบบชุมชน เชน สรางคูนํ้าโดยรอบหรือมีบึงนํ้าขนาดใหญในโครงการที่ยังสามารถเปนสวนหน่ึงของภูมิ

ทัศนเพื่อความสวยงามและการนันทนาการ นอกจากน้ียังอาจเตรียมพื้นที่บางสวนใหเปน “แกมลิง” ของชุมชน 

โดยยอมใหพื้นที่น้ันมีนํ้าทวมขังไดชั่วคราว หรือโดยการสรางกําแพงขึ้นมาเพื่อไมใหนํ้าเขาในบริเวณบาน ดัง

รูปที่ 2.28  สามารถสรางขึ้นไดจากวัสดุที่หลากหลาย เชน ทําจากคันดินบดอัด ทําจากถุงทราย การกออิฐ

ฉาบปูน การใชแผนไฟเบอรซีเมนตตาง ๆ อาจติดตั้งปมสูบนํ้า สําหรับสูบนํ้าออกจากทอภายในตัวบาน หรือ

สําหรับกรณีที่เกิดการร่ัวซึมเขามา และตองคํานึงถึงนํ้าที่จะเขามาจากใตพื้นดินภายในบานทั้งจากหองนํ้าและ

พื้นที่ซักลาง    
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รูปที่ 2.28  กําแพงก้ันนํ้าจากแผนสมารทบอรดขึ้นโครงดวยเหล็กพับ 

(ที่มา: วสท., 2557) 

 

กลุมที่ 2 การยอมรับนํ้าคือการยอมรับสภาพนํ้าทวม ไมตานทานหรือไมพยายามปดก้ันนํ้าไมใหทวม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนหรือที่อยูอาศัยที่เกาแกไมสามารถยายหรือเปล่ียนที่ตั้งได ในบางคร้ังอาจเรียกวาแนวความคิด 

“การอยูรวมกับนํ้า (live with the flood) แนวความคิดน้ีไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและเปนแนวความคิดแหงการ

ปรับตัวของมนุษยชาติที่ตองประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางแทจริง (Blaikie et al, 1994; Mileti, 1999) มีวิธีการ

ตาง ๆ ไดแก 

• การสรางบานและชุมชนที่ทนทานตอนํ้าทวม แนวความคิดน้ีจะชวยลดความเสียหายและลดคาใชจายในการ

ซอมแซมที่อยูอาศัยและชุมชนหลังนํ้าทวม โดยการปลอยใหนํ้าผานเขาบาน (รูปที่ 2.29) แตเมื่อนํ้าลดแลว

บานจะไมเสียหาย หรือเสียหายนอยที่สุดและทําความสะอาดงาย ซ่ึงจะมีหลักการสําคัญอยู 3 ประการไดแก 

1) เปล่ียนวัสดุประกอบอาคาร (โครงสราง สถาปตยกรรมและวัสดุตกแตงอาคาร) ในสวนที่คาดวาจะถูกนํ้า

ทวมดวยวัสดุทนนํ้า เชน คอนกรีต กระเบื้อง กระจก สแตนเลส พลาสติก หรือปองกันการเสียหาย เชน การ

ทาสารเคลือบกันนํ้าในชิ้นสวนที่เปนไม  2) ยายระบบไฟฟา ปล๊ัก สวิทช เคร่ืองใชไฟฟาราคาแพงที่ตองติดตั้ง

ถาวรไวที่ชั้นสองหรือที่สูงกวาระดับนํ้าทวมที่คาดวาจะเกิดขึ้น 3) ออกแบบอาคารใหนํ้าผานออกไปไดสะดวก 

ไมขัง  4) เตรียมระบบสุขาภิบาลเพื่อปองกันของเสียไหลยอนเขามาภายในบาน หรือการออกแบบผังชุมชน

โดยการปรับระดับพื้นที่ชุมชนใหมีที่สูงที่ต่ํา และจัดวางอาคารเปนกลุม ๆ ซ่ึงจะเปนการวางแผนเพื่อลดระดับ

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อนํ้าทวม รวมถึงการออกแบบภูมสิถาปตยกรรมในชุมชนที่เลือกใชวัสดุที่ยอม

ใหนํ้าซึมลงดินใหไดมากที่สุด เลือกใชตนไมที่ชวยดูดซับนํ้าฝนและเปนพรรณไมพื้นถิ่นที่ทนนํ้าทวม (Douglas 

et al, 2008) เพื่อชวยจัดการกับปริมาณนํ้าผิวดินในชุมชนขนาดเล็ก และปรับขอบถนนใหเปนแบบไมมีขอบ

คัน (curbless street) ชวยใหนํ้าไหลผานลงเสนทางระบายนํ้าไดเร็วและราคาถูกกวาการทําคันถนน 

 
 

รูปที่ 2.29  การปลอยนํ้าผาน 

(ที่มา: FEMA, 2014) 
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• การสรางบานและชุมชนที่สามารถซอมไดงาย เปนแนวความคิดที่ปลอยใหนํ้าเขาบานเชนเดียวกับการสราง

บานและชุมชนที่ทนทานตอนํ้าทวม แตในกรณีน้ีผูอยูอาศัยนองจากจะยอมรับนํ้าทวมแลวยังยอมรับความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการเตรียมการรับมือกับความเสียหายโดยการเลือกใชวัสดุที่ถึงแมจะไมทนนํ้าแตก็

สามารถซอมแซมหรือเปล่ียนใหมไดงาย (flood repairable) หรือสามารถทําไดดวยตนเองเมื่อนํ้าทวม แตทั้งน้ี

เมื่อยอมรับนํ้าและปองกันความเสียหายหรือสามารถปองกันหรือฟนฟูสภาพหลังนํ้าทวมไดงายแลว ขณะนํ้า

ทวมผูอยูอาศัยจําเปนตองสามารถอยูอาศัยในอาคารหรือชุมชนไดดวย ดังน้ันแนวความคิดกลุมน้ีจึงควรทํา

ควบคูไปกับการเตรียมพื้นที่อยูอาศัยขณะนํ้าทวม เชน การยายขึ้นไปอยูชั้น 2 หรือในกรณีบานชั้นเดียวควร

ตอเติมพื้นชั้นลอยไวบางสวน เปนตน    

 

2.5.1 ความเสี่ยงของชุมชนผูมีรายไดนอยกับปญหานํ้าทวมและแนวโนมความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ชุมชนผูมีรายไดนอยหรือชุมชนแออัดน้ันมักเกิดขึ้นและกระจายอยูตามเมืองตาง ๆ ทั่วโลกควบคูไปกับการ

พัฒนาเมืองและประเทศ (โสมสกาว, 2547) เน่ืองจากมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางผูมีรายไดนอยและเมือง 

(ดารณี, 2549; Huchzermeyer, 2011) โดยที่เมืองเปนแหลงงานสําหรับผูมีรายไดนอยและผูที่มีรายไดนอยที่อาศัยใน

ชุมชนแออัดเหลาน้ีเปนสวนสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของเมือง เชน เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนผูชวย

ดูแลและรักษาส่ิงแวดลอมเมืองโดยการเก็บขยะและของเกาซ่ึงเปนการชวยกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากเมืองไดเปนอยาง

ดี เปนตน ปจจุบันประเทศไทยมีชุมชนแออัดกระจายตัวอยูทั่วไปในเขตพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจทั่วประเทศประมาณ 

5,500 ชุมชน มีผูมีรายไดนอยอยูอาศัยประมาณ 6.75 ลานคน (โสภณ, 2557) เชน พื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และเชียงใหม (การเคหะแหงชาติ, 2540) 

ชุมชนแออัดจะมีลักษณะเฉพาะแตกตางไปในแตละภูมิภาคแตส่ิงที่มักจะเหมือนกันคือชุมชนแออัดมักจะถูก

ซอนตัวในพื้นที่ที่เขาถึงลําบาก จึงสงผลทําใหสาธารณูปโภคตาง ๆ ไมเปนไปตามมาตรฐาน (United Nations Habitat, 

2003) เชน การไมมีไฟสองสวางในชุมชน ไมมีระบบดับเพลิง ไมมีทางสัญจรที่รถยนตหรือรถดับเพลิงสามารถเขาถึงได 

ตั้งอยูในพื้นที่ที่ไมมีกรรมสิทธิ์ครอบครองและไมเหมาะสมกับการอยูอาศัย เส่ียงตอการเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ปญหา

สุขภาพอนามัย ปญหาการดํารงชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน พื้นที่ริมคลองระบายนํ้า พื้นที่รกราง 

พื้นที่ใตสะพาน ลักษณะการครอบครองจะมีทั้งการบุกรุกที่สาธารณะ การเชาที่ดินกับเอกชน การเชาที่ดินราชพัชดุ หรือ

ที่ดินของกรมธนารักษ เปนตน (อคินและคณะ, 2542; Huchzermeyer, 2011) สภาพที่อยูอาศยัในชุมชนแออัดสวนใหญ

จะทรุดโทรม ไมคงทนถาวร สภาพแวดลอมในชุมชนไมถูกสุขลักษณะ ระบบสุขาภิบาลไมดี ผูที่อยูอาศัยในชุมชนแออัด

จึงมักมีปญหาในการอยูอาศัยหลายประการ ไดแก ปญหาดานความแออัดและทรุดโทรมของที่อยูอาศัย ปญหาดาน

สภาพที่อยูอาศัยไมมีความมั่นคงแข็งแรง ปญหาความมั่นคงในการอยูอาศัย ปญหาเร่ืองสิทธิในการครอบครองที่ดิน 

เปนตน  

ดวยปญหาตาง ๆ ดังกลาวจึงทําใหชุมชนแออัดไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงในดานตาง ๆ 

มากกวาชุมชนและที่อยูอาศัยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดพายุหรือฝนตกหนักจะทําใหชุมชนแออัดเกิดปญหานํ้า

ทวมบอยคร้ังและเปนปญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับชุมชนแออัดสวนใหญทั่วโลก (Jabeen et al, 2010; Huchzermeyer, 

2011)  ผลที่ตามมาคือการเกิดโรคภัยไขเจ็บ การขาดแคลนอาหาร การขาดแคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

บานชํารุดเสียหายหรือพังลง การไรที่อยูอาศัย ในบางคร้ังจําเปนตองอพยพคนในชุมชนออกนอกพื้นที่ เน่ืองจากสภาพ

ของชุมชนและที่อยูอาศัยไมสามารถรองรับตอพายุหรือภาวะนํ้าทวมน้ันได (United Nations Habitat, 2009) อีกทั้งมี
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ทุนจํากัดในการซอมแซม และฟนคืนสภาพความเปนอยูหลังนํ้าทวม  แตทั้งน้ีระดับความเสียหายและปญหาการ

ดํารงชีวิตของแตละชุมชนยอมมีความแตกตางกันตามสภาพทางกายภาพของชุมชนและที่อยูอาศัยและระดับความ

รุนแรงของนํ้าทวมเชนกัน 

ชุมชนแออัดที่ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาหรือครอมเสนทางระบายนํ้า เชน ชุมชนสามัคคีพัฒนาในอําเภอเมือง

เชียงใหมน้ันตั้งอยูครอมคลองกระแจะซ่ึงเปนเสนทางการระบายนํ้าที่ไหลจากดอยปุย มักจะถูกนํ้าทวมในลักษณะนํ้า

หลากที่มีลักษณะนํ้าไหลแรง ทวมสูงแตทวมไมนานนํ้าก็ลดลง ที่อยูอาศัยในชุมชนสามัคคีพัฒนามักเกิดความเสียหาย

ในสวนของโครงสรางอาคาร (เสา คาน) จนอาคารพังเสียหายมากกวาเกิดการผุกรอนในสวนงานสถาปตยกรรม (สวน

พื้น ผนัง ประตู หนาตาง เปนตน) สําหรับกรณีชุมชนบานสันกู ตั้งอยูที่บอสราง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนแหลงทํารมที่

ใหญที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ชุมชนเปนแองกระทะทําใหทุกปจะเกิดนํ้าทวมขัง ทวมนานและสูงแตนํ้าจะมาไมแรงจะ

เกิดปญหาการผุกรอน การเกิดสนิม ทั้งสวนสถาปตยกรรมและโครงสราง เมื่อทิ้งไวนานอาจทําใหบานพังจากโครงสราง

ที่ผุกรอนได แตสําหรับที่อยูอาศัยชุมชนแออัดที่มีนํ้าทวมที่เกิดจากนํ้าลนตล่ิง เชน ชุมชนกําแพงงาม ที่ตั้งอยูริมคลอง

แมขา ซ่ึงเปนคลองสาขาของแมนํ้าปง จังหวัดเชียงใหม มักถูกนํ้าทวมบอย แตนํ้าไมแรง ลักษณะคอย ๆ ทวมสูงขึ้น 

ระดับนํ้าทวมไมสูงและทวมไมนาน จะพบวาไมคอยเกิดความเสียหายตอที่อยูอาศัยแมวาอาคารจะมีลักษณะโครงสราง

ไมแข็งแรงและใชเศษวัสดุในการกอสรางอาคารก็ตาม 

สําหรับความสามารถในการอยูอาศัยขณะนํ้าทวมน้ันมีความสัมพันธระหวางความสูงของอาคารกับระดับความ

สูงของนํ้าเปนสําคัญ (ณัชวิชญ, 2557) ความสามารถในการอยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นจากรูปแบบที่อยูอาศัยแบบบานชั้นเดียว 

บานชั้นเดียวใตถุนสูง จนกระทั่งเปนบานสองชั้น ดังรูปที่ 2.30-2.32 แตปญหาการใชหองสวมกลับเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ

ที่อยูอาศัย โดยเร่ิมมีปญหาการใชงานไมไดตั้งแตระดับนํ้าทวมสูงประมาณ 0.50 เมตรและไมสามารถใชไฟฟาไดใน

ระดับนํ้าทวม 1.00 เมตรขึ้นไป ทั้งน้ีเน่ืองจากที่อยูอาศัยสวนใหญในชุมชนแออัดถึงแมจะเปนบานใตถุนสูงหรือบานสอง

ชั้นก็ตามแตมักจะสรางหองสวมไวชั้นลางของบานหรือนอกบานและมีสวิทชไฟสองสวางในหองนํ้าน้ัน   

 

 
รูปที่ 2.30  รูปแบบบานชั้นเดียวกับความสามารถในการดํารงชีวติ  

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 
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รูปที่ 2.31  รูปแบบบานใตถุนสูงกับความสามารถในการดํารงชีวติ 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557)  

 

 
 

รูปที่ 2.32  รูปแบบบานสองชั้นความสามารถในการดํารงชีวติ  

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

ถึงแมจะมีรายไดนอยแตผูที่อยูอาศัยในชุมชนก็ยังคงพยายามที่จะปกปองที่อยูอาศัยของตนเองตามศักยภาพ

ที่มีอยูโดยเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง เชน การสรางและปรับปรุงที่อยูอาศัยในชุมชนสามัคคีพัฒนาสวนใหญ

จะยกพื้นชั้นที่ 1 ขึ้นประมาณ 0.80 เมตร เพื่อใหพนจากระดับนํ้าทวมที่เคยเกิดขึ้นเปนประจําทุกป และทําโครงสรางที่

อยูอาศัยใหแข็งแรงมากกวาการเนนวัสดุทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรง ดังรูปที่ 2.33 หรือที่อยูอาศัยในชุมชนบานสันกู

สวนใหญจะยกพื้นโดยการถมพื้นและเปล่ียนวัสดุผนังเปนอิฐบล็อกที่สามารถหาซ้ือไดทั่วไปและเลือกชนิดที่ราคาถูก 

เพียงเพื่อใหสามารถรองรับนํ้าทวมไดในระดับนํ้าทวมปปกติหรือสูงกวาปปกติเล็กนอย ดังรูปที่ 2.34 แตหากจะทําการ

ปรับปรุงมากกวาน้ันจะปรับปรุงเมื่อบานใกลพังหรือเมื่อมีเงิน ดังน้ันหากเกิดนํ้าทวมสูงกวาปกติก็จะไมสามารถรองรับ

ได  ก็จะอพยพไปอยูสถานที่สาธารณะโดยรอบ เชน ตลาด โรงเรียน ชั่วคราวกอน หรือหากใชหองสวมไมไดก็จะ

แกปญหาโดยการขอใชหองสวมของเพื่อนบานที่ขณะน้ันยังสามารถใชไดอยู ถายใสถุง ออกไปใชขางนอกชุมชนที่

ใกลเคียง เชน ตลาด บานคนรูจัก โรงเรียน กรณีที่ใชไฟฟาไมได ก็จะไมใช แตยังสามารถปรุงอาหารได แตกรณีขาด

แคลนนํ้าด่ืมและอาหาร ไมคอยเกิดขึ้นเน่ืองจากระยะเวลาทวมไมนาน และสามารถเดินออกไปซ้ือได และไดรับความ

ชวยเหลือทั่วถึง เน่ืองจากขอไดเปรียบดานที่ตั้งชุมชนที่อยูในเขตเมือง 
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รูปที่ 2.33  ตัวอยางบานในชมุชนสามัคคีพัฒนาที่ยกใตถุนสูง โครงสรางแข็งแรง 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

 
 

รูปที่ 2.34  ตัวอยางบานในชมุชนบานสันกูที่ถมพื้นสูงขึ้น 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

จึงเห็นไดวาการปรับปรุงที่อยูอาศัยจะใชแนวทางการปรับปรุงเพื่อการแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นแตไมเนนวิธีการ

เตรียมการหรือปองกันปญหา ทําใหสามารถรองรับไดสําหรับนํ้าทวมที่เคยเกิดเปนประจําทุกปในแตละพื้นที่เทาน้ัน แต

สําหรับปที่นํ้าทวมสูงผิดปกติก็จะเกิดปญหาอีก แตดวยนาน ๆ จะเกิดซักคร้ัง ชาวบานจึงไมคิดจะปรับปรุงดวยเหตุผล

ทางดานการเงินและไมอยากลงทุน เพราะถานาน ๆ เกิดขึ้นคร้ังก็สามารถอยูได และคิดวาถาอะไรเสียหายคอยเปล่ียน

หรือซอม ทําใหเห็นไดวาที่ผานมาหลายครัวเรือนในชุมชนแออัดไดพยายามที่จะปกปองที่อยูอาศัยและการดํารงชีวิต

ของตนเองตามกําลังทรัพย ภูมิปญญาและความรูที่มีอยู ซ่ึงอาจไมใชการแกปญหาที่สามารถรองรับความเส่ียงตอการ

เกิดภาวะนํ้าทวมในอนาคตได แมหลายภาคสวนจะมีการศึกษาลักษณะที่อยูอาศัยสําหรับอนาคตที่ชวยใหผูอาศัย

สามารถดํารงชีวิตอยูไดเมื่อเกิดนํ้าทวมขางตน แตแนวทางเหลาน้ันไมไดถูกออกแบบมาใหสอดคลองกับสภาพทาง

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของผูมีรายไดนอยในชุมชนแออัด  

จากเหตุการณนํ้าทวมในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2554 สงผลใหเกิดความกังวลกับปญหานํ้าทวมที่อาจจะ

รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทําใหแนวคิดการเลือกหรือสรางที่อยูอาศัยเปล่ียนไป ไดแก การเลือกทําเลที่ตั้งชุมชนหรือที่อยู

อาศัยที่นํ้าไมทวม ความตองการรูปแบบที่อยูอาศัยแนวสูง เชน ที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผู

อยูอาศัยใหความสําคัญกับการออกแบบที่คํานึงถึงระบบตาง ๆ ที่อยูภายในอาคารที่สามารถรองรับนํ้าทวมได เชน 

ระบบไฟฟา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ รวมถึงการเลือกใชวัสดุในการกอสรางที่ทนทานนํ้ามากขึ้นดวย นอกจากน้ียัง

พยายามหาวิธีการและเทคโนโลยีที่เก่ียวของเพื่อใชในการปองกันนํ้าทวม และจะพิจารณามาตรการในการปองกันนํ้า

ทวมของโครงการและหนวยงานในพื้นที่รวมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือสรางที่อยูอาศัย ทําใหเจาของโครงการหรือผูที่

มีสวนเก่ียวของกับการจัดการชุมชนจําเปนตองเตรียมการเพื่อปองกันปญหานํ้าทวมในอนาคตดวย (ธอส., 2555)     
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เมื่อพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลคาดการณภูมิอากาศ24

25 และ

พิจารณาในหวงอนาคต (พ.ศ.2593-2612) พบวา ปริมาณฝนรวมเฉล่ียรายปเพิ่มขึน้บางเล็กนอย แตปริมาณฝนตกหนัก

ที่มีรอบการเกิดซํ้า 2 ป 5 ป 10 ป 20 ปและ 50 ป น้ัน มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากในเกือบทุกกรณี และเมื่อนําขอมูล

ปริมาณฝนดังกลาวมาทําการวิเคราะหเชิงอุทกวิทยา ก็ไดผลที่แสดงใหเห็นถึงสถานการณนํ้าทวมในพื้นที่ศึกษาน้ันมี

แนวโนมที่จะรุนแรงมากขึ้น  

ตารางที่ 2.6   ตารางแสดงปริมาณฝนตกหนัก (ฝนตกสะสม 3 วัน) ที่มีรอบการเกิดซํ้า 2 ป 5 ป 10 ป 20 ป และ 50 ป 

ของอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

Return Period  ฝนสะสม 3 วัน 2 5 10 20 50 

ECHAM5 A1B : 1990 – 2009 (มม.) 86 143 210 309 514 

ECHAM5 A1B : 2050 – 2069 (มม.) 82 176 314 560 1,204 

% การเปล่ียนแปลง -4 +23 +50 +81 +134 

ที่มา: ประมวลผลโดย SEA START RC (2016) 

 

การที่ชุมชนผูมีรายไดนอย หรือชุมชนแออัดในกรณีศึกษาที่จังหวัดเชียงใหมน้ี ตองตกอยูภายใตความเส่ียง

จากภาวะนํ้าทวมบอยคร้ังภายใตสภาพอากาศแปรปรวนในปจจุบัน และความเส่ียงที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ี เปนเร่ืองที่ชุมชนจะตองตระหนักและแสวงหาแนวทางปรับตัวที่เหมาะสม เพื่อให

ชุมชนมีความมั่นคงโดยสามารถรับมือกับภาวะนํ้าทวมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกวาเดิม    

 

2.5.2 แนวทางการปรับตัวของชุมชนผูมีรายไดนอยตอการเปล่ียนแปลงภาวะนํ้าทวมใน

อนาคต: กรณีศึกษาชุมชนผูมีรายไดนอยในจังหวัดเชียงใหม 

ความเขาใจถึงลักษณะนํ้าที่ทวม สภาพพื้นที่ตั้งชุมชนและที่อยูอาศัยมีความจําเปนตอการออกแบบที่ประหยัด

และสามารถรองรับนํ้าทวมไดดีภายใตขอจํากัดตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ กายภาพและสังคมของผูมีรายไดนอย นํามาซ่ึง

แนวคิดในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและครัวเรือนในการรับมือกับสถานการณเส่ียงนํ้าทวม โดยการสราง

ความมั่นคงเขมแข็งทางดานกายภาพใหกับชุมชนและครัวเรือนภายใตแนวความคิดหลักคือการยอมรับและอยูรวมกับ

นํ้า โดยใชการออกแบบการกอสรางบานและชุมชนที่ทนทานตอนํ้าทวม ภายหลังจากนํ้าลดแลวจะไมมีความเสียหาย 

หรือ ซอมไดงาย รวมทั้งการเตรียมพื้นที่อยูอาศัยในชวงที่นํ้าทวมโดยเฉพาะรูปแบบบานชั้นเดียวซ่ึงพบมากกวา 80 

เปอรเซ็นต ในชุมชนผูมีรายไดนอยทั่วไป (ณัชวิชญ, 2557)  โดยการผสมผสานแนวความคิดการออกแบบที่อยูอาศัย

และชุมชนทั่วไปที่กลาวไวขางตนเขากับภาวะนํ้าทวมในพื้นทีแ่ละสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนและชมุชนผูมีรายไดนอย

ทําใหไดแนวความคิดใหมในการออกแบบชุมชนและที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย 3 สวนที่เชื่อมโยงกันดังน้ี 

1) Eco-robust design เปนการออกแบบบานและชุมชนที่ทนทานตอลักษณะนํ้าทวมเทาที่จําเปนตาม

แนวทางของผูมีรายไดนอย ประเด็นสําคัญของแนวความคิดน้ีนอกจากการปลอยใหนํ้าผานและ

ปองกันความเสียหายจากนํ้าทวมแลวยังเนนการประหยัดคาใชจายดวย โดยการออกแบบเพื่อปองกัน

การเกิดความเสียหายที่คํานึงลักษณะเฉพาะของชุมชนและครัวเรือนน้ัน ๆ สอดคลองกับลักษณะนํ้า

25 ขอมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM5  ตามภาพฉายอนาคตการเพิ่มขึ้นของระดับ CO2 แบบ A1B และคํานวณเพิ่มรายละเอียด

โดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS ประมวลผลโดย SEA START RC (2016) 
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ทวม และราคาไมแพง ดังน้ันรูปแบบที่อยูอาศัยจึงไมจําเปนตองเปนบานกออิฐฉาบปูนโครงสราง 

คสล. 2 ชั้นเสมอไปจึงจะสามารถอยูรวมกับนํ้าและทนทานนํ้าทวมได เชน การออกแบบที่อยูอาศัยใน

ชุมชนสามัคคีพัฒนาที่มีนํ้าทวมลักษณะนํ้าหลาก เจาของบานไมจําเปนตองกอสรางที่อยูอาศัยใหเกิด

ความทนทานในทุกสวน แตควรเนนความแข็งแรงอาคารเพื่อตานแรงนํ้า เชน เลือกใชเสาและคาน ที่

ทําจากคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรือไมเน้ือแข็งและมีสวนฐานรากรองรับ โดยที่วัสดุประกอบทาง

สถาปตยกรรมเชน พื้น ผนัง ประตูหรือหนาตาง อาจเปนวัสดุที่ไมทนทานหรือเปนเศษวัสดุเหลือใชก็

ไดแตควรยึดติดใหแนนหนาแข็งแรง และควรเปนรูปแบบบานชั้นเดียวใตถุนสูงเพื่อปลอยใหนํ้าผาน

เร็ว หรือชุมชนที่นํ้าทวมขังดังเชนชุมชนบานสันกูไมจําเปนตองเนนความแข็งแรงของอาคารแตตอง

คํานึงความทนทานตอนํ้าของวัสดุกอสราง เชน การผุกรอน การเกิดสนิมหรือการบวมนํ้า ทั้งสวน

สถาปตยกรรมและโครงสราง โดยเนนการเลือกใชวัสดุราคาถูก หาไดงาย มีขายที่รานวัสดุกอสรางใน

พื้นที่ เชน อิฐบล็อก สังกะสี กระเบื้องแผนเรียบ เปนตน แตสําหรับชุมชนกําแพงงามอาจไม

จําเปนตองปรับปรุงที่อยูอาศัยเพื่อปองกันความเสียหายใด ๆ เพราะลักษณะนํ้าทวมไมนานและไม

แรง  

2) Eco-repairable design เปนการออกแบบที่นอกจากจะยอมรับนํ้าทวมแลวยังยอมรับความเสียหายที่

จะเกิดขึ้นหลังนํ้าทวมดวย สวนใหญจะเกิดกับวัสดุทางสถาปตยกรรมแตสามารถฟนฟู ซอมแซม

กลับคืนสูสภาพเดิมไดงาย รวดเร็วและราคาถูก สมาชิกในชุมชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 

เชน ชุมชนบานสันกูที่นํ้าทวมขังอาจเลือกออกแบบเฉพาะโครงสรางอาคารใหทนตอการผุกรอน แต

ยังคงใชวัสดุที่ไมทนนํ้าหรือความชื้น เชน ผนังไมไผสาน (รูปที่ 2.35) ผนังไมอัด (รูปที่ 2.36) เปนตน 

เน่ืองจากมีราคาถูก นํ้าหนักเบา หาไดงายในพื้นที่ สะดวกตอการขนยาย  และติดตั้งงายซ่ึงเจาของจะ

สามารถเปล่ียนผนังไดเอง   

 

 
 

 

รูปที่ 2.35  ผนังไมไผสาน 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

รูปที่ 2.36  ผนังไมอัด 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

3) Eco-adjustable design เปนการออกแบบเพื่อการเตรียมพื้นที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในชุมชน

สําหรับการดํารงชีวิต ไดแก การกินอยูหลับนอน มีหองขับถาย มีนํ้าและไฟฟาใช เปนตน ภายใต

ลักษณะนํ้าทวมตาง ๆ โดยไมตองลงทุนสรางเผื่อไวมาก เพื่อความประหยัด โดยการออกแบบส่ิงของ 

องคประกอบอาคารและสภาพแวดลอมในที่อยูอาศัยในชีวิตปกติใหสามารถปรับเปล่ียนใชไดในเวลา

นํ้าทวมดวย โดยยกตัวอยาง Eco-adjustable design สําหรับบานชั้นเดียวและชุมชน เพื่อใหสามารถ

กินอยูหลับนอนไดในระดับนํ้าทวมไมเกิน 1.00 เมตร  4 แบบ ไดแก  

o แบบที่ 1 ปรับใชเฟอรนิเจอรที่มีอยู ผูมีรายไดนอยควรมีอุปกรณหรือส่ิงของภายในบาน เชน

โองนํ้าขนาดเล็ก โตะ ตู เตียง ชั้นวางของ เปนตน ที่มีความสูงระหวาง 0.80 - 1.00 เมตร และ
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มีความแข็งแรง นอกจากน้ี อุปกรณอาคาร เชน ฝาบานสวนลาง บานประตูตูเส้ือผา บานประตู-

หนาตาง ควรใชบานพับที่สามารถถอดประกอบได ดังรูปที่ 2.37 เพื่อใหเคล่ือนยายและ

สามารถนํามาจัดเรียงเปนพื้นที่ยกสูงที่สามารถใชสอยไดชวงเวลาที่นํ้าทวม โดยผูอยูอาศัยควร

ลองนํามาจัดเรียงและตรวจสอบความแข็งแรงไวกอนเมื่อนํ้าทวมจะสามารถดําเนินการ

โดยสะดวก และเมื่อนํามาจัดเรียงแลวควรมขีนาดพื้นทีเ่พียงพอตอการใชเปนพื้นที่อยูอาศัยชวง

นํ้าทวม (รูปที่ 2.38) หรือแกปญหาทางสัญจรในกรณีชุมชนขนาดเล็ก ผูอยูอาศัยอาจนํา

เฟอรนิเจอรเหลาน้ันมาทําเปนทางเดินชั่วคราวในชุมชนในชวงนํ้าทวมได (รูปที่ 2.39) 

 

 
 

รูปที่ 2.37  ประต-ูหนาตาง สามารถถอดประกอบได 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.38  การจัดเรียงเฟอรนิเจอรเปนพื้นที่กินอยูหลับนอนชวงนํ้าทวม 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

 
 

รูปที่ 2.39  การจัดเรียงเฟอรนิเจอรเปนทางสัญจรในชุมชนขนาดเล็กชวงนํ้าทวม 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 
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o แบบที่ 2 การสรางชั้นลอยเคล่ือนที่ ในกรณีที่ยังไมมีเฟอรนิเจอรที่มีความสูงพอ แทนที่จะไปซ้ือ

เฟอรนิเจอรใหมราคาแพง ผูมีรายไดนอยสามารถสรางชั้นลอยเคล่ือนที่ โดยการใชโครงสราง

เหล็กฉาก หรือทอเหล็กมาทําเปนโครงชั้นลอย พื้นทําดวยไมอัด สามารถนํามาจัดเรียงเปน

พื้นที่ใชสอยไดเมื่อนํ้าทวมและสามารถใชเปนชั้นวางของไดในเวลาที่นํ้าไมทวม หากมีพื้นที่

จํากัดอาจทําโครงชั้นเตรียมไวและนําออกมาประกอบใชเมื่อนํ้าทวมในกรณีน้ีอาจใชบานประตู-

หนาตาง ฝาตูเส้ือผาทําเปนพื้น ดังรูปที่ 2.40  หรือแกปญหาทางสัญจรในกรณีชุมชนขนาดเล็ก 

ผูอยูอาศัยชั้นลอยเหลาน้ันมาทําเปนทางเดินชั่วคราวในชุมชนในชวงนํ้าทวมไดเชนเดียวกัน 

(รูปที่ 2.41) 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.40  การเตรียมชั้นลอยไวและนํามาประกอบเปนพื้นที่ใชสอยเมื่อนํ้าทวม 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

 
 

 
   

รูปที่ 2.41  การเตรียมชั้นลอยไวและนํามาประกอบเปนทางสัญจรในชุมชนเมื่อนํ้าทวม 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

   

o แบบที่ 3  การเตรียมโครงสรางรอไว เชน 

 สําหรับที่อยูอาศัย สามารถเตรียมแทนรองรับพื้นชั้นลอยฝากไวกับเสา เปนการเตรียมที่

วางพื้นสําหรับเปนพื้นที่ใชสอยในกรณีที่นํ้าทวม โดยทําคานไมหรือเหล็กยึดติดกับเสาบาน 

ดังรูปที่ 2.42 เมื่อนํ้าทวมจึงนําสวนตงและพื้นมาวาง ซ่ึงอาจใชวัสดุที่มีอยูภายในบาน เชน 

ประตู หนาตาง พื้นเตียง ไมพื้น หรือไมกระดาน หรือ ไมอัด ในกรณีน้ีจําเปนตองคํานึงถึง

ความแข็งแรงของเสาบานเดิมและระยะหางของเสาที่จะใชวางตงพื้นไมควรเกิน 3 เมตร 

เพื่อใหมีความแข็งแรงและสามารถใชไดอยางปลอดภัยเมื่อนํ้าทวม 
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รูปที่ 2.42  ตัวอยางการเตรียมโครงสรางคานพื้นแบบวางบนจุดรองรับบนเสาไม  

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

 สําหรับที่อยูอาศัย สามารถเตรียมพื้นแขวน โดยการทําจุดรองรับแบบยึดแขวนคาน (อะเส) 

รวมกับการทําโครงสรางคานยึดเสาดานหน่ึง ดังรูปที่ 2.43 ในกรณีน้ีควรใชเมื่อระยะหาง

ของเสาที่จะใชในการวางตงพื้นกวางกวา 3 เมตร และมีโครงสรางหลังคา (คาน) ที่แข็งแรง

เพียงพอที่สามารถจะรองรับนํ้าหนักพื้นได รวมทั้งพิจารณาความสมบูรณของคาน (รูปทรง

และวัสดุ) ประกอบกัน  โดยทําจุดยึดแขวนที่คานหลังคาบาน วัสดุที่ใชรับแรงดึงสําหรับ

แขวนอาจใชทอ พีวีซี ขนาดไมนอยกวา 1-1/2" ชั้นคุณภาพ 13.5 เชือกไนลอน 6 

มิลลิเมตร เหล็กสลิงหรือเหล็กเสนขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร เปนตน 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.43  ตัวอยางการเตรียมโครงสรางคานพื้นแบบแขวนกับคานหลังคา 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

 สําหรับชุมชน สามารถเตรียมโครงสรางทางสัญจรไว และเตรียมชิ้นสวนพื้นทางสัญจรไว

ประกอบเปนทางเดินเมื่อเวลานํ้าทวม ในกรณีน้ีเหมาะสําหรับชุมชนที่นํ้าทวมอยางชา ๆ 

ระดับความสูงของนํ้าคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้น และคนในชุมชนตองมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจ

เพราะตองออกมาชวยกันประกอบทางเดินเมื่อเห็นวาระดับนํ้าเพิ่มสูงขึ้นและตองพิจารณา

ความเหมาะสมของพื้นที่ประกอบดวย  แตวิธีการน้ีสามารถรองรับระดับนํ้าทวมไดหลาย

ระดับและสูงไดถึง 2.50 เมตร ในเวลาปกติยังใชพื้นดานลางได ไมเกะกะ ดังรูปที่ 2.44   
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รูปที่ 2.44  ตัวอยางการเตรียมโครงสรางทางสัญจรดวยเสาคอนกรีต 

(ที่มา: ณัชวิชญ, 2557) 

 

ภาคครัวเรือนและที่อยูอาศัยเปนภาคหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดังน้ันผูอยูอาศัย

จึงจําเปนตองมีการเตรียมตัวรับมือบนพื้นฐานความเปนไปไดและความสามารถในการปรับตัวของแตละครัวเรือนและ

ชุมชน นอกจากน้ียังควรพิจารณาควบคูกับระดับความรุนแรงและลักษณะของปญหาที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการเปล่ียน

ภูมิอากาศในอนาคตในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุทกภัยที่จัดไดวาเปนภัยพิบัติที่กอใหเกิดปญหากับภาค

ครัวเรือนและที่อยูอาศัยมากที่สุด ในเบื้องตนผูอยูอาศัยควรเตรียมการเพื่อรองรับปญหาใหสูงกวาระดับความรุนแรง

สูงสุดที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชนและครัวเรือนในอดีต แตสําหรับกลุมคนผูมีรายไดนอยที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดแลวกลับมี

ทางเลือกไมมากนักในการเตรียมรับมือความเส่ียงเหลาน้ี เน่ืองจากขอจํากัดทั้งทางดานเศรษฐกิจ สภาพทางกายภาพ

ของที่อยูอาศัย และทําเลที่ตั้งจึงถูกจัดวาเปนกลุมเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ดังน้ันการปรับตัวให

ชุมชนสามารถรับมือกับความเส่ียงนํ้าทวมไดดีขึ้นโดยใชแนวคิด การยอมรับนํ้าโดยปลอยใหนํ้าทวมแตลดความเสียหาย

และยังคงสามารถอยูอาศัยได โดยใชวิธีการออกแบบอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหสามารถรองรับ

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดเทาที่จาํเปน ไดแก Eco-robust design, Eco-repairable design และ Eco-adjustable design 

บนพื้นฐานรายละเอียดของครัวเรือนและชุมชนอยางแทจริง แนวคิดน้ีจะเกิดประโยชนตอชุมชนและครัวเรือนของผูมี

รายไดนอยทั้งในปจจุบันรวมทั้งสามารถลดโอกาสเส่ียงที่จะเกิดความเดือดรอนจากภาวะนํ้าทวมที่อาจจะเปล่ียนแปลง

ความรุนแรงในอนาคตได 

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทําใหชุมชนและครัวเรือน

จําเปนตองมีการเตรียมพรอมดานที่อยูอาศัยหรือส่ิงกอสรางเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดภายใตสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น แตการเตรียมตัวเพื่อรับมือดังกลาวจําเปนตองคํานึงถึง

ศักยภาพในการปรับปรุงหรือกอสรางที่อยูอาศัยและชุมชน (1) ที่เชื่อมโยงกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก 

สภาพพื้นที่และบริบทโดยรอบ (2) กฎระเบียบที่เก่ียวของกับพื้นที่น้ัน ๆ (3) และระดับความรุนแรงและลักษณะของภัย

พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศในอนาคต (4) ทําใหเกิดแนวความคิดและแนวทางการปรับตัวที่

แตกตางกัน ดังเชนกรณีการปรับตัวสําหรับกลุมคนผูมีรายไดนอยที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดเพื่อเตรียมรับมือกับ

สถานการณนํ้าทวมในอนาคต เขาเหลาน้ีอาจมีทางเลือกสําหรับการปรับตัวไมมากนักเน่ืองจากขอจํากัดทั้งทางดาน

เศรษฐกิจของครัวเรือน สภาพทางกายภาพของที่อยูอาศัยที่ไมมั่นคงถาวร ขอจํากัดดานสิทธิในการอยูอาศัย รวมถึง

ทําเลที่ตั้งที่มักจะอยูในพื้นที่ที่มีความเส่ียงตอการเกิดอุทกภัยไดงาย แตหากมีการนําแนวความคิดในการออกแบบ

กอสรางที่อยูอาศัยและชุมชนเพื่อปองกันนํ้าทวมที่มีอยูมาวิเคราะหรวมกับปจจัยทั้ง 4 ประการขางตนที่เก่ียวของกับ

ครัวเรือนและชุมชนผูมีรายไดนอย ไดแก รายละเอียดของครัวเรือนและชุมชนผูมีรายไดนอย สภาพที่อยูอาศัยและการ

ใชพื้นที่โดยรอบ กฎระเบียบของชุมชน และลักษณะนํ้าทวมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จะสามารถสรางแนวทางเพื่อการ

ปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชแนวความคิดการยอมรับนํ้าโดยปลอยใหนํ้าทวมแตลดความเสียหายและ

ยังคงสามารถอยูอาศัยได โดยใชวิธีการออกแบบอยางประหยัดและสามารถรองรับปญหานํ้าทวมที่อาจจะเกิดขึ้นได

เทาที่จําเปน สามารถสรุปเปนแนวคิดได 3 ลักษณะที่เชื่อมโยงกันไดแก Eco-robust design Eco-repairable design 
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และ Eco-adjustable design โดยเนนการลงทุนนอยแตกอใหเกิดประโยชนใชสอยตอชุมชนและครัวเรือนของผูมีรายได

นอยอยางคุนคาทั้งในสภาวะปกติที่นํ้าไมทวมรวมทั้งสามารถลดโอกาสเส่ียงที่จะเกิดความเดือดรอนจากภาวะนํ้าทวมที่

อาจจะเปล่ียนแปลงความรุนแรงในอนาคต มากกวาการสรางส่ิงกอสรางสําหรับการใชงานในขณะนํ้าทวมเพียงอยาง

เดียว  ทําใหเห็นไดวาแนวความคิดเร่ืองการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตของภาคครัวเรือน

และชุมชนจะไมมสูีตรสําเร็จตายตัว ผูอยูอาศัยหรือเจาของอาคารจําเปนตองมกีารประยกุตแนวความคิดที่มีอยูหรือสราง

แนวความคิดใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของแตละครัวเรือนและชุมชนซ่ึงมีความแตกตางกันถึงแมจะ

เปนครัวเรือนหรือชุมชนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกันก็ตาม 

 

2.6 สรุป 

 การพิจารณาถึงจัดทําแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศน้ีอาจพจิารณาตามกรอบแนวคิดของ 

UNDP (2002) ซ่ึงระบุแนวทาง 4 ประการที่พึงพิจารณาไวดังน้ี คือ 

1. คํานึงถึงการปรับตัวตอภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงในระยะส้ันเปนพื้นฐานในการ

วางแผนเพื่อลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาว  

2. คํานึงถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของการพัฒนา 

3. พึงตระหนักวาการปรับตวัน้ันเกิดขึ้นไดในทุกระดับของสังคม 

4. พึงตระหนักวาทั้งยุทธศาสตรหรือแนวทางการปรับตัวและกระบวนการที่จะนําไปสูการขับเคล่ือนการ

ปรับตัวใหเกิดขึ้นไดเปนรูปธรรมน้ันมีความสําคัญเทาเทยีมกัน 

กรณีการปรับตัวของการตั้งถิ่นฐานตอการเปล่ียนแปลงความเส่ียงจากภาวะนํ้าทวมที่อาจทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นในอนาคตภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตามที่ไดอธิบายในบทน้ี ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการ

วางแผนการปรับตัวในหลายระดับของการตั้งถิ่นฐาน ตั้งแตระดับมหานคร เมืองขนาดเล็ก และชุมชน-ครัวเรือน ซ่ึงมี

บริบทในการปรับตัวที่แตกตางกัน และมีแนวทางในการดําเนินการที่แตกตางกันไปภายใตกรอบเงื่อนไขและโครงสราง

การตัดสินใจที่แตกตางกัน โดยพิจารณาจากประเด็นความเส่ียงที่เมือง/ชุมชนเผชิญอยู และขยายกรอบการมองความ

เส่ียงออกไปในอนาคตระยะยาวภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง

และชุมชนน้ัน ๆ โดยมีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มความมั่นคงทนทาน (Resilience) ของเมือง/ชุมชนตอความเส่ียงที่อาจจะ

เปล่ียนไปในอนาคต ทั้งน้ีไดพิจารณาในบริบทของแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อยกระดับความเปนอยู

ของชุมชนและเพื่อใหเมืองรองรับความเส่ียงไดมากขึ้น ซ่ึงแนวทางการดําเนินการของแตละพื้นที่อาจมีความแตกตาง

กันไปตามสภาพความเส่ียงและตลอดจนความซับซอนของสภาพเศรษฐกิจสังคมของแตละพื้นที่ 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรและแนวทางการปรับตัวเหลาน้ีมีความแตกตางกันไปตามลักษณะโครงสรางของการ

ตัดสินใจและหนวยงานที่เก่ียวของในทางปฏิบัติ ทั้งน้ีในสังคมที่มีโครงสรางที่ซับซอนและมีกลุมเส่ียงที่หลากหลายซ่ึง

อาจเผชิญความเส่ียงที่แตกตางกันน้ันจะตองใหความสําคัญกับการวางแผนโดยการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาถึง

ภาพรวมของความเส่ียงใหถองแท เพื่อใหการกําหนดแนวทางการปรับตัวสามารถหลีกเล่ียงการสงผานความเส่ียงจาก

กลุมหน่ึงไปสูอีกกลุมหน่ึง ทั้งน้ี ประเด็นที่สําคัญในการผลักดันนโยบายการปรับตัวในระดับมหานครและเมืองคือ การ

สรางเจตจํานงในทางการเมือง (Political will) หรือความปราถนาและความมุงมั่นของฝายการเมืองที่จะทําใหเกิด

นโยบายที่ชัดเจน  และในระดับชุมชน-ครัวเรือนคือ การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการดําเนินการตอแผนงาน

ที่ครอบคลุมอนาคตระยาว ซ่ึงจะนําไปสูความตั้งใจในการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการลงทุนดําเนินการปรับตัว

ตางๆ ในที่สุด 
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การควบรวมการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเขาสูกระแสหลักของการวางแผนพัฒนาเมืองเปนเร่ือง

ที่มีความซับซอน โดยประเด็นทางนโยบายที่จะตองคํานึงในดานการบริหารงานภาครัฐของเมือง (urban governance) 

(Blanco et al, 2011) คือ 1) การประสานงานทางตั้ง (vertical coordination) ระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดการ

ขับเคล่ือนทั้งระดับชาติ จังหวัดและทองถิ่น ในดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเติบโตของเมือง และ 2) การ

ประสานงานทางราบ (horizontal coordination) ระหวางหนวยงานในระดับเมืองขนาดใหญ (metropolitan) เพื่อใหการ

ขยายตัวและการควบคุมการโตของเมือง สอดคลองกับอํานาจการบริหารเมืองของพื้นที่โดยรอบ 3) การประสานงาน

ทางราบขององคการปกครองสวนทองถิ่น (local government) เพื่อใหทองถิ่นบริหารจัดการเมืองและลดผลกระทบตอ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไปพรอม ๆ กันได นําประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศควบรวมกับการพัฒนาเมืองดาน

ตาง ๆ ที่อยูในอํานาจของทองถิ่น และสามารถนําไปปฏิบัติไดถึงแมจะมีการบริหารจัดการเมืองแบบแยกสวนอยูก็ตาม 

4) กรอบดานกฎหมายไมเพียงพอ ในระบบของการจัดการสิทธิการครอบครองที่ดินควรพิจารณาประเด็นดาน

ส่ิงแวดลอมและสังคมดวย 

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและเก่ียวของกับการตัดสินใจในการ

ดํารงชีวิต ซ่ึงสะทอนบรรทัดฐานสังคม (social norms) ที่เปนอยู ดังน้ันการปรับตัวมิไดสามารถทําไดอยางอิสระ แตอยู

ภายใตกระบวนการทางสถาบัน (institutional process) เชน กฎเกณฑ สิทธิในที่อยูอาศัย และบรรทัดฐานทางสังคมใน

บริบทน้ัน สวนการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการปรับตัวน้ัน มิไดแยกขาดจากกระบวนการตัดสินใจอ่ืน ๆ โดยยังเก่ียวของ

กับการเปล่ียนแปลงดานประชากร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีการส่ือสาร การปกครอง 

ขอตกลงทางสังคม และระบบการไหลเวียนของทุนในสังคมโลก ดังน้ัน ความพยายามที่จะแยกขาดการปรับตัวเพื่อ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจากการตดัสินใจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูจงึเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การ

ปรับตัวอาจจะมาจากเหตุผลโดยตรงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือมาจากความตองการยกระดับทางเศรษฐกิจ

และสังคมโดยมีผลทางออมใหรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศไดดีขึ้นก็เปนได ตัวอยางเชน การตัดสินใจของชุมชน

ในการยายชุมชนออกจากพื้นที่เส่ียงภัยนํ้าทวม อาจจะมิไดมาจากเหตุผลนํ้าทวมโดยตรง แตเก่ียวกับเหตุผลเร่ืองความ

มั่นคงของที่ดินแลวพิจารณาเร่ืองพื้นที่ปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐาน ผลลัพธที่ไดอาจจะเปนไปเพื่อรับมือระยะส้ันหรือระยะ

ยาวก็เปนได   นอกจากน้ัน การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศยังเปนการตัดสินใจในหลายระดับที่

แตกตางกัน ไมวาจะมาจากระดับบุคคล องคกร กลุมสังคม หรือจากภาครัฐในระดับตาง ๆ เหลาน้ีจึงเปนสาเหตุให

พิจารณาประเด็นการปรับตัว (attributing adaptation) เขาไปสูกระบวนการตัดสินใจในระดับตาง ๆ จึงมิใชเปนเร่ืองที่

สามารถทําไดในระบบการตัดสินใจแบบเดิม (Adger, et al, 2005) 

ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภาวะอากาศแปรปรวนน้ีมักจะเปนประเด็น

ที่จุดความสนใจใหเกิดความตองการการปรับตัวในแงของการปรับตัวตอสภาพอากาศรุนแรงซ่ึงนําไปสูภัยพิบัติ เชน นํ้า

ทวม ภาวะแหงแลง พายุ เปนตน โดยเปนการพิจารณาถึงความเส่ียงและการปรับตัวในบริบทของเมืองและชุมชนน้ัน ๆ 

เปนหลัก อยางไรก็ดี การคิดถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวในแงของการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคง

น้ัน เปนเร่ืองที่ยังจะตองพิจารณาใหรอบดานกวาน้ี โดยพิจารณาถึงความสัมพันธขามพื้นที่และภาคสวน โดยเฉพาะ

ความสัมพันธระหวางเมืองและพื้นที่ชนบท เชน การที่เมืองน้ันจะตองพึ่งพาบริการของระบบนิเวศ (ecosystem 

services) จากภายนอกหรือในพื้นที่ชนบทหรือ ความเชื่อมโยงดานพลวัตของเศรษฐกิจสังคมที่เมืองหรือชุมชนมีกับ

ระบบเศรษฐกิจสังคมตางพื้นที่ เปนตน การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่สงอาจผลตอระบบนิเวศที่จะตองหลอเล้ียงเมือง 

และ/หรือ ระบบเศรษฐกิจสังคมในตางพื้นที่ตลอดจนพลวัตของพื้นที่ชนบทที่มีตอบริการของระบบนิเวศที่เมือง

จําเปนตองใช อาจสงผลตอความเส่ียงของเมืองทั้งในเชิงกายภาพและระบบเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่เมือง ซ่ึงตองการ

แนวทางการปรับตัวเชนเดียวกับการปรับตัวตอสภาพอากาศรุนแรงเชนเดียวกัน ซ่ึงประเด็นน้ียังไมมีการศึกษาในระยะ

ที่ผานมา และอาจถือวาประเด็นดังกลาวน้ีเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อสรางองคความรูดานการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงในอนาคตตอไป 
2-57 

 



2.7 เอกสารอ้างอิง 

กรมชลประทาน.  2557.  ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าเพื่อการเตือนภัยนํ้าทวมจงัหวัด

เชียงราย.  (Online).  สืบคนเมื่อ 14 มกราคม 2557 จาก http://imine.biz/imine_mixkey/index.php 

กรมพัฒนาที่ดิน.  2557.  สํานักสํารวจและวจิัยทรัพยากรดิน: ความรูเร่ืองดิน.  (Online).  สืบคนเมื่อ 20 มกราคม 

2557 จาก http://oss101.ldd.go.th. 

กรมอุตุนิยมวิทยา.  2557.  หนังสืออุตุนิยมวทิยา ภัยธรรมชาติ: อุทกภัย.  (Online).  สืบคนเมื่อ 20 มกราคม 2557 

จาก http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=70  

การเคหะแหงชาติ.  2540.  มาตรฐานที่อยูอาศัยและส่ิงแวดลอม.  กองวิจยัการกอสราง, ฝายวิจยัการกอสราง, 

กรุงเทพฯ. 

ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล.  2549.  กระบวนการกลายเปนเมืองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา. 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร. 

โชตไิกร ไชยวจิารณ.  2546.  วศิวกรรมชลศาสตร.  พิมพคร้ังที ่1, สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญี่ปุน), กรุงเทพมหานคร. 

ณัชวิชญ ติกุล.  2557.  การพัฒนารูปแบบชุมชนและที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรับมือกับ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษานํ้าทวม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: 

กรุงเทพมหานคร. 

ธอส.  2555.  ตลาดที่อยูอาศยัและตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยป 2555 และแนวโนมป 2556.  ฝายวิชาการ, ธนาคารอาคาร

สงเคราะห . 

ธนวัฒน จารุพงษสกุล.  2554.  โลกรอนสุดขั้ว วิกฤติอนาคตประเทศไทย.  สํานักพมิพฐานบุคส; กรุงเทพฯ.  294หนา 

วนารัตน กรอิสรานุกูล. 2556.  รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ โครงการ แนวทางการการวางแผนดานผังเมืองเพื่อรองรับ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาปญหานํ้าทวมและแนวทางการจัดการนํ้าทวมใน

เขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ. 

ศุภกร ชินวรรโณ, วิริยะ เหลืองอราม, เฉลิมรัฐ แสงมณี และจฑุาทิพย ธนกิตติ์เมธาวุฒิ.  2552.  รายงานฉบบัสมบูรณ 

โครงการ การจําลองสภาพภูมิอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพื้นทีข่างเคียง.  สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ. 

สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.).  2557.  โลกรอน: ทานพรอมรับมือภัยพบิัติแลวหรือยัง?  (Online).  

สืบคนเมื่อ 24 สิงหาคม 2557 จาก http://www.eitpr.com/ejournal.php 

สุจริต คูณธนกุลวงศ.  2554.  อุทกวิทยา ทรัพยากรนํ้าผิวดินและใตดิน.  รายงานการสังเคราะหและประมวลสถานภาพ

ขององคความรูดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย. 

โสมสกาว เพชรานนท.  2547.  เศรษฐศาสตรเมือง.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพมหานคร. 

2-58 
 



โสภณ พรโชคชยั.  การพัฒนาชมุชนแออัดที่ผิดทาง.  (Online).  สืบคนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 จาก 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1024913&page=2  

อคิน รพีพัฒน และคณะ.  2542.  ชุมชนแออัด องคความรูและความเปนจริง.  มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาชุมชนเมือง. 

กรุงเทพฯ. 

อนงค  ปะนะทัง.  2551.  ผลกระทบจากนํ้าทวม.  (Online).  สืบคนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/215379 

 อํานาจ ชิดไธสง.  2553.  การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของไทย เลมที่ 2 แบบจาลองสภาพภูมิอากาศและสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคต.  ศูนยประสานงานและพัฒนางานวิจัยดานโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

Action Aid International.  2006.  Climate change, urban flooding and the rights of the urban poor in Africa.          

A report by Action Aid. (Berz, อางโดย Burrell et al, 2007) 

Adger, W.N., Arnell, N.W. and Tomkins, E.L.  2005.  Successful Adaptation to Climate Change across 

Scales.  Global Environmental Change, 15, pp.77-86. 

Blackburn, S. and Marques, C.  2013.  Mega-urbanisation on the coast: Global context and key trends in the 

twenty-first century. In Peling M. and Blackburn, S. Megacities and the Coast: Risk, Resilience and 

Transformation, pp.11.  Oxon: Routledge. 

Blaikie, Y.P., Cannon, I.D. and Wisner, B.  1994.  At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and 

Disasters. Routledge: London. 

Blanco, H., P. McCarney, S. Parnell, M. Schmidt, K. C. Seto.  2011.  The role of urban land in climate 

change. Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change 

Research Network, C. Rosenzweig, W. D. Solecki, S. A. Hammer, S. Mehrotra, Eds.,Cambridge 

University Press, Cambridge, UK, 217–248. [Online] Available from: 

http://uccrn.org/files/2014/02/ARC3-Chapter-8.pdf. Accessed on 23 jul 2015. 

Bourque, L.B., Siegel, J.M., Kano, M. and Wood, M.M.  2006.  Morbidity and mortality associated with 

disasters. In: Rodríguez H, Quarantelli EL and Dynes RR (eds) Handbook of Disaster Research. 

New York: Springer, 97–112. 

Condon, P.M., Cavens, D. and Miller, N.  2009.  Urban Planning Tools for Climate Change Mitigation.  Policy 

Focus Report. Lincoln Institute of Land Policy. Cambridge, MA. 

Cutter, S., Barnes, L., Berry, B., Burton, C., Evans, E., Tate, E. and Webb, J.  2008.  A place-based model 

for understanding community resilience to natural disasters.  Global Environmental Change, 18(4), 

pp.598-606.   

DEFRA.  2007.  The costs of the summer 2007 floods in England.  Environment Agency. UK. 

2-59 
 



Douben, K.J.  2006.  Characteristics of River Floods and Flooding: A Global Overview, 1985-2003.  Irrigation 

and Drainage, 55, 9-21. (Online).  Available URL:http://dx.doi.org/10.1002/ird.239 

Douglas, L., Alam, K., Maghenda, M., Mcdonnell, Y., Mclean, L., and Campbell, J.  2008.  Unjust waters: 

climate change, flooding and the urban poor in Africa.  Environment and Urbanization, 20(1):187-

205. 

DTI.  2004.  Foresight Future Flooding. Flood and Coastal Defence project of the Foresight programme.  

Department of Trade and Industry: London. 

FEMA.  2006.  Hurricane Katrina in the Gulf Coast. Federal Emergency Management Agency, Washington 

DC 

Gleeson, B.  2008.  Waking from the Dream: An Australian Perspective on Urban Resilience.  Urban Studies, 

45, pp.2653-2668. 

Huchzermeyer, M.  2011.  Cities with ‘Slums’: from informal settlement eradication to a right to the city in 

Africa. University of Cape Town Press, Cape Town. South Africa. 

Trisirisatayawong I and Cheewinsiriwat, P.  2013.  Assessment of flooded area from sea level rise in the 

Upper coastal area of Gulf of Thailand, the 12th South East Asian Survey Congress, Manila.  

IPCC.  2007.  Fourth assessment report: climate change 2007: synthesis report.  [Online].  Available URL: 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains3-3-5.html [2013, July 20]. 

Jabeen, H., Allen, A., and Johnson, C.  2010.  Built-in resilience: learning from grassroots coping strategies 

to climate variability.  Environ.Urban, 22, pp.415–431.  

Jonkman, S.N., Maaskant, B., Boyd, E., and Levitan, M.L.  2009.  Loss of Life Caused by the Flooding of 

New Orleans After Hurricane Katrina: Analysis of the Relationship Between Flood Characteristics 

and Mortality.  Risk Analysis, 29(5), pp.676–698  

Konisranukul, W.  2007.  The Substantive Urban Design Considerations: Priorities for Creating Successful 

Places.  Journal of Architectural/Planning Research and Studies 5(2), pp,91-107.. 

Kreibich, H., Piroth, K., Seifert, I., Maiwald, H., Kunert, U., Schwarz, J., Merz, B. and Thieken, A.H.  2009.  Is 

flow velocity a significant parameter in flood damage modelling?  Nat. Hazards Earth Syst.Sci., 9, 

pp.1679–1692. 

Matthews, T.  2011.  Climate Change Adaptation in Urban Systems: Strategies for Planning Regimes.  Urban 

Research Program, Research Paper 32 February 2011. 

Marome, W. A.  2013.  Urban Risk and Vulnerabilities of Coastal Megacity of Bangkok, Thailand.  On-line 

Proceedings of the Resilient Cities 2013 Congress: Article 5. Available at: resilient-

cities.iclei.org/resilient-cities-hub-site/congress-publications/on-line-proceedings-2013//index.php.  

2-60 
 



Mileti, D.  1999.  Disasters by Design: A reassessment of Natural Hazards in the United States.  Joseph 

Henry Press, Washington, DC. 

Pardue, J.H., Moe, W.M., McInnis, D., Thibodeaux, L.J., and Valsaraj, K.T.  2005.  Chemical and 

microbiological parameters in New Orleans floodwater following Hurricane Katrina.  Environ. Sci. 

Technol, 39(22), pp: 8591-9. 

Pelling, M.  2011.  Introduction.  In Pelling, M., Megacities and the Coast: Transformation for resilience.   A 

preliminary review of knowledge, practice and future research. June, LOICZ 

Peling M. and Blackburn, S.  2013.   Megacities and the Coast: Risk, Resilience and Transformation.  Oxon: 

Routledge. 

Pistrika, A.K. and Jonkman, S.N.  2010.  Damage to residential buildings due to flooding of New Orleans 

after hurricane Katrina.  Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 54, pp.413–434. 

River Cities Inc.  2013.  America's Floating Communities. [Online].  Available URL: 

http://www.rivercitiescondos.com/ [2013, July 20]. 

Sullivent, E.E., West, C.A., Noe, R.S., Thomas, K.E., Wallace, L.J.D. and Leeb, R.T.  2006.  Nonfatal injuries 

following hurricane Katrina—New Orleans, Louisiana, 2005.  J Safety Res, 37, pp.:213–217. 

Taylor, N.  2007.  Urban Planning Theory since 1945.  London, Sage. 

Watson, D. and Adam, M.  2011. Design for Flooding: Architecture, Landscape, and Urban Design for 

Resilience to Climate Change. John Wiley and Son, Inc.: New Jersey. 

Wheeler, S. and Beatley, T.  2004.  The Sustainable Urban Development Reader.  London ; New York: 

Routledge. 

Wilbanks, T. and Romero Lankao, P. with Bao, M., Berkhour, F., Cairncross, S., Ceron, J.-P., Kapshe, M., 

Muir-Wood, R. and Zapata-Marti, R.  2007.  Chapter 7: Industry, settlement and society.  in Parry, 

M., Canziani, O., Palutikof, J., van der Linden, P. and Hanson, C. (ed) Climate Change 2007: 

Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambride 

and New York, pp. 357-390 

Wilson, E.  2006.  ‘Adapting to Climate Change at the Local Level: The Spatial Planning Response.  Local 

Environment, 11(6), pp.:609-625. 

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I.  2004.  At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and 

disaster. Second edition, Psychology Press, London; New York: Routledge. 

Vietnam News.  2007.  ความตองการที่อยูอาศยั. กรุงเทพธุรกิจ. [Online].  Available URL: 

http://www.bangkokbiznews.com. สืบคนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557.   

2-61 
 



UNDP.  2002.  A climate risk management approach to disaster reduction and adaptation to climate change.  

Summary of the UNDP Expert Group Meeting ‘Integrating Disaster Reduction and Adaptation to 

Climate Change’.  Havana, Cuba, 19-21 June 2002; United Nations Development Programme, New 

York. 

United Nations Habitat.  2007b.  UN-HABITAT pitches for urban planning, Bonn, [Online].  Available URL: 

http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4836&catid= 550&typeid=6&subMenuId=0 

United Nations Habitat.  2003.  The challenge of slums: global report on human settlements.  United Nations 

Human Settlements Programme.  Earthscan Publications, London. 

United Nations Habitat.  2009.  Planning sustainable cities: global report on human settlements.  United 

Nations Human Settlements Programme.  Earthscan Publications, London. 

Coastal Cities at Risk: Building Adaptive Capacities for Managing Climate Change in Coastal Megacities  โดย

ไดรับทุนจาก the International Development Research Centre (IDRC), the Canadian Institutes of 

Health Research (CIHR), the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 

(NSERC), and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), Ottawa, 

Canada โดย (ค.ศ.2011-2016) 

 

Website: 

1. http://www.resilientcity.org/index.cfm?id=11900 

2. http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html 

3.http://www.igbp.net/news/features/features/coastalmegacitiesrisksandopportunities.5.62dc35801456272b46d

17b.html. 

4. http://www.adaptingtorisingtides.org/vulnerability-and-risk 

5.http://www.igbp.net/news/features/features/coastalmegacitiesrisksandopportunities.5.62dc35801456272b46d

17b.html 

6. http://www.london.gov.uk/priorities/planning 

7. http://www.london.gov.uk/climatechange/sites/climatechange/staticdocs/Climiate_change_adaptation.pdf  

8. http://www.sfrpc.com/Climate%20Change/6.pdf 

9. http://www.oecd.org/dataoecd/22/17/40899422.pdf 

10. http://www.bloomberg.com/news/2011-09-05/new-orleans-levees-hold-flash-floods-seen-in-tennessee-

valley.html + http://www.mvn.usace.army.mil/bcarre/morganza.asp 

11. http://www.iscvt.org/who_we_are/publications/Adaptation_Resource_Guide.pdf 

12. http://en.wikipedia.org/wiki/MOSE_Project 

13. http://www.consorziovenezianuova.it/uk/settori_attività.htm 

14. http://www.i-italy.org/11281/how-italian-technology-trying-save-venice-mose-project-presented-new-york 

15. http://www.adb.org/documents/reports/hcmc-climate-change/hcmc-climate-change-summary.pdf 

16. http://www.globaldatavault.com/climate-change-impact-analysis.htm 

2-62 
 

http://www.resilientcity.org/index.cfm?id=11900
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
http://www.adaptingtorisingtides.org/vulnerability-and-risk
http://www.i-italy.org/11281/how-italian-technology-trying-save-venice-mose-project-presented-new-york


18. http://nytelecom.vo.llnwd.net/o15/agencies/planyc2030/pdf/planyc_2011_climate_change.pdf 

19. http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/nl/delta_cities_website/cities/new_york_city?categrory_id=3 

20. http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/paper/pdf_english/19.pdf 

21.http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoIngForestal/Unidad%20Docente%20Zoolog%C3%ADa/pdf/Walter_Binder.pdf 

22. http://www.fig.net/pub/vietnam/papers/ts06f/ts06f_abidin_etal_3491.pdf 

23. http://web.idrc.ca/uploads/user-S/12885823531Policy_Brief_-_Indonesia_Sea_Level_Rise.pdf 

24. http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nwp_integration_susandi.pdf 

25. http://www.oecd.org/general/climatechangecouldtriplepopulationatriskfromcoastalfloodingby2070findsoecd.htm 

2-63 
 

http://nytelecom.vo.llnwd.net/o15/agencies/planyc2030/pdf/planyc_2011_climate_change.pdf
http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoIngForestal/Unidad%20Docente%20Zoolog%C3%ADa/pdf/Walter_Binder.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nwp_integration_susandi.pdf


บทที่ 3: การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในบริบทของการจัดการน้ําที่ย่ังยืน 

พงษศักด์ิ สุทธินนท0 1 และ โพยม สราภิรมย1 2 

ในป ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) องคการสหประชาชาติ (WWAP, 2015) ไดนําเสนอรายงานการพัฒนานํ้าของโลก 

(The United Nations World Water Development Report 2015, WWDR 2015) ภายใตแนวคิดนํ้าเพื่อโลกที่ยั่งยืน 

(Water for Sustainable World) องคการสหประชาชาติไดสรุปวาปจจุบันโลกของเราน้ันมีการพัฒนาที่ไมยั่งยืนโดยมี

ความตองการนํ้ามากขึ้น ประชากรในโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 80 ลานคนตอป (USCB, 2012) และจะทําใหประชากรในป 

ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593) สูงขึ้นเปน 9,100 ลานคน (UNDESA, 2013) ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศของโลก (gross 

domestic product, GDP) เพิ่มขึ้นดวยอัตรา 3.5 เปอรเซ็นต ตอปจากป ค.ศ.1960 ถึงป ค.ศ.2012 (พ.ศ.2503 ถึงป 

พ.ศ.2557) (World Economics, 2014) ปจจัยดานการเติบโตของประชากร การขยายตัวของเมืองและการพัฒนา

อุตสาหกรรม การบริโภคที่มากขึ้นเหลาน้ีสงผลใหมีความตองการใชนํ้ามากขึ้น (WWAP, 2015) ในป ค.ศ.2030 (พ.ศ.

2573) มีการคาดการณวาโลกจะมีปญหาการขาดแคลนนํ้าประมาณ 40 เปอรเซ็นต ในบางพื้นที่ภายใตภาพฉายการ

พัฒนาแบบปกติเหมือนในอดีต (business-as-usual climate scenario) (2030 WRG, 2009) 

องคการสหประชาชาติ ไดนําเสนอมิติของนํ้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติ (WWAP, 2015) คือ 

1. นํ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกลาวถึงการใชมาตรการโครงสรางและไมใชโครงสรางในการจัดสรรนํ้า

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการจัดการนํ้า 

2. นํ้าเพื่อส่ิงแวดลอม โดยใหความสําคัญกับระบบนิเวศที่ดีอันจะชวยกอใหเกิดการบริการนํ้าที่ดียิ่งขึ้น เชน 

แหลงนํ้าผิวดินธรรมชาติทําหนาที่แกมลิงในชวงนํ้าทวม หรือ นํ้าบาดาลที่มีคุณภาพจะชวยเสริมใหนํ้า

ในชวงหนาแลง 

3. นํ้าเพื่อความเทาเทียมกันทางสังคม โดยเนนประเด็นการลดความยากจน และทุกคนในสังคมสามารถ

เขาถึงแหลงนํ้าที่ปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน 

ดังน้ันจะเห็นไดวาการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตความเส่ียงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการความเส่ียงดาน

ทรัพยากรนํ้าเปนส่ิงที่ตองทําควบคูกันไป ยกตัวอยางเชน เราควรวางแผนการพัฒนาโดยคํานึงถึงปจจัยหรือขอจํากัด

ดานนํ้า ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการนํ้าก็ไมควรพิจารณามติิดานกายภาพหรือมาตรการโครงสรางเพียงอยางเดียว 

แตควรคํานึงถึงมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและความเส่ียงอ่ืนควบคูกันไป โดยรวมการพิจารณาถึงการ

เปล่ียนแปลงในระยะยาว ไดแก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย เพื่อใหการพัฒนาเกิดความยั่งยืนไดอยางแทจริง 

  

1 ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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3.1 แรงขับดันและความทาทายที่กอใหเกิดความจําเปนของการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงภมูิอากาศในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ไดเสนอรายงานทางเทคนิค

ของนํ้าและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกลาวถึงแรงขับเคล่ือนของการเปล่ียนแปลงในสองมิติที่จะมีผลตอ

ทรัพยากรนํ้าและการปรับตัวตอสถานการณในอนาคตควบคูกัน คือ แรงขับเคล่ือนที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ฝนหรือหิมะหรือไอนํ้า (ที่รุนแรงขึ้นและความผันแปรที่มากขึ้น) หิมะและธารนํ้าแข็ง การใชนํ้า

ของพืช และแรงขับเคล่ือนที่ไมเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การใชที่ดินที่เปล่ียนแปลงไป การ

ทําลายปา ความตองการใชนํ้าที่สูงขึ้นจากการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม การสรางและการจัดการอางเก็บนํ้า นํ้าเสีย

และการบําบัด (United Nations, 2003; IPCC, 2007a) การเพิ่มขึ้นของประชากรในมิติของจํานวนและการกระจายตัว 

ความตองการอาหาร นโยบายดานเศรษฐศาสตร (ราคานํ้า) เทคโนโลยี ลักษณะการดําเนินชีวิต การใชนํ้าของชุมชน

เกษตรกรรม พื้นที่ลุมนํ้าและระบบนิเวศ (Kundzewicz et al, 2007) แรงขับเคล่ือนเหลาน้ีกอใหเกิดผลกระทบดาน

ทรัพยากรนํ้าดังแสดงในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ผลการตรวจวัดของผลกระทบดานทรัพยากรนํ้าจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ผลการตรวจวัด ผลกระทบจากการตรวจวัดและผลกระทบที่เปนไปได 

การเพิ่มขึ้นของอุณหภมูิในชั้น

บรรยากาศ 
• การลดลงของปริมาณนํ้าตนทุนที่เกิดจากการลดลงของหิมะหรือธารนํ้าแขง็ซ่ึง

มาจากการตรวจวัดในหลายเมืองตลอดเทือกเขาอัลเดส (Andes) ในทวีป

อเมริกาใต (Ames, 1998; Kaser and Osmaston, 2002)  

• ความเปนไปไดในการเพิ่มขึ้นของการสูญเสียของนํ้าจากการระเหยในดิน       

ดินแหง การลดลงของนํ้าทาและการเติมนํ้าในชั้นนํ้าบาดาล 

การเพิ่มขึ้นของอุณหภมูิผิวนํ้า • การลดลงในปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในนํ้า (dissolved oxygen) และ

ความสามารถในการฟนตัวของแมนํ้า (self-purification capacity) 

• การเพิ่มขึ้นของจํานวนของกลุมชีวพชืจํานวนมาก ทั้งทีม่องเห็นและไมเห็นดวย

ตาเปลาอยางรวดเร็ว ทําใหนํ้ามสีีเขียวหรือแดง (algal blooms) 

การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล • การเพิ่มขึ้นของความเค็มในชั้นนํ้าบาดาลบริเวณใกลชายฝง 

รูปแบบของฝนที่เปล่ียนไป • การเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าฝนใชการ (effective rainfall) ที่เปล่ียนแปลงไป

และปรากฏการณการเติมนํ้าบาดาล (groundwater recharge) ปริมาณการใชนํ้า

ของพืช 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนรายป • ความยุงยากที่มากยิ่งขึ้นในการควบคุมนํ้าทวมและปริมาณนํ้าใชในชวงฤดูฝน 

การใชนํ้าของพชื 

(evapotranspiration) ที่สูงขึ้น 
• ปริมาณนํ้าตนทุนที่ลดลง 

• การเพิ่มขึ้นของความเค็มในแหลงนํ้าจืด 

• ระดับนํ้าบาดาลที่ลดลง 

เหตุการณวิกฤตที่เกิดบอยขึ้น

และรุนแรงมากขึ้น 
• ภัยนํ้าทวมสงผลตอคุณภาพนํ้า โครงสรางทางนํ้า การกัดเซาะทีม่ากขึ้น 

• ภัยนํ้าแลงสงผลตอปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้า  

ที่มา: Kundzewicz et al (2007) 
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จะเห็นไดวาทรัพยากรนํ้าซ่ึงขึ้นอยูกับวัฏจักรของนํ้าน้ันมีความเก่ียวพันกับการผันผวนของตัวแปรทาง

ภูมิอากาศมาก และประเด็นสําคัญที่ควรจะตองพิจารณาคือ ผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตตอวัฏ

จักรของนํ้า ซ่ึงจะทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอาจจะตองปรับเปล่ียนรูปแบบไปจากปจจุบัน 

เมื่อกลาวถึงทรัพยากรนํ้า นอกจากเร่ืองนํ้าผิวดินแลว ประเด็นเร่ืองทรัพยากรนํ้าบาดาลก็เปนเร่ืองที่จะตอง

นํามาพิจารณาใหความสําคัญดวยเชนกัน เน่ืองจากทรัพยากรนํ้าบาดาลเปนทรัพยากรพื้นฐานเพื่อใชในการอุปโภค

บริโภคกวาคร่ึงหน่ึงของโลก (WWAP, 2009) เปนแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรกรรมประมาณรอยละ 43 (Siebert et al, 

2010) และใชในการอุตสาหกรรม และยังสําคัญตอการไหลเสริม (baseflow) ลํานํ้า ทะเลสาบ พื้นที่ชุมนํ้า และระบบ

นิเวศในหลาย ๆ ประเทศ (Treidel et al, 2012) แตองคความรูเร่ืองกระบวนการเปล่ียนแปลงและแนวโนมผลกระทบ

ระยะยาว และแนวทางการปรับตัวก็ยังไมมีความแนชัดเน่ืองจากยังมีขอมูลการเปล่ียนแปลงและผลการศึกษาวิจัย

รองรับไมมากนัก ดังน้ันการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอแหลงนํ้าบาดาลจึงเปนประเด็นสําคัญ

ประเด็นหน่ึงในการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหลงนํ้าในปจจุบัน 

ประเด็นปญหาสําคัญที่เก่ียวของกับการใชและการจัดการนํ้าบาดาลอยางยั่งยืนในอนาคต คือ การวางแผนการ

พัฒนาใชนํ้าบาดาลอยางเหมาะสมภายใตสภาวะที่สภาพภูมิอากาศมีการแปรปรวนและเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนสภาวะที่

กําลังเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของโลก (IPCC, 2014, Bates et al, 2008 และ Treidel et al, 2012) รวมทั้งการเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วจากการกระทําของมนุษยที่มีการเปล่ียนรูปแบบการใชที่ดินและการเพิ่มขึ้นอยางมากของการใชนํ้าบาดาล 

งานวิจัยดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษยที่มีตอศักยภาพแหลงนํ้าบาดาลมีการศึกษามาก

ขึ้น ในหลายพื้นที่ทั่วโลก และมีการรวบรวมไวในรายงานของสมาคมนักอุทกธรณีวิทยาสากล (International 

Association of Hydrogeologists, IAH) รวบรวมโดย Treidel et al (2012) แสดงใหเห็นวาหลายประเทศมีความ

ตระหนักถึงภัยคุกคามตอทรัพยากรนํ้าบาดาลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและกิจกรรมตางๆ ของมนุษย จึงมี

การดําเนินการเพื่อศึกษาและประเมินสมดุลและศักยภาพนํ้าบาดาลภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เชน 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงการเพิ่มเติมนํ้าบาดาล (groundwater recharge) ในประเทศอูกันดา มาลี แคนาดา 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสเปน และมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการใชที่ดินตอนํ้าบาดาล เชน 

ประเทศในเขตแอฟริกาตะวันตก (พบวาการตัดไมทําลายปามีผลทําใหเกิดการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลมากขึ้นและตองเพิ่ม

การใชนํ้าและควบคุมระดับนํ้าบาดาลเพื่อปองกันการเกิดการแทรกตัวของนํ้าเค็ม) อิสราเอล เนเธอรแลนด จีน ญี่ปุน

ฟนแลนด นอรเวย ประเทศในกลุมยุโรป และมหานครในทวีปเอเชีย รวมถึงกรุงเทพมหานคร และมีการศึกษาสวนที่มี

ผลตอนํ้าบาดาลและความเค็มในดินในพื้นที่ลุมแมนํ้าเมอรเรย (Murray) ในประเทศออสเตรเลียอีกดวย แตเน่ืองจาก

ความไมชัดเจนในสภาพปญหาและผลที่คาดวาจะเกิดในอนาคตตอทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ยังมีการศึกษากันไม

กวางขวางมากนัก (UNESCO HIP, 2008) เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจจากผลกระทบของมนุษยและการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ องคการ UNESCO โดยกลุม International Hydrological Programme (IHP) จึงตั้งโครงการ GRAPHIC 

หรือ Groundwater Resources Assessment under the Pressure of Humanity and Climate Change ขึ้นเพือ่ศึกษา

สาเหตุ ส่ิงที่เกิดขึ้น และคาดวาจะเกิดขึ้นตอทรัพยากรนํ้าบาดาลทั่วโลกจากการกระทําของมนุษยและการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศขึ้นในป ค.ศ.2004 (พ.ศ. 2547) 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (United Nations Framework Convention on 

Climate Change หรือ UNFCCC) ไดเสนอแนะการวิเคราะหหาความเปราะบางและการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ในมิติดานนํ้า โดยในการวิเคราะหดังกลาวไดมีการสรุปผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศตอวัฏจักรของนํ้าโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 3.2  สรุปผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศตอวัฏจักรของนํ้า 

ตัวแปร ประเด็นหลักและผลกระทบ 

การระเหย และฝน  

(Evaporation – 

precipitation) 

• เปล่ียนแปลงโดยการระเหยทีม่ากกวาฝนตก (นํ้าทาและนํ้าที่เติมนํ้าบาดาลลดลง) ใน

ตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ตอนเหนือของอเมริกาใต ตอนใตของ

ชายฝงชิลี ตอนใตของทวปีแอฟริกา ยุโรปตะวันตก เมดิเตอเรเนียน ตอนใตของเอเชยี

กลาง 

• เปล่ียนแปลงโดยมีฝนตกมากกวาการระเหย (นํ้าทาและนํ้าที่เติมนํ้าบาดาลมากขึ้น) ใน

พื้นที่ที่มีละติจูดสูง ตะวันออกของอเมริกาเหนือ สวนตะวันตกเฉยีงเหนือของอเมริกาใต 

แอฟริกาตอนกลาง อินเดียและเอเชียตะวันออก 

นํ้าบาดาล • นํ้าผิวดินที่เปล่ียนไปจะสงผลมากตอการเติมนํ้าในชั้นนํ้าบาดาลในชั้นหินอุมนํ้าไรแรงดัน 

(Unconfined Aquifer) 

• การใชนํ้าทีม่ากขึ้นจากประชากรที่มากขึ้นและการลดลงของนํ้าผวิดินที่ใชไดสงผลใหเกิด

การลดลงของระดับนํ้าใตดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกนอย 

นํ้าในลํานํ้า • มีการเปล่ียนแปลงในปริมาณนํ้าทาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในแมนํ้าในละติจูดสูง 

• การเพิ่มขึ้นของปริมาณนํ้าฝนทีต่กลงมาในชวงระยะเวลาที่กําหนดจะทําใหเกิดปญหาทั้ง

ดานนํ้าทวมทีม่ากขึ้นและการขาดแคลนนํ้าจากภาวะแลงที่นานขึน้ การลดลงในกรณีที่

คาเฉล่ียของปริมาณฝนไมเปล่ียนแปลงมากนัก 

พื้นที่ชายฝงทะเล • การเพิ่มขึ้นของปญหานํ้าทวมในพื้นที่ที่ใกลกับพื้นที่ชายฝงทะเลทําใหเกิดการรุกลํ้าของ

นํ้าเค็มในบริเวณปากแมนํ้าและชั้นนํ้าบาดาล 

• การเปล่ียนแปลงของเวลาและปริมาณของนํ้าจืดที่มผีลตอการผลักดันนํ้าเค็ม ตะกอน และ

ปริมาณธาตุอาหาร 

• การเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้าซ่ึงเกิดจากการสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเลและการระบายนํ้า 

• ผลกระทบตอระบบนิเวศ สัตว พชื และคนที่อยูในพื้นที่ดังกลาว 

คุณภาพนํ้า • อุณหภูมิที่สูงขึ้นสงผลใหเกิดคุณภาพนํ้าที่แยลง 

• ปญหานํ้าทวมและแลงทาํใหเกิดคุณภาพนํ้าที่แยลงจากการปนเปอนของตะกอน 

สารอาหารที่ละลายในนํ้า สารเคมี และเกลือ 

• การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลทําใหเกิดการขยายตวัของรุกลํ้าของนํ้าเค็มในบริเวณปาก

แมนํ้าและชั้นนํ้าบาดาล 

อุปสงค อุปทานของนํ้า • การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศจะทําใหการบริหารจัดการนํ้ายุงยากมากขึ้น โดยเฉพาะ

อุปสงค อุปทานของนํ้า และธรรมาภิบาลดานนํ้า 

ที่มา: IPCC (2013) 
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สําหรับประเทศไทย ขอมูลศักยภาพทรัพยากรนํ้าในประเทศจากอดีตถึงปจจุบันชี้ใหเห็นวาถึงแมประเทศไทย

จะมีปริมาณนํ้าผิวดินและปริมาณนํ้าทาตอคนที่คอนขางสูง แตปริมาณนํ้าที่นําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพจริงๆ

มีอยูเพียงรอยละ 28 เทาน้ัน ซ่ึงมาจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญซ่ึงกักเก็บนํ้าไวใชได ความแปรปรวนของสภาพอากาศใน

อดีตถึงปจจุบันทําใหการบริหารจัดการนํ้ามีความยุงยากมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีปแลงหรือปนํ้านอย เน่ืองจาก

ปริมาณฝนที่ลดลงในปน้ันๆ สงผลใหปริมาณนํ้าในอางลดลงเน่ืองจากปริมาณนํ้าไหลเขาอางที่ลดลง แตการระเหยที่

เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิที่สูง ขณะที่ความตองการใชนํ้ายังคงที่หรือสูงขึ้นในชวงเวลาดังกลาว  

 ตารางที่ 3.3  ศักยภาพทรัพยากรนํ้าในประเทศไทย 

ตัวแปร รายละเอียด 

ปริมาณนํ้าฝน • ปริมาณฝนรายปเฉล่ียทั่วประเทศประมาณ 1,455 มิลลิเมตร  

• ความผันแปรตามพื้นที่ระหวาง 900-4,000 มิลลิเมตรตอป 

ปริมาณนํ้าผิวดิน • ปริมาณนํ้าบนผิวดินที่เกิดจากฝน โดยหักการซึมลงใตดิน และการระเหยแลว มีปริมาณ

รวมทัว่ประเทศ 285,227 ลานลูกบาศกเมตร  

ปริมาณแหลงนํ้า

ตนทุนที่ควบคุม

ได 

• ปริมาณนํ้าทาธรรมชาติเฉล่ียของประเทศไทยมีจํานวน 3,496 ลานลูกบาศกเมตรตอ

คนตอป  

• มีการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้ารวมความจุ 79,890 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 28 

ของปริมาณนํ้าทาธรรมชาติ  

• แหลงเก็บกักนํ้าขนาดใหญ 73,480 ลานลานลูกบาศกเมตร ขนาดกลาง 4,200 ลาน

ลูกบาศกเมตร และขนาดเล็ก 2,210 ลานลูกบาศกเมตร 

• มีปริมาณนํ้าที่นําไปใชประโยชนไดปละประมาณ 65,000 ลานลูกบาศกเมตร ซ่ึงปริมาณ

นํ้าสวนน้ีมากกวารอยละ 90 มาจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ เชน เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ 

เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณ 

 ที่มา: แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า, คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า (2558) 

 

ตารางที่ 3.4  ความตองการใชนํ้าในประเทศไทย 

การใชนํ้า รายละเอียด 

ภาคเกษตร • มากกวารอยละ 75 ของปริมาณการใชนํ้าทัง้หมด แบงเปน 

o พื้นที่เกษตรในเขตชลประทานเปนการใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าผานระบบชลประทาน 

ซ่ึงมีการเพาะปลูกพชืฤดูแลง จึงมีการใชนํ้าเปนปริมาณมาก โดยเฉพาะในพื้นที่

โครงการเจาพระยาใหญ ซ่ึงพบวา ในเขตชลประทานทั่วประเทศทั้งส้ิน 30.22 ลาน

ไร ไดจัดสรรนํ้าใหรวมทั้งปเฉล่ีย 65,000 ลานลูกบาศกเมตร 

o พื้นที่นอกเขตชลประทานมทีั้งส้ิน 120 ลานไร เปนการใชนํ้าฝนโดยตรงเปนสวน

ใหญ และบางสวนจากการสูบนํ้าบาดาลและนํ้าทาบริเวณพื้นทีใ่กลเคียง การขาด

แคลนนํ้าขึ้นกับปริมาณนํ้าฝน และการกระจายของฝนในแตละปรวมทัง้สภาพภมูิ

ประเทศ ชนิดพชืและชวงเวลาทีป่ลูก จึงตองการปริมาณนํ้าเพื่อปองกันผลผลิต

เสียหายในชวงฝนทิ้งชวงอีกประมาณปละ 48,960 ลานลูกบาศกเมตร (คิดเฉพาะ
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การใชนํ้า รายละเอียด 

การปลูกฤดูฝนเทาน้ัน) 

อุปโภคบริโภค

และการ

ทองเที่ยว 

• ปจจบุัน (ป พ.ศ. 2557; ค.ศ.2014) มีความตองนํ้าอุปโภคบริโภค 6,490 ลานลูกบาศกเมตร 

• ในอนาคต (ป พ.ศ. 2570; ค.ศ.2027) คาดการณความตองการนํ้าจํานวน 8,260 ลาน

ลูกบาศกเมตร เน่ืองจากการขยายตัวภาคบริการของประเทศมกีารขยายตัวคอนขางมาก 

เปนการขยายตัวดานการทองเทีย่ว และภาคการคาในระดับทองถิ่นและในระดับภมูิภาค  

อุตสาหกรรม • ปจจบุัน (ป พ.ศ. 2557; ค.ศ.2014) ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการ 4,206 ลานลูกบาศก

เมตร 

• คาดการณความตองการนํ้าในอนาคต (ป พ.ศ. 2570; ค.ศ.2027) จํานวน 7,515 ลานลูกบาศก

เมตร โดยพื้นทีห่ลักที่มโีรงงานและกลุมอุตสาหกรรมคือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด

ใกลเคียง และพื้นที่ในภาคตะวันออกซ่ึงเปนพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ สําหรับใน

ภาคอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากภาคเกษตรและการผลิตเพื่อ

ใชในทองถิ่น 

รักษาระบบนิเวศ • ปริมาณความตองการนํ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศในฤดูแลงรวมทั้งประเทศปละมากกวา 

27,090 ลานลูกบาศกเมตร 

สรุป • ความตองการนํ้ารวมทั้งประเทศ (ป พ.ศ. 2557; ค.ศ.2014) ประมาณ 151,750 ลานลูกบาศก

เมตร 

• สามารถเขาถึงแหลงนํ้าในรูปแบบตาง ๆ อาทิ แหลงเก็บกักนํ้า อาคารพัฒนาแหลงนํ้า แหลง

นํ้า/ลํานํ้าธรรมชาต ิและนํ้าบาดาล เปนตน จํานวน 102,140 ลานลูกบาศกเมตร 

• ที่เหลือยังไมสามารถจัดสรรนํ้าใหกับพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน และนํ้าอุปโภค

บางสวนอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร 

 ที่มา: แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า, คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า (2558) 

 

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา ภายใตความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในอดีต (ปนํ้านอย ปนํ้าปกติ 

และปนํ้ามาก) ความตองการใชนํ้าในบางชวงเวลายังมีความเปราะบางเน่ืองจากผูใชนํ้าในบางภาคสวนยังขาดแคลนนํ้า

ในบางชวงเวลา ทั้งน้ีภายใตปจจัยของความตองการใชนํ้า และการบริหารจัดการนํ้าตนทุนในอดีตจนถึงปจจุบัน 

ประเทศไทยยังคงประสบปญหาทรัพยากรนํ้า ประกอบดวยการขาดแคลนนํ้า นํ้าทวม นํ้าเสีย และนํ้าเค็ม เกิดขึ้น

เน่ืองจากสาเหตุตาง ๆ ไดแก ปริมาณนํ้าฝนที่ไมเพียงพอหรือมากเกินไป การบุกรุกพื้นที่ปาตนนํ้าและแหลงนํ้า

สาธารณะ การเพิ่มขึ้นของประชากรและขยายตัวของชุมชนเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจการขยายตัวดาน

อุตสาหกรรม การทองเที่ยวพิเศษ การปลูกพืชที่ไมเหมาะสมกับสภาพดินและนํ้า การสรางส่ิงกีดขวางทางนํ้า การปลอย

มลพิษลงสูแมนํ้าลําคลอง การขาดแหลงเก็บกักนํ้าตนทุนที่เพียงพอ และการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ซ่ึงจะแตกตางกันตามสภาพพื้นที่ในแตละลุมนํ้า เปนตน โดยอาจสรุปรายปญหาไดดังน้ี 

  

3-6 
 



ตารางที่ 3.5  สรุปสภาพปญหาทรัพยากรนํ้า 

ปญหา รายละเอียด 

ปญหาการขาดแคลนนํ้า • ในรอบ 40 ปทีผ่านมา ภยัแลงในป พ.ศ.2510, 2511, 2515, 2520, 2522, 2529, 2530, 

2533, 2537, 2542, 2545 และ พ.ศ.2548  

• ภัยแลงคร้ังรุนแรงที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2522, 2537 และ พ.ศ. 2542 เกิดเปนบริเวณกวางใน

เกือบทุกภาคของประเทศ  

• ชวง 10 ปที่ผานมา (ป พ.ศ.2548-2556) มีพื้นที่แลงซํ้าซากเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจาก

ฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนตกไมเปนไปตามฤดูกาล ซ่ึงพื้นที่เส่ียงภัยแลงในระดับตาง ๆ ขึ้นอยู

กับสภาพภูมิประเทศ สภาพดิน ปริมาณฝน ดวย โดยพื้นที่เส่ียงภัยในระดับรุนแรง (เกิด

มากกวา 6 คร้ังตอ 10 ป) และระดับปานกลาง (เกิด 4-5 คร้ังตอ10 ป) มีพื้นที่รวมประมาณ 

26.8 ลานไร 

• สําหรับปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค พบวาหมูบานทั้งประเทศไทย (ป 

พ.ศ. 2556) จํานวน 70,372 หมูบาน มีปญหาหมูบานที่ไมมีระบบประปา ทั้งส้ิน 7,490 

หมูบาน 

• ในป 2548 มีความเสียหายจากการขาดแคลนนํ้าประมาณ 7,565 ลานบาท กระทบ

ประชากรประมาณ 11 ลานคน 

ปญหานํ้าทวม • ในรอบ 30 ปทีผ่านมา มีปญหานํ้าทวมเกือบทุกจังหวัดของประเทศถึง 13 คร้ัง ในปตาง ๆ 

ดังน้ี ป พ.ศ.2515, 2518, 2521, 2523, 2526, 2532, 2538, 2544, 2545, 2548, 2549, 

2553 และ พ.ศ.2554  

• อุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยาทีม่ีความรุนแรงถึง 8 คร้ัง คือ ป พ.ศ.2518, 2526, 2538, 2545, 

2548, 2549, 2553 และ พ.ศ.2554 ตามลําดับ  

• กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และเศรษฐกิจของประเทศมากมายมหาศาล

ดังเชนป พ.ศ.2554 มีความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนมูลคา 1.44 ลานลานบาท กระทบ

ประชากรประมาณ 12.8 ลานคน เสียชีวิต 813 คน 

• พื้นที่นํ้าทวมขงั ซํ้าซากของทั้งประเทศ ระดับปานกลาง คือ 4-5 คร้ังในรอบ 9 ป และ

ระดับสูง คือ มากกวา 5 คร้ังในรอบ 9 ป รวมทัง้ส้ิน 10 ลานไร 

• พื้นที่เส่ียงตอดินโคลนถลม รวมทั้งส้ินกวา 6,042 หมูบาน มีสาเหตจุากฝนที่ตกหนักใน

พื้นที่ลุมนํ้า และจากสภาพทางกายภาพของลุมนํ้าที่เปนภูเขาสูงชัน และพื้นที่ปาตนนํ้า

ตอนบนถูกทําลาย 

ปญหาคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 
• ประเทศไทย มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี รอยละ 29 พอใช รอยละ 49 และเส่ือมโทรม รอย

ละ 22 ของแหลงนํ้าหลักทั่วประเทศ (จํานวน 52 แหลงนํ้า)  

• ในชวง 10 ปยอนหลัง (ป พ.ศ. 2548-2557) พบวา แหลงนํ้าที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง 

ขณะที่แหลงนํ้าที่อยูในเกณฑพอใชและเส่ือมโทรมมแีนวโนมเพิม่ขึ้น สาเหตุสําคัญของ

ปญหาคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรมมาจากการระบายนํ้าเสียจากชมุชน การชะหนาดินทีม่ีปุยตกคางจาก

การเกษตร และการปศุสัตว  

• ในสวนของปญหาการรุกลํ้าของนํ้าเค็ม เกิดขึ้นในตอนลางของแมนํ้าเจาพระยา ทาจีน บางปะ

กง และแมกลอง ทําใหเกิดผลกระทบตอการเพาะปลูกพืช การประปา การประมง การ
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ปญหา รายละเอียด 

อุตสาหกรรม ตลอดจนการอุปโภค-บริโภคของราษฎรที่อยูริมฝงแมนํ้า การจัดสรรนํ้าเพื่อ

ผลักดันนํ้าเค็ม เปนการจัดสรรนํ้าจากแหลงเก็บนํ้าในพื้นที่ตอนบนของลุมนํ้า เชน จากเขื่อน

ภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนปาสัก เขื่อนขุนดานประการชล รวมถึง เขื่อนศรีนครินทร และ

เขื่อนวชิราลงกรณในฤดูแลงปละมากกวา 2,800 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อควบคุมความเค็ม

ของนํ้า ณ จุดควบคุม ไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา 

ที่มา: แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า, คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้า (2558) 

 

นอกจากน้ันประเด็นนํ้าผิวดินซ่ึงเปนทรัพยากรนํ้าหลักแลว ในบริบทของประเทศไทยนํ้าบาดาลมีความสําคัญ

มากโดยเฉพาะในพื้นที่ๆ ยังไมมีการพัฒนาระบบชลประทานและอุตสาหกรรมบางประเภทที่จําเปนตองใชนํ้าบาดาล 

หลายพื้นที่จึงมีการพัฒนานํ้าบาดาลขึ้นมาใชจาํนวนมาก และมีแนวโนมที่จะมากขึ้นเร่ือยๆ  จากการพัฒนาใชนํ้าบาดาล

ทั้งจากหนวยงานของรัฐเอง เชน การพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนํ้าด่ืมโรงเรียน การพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตร 

โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลและกรมชลประทาน การพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อระบบประปาหมูบาน โดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยใชงบประมาณของรัฐในการดําเนินงาน สวนการ

พัฒนาโดยเอกชนก็เปนการใชนํ้าในครัวเรือน การพัฒนานํ้าด่ืมเพื่อการพานิชย และการอุตสาหกรรม ทองเที่ยว และ

เกษตรกรรม ซ่ึงเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของประชากร และระบบเศรษฐกิจ ประเด็นที่ตองให

ความสําคัญอีกประเด็นหน่ึง คือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแหลงนํ้าผิวดิน จึงทําให

ประชาชนและเอกชนที่ตองการลงทุนตองการมีความมั่นคงดานนํ้ามากขึ้น จึงหันมาเลือกที่จะลงทุนในการพัฒนาใชนํ้า

บาดาลมากขึ้น   

ในประเทศไทยมีการนํานํ้าบาดาลมาใชในหลายๆ ดาน เชน การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะระบบประปาหมูบานและอุตสาหกรรมนํ้าด่ืม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีความจําเปนตอง

ใชนํ้าบาดาล เน่ืองจากมีคุณภาพดีและมีความแปรปรวนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนอย ธุรกิจเคร่ืองด่ืมบรรจุขวด 

นํ้าด่ืม รวมถึงเคร่ืองด่ืมตางๆ ก็ใชนํ้าจากแหลงนํ้าบาดาลเปนหลัก การศึกษาสถานการณนํ้าบาดาลของประเทศไทย 

(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2558) อาจกลาวโดยสรุปไดดังน้ี 

• การใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 

การประเมินปริมาณการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชนํ้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภครวมทั้งส้ิน 3,111 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใชนํ้าดังกลาวเมื่อพิจารณาตาม

ลักษณะการใชนํ้า พบวาเปนการใชนํ้าในระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบานสูงที่สุดถึง 1,451 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอป หรือคิดเปนรอยละ 47 ของปริมาณการใชนํ้าบาดาลทั้งหมด รองลงมาในปริมาณที่

ใกลเคียงกัน คือ การใชนํ้าจากระบบประปาภูมิภาคและประปานครหลวง 1,375 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือ

คิดเปนรอยละ 44 ของปริมาณการใชนํ้าบาดาลทั้งหมด และในสวนที่เหลือจะเปนการใชนํ้าจากบอนํ้าบาดาล

เอกชน และบอนํ้าบาดาลระดับตื้นอีกรอยละ 5 และ รอยละ 4 ตามลําดับ 

แหลงนํ้าตนทุนที่นํามาใช พบวา ในสวนของระบบประปาภูมิภาคและประปานครหลวงซ่ึงเปนระบบประปา

ขนาดใหญน้ัน เกือบทั้งหมดจะเปนการใชนํ้าจากแหลงนํ้าผิวดิน โดยมีสัดสวนที่นํามาใชถึงประมาณรอยละ 98 

และมีการใชนํ้าจากแหลงนํ้าบาดาลเพียงประมาณรอยละ 2 เทาน้ัน สวนระบบของประปาเทศบาลและประปา
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หมูบาน พบวาในภาพรวมทั้งประเทศแลวสวนใหญจะเปนการใชนํ้าจากแหลงนํ้าบาดาลประมาณรอยละ 62 

และมีการใชนํ้าจากแหลงนํ้าผิวดินประมาณรอยละ 38 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชนํ้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคทั้งหมดพบวาเปนการใชนํ้าจากแหลงนํ้าผิวดินประมาณรอยละ 61 และเปนการใชนํ้าจากแหลง

นํ้าบาดาลรอยละ 39 หรือคิดเปนปริมาณการใชนํ้าจากแหลงนํ้าบาดาลเทากับ 1,213 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

ซ่ึงในจํานวนน้ีเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใชนํ้าบาดาลรายพื้นที่ พบวาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมี

ปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงสุดถึงประมาณรอยละ 25 รองลงมาคือ พื้นที่ภาคเหนือ 

ภาคตะวันตก และภาคใต มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภครอยละ 22 เทากัน สวนพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีปริมาณการใชนํ้าบาดาลรอยละ 17 และ

รอยละ 14 ตามลําดับ 

• การใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม 

ในสวนของผลการประเมินปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซ่ึงใชขอมูลจากการประปาสวน

ภูมิภาค/การประปานครหลวง และขอมูลจากบอนํ้าบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณ

การใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมรวมทั้งส้ิน 702 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใชนํ้าบาดาล

ดังกลาวสวนใหญเปนการใชนํ้าจากบอนํ้าบาดาลเอกชนเปนหลัก ซ่ึงปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการ

อุตสาหกรรมทั้งหมดน้ีเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใชนํ้าบาดาลรายพื้นที่ พบวาในพื้นที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออกมีปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมสูงสุดถึงประมาณรอยละ 62 รองลงมา คือ พื้นที่

ภาคตะวันตกและภาคใต ที่มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมเทากับรอยละ 23 สวนพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีปริมาณการใชนํ้า

บาดาลรอยละ 8 รอยละ 4 และรอยละ 3 ตามลําดับ   

• การใชนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม 

การประเมินปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ซ่ึงใชขอมูลจากแผนที่การใชประโยชนที่ดิน รวมกับ

ขอมูลปริมาณนํ้าฝนและการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ตางๆ รวมถึงผลจากการสํารวจสถานภาพบอนํ้าบาดาล และ

ขอมูลจากบอนํ้าบาดาลเอกชน มาประกอบการประเมินการใชนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบัน

มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมรวมทั้งส้ิน 1,530 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใช

นํ้าบาดาลดังกลาวสวนใหญเปนการใชนํ้าจากบอนํ้าตื้น ซ่ึงปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม

ทั้งหมดน้ีเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใชนํ้าบาดาลรายพื้นที่ พบวาในพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออก และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมสูง

ใกล เ คียง กัน คือ  ประมาณรอยละ 25  ร อยละ  25  และร อยละ  24  ตาม ลํา ดับ ส วนพื้ นที่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลประมาณรอยละ 

16 และรอยละ 10 ตามลําดับ 

การจัดการนํ้าบาดาลของประเทศไทย ในภาพรวมบริหารจัดการโดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําหนาที่สํารวจและประเมินศักยภาพ พัฒนานํ้าบาดาล อนุรักษและฟนฟู การ

ติดตามสถานการณนํ้าบาดาล และควบคุมการประกอบกิจการนํ้าบาดาล หากพิจารณาในดานโครงสรางและบทบาท

หนาที่แลว การจัดการนํ้าบาดาลของไทยถือวามีความครอบคลุมในเชิงวิชาการและเชิงพื้นที่เปนอยางดี แตในทาง

ปฏิบัติหนวยงานที่การดําเนินการในระดับทองถิ่นยังขาดบุคลากรและองคความรูในการจัดการนํ้าบาดาล จึงจําเปนตอง

พัฒนาศักยภาพในดานน้ีตอไป โดยการจัดการนํ้าบาดาลสวนที่สําคัญในปจจุบัน คือ การติดตามสถานการณนํ้าบาดาล 
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และการควบคุมการประกอบกิจการนํ้าบาดาล อยางไรก็ดี เน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพอากาศในระยะที่ผานมา

และพลวัตของเศรษฐกิจและสังคมทําใหมีการใชนํ้าบาดาลมากขึ้นอยางมาก แตมีปริมาณการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลสูชั้นนํ้า

บาดาลนอยลงไป สําหรับการสรางระบบเครือขายบอสังเกตการณนํ้าบาดาลน้ัน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ไดดําเนินการ

กอสรางแลว 654 สถานี จํานวน 1,334 บอ แตขอมูลที่ไดยังไมเพียงพอ ไมครอบคลุมทุกชั้นนํ้าบาดาล และทุกแองนํ้า

บาดาล ปจจุบันน้ีจึงมีการออกแบบระบบสังเกตการณในแองนํ้าบาดาลใหครบทั้ง 27 แองทั่วประเทศ จํานวนทั้งส้ิน 

2,628 บอ และอยูระหวางการดําเนินการติดตั้งระบบ (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2558) 

ความแปรปรวนของสภาพอากาศในปจจุบันและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต มีผลตอปริมาณและ

คุณภาพของนํ้าบาดาลทั้งทางตรงและทางออม คือ กรณีที่เกิดขึ้นในทางตรง เชน การเปล่ียนแปลงปริมาณและการ

เปล่ียนแปลงการกระจายตัวของฝน เชน ปริมาณนํ้าฝนในบางพื้นที่ ๆ มีปริมาณลดลงจนทําใหปริมาณการเพิ่มเติมนํ้า

บาดาล (groundwater recharge) ลดลง สงผลใหเกิดการลดลงของปริมาณการเก็บกักนํ้าบาดาลในชั้นหินอุมนํ้า 

(aquifer) และทําใหระดับนํ้าบาดาลลดลงดวย เชน กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย (Ali et al, 2012) และสงผลตอ

ระบบนิเวศที่ตองอาศัยนํ้าเขาสูระบบที่มาจากนํ้าบาดาล เชน แมนํ้าที่รับนํ้าจากนํ้าบาดาลในฤดูแลงและพื้นที่ชุมนํ้าหรือ

แหลงนํ้าตาง ๆ ในธรรมชาติ เชน กุด แกง พรุ หนอง บึง เปนตน  และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศยังกอใหเกิดผล

ทางออมดวยเน่ืองจากปริมาณฝนที่ลดลงและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทําใหนํ้าตนทุนของแหลงนํ้าผิวดินลดลง ขณะที่ความ

ตองการใชนํ้าโดยรวมมีมากขึ้น ประชาชนจึงนํานํ้าบาดาลมาใชมากขึ้น ทําใหเกิดการลดลงของระดับนํ้าบาดาลจากผล

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางออม การลดลงของระดับและแรงดันนํ้าบาดาลทําใหเกิดผลกระทบตอ

คุณภาพนํ้าบาดาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เชื่อมตอกับชายฝงทะเลที่จะเกิดการแทรกตัวของนํ้าเค็มเขามาในชั้นนํ้าบาดาล 

และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ๆ มีการใชนํ้าบาดาลมากเกินไปก็ทําใหเกิดการแทรกตัวของนํ้าบาดาลเคม็

ในระดับลึกเขามาในโซนนํ้าบาดาลจืดที่อยูตื้นกวาไดเชนกัน (Nettusana et al, 2012) เน่ืองจากพื้นที่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีเกลือหินรองรับอยู ทําใหนํ้าบาดาลในพื้นที่น้ีมีลักษณะเฉพาะคือ มีความเค็มอยูในระดับตางๆ 

กัน และยังเก่ียวของกับการแพรกระจายของพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย เน่ืองจากมีรายงานที่

แสดงถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 

(Chinvanno et al, 2009) ที่มีผลตอระบบอุทกธรณีวิทยา จึงมีผลตอปริมาณการเพิ่มเติมนํ้าบาดาล สมดุลนํ้าบาดาล 

และศักยภาพนํ้าบาดาล การกระจายความเค็มในนํ้าบาดาล และการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต (Saraphirom, 2013b) จึงเปนประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการวางแผนการบริหาร

จัดการและการพัฒนานํ้าบาดาลมาใชในอนาคต เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรนํ้าบาดาล และยังชวยใหสามารถ

ลดความเส่ียงของการขยายตัวของพื้นที่นํ้าขัง-ดินเค็ม ในอนาคตไดอีกดวย 

ประเด็นปญหาสําคัญอีกดานที่พบ คือ สภาวะการแปรปรวนและเปล่ียนแปลงของฝน การเกิดฝนทิ้งชวงและ

การลดลงของปริมาณฝนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ทําใหประชาชนทั้งในเขตพื้นที่ชลประทานและนอกเขต

ชลประทานหันมาขุดเจาะบอนํ้าบาดาลขึ้นมาเพื่อใชในการทํานาขาวและปลูกพืชไรมากขึ้น จากที่มีการใชกันอยางมาก

อยูแลวในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จนสงผลตอระดับนํ้าบาดาลและทําใหเกิดปญหาตอเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล ทําให

เกษตรกรตองมีการทรุดบอนํ้าบาดาลเพื่อติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าในระดับที่ลึกจากผิวดินลงไปมากขึ้น  ทําใหหลายหนวยงาน

ตองหามาตรการเพื่อจัดการและศึกษาวิจัยการจัดการการเติมนํ้าบาดาล (Managed Aquifer Recharge, MAR) เพื่อ

แกปญหาที่กําลังเกิดขึ้น เน่ืองจากการเพิ่มเติมนํ้าตามธรรมชาติไมสมดุลกับปริมาณที่มีการนํามาใชงานดานตางๆ  

(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2553) และการบริหารจัดการนํ้าที่เนนการปองกันนํ้าทวมในบางชวงและการเรงระบายนํ้า

ออกสูทะเลก็เปนสวนหน่ึงที่ทําใหกระบวนการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลในธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และ

ปญหาน้ีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางแนนอน เน่ืองจากกระบวนการเติมนํ้าบาดาลตามธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลง

ไปอยางมากอัตราการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลจึงลดลง ขณะที่มีการใชนํ้าบาดาลมากขึ้นจนในบางพื้นที่เกิดการแหงของนํ้า
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บาดาลในชั้นหินอุมนํ้าชั้นแรก (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2553) และการจัดการการเติมนํ้าบาดาลก็เปนกิจกรรมที่

ดําเนินการในทางปฏิบัติในพื้นที่จริงไดยากและมีขั้นตอนกระบวนการทํางานที่ตองใชความรวมมือจากหลายฝาย  

หนวยงานของรัฐหลายๆ หนวยงานและประชาชน และภาคเอกชนเองยังไมเห็นความสําคัญของปญหาที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอันใกลมากเพียงพอ  

 ปจจุบันมีการศึกษาวิจัยสรางฐานขอมูลดานนํ้าบาดาลเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีการศึกษาวิจัย

หลายๆ ดานทั้งดานปริมาณนํ้าตนทุนและความตองการใชนํ้าบาดาล แตยังไมพบการศึกษาวิจัยดานผลกระทบจากการ

แปรปรวนและเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรนํ้าบาดาล และแนวทางการจัดการหรือการปรับตัวในอนาคต 

การศึกษาดานการจําลองสถานการณการคาดการณภูมิอากาศอนาคตที่ไดมีการศึกษาในประเทศไทยไดบงชี้

วาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนและเกิดความผันผวนใน

เชิงปนํ้ามากและปนํ้านอยมากขึ้นในอนาคต ดังตัวอยางการคาดการณภูมิอากาศดังที่แสดงในรูปที่ 3.1-3.7 เปนการ

เปล่ียนแปลงปริมาณฝน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการกระจายตัวของฝนทั้งในแงของพื้นที่และหวงเวลาน้ันเปนความ

ทาทายของการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยดังที่เปนอยูในปจจุบัน โดยการเปล่ียนแปลงในรูปแบบตางๆ และ

ความผันผวนในหวงเวลาปตอปจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรนํ้าจําเปนที่จะตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับ

สถานการณในอนาคตมากขึ้น  

 

การคาดการณภมูิอากาศในเชิงที่มีฝนมาก  

(Wet scenario) 

การคาดการณภมูิอากาศในเชิงที่มีฝนนอย  

(Dry scenario) 

  

รูปที่ 3.1 การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายป (%) เฉล่ียในรอบ 20 ปในอนาคต (ค.ศ.2040-2059)  

เมื่อเทียบกับชวงปปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009) 
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รูปที่ 3.2  การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปเมื่อเทียบปทีม่ีฝนมากที่สุดไปถึงปทีฝ่นนอยที่สุดในรอบ 20 ป  

(ค.ศ.2040-2059) เมื่อเทียบกับชวงปปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009) 

 

  

รูปที่ 3.3  การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายป (%) เฉล่ียในรอบ 20 ปในอนาคต (ค.ศ.2050-2069)  

เมื่อเทียบกับชวงปปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009) 

 

  

รูปที่ 3.4  การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปเมื่อเทียบปทีม่ีฝนมากที่สุดไปถึงปทีฝ่นนอยที่สุดในรอบ 20 ป   

(ค.ศ.2050-2069) เมื่อเทียบกับชวงปปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009) 
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รูปที่ 3.5  การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายป (%) เฉล่ียในรอบ 20 ปในอนาคต (ค.ศ.2060-2079)  

เมื่อเทียบกับชวงปปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009) 

 

  

รูปที่ 3.6  การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปเมื่อเทียบปทีม่ีฝนมากที่สุดไปถึงปทีฝ่นนอยที่สุดในรอบ 20 ป   

(ค.ศ.2060-2079) เมื่อเทียบกับชวงปปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009) 
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รูปที่ 3.7  การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปเฉล่ียและปริมาณฝนสูงสุด-ต่ําสุดในรอบ 20 ป  

ในอนาคตเมื่อเทยีบกับชวงปปจจุบัน (ค.ศ.1990-2009)  

 

ที่มา: CCRS and MOHC3 (2014) 

 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตนี้ นอกจากจะสงผลตอปริมาณนํ้าผิวดินซึ่งเปนปรากฏการณที่เห็น

ไดชัดเจนแลว ยังสงผลตอนํ้าบาดาลดวยเชนกัน ซึ่งประเด็นที่พึงพิจารณาของการจัดการนํ้าบาดาลในอนาคต 

เนื่องจากการแปรปรวนและลดลงของฝนจะทําใหมีเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มเติมนํ้าบาดาล (recharge) ดังนั้น 

สมดุลนํ้าบาดาลจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศโดยตรง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทําใหเกิดผลสืบเนื่องตอนํ้า

บาดาลใหรูปแบบตางๆ กัน เชน ชั้นหินอุมนํ้าบาดาลในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แองนํ้าบาดาลหาดใหญ ที่มีฝนลดลง ประกอบกับการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลที่ลดลงเนื่องจากจากการ

เปล่ียนแปลงการใชที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน (land use and land cover) และมีการใชนํ้าบาดาลมากขึ้นอาจเกิดการ

แทรกตัวของนํ้าเค็มเขามาในชั้นนํ้าบาดาล ในทางกลับกันกรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นํ้าบาดาลระดับตื้น

สัมพันธกับการแพรกระจายดินเค็ม เนื่องจากนํ้าบาดาลระดับตื้นนี้มีความเค็ม เมื่อมีระดับใกลผิวดินจึงเกิดการ

เคล่ือนตัวขึ้นสูเขตรากพืชและผิวดิน เกิดผลกระทบตอการเกษตรกรรม ดังนั้น การจัดการนํ้าบาดาลในปจจุบันซึ่ง

อิงแนวทางการประเมินนํ้าบาดาลจากขอมูลภาพรวมของสภาพภูมิอากาศ หรือเรียกวา ปริมาณการใชนํ้าที่

ปลอดภัย (safe yield) อาจจะตองเปล่ียนไปในอนาคต โดยจะตองทําการประเมินใหมโดยคํานึงถึงความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงในอนาคตมาประกอบ เพื่อใหไดปริมาณการใชนํ้าบาดาลที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิอากาศหรือเรียกวา ปริมาณการใชนํ้าที่ยั่งยืน (sustainable yield) เพื่อใชในการวางแผนการใชนํ้าตอไป   

นอกจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและอุณหภูมิจะสงผลตอ

ปริมาณนํ้าบาดาลที่สามารถนํามาใชงานไดแลว การเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าบาดาลในบางพื้นที่อาจนําปญหาอื่น

ตามมาอีกดวย เชน ในพื้นที่ที่มีระดับนํ้าบาดาลตื้นและมีลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่มีชั้นที่มีหินเกลือแทรกตัวอยู

ในระดับตื้นในภาคอีสาน อาจเกิดการแพรกระจายของนํ้าบาดาลเค็มและสงผลใหเกิดเปนพื้นที่ดินเค็มกระจายตัว

เปนบริเวณกวางมากขึ้นในอนาคต (ดังตัวอยางผลการศึกษาที่แสดงในภาพประกอบ 3.8) 

3 ชุดขอมูลภูมิอากาศอนาคตเปนการประมวลผลโดยการใชขอมูลการจําลองภูมิอากาศโลก 17 แบบจําลองภายใตภาพฉายอนาคตการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A1B และคํานวณเพิ่มรายละเอยีดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับทองถิ่น PRECIS และทําการหาขอสรุป

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในรูปแบบตางๆ โดยความรวมมือระหวาง The Centre for Climate Research Singapore และ The 

Met Office Hadley Centre และเจาหนาที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
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รูปที่ 3.8  ผลการจําลองสถานการณอนาคตภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตามแบบจาํลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 A2 

แสดงถึงการขยายตัวของพื้นที่นํ้าบาดาลตื้นและการแพรกระจายความเค็มในพื้นที่หวยขามเรียน จ.ขอนแกน  

ในชวงป ค.ศ.2050 และ 2099 (ที่มา: Saraphirom et al, 2013b) 

 

นอกจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งจะสงผลตอปริมาณทรัพยากรนํ้าในฤดูกาล

ตางๆ และนํามาซึ่งความจําเปนในการปรับแนวทางการจัดการทรัพยากรนํ้าแลว สถานการณและแนวโนมการ

พัฒนาของประเทศซ่ึงโครงสรางดานเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางการเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปสูการผลิตในเชิง

อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกและการบริการเพิม่มากขึ้น ก็จะมีสวนสัมพันธอยางมากตอการวางแผนการใชและการ

บริหารจัดการทรัพยากรในประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเปนเงื่อนไขที่จะตอง

นํามาพิจารณาควบคูไปกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาปจจัยที่เก่ียวของทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ อาจสรุปถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมผีลตอกําหนดทศิทางยุทธศาสตรและ

ปรับแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไดดังน้ี 

ตารางที่ 3.6  ประเด็นสถานการณ แนวโนมการเปล่ียนแปลง และทิศทางการจัดการนํ้าของประเทศไทย 

ประเด็นสถานการณ แนวโนมการเปล่ียนแปลง ทิศทางการจัดการนํ้า 

ก. การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และการเปล่ียนแปลงกระแสโลกที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ

ประเทศไทย 

ก1. ประชากรเคล่ือนยาย

เขาสูเมืองหลักมากขึ้น 

1.1 เมืองหลักของภมูิภาค จะมกีาร

ขยายตัวสูงถงึสูงมาก 

1.1 การจัดหานํ้าตนทุนเพื่อรองรับการพัฒนา

และขยายตัวในอนาคต 

1.2 มีขอตกลงในการจัดสรรนํ้าที่เหมาะสม 

ก2. เศรษฐกิจโลกขยายตวั

และการเปล่ียนแปลง

โครงสรางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเปน

อุตสาหกรรมมากขึ้น 

2.1 การเคล่ือนยายเงินทุนรวมถงึการ

ยายฐานการผลิตไปสูประเทศทีม่ี

ศักยภาพและความพรอมในการ

ผลิต  

2.2 รายไดจากภาคอุตสาหกรรมมี

2.1 การจัดหานํ้าเพิม่เพื่อรองรับการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรม 

2.2 การจัดสรรนํ้า (โควตา) ไมใหกระทบตอ

ภาคสวนอ่ืนๆ 
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ประเด็นสถานการณ แนวโนมการเปล่ียนแปลง ทิศทางการจัดการนํ้า 

 สัดสวนเพิ่มขึ้น  

2.3 เนนใหมีการเพิ่มมูลคาในหวงโซ

การผลิตในอุตสาหกรรมตนนํ้า 

เชน อุตสาหกรรมเหล็ก และปโตร

เคมี เปนตน 

ก3. การผลิตดาน

การเกษตรเปนแกน

หลักสําคัญของ

ประชาชนในชนบท 

3.1 เปล่ียนระบบการผลิตเปนการ

ผลิตในเชิงพาณิชยมากขึ้น 

3.2 การผลิตในภมูิภาคยงัคงขึ้นกับ

การเกษตรเปนสําคัญ  

3.3 ภาพรวมการผลิตในภาค

การเกษตรมีการแขงขันที่สูงมาก

ขึ้น 

3.1 จัดหานํ้า พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบระบบชลประทาน 

3.2 การปรับการผลิตเปนพืชเศรษฐกิจทีม่ี

มูลคาและความตองการสูง 

ก4. ภาคบริการและการ

ทองเที่ยว  

 

4.1 กรุงเทพมหานครและพื้นที่

โดยรอบภาคตะวันออก ภาคใต

และภาคเหนือ เปนพื้นทีท่องเทีย่ว

ที่สําคัญ 

4.1 จัดหาแหลงนํ้าในพื้นทีท่องเที่ยวเดิม ที่มี

ขอจํากัดและลงทุนสูง 

4.2 การพฒันาแหลงทองเที่ยวใหมตาม

ความสามารถในการจัดหาแหลงนํ้า 

ก5. การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

5.1 มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น 

ชวงเวลาที่เปล่ียนแปลงของพายุ

ฝน และการกระจายตัวและกระจุก

ตัวของฝน 

5.2 มีผลตอปริมาณนํ้าตนทุนและ

ผลผลิตทางการเกษตร 

5.1 เรงจัดทําแผนที่ความเส่ียงการขาดแคลน

นํ้าและอุทกภัย รวมทัง้พัฒนาระบบ

พยากรณเตือนภัยใหมีประสิทธภิาพ 

5.2 การสรางความพรอมในการรับมือและลด

ความเสียหายจากอุทกภัยและภยัแลง 

5.3 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองดวย

ความรวดเร็ว 

ข. การเปล่ียนแปลงทรัพยากรและสถานการณของประเทศไทยที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

ข1. การจัดการตนนํ้าและ

ปาไม 

1.1 พื้นที่ปาตนนํ้ายงัคงถูกบุกรุก

อยางตอเน่ือง  

1.2 การจัดการปาไมและการพฒันา

แหลงนํ้าไมสอดคลองกันในการ

กําหนดนโยบาย 

1.1 การจัดการพื้นที่ตนนํ้าเพื่อลดผลกระทบใน

ภาพรวมของลุมนํ้าทั้งนํ้าทวมและการขาด

แคลนนํ้า 

 

ข2. การเกิดอุทกภยั 2.1 มีแนวโนมปริมาณนํ้าทา และ

อัตราการไหลสูงสุดเพิ่มขึ้น 

2.2 สภาพการไหลของนํ้าทาจากพื้นที่

การเกษตรมีการเปล่ียนแปลง  

2.3 การขยายตัวของชมุชนเมืองใน

พื้นที่เส่ียงอุทกภยัหรือผังเมืองไม

เหมาะสม 

2.4 การเกิดอุทกภัยที่มีความรุนแรงมาก

ขึ้น  

2.1 สถานการณอาจจะมีความรุนแรงขึ้น หาก

ไมมมีาตรการในการควบคุมปจจัยทีท่ําให

เกิดผลกระทบตาง ๆ เกิดขึ้น 

2.2 นํ้าทวมชมุชนจะมีความรุนแรงมากขึ้น 

หากยังไมสามารถควบคมุผังเมอืงการบุก

รุกทางนํ้า และการบังคับใชในประเด็นที่

เก่ียวของ  

2.3 มีความจําเปนที่ตองลงทุนสูงมากในการ

ปองกันหรือบรรเทาอุทกภัย 

3-16 
 



ประเด็นสถานการณ แนวโนมการเปล่ียนแปลง ทิศทางการจัดการนํ้า 

2.5 คาดการณระดับนํ้าทะเลจะสูงขึ้น 

ข3. การจัดหานํ้าตนทุน 3.1 แนวโนมการพฒันาแหลงเก็บกัก

นํ้าขนาดใหญและกลาง ทาํไดยาก

และใชเวลานานและอาจไม

สามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ

ควรพัฒนาดานอ่ืนเพิม่  

-   แหลงเก็บกักนํ้าตามศักยภาพเพิ่ม

ความจุเก็บกักไดอีก 18,900 ลาน

ลูกบาศกเมตร และพัฒนาพื้นที่

ชลประทานเพิ่มไดอีก 18.8 ลาน

ไร 

-   พื้นที่เกษตรนํ้าฝนพฒันาโดยใช

แหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าบาดาล 

แหลงนํ้าชุมชน และแหลงนํ้าในไร

นา เสริมการใชนํ้าฝน 

-   ปริมาณนํ้าที่จะตองจัดหา นํ้า

ตนทุนและจัดสรรในพื้นที่เกษตร

นํ้าฝนอีกประมาณ 48,960 ลาน

ลูกบาศกเมตร 

3.2 การขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค

ในชนบทไดรับการแกไขอยูใน

ระดับดี แตยงัมีปญหาในปทีแ่ลง

มาก  

3.3 การขาดแคลนนํ้าเพื่อ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและ

เมืองหลัก จะตองมีระบบการ

จัดสรรนํ้าระหวางกิจกรรมให

เหมาะสม 

3.4 แองนํ้าบาดาลขนาดใหญ ยงัมี

ศักยภาพทีจ่ะพฒันาใชประโยชน

ไดเพิ่ม 

3.1 การพฒันานํ้าตนทุนเพิ่มในอนาคตจะเพิม่

ไดไมมาก จะตองจัดการดานความตองการ

ใหสอดคลองกับศักยภาพการพฒันาหรือ

อาจจะตองจัดการดานอ่ืนเสริม ดังน้ี 

-  ภาคเหนือ : ทิศทางการพัฒนาควบคูกับการ

อนุรักษ โดยการเพิม่ประสิทธภิาพโครงการ

เดิมและพัฒนาเพิม่ใหสมดุลระหวางตนนํ้า

และการใชประโยชน 

-  ภาคกลาง : จําเปนทีจ่ะตองสรางความมั่นคง

ของแหลงนํ้าตนทุน 

-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มศีักยภาพการ

พัฒนาแหลงเก็บกักนํ้าในพื้นที่นอย เรง

พิจารณาแหลงเก็บนํ้าในลุมนํ้าชตีอนบน 

และพิจารณาการใชประโยชนจากแมนํ้า

นานาชาติ รวมทัง้การปรับโครงสรางการ

ผลิตภาคเกษตรใหสอดคลองกับตนทุนการ

พัฒนา 

-  ภาคตะวันออก : ความตองการนํ้าเพื่อ

อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและภาค

บริการจะยังคงขยายตัว ตองจัดหาแหลง

เก็บนํ้า เสริมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า

ของแหลงเก็บนํ้าเดิม และสรางระบบ

โครงขายนํ้ารวมถึงมีระบบการจดัสรรนํ้าที่

เหมาะสม 

-  ภาคตะวันตก : ในภาพรวมมกีารพัฒนานํ้า

ตนทุนและพื้นทีช่ลประทานจํานวนมาก แต

ยังมีพื้นที่ลุมนํ้าสาขาที่มีความเส่ียงขาด

แคลนนํ้าสูง ตองมีการพัฒนาแหลงนํ้า

ขนาดกลางและขนาดเล็กสนับสนุน  

-  ภาคใต : มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหความ

ตองการการพัฒนาระบบชลประทานลดลง 

แตดานการบริการและทองเที่ยว ยังคง

ขยายตัวอยางตอเน่ือง  

3.2 การพัฒนาโครงขายนํ้าเชื่อมระหวางแหลง

นํ้าเพื่อสรางเสถียรภาพของนํ้าตนทุน 

3.3 การพฒันาแหลงนํ้าขนาดเล็กทั้งผิวดินและ

นํ้าบาดาลเพิ่มเติม เพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับ
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ความจําเปนพื้นฐานสําหรับชุมชน 

3.4 การขยายความตองการใชนํ้าในอนาคต

โดยเฉพาะเพื่อภาคเศรษฐกิจจะตอง

พิจารณาศักยภาพทีจ่ะพฒันานํ้าตนทุนเพิ่ม 

รวมทัง้การวางแผนการจัดสรรนํ้าระหวาง

ภาคการใชนํ้าตาง ๆ  

3.5 แหลงนํ้าบาดาลจะสามารถเปนแหลงนํ้าเสริม

นํ้าผิวดินเพื่อการผลิต (เกษตร/

อุตสาหกรรม) 

ข4. การแกไขปญหา

คุณภาพนํ้า 

4.1 ปริมาณนํ้าเสียจากชุมชน เปน

ปริมาณนํ้าเสียที่ระบายลงสูแหลง

นํ้ามากที่สุดและจะเพิม่ขึ้นตามการ

ขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ 

4.2 นํ้าเสียจากการเพาะปลูก รวมทั้ง

การรุกตัวของนํ้าเค็ม มีผลกระทบ

รุนแรงในฤดูแลง  

4.3 การเพิม่ขึ้นของโรงงานขนาด

กลางและขนาดเล็ก 

4.4 การใชนํ้าจากลํานํ้ามากขึ้น ทําให

นํ้าเค็มรุกตวัมากกวาในอดีตมาก 

4.1 มีผลกระทบตอแหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าเพื่อ

อุปโภคบริโภค  

4.2 มีผลตอการควบคุมคุณภาพนํ้าของแหลง

นํ้าธรรมชาต ิ

4.3 การจัดสรรนํ้าเพิ่มขึ้น เพื่อลดปญหานํ้าเสีย 

การรุกตัวของนํ้าเค็ม และการรักษาระบบ

นิเวศน 

ข5.  การจัดการทรัพยากร

ดินและการใชที่ดิน 

5.1 นําพื้นที่การเกษตรมาใชในการ

ขยายเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม 

5.2 การใชประโยชนจากที่ดินที่ไม

เหมาะสมกับชนิดดิน 

5.1 ประสิทธิภาพการผลิตลดลง  

5.2 การจัดหาแหลงนํ้าไมคุมคากับการลงทุน 

5.3 ปรับระบบการปลูกพชืใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพนํ้าและคุณสมบัติดิน  

ข6. การจัดการพื้นทีชุ่มนํ้า 6.1 พื้นที่ชุมนํ้าสวนใหญยังไมไดรับ

การคุมครองตามกฎหมาย  

6.2 มีการสูญเสียพื้นทีชุ่มนํ้าจากการ

ใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ  

6.1 ปรับปรุงการจัดการใหเหมาะสมปองกัน

พื้นที่ชุมนํ้าทีม่ีขนาดลดลงหรือสูญเสีย

ระบบนิเวศตามธรรมชาต ิ

ข7. หนวยงานดานนํ้ามี

ลักษณะแยกสวนและมี

ความซํ้าซอนในภารกิจ 

รวมทัง้ยังไมมีองคกร

ดานนโยบายที่ชัดเจน 

7.1 ปญหาดานนํ้ามีความทาทายและ

ซับซอนมากขึ้น ทัง้ในการกําหนด

นโยบายและการวางแผน 

7.2 ถาไมมีระบบบริหารจัดการนํ้า 

องคกร และกฎหมายจะทําใหไม

สามารถตัดสินใจที่เปนเอกภาพใน

การแกไขปญหาดานทรัพยากรนํ้า 

 

7.1 ตองมีความชัดเจนในอํานาจหนาที่และ

องคกรดานนโยบายในการรับผดิชอบการ

บริหารจัดการในภาพรวมทัง้ระดับชาตแิละ

ระดับลุมนํ้า 

7.2 หนวยงานดานจัดการนํ้าจําเปนตองบูรณา-

การการทํางาน เพื่อแกปญหาในการ

ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้าของประเทศ ทัง้ดานนโยบาย

และการจัดทําแผนปฏิบตัิการ 

7.3 มีระบบและกระบวนการที่เปนเอกภาพและ
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สามารถตอบสนองตอปญหาดานนํ้าที่

เกิดขึ้นไดอยางทันทวงท ี

ที่มา แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า, คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้า (2558) 

 

พลวัตของระบบเศรษฐกิจและสังคมเหลาน้ี นอกจากจะเปนแรงผลักใหเกิดการเปล่ียนแปลงความตองการใช

นํ้าผิวดินแลว ก็ยังกอใหเกิดแนวโนมการเปล่ียนแปลงการใชนํ้าบาดาลดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการเปล่ียนแปลง

การใชนํ้าบาดาลภาคเกษตร ซ่ึงพลวัตของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีการ

เปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก ทําใหเกิดการพัฒนาใชนํ้าบาดาลมากขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม เชน การรับจํานําขาวใน

ราคาสูงทําใหมีการผลิตมากขึ้นพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางสงผลใหเกิดการนํานํ้าบาดาลมาใชมากขึ้น และใน

พื้นที่เขตสงเสริมการผลิตออยเพื่อพัฒนาผลผลิตออยเพื่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง และ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดบอนํ้าบาดาลใหมขึ้นมาจํานวนมาก ปญหาเหลาน้ีเกิดจากการกระตุนโดยพลวัตของ

ระบบเศรษฐกิจทั้งหมด นอกจากน้ันการใชนํ้าบาดาลภาคอุปโภคบริโภค นํ้าบาดาลไดรับผลกระทบดานน้ีอยางมาก 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมนํ้าด่ืมเคร่ืองด่ืมและอาหารน้ันใชนํ้าจากแหลงนํ้าบาดาลเกือบทั้งหมด มีการลงทุนจากบริษัท

ขนาดใหญจํานวนมากในหลายพืน้ที่ของประเทศ ในหลายๆ พื้นที่บอนํ้าบาดาลภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดผลกระทบตอ

บอนํ้าบาดาลของประชาชนทั่วไป  และในอนาคตระบบอุตสาหกรรมที่ตองการใหเกิดความมั่นคงดานนํ้า จะหันมา

พัฒนาระบบการจัดการนํ้าฝนและนํ้าบาดาลรวมกันมากขึ้น เชน การสรางแหลงกักเก็บนํ้าฝนไวใตพื้นที่โรงงานเพื่อนํา

กลับมาใชใหมในชวงนํ้านอย เปนตน   

นอกจากน้ัน พลวัตของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมยังกอใหเกิดผลกระทบทางออมตอทรัพยากรนํ้า

บาดาล คือ ระบบการจัดการขยะและการระบายนํ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมที่ยังไมไดมาตรฐาน ทําใหเกิดการปนเปอน

ของแหลงฝงกลบขยะ และแหลงอุตสาหกรรมตอแหลงนํ้าบาดาล 

การเปล่ียนแปลงในอนาคตทั้งในแงของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมเปนแรงขับดันและความทาทายที่กอใหเกิดความจําเปนของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในการ

จัดการทรัพยากรนํ้า เน่ืองจากกิจกรรมดานเศรษฐกิจตางๆ อาจจะไดรับผลกระทบจากความเส่ียงที่มากขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสงผลกระทบที่ตอเน่ืองกับสภาพสังคม ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่นํ้าตนทุนลดลงจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตน้ัน พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน และนํ้าอุปโภคบางสวนที่ไม

สามารถเขาถึงแหลงนํ้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติ คือ นํ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน ชาวนาที่ปลูกขาวนอก

ชลประทาน จะมีรายไดที่ลดลง ในมิติของนํ้าเพื่อความเทาเทียมกันทางสังคมน้ัน คนยากจนในสังคมที่รายไดลดลงยังคง

ไมมีความสามารถเขาถึงนํ้าที่ปลอดภัยและไมมีความเทาเทียมกัน มีการแกงแยงนํ้ากันและกระทบตอภาคสวนอ่ืน เชน 

นํ้าเพื่อส่ิงแวดลอม เปนตน ดังน้ัน หากความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตเกิดสูงขึ้น หรือมีการเปล่ียนแปลง

ของปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนที่เปล่ียนไปทั้งในแงของหวงเวลาและพื้นที่ จะทําใหประเทศไทยตองปรับตัว

โดยพิจารณาถึงแนวทางการบริการจัดการนํ้าใหมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของทรัพยากรนํ้าในอนาคต 
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3.2 แนวคิดดานการปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศหรือ UNFCCC ไดเสนอวาควรพิจารณาใชการ

บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการเปนกรอบการประเมินความเปราะบางและการปรับตัวการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

(Integrated Water Resource Management as a Vulnerability and Adaptation Framework) เพื่อรับมือกับผลจาการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต อยางไรก็ตาม ยังไมมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจนวา การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ

ควรทําอยางไร แตก็ไดมีการเสนอแผนการวางแผนพัฒนาที่ทนทานและยั่งยืนตอการเปล่ียนแปลงในอนาคตโดย

ประยุกตใช การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ (IWRM) (Groves et al, 2008; WaterRF, 2013; UNFCCC, 2014) 

ซ่ึงประกอบดวย  

1. การพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสีย สนับสนุนการสนทนาเชิงอภิปรายของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอ 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายและผูนําที่แข็งแกรงคือปจจัยของงานสวนน้ี ผูมีสวนไดสวน

เสียและผูตัดสินใจเชิงนโยบายควรจะตองคุยและปรึกษากัน (co-design for co-benefit) เพื่อกําหนด

ภาพฉายอนาคตรวมกันและนําไปสูขั้นตอนตอไป 

ตารางที ่3.7  ตัวอยางเมทริกแสดงความกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความไมแนนอน (X: uncertainties) การตัดสินใจ ทางเลือก (L: Decision/option/levers) 

- เงื่อนไขดานสภาพภมูิอากาศ 

o ในอดีต 

o สภาพแลงที่ยาวนานขึ้น 

- โครงสรางทีม่ีในปจจบุัน 

- การขยายการสูบนํ้าใตดิน 

ความสัมพันธ แบบจําลอง                  

(R: Relationships or models) 

เมทริกการทําใหสําเร็จ เปาหมาย (M: Performance 

matric/Goals ) 

- แบบจําลองนํ้าฝน นํ้าทา ความตองการ

ใชนํ้า 

- ปริมาณนํ้าตนทุนทีใ่ชได 

- ราคาของนํ้าตนทุน 

ที่มา: Lempert et al (2003) 

 

2. ประเมินระบบใหมภายใตกลยุทธและภาพฉายตางๆ กําหนดชวงความไมแนนอนและภาพฉายที่

นาเชื่อถือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนเพียงหน่ึงในความไมแนนอนที่สงผลกระทบตอ

ทรัพยากรนํ้าเทาน้ัน การพิจารณารวมความไมแนนอนตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อออกแบบภาพฉายที่

เปนไปได ผนวกภาพฉายรวมกับชวงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตที่เปนไปได ขอมูลของสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคตไดจากผลลัพธของแบบจําลองที่ปรับเทียบใหเหมาะกับสภาพพื้นที่โดยควรพิจารณา

สภาพวิกฤตทั้งชวงตัวแปรที่มาก นอย และกลาง 

3. วิเคราะหความเปราะบางจากผลลัพธภายใตกลยุทธและภาพฉายตางๆ กําหนดคาความเปราะบางหลัก 

ทั้งที่เก่ียวของกับตัวแปรทางภูมิอากาศและตัวแปรอ่ืน ๆ ขอมูลน้ีจะเปนขอมูลที่สําคัญในการพัฒนา

ยุทธศาสตรการปรับตัว 

4. การบริหารความเส่ียงภายใตความเปราะบาง ผลลัพธที่ไดคือ การวางแผนพัฒนาที่ทนทานและยั่งยืน  
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5. พัฒนายุทธศาสตรที่ทนทาน, ยั่งยืนและสามารถปรับตัว ควรครอบคลุมชวงความไมแนนอนของตัวแปร

สภาพภูมิอากาศในอนาคตและตัวแปรอ่ืน แผนยุทธศาสตรที่ดีควรจะสามารถบรรลุเปาหมายถึงแมจะ

เผชิญกับชวงของความไมแนนอนแทนที่จะพิจารณาการบรรลุเปาหมายภายใตหน่ึงเซตของภาพฉาย

หรือหน่ึงสมมุติฐาน วิธีการประเมินอาจจะใชวิธีที่งายเชน การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน 

(benefit/cost analysis) หรือวิธีการที่ยากขึ้นเชน การตัดสินใจภายใตหลายเงื่อนไข (Multi Criteria 

Decision Analysis) 

 

 

รูปที่ 3.9  การวางแผนพฒันานํ้าที่ทนทานและยั่งยืน (ดัดแปลงจาก Lempert et al, 2003) 

 

นอกจากน้ันไดมีหลายหนวยงานนําเสนอแนวคิดแนวทางการปรับตัวดานทรัพยากรนํ้าจากผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไว ซ่ึงจะยกมาเปนตัวอยางพอสังเขปดังน้ี 

USAID (2010) ไดเสนอการปรับตัวดานทรัพยากรนํ้าประกอบดวยการผนวกเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลงไปในการวางแผนหรือเปาหมายหรือยุทธศาสตรเพื่อใหแผนดังกลาวมีความทนทานและมั่นคงจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.8 
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ตารางที่ 3.8  ตัวอยางการปรับตวัจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ทางเลือก รายละเอียด 

การปรับตัวเพื่อลดภัย (exposure) และความออนไหว (sensitivity) 

นโยบายเพื่อลดภัย • โซนน่ิงการใชที่ดิน การบังคับใชการโซนน่ิง นโยบายการยายที่อยูอาศัย 

ประยุกตใชตวัอยางที่ดีในแตละ

ภาคสวนกับพื้นที่อ่ืน 
• การเลือกพืชที่ทนทานตอการเปล่ียนแปลงและมคีวามหลากหลายมากขึ้น 

• การเก็บและรองรับนํ้าฝน 

• การใชพื้นที่นํ้าทวมถึงในการเก็บกักนํ้า 

• การจัดการนํ้าและพลังงาน  

โครงสรางที่ทนทานตอการ

เปล่ียนแปลง 
• การเพิ่มความทนทานตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงผานกระบวนการ

ออกแบบ วตัถุดิบ ระดับของโครงสราง 

การปรับเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัว (adaptive capacity)  

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชวีิต 
• รายไดที่สูงขึ้นและมีการกระจายตัวของคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นทําใหแตละครอบครัว

มีความสามารถในการปรับตวักับนํ้าทวม นํ้าแลง และเหตุการณวิกฤตได 

สรางความเขมแข็งใหกับ

ความสามารถในการจัดการ

ความเส่ียงของภยัธรรมชาต ิ

• ชวยใหชาวบานตอบสนองตอนํ้าทวม นํ้าแลง และเหตุการณวิกฤตไดดียิ่งขึ้น

โดยมีอัตราการตาย การบาดเจบ็ลดลง และมีการฟนตวัที่เร็วยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงการจัดการการบริการ

ทางภาครัฐ  
• การจัดการที่ดีขึ้นในอุปสงคและอุปทานดานนํ้าอาจจะชวยลดผลกระทบจากภยั

ธรรมชาต ิ

ระบบเตือนภัยลวงหนา • ระบบการติดตามและชวยสนับสนุนการตัดสินใจในนํ้าทวม นํ้าแลง การระบาด

ของโรคติดตอ โรคทางพชื สัตว แมลง 

สรางระบบบูรณาการการ

ชวยเหลือที่เชื่อมโยงกัน 
• ผนวกระบบเขาดวยกัน เชน ระบบสงนํ้า ระบบไฟฟา การขนสง การติดตอ และ

การสํารองอาหาร 

รักษาระบบนิเวศใหสมบูรณ • ระบบนิเวศที่สมบูรณจะชวยลดผลกระทบทางนํ้าและควบคมุตะกอน ซ่ึงสามารถ

ลดผลกระทบจากนํ้าทวม นํ้าแลง และเหตุการณวิกฤต 

ที่มา: USAID (2010) 

 

นอกจากน้ัน Wilk and Wittgren (2009) ไดสรุปถึงทางเลือกในการปรับตัวดานทรัพยากรนํ้าซ่ึงควรที่จะตอง

พิจารณาใหเหมาะกับบริบทของชวีกายภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสถาบัน ดังตารางที่ 3.9 
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ตารางที่ 3.9  ทางเลือกในการปรับตัว 

การปรับตัว การกระทํา 

การเพิ่ม นํ้าตนทุนและ

ระบบนิเวศที่ดี 
• การเพิ่มระบบการรวบรวมนํ้าฝนเพื่อปรับปรุงระบบการปลูกพืชและการเติมนํ้าใตดิน 

• ปรับปรุงระบบการสงนํ้า 

• ปรับปรุงแหลงนํ้าโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ 

• เพิ่มปริมาณนํ้าโดยการสรางอางเก็บนํ้า 

การลดความตองการใช

นํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชนํ้า 

• การกําจัดพืชตางถิ่นที่รุกลํ้าเขามาในพื้นที่ริมฝงนํ้า 

• การนํานํ้ากลับมาใชใหม (water recycling) 

• การปลูกพืชที่ทนแลง 

• การปรับการจัดการระบบชลประทาน เชน การเปล่ียนปฏิทินการปลูกพืช การ

ผสมผสานการปลูกพืช วิธีการใหนํ้า ซอมแซมโครงสรางชลประทาน 

• ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อสงเสริมการอนุรักษนํ้า 

• ปรับปรุงระบบโครงสรางนํ้าในเมืองและระบบสาธารณูปโภค 

การปรับปรุงระบบ

ปองกันนํ้าทวม 

 

• การสรางโครงสรางปองกันนํ้าทวม 

• ขยายพื้นที่ริมฝงนํ้า 

• เพิ่มพื้นที่เก็บกักตนนํ้า 

• การฟนฟูและอนุรักษพื้นทีชุ่มนํ้า 

• ปรับปรุงระบบบองกันนํ้าทวม 

ที่มา: Wilk and Wittgren (2009) 

 

3.3 แนวคิดและแนวทางในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศของการ

จัดการทรัพยากรน้ําในประเทศไทย 

ประเด็นความมั่นคงดานนํ้าในประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 5 มิติ คือ นํ้าเพื่อการดํารงชีวิต นํ้าเพื่อ

การประกอบอาชีพ นํ้าเพื่อการพัฒนาเมือง นํ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นํ้า และนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศและการควบคุม

นํ้าเสีย และเปาหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในประเทศไทยที่มีความยั่งยืนในอนาคต อาจกลาวโดยสรุปได

ดังน้ีคือ 

1. นํ้าเพื่อการดํารงชีวิต ซ่ึงในปจจุบันน้ียังไมทั่วถึงในชุมชนชนบท ปริมาณนํ้าไมเพียงพอ และมีชุมชน

จํานวนมากที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน โดยชุมชนชนบทที่ยังไมมีระบบประปาจะตองมีนํ้าตนทุนและ

เขาถึงระบบประปาครบทุกหมูบาน จํานวน 7,490 หมูบาน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในป 2560 

สําหรับชุมชนเมืองน้ัน จะตองมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอความตองการขั้นพื้นฐานและรองรับการขยายตัวที่

เพิ่มขึ้นในอนาคตในระยะสิบป ภายใตคุณภาพนํ้าในเกณฑดีและมีความปลอดภัยตอการอุปโภคบริโภค 

2. นํ้าเพื่อการประกอบอาชีพ ดานการเกษตร ปจจุบันสามารถจัดหานํ้าไดอยางเพียงพอในเขตชลประทาน

พื้นที่ 30 ลานไร คิดเปน รอยละ 20 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 150 ลานไร โดยในอนาคตจะตองมีการ

พัฒนาแหลงนํ้าระบบชลประทานเต็มศักยภาพอีก 18 ลานไร พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อพื้นที่เกษตรนํ้าฝน เชน 
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แหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าบาดาล และแหลงนํ้าในไรนา ซ่ึงการจัดหาแหลงนํ้าน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตและรายไดใหกับเกษตรกรในชนบท เพื่อใหเกษตรกรเหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใตการ

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรใหเหมาะสมกับอุปสงคและอุปทาน และระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม

กับศักยภาพของพื้นที่ 

3. นํ้าเพื่อการพัฒนาเมือง จากการเปล่ียนแปลงความเปนเมืองที่มากขึ้น จะตองมีการจัดหานํ้าตนทุนเพื่อ

การขยายตัวของชุมชนขนาดใหญ และกิจกรรมภาคบริการที่มากขึน้ โดยในอนาคตจะตองจัดหาแหลงนํ้า

ตนทุนใหเพียงพอและรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่

จัดตั้งตามแผนงานทั้ง 14 แหง 

4. นํ้าเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีความเส่ียงทั้งจากภาวะการขาดแคลนนํ้าในปนํ้านอยและการสูญเสีย

จากนํ้าทวมในปนํ้ามาก 

5. นํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศและการควบคุมนํ้าเสีย มีบางลุมนํ้าเทาน้ันที่สามารถจัดสรรนํ้าเพื่อรักษาระบบ

นิเวศ เชน เจาพระยาและแมกลอง โดยในอนาคตตองมีการกําหนดปริมาณนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุม

นํ้าที่มีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ รวมถึงการควบคุมและลดปริมาณนํ้าเสียใหอยูในระบบที่แหลงนํ้าสามารถ

รองรับได 

นอกจากน้ัน ยังมีการกําหนดถึงเปาหมายในการจัดการนํ้าเพื่อการปองกันและบรรเทาอุทกภัย เชนการฟนฟู

ทางนํ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า การพัฒนาพื้นที่รับนํ้านอง และการพัฒนาโครงการแหลงนํ้า การปองกัน

ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ จัดทําผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

กฎหมายในการควบคุมการบุกรุกทางนํ้าและปรับปรุงแหลงนํ้าที่เส่ือมสภาพใหกลับคืนสูสภาพเดิม ทั้งน้ีในแงของการ

บริหารจัดการ จะตองมีองคกรบริหารจัดการนํ้าระดับชาติ ที่เปนเอกเทศ มีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดนโยบายและ

วางแผนการพัฒนา มีระบบฐานขอมูลที่มีความถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา ในพื้นที่เส่ียงภัยในภาวะวิกฤต องคกรบริหาร

จัดการนํ้าระดับลุมนํ้า พื้นที่ วางแผนรองรับความตองการของทองถิ่น ประสานแผนระดับชาติ รวมทั้งการบริหารการใช

นํ้าในพื้นที่ มีการจัดระบบการวางแผนและการนําไปสูการปฏิบัติใหมีการประสานกันระหวางแผนระดับชาติและทองถิ่น 

และมีระบบงบประมาณที่สนับสนุน แผนงาน โครงการระดับทองถิ่น 

เมื่อพิจารณาถึงความมั่นคงดานนํ้าในประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเปาหมายที่ไดตั้งไวน้ีแลว 

ประเด็นที่สําคัญที่จะตองพิจารณาบริบทของการจัดการนํ้าที่ยั่งยืนตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ กลยุทธในแตละ

ยุทธศาสตรดานนํ้าที่วางไว ยังคงสามารถไปถึงเปาหมายไดหรือไมภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และประเทศไทย

ควรจะมีแนวทางในการปรับตัวอยางไรในการบรรเทาผลกระทบตอเปาหมายเหลาน้ัน   

เมื่อพิจารณาและวิเคราะหผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เบื้องตนพบวา จากทั้ง 34 

เปาหมายระยะส้ัน (ป 58-59) กลาง (ป 60-64) และยาว (ป 65-69) น้ัน มีโครงการที่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศคอนขางมากประมาณ 30 เปอรเซ็นต เปาหมายที่มีผลกระทบนอยประมาณ 40 เปอรเซ็นต และเปาหมายที่

ไมมีผลกระทบเลยประมาณ 30 เปอรเซ็นต หรือสามารถพูดไดวา 70 เปอรเซ็นต ของเปาหมายในยุทธศาสตรศาสตร

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจึง

ควรมีการผนวกผลกระทบและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลงไปในการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรเพื่อบรรเทา เตรียมรับมือและปรับตัวจากผลกระทบดังกลาว 
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ตารางที่ 3.10  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (cc) ตอกลยุทธและเปาหมายในแตละยุทธศาสตร 

กลยุทธ 
เปาหมายระยะส้ัน 

(ป 58-59) 

เปาหมายระยะกลาง 

(ป 60-64) 

เปาหมายระยะยาว 

(ป 65-69) 

ผลกระทบ

จาก cc 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 

1. จัดหาแหลงนํ้า

ตนทุนและกอสราง

ระบบประปา 

รอยละ 90 ของหมูบาน

เปาหมาย 

รอยละ 10 ของหมูบาน

เปาหมาย 

- มาก 

2. พัฒนาระบบ

ประปาเมืองและ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

พัฒนาระบบประปาเมือง 

รอยละ 17 ของเมือง

เปาหมาย/ขยายเขตประปา 

รอยละ 100 

พัฒนาระบบประปา

เมือง รอยละ 48 ของ

เมืองเปาหมาย 

พัฒนาระบบประปา

เมือง รอยละ 35 ของ

เมืองเปาหมาย 

นอย 

3. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ

ประปาชนบทและ

จัดหาแหลงเก็บ

นํ้าฝน 

รอยละ 10 ของหมูบาน

เปาหมาย 

รอยละ 90 ของหมูบาน

เปาหมาย 

- 

 

มาก 

4. จัดหานํ้าด่ืมให

โรงเรียนและชุมชน 

รอยละ 45 ของหมูบาน

เปาหมาย 

รอยละ 55 ของหมูบาน

เปาหมาย 

- 

 

นอย 

5. การใชนํ้าอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- แหลงทองเที่ยวประเภท

เกาะและพื้นที่ขาดแคลน

นํ้าตนทุน 

เมืองหลักทีม่ีแนวโนม 

ขาดแคลนนํ้า 

มาก 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

เกษตร 

1. การจัดการดาน

ความตองการ 

1. ศึกษา ตรวจสอบ เกณฑ

การจัดสรรนํ้าในลุมนํ้า

ภาคกลาง ภาคตะวันตก 

และภาคตะวันออก 

2. ศึกษาวิจยั กําหนด

มาตรการลดการใชนํ้า ใช

ใหคุมคาและการนํานํ้า

กลับมาใชใหม 

1.กําหนดเกณฑการ

จัดสรรนํ้าในลุมนํ้า

ภาคกลาง ภาค

ตะวันตก และภาค

ตะวันออก 

2.ลดการใชนํ้าไดรอยละ 

10  

3. กําหนดการขยายตัว

ในภาคตะวันออกให

เหมาะสม 

1. ขยายผลในลุมนํ้าอ่ืน ๆ 

2. การศึกษา/วางแผน

พื้นที่อุตสาหกรรม

สงออกและ

อุตสาหกรรมตนนํ้า 

นอย 

2. จัดการพืน้ที่

เกษตรกรรม

(Zoning) เพิ่มมูลคา

การใชนํ้าตอหนวย

ใหสูงขึ้น 

การบริหารจัดการนํ้าทีม่ีประสิทธิภาพสอดคลองกับการจัดระบบปลูกพืชอยาง

เหมาะสมในพื้นทีช่ลประทานเดิม 30.22 ลานไร โดยมุงเนนลุมเจาพระยาใหญ ลุม

นํ้าชี และลุมนํ้ามูล 

นอย 
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กลยุทธ 
เปาหมายระยะส้ัน 

(ป 58-59) 

เปาหมายระยะกลาง 

(ป 60-64) 

เปาหมายระยะยาว 

(ป 65-69) 

ผลกระทบ

จาก cc 

3. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

โครงการแหลงนํ้า

และระบบ

ชลประทานเดิม 

1. เพิ่มปริมาณเก็บกัก 95 

ลานลูกบาศกเมตร 

2. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

0.16 ลานไร 

3. ศึกษา/ปรับปรุงระบบ

ชลประทานทีม่ีอยูเดิม 

1. ดําเนินการตอเน่ือง

จากผลศึกษา 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการอยางนอย

รอยละ 10 

3. ลดความตองการใช

นํ้าในเขตอยางนอย

รอยละ 10 

4. ศึกษาปรับปรุง

โครงการขนาดเล็ก 

โดยมุงเนนพัฒนา

ระบบสงนํ้าในแหลง

นํ้าขนาดเล็ก

ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นอย 

4. พัฒนาและฟนฟู

แหลงนํ้าในพื้นที่

เกษตรนํ้าฝน 

4.1 ฟนฟูแหลงนํ้า

ธรรมชาต ิ

4.2 สนับสนุนการ

ขุดสระนํ้าในไร

นา 

4.3 พฒันานํ้า

บาดาลเพื่อ

การเกษตร 

4.4 การสนับสนุน

แหลงนํ้าชุมชน 

 

 

 

4,330แหง 

 

70,000 บอ 

 

 

141,750 ไร 

 

 

465 แหง 

 

 

 

5,756 แหง 

 

100,000 บอ 

 

 

553,600 ไร 

 

 

750 แหง 

 

 

 

4,357 แหง 

 

100,000 บอ 

 

 

346,700 ไร 

 

 

500 แหง 

มาก 

5. การพัฒนาแหลง

เก็บกักนํ้าใหม 

การจัดหาแหลงนํ้า

ตนทุน และระบบ

กระจายนํ้า 

5.1 เก็บกักนํ้าไดเพิม่ 1,100 

ลานลูกบาศกเมตร 

5.2 จัดการนํ้าไดรวม 2,000 

ลานลูกบาศกเมตร 

5.3 เพิม่พื้นทีช่ลประทานได

อีก 2 ลานไร  

ดําเนินการทั้ง 25 ลุมนํ้า  

โดยมุงเนนลุมนํ้าโขง 

(เหนือ) ยม วัง        

โขง (อีสาน) ชี มูล 

เจาพระยา ทาจีน สะแก

กรัง โตนเลสาบ 

ดําเนินการทั้ง 25 ลุมนํ้า  

โดยมุงเนนลุมนํ้าปง 

นาน แมกลอง 

ปราจีนบุรี บางปะกง 

เพชรบุรี  

มาก 

6.การพัฒนาระบบ

ผันนํ้าและระบบ

เชื่อมโยงแหลงนํ้า 

ศึกษาเตรียมความพรอมใน

ลุมนํ้าเจาพระยาใหญ  

ลุมนํ้าภาคะวันออกเฉียง

ดําเนินการตอเน่ืองตาม

ผลการศึกษา 

ศึกษาลุมนํ้าทีม่ี

ดําเนินการตอเน่ืองตาม

ผลการศึกษา 

นอย 
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กลยุทธ 
เปาหมายระยะส้ัน 

(ป 58-59) 

เปาหมายระยะกลาง 

(ป 60-64) 

เปาหมายระยะยาว 

(ป 65-69) 

ผลกระทบ

จาก cc 

เหนือและลุมนํ้าภาค

ตะวันออก 

ศักยภาพ  

อุตสาหกรรม 

7. การพัฒนาแหลง

เก็บกักนํ้า และ

ระบบสงนํ้า 

7.1 พื้นที่

อุตสาหกรรม 

ภาค

ตะวันออก 

7.2 เขตเศรษฐกิจ

พิเศษและนิคม

อุตสาหกรรมที่

พัฒนาขึ้นใหม 

 

 

 

70 ลานลูกบาศกเมตร 

 

 

 

ศึกษาเตรียมความพรอม

เพื่อจัดหานํ้ารองรับการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะที่ 1 (5 จงัหวัด) 

 

 

 

 

ศึกษา/เตรียมความ

พรอมจัดหาแหลงนํ้า 

420 ลานลูกบาศกเมตร 

- ดําเนินการจัดหานํ้า

ตามผลการศึกษาใน

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ระยะที่ 1 

- ศึกษาเตรียมความ

พรอมเพื่อจัดหานํ้า

รองรับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษระยะ

ที่ 2 (5 จังหวัด) 

 

 

 

ดําเนินการตอเน่ืองจาก

ผลศึกษา  

 

 

จัดหาแหลงนํ้ารองรับ

นิคมฯ ที่เกิดขึ้นใหม 

มาก 

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 

1. การปรับปรุงทาง

นํ้าสายหลัก 

230 กิโลเมตร มุงเนนที่ลุม

นํ้ายม และมูล 

535 กิโลเมตร 105 กิโลเมตร ไมม ี

2. การพัฒนาเพิม่

ประสิทธิภาพการ

ระบายนํ้าผันนํ้า

และพื้นที่รับ

นํ้านอง 

2.1 การปรับปรุง

การระบายนํ้า/

ทางผันนํ้าเล่ียง

พื้นที่ชมุชน 

 

 

 

 

 

 

2.2 จัดทําพื้นที่รับ

 

 

 

 

 

ทะเลสาบสงขลา (คาบ

สมุทรสทิงพระ/หาดใหญ) 

งานศึกษา/สํารวจ ไดแก ลุม

นํ้ายม เจาพระยา ทาจีน 

ปราจีนบุรี โตนเลสาป  

ชี มูล ภาคใตฝงตะวันออก  

ภาคใตฝงตะวันตก ศึกษา

พื้นที่เหนือ จ.นครสวรรค 

พื้นที่แกมลิง บริเวณลุมนํ้าชี 

มูล 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตอเน่ืองจาก

ระยะส้ัน  

ลุมนํ้าเจาพระยา ทาจีน 

ปราจีนบุรี ยม  

โตนเลสาป  

ภาคใตฝงตะวันออก  

ภาคใตฝงตะวันตก  

 

 

 

ดําเนินการตอเน่ืองจาก

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตอเน่ืองจาก

นอย 
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นํ้านอง ผลการศึกษาระยะส้ัน 

และศึกษาเพิม่เติม พื้นที่

ใต จ.นครสวรรค 

ผลการศึกษา 

3. การปองกันนํ้าทวม

ชุมชนเมอืง 

58 แหง 105 แหง 22 แหง มาก 

4. การกําหนดเขต

การใชประโยชน

ที่ดินลุมนํ้า/จงัหวัด 

และปรับปรุง/จัดทํา

ผังเมือง 

5 ผัง ไดแก ลุมนํ้าสะแกกรัง 

แมกลอง ปราจีนบุรี  

โตนเลสาป  

ชายฝงทะเลตะวันออก 

10 ผัง ไดแก ลุมนํ้า

สาละวิน โขง (เหนือ) 

กก เพชรบุรี  

ชายฝงทะเลตะวันออก 

ตาป ปตตานี  

ภาคใตฝงตะวันตก 

- ไมม ี

5. การพัฒนาและ

บริหารจัดการ 

แหลงเก็บกักนํ้า 

ศึกษาเตรียมความพรอมใน

ลุมนํ้าที่มีปญหา ไดแก  

ลุมนํ้าสาละวิน โขง (เหนือ) 

ยม ปราจีนบุรี  

ภาคใตฝงตะวันออก  

ดําเนินการตอเน่ืองตาม

ผลการศึกษา 

ดําเนินการตอเน่ืองตาม

ผลการศึกษา 

ไมม ี

6. การสนับสนุนการ

ปรับตัวและหนีภัย 

กลุมลุมนํ้าภาคเหนือ  

กลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีน 

กลุมลุมนํ้าภาคใตและ

ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุมลุมนํ้าอ่ืน ๆ มาก 

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการคุณภาพนํ้า 

1. การพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธภิาพ

ระบบรวบรวมและ

ระบบบําบัดนํ้า

เสีย 

1.1 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ระบบรวบรวม

และระบบ

บําบัดนํ้าเสีย

รวมของชมุชน 

(ระบบ ฯ ทีม่ี

อยูเดิม) 

1.2. กอสรางระบบ

รวบรวมและ

ระบบบําบัดนํ้า

เสียรวมของ

ชุมชน (ระบบ 

72 แหง 

 

 

 

 

 

28 แหง 

 

 

 

 

 

 

44 แหง 

137 แหง 

 

 

 

 

 

14 แหง 

 

 

 

 

 

 

123 แหง 

39 แหง 

 

 

 

 

 

5 แหง 

 

 

 

 

 

 

34 แหง 

ไมม ี
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ฯ ใหม) 

2. การลดนํ้าเสียจาก

แหลงกําเนิด 

2.1 กําหนดสัดสวน

การระบาย

มลพิษ 

 

 

 

 

2.2 ปองกันและ

แกไขปญหา

คุณภาพนํ้าใน

พื้นที่ลุมนํ้า

วิกฤต 

 

 

ลุมนํ้าเจาพระยา ทาจีน ปา

สัก มูล ช ี

 

 

 

 

 

ลุมนํ้าเจาพระยา ทาจีน  

ปาสัก ชี มูล (ลําตะคอง)  

แมกลอง บางปะกง  

โขง (อีสาน)  

ชายฝงทะเลตะวันออก

(ระยอง) 

 

 

ลุมนํ้าแมกลอง บางปะกง 

ปราจีนบุรี ปง วงัยม นาน 

กก 

 

 

 

 

ลุมนํ้าปง วัง ยม นาน

บางปะกง ชี (พอง) 

ปราจีนบุรี  

ทะเลสาบสงขลา 

 

 

 

ลุมนํ้าชายฝงทะเล

ตะวันออก  

เพชรบุรี สะแกกรัง ตาป 

ภาคใตฝงตะวันตก 

ทะเลสาบสงขลา 

ปตตานี 

 

ลุมนํ้าเพชรบุรี  

สะแกกรัง ตาป  

ภาคใตฝงตะวันตก 

ทะเลสาบสงขลา 

ปตตานี แมกลอง  

ปง (กวง)  

ไมม ี

3. การควบคุมระดับ

ความเคม็ 

3.1 การใชนํ้าจืด

ผลักดันนํ้าเค็ม 

3.2 การกอสราง

อาคาร ปองกัน

การรุกตัวของ

นํ้าเค็ม 

ความเค็มไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา   

โดยเฉพาะในลุมนํ้า แมกลอง ทาจีน เจาพระยา บางปะกง ปราจนีบุรี ชายฝงทะเล

ตะวันออก และทะเลสาบสงขลา 

มาก 

4. การกําจัดวชัพชื

และขยะมูลฝอยใน

แหลงนํ้า 

เจาพระยา ทาจีน ชี (พอง) 

บางปะกง  

นครนายก ปราจีนบุรี 

 เจาพระยา (นอย)  

ปาสัก (ลพบุรี) 

ทะเลสาบสงขลา 

เพชรบุรี สะแกกรัง  ไมม ี

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าที่เส่ือมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 

1. การอนุรักษฟนฟู

พื้นที่ปาตนนํ้าที่

เส่ือมโทรม 

0.564 ลานไร 

 

2.610 ลานไร 

 

1.596 ลานไร 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

ในป พ.ศ.2567 

ไมม ี

2. การปองกันและลด

การชะลางพังทลาย

ของดิน 

1.475 ลานไร 4.0 ลานไร 4.0ลานไร มาก 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ 

1. จัดทํา/เสนอ (ราง) ดําเนินการ - - นอย 
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พระราชบัญญัติ

ทรัพยากรนํ้า 

พ.ศ. .... 

ภายในป พ.ศ.2558 

 

2. ปรับปรุง

โครงสรางองคกร 

ทั้งระดับชาติและ

ระดับลุมนํ้า 

ศึกษา ทบทวน การ

ปรับปรุงองคกร ดําเนินการ 

ภายในป พ.ศ.2558 

- - นอย 

3. สนับสนุนองคกร

ผูใชนํ้าองคกร

ชุมชน องคกรลุม

นํ้า และเครือขาย

ระหวางลุมนํ้า ทั้ง

ในและระหวาง

ประเทศใหมีความ

เขมแข็ง 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง นอย 

4. การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร/แผน

แมบท/แผนปฏบิัติ

การ ในภาวะปกติ

และภาวะวิกฤต 

ทั้งใน

ระดับประเทศและ

ระดับลุมนํ้า 

ดําเนินการภายในป พ.ศ.

2559 

ทบทวน/ปรับปรุงภายใน

ป พ.ศ. 2564 

- นอย 

5. การศึกษา วิจัย 

แนวทางการ

จัดการทรัพยากร

นํ้า/ลุมนํ้าสาขา 

5.1 ศึกษา วจิัย 

พัฒนาและ

ฟนฟูแหลงนํ้า

ผิวดิน 

5.2 ศึกษา วจิัย 

พัฒนาและ

ฟนฟูแหลงนํ้า

บาดาล 

5.3 ศึกษาแนวทาง

การจัดการลุม

 

 

 

 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

นํารองในลุมนํ้าสาขาลุม

นํ้าชี แมกลอง และ

 

 

 

 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

 

ดําเนินการภายในป 

พ.ศ. 2565 

 

 

 

ขยายผล 

นอย 
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นํ้าสาขา ภาคใตฝงตะวันออก 

6. พัฒนาระบบ

ฐานขอมลู

สนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

 ดําเนินการถึงป พ.ศ. 

2561 

- นอย 

7. ตรวจสอบ ประเมิน           

เพื่อบํารุงรักษา 

และปรับปรุง 

ซอมแซมระบบ 

รวมทั้งอาคาร

โครงการพฒันา

แหลงนํ้าเดิม       

รักษาประสิทธิภาพของระบบชลประทาน และอาคารทีม่ีอยูเดิมอยางตอเน่ือง โดย

มุงเนนภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ภาคเหนือ และในพื้นทีช่ลประทานเดิม 30.22 

ลานไร 

นอย 

8. การควบคุมการ

บุกรุกทางนํ้า 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมม ี

9. ติดตามและ

ประเมินผล 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมม ี

10. การ

ประชาสัมพันธ

และการมีสวนรวม 

ดําเนินการอยางตอเน่ือง มาก 

ที่มา: แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า, คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้า (2558) และวิเคราะหโดยผูเขียน 

 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (2557) ไดสรุปผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรนํ้าดังน้ี แรงกดดันของปญหาในดานทรัพยากรนํ้าที่มีมากขึ้น จะนําไปสูปญหาความ

ขัดแยงที่ รุนแรงขึ้น เพราะสภาพภูมิอากาศที่ เปล่ียนแปลงมีผลเชื่อมโยงไปถึงปริมาณนํ้า การจัดสรรนํ้าและ

ความสามารถในการผลิตอาหาร ปญหาที่รุนแรงขึ้นจะเปนสาเหตุสําคัญใหความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและการเมืองมี

มากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีทรัพยากรนํ้าจํากัด และมีการแนะนําวาทางเลือกในการปรับตัวตอความเส่ียงในเร่ือง

ทรัพยากรนํ้ามีไมมากนัก แตแนวทางที่สําคัญที่สุดที่จะชวยลดปญหาดานทรัพยากรนํ้าในระยะยาวถูกแสดงดังตารางที่ 

3.11 
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ตารางที่ 3.11  มาตรการดานอุปทานและอุปสงคดานทรัพยากรนํ้า 

มาตรการดานอุปทาน 

(Water supply measures) 

มาตรการดานอุปสงค 

(Water demand measures) 

• การปรับปรุงประสิทธภิาพในการจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 

• การพัฒนาแหลงนํ้าใหมและการจัดการ

แหลงนํ้ามี่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพในระยะ

ยาว 

• การกอสรางแหลงนํ้าและระบบสงนํ้าเพื่อ

เพิ่มอุปทานนํ้า 

• การใชกฎระเบยีบและเทคโนโลยีในการควบคุมที่ดินและนํ้า

โดยตรง 

• การสรางแรงจงูใจและการเก็บภาษีที่มีผลตออุปนิสัยการใชนํ้า

โดยตรง 

• การปรับปรุงระบบการจัดการนํ้า การดําเนินงานดานสถาบัน 

มาตรการปรับตัวอ่ืนๆ อาจรวมถึงการปกปองพชืพรรณ

ธรรมชาต ิ

• การปรับปรุงระบบการเกษตรทีอ่นุรักษทรัพยากรนํ้า 

 

ภายใตกรอบแนวทางดังกลาว ก็ไดมีการนําแนวทางเหลาน้ีมาประยุกตใชในบริบทของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ เพื่อใหเกิดแนวทางดําเนินการเพื่อปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อันเปนเร่ืองที่จะตองมีการวางแผน

ในบริบทเฉพาะของพื้นที่ ดังตัวอยางที่ไดมีการศึกษามาบางในระยะที่ผานมา 

ผูศึกษา ขอมูลและประเด็น

ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

สุจริต คูณธนกุลวงศ 

และ วินัย เชาว

วิวัฒน (2552) 

แบบจําลองภูมิอากาศ 

3 แบบ ไดแก MRI – 

AGCM 3.1S, 

PRECIS และ 

CCCMA3 ดวยภาพ

จําลองแบบ A1B A2 

และ A1B 

Downscale 

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, ความ

เปราะบางตอ

ทรัพยากรนํ้า 

 

พื้นที่ 

-ทั้งประเทศ 

ชวงเวลา 

อนาคตอันใกล  

(ค.ศ.2015 - 2039) 

และอนาคตอันไกล 

(ค.ศ.2075 - 2099) 

ศึกษาเปรียบเทยีบแนวโนมของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย 

โดยใชขอมูลจากแบบจําลองภมูอิากาศระดับ

ภูมิภาค (Regional Climate Models: RCMs) 

3 แบบ ไดแก MRI – AGCM 3.1S, PRECIS 

และ CCCMA3 ดวยภาพจําลองแบบ A1B A2 

และ A1B ตามลําดับ แลวปรับแกความเอน

เอียงของขอมูลดวยเทคนิค rescaling เพื่อให

ไดความนาเชื่อถือของแบบจําลองมากยิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาพบวา ปริมาณฝนในอนาคตอัน

ใกล (near future) และอนาคตอันไกล (far 

future) เมื่อเปรียบเทียบกับฝนในชวงเวลา

ปจจบุัน ค.ศ.1979 – 2006 พบวาปริมาณของ

ฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและลดลงตามภูมภิาค

ตางๆของประเทศไทย ในทุกแบบจําลองที่ได

ศึกษา พบวา สวนมากฝนในพื้นที่ภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใตฝงตะวันตก จะมีปริมาณฝนลดลงในชวง

อนาคตอันใกล ขณะที่พื้นที่อ่ืน เชน ภาค

ตะวันตก ภาคใตฝงตะวันออก จะมีปริมาณฝน

เพิ่มขึ้น สวนชวงเวลาอนาคตอันไกลมีแนวโนม
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ผูศึกษา ขอมูลและประเด็น

ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

เพิ่มขึ้นในทุกภมูิภาค ยกเวนผลจาก

แบบจําลอง CCCMA3 ซ่ึงฝนในภาคใตกลับ

ลดลง 

หนวยปฏิบัตกิารวิจัย

ระบบการจัดการ

แหลงนํ้าคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2010) 

AR4 

แบบจําลองภูมิอากาศ 

PRECIS, MRI, 

CCCMA3  

- Downscale 

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, ความ

เปราะบางและการ

ปรับตัวตอทรัพยากร

นํ้า 

และภาคเกษตรกรรม 

พื้นที่ 

- ทั้งประเทศ 

ชวงเวลา 

- สภาพปจจุบัน 

- อนาคตอันใกล

(2015-2039) 

- อนาคตไกล  

(2075-2099) 

สภาพอากาศในอนาคตมีการเปล่ียนแปลง และ

มีการแกวงตัวมากขึ้น ขณะที่ความตองการใช

นํ้าก็มีแนวโนมมากขึ้นตามสภาพการเติบโต

ของเศรษฐกิจและสังคม ทําใหการจัดการนํ้า

จําเปนตองปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพความ

ตองการและศักยภาพใหม 

- ปรับกฎเกณฑการปลอยนํ้าใหเหมาะกับ

สภาพของฝนทีม่ีรูปแบบเปล่ียนแปลงไป 

เชน การปลอยนํ้าใหผูใชนํ้าเร็วหรือชา

กวาเกณฑที่เคยใชในอดีตตามฤดูฝนที่

เร็วหรือชากวาเดิม   

- ปรับตารางการปลูกพชืใหเหมาะกับ

รูปแบบฝนที่เปล่ียนแปลง เชน เร่ิมการ

ปลูกขาวตามฝนทีต่กจริงในพื้นที่ซ่ึงจะเร็ว

หรือชากวาชวงเวลาปกตใินอดีต 

โดยเฉพาะในเขตชลประทานที่เกษตรกร

มักเร่ิมปลูกตามความเคยชินในอดีต 

การปรับตัวจําเปนตองประเมินผลกระทบทั้ง

ในเชิงปริมาณและตําแหนงและควรบูรณาการ

ใหดําเนินการทั้งระดับลุมนํ้าโครงการและพื้นที่

ในเวลาเดียวกันตามขนาดของผลกระทบการ

ถายทอดความรูและเทคนิคการปรับตัวใหกับ

ชาวนาทําใหชาวนาเขาใจและสามารถเตรียม

ปรับตัวไดดียิง่ขึ้น 

รศ.ดร. สุจริต  

คูณธนกุลวงศ และ

คณะ (2553) 

AR4 

แบบจําลองภูมิอากาศ 

ไดแก CGCM2    

HadCM3 MRI และ  

PRECIS: ECHAM4 

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, ความ

เปราะบางและการ

ปรับตัวตอทรัพยากร

พื้นที่ 

- ทั้งประเทศ 

ชวงเวลา 

-อนาคตอันใกล  

(ค.ศ.2015 - 2039) 

- อนาคตอันไกล  

(ค.ศ.2075 - 2099) 

วิเคราะหขอมูลทั้งจากแบบจําลองโดยตรง 

(Raw) วิเคราะหโดยใชวธิีเทียบสัดสวนดวย

ขอมูลตรวจวัด (Ratio) และวิเคราะหความ

ละเอียดสูงเชิงสถิติที่ไดจากแบบจําลอง ASD   

มีความแตกตางกันไปทั้งแบบจําลองและทั้ง

สมมติฐาน A2 และ B2 โดยรวมพบวาอุณหภมูิ

มีแนวโนมสูงขึ้นในอนาคต และปริมาณฝนมี

แนวโนมลดลง ซ่ึงจากการพิจารณาในภาพรวม

ตอการเลือกแบบจําลองและการวิเคราะหทาง

สถิติเพื่อเลือกขอมูลที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชใน
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ผูศึกษา ขอมูลและประเด็น

ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

นํ้า 

 

 

การพยากรณขอมูล ในพื้นที่ภาคตะวันออกน้ัน 

การเทียบสัดสวนจากแบบจําลอง CGCM2 โดย

ใชการเทยีบสัดสวนคอนขางเหมาะสมตอการ

นําไปประยุกตเพื่อศึกษาผลกระทบและการ

ปรับตัวในพื้นที่ภาคตะวันออกมากที่สุด 

เน่ืองจากแนวโนมคาเฉล่ียรายป ลักษณะ

คาเฉล่ียรายเดือน และพฤติกรรมที่คาบการเกิด

ซํ้าที่ 1 ป มีความสอดคลองโดยรวมกับขอมูล

ตรวจวัดจริงมากที่สุด  

สําหรับแนวทางการปรับตัวดานการบริหาร

จัดการนํ้าภายใตการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศทีป่ริมาณฝนมีแนวโนมลดลง 

สามารถทําไดโดยการปรับปรุงเกณฑการ

บริหารจัดการนํ้าของอางเก็บนํ้าหลักให

สอดคลองตามปนํ้า เชน มีการปรับเกณฑการ

ปลอยนํ้าใหนอยกวาคาในอดีตในปนํ้านอยเพื่อ

ลดความเส่ียงจากการขาดแคลนนํ้าและปลอย

นํ้าใหมากขึ้นในปนํ้ามากเพื่อลดความเส่ียงจาก

นํ้าทวม พบวา เกณฑที่ปรับปรุงสามารถลด

ความขาดแคลนนํ้าได 16.30 เปอรเซ็นต ถึง 

32.75 เปอรเซ็นต 

รศ.ดร. สุจริต  

คูณธนกุลวงศ และ

คณะภายใตความ

รวมมือกับกรม

ชลประทานและ JIID 

ใน Chulalongkorn 

(2010) 

AR4 

แบบจําลองภูมิอากาศ 

ไดแก MRI   

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, และการ

ปรับตัวตอทรัพยากร

นํ้า 

และภาคเกษตรกรรม 

พื้นที่ 

- พื้นที่ลุมนํ้านาน 

พื้นที่โครงการสง

นํ้าและบํารุงรักษา

พลายชมุพล 

ชวงเวลาศึกษา 

-อนาคตอันใกล  

(ค.ศ.2015 - 2039) 

และ 

- อนาคตอันไกล  

(ค.ศ.2075 - 2099) 

วิเคราะหผลกระทบ การปรับตวัตอภูมิอากาศ

โลกตอพื้นที่เกษตรกรรม ระบบชลประทานและ

สภาพนํ้าบาดาล  

ผลการวิเคราะหพบวาปริมาณฝนในอนาคตใกล 

มีแนวโนมสูงขึ้นประมาณ 4 – 5 เปอรเซ็นต 

สวนในอนาคตไกล แนวโนมจะสูงขึ้นมากกวา

ในอดีตถึง 10 เปอรเซ็นต และเมื่อพิจารณาใน

สวนรายฤดูแลวพบวาในชวงฤดูฝนปริมาณฝน

จะลดลงแตในทางกลับกันปริมาณฝนในฤดูแลง

จะเพิ่มสูงขึ้น 

ผลกระทบดานนํ้าบาดาลโดยพจิารณาชวงเวลา

รายประยะยาว 25 ปทั้งในอนาคตใกล และ

อนาคตไกล พบวาระดับนํ้าบาดาลในอนาคต

ใกลระดับนํ้าบาดาลจะต่ําลงมากกวา 10 เมตร 

จากระดับผิวดิน มีโอกาสเกิด 16 เหตุการณ 

จาก 300 เหตุการณ ในฤดูแลงเน่ืองจาก
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ผูศึกษา ขอมูลและประเด็น

ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

ปริมาณกักเก็บนํ้าบาดาลมแีนวโนมลดลง สวน

ฤดูฝนไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก สําหรับ

อนาคตไกลระดับนํ้าบาดาลไมมผีลกระทบทั้ง

ฤดูฝนและฤดูแลงเน่ืองจากระดับนํ้าบาดาลมี

การคืนตัวอันเน่ืองมากจากการเปล่ียนแปลง

ปริมาณเก็บกักในอนาคตไกลมีแนวโนมเพิม่ขึ้น

ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง 

ขอเสนอแนะการปรับตัวมีทัง้ในระดับลุมนํ้า 

ไดแก ปรับเกณฑการปลอยนํ้าของเขื่อนและ

อางเก็บนํ้าตามความตองการนํ้าและนํ้าตนทุนที่

ลดลงและเพิ่มขึ้นในอนาคต การเพิ่มระดับนํ้า

เก็บกักในเขื่อนเพื่อลดความเส่ียงจากนํ้าทวม

ภายใตมาตรการการเพิ่มความสูงของสันทาง

ระบายนํ้าลนหรือเขื่อน  

ในระดับโครงการชลประทานไดแก การขดุลอก

คลองที่บอยขึ้น การปรับปรุงประตูควบคมุ ปรับ

ตารางการสงนํ้า ติดตัง้เคร่ืองสูบนํ้าเพื่อลด

ความเส่ียงในการเสียหายจากนํ้าทวมและภัย

แลง  

ในระดับแปลงนาน้ัน เสนอแนะใหปรับปรุงพันธ

พืชที่ทนแลงและนํ้าทวม การปรับตารางการ

ปลูกใหชาหรือเร็วกวาในอดีต การใชเทคโนโลยี

ในการปลูก การมีสระหรือแหลงนํ้าสวนตัวหรือ

บอนํ้าในพื้นที่  

รศ.ดร. สุจริต  

คูณธนกุลวงศ และ

คณะภายใตความ

รวมมือกับกรม

ชลประทานและ JIID 

ใน Chulalongkorn 

(2011) 

AR4 

แบบจําลองภูมิอากาศ 

ไดแก MRI   

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, และการ

ปรับตัวตอทรัพยากร

นํ้า 

และภาคเกษตรกรรม 

พื้นที่ 

- พื้นที่ลุมนํ้าปง 

พื้นที่ชลประทานวัง

บัว  

ชวงเวลาศึกษา 

- อนาคตอันใกล  

(ค.ศ.2015 - 2039) 

และ 

- อนาคตอันไกล  

(ค.ศ.2075 - 2099) 

วิเคราะหผลกระทบ การปรับตวัตอภูมิอากาศ

โลกตอพื้นที่เกษตรกรรม ระบบชลประทานและ

สภาพนํ้าบาดาล ผลกระทบตอนํ้าบาดาลชวง

ภัยแลงในอดีตที่ผานมาโดยใชแบบจําลองนํ้า

บาดาลประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ในปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมติอการใชนํ้าใต

ดินในพื้นที่โครงการชลประทานวังบัว และ

วิเคราะหนํ้าไหลเขาอางและการปลอยนํ้าจาก

เขื่อน ประมาณคาของความตองการนํ้า

ชลประทานสําหรับเงื่อนไขในอนาคต พบวา

การสูบนํ้าบาดาลจะมีความผันผวนมากขึ้นตาม

รูปแบบการตกของฝนจะตกนอยลงในฤดูฝน

และปริมาณนํ้าฝนมากขึ้นในชวงฤดูแลง ดังน้ัน
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ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

การสูบนํ้าบาดาลและนํ้าจะมีการผันผวนมาก

ขึ้น และไดมขีอเสนอแนะการปรับตัวในระดับ

ลุมนํ้า คือการปรับการบริหารอางเก็บนํ้าให

เปนไปตามปนํ้า (เก็บนํ้าในปนํ้านอยและระบาย

นํ้าในปนํ้ามาก) ควบคูกับการควบคุมดานความ

ตองการ การสงเสริมใหมีการเพิม่ความจุเก็บ

กักนํ้ารองรับการแกวงตัวของสภาพภูมิอากาศ 

ในระดับโครงการชลประทานน้ัน สงเสริมการ

ปรับปรุงบอยมืเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกักนํ้า 

ปรับปรุงอาคารบังคบันํ้า เพื่อการจัดการนํ้าที่ดี

ขึ้น  ปรับการจัดสรรนํ้าใหเหมาะกับความ

ตองการจริงและสภาพภมูิอากาศที่เปล่ียนไป 

ปรับปรุงระบบระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม 

และในระดับแปลงนา ไดแก ปรับพันธุขาวให

เหมาะกับสภาพภูมิอากาศใหม ปรับตารางการ

ปลูกพืช ปรับเทคนิคการปลูกพืช ขุดสระนํ้า

ขนาดเล็กระดับแปลงนาเปนนํ้าสํารอง 

รศ.ดร. สุจริต  

คูณธนกุลวงศ และ

คณะภายใตความ

รวมมือกับกรม

ชลประทานและ JIID 

ใน Chulalongkorn 

(2012) 

AR4 

แบบจําลองภูมิอากาศ 

ไดแก MRI   

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, และการ

ปรับตัวตอทรัพยากร

นํ้า 

และภาคเกษตรกรรม 

พื้นที่ 

- เจาพระยา

ตอนลาง 

ไดแก พื้นที่สํานัก

ชลประทานที่ 12 

ชวงเวลาศึกษา 

- อนาคตอันใกล  

(ค.ศ.2015 - 2039) 

และ 

- อนาคตอันไกล  

(ค.ศ.2075 - 2099) 

ผลวิเคราะหสภาพพื้นที่จะประสบกับภาวะฝน

จะตกนอยลงในอนาคตอันใกลแตฝนจะตกมาก

ขึ้น (เมื่อเทียบกับคาเฉล่ียในอดีต) ในอนาคต

อันไกลแตจะเกิด extreme event มากขึ้น 

ไดแก ลุมนํ้าเจาพระยาทีม่ีคาเฉล่ียความลึกฝน

สูงขึ้นจาก 1,079 มิลลิเมตรตอป เปน 1,121 

มิลลิเมตรตอปในชวงอนาคตอันใกล และ 

1,140 มิลลิเมตรตอปในชวงอนาคตอันไกล ซ่ึง

จะทําใหมีความเส่ียงนํ้าทวมมากขึ้น นอกจากน้ี

คาอุณหภูมทิี่สูงขึ้น 0.047°C ตอปในชวง

อนาคตอันใกลและเพิ่มขึ้น 0.015°C ตอป

ในชวงอนาคตอันไกล  

สงผลใหพชืมีความตองการใชนํ้ามากขึ้น 

(evapotranspiration) ทําใหมีความเส่ียงตอภยั

แลงมากขึ้น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกษตรกรสวนใหญมีแนวโนมที่จะปรับรูปแบบ

ปฏิทินการปลูกพืช เตรียมความพรอมสําหรับ

การจัดสรรนํ้าที่มีความยืดหยุนมากขึ้นโดยการ

จัดสรรนํ้าจะขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝนที่เกิดขึ้น

จริง / และมีการใชนํ้าบาดาลรองรับภัยแลงและ
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ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

มีการเตรียมความพรอมสําหรับนํ้าทวมที่

เกิดขึ้น ดวยเหตุที่ฝนมีความผันผวนในอนาคต

ดังน้ันจึงมมีาตรการการปรับตัวระดับโครงการ

ชลประทานและแปลงนา โดยระดับโครงการ

ชลประทาน ไดแก การขุดลอกคลองที่บอยขึ้น 

การปรับปรุงประตูควบคมุ ปรับตารางการสงนํ้า 

ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าเพื่อลดความเส่ียงในการ

เสียหายจากนํ้าทวมและภยัแลง ในระดับแปลง

นาน้ัน เสนอแนะใหปรับปรุงพันธพืชที่ทนแลง

และนํ้าทวม การปรับตารางการปลูกใหชาหรือ

เร็วกวาในอดีต การใชเทคโนโลยีในการปลูก 

การมีสระหรือแหลงนํ้าสวนตัวหรือบอนํ้าใน

พื้นที่ มาตรการเหลาน้ีบางสวนเปนมาตรการ

ทางโครงสรางที่เพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนใน

อนาคต บางมาตรการเนนการลดความตองการ

ใชนํ้าและเพิ่มความสามารถในการรับมือกับ

ความไมแนนอนของภมูิอากาศในอนาคต 

รศ.ดร. สุจริต  

คูณธนกุลวงศ และ

คณะภายใตความ

รวมมือกับกรม

ชลประทานและ JIID 

ใน Chulalongkorn 

(2013) 

AR4 

แบบจําลองภูมิอากาศ 

ไดแก MRI   

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, และการ

ปรับตัวตอทรัพยากร

นํ้า 

และภาคเกษตรกรรม 

 

พื้นที่ 

- ทั้งประเทศ 

ชวงเวลา 

- อนาคตอันใกล  

(ค.ศ.2015 - 2039)  

- อนาคตอันไกล  

(ค.ศ.2075 - 2099) 

ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกที่

เปล่ียนแปลงมีผลตอการบริหารจัดการอางเก็บ

นํ้าตองมีการปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าเพื่อ

รองรับกับปริมาณนํ้าไหลเขาอางที่มีการผัน

ผวนขึ้น สําหรับการศึกษาผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ พบวา ในอนาคต

อันใกล การบริหารอางฯของเขื่อนภมูิพลแบบ

ปกตทิั่วไปที่เคยทําในอดีตจะทําใหการขาด

แคลนนํ้าลดลงทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูรอน จาก

ที่เคยขาดแคลนนํ้า 14 คร้ังในอดีตเหลือเพียง 6 

คร้ัง ในอนาคตอันใกล ขณะที่เขือ่นสิริกิตจะมี

ความขาดแคลนนํ้ามากขึ้นจาก 13 ปในอดีต 

เปน 18 ปในอนาคตอันใกล ในขณะที่การ

บริหารอางฯ เพื่อจัดการนํ้าทวมในฤดูฝนมี

แนวโนมขาดแคลนสูงขึ้น เน่ืองจากมีปริมาณ

นํ้าไหลเขาอางฯ นอยลงโดยที่รอบการเกิด 100 

ปน้ัน ปริมาณนํ้าไหลเขาอางภูมพิลลดลง

ประมาณ 18 เปอรเซ็นต ขณะทีอ่างสิริกิตลงลง

ประมาณ 27 เปอรเซ็นต ประกอบกับมีการ

ปลอยนํ้าในฤดูแลงมาก ทําใหมแีนวโนมขาด
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ผูศึกษา ขอมูลและประเด็น

ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

แคลนลดลง นอกจากน้ีมีการรวบรวมความ

คิดเห็นในมาตรการการปรับตวัในระดับตาง ๆ 

เชน ปรับเกณฑการบริหารอางเก็บนํ้าในชวงป

นํ้ามากและปนํ้าแลง โดยการปลอยนํ้ามากขึ้น 

20 เปอรเซ็นต ทั้งเขื่อนภมูิพลและสิริกิต 

ในชวงเวลาที่สอดคลองกับการควบคุมการ

เพาะปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานทําใหการขาด

แคลนนํ้านอยที่สุด ปรับปรุงระบบโทรมาตร 

ระบบเตือนลวงหนาสภาพภูมิอากาศ เพิ่มปริ

มาตรการจัดเก็บอางเก็บนํ้า (เสริมสรางเขื่อน 

ขุดลอกตะกอนดิน) ปรับปรุงการบริหารจัดการ

ลุมนํ้า (เตรียมการจัดเก็บชัว่คราว เชน บอ การ

ปลูกปา) ปรับรูปแบบการเพาะปลูก เชน ใน

กรณีอนาคตอันใกลของเขื่อนภมูพิล การเล่ือน

เวลาการเพาะปลูกใหเร็วขึ้นหรือชาลงตามการ

เร่ิมตนของฤดูฝนที่เปล่ียนไปทําใหสามารถลด

การขาดแคลนนํ้าได 15 เปอรเซ็นต ขณะที่การ

เล่ือนการเพาะปลูกไมมีผลกับเขือ่นสิริกิต  

รศ.ดร. สุจริต  

คูณธนกุลวงศ และ

คณะ (2558) 

AR4 และ AR5   

แบบจําลองสภาพ

ภูมิอากาศโลก MRI-

AGCM 

 

Downscaledand Bias 

Correction 

 

ประเด็นศึกษา 

- ผลกระทบ, ความ

เปราะบางตอ

ทรัพยากรนํ้า 

พื้นที่ 

- ทั้งประเทศ 

ชวงเวลา 

อนาคตอันใกล  

(ค.ศ.2015 - 2039) 

และอนาคตอันไกล 

(ค.ศ.2075 - 2099) 

การศึกษาการคาดการณปริมาณนํ้าฝนที่

เปล่ียนแปลงสูงสุดในระดับลุมนํ้าของประเทศ

ไทยและจีน ไดทําการทบทวนและรวบรวมผล

การจําลองและการทํานายจากแบบจําลอง

สภาพภูมิอากาศโลก AR4 และ AR5 รวบรวม

ขอมูลฝนรายวันจากสถานีวัดนํ้าฝนในประเทศ

ไทยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน 

วิเคราะห downscaled products จาก

แบบจําลองสภาพภมูิอากาศโลก AR4 และ 

AR5 ศึกษาปริมาณนํ้าฝนเปล่ียนแปลงสูงสุดใน

ระดับลุมนํ้าของประเทศไทย และประเมิน

สภาวะนํ้าหลากดวยปริมาณฝนเปล่ียนแปลง

สูงสุดในลุมนํ้าตัวอยางพบวา การกระจายตวั

ของฝนในอนาคตอันใกลและในอนาคตอันไกล 

ในพื้นที่ศึกษาลุมนํ้ายมมีการเปล่ียนแปลงใน

เชิงพื้นที่อยางเดนชัด โดยพบวาปริมาณ Peak 

Flow ของสภาพฝนในอนาคตอันใกลและ

อนาคตอันไกลในลํานํ้าหลักทุกสถานีนํ้าทาวัด

ลดลง เมื่อเทียบกับปริมาณฝนสูงสุดในปจจุบัน  
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ศึกษา 

พื้นที่-ชวงเวลา

ศึกษา 

สรุปเน้ือหา 

เน่ืองจากปริมาณฝนมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางที่ลดลงบริเวณพื้นที่ดานบนของลํานํ้า

และในพื้นทีต่อนลางของลํานํ้าก็มีปริมาณใน

อนาคตอันใกลและอนาคตอันไกลที่ลดลงดวย 

แมวาพื้นที่ตอนกลางของลุมนํ้าจะมีแนวโนม

การเปล่ียนแปลงของปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้น แต

ก็เปนเฉพาะในบางพื้นที่เทาน้ัน สงผลให

ภาพรวมของนํ้าทาในลํานํ้าหลักลดลงในเกือบ

ทุกสถานี  แมวาปริมาณนํ้าทาคาดการณจาก

ฝนในอนาคตอันใกลและอนาคตอันไกลจะมี

แนวโนมลดลง แตการเปล่ียนแปลงปริมาณฝน

ดังกลาวสามารถกอใหเกิดสภาวะนํ้าหลากแบบ

สุดโตง (Extreme Flood) ได โดยเฉพาะบาง

พื้นที่ในจังหวัด แพร สุโขทยั พษิณุโลก และ 

พิจิตร เน่ืองจากปริมาณ Peak Flow ที่สูงกวา

ระดับตล่ิง (จากการออกแบบระบบปองกันนํ้า

ทวมในปจจุบัน) อยางไรก็ตามในการศึกษาเนน

การศึกษาดานผลกระทบเทาน้ัน ยังไมไดศึกษา

เร่ืองมาตรการการปรับตัวในพื้นที่น้ี 

 

 

ในแงของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของทรัพยากรนํ้าบาดาลน้ัน  เน่ืองจากในอนาคต

การปรับตัวของทุกภาคสวนในแงของการใชนํ้าจะมุงเนนการสรางความมั่นคงดานนํ้า (water security)  ดังน้ันจะมีการ

วางแผนการสํารองนํ้ามากขึ้น เน่ืองจากการแปรปรวนและเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบอยมากขึ้นทําให

ประชาชนและหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการโครงสรางพื้นฐานรูสึกไมมั่นคง จะมีการศึกษาแนวทางและสรางทางเลือก

ในการจัดการนํ้าใหมีความเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าใหนอยลง  ซ่ึงนํ้าบาดาลก็เปนทางเลือกที่มีความมั่นคงสูง แตการ

สรางเสถียรภาพของนํ้าบาดาลน้ัน เปนเร่ืองที่ทาทาย เน่ืองจากในวัฏจักรของนํ้าน้ัน นํ้าบาดาลเปนสวนที่ไดรับการ

เพิ่มเติมมาจากนํ้าฝนและนํ้าผิวดิน ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงพื้นที่ทั้งการใชที่ดินและส่ิงปกคลุมดินจึงกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของสมดุลนํ้าอยางมาก เชน การเปล่ียนแปลงอัตราการเพิ่มเติมนํ้าบาดาล (recharge) ที่ลดลงอยางมาก

ของพื้นที่เมือง และนํ้าที่เปนนํ้าไหลบา (runoff) ที่เพิ่มมากขึ้นน้ีก็เปนสาเหตุใหเกิดปญหาการระบายนํ้าและทําใหเกิด

อุทกภัย ดังน้ัน การผันนํ้าจากนํ้าผิวดินมาเปนนํ้าบาดาล (MAR) ในฤดูฝนจึงเปนแนวทางที่ชาญฉลาดในการจัดการนํ้า 

เพื่อเพิ่มนํ้าสํารองไวใชในฤดูแลงและเปนการลดอัตราการไหลสูงสุดของการไหลในฤดูนํ้าหลากไดดวย 

การใชนํ้าบาดาล เปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ (coping capacity) ความแปรปรวนของทรัพยากรนํ้าใน

อนาคตจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ จึงเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการนํ้าในอนาคตในพื้นที่เขตที่มีปริมาณฝน

มากแตมีระบบการกักเก็บไดนอยและเกิดสภาวะนํ้าทวมและภัยแลงเปนประจําเน่ืองจากความแปรปรวนของปริมาณฝน

เชนน้ี เชน พื้นที่ในลุมนํ้ายม ลุมนํ้าเจาพระยา และพื้นที่ในภาคตะวันออก เปนตน    
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ขอสรุปและเสนอแนะที่นักวิชาการในกลุม GRAPHIC พบและสรุปรวบรวมไว 7 ประเด็นสําคัญ คือ จาก

กรณีศึกษาตางๆ 20 กรณี จากประเทศตางๆ 30 ประเทศทั่วโลก ที่มีความแตกตางดานลักษณะอุทกธรณีวิทยา และ

สภาพภูมิอากาศ (Treidel et al, 2012) คือ  

1. เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร จะมีการเพิ่มขึ้นของการใชนํ้าบาดาลเพื่อการชลประทาน ซ่ึงจะชวย

เสริมสรางความมั่นคงดานการผลิตอาหารและผลผลิตทางการเกษตร อยางไรก็ตามการพัฒนาแหลงนํ้า

บาดาลตองอยูบนพื้นฐานความเขาใจลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาและการคาดการณผลกระทบจาก

ภูมิอากาศ และสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการใชนํ้าบาดาลและกอใหเกิด

ปญหาการลดระดับนํ้าบาดาลอยางรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลก  

2. การใหการสนับสนุนการศึกษาลักษณะแหลงนํ้าบาดาลและการประเมินศักยภาพนํ้าบาดาลเปนเร่ือง

สําคัญและเรงดวน เน่ืองจากในประเทศที่กําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศยังขาดการพัฒนาระบบขอมูลและ

เครือขายบอสังเกตการณ (รวมถึง ระดับนํ้าบาดาล อัตราการใชนํ้าบาดาล จํานวนบอบาดาล คุณภาพนํ้า

บาดาล และแผนที่อุทกธรณีวิทยา) ดังน้ันขอมูลที่มีอยูจึงยังไมสมบูรณและไมนาเชื่อถือ จึงเปนเร่ืองที่

ตองเรงใหการสนับสนุนในการพัฒนาขอมูลและสรางบุคลากร ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าบาดาลกอนที่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศขั้นรุนแรงจะมีผลตอประเทศเหลาน้ัน  

3. การใชนํ้าบาดาลใหนอยที่สุดเปนการลดความเปราะบางของพื้นที่ชายฝงทะเล เน่ืองจากการใชนํ้าบาดาล

ปริมาณมากในพื้นที่ใกลชายฝงทะเลมีผลใหเกิดการแทรกตัวของนํ้าบาดาลเค็ม หากมีความเปนไปไดจึง

ควรยายบอนํ้าบาดาลที่อยูในบริเวณใกลชายฝงเขาไปในเขตแผนดินใหมากขึ้น   

4. การจัดการเชิงการปรับตัวตองใชแนวทางการรวมมือเพื่อลดปญหาจากผลของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและการกระทําของมนุษยตอความยั่งยืนของทรัพยากรนํ้าบาดาล  จึงควรตระหนักวาการ

จัดการปญหาตองดําเนินการเพื่อลดการใชนํ้าบาดาลใหนอยที่สุด โดยใชการบริหารจัดการการใชนํ้า

รวมกับนํ้าผิวดินใหเหมาะสม (conjunctively manage surface and groundwater resources to meet 

demand) ใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกการประหยัดนํ้า กําหนดพื้นที่อนุรักษนํ้าบาดาลเพื่อปกปอง

แหลงนํ้าสําคัญ (establish protection zones around water supply wells) ปรับปรุงกฎหมาย และสราง

จิตสํานึกในทุกระดับ  

5. การจัดการภัยแลงในหลายๆ ประเทศนิยมใชการเจาะบอนํ้าบาดาลฉุกเฉินในการแกปญหาภัยแลง แต

มักไมคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรนํ้าบาดาล ดังน้ันจึงเกิดปญหาในระยะยาวขึ้น การวางแผน

การณรับมือภัยแลงอยางเปนระบบจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหสามารถใชนํ้าบาดาลไดในระยะยาว  

6. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ยังไมมีประสิทธิภาพทําใหแหลงนํ้าบาดาลตกอยูภายใตความ

เส่ียงของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการกระทําของมนุษย การกําหนดนโยบายที่ไมชัดเจน ขาด

กฎหมายที่ครอบคลุมสภาพปญหา และการบังคับใชกฎหมายที่ออนแอ นําไปสูความเส่ียงของทรัพยากร

นํ้าบาดาลในหลายๆ ประเทศ   

7. ในการกําหนดนโยบายควรมีการกําหนดกรอบการใชนํ้าบาดาลและขอบเขตของการลดลงของนํ้าบาดาล 

(groundwater withdrawal) โดยการศึกษาการปริมาณเพิ่มเติมนํ้าบาดาลและกําหนดปริมาณการใชที่

ปลอดภัยและยั่งยืน (safe and sustainable yield) รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล  เน่ืองจากจะเปน

ขอกําหนดในการควบคุมกิจการนํ้าบาดาล การติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนํ้าบาดาล และ
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กําหนดแผนการปรับตัวที่เก่ียวของกับนํ้าบาดาลจําเปนตองมีขอมูลเหลาน้ี ซ่ึงเปนขอมูลที่หลายๆ 

ประเทศในโลกยังไมมีการศึกษาวิจัย    

ในบริบทของประเทศไทยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลดําเนินการภายใตองคความรูดานอุทก

ธรณีวิทยา และมีการพัฒนาควบคูกับการจัดการภายใตองคความรูและกฎหมายที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ อยาง

เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน  แตยังขาดการศึกษาวิจัยประเด็นที่ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะ

ประเด็นการศึกษาสมดุลนํ้าบาดาลที่อาจเปล่ียนแปลงไปจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงการใช

ที่ดิน โดยเฉพาะประเด็นการศึกษาการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลที่เปล่ียนแปลงไปในพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย ดังน้ันจึงควร

เรงทําการศึกษาวิจัยผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอทรัพยากรนํ้าบาดาล และความเส่ียงของพื้นที่ตางๆ ซ่ึง

แตกตางกันไปตามลักษณะอุทกธรณีวิทยา การใชที่ดิน และภูมิอากาศ โดยคํานึงถึงแรงขับดันจากสภาพภูมิอากาศ 

สภาพสังคม และเศรษฐกิจในอนาคต  

เน่ืองจากความแตกตางกันของนํ้าตนทุนนํ้าผิวดินและศักยภาพนํ้าบาดาลในแตละพื้นที่ลุมนํ้า ดังน้ันแหลงนํ้า

บาดาลที่มีความมั่นคงจะชวยใหเกิดความมั่นคงดานนํ้าในภาพรวมของพื้นที่ได โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดมีนํ้าตนทุนนอย

และมีปญหาดานการพัฒนาแหลงนํ้าและระบบชลประทาน ดังน้ันการใช นํ้ารวมระหวางผิวดินและนํ้าบาดาล 

(conjunctive use) จึงเปนทางเลือกในการเพิ่มนํ้าตนทุนใหกับพื้นที่ลุมนํ้าในภาพรวม การศึกษาและวางแผนการใชและ

จัดการนํ้าในอนาคตภายใตการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศน้ัน การกําหนดแผนงานและทางเลือกการพัฒนาการใชนํ้า

รวมระหวางผิวดินและนํ้าบาดาลจึงมีสําคัญมากในการลดความเส่ียงดานนํ้าและเปนการกอใหเกิดความมั่นคงดานนํ้าใน

ระยะยาว  

การวางแผนจัดการนํ้าในภาพรวมตองเนนการจัดการที่เชื่อมโยงกันของนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาล และจัดการให

เกิดการใชนํ้าบาดาลใหเหมาะสมตามศักยภาพ จึงเปนกุญแจสําคัญในการจัดการนํ้าบาดาลในอนาคต แตเน่ืองจากการ

ขาดความรูเร่ืองกระบวนการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลสงผลตอการเปล่ียนแปลงสมดุลนํ้าบาดาล จึงมักเกิดการพัฒนาใชนํ้า

บาดาลโดยขาดการวางแผนการเติมนํ้าบาดาลทดแทนสวนที่ใชไป ดังน้ัน หากมีแผนการจัดการเติมนํ้าบาดาล 

(Managed Aquifer Recharge, MAR) ใหครอบคลุมพื้นที่ตางๆ จึงเปนแนวทางการปรับตัวที่สําคัญในการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคต เชน การจัดการนํ้าฝนในหลายประเทศที่พัฒนาแลวไดกําหนดใหเปนกฎหมายในพื้นที่

เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการใชพื้นที่ทําใหการเติมนํ้าบาดาลเปล่ียนแปลงไป ทําใหเกิด

การไหลบาบนผิวดินมากขึ้นเปนเหตุใหมีปริมาณนํ้าทวมผิวดินที่มากกวาสภาพธรรมชาติมาก จนเกิดเปนปญหาในการ

จัดการระบายนํ้าและลดการเพิ่มเตมินํ้าบาดาลจนเกิดเปนปญหาภัยแลงตามมาอยางที่ไมควรจะเกิด  
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3.4 สรุป 

เมื่อคิดถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของการจัดการนํ้าที่ยั่งยืนแลว แนวทางที่ประเทศ

ไทยควรจะตองพิจารณาคือ การควบรวมประเด็นดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศลงในยุทธศาสตรตาง ๆ ดานการ

จัดการนํ้า ซ่ึงรวมไปถึงการจัดการภัยพิบัติอันเน่ืองจากนํ้าดวย โดยในการจัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (National Adaptation Framework, NAF) น้ันจะตองมีการ

จัดทํารายละเอียดประเด็นหลักและการจัดลําดับความสําคัญของโครงการภายใตกรอบการดําเนินงานดานการปรับตัว

ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติของภาคสวนในกลุมทรัพยากรนํ้า การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง ซ่ึง

มีแนวทางที่อาจสรุปไดดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 3.12  ประเด็นและขอเสนอแนะภาคทรัพยากรนํ้า: การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง 

ประเด็นและขอเสนอแนะภาคทรัพยากรนํ้า:  

การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง 

การมุงเนน 

การจัดการนํ้า

อยาง 

บูรณาการ 

การสราง 

ความพรอม 

ในการรับมือและลด

ความเสียหายจาก

อุทกภัยและภยัแลง 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี นโยบาย เคร่ืองมือ

การบริหารจัดการและกฎหมาย ที่ครอบคลุมและเหมาะสมทั้งในสภาวะ

ปกติและสภาวะวิกฤต 

 / 

2. การพัฒนาและปรับปรุงองคกรหลักดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

(เครือขาย โครงสรางองคกร การบริหารทุกสถานการณ) 

/ / 

3. การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจากทุกภาคสวน  

(ศูนยขอมูล กฎหมาย กําหนดทศิทาง ประสิทธิภาพ) โครงการบริหาร

จัดการนํ้าจะตองกอประโยชนตอสังคม หลังจากคํานึงถงึผลกระทบ 

ตอกลุมบุคคลทุกกลุม ตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

/  

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากร

นํ้าและภัยพิบตัิ องคกรและการเรียนรูภาคประชาชน การมีสวนรวม  

การพึ่งพาตนเอง (เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียรวมพิจารณาประโยชน

และทางเลือกของโครงการตัง้แตตน และผลกระทบตางๆ) 

/  

5. การชวยเหลือ ชดเชยและประกันภัยพิบัตทิางธรรมชาติ มีระบบ

ประกันภัย แผนที่ความเสียหาย มีระบบการชดเชยที่เปนธรรมตอผูถูก

ผลกระทบทุกกลุม ผูไดรับประโยชนจากโครงการควรมีสวนรวมรับ 

ภาระการชดเชยแกผูเสียหาย 

 / 

ที่มา: สุจริต คูณธนกุลวงศ และคณะ (2558) 
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นอกจากน้ันแลว ในอนาคตการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าบาดาลจะเก่ียวของกับความมั่นคงทางดานนํ้า 

(water security) ในภาพรวมของประเทศไทยเปนอยางมาก โดยนํ้าบาดาลมีความจําเปนในหลายภาคสวนการใชนํ้า

และมีความมั่นคงมากกวานํ้าผิวดิน ดังน้ัน หากมีการพัฒนาใชอยางเหมาะสมจะเปนแหลงนํ้าสําคัญในการแกปญหา

ดานความมั่นคงดานนํ้าในภาพรวมในอนาคตไดโดยเฉพาะในมิตินํ้าเพื่อครัวเรือน นํ้าเพื่อเขตเมือง (นํ้าเพื่อการบริโภค) 

นํ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการ) และการสํารองไวเพื่อลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ  

อยางไรก็ดี การศึกษาและการรวบรวมขอมูลงานวิจยัดานนํ้าบาดาลที่เก่ียวของกับการแปรปรวนและเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและประเด็นที่พึงพิจารณาของนํ้าบาดาลและการบริหารจัดการในอนาคตของประเทศไทยยังมีไมมากนัก จึง

จําเปนตองเรงดําเนินการเพื่อใหเกิดความเขาใจถงึศักยภาพของนํ้าบาดาลในอนาคต ตลอดจนกระบวนการเติมนํ้าใตดิน 

เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองเพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มความมั่นคงดานนํ้าใน

อนาคตไดอยางเหมาะสม   
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บทที่ 4: การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในบริบทของระบบเกษตรที่มั่นคง

ตอการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ (Robust Agriculture System to Climate Change) 

ศุภกร ชินวรรโณ0

1
 และ พนมศักด์ิ พรหมบุรมย1

2
 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตมีแนวโนมที่จะสงผลโดยตรงตอการเกษตรทั้งในเชิงกายภาพของทั้งพืช

และสัตว อีกทั้งอาจกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพื้นที่ที่ใชเพื่อการเกษตร โดยการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและปริมาณฝน 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลในหลายพื้นที่อาจทาํใหคุณสมบัตขิองดินและทรัพยากรนํ้าซ่ึงเปนปจจัยการผลิต

หลักของภาคการเกษตรเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ันปริมาณนํ้าเพื่อการเกษตรก็อาจเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณฝนที่

เปล่ียนไปในอนาคต โดยการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเปนการเปล่ียนแปลงที่แตกตางกันทั้งในเชิงพื้นที่และหวงเวลา ผล

สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีอาจสงผลตอผลผลิตการเกษตรโดยทําใหระบบเกษตรตกอยูใตภาวะเส่ียงที่

แตกตางไปจากปจจุบัน ดังน้ันภาคสวนเกษตรจึงควรคิดถึงยุทธศาสตรและแนวทางที่จะปรับตัวตอสถานการณใน

อนาคต 

การทําการเกษตรของไทยโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชมีความหลากหลาย สาเหตุสวนหน่ึงเน่ืองมาจาก

สภาพแวดลอมทางกายภายในพื้นที่เกษตรในภาคใตจนถึงทางตอนเหนือของประเทศ ที่อยูระหวางละติจูด 5 องศา 37 

ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 97องศา 21 ลิปดาตะวันออกถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

มีลักษณะทางภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงในภาคเหนือ ที่ราบสูง ที่ราบลุมตอนกลาง และพื้นที่ชายฝงทะเลในตอนกลาง 

ตะวนัออก และตอนใตของประเทศที่มีอิทธิพลตอสภาพดิน ฟา อากาศ ซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการกําหนดความ

เหมาะสมของการเพาะปลูกพืชแตละชนิด ทั้งน้ีระบบเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะที่มีระบบการปลูกพืชเปนหลัก

น้ัน พึ่งพิงทุนทรัพยากรการผลิต ภูมิอากาศ และสภาพปจจัยแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม/นโยบาย ที่มี

ความผันผวนอยูตลอดเวลา ไมมีกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาดานการเกษตรที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการพรอม

รับมือการเปล่ียนแปลงปจจัยเหลาน้ี ทําใหระบบเกษตรภายใตสภาพการณในอดีตถึงปจจุบันตองเผชิญกับความเส่ียงใน

หลายมิติที่มีความสัมพันธกันไมสามารถแจงแยกผลกระทบที่เกิดจากแตละปจจัยเส่ียง (threats) ไดอยางชัดเจน เมื่อ

พิจารณาถึงอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตขางหนาแลวอาจคาดการณไดวาบริบทความเส่ียงของ

ระบบเกษตรโดยเฉพาะที่มีระบบพืชเปนหลักจะเปล่ียนไปในทิศทางที่อาจจะสงผลกระทบเชิงลบเพิ่มมากขึ้น การ

กําหนดทิศทางการพัฒนาและการจัดการระบบเกษตรจําเปนตองทําความเขาใจถึงบริบทความเส่ียงที่มีความ

เฉพาะเจาะจงและผันแปรไปตามสภาพปจจัยแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงมีความแตกตางกันไปในแตละสภาพภูมิสังคมนิเวศ 

และทิศทางการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงในแตละพื้นที่ เพื่อนําไปกําหนดทิศทางการจัดการระบบเกษตรที่เหมาะสมและมี

ความคงทน (robust) ตอบริบทความเส่ียงภายใตสถานการณอนาคตที่อาจจะเปล่ียนแปลงไปในระยะยาว 

บทความน้ีจับประเด็นระบบเกษตรในแงของการปลูกพืชหลักโดยมิไดรวมถึงการเล้ียงสัตวหรือการประมงเขา

ไวดวย เน่ืองจากขอจํากัดดานองคความรูเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภาคสวนการเกษตร ซ่ึงการศึกษาใน

ประเทศไทยในระยะที่ผานมาน้ันไดเนนที่ระบบการเพาะปลูกเปนหลัก โดยมีเปาหมายที่จะชี้ใหเห็นถึงภาวะคุกคามที่

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอาจมีตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและความจําเปนที่ระบบเกษตร

1
 ศูนยเครอืขายงานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 ศูนยวิจัยเพือ่เพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ไทยจะตองคิดถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอยางจริงจัง และแนวคิดในการปรับตัวในภาค

การเกษตรในระดับสากล ตลอดจนแนวทางการประยุกตแนวคิดดานการปรับตวัเหลาน้ันกับระบบเกษตรในประเทศไทย

จากตัวอยางเทาที่ไดมีการศึกษาในประเทศไทยในระยะที่ผานมา 

 

4.1 แรงขับดันและความทาทายที่กอใหเกิดความจําเปนของการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคสวนการเกษตร 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใตภาวะโลกรอนอาจสงผลตอระบบเกษตรในหลายทาง 

กลาวคือ 

• การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับผลผลิตการเกษตร 

โดยพื้นฐานแลว พืชตองการสภาวะอากาศที่ เหมาะสมเพื่อการเติบโด และการติดดอกออกผล การ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงปริมาณฝน การกระจายตัวของฝน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางชวงฤดูเพาะปลูก อีกทั้งการขยับเล่ือนของฤดูกาล จะมีผลโดยตรงตอผลผลิตของ

พืชตาง ๆ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตามความออนไหวของพืชแตละชนิดที่มีตอสภาพอากาศที่พืชน้ัน ๆ จะ

ทนทานหรือเติบโตได การเปล่ียนแปลงผลผลิตที่ลดนอยลงนํามาซ่ึงความจําเปนที่จะตองเตรียมการปรับตัว

เพื่อใหแนใจไดวา ผลผลิตทางการเกษตรยังคงอยูในระดับที่เหมาะสมกับความตองการบริโภคและการผลิต

ดานอุตสาหกรรมเกษตรตลอดจนการคาระหวางประเทศในอนาคต 

• การเปล่ียนแปลงของความถี่และความรุนแรงของภาวะอากาศรุนแรงตอผลผลิตการเกษตร 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอาจสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของภาวะอากาศรุนแรง       

(รูปที่ 4.1) ไดแก ภาวะฝนแลงหรือทิ้งชวง และภาวะฝนตกหนักซ่ึงกอใหเกิดนํ้าทวม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

บริเวณพื้นที่ราบริมแมนํ้าซ่ึงมักจะใชเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร ภาวะอากาศรุนแรงเหลาน้ีนํามาซ่ึงภัยพิบัติเมื่อ

เกิดความเสียหายในวงกวาง ซ่ึงพื้นที่เกษตรก็เปนพื้นที่ที่มักจะอยูในขายเส่ียงจากภัยพิบัติอันเน่ืองจากภาวะ

อากาศรุนแรงเหลาน้ี โอกาสที่ผลผลิตการเกษตรอาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้นน้ีนํามาซ่ึงความจําเปนที่

จะตองเตรียมการปรับตัวเพื่อใหแนใจไดวาความเส่ียงเหลาน้ีจะถูกจัดการไดอยางเหมาะสม 
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รูปที่ 4.1  รูปแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต  

โดย สีนํ้าเงิน = IPCC AR5 สีแดง = IPCC AR4  

(ที่มา: IPCC AR5) 

 

• การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 

นอกจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะสงผลโดยตรงตอการเติบโตของพืชและผลผลิตการเกษตรดังที่ไดกลาว

มาแลวน้ัน แนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตยังสงผลทางออมตอความเหมาะสมของพื้นที่

เพาะปลูก โดยอาจสงผลตอทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง นํ้าในพื้นที่ชลประทานตาง ๆ นอกจากน้ัน 

ปญหาดินเค็มในบางพื้นที่ก็อาจเปล่ียนแปลงไปภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต  

ในประเทศไทยระบบการผลิตทางเกษตรใชพื้นที่ประมาณ 130 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 40.6 ของพื้นที่ทั้ง

ประเทศ การใชพื้นที่เพื่อการเกษตรของไทยมีลักษณะสําคัญสองประการ ไดแก ประการแรก พื้นที่การเกษตรดังกลาว

รอยละ 40 อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีกประมาณรอยละ 40 อยูในภาคเหนือและภาคกลางรวมกัน (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) การใชพื้นที่ทางการเกษตรเปนไปอยางเสรีตามความตองการของตลาดและแหลงทุนจาก

ภายนอกระบบชนบท และประการทีส่อง ระบบการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนพื้นที่อาศัยนํ้าฝนซ่ึงมี

ความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและเปนแหลงผลิตขาวคุณภาพสําหรับการบริโภคภายในประเทศและ

สงออก รวมทั้งเปนแหลงผลิตออยโรงงานและมันสําปะหลังที่สําคัญของประเทศซ่ึงเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม

เกษตรในการผลิตอาหารสัตวและพลังงานชีวมวล 

การศึกษาเร่ืองผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตการเกษตร

และระบบเกษตรในประเทศไทยโดยมีผลการศึกษาซ่ึงบงชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการเตรียมการปรับตัวตอ

สถานการณในรูปแบบตาง ๆ กัน กลาวคือ 
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4.1.1 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับแนวโนมผลผลิตการเกษตรในอนาคต  

การศึกษาโดยเกริก และคณะ (2552) ไดใชแบบจําลองผลผลิตการเกษตร DSSAT4 และใชขอมูลภูมิอากาศ

อนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 GCM A2 และ B2 ซ่ึงคํานวณเพิ่มรายละเอียดโดยแบบจําลอง

ภูมิอากาศระดับทองถิ่น PRECIS พบวา ผลผลิตพืชไรเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว ขาวโพด ออย มัน และปาลมนํ้ามัน มี

แนวโนมไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะเวลาประมาณ 20 ปขางหนา (ชวงทศวรรษที่ 2560-

2570) เล็กนอย โดยผลผลิตขาวนาปอาศัยนํ้าฝนซ่ึงเปนระบบหลักในการผลิตอาหารของประเทศมีแนวโนมลดลง

เล็กนอยและมีความแตกตางกันระหวางลุมนํ้าหลักของประเทศ โดยการผลิตขาวนานํ้าฝนในลุมนํ้าเจาพระยาจะไดรับ

ผลกระทบเล็กนอย แตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะมีผลตอการปลูกขาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 

จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อํานาจเจริญ สุรินทร ศรีสะเกษ 

และอุบลราชธานี ทั้งน้ีผลผลิตขาวนาปรังอาศัยนํ้าชลประทานไมไดรับผลกระทบมากนักจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ภายใตสมมุติฐานวามีนํ้าในระบบชลประทานเพียงพอ สวนผลผลิตมันสําปะหลังมีแนวโนมคงที่ ผลผลิตของออย

โดยรวมแลวมีแนวโนมคอนขางดีขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกออยในเขตภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก แตบาง

พื้นที่ในเขตปลูกออยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกจังหวัดกาฬสินธุ มีแนวโนมลดลง ผลผลิต

ขาวโพดเล้ียงสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตมีความแปรปรวนสูงระหวางป และผลผลิตปาลมนํ้ามันมีแนวโนมคงที่ และ

คอนขางมีเสถียรภาพ 

อยางไรก็ดี แมวาผลการศึกษาจะชี้วาผลผลิตการเกษตรในอนาคตมีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย

เมื่อคํานึงถึงคาเฉล่ียในหวงเวลาประมาณ 20 ป แตผลการศึกษาก็ไดชี้ใหเห็นถึงประเด็นที่ทําใหภาคการเกษตรไทยตอง

คํานึงถึงเร่ืองการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณในอนาคต กลาวคือ สภาพอากาศภายใตการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตจะสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนสูงขึ้นกวาปจจบุัน นอกจากน้ัน ถึงแมวาผลผลิต

โดยรวมของประเทศจะไมมีการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงมากนัก แตพบวาบางพื้นที่จัดไดวาเปนพื้นที่วิกฤติตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงผลผลิตในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงมาก ทั้งน้ีพื้นที่วิกฤติ ไดแก  

o พื้นที่ทํานานํ้าฝนหรือขาวนาป ตลอดจนพื้นที่ปลูกออยและมันสําปะหลังทางภาคเหนือของประเทศ 

o พื้นที่นาขาวและพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดในชวงฤดูแลง ที่ไดรับผลกระทบจะขยายขอบเขตไปในหลาย

พื้นที่ โดยสวนใหญเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ สกลนคร 

มหาสารคาม รอยเอ็ด และอุบลราชธานี 

o พื้นที่ที่ผลผลิตของมันสําปะหลังลดลงสวนใหญอยูในจังหวัดหนองคาย ระยอง นครราชสีมา เลย 

กาญจนบุรี ระยอง สุพรรณบุรี และกําแพงเพชร 

o พื้นที่ปลูกขาวโพดที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไดแก บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ จันทบุรี เพชรบูรณ 

พะเยา เชียงราย และศรีสะเกษ ใหผลผลิตต่ํากวาปฐานนอยกวารอยละ 35 และแหลงปลูกขาวโพดที่

ไดรับผลกระทบรองลงมา ไดแก จังหวัดตาก อุตรดิตถ เพชรบูรณ ลพบุรี นครสวรรค เลย สระแกว 

สุพรรณบุรี สระบุรี พะเยา และเชียงราย 

แนวโนมการเปล่ียนแปลงผลผลิตการเกษตรน้ีบงชี้ถึงความจําเปนที่ประเทศไทยจะตองคิดถึงการปรับตัวที่

เหมาะสมตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยพิจารณาเปนรายพื้นที่ที่ผลผลิตการเกษตรอาจมคีวามแปรปรวน

มากขึ้นในอนาคต 
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4.1.2 การเปล่ียนแปลงของความถ่ีและความรุนแรงของภาวะอากาศรุนแรงตอผลผลิต

การเกษตร 

ภาวะอากาศรุนแรง ไดแก ภาวะความแหงแลงเน่ืองจากปริมาณฝนในรอบปมีนอยกวาปริมาณที่ควรเปน หรือ

มีชวงเวลาฝนทิ้งชวงที่ยาวนานกวาปกติ อีกทั้งภาวะฝนตกหนักที่นํามาซ่ึงสถานการณนํ้าทวมในพื้นที่เกษตร (รูปที่ 

4.2) ภาวะสภาพอากาศรุนแรงเหลาน้ีสงผลใหผลผลิตการเกษตรเสียหาย ซ่ึงประเทศไทยก็ประสบปญหาน้ีมาอยาง

ตอเน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวนในระยะที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากสถิติพื้นที่เสียหายจากภาวะอากาศรุนแรง 

(ตาราง 4.1 และ 4.2) 

 

 

รูปที่ 4.2  พื้นที่แลงซํ้าซาก นํ้าทวมซํ้าซากของประเทศไทย (ทีม่า: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 

 

ตารางที่ 4.1  พื้นที่เพาะปลูกขาวที่เสียหายอันเน่ืองจากภัยธรรมชาติ ตั้งแตป พ.ศ.2548-2551 

หนวย : ไร 

ภยัธรรมชาติ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

ภัยแลง 601,350.85 945.00 330,696.00 36,568.00 

ฝนทิ้งชวง 1,845,329.50 781,147.00 1,823,475.50 2,141,209.25 

อุทกภัย 2,685,937.00 5,301,920.50 3,262,169.00 4,561,098.00 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (2552) 
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ตารางที่ 4.2  พื้นที่เพาะปลูกพืชไรเสียหายอันเน่ืองจากภัยธรรมชาติ ตั้งแตป พ.ศ.2548-2551 

หนวย : ไร 

ภยัธรรมชาติ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

ภัยแลง 1,079,078.25 28,880.00 85,643,25 35,054.00 

ฝนทิ้งชวง 504,038.00 221,114.00 391,035.25 61,384.75 

อุทกภัย 306,765.54 779,543.75 621,180.25 1,271,843.25 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (2552) 

 

โดยในระยะเวลาที่ผานมา ภาครัฐไดใหการชวยเหลือตอเกษตรกรผูประสบภัยโดยวิธีการสนับสนุนเงิน

ชวยเหลือ กรมสงเสริมการเกษตรไดรวบรวมขอมูลงบประมาณที่ภาครัฐตองชดเชยใหกับเกษตรกรเน่ืองจากความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติ (ภัยแลง ฝนทิ้งชวง และอุทกภัย) ตั้งแตชวงป พ.ศ.2548 – 2551 (กรมสงเสริมการเกษตร, 

2552) พบวา พื้นที่เพาะปลูกขาวและพืชไร รวมถึงจํานวนครัวเรือนซ่ึงประสบภัยธรรมชาติธรรมชาติมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

และเปนผลใหภาครัฐตองจายเงินชดเชยใหกับเกษตรกรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 1,963.55 ลานบาทในป 

2548 เปน 3,289.08 ลานบาท และ 3,891.59 ลานบาท ในป 2549 และ 2550  และเพิ่มขึ้นเปน 5,252.17 ลานบาทในป 

2551 ซ่ึงงบประมาณที่ภาครัฐจะตองใชจายในการชดเชยใหกับเกษตรกรอาจสูงขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคตหากคํานึงถึง

ปจจัยที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน การปรับตัวโดยการแสวงหากลไกใหม ๆ เพื่อชวยในการ

จัดการความเส่ียงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจึงจัดวาเปนเร่ืองที่จําเปน 

  

4.1.3 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 

ระบบการเกษตรในประเทศไทยโดยสวนใหญแลวเปนระบบเกษตรที่อาศัยนํ้าฝนธรรมชาติ และมีสวนนอยที่

เปนระบบเกษตรในพื้นที่ชลประทาน โดยมีสัดสวนพื้นที่ประมาณ 22.87 เปอรเซ็นต2
3
 อยางไรก็ดี ระบบเกษตรนอก

พื้นที่ชลประทานซ่ึงอาศัยนํ้าฝนตามฤดูกาลเปนหลักน้ัน ก็มีการดําเนินกิจกรรมดานชลประทานขนาดเล็กในหลาย

รูปแบบควบคูไปกับการอาศัยนํ้าฝนตามฤดูกาลดวยเชนกัน เชน บอนํ้าขนาดเล็กในไรนา อางเก็บนํ้าขนาดเล็กของ

ชุมชน หรือ การปมนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในชุมชน เปนตน ประเด็นที่พึงพิจารณา

คือ ภาวะความผันผวนของสภาพอากาศแปรปรวนในปจจุบันเร่ิมสงผลใหระบบเกษตรตองพึ่งพาการจัดหาทรัพยากรนํ้า

เพื่อการเกษตรมากขึ้น เน่ืองจากความไมแนนอนของฤดูกาลและการกระจายตัวของฝนในรอบป นอกจากน้ันแลว การ

ทําการเกษตรแบบเขมขนโดยการปลูกพืชหลายรอบในรอบป และการปรับเปล่ียนพืชเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ทําให

รูปแบบความตองการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรเปล่ียนแปลงไป ทั้งในแงของปริมาณความตองการใชนํ้าและหวงเวลา

ที่ตองการใชนํ้าในรอบป และเปนปจจัยที่ทําใหระบบเกษตรตองพึ่งพาการจัดหานํ้ามากขึ้นเชนกัน 

อยางไรก็ดี ภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศในระยะที่ผานมาก็แสดงใหเห็นวา ระบบชลประทานทั้ง

ขนาดใหญและเล็กอาจจะไมสามารถใชงานไดเต็มตามขีดความสามารถของระบบชลประทานน้ัน ๆ เน่ืองจากมีปริมาณ

นํ้าในระบบชลประทานนอยกวาศักยภาพการกักเก็บ ทําใหตองเกิดการจัดสรรนํ้าระหวางภาคสวนอยางระมัดระวังมาก

ขึ้น และอาจจะตองมีการจํากัดพื้นที่เพาะปลูกเน่ืองจากไมมีนํ้าเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรตาง ๆ ขอมูล

3  พื้นที่การเกษตรรวมทั้งประเทศไทย 131.59 ลานไร และพื้นที่ชลประทานรวม 29.98 ลานไร (ขอมูล ณ สิ้นปงบประมาณ 2556 ที่มา:  

กรมชลประทาน, 2557 information.rid.go.th/secretary/scan/ppt02.ppt) 
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ดังที่แสดงในตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นถึงปริมาณนํ้าใชงานของอางเก็บนํ้าตาง ๆ ซ่ึงมีนอยกวาปริมาณที่ควรจะเปน อัน

เปนส่ิงบงชี้ประการหน่ึงถึงความเส่ียงของภาคสวนการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถาหากปริมาณฝนในรอบป

เปล่ียนแปลงไป หรือมีกรณีที่เกิดปที่ภาวะฝนนอยบอยคร้ังขึ้นในอนาคต 

 

ตารางที่ 4.3  ปริมาณนํ้าในเขื่อน และอางเก็บนํ้าตาง ๆ ตั้งแตป พ.ศ.2556-2559 (ขอมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559) 

 
ภาค ความจุ 

ปริมาตรน้ําในอางฯ 

ปริมาตรน้ําไหลลงอางฯ 

คาเฉล่ียรวมท้ังป  

(ลาน ม.3)  
อางเก็บน้ํา  

เขื่อน 
ท่ี 

  รนก. ปจจุบัน ป 2559 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.59) 

ป 2558 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.58) 

ป 2557 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.57) 

ป 2556 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.56) 

      

  (ลาน ม.
3
) ป 2558 ป 2557 ป 2556 

    
ปริมาตร

น้ํา 

% 

เทียบ 

ปริมาตร

น้ํา 
% เทียบ 

ปริมาตร

น้ํา 
% เทียบ 

ปริมาตร

น้ํา 
% เทียบ       

      รนก.   รนก.   รนก.   รนก.       

    (ลาน ม.
3
)   (ลาน ม.

3)
   (ลาน ม.

3
)   (ลาน ม.

3
)         

ภาคเหนือ 

เขื่อนภูมิพล      13,462 4,469 33 5,587 42 5,774 43 5,918 44 5,641 5,716 5,602 

เขื่อนสิริกิต์ิ      9,510 4,114 43 5,288 56 4,506 47 4,089 43 5,677 5,722 5,391 

เขื่อนแมงัด      265 51 19 136 51 184 69 129 49 323 331 332 

เขื่อนกิ่วลม      106 26 25 49 46 81 76 52 49 549 562 281 

เขื่อนแมกวง      263 27 10 41 16 101 38 89 34 193 202 186 

เขื่อนกิ่วคอหมา  170 22 13 72 42 130 76 128 75 215 245 297 

เขื่อนแควนอย   939 308 33 391 42 301 32 487 52 1,381 1,522 1,653 

รวม

ภาคเหนือ      
24,715 9,017 36 11,564 47 11,077 45 10,892 44 13,979 14,300 13,742 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เขื่อนลําปาว      1,980 492 25 676 34 477 24 256 13 2,314 2,389 1,985 

เขื่อนลําตะคอง      314 94 30 122 39 212 68 104 33 272 275 270 

เขื่อนลําพระเพลิง 110 58 53 25 23 77 70 41 37 174 177 184 

เขื่อนน้ําอูน      520 152 29 231 44 211 41 111 21 444 454 443 

เขื่อนอุบลรัตน   2,431 597 25 996 41 1,087 45 787 32 2,482 2,526 2,271 

เขื่อนสิรินธร      1,966 1,039 53 1,117 57 1,164 59 1,088 55 1,673 1,693 1,664 

เขื่อนจุฬาภรณ      164 59 36 79 48 54 33 63 38 158 161 165 

เขื่อนหวยหลวง     135 22 16 42 31 45 33 24 18 168 172 161 

เขื่อนลํานางรอง    121 61 50 69 57 94 78 69 57 57 59 30 

เขื่อนมูลบน      141 39 28 61 43 113 80 43 30 97 100 82 

เขื่อนน้ําพุง      166 57 34 56 34 71 43 69 42 131 133 103 

เขื่อนลําแซะ      275 78 28 120 44 242 88 122 44 206 213 193 

รวมภาค

ตะวันออกเฉียง  

เหนือ      

8,323 2,748 33 3,594 43 3,847 46 2,777 33 8,176 8,352 7,551 

ภาคกลาง 

เขื่อนปาสักฯ      960 331 34 402 42 336 35 307 39 2,331 2,459 2,200 

เขื่อนกระเสียว      240 53 22 107 45 164 68 117 49 341 348 256 

เขื่อนทับเสลา      160 46 29 50 31 27 17 43 27 138 145 124 
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ภาค ความจุ 

ปริมาตรน้ําในอางฯ 

ปริมาตรน้ําไหลลงอางฯ 

คาเฉล่ียรวมท้ังป  

(ลาน ม.3)  
อางเก็บน้ํา  

เขื่อน 
ท่ี 

  รนก. ปจจุบัน ป 2559 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.59) 

ป 2558 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.58) 

ป 2557 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.57) 

ป 2556 

(ณ วันท่ี 24 มี.ค.56) 

      

  (ลาน ม.
3
) ป 2558 ป 2557 ป 2556 

    
ปริมาตร

น้ํา 

% 

เทียบ 

ปริมาตร

น้ํา 
% เทียบ 

ปริมาตร

น้ํา 
% เทียบ 

ปริมาตร

น้ํา 
% เทียบ       

      รนก.   รนก.   รนก.   รนก.       

    (ลาน ม.
3
)   (ลาน ม.

3)
   (ลาน ม.

3
)   (ลาน ม.

3
)         

รวมภาค

กลาง      
1,360 430 32 559 41 527 39 467 39 2,810 2,952 2,580 

ภาคตะวันตก 

เขื่อนศรี

นครินทร      
17,745 12,262 69 12,509 70 13,931 79 14,298 81 4,641 4,703 4,339 

เขื่อนวชิราลงกรณ     8,860 4,377 49 4,575 52 5,556 63 5,856 66 5,485 5,519 5,369 

รวมภาค

ตะวันตก      
26,605 16,639 63 17,084 64 19,487 73 20,154 76 10,126 10,222 9,708 

ภาคตะวันออก  

เขื่อนบางพระ      117 30 26 43 37 59 50 61 52 45 45 44 

เขื่อนหนองปลา

ไหล      
164 125 76 106 65 111 68 122 75 220 216 203 

เขื่อนคลองสียัด      420 112 27 105 25 164 39 207 49 298 303 204 

เขื่อนขุนดาน

ปราการชล      
224 88 39 74 33 36 16 88 39 314 324 337 

เขื่อนประแสร      248 188 76 193 78 190 77 190 77 284 284 295 

รวมภาค

ตะวันออก      
1,173 543 46 521 44 560 48 668 57 1,161 1,172 1,083 

ภาคใต 

เขื่อนแกง

กระจาน      
710 259 36 352 50 445 63 384 54 891 898 929 

เขื่อนปราณบุรี      391 81 21 186 48 258 74 108 31 448 457 436 

เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,252 75 4,355 77 4,496 80 3,659 65 2,611 2,623 2,598 

เขื่อนบางลาง      1,454 930 64 1,316 91 1,005 69 976 67 1,567 1,564 1,545 

รวมภาคใต      8,194 5,522 67 6,209 76 6,204 76 5,127 63 5,517 5,542 5,508 

รวมทัง้ประเทศ 70,370 34,899 50 39,531 56 41,702 59 40,085 57 41,769 42,540 40,172 

หมายเหตุ : รนก. หมายถึง ระดับน้ําเก็บกักของอางฯ 

%  เทียบกับ รนก.     
  > 80% 

  51-80% 

  30-50% 

  < 30% 
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ตัวอยางการคาดการณอนาคตที่แสดงใหเห็นแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในทิศทางที่มีหนารอนที่รอน

มากขึ้น (รูปที่ 4.3) และระยะเวลาที่มีอากาศรอนจัดในรอบปยาวนานมากขึ้น3

4
 (รูปที่ 4.4) 

 

M
ay

 - 
O

ct
 

  

N
ov

 - 
A

pr
 

  

รูปที่ 4.3  ภาพการจําลองภมูิอากาศอนาคตตามภาพฉายทีแ่สดงการเปล่ียนแปลงอุณหภมูมิาก  

สําหรับการเปล่ียนแปลงอุณหภมูิสูงสุดเฉล่ีย (Average maximun temperature)   

(ก) ปฐานปจจุบันชวงฤดูมรสุมตะวันกตกเฉียงใต (ข) ปอนาคตชวงฤดูมรสุมตะวันกตกเฉียงใต  

(ค) ปฐานปจจุบันชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ (ง) ปอนาคตชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ 

(ที่มา: CCRS and MOHC
5
, 2014) 

4 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามแนวทางที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก (High temperature change scenario) 

ประมวลผลโดย SEA START RC (2016)  
5 ชุดขอมูลภูมิอากาศอนาคตเปนการประมวลผลโดยการใชขอมูลการจําลองภูมิอากาศโลก 17 แบบจําลองภายใตภาพฉายอนาคตการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A1B และคํานวณเพิ่มรายละเอยีดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับทองถิ่น PRECIS และทําการหาขอสรุป

ก. ข. 

ค. ง. 
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รูปที่ 4.4  ภาพการจําลองภมูิอากาศอนาคตตามภาพฉายทีแ่สดงการเปล่ียนแปลงอุณหภมูมิาก  

สําหรับการเปล่ียนแปลงจํานวนวันที่มีอากาศรอนในรอบป (Number of hot days; T>= 35°C) 

(ก) ปฐานปจจุบันชวงฤดูมรสุมตะวันกตกเฉียงใต  (ข) ปอนาคตชวงฤดูมรสุมตะวันกตกเฉียงใต  

(ค) ปฐานปจจุบันชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ (ง) ปอนาคตชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ 

(ที่มา: CCRS and MOHC, 2014) 

 

 

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในรูปแบบตาง ๆ โดยความรวมมือระหวาง The Centre for Climate Research Singapore และ 

The Met Office Hadley Centre และเจาหนาที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ตัวอยางการคาดการณอนาคตที่แสดงแนวโนมที่ฤดูแลงจะมีฝนนอยลง แตปริมาณฝนในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น

ในชวงฤดูฝน5

6
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รูปที่ 4.5  ภาพการจําลองภมูิอากาศอนาคตตามภาพฉายทีแ่สดงการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทิศทางที่ภูมภิาคจะมีฝน

นอยลง สําหรับปริมาณฝนรวมเฉล่ียในแตละชวงฤดูมรสุม (Average rainfall) 

(ก) ปฐานปจจุบันชวงฤดูมรสุมตะวันกตกเฉียงใต  (ข) ปอนาคตชวงฤดูมรสุมตะวันกตกเฉียงใต  

(ค) ปฐานปจจุบันชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ (ง) ปอนาคตชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ 

(ที่มา: CCRS and MOHC, 2014) 

 

6 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทิศทางที่ภูมิภาคจะมีฝนนอยลง (dry scenario) 

ประมวลผลโดย SEA START RC (2016) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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อีกประเด็นหน่ึงที่จะตองคํานึงก็คือ นอกจากการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนจะสงผลกระทบตอนํ้าซ่ึงเปน

ทรัพยากรการผลิตหลักของภาคการเกษตรแลว การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิที่จะเพิ่มสูงขึ้น และระยะเวลาที่มีอากาศรอน

ในรอบปยาวนานขึ้นในอนาคตก็จะสงผลใหระบบชลประทานสามารถพึ่งพาแหลงนํ้าธรรมชาติไดนอยลงเชนกัน 

ตัวอยางหน่ึงที่ไดมีการศึกษาคือ ระบบเกษตรในทุงระโนด จังหวัดสงขลา (กรรณิการ และคณะ, 2558) ซ่ึงเปนพื้นที่ราบ

ลุมและเปนอูขาวอูนํ้าของภาคใตตอนลาง มีการทํานาปละ 2 คร้ัง จึงตองการนํ้าเพื่อการปลูกขาวปริมาณมาก และมีการ

ปรับปฏิทินปลูกขาวนาปรังขยับเขาไปในฤดูแลงมากขึ้น โดยอาศัยการสูบนํ้าจากทะเลสาบสงขลาเพื่อการทํานา และ

การขยายตัวของพื้นที่ปลูกขาวในระยะที่ผานมา ก็ทําใหเกิดการพึ่งพานํ้าจากทะเลสาบสงขลามากขึ้น ทั้งน้ีในอดีตที่

ผานมา ในปที่เกิดภาวะแลงหรือชวงหนารอนมีอากาศรอนจัดทําใหนํ้าทะเลรุกลํ้าขึ้นถึงตอนบนของทะเลสาบสงขลาซ่ึง

เปนพื้นนํ้าที่ระบบเกษตรทุงระโนดจะตองใชนํ้าเพื่อการเกษตร ในกรณีที่นํ้าที่สูบขึ้นจากทะเลสาบสงขลาน้ีมีความเค็ม

เกินกวาที่จะเอาไปใชในไรนาโดยตรงได เกษตรกรจะทําการเจือจางดวยนํ้าจืดจากบอที่มีการกักเก็บไว แตอยางไรก็ดี 

ปริมาณนํ้าจืดน้ีก็มีจํากัด ดังน้ัน หากนํ้าจากทะเลสาบสงขลามีความเค็มสูงขึ้น หรือเกิดสถานการณนํ้าทะเลรุกลํ้าขึ้นถึง

ตอนบนของทะเลสาบสงขลาบอยขึ้น ก็จะทําใหเกินขีดความสามารถที่เกษตรกรจะรับมือได และผลผลิตอาจจะเสียหาย

หรืออาจจะตองงดการปลูกขาวหรือกิจกรรมการเกษตรที่ตองการนํ้าปริมาณมากในปน้ัน ๆ  

ตัวอยางผลการจําลองสถานการณในอนาคตของทะเลสาบสงขลาพบวา การที่อุณหภูมิในอนาคตในพื้นที่

จังหวัดสงขลามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและระยะเวลาที่มีอากาศรอนในรอบปขยายตัวยาวนานมากขึ้น อาจทําใหความเค็ม

รุกลํ้าขึ้นถึงตอนบนของทะเลสาบสงขลาไดรุนแรงและบอยคร้ังมากขึ้น ผลจากการวิเคราะหแบบจําลองการแพรกระจาย

นํ้าเค็มในทะเลสาบสงขลา แสดงใหเห็นวา นํ้าในทะเลสาบตอนบนซ่ึงเปนนํ้าตนทุนของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา  

ระโนด-กระแสสินธุจะมีคาความเค็มสูงขึ้นโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง และโอกาสที่คาความเค็มจะเกินระดับจุดวิกฤติ 

(Threshold) ที่จะสามารถใชเพื่อการเกษตรได (ที่ระดับ 1.5 สวนในพันสวน (ppt)) ก็จะมีมากขึ้นเชนกัน 

 

  
 

รูปที่ 4.6  การแพรกระจายความเค็มเฉล่ียรายเดือนของทะเลสาบสงขลาในป พ.ศ.2593  

(ที่มา: กรรณิการ และคณะ, 2558) 
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ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา ระบบเกษตรที่พึ่งพาทรัพยากรนํ้าจากระบบชลประทานก็ตกอยูในขายเส่ียงไมนอยไป

กวาระบบเกษตรที่อาศัยนํ้าฝนและอยูในขายที่จะตองเร่ิมคิดถึงการปรับตัวตอสถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคตดวยเชนกัน 

 

4.2 แนวคิดดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร 

รายงาน IPCC AR4 (Cruz et al, 2007) และ IPCC AR5 (Smith et al, 2015) ไดเสนอแนวทางการปรับตัวในภาค

การเกษตรซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดดังตอไปน้ีคือ 

• การปรับปรุงพันธุและการใชพันธุพืชที่เหมาะสม ไดแก 

o พันธุพืชที่มีความทนทานตอความรอนและภาวะแหงแลงตลอดจนนํ้าทวม 

o พันธุพืชที่มีความทนทานตอโรคพืชและแมลง 

o พันธุพืชที่มีความทนทานตอความเค็มของนํ้าและดิน 

o พันธุพืชที่ใหผลผลิตสูงขึ้น 

• การจัดการแปลงเพาะปลูก 

o การปรับเปล่ียนการใหปุยและยาฆาแมลง 

o การปรับเปล่ียนปฏิทินเพาะปลูกใหสอดคลองกับฤดูกาล 

• การเล้ียงสัตว 

o การปรับปรุงพันธุที่มีความทนทานกับสภาพอากาศและใหผลผลิตสูง 

o การจัดการเร่ืองการจัดหาและสํารองอาหารสัตว 

o การปรับปรุงการจัดการทุงหญาเล้ียงสัตวและการเก็บเก่ียวอาหารสัตว 

o การปรับปรุงการหมุนเวียนทุงหญาเล้ียงสัตว 

o การใชพันธุหญาพื้นถิ่นทีม่ีความทนทานสูงในทุงหญาเล้ียงสัตว 

o การเพิ่มจํานวนพืชตอพื้นทีใ่นทุงหญาเล้ียงสัตว 

o การจัดใหมีการสนับสนุนดานอาหารเสริมและบริการสัตวแพทย 

• การประมง 

o การปรับปรุงพันธุปลาใหสามารถทนตออุณหภมูินํ้าที่สูงขึ้น 

o พัฒนาการจัดการการประมงใหสอดคลองกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

• การพัฒนาเทคโนโลยชีีวภาพเพือ่การเกษตร 

o การพัฒนาและจัดแจกพันธุพชืทีท่นตอภาวะแหงแลง โรคพชื แมลง และความเคม็ของดินและนํ้า 

o ปรับปรุงพันธุสัตวโดยการผสมขามสายพันธุเพื่อใหไดผลผลิตสูงขึ้น 

• การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
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o การปรับปรุงการจัดหาและจัดสรรนํ้าเพื่อปศุสัตว 

o การปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและการเพิม่ประสิทธิภาพการใชนํ้า 

o การปรับปรุงการสํารองนํ้าฝน 

o การปรับปรุงระบบการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารในระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมภิาค และนานาชาติ

เพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น 

o การปรับปรุงระบบการจัดการนํ้าทะเลหนุนสูงและนํ้าทวม 

o การปรับปรุงการส่ือสารดานการพยากรณอากาศตอเกษตรกร 

 

4.3 แนวคิดและแนวทางการปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร

ในประเทศไทย 

แนวทางการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตรซ่ึงนอกเหนือจากที่ไดมีการสรุปไวในรายงาน 

IPCC แลว ยังมีรายงานของ FAO - Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: 

Perspective, framework and Priorities (FAO, 2007) ก็ไดเสนอแนวทางการปรับตัวในภาคการเกษตรตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันรวมถึง การปรับเปล่ียนปฏิทินเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุและการเลือกใชพันธุที่

เหมาะสม การจัดการนํ้าและการชลประทาน การจัดการแปลงเพาะปลูก โดยเฉพาะการใชปุย และวิธีการเตรียมแปลง

เพาะปลูก  ซ่ึงแนวทางเหลาน้ีก็ไดมีการนํามาประยกุตใชในการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึง

อาจยกตัวอยางใหเห็นโดยแยกพิจารณาเปน 3 ประเด็นดังน้ีคือ 

• การปรับตัวตอแนวโนมการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศในประเทศไทยในอนาคต 

• การปรับตัวตอแนวโนมการเปล่ียนแปลงภาวะอากาศรุนแรงซ่ึงอาจทวีความรุนแรงหรือเพิ่มความถี่มากขึ้นใน

อนาคต 

• การปรับตัวตอทรัพยากรการผลิตการเกษตรที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตภายใตอิทธิพลของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 

4.3.1 การปรับตัวตอแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยในอนาคต  

ตัวอยางการศึกษาโดย ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) ซ่ึงไดเสนอแนวทางการ

ปรับตัวในการเพาะปลูกพืชไรเศรษฐกิจสําคัญในประเทศไทย โดยไดรวมถึงแนวทางทีป่ระกอบดวยการปรับเปล่ียนพันธุ

พืชที่เหมาะสม การปรับเปล่ียนปฏิทินเพาะปลูกและเทคนิคการเพาะปลูกใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคต ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงพันธุใหสามารถทนทานตอภูมิอากาศในอนาคตไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการปรับตัวของนานํ้าฝน 

• ใชพันธุที่อายุเบา เก็บเก่ียวไดเร็วขึ้นกวาขาวขาวดอกมะลิ105 เชน พันธุ กข15 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่

ฝนในชวงตนฤดูมีมากแตมีนอยชวงปลายฤดู ในกรณีน้ี การใชพันธุขาวที่มอีายุเบาสามารถแกปญหา

ได 
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• การปรับปรุงพันธุขาวที่มีระบบรากลึกที่มีความทนทานตอสภาวะแลงไดมากขึ้น ซ่ึงในปจจุบัน

กรมการขาวก็ไดดําเนินการอยูแลว 

• การเขตกรรมที่เหมาะสม ทั้งน้ีจากการวิเคราะหพบวาเกิดความแปรปรวนของผลผลิตรายปจาก

ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น อาจตองแกไขโดยการจัดการที่เหมาะสมตามสภาพ

ทองถิ่น เชน ปรับจากการปลูกโดยวิธีปกดําจากสภาพอากาศเดิมที่มีฝนเพียงพอตอการเตรียมกลา 

ไปสูการหวานขาวแหง  หรือหวานนํ้าตม ในกรณีที่ฝนมาลาจากการขยับเล่ือนของฤดูกาล ซ่ึง

เทคโนโลยีเหลาน้ีมีอยูแลวเพียงแตนําไปปรับใชใหเขากับสถานการณและสภาพพื้นที่  

• การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน การวิเคราะหผลกระทบขององคประกอบชุดดินชี้ใหเห็นวา 

คุณสมบัติทางเคมีของดิน คือสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลผลิตขาวลดลง ดังน้ันการจัดการปุยที่เหมาะสม

ทั้งปุยอินทรียและเคมีเปนเร่ืองจําเปน และสามารถจัดการและแกปญหาได ดวยการวิเคราะหตนทุน

ของธาตุอาหารที่มีในดิน แลวเติมสวนที่ขาดใหตรงกับความตองการของขาว ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีมี

แลวแตอาจตองปรับเพื่อความแมนยํา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปรับตัวของนาชลประทาน  

• การปรับเปล่ียนพันธุ เน่ืองอุณหภูมิเฉล่ียที่สูงขึ้น ทําใหอายุขาวส้ันลง (Ingram et al, 1995) ดังน้ัน

อัตราการเจริญเติบโตของขาว  (growth) ในอนาคตจะตองสูงขึ้นเพื่อใหทันกับระยะพัฒนาการ 

(development) ที่ส้ันลง เพื่อคงประสิทธิภาพการใหผลผลิตหรือใหสูงขึ้น ปจจุบันแนวโนมของ

เกษตรกรบางพื้นที่มีความตองการพันธุขาวที่มีอายุส้ันลง เพื่อรอบการปลูกตอปที่มากขึ้น และ

หลีกเล่ียงขอจํากัดของพื้นที่ เชน หลีกเล่ียงนํ้าทวมและนํ้าทะเลหนุนเขาในพื้นที่เปนตน 

• การเขตกรรมที่เหมาะสม เชนเดียวกับขาวนานํ้าฝน จากการวิเคราะหพบวาความแปรปรวนของ

สภาวะภูมิอากาศรายปที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนาจะเปนปญหาของระบบการผลิตขาวมากกวา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงแนวโนมภูมิอากาศในระยะยาว การจัดการที่เหมาะสม

ตามสภาพทองถิ่นจึงเปนทางออกของการปรับตัวในแตละพื้นที่ แตตางกันที่ขาวนาชลประทาน

สามารถปลูกขาวไดตลอดทั้งป ดังน้ันการจัดการจึงทําไดหลากหลายมากกวา ทั้งพันธุขาว การ

จัดการนํ้า วิธีการเตรียมดิน วิธีการปลูก ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีมีอยูแลวเชนเดียวกัน เพียงแต

เกษตรกรนําไปปรับใชใหเขากับสถานการณและสภาพพื้นที่  

• การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน การวิเคราะหผลกระทบขององคประกอบชุดดิน ชี้ใหเห็นวา 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน เปนปญหาที่ทําใหผลผลิตขาวลดลง ทั้งน้ีไมรวมปญหาเร่ือง

ระบบรากขาวที่แกไขโดยความสามารถของพันธุขาวและการเตรียมดิน ฟางขาวที่มีเปนจํานวนมาก

ในแตละฤดู หากมีการไถกลบลงไปในดินและปลอยใหมีการยอยสลายระยะหน่ึงกอนการปลูกขาว จะ

มีสวนในการคืนธาตุอาหารสูดิน พรอมกับปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพไปในขณะเดียวกัน ดันน้ัน

การจัดการปุยที่เหมาะสมทั้งปุยอินทรียและเคมีจึงเปนเร่ืองจําเปน ซ่ึงผลกระทบของสวนน้ีจะมี

มากกวาผลกระทบของสภาพอากาศ แตสามารถจัดการและแกปญหาได ดวยการวิเคราะหตนทุน

ของสารอาหารที่มีอยูในดิน แลวเติมสวนที่ขาดใหตรงกับความตองการของขาว ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ี

มีอยูแลวแตอาจตองปรับเพื่อความแมนยํา และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แนวทางการปรับตัวของการปลูกออย  

• ผลผลิตของออยในระยะยาวจะไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดกับการผลิต

ออยเปนปญหาเดิม ที่พบมากอนแลว และยังพบอยูในปจจุบัน การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อาจทําใหปญหาดังกลาวรุนแรงขึ้นได ปญหาการผลิตออยเกิดขึ้นเน่ืองจากดินมีสภาพที่ไมเหมาะสม 

โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพ ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการเก็บนํ้าและระบายนํ้า เห็นไดจากผล

การทดลองในสภาพอากาศเดียวกัน แตดินสองชนิดที่มีคุณสมบัติทางกายภาพตางกัน มีผลตอการ

ใหผลผลิตของออย ขณะเดียวกัน ออยเปนพืชอายุยาว การกระจายตัวของนํ้าฝนจึงมีความสําคัญตอ

การใหผลผลิตของออย ความตองการนํ้าของออยประมาณ 4-5 มิลลิเมตรตอวันตลอดชวงฤดูปลูก 

ปริมาณนํ้าฝนตอวันที่มากขึ้นไมไดทําใหออยเจริญเติบโตมากขึ้น แตนาจะสงผลตอการเกิดนํ้าขัง

หากการระบายนํ้าไมดี อยางไรก็ดี การศึกษาโดยการใชแบบจําลองผลผลิตเกษตรน้ียังไมสามารถ

จําลองการเจริญเติบโตภายใตสภาพนํ้าทวมขังได ดังน้ันแนวทางการปรับปรุงผลผลิตออยในเขต

วิกฤต สามารถทําได 2 แนวทางคือการใหนํ้าเสริมในชวงสามเดือนแรกหลังปลูก และการปรับปรุง

ดินใหมีความเหมาะสมตอความเปนประโยชนของนํ้าใหมากขึ้น 

แนวทางการปรับตัวของการปลูกมันสําปะหลัง 

• พื้นที่วิกฤตของมันสําปะหลัง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง 4.27 ลานไร ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นในชวงป ค.ศ.2030-

2039 (พ.ศ.2573-2582) จนไปถึงชวงป ค.ศ.2090-2099 (พ.ศ.2633-2642) น้ัน ผลการวิเคราะห

พบวาสวนใหญจะเกิดจากสมบัติของดินในดานกายภาพ ดังน้ันแนวทางในการปรับตัวในการผลิตมัน

สําปะหลัง จะตองมีการปรับสภาพการไถเตรียมดินปลูกใหมีความลึกพอที่จะสามารถระบายนํ้าลงสู

ดินชั้นลางไดดีขึ้น หรืออาจมีการใสอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงใหดินมีคุณสมบัติในการอุมนํ้าเพิ่มมาก

ขึ้น อันจะเปนประโยชนในการที่รากพืชจะเจริญลงไปหาความชื้นในดินไดดียิ่งขึ้น   

• การปรับเปล่ียนปฏิทินการปลูก เชน การเปล่ียนมาปลูกในชวงปลายฝน นาจะเปนการปรับชวงเวลา

ในการใชความชื้น หรือนํ้าในดินของพืชไดทางหน่ึง  เพราะเมื่อปรับปรุงสมบัติดานกายภาพของดิน

ใหสามารถกักเก็บความชื้นไดดีขึ้นแลว คาสัมประสิทฺธิ์การเจริญเติบโตของราก (SRGF) ที่มีสวน

สัมพันธกับระดับชั้นความลึกของชุดดิน ก็เปนปจจัยหน่ึงที่จะชวยยกระดับผลผลิตขึ้นมาได  ดังน้ัน

หากมีการปลูกมันสําปะหลังในชวงปลายฤดูฝน ซ่ึงยังคงมีความชื้นในดินเพียงพอที่จะทําใหเติบโต

ผานฤดูแลงจนไดอายุประมาณ 6 เดือน ซ่ึงจะมีการสรางหัว และมีปริมาณรากในดินมากพอที่จะใช

นํ้าหรือความชื้นในดินไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเขาสูฤดูฝนของปถัดไป ทั้งน้ีไดมีการศึกษาการ

ปรับเปล่ียนชวงเวลาปลูก จากเดิมเปนการปลูกในชวงตนฤดูฝน วันที่ 15 พฤษภาคม มาเปนการ

ปลูกหางกันทุก ๆ 1 เดือน จนถึงชวงปลายฤดูฝนในเดือนตุลาคม พบวา ผลผลิตหัวสดที่ไดในการ

ปลูก วันที่ 15 ตุลาคม จะสูงกวาวันปลูกในชวงตนฝน   

• การปรับปรุงพันธุน้ัน จะตองหาพันธุที่มีคุณลักษณะทนทานตออุณหภูมิที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

แนวทางการปรับตัวของการปลูกขาวโพด 

• พื้นที่ปลูกขาวโพดที่จัดวาเปนเขตวิกฤตน้ันพบการเกิดเขตวิกฤตในดินชุดปากชองมากที่สุด รวมทั้ง

เปนชุดดินที่เปนแหลงปลูกขาวโพดที่สําคัญของประเทศไทยสาเหตุที่ทําใหผลผลิตลดลงในป ค.ศ.

2030-2039 (พ.ศ.2573-2582) และ ค.ศ.2090-2099 (พ.ศ.2633-2642) ในพื้นที่ที่เกิดเขตวิกฤตของ

ชุดดินปากชอง เกิดจากสภาวะเครียดของนํ้า (water stress) ในชวงออกดอกติดฝก โดยแสดง
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ความสัมพันธแบบ polynomial ในทางลบระหวางผลผลิตเมล็ดกับดัชนีความเครียดนํ้าในระดับที่สูง 

การปรับตัวในพื้นที่ปลูกขาวโพด ทําไดโดยการเปล่ียนวันปลูกจากวันที่ 15 พฤษภาคม เปนวันที่ 15 

มิถุนายน หรือ 15 กรกฎาคม สําหรับป ค.ศ.2030-2039 (พ.ศ.2573-2582) สวนป ค.ศ.2090-2099 

(พ.ศ.2633-2642) ควรเปล่ียนชวงเวลาเปนวันที่ 15 กรกฎาคม โดยผลการจําลองการเจริญเติบโต

ขาวโพดพบวา การปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ1 ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ใหผลผลิตเมล็ดที่

ความชื้น 15 เปอรเซ็นต เพิ่มขึ้นรอยละ 90 และ 94 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในเดือน

พฤษภาคม ซ่ึงใหผลผลิตเมล็ด 250 กิโลกรัมตอไร อยางไรก็ดี ดินเปนปจจัยหลักที่เปนสาเหตุของ

การเกิดเขตวิกฤต เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพภูมิอากาศ โดยดินมีผลกระทบตอการลดลงของผลผลิต

เมล็ดและนํ้าหนักแหงรวมของขาวโพดที่ปลูกในพื้นที่เขตวิกฤตสูงกวาสภาพภูมิอากาศอยางชัดเจน 

และพบวาคาปจจัยการเจริญของราก (SRGF) เปนสาเหตุหลักของการลดลงของผลผลิตเมล็ด และ

นํ้าหนักแหงรวมของขาวโพดที่ปลูกในชุดดินปากชอง  

นอกจากการคํานึงถึงการปรับตัวในแงของการปรับการจัดการแปลงเพาะปลูกและการปรุงพันธุพืชโดยพิจาณา

เปนรายพืชแลว การปรับตัวของระบบเกษตรยังอาจพิจารณาไดในแงของการปรับโครงสรางการเพาะปลูกใหสอดคลอง

กับสภาพอากาศในอนาคต  

การศึกษาการปรับโครงสรางการเพาะปลูกโดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต (ศูนยบริการ

วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) ไดจัดทําภาพฉายอนาคต (Scenario) ของการปรับเปล่ียนพื้นที่เพาะปลูก

และทําการวิเคราะหผลผลิตภายใตสถานการณจําลองตาง ๆ เพื่อทดสอบแนวคิดของการหาทางเลือกที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต  โดยทําการประเมินผลผลิต ขาว ออย และมันสําปะหลัง ในอนาคตครอบคลุมชวงเวลา 3 ทศวรรษในระหวาง

ชวงป พ.ศ. 2563-2592 (ชวงทศวรรษที่ 2020s – 2040s ) โดยพิจารณาจากภาพฉายอนาคตที่มีการปรับเปล่ียนพื้นที่

เพาะปลูก 2 แนวทาง คือ แนวทางที่เนนการผลิตอาหาร คือ ขาว และแนวทางที่เนนการผลิตพืชไรเพื่อใชผลิตพลังงาน

ทดแทน คือ ออย และ มันสําปะหลัง โดยตั้งสมมุติฐานกําหนดใหพื้นที่ลุมนํ้าชี-มูลเปนตัวแปรหลักของการเปล่ียนแปลง

พื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทยในอนาคต ผลการศึกษาน้ีจะชี้ใหเห็นถึงกรอบและแนวทางในการประเมินผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตลอดจนผลวิเคราะหภายใตเงื่อนไขหน่ึงซ่ึงชี้ใหเห็นรูปแบบการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกที่จะ

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตไดในระดับหน่ึง 

การศึกษาน้ีไดกําหนดแนวทางโครงสรางพื้นที่เกษตร 2 แนวทางคือ  

• แนวทางที่เนนการผลิตอาหาร (ครัวโลก หรือ Food Bowl) ซ่ึงกําหนดสมมุติฐานใหโครงสรางการ

เพาะปลูกพืชไร-นาเนนการปลูกขาวเปนสําคัญเพื่อที่จะยังคงความเปนผูนําดานการผลิตอาหารของ

โลก  

• แนวทางที่เนนการผลิตพืชพลังงานทดแทน (พลังงานเขียว หรือ Green Energy – Bio fuel) ซ่ึง

กําหนดสมมุติฐานใหระบบเกษตรในอนาคตเปนไปในทิศทางที่มุงเนนการปลูกพืชไรเพื่อใชผลิตเอทา

นอลเปนพลังงานทดแทนเพื่อลดการนําเขาเชื้อเพลิงที่อาจมีราคาสูงขึ้น และ/หรือ เพื่อสรางความ

มั่นคงทางดานพลังงานใหเพิ่มสูงขึ้นในระดับหน่ึง 
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รูปที่ 4.7  การเปล่ียนแปลงโครงสรางสัดสวนพื้นที่เพาะปลูกตามภาพฉายอนาคตตามแนวทางที่เนนการผลิต

อาหาร และแนวทางที่เนนผลิตพลังงานทดแทน (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) 

 

ตาราง 4.4  สรุปการเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกขาว ออย และมันสําปะหลังในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตใน

แนวทางที่เนนการผลิตอาหาร (Food Bowl scenario)  

พื้นที่ปลูกพืช (ลานไร) ปจจบุัน 
อนาคตระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2563-2582) 

อนาคตระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2583-2592) 

ขาวนานํ้าฝน 45.2 44.7 41.8 

ขาวนาชลประทาน 11.0 12.4 17.2 

ออย 7.9 7.9 7.9 

มันสําปะหลัง 11.6 11.6 11.6 

 

 

   

รูปที่ 4.8  พื้นที่เพาะปลูกขาวนานํ้าฝนในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่เนนการผลิตอาหาร  

(Food bowl scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว 

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) 

ก ข ค 
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รูปที่ 4.9  พื้นที่เพาะปลูกขาวนาชลประทานในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่เนนการผลิตอาหาร 

(Food bowl scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว 

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) 

 

   

รูปที่ 4.10  พื้นที่เพาะปลูกออยในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่เนนการผลิตอาหาร (Food bowl 

scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว 

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) 

ก ข ค 

ก ข ค 
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รูปที่ 4.11  พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่เนนการผลิตอาหาร 

(Food bowl scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว 

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) 

 

การกําหนดภาพฉายอนาคตตามแนวทางที่เนนการผลิตพืชพลังงานทดแทน (พลังงานเขียว - Green Energy 

หรือ Bio-Fuel) สมมตุิฐานพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตตามแนวทางน้ี คือ แนวนโยบายดานพลังงานใน

อนาคตจะเนนการใชเอทานอลมาผลิตกาซโซฮอลเพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนนํ้ามันมากขึ้น ดังน้ัน การจัดทําภาพ

ฉายอนาคตตามแนวทางน้ีจึงไดตั้งขอกําหนดวา จะมีการสงเสริมใหปลูกพืชที่สามารถนําไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น โดย

จัดลําดับความสําคัญของการผลิต ออย มันสําปะหลัง ตามลําดับ แตก็ยังคงความสําคัญของการผลิตขาวไว ทั้งน้ีโดยถือ

วาออยเปนพืชที่ใชผลิตพลังงานทดแทน (bio-fuel) ที่ใหผลตอบแทนตอพื้นที่สูงกวามันสําปะหลัง ดังน้ันอนาคตของ

ระบบเกษตรพืชไรนาในเขตลุมนํ้าชี-มูลสําหรับภาพอนาคตการผลิตพืชพลังงานทดแทนน้ี จึงมีการกําหนดพื้นที่ปลูก

ขาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุม เน่ืองจากบางพื้นที่ไมสามารถปลูกไดทั้งออย มันสําปะหลัง จึง

ยังคงใหมีการผลิตขาวในพื้นที่ดังกลาวดวย ทั้งน้ีอาจจะมีการลดพื้นที่ปลูกขาวนานํ้าฝนลงบาง และพื้นที่อ่ืน ๆ ซ่ึง

รวมถึงที่นาในที่ดอนซ่ึงมีปญหาในการจัดหานํ้าใหเพียงพอตอการปลูกขาวน้ัน จะปรับเปล่ียนมาใชปลูกออย และมัน

สําปะหลัง นอกจากน้ัน สมมุติฐานยังกําหนดใหมีการพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ ทําใหสามารถปลูกออยและมัน

สําปะหลังไดดีในพื้นที่ดอน และสมมุติฐานเพิ่มเติมคือ การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกในอนาคตจะมีการควบคุม

ศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ 

  

ก ข ค 

4-20 

 



เมื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศจะเหน็วาพื้นทีเ่พาะปลูกมีการเปล่ียนแปลงไปดังทีแ่สดงในตารางที ่4.5 

ดังตอไปน้ี 

 

ตาราง 4.5  สรุปการเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกขาว ออย และมนัสําปะหลังในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตใน

แนวทางที่เนนการผลิตพชืพลังงานทดแทน (Green Energy scenario) 

 

พื้นที่ปลูกพืช (ลานไร) ปจจบุัน 
อนาคตระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2563-2582) 

อนาคตระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2583-2592) 

ขาวนานํ้าฝน 45.2 35.1 32.6 

ขาวนาชลประทาน 11.0 10.9 17.2 

ออย 7.9 12.6 13.0 

มันสําปะหลัง 11.6 19.3 19.3 

 

ทั้งน้ี พื้นที่ปลูกขาว ออย และมัน จะมีการกระจายตัวดังที่แสดงในภาพประกอบดังตอไปน้ี 

 

   

รูปที่ 4.12  พื้นที่เพาะปลูกขาวนานํ้าฝนในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่เนนการผลิตพืช

พลังงาน (Green energy scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว 

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553)  

 

ก ข ค 
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รูปที่ 4.13  พื้นที่เพาะปลูกขาวนาชลประทานในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางทีเ่นนการผลิตพืช

พลังงาน (Green energy scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) 

 

   

รูปที่ 4.14  พื้นที่เพาะปลูกออยในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่เนนการผลิตพชืพลังงาน      

(Green energy scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว 

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553)  

ก ข ค 

ก ข ค 
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รูปที่ 4.15  พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย ตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่เนนการผลิตพืช

พลังงาน (Green energy scenario) (ก) สถานการณปจจุบัน (ข) อนาคตระยะส้ัน และ (ค) อนาคตระยะยาว

(ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553) 

 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลผลิตในอนาคตโดยรวม (ยึดผลการศึกษาของ ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) และ วิเชียร และคณะ (2554)) แลวพบวา หากดําเนินการผลิตในรูปแบบที่เปนไปตาม

แนวทางที่เปนอยูในปจจุบัน (Business as usual scenario) น้ี ในระยะยาวผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

จะสงผลใหผลผลิตพืชไรนาทุกชนิดลดลงจากเดิม แมวาในระยะส้ันอาจจะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นบางเล็กนอยก็ตาม โดย

ผลผลิตขาวและออยจะลดลงเล็กนอย แตผลผลิตมันสําปะหลังจะลดลงไดมากกวา 10 เปอรเซ็นต ดังที่แสดงในตารางที่ 

4.6  ดังน้ัน หากประเทศไทยตองการที่จะรักษาระดับการผลิตทางการเกษตรไวใหเทาเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นกวาปจจุบัน 

จะตองมีการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพันธุ หรือ การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อรับมือกับ

ภูมิอากาศที่อาจจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต   

ตารางที่ 4.6  สรุปการเปล่ียนแปลงผลผลิตขาว ออย และมันสําปะหลังในประเทศไทยตามแนวทางที่ดําเนินอยูใน

ปจจบุัน (Business as usual scenario) 

 

ผลผลิตเฉลี่ยตอปจากการผลติตามแนวทางที่เปนอยูในปจจุบัน (Business as usual scenario) 

 ปจจบุัน  

(2538-2547) 

อนาคต  

(2563-2572) 

อนาคต  

(2573-2582) 

อนาคต 

(2583-2592) 

ผลผลิตขาวรวมทัง้ประเทศ (ลานตัน) 28.8 29.0 (+0.5%) 27.6 (-4.1%) 28.0 (-2.8%) 

ผลผลิตออยรวมทั้งประเทศ (ลานตัน) 46.9 47.9 (+2.0%) 39.1 (-16.7%) 41.8 (-10.9%) 

ผลผลิตมันรวมทั้งประเทศ (ลานตัน) 77.0 75.8 (-1.6%) 71.9 (-6.7%) 73.9 (-4.1%) 

 

แตหากประเทศไทยมุงเนนที่จะพัฒนาไปสูการเปนผูนําดานการผลิตอาหาร โดยเนนการปลูกขาวใหไดมาก

ที่สุด ก็ยังสามารถเพิ่มผลผลิตขาวไดเพียงเล็กนอย ภายใตการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นที่เพาะปลูก ซ่ึงไมสามารถ

ปรับเปล่ียนไดมากนัก เพราะการปลูกขาวในปจจุบันน้ันดําเนินการในพื้นที่เกือบทั้งหมดที่มีศักยภาพในการปลูกขาวได

แลว ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมาจากพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผลผลิตออยและมันสําปะหลังมีแนวโนมที่จะลดต่ําลงใน

ก ข ค 
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อนาคต ภายใตผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.7 ดังน้ันหากประเทศไทยตองการที่จะรักษา

ระดับการผลิตทางการเกษตรของออยและมันสําปะหลังไวใหเทาเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นกวาปจจบุันเพื่อใชในการผลิตเอทา

นอลแลว จะตองมีการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพันธุ หรือ การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อ

รับมือกับผลกระทบจากภูมิอากาศที่อาจจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต   

ตารางที่ 4.7 สรุปการเปล่ียนแปลงผลผลิตขาว ออย และมันสําปะหลังในประเทศไทยตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที่

เนนการผลิตอาหาร (Food bowl scenario) 

 

ผลผลิตเฉลี่ยตอปจากการผลติตามแนวทางที่เนนผลิตอาหาร (Food bowl scenario) 

 ปจจบุัน  

(2538-2547) 

อนาคต  

(2563-2572) 

อนาคต  

(2573-2582) 

อนาคต 

(2583-2592) 

ผลผลิตขาวรวมทัง้ประเทศ (ลานตัน) 28.8 30.7 (+6.6%) 29.4 (+2.0%) 29.6 (+2.9%) 

ผลผลิตออยรวมทั้งประเทศ (ลานตัน) 46.9 47.9 (+2.0%) 39.1 (-16.7%) 41.8 (-10.9%) 

ผลผลิตมันรวมทั้งประเทศ (ลานตัน) 77.0 75.8 (-1.6%) 71.9 (-6.7%) 73.9 (-4.1%) 

 

อยางไรก็ดี หากประเทศไทยจะมุงเปาการพัฒนาระบบเกษตรเพื่อสนองตอเปาหมายนโยบายการใชพลังงาน

ทดแทนจากพืชไรเพื่อใชผลิตเอทานอล โดยปรับโครงสรางสัดสวนพื้นที่เพาะปลูกออยและมันสําปะหลังใหมากขึ้นตาม

ลักษณะกายภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมแกพืชตาง ๆ แลว จะพบวาพื้นที่ลุมนํ้าชี-มูลมีขีดความสามารถที่จะเพิ่มผลผลิต

ออยและมันสําปะหลังไดอีกมาก โดยที่ผลผลิตขาวจะลดลงบาง ดังที่แสดงในตารางที่ 4.8  การปรับโครงสรางซ่ึงแมวา

ผลผลิตขาวจะลดลงก็ตาม แตระดับของผลผลิตก็ยังนาจะสูงเพียงพอตอการรักษาระดับความมั่นคงของอาหารของ

ประเทศไวได  และผลผลิตเอทานอลจากออยและมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นน้ี จะชวยเพิ่มระดับความมั่นคงดานพลังงาน

ของประเทศใหสูงขึ้นไดมากพอสมควร 6

7 ทั้งน้ีการปรับปรุงพันธุและการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก ก็อาจจะชวย

ยกระดับการผลิตขาวขึ้นไดบางในระดับหน่ึง 

ตารางที่ 4.8  สรุปการเปล่ียนแปลงผลผลิตขาว ออย และมันสําปะหลังในประเทศไทยตามภาพฉายอนาคตในแนวทางที ่

เนนการผลิตพืชพลังงาน (Green energy scenario) 

 

ผลผลิตเฉลี่ยตอปจากการผลติตามแนวทางที่เนนผลิตพืชพลังงาน (Green energy scenario) 

 ปจจบุัน  

(2538-2547) 

อนาคต  

(2563-2572) 

อนาคต  

(2573-2582) 

อนาคต 

(2583-2592) 

ผลผลิตขาวรวมทัง้ประเทศ (ลานตัน) 28.8 24.1 (-16.2%) 22.8 (-20.7%) 24.8 (-14.1%) 

ผลผลิตออยรวมทั้งประเทศ (ลานตัน) 46.9 80.9 (+72.4%) 67.1 (+42.8%) 70.0 (+49.2%) 

ผลผลิตมันรวมทั้งประเทศ (ลานตัน) 77.0 108.5 (+40.9%) 107.5 (+39.5%) 111.7 (+45.0%) 

 

7 การประเมินโดยประมาณ ออย 1 ตัน ใชผลิตเอทานอลไดประมาณ 70 ลิตร ดังนั้นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 26 ลานตันตอป จะ

เทากับเอทานอลประมาณ 1,800 ลานลิตร และ มันสําปะหลัง 1 ตันจะใชผลิตเอทานอลไดประมาณ 180 ลิตร ดังนั้นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นโดย

เฉลี่ยประมาณ 31 ลานตันตอป จะเทากับเอทานอลประมาณ 5,500 ลานลิตร ทั้งนี้ยังไมคํานึงถึงเทคโนโลยีการผลิตที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ในอนาคต (http://as.doa.go.th/fieldcrops/cane/oth/004.HTM) 
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ผลการประเมินผลผลิตขาว ออย และมันสําปะหลัง ในอนาคตภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ี 

แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่จะมีตอพืชไรที่จะใชผลิตพลังงานทดแทนมีแนวโนมลดลงในอนาคต ซ่ึงการปรับพื้นที่

เพาะปลูกโดยหันมาใหความสําคัญกับการผลิตออยและมันสําปะหลังมากขึ้น อาจจะเปนทางเลือกที่สามารถตอบสนอง

ตอความตองการผลผลิตพืชไรเพื่อใชผลิตพลังงานทดแทนที่อาจเพิ่มสูงในอนาคตขึ้น ทั้งน้ีศักยภาพดานความเหมาะสม

ของพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยยังเอ้ือใหเพิ่มผลผลิตออยและมันสําปะหลังไดอีกมาก โดยไมสงผลกระทบถึงความ

มั่นคงดานอาหารของประเทศ แมวาผลผลิตขาวจะลดลงบางก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงการปรับโครงสรางพื้นที่เพาะปลูก

โดยมุงเนนผลิตอาหารพบวา อาจจะไมสามารถปรับใหเพิ่มผลผลิตขาวไดมากกวาปจจุบันไดอีกมากนัก เน่ืองจากพื้นที่

เพาะปลูกในปจจุบันก็เนนไปที่การปลูกขาวมากอยูแลว และการปรับโครงสรางพื้นที่เพาะปลูกที่จะมุงเนนผลิตอาหารก็มี

แนวโนมเชนเดียวกับรูปแบบการผลิตที่เปนอยูในปจจุบัน กลาวคือ ผลผลิตพืชไรที่จะใชผลิตพลังงานทดแทนมีแนวโนม

ลดลงในอนาคตภายใตอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ผลการวิเคราะหน้ีชี้ใหเห็นถึงโอกาสอันเน่ืองมาจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกโดยหันมาใหความสําคัญกับการ

ผลิตออยและมันสําปะหลังมากขึ้น ซ่ึงจะตองมีกรอบนโยบายที่เหมาะสมในการผลักดันใหสามารถเกิดการเปล่ียนแปลง

ขึ้นได และจะตองระวังเร่ืองการที่ผลผลิตที่อาจจะขามภาคสวนระหวางอาหารและพลังงาน ซ่ึงจะตองมีกลไกที่เหมาะสม

เพื่อควบคุม เชน การกําหนดพื้นที่เขตการผลิตพืช (Crop zoning) โดยมีเปาหมายเพื่อการผลิตที่ชัดเจน หรือ กลไก

ดานการตลาด เปนตน 

นอกจากน้ี ผลการวิเคราะหยังชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดของโครงสรางพื้นที่เพาะปลูกในรูปแบบที่เปนอยูในปจจุบัน 

และแนวทางที่เนนการผลิตอาหาร ซ่ึงหากตองการที่จะรักษาระดับผลผลิตหรือยกระดับผลผลิตพืชที่มีศักยภาพในการ

ใชผลิตพลังงานทดแทนแลว จะตองมีวิธีการอ่ืนในการดําเนินการ เชน การปรับปรุงพันธุ การจัดการแปลงเพาะปลูก 

เปนตน ซ่ึงจะตองมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญจึงจะสามารถยกระดับการผลิตใหสามารถจัดการกับเงื่อนไขดาน

การใชพลังงานทดแทนในบริบทของความผันผวนดานราคาพลังงานและระเบียบใหมของสังคมโลกซ่ึงอาจเกิดขึ้น

ภายใตความพยายามที่จะควบคุมภาวะโลกรอนของโลก 

การพิจารณาถึงโครงสรางพื้นที่เพาะปลูกที่แตกตางไปจากปจจุบันและคํานึงถึงศักยภาพในการผลิตน้ีอาจใช

เปนแนวทางในการพิจารณาถึงการปรับตัวของภาคการเกษตรตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยพิจารณา

ถึงนโยบายหรือยุทธศาสตรดานการเกษตรในระยะยาวเพื่อใหระบบเกษตรปรับตัวไปในทิศทางที่สอดคลองกับ

ภูมิอากาศในอนาคต อยางไรก็ดี การศึกษาดังที่ไดยกมาเปนตัวอางน้ีเปนการวิเคราะหโดยใชขอมูลจากผลการศึกษาที่

ไดมีการดําเนินมากอนหนาน้ีมาทําการเรียบเรียงและวิเคราะหขึ้นในกรอบการวิเคราะหใหม เพียงเพื่อชี้ใหเห็นถึง

แนวทางและขีดความสามารถของพื้นที่ประเทศไทยในการผลิตพืชไรนา ภายใตโครงสรางของพื้นที่เพาะปลูกที่แตกตาง

กันไปเทาน้ัน  โดยเงื่อนไขในการวิเคราะหหลายประการน้ัน เปนการตั้งสมมุติฐานขึ้นเพื่อทดสอบผลสืบเน่ืองที่อาจ

เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของภาพฉายอนาคตที่กําหนดขึ้น ดังน้ัน ผลผลิตที่ไดจากการคํานวณน้ีจึงไมใชการพยากรณ

อนาคต แตเปนเพียงการประเมินความเปนไปไดของการผลิตในอนาคตเทาน้ัน  
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4.3.2 การปรับตัวตอแนวโนมการเปล่ียนแปลงภาวะอากาศรุนแรงซ่ึงอาจทวีความรุนแรงหรือ

เพิ่มความถ่ีมากขึ้นในอนาคต 

การศึกษาของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังในป 2553 พบวาครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือจาํนวน รอยละ 46.1 และ 38.7 มีหน้ีสินจากการกูเงินเพื่อทําการเกษตร  นอกจากน้ีผลทดสอบทางเศรษฐมิติ

ไดแสดงใหเห็นวารายไดจากสินคาเกษตรมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญของหน้ีที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึง

ความผันผวนของผลผลิตการเกษตรสวนใหญมาจากปญหาการเปล่ียนแปลงของอากาศ รวมถึงการระบาดของโรคและ

แมลง และภัยพิบัติตางๆ จากสถิติในป 2551 พบวา มีเกษตรกรไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ภัยแลง ฝนทิ้ง

ชวง และนํ้าทวม) 1,049,322 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 17.89 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด โดยปดังกลาว มีพื้นที่

เพาะปลูกเสียหายจากภัยธรรมชาติ 8,592,965 ไร ซ่ึงเปนความเสียหายจากอุทกภัยมากที่สุดถึง 6,232,472 ไร  โดย

ขาวเปนพืชที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด (รอยละ 11.9 ของพื้นที่ปลูกขาวไดรับความเสียหาย) ดังน้ันจะเห็นไดวา

ความแปรปรวนของสภาพอากาศเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรเปนอยางมาก  

และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะสงผลใหความแปรปรวนน้ีมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

การแสวงหาและจัดตั้งกลไกเพื่อจัดการความเส่ียงจึงเปนแนวทางหน่ึงที่สําคัญในการปรับตัวของภาคการเกษตรตอ

สถานการณความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคต ทั้งน้ีการประกันภัยพืชผลเปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางหน่ึงที่จะ

ชวยใหเกษตรกรสามารถปองกันความเส่ียงที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงในกรณีของ

ประเทศไทยน้ัน ไดเร่ิมมีการศึกษาและทดลองระบบประกันภัยพืชผลมาระยะหน่ึงแลว แตขาดความตอเน่ืองของ

การศึกษาในบางชวง กลาวคือ  

• ในป 2548 ธนาคารโลกไดใหความสําคัญในเร่ืองการประกันภัยพืชผล และไดจัดตั้งความรวมมือระหวาง 

สํานักงาน คปภ. สมาคมประกันภัยวินาศภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และ 

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ โดยไดเร่ิมตนดําเนินโครงการประกันภัยพืชผลการเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 

(สําหรับภยัธรรมชาติ อันไดแก อุทกภัย วาตภัย และภัยแลง) ซ่ึงเร่ิมมีการประกันภัยจริงในป 2550 โดยเปน

ระบบประกันภัยพืชผลที่อางอิงดัชนีนํ้าฝน หรือดัชนีสภาพอากาศ (weather Index) ซ่ึงวัดโดยใชคาตัวแปร

ทางอุตุนิยมวิทยาเปนเกณฑ และมีพื้นที่ครอบคลุม 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน พิษณุโลก เพชรบูรณ 

นครสวรรค นครสวรรค ลพบุรี และสระบุรี โดยมีการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทตอไร ในอัตรา

เดียวกันกับทุกพื้นที่ที่รับประกัน วงเงินคุมครองสูงสุดอยูในชวง 279 บาทตอไร ถึง 1,802 บาทตอไร ซ่ึงจะมี

เกณฑการคุมครองโดยแบงเปนชวงการเพาะปลูกพืชออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเพาะปลูก (ปลูก - 30 วัน) 

ระยะเติบโต (31 - 60 วัน) และระยะออกผลผลิต (61 วัน -  กอนเก็บเก่ียว) โดยกําหนดระยะเวลาการคุมครอง 

และคาความตองการนํ้าของพืชแตกตางกันไปในแตละชวง และกําหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนสะสมที่

พืชไดรับในแตละชวงของการเพาะปลูกเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับคาดัชนีที่กําหนดไวในกรมธรรม ที่เรียกวา 

ดัชนีนํ้าฝนสะสม หรือดัชนีความแหงแลง (Moving Dry Spell) และทุนประกันภัยสะสมในแตละชวงเร่ิมจาก

นอยไปหามากและถาเกิดความเสียหายขึ้นทั้งหมดตามเงื่อนไขกรมธรรมที่กําหนดไวในระยะใดระยะหน่ึง 

เกษตรกรจะไดรับการชดเชยคาสินไหมสูงสุดในระยะน้ัน และถือวาเปนการส้ินสุดกรมธรรม  

• ในสวนของขาวนาปน้ัน (เฉพาะภัยแลง) ไดมีการเร่ิมโครงการนํารองโดยบริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย 

จํากัด เปนผูดําเนินการรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) และธนาคารเพื่อความรวมมือ

ระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) เพื่อใหบริการประกันภัยแลงแกลูกคา ธกส. ในจังหวัดขอนแกน โดยมีการ

ดําเนินการรับประกันภัยจริงในป 2553 ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน (8 อําเภอ) อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยูกับ

วงเงินกูสําหรับการประกันภัยที่เกษตรกรไดรับจาก ธกส. ในอัตรารอยละ 4.64 ของวงเงินกูประกันภัย ในกรณี
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ที่เกิดภัยแลง หรือภัยแลงรุนแรงตามที่กรมธรรมกําหนด เกษตรกรผูเอาประกันจะไดรับการจายคาสินไหม

ทดแทนรอยละ 15 ของวงเงินกู สําหรับการประกันภัย และรอยละ 40 ของวงเงินกูสําหรับการประกันภัยในแต

ละกรณีตามลําดับ (กําหนดเกณฑการจายคาชดเชยความเสียหายตามระดับความเส่ียงจากระดับสูง – ต่ํา) 

ทั้งน้ีการส้ินสุดความคุมครองจะเปนไปตามวันที่กรมธรรมระบุ และไมมีการแบงเปนชวงการเพาะปลูก

ตามลําดับขั้นการเจริญเติบโตของพืชเชนเดียวกับขาวโพดเล้ียงสัตว โดยเงื่อนไขสําคัญของการทําประกันภัย

พืชผลของพืชทั้ง 2 ชนิด คือ จะตองเปนลูกคาของ ธกส. 

• ตอมาในป 2554 กอนที่จะเกิดเหตุการณนํ้าทวมคร้ังใหญ รัฐบาลไดประกาศใหมีการชวยเหลือเพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติใหกับเกษตรกรใน 2 ลักษณะคือ  

o ชดเชยใหกับเกษตรกรหากเกิดความเสียหายผานทางขั้นตอนของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ (ตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดาน

การเกษตรผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.2552) โดยจะตองไดรับการประกาศจากอธิบดีกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยหรือผูวาราชการจังหวัดใหเปนเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน (ตามหลักเกณฑใน

ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2548) สําหรับกรณีปลูกขาว เกษตรกรจะไดรับเงิน

ชดเชยไรละ 606 บาท และอาจไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมกรณีการขนยายซากวัสดุทับถมเพื่อใหทํา

การเพาะปลูกใหมได ในวงเงนิไมเกิน 5 ไร ไรละไมเกิน 7,000 บาท 

o รัฐบาลไดกําหนดใหมีการรับประกันภัยพืช โดยเปนการดําเนินการรวมระหวางรัฐบาลโดยสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง รวมกับ ธกส. และสมาคมประกันภัย ในการใหคาชดเชยไรละ 606 บาท หากเกิด

ความเสียหายเน่ืองจากภัยธรรมชาติ (ไดแก นํ้าทวม ฝนแลง วาตภัย อากาศหนาว ลูกเห็บ และไฟ

ปา) ในกรณีที่พืชที่ปลูกมีอายุนอยกวา 60 วัน และจะชดเชยไรละ 1,400 บาท หากมีอายุเกินกวา 60 

วัน โดยคิดคาเบี้ยประกันไรละ 120 บาท และรัฐบาลใหเงินสนับสนุนคาเบี้ยประกันภัยรอยละ 50 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรรวมทําประกันภัยพืชผล  

การดําเนินการโครงการประกันภัยพืชผลน้ี ไดมีเกษตรกรเขารวมโครงการประกันภัยพืชผลคิดเปน 

1,057,111 ไร (หรือรอยละ 1.5  ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด) ในโครงการน้ีสมาคมประกันภัยได

ดําเนินการรวมกับ 9 บริษัทประกันภัยในการขายกรมธรรมประกันภัยใหกับเกษตรกร โดยรอยละ 89 

ของวงเงินประกันภัยน้ันไดรับประกันภัยตอในตางประเทศโดยบริษัท สวิส รีอินชัวแรนด จํากัด ซ่ึง

การดําเนินงานโครงการดังกลาวในป 2554 สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยไดรวม 126.85 ลานบาท แต

ตองจายชดเชยใหกับเกษตรกรเน่ืองจากนํ้าทวมคร้ังใหญในป 2554 เปนวงเงินรวมประมาณ 575 

ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 456 ของเบี้ยประกันภัย จากกรณีดังกลาว บริษัท สวิส รีอินชัวแรนด 

จํากัด ไดเสนอที่จะรับซ้ือประกันภัยตอในป 2555 แตจะปรับคาเบี้ยประกันที่รับซ้ือเพิ่มขึ้นอีก

ประมาณ 1 เทาตัว หรือคิดเปนคาเบี้ยประกันภัยไรละ 230 บาท (จากเดิม 120 บาท ตอไร) ซ่ึง

สงผลตอความตอเน่ืองของการดําเนินโครงการที่ไดรับการริเร่ิมขึ้นน้ี ซ่ึงนอกจากปจจัยความเส่ียงอัน

เน่ืองมาจากภาวะอากาศรุนแรงที่อยูนอกเหนือการคาดการณน้ีแลว ความยั่งยืนของโครงการ

ประกันภัยพืชผลยังอาจจะขึ้นกับปจจัยอ่ืน ๆ อีก เชน การใชทรัพยากรทั้งดานเวลาและคาใชจายที่

คอนขางมากกับการใชบุคลากรและเคร่ืองมือในการติดตามการเพาะปลูกในพื้นที่ที่รับประกันภัยและ

การตรวจสอบความเสียหายเปนรายแปลงเพาะปลูก  นอกจากน้ัน ยังมีปจจัยเส่ียงเน่ืองจาก 

พฤติกรรมของผูที่เก่ียวของกับโครงการ ทั้งจากเกษตรกร หรือจากบริษัทผูรับประกันภัย หรือจาก

เจาหนาที่ภาครัฐ ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากที่พึงประสงค เชน พฤติกรรมของผูมีสวน

เก่ียวของในการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติโดยมีเหตุจูงใจเน่ืองจากผลประโยชนจากการรับประกันภัย
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หรือชดเชยความเสียหาย ก็อาจจะใหโครงการประกันภัยไมสามารถรองรับมูลคาความเสียหาย

ทั้งหมดได และนําไปสูการยุติโครงการในที่สุด  

ขอมูลและผลสืบเน่ืองจากเหตุการณขางตนน้ีทําใหมคีวามจาํเปนที่จะตองแสวงหารูปแบบการประกันภัยพืชผล

ที่เหมาะสม และพัฒนาวิธีการตลอดจนเงื่อนไขในการจายคาชดเชย (สินไหม) ใหกับผูเอาประกันที่สามารถลดปจจัย

เส่ียงทั้งการใชทรัพยากรทั้งดานเวลาและคาใชจายที่คอนขางมาก และปจจัยเส่ียงดานพฤติกรรมของผูมีสวนเก่ียวของที่

เบี่ยงเบนไปจากที่พึงประสงค  รวมถึงแนวโนมของความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติไดทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ณัฐพงศ และคณะ (2557) ไดพยายามพัฒนาเทคนิคในการใชเทคโนโลยีการรับรูระยะไกล (remote sensing) ในการ

ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของการเพาะปลูกเน่ืองมาจากสภาวะภัยพิบัติรุนแรง ซ่ึงในกรณีของประเทศไทย

น้ัน ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีการรับรูระยะไกลเพื่อประเมินความเสียหายทั้งจากกรณีของนํ้าทวม (ชาติชาย, 

2554) และกรณีของภัยแลง (สุวิทย, 2554) การประยุกตใชเทคโนโลยีการรับรูระยะไกลกับการติดตามสถานการณ

เพาะปลูกและประเมินผลความเสียหายของการปลูกขาวบริเวณที่ราบลุมเจาพระยา และบริเวณทุงกุลารองไห ซึงเปน

บริเวณที่มักจะไดรับผลกระทบจากภัยแลงหรือนํ้าทวมเมื่อเกิดสภาวะอากาศรุนแรง และนําไปประยุกตและบูรณาการ

ขอมูลและวิธีการวิเคราะหทางคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial method) และเศรษฐศาสตรในการกําหนดระบบดัชนี

และออกแบบกรมธรรมประกันภัยที่เหมาะสมและทําใหโครงการประกันภัยพืชผลสําหรับการปลูกขาวมีความยั่งยืนโดย

ครอบคลุมทั้งการวิเคราะหคุณลักษณะความเส่ียง และมูลคาเบี้ยประกันที่ควรจะเปน รวมถึงการพัฒนาระบบการ

กระจายความเส่ียงของโครงการรับประกัน โดยการกระจายความเส่ียงภายในประเทศระหวางพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณ

ทุงกุลารองไห และพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณภาคกลาง และการกระจายความเส่ียงในระดับนานาชาติ ผานการใช

เคร่ืองมือทางการเงินในตลาดนานาชาติ เชน ตลาดราคาสินคาเกษตรลวงหนา หรือการใชเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ 

โดยขอสรุปที่ไดจากการศึกษาพบวา สามารถประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม MODIS เพื่อสรางดัชนีพืชพรรณ 

(Cumulative SVI) ซ่ึงสามารถชี้บงการเจริญเติบโตและความเสียหายของการเพาะปลูกขาวบริเวณภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต และการเปล่ียนแปลงดัชนีดังกลาวมีความสัมพันธกับความเสียหายของการปลูกขาวทั้ง

สองบริเวณ โดยงานวิจัยดังกลาวไดเสนอแนะการพัฒนาประกันภัยพืชผลโดยใชคา ดัชนีสภาวะพืชแบบ Cumulative 

SVI เปนดัชนีบงบอกความเสียหายและใชขอมูลความเสียหายจากการเพาะปลูกขาวจากสํามะโนเกษตรกรของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในชวงป 2548-2553 เปนฐานการคํานวณเบี้ยประกันภัย ซ่ึงจากการคํานวณไดราคาเบี้ย

ประกันภัยที่ 263.04 บาทตอไร สําหรับกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 296.87 บาทตอไร สําหรับกรณีพื้นที่

เพาะปลูกภาคกลาง ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดในการบริหารความเส่ียงการประกันภัยพืชผลของนาขาวโดยการรวม

คุณลักษณะความเส่ียง (risk pooling) ของนาขาวในภาคอีสานและภาคกลางโดยไมทําใหผูรับประกันภัยแบกรับภาระ

ดานความเส่ียงมากขึ้น นอกจากน้ันแลว ผูวิจัยไดแนะนําแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยใชเคร่ืองมือทางการเงินใน

ตลาดซ้ือขายสินคาลวงหนาในระดับนานาชาติมาประกอบในการจัดการความเส่ียงโดยรวมใหไดผลมากขึ้น 

 

4.3.3 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 

รายงานของ IPCC และ FAO ไดกลาวถึงการหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะการ

จัดการนํ้าและการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตรเปนแนวทางหน่ึงในการปรับตัวของภาคการเกษตรตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต อยางไรก็ดี ประเด็นที่จะตองพิจารณาคือ แนวทางในการจัดการนํ้า หรือการปรับปรุง

ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรน้ันจะสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตหรือไม เน่ืองจากการ

ดําเนินการที่ไมคํานึงถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ันอาจนําไปสูการลงทุนที่สูญเปลาหรือนําไปสู

ปญหาใหมภายใตการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
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ตัวอยางการศึกษาหน่ึงที่ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในการปรับปรุง

ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต คือ การศึกษาการปรับตัวของ

ชาวนาในพื้นที่ทุงกุลารองให โดยเปนกรณีศึกษาถึงการปรับแนวทางการพัฒนาระบบชลประทานขนาดเล็กในตําบล

เหลาออย อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ (Chinvanno and Kerdsuk, 2013) 

ตําบลเหลาออยอยูภายใตการปกครองของอําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ สภาพพื้นที่สวนใหญของตําบลเหลา

ออย มีลักษณะเปนที่ราบสูงแบบลูกคล่ืนลอนตื้น ลาดชันจากตอนเหนือลงสูตอนใตของตําบล พื้นที่เปนที่ดอน 60

เปอรเซ็นต และเปนที่ลุมติดกับลํานํ้า 2 สาย คือ ลํานํ้าปาว และลํานํ้าชี 40 เปอรเซ็นตของพื้นที่ โดยบริเวณที่ตั้ง

บานเรือนและที่อยูอาศัยอยูบริเวณสวนกลางของตําบล มีประชากรประมาณ 1,000 หลังคาเรือน โดยประชากรมีอาชีพ

หลัก คือ การทํานา และอาชีพเสริม คือ เล้ียงสัตว หัตถกรรมในครัวเรือน รับจางทั่วไป 

ตําบลเหลาออยประสบปญหานํ้าทวมซํ้าซากเกือบทุกปในชวงปลายฤดูฝน ในชวงเดือน ต.ค. – พ.ย. ทั้งน้ี

ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลเหลาออยบงชี้วา ไดประสบภัยนํ้าทวมติดตอกันมาตั้งแต ป พ.ศ.2544 – 2551 เปน

ระยะเวลาติดตอกัน 8 ป โดยมพีื้นที่เสียหายประมาณไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต ของพื้นที่เกษตรซ่ึงเปนพื้นที่ปลูกขาว 

กลาวคือ พื้นที่เสียหายประมาณ 8,000 ไร จากพื้นที่เกษตรทั้งหมดประมาณ 20,000 ไร ดังขอมูลพื้นที่นํ้าทวมป 2550 

ระบุวาพื้นที่เพาะปลูกและประมงเสียหายประมาณ 10,000 ไร และป 2551 พื้นที่เพาะปลูกและประมงเสียหายประมาณ 

8,000 ไร ทั้งน้ีพื้นที่นํ้าทวมสวนใหญจะเปนพื้นทีท่ี่อยูริมลํานํ้าปาว ซ่ึงเปนพื้นที่แนวยาวเปนระยะประมาณ 26 กิโลเมตร 

ดังที่แสดงในรูปที่ 4.16 และ 4.17 

 

  

 

รูปที่ 4.16  (ก) พื้นที่ตําบลเหลาออย และ (ข) พื้นที่นํ้าทวมซํ้าซาก (ที่มา: องคการบริหารสวนตาํบลเหลาออย)  

(ค) แผนที่แสดงพื้นที่เส่ียงภัยนํ้าทวมในบริเวณลํานํ้าปาว (ทีม่า: กรมพัฒนาที่ดิน) 
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รูปที่ 4.17  (ก) และ (ข) สภาพนํ้าทวมในพื้นทีต่ําบลเหลาออย และ (ค) ระดับความสูงของนํ้าทวม  

(ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลเหลาออย) 

 

ยุทธศาสตรชุมชนที่ไดวางแผนขึ้นก็คือ ไมสูภัยนํ้าทวม โดยเลิกทํานาปในฤดูฝน และเปล่ียนไปเปนการทํานา

ปรังในฤดูแลงแทน และมีแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรดังกลาว โดยการสูบนํ้าจากลํานํ้าปาวสงผานเครือขายทอใตดิน

ดวยแรงดัน ทั้งน้ีไดมีแนวคิดที่จะขยายระบบสูบนํ้าและเครือขายทอสงนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น (รูปที่ 4.18) 

 

  

  

รูปที่ 4.18  (ก) การทํานาปรังฤดูแลง (ข) สถานีสูบนํ้า (ค) คลองซอย และ (ง) ระบบสงนํ้า

ใตดินทีม่ีอยูในปจจุบันในตําบลเหลาออยซ่ึงอาจมีขอจํากัดภายใตการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคต (ที่มา: Chinvanno and Kerdsuk, 2013) 

 

อยางไรก็ดี แนวคิดดังกลาวแมวาจะสอดคลองกับบริบทของชุมชน และสามารถลดการเปดรับตอภาวะเส่ียงตอ

ผลกระทบของสภาพอากาศรุนแรงได ซ่ึงในกรณีน้ีคือ อุทกภัย แตเมื่อพิจารณาแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่

อาจสงผลใหภาคอีสานมีฤดูรอนที่แหงแลงและยาวนานมากขึ้น โดยมีฝนตกหนักในฤดูฝน การเปล่ียนแปลงเชนน้ีจะมี

ผลตอแนวทางที่ชุมชนวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรนํ้าในการทํานาปรังในฤดูแลง ทั้งน้ีแผนการนํานํ้าจากลํานํ้าหลักมา

ใชเพื่อกิจกรรมการเกษตรในฤดูแลงในอนาคตอาจมีขอจํากัดและไมใชแนวทางที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาในบริบทของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ 
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รูปที่ 4.19  ตัวอยางผลการคาดการณภูมิอากาศอนาคตของพื้นที่ลุมนํ้าช-ีมูล ซ่ึงแสดงใหเห็น

ถึงแนวโนมที่พื้นที่น้ีจะมีปริมาณฝนมากขึ้น และมีอุณหภมูิสูงขึ้น อีกทั้งระยะเวลาทีม่ีอากาศ

รอนยาวนานมากขึ้น (ที่มา: Chinvanno and Kerdsuk, 2013) 

 

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในกรณีตัวอยางน้ีเปนการปรับระบบชลประทานเพื่อการเกษตรให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยปรับจากแนวคิดที่จะสูบนํ้าจากลํานํ้าปาวในหนาแลงเพื่อการทํา

นาปรังซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงในอนาคตภายใตแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ฤดูรอนอาจรอนมากขึ้นและ

ยาวนานมากขึ้น โดยปรับมาเปนการพัฒนาหนองเลิงเปลือยซ่ึงเปนหนองนํ้าสาธารณะขนาดใหญทางดานทิศเหนือของ

ตําบลเหลาออย ซ่ึงมีพื้นที่รับนํ้ามากกวา 3,000 ไร แตในปจจุบัน มีสภาพตื้นเขิน ซ่ึงตามปกตินํ้าจากลํานํ้าปาวจะไหล

เขาสูพื้นที่หนองเลิงเปลือยน้ีในชวงหนานํ้าหลาก โดยเมื่อทําการพัฒนาขุดลอกและควบคุมนํ้าอยางเหมาะสมแลว หนอง

นํ้าน้ีจะมีศักยภาพในการกักเก็บนํ้าในฤดูนํ้าทวมไวใชในฤดูแลงได และจะสามารถใชสนับสนุนพื้นที่ทํานาในตําบลเหลา

ออยและพื้นที่ขางเคียงใหปรับมาเปนระบบนาปรังฤดูแลงไดทั้งหมด ซ่ึงการปรับตัวโดยการปรับแนวคิดของการพัฒนา

ระบบชลประทานชุมชนน้ี เปนการปรับตัวใหสอดคลองกับแนวโนมของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงมีแนวโนมที่จะมี

ฝนมากขึ้นในฤดูฝน โดยที่เปนการดําเนินการที่เกิดประโยชนทั้งในปจจุบันซ่ึงพื้นที่ประสบปญหานํ้าทวมเปนประจํา 
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และทําใหการดําเนินกิจกรรมการเกษตรของชุมชนเกิดความมั่นคงและทนทานตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

ดวย 

 

 
  

 

รูปที่ 4.20  พื้นที่หนองนํ้าที่สามารถพัฒนาขึ้นเปนแหลงกักเก็บนํ้าขามฤดูซ่ึงจะเปนแนวทางที่

สอดคลองกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต (ที่มา: Chinvanno and Kerdsuk, 2013) 

 

4.4 สรุป 

ภาคการเกษตรของไทยน้ันจัดวาเปนภาคสวนที่มีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางมาก 

เน่ืองจากเปนภาคสวนที่ผลิตอาหารเล้ียงประชากรและสรางรายไดใหแกประเทศจํานวนมาก อีกทั้งประชากรจํานวน

มากของไทยอยูในภาคสวนน้ี แตความสําเร็จหรือความมั่นคงของภาคการเกษตรไทยน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศที่

เหมาะสม เน่ืองจากระบบเกษตรไทยสวนใหญแลวเปนระบบเกษตรที่อาศัยนํ้าฝน ดังน้ัน ประเด็นเร่ืองฝนมากไป ฝน

นอยไป ฝนมาไมตรงตามฤดูกาล ตลอดจนอุณหภูมิในแตละฤดูกาล จะสงผลโดยตรงกับผลผลิตเปนอยางมาก 

นอกจากน้ัน สภาพอากาศที่ไมเหมาะสมเหลาน้ียังสงผลทางออมอีกหลายประการตอความมั่นคงของระบบเกษตรไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นเร่ืองความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก เชน การแพรกระจายและระดับความรุนแรงของ

ดินเค็มที่แปรผันไปตามความผันผวนของปริมาณฝนที่จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าใตดินในพื้นที่ที่มีชั้นหิน

เกลืออยูใตดิน ประกอบกับการระเหยนํ้าผิวดินในปที่มีอากาศรอนจัดเปนเวลานาน เปนตน ทั้งน้ีความแปรปรวนของ

สภาพอากาศเหลาน้ีเปนส่ิงที่พบเห็นอยูเสมอในปจจุบันและเปนเงื่อนไขที่ทําใหภาคการเกษตรไทยตกอยูในภาวะเส่ียง

เร่ือยมา แตภาวะโลกรอนซ่ึงจะนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตจะสงผลใหรูปแบบของสภาพอากาศในแต

ละฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเกิดความผันผวนแปรปรวนในรอบปตอปมากขึ้นกวาปจจุบัน การเปล่ียนแปลงที่

กําลังจะเกิดขึ้นเหลาน้ีเปนความทาทายใหมตอความมั่นคงของภาคการเกษตรไทย และประเด็นที่ตองคํานึงถึงก็คือ เรา

จะมียุทธศาสตรเพื่อนําภาคการเกษตรไทยไปสูความมั่นคงในอนาคตระยะยาวภายใตเงื่อนไขที่ภูมิอากาศจะ

เปล่ียนแปลงไปจากปจจุบันน้ีไดอยางไร และเปาหมายของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของภาค

การเกษตรไทยควรจะเปนอยางไร 

เปาหมายการปรับตัวของระบบเกษตรไทยตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนาจะเปนการกาวไปสูอนาคตอยาง

มั่นคงยืนยง (resilience / robust) ภายใตเงื่อนไขที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ความทาทายในการตอบโจทยดานการปรับตัวของภาคการเกษตรตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

ในอนาคตนาจะเร่ิมจากการขยายวิสัยทศันของยทุธศาสตรเกษตรไทยออกไปในอนาคตระยะยาว 20-30 ปขางหนา โดย

คํานึงวาภายใตการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวทั้งของโลกและประเทศไทยน้ัน ประเทศไทยตองการ
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ผลผลิตเกษตรชนิดใด จํานวนเทาไร โดยพิจารณาจากปริมาณที่ตองใชเพื่อการบริโภคในประเทศ ปริมาณที่ใชใน

ภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเพื่อการคาระหวางประเทศ และตั้งโจทยวาเปาหมายน้ีจะเปนไปไดหรือไมภายใตเงื่อนไขที่

ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงในอนาคตโดยพิจารณาถึงผลกระทบที่ภูมิอากาศอนาคตที่หลากหลายรูปแบบจะมีตอผลผลิต

การเกษตรทั้งทางตรงและทางออม แลวถอดบทเรียนออกเปนยุทธศาสตรการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

โดยพิจารณาถึงการปรับตัวในแงของการกําหนดรูปแบบระบบเกษตรที่สอดคลองกับสถานการณอนาคต เชน รูปแบบ

ของเขตพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก (Land suitability) ที่

อาจเปล่ียนแปลงไปภายใตอิทธพิลของการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ แนวทางการจัดการทรัพยากรการผลิต (ดิน-นํ้า) การ

จัดการแปลงเพาะปลูก เปนตน ทั้งน้ีโดยมีเปาหมายของการปรับตัวคือ เพื่อใหผลผลิตเปนไปไดตามเปาหมายที่วาง

วิสัยทัศนไวภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศรูปแบบตาง ๆ และอีกประการหน่ึงที่สําคัญคือ เพื่อใหได

ผลผลิตที่ไมผันผวนมากนักตามความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นปตอปในอนาคต 

เมื่อพิจารณาถึงองคความรูดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตรที่มีอยูในปจจุบัน

แลว การศึกษาในระยะที่ผานมายังคงจํากัดอยูที่การเพาะปลูกของพืชบางชนิดเทาน้ัน และมองถึงความเส่ียงของภาค

การเกษตรในแงของผลผลิตที่มีแนวโนมลดต่ําลงภายใตรูปแบบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยจับประเด็น

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในอนาคตในแงของการพยายามรักษาระดับการผลิตไวใหคงตามระดับการผลิตใน

ปจจุบัน ซ่ึงองคความรูน้ีอาจยังไมสามารถนําไปสูการวางแผนการปรับตัวที่เหมาะสมหรือเกิดเปนนโยบายที่เปน

รูปธรรมขึ้นมาได ซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุดังตอไปน้ีกลาวคือ การศึกษาดังกลาวเปนการสรางภาพฉายอนาคต 

(scenario) ภายใตเงื่อนไขที่เปนการจาํลองสถานการณขึ้น แนวทางน้ียังคงมีชองวางในการทําความเขาใจกับหลายฝาย

ที่เก่ียวของซ่ึงมีความคาดหวังที่จะใหผลการศึกษาเปนการทํานายอนาคตที่แมนยํา อีกทั้งการศึกษาขาดความตอเน่ือง

และขอบเขตการศึกษาก็ยังจํากัดอยูกับพืชเศรษฐกิจเพียงไมก่ีประเภทโดยที่ยังไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางออมของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตการเกษตร นอกจากน้ัน การปรับตัวยังคงเนนเร่ืองการปรับตัวตอผลกระทบโดยมี

เปาหมายที่จะรักษาสถานภาพปจจุบัน (status quo) เอาไว ซ่ึงโดยความเปนจริงแลว การเปล่ียนแปลงที่ตอเน่ืองของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตจะสงผลใหระบบเกษตรไทยปรับเปล่ียนรูปโฉมไปจากปจจุบันมาก 

ดังน้ัน การสรางองคความรูดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตรในระยะตอไปควร

ที่จะขยายกรอบของการศึกษาใหครอบคลุมการผลิตดานการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น ซ่ึงนอกจากการศึกษา

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอการผลิตผลผลิตเกษตรชนิดตาง ๆ แลว ยังจะตองพิจารณาถึงผลกระทบ

น้ันในเชิงของความเส่ียงของระบบการผลิตที่แตกตาง เชน ระบบเกษตรแบบเชิงเด่ียวเพื่อการคาในพื้นที่ขนาดใหญ 

การผลิตในพื้นที่ขนาดเล็ก การผลิตแบบผสมผสาน ฯลฯ ตลอดจนการศึกษาถึงความเส่ียงของระบบนิเวศเกษตรที่

หลากหลาย เน่ืองจากระบบนิเวศเกษตรที่แตกตางกันน้ันมรูีปแบบความเส่ียงและปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงทีแ่ตกตาง

กัน อีกทั้งมีเงื่อนไขของการปรับตัวที่แตกตางกันดวยเชนกัน นอกจากน้ัน การศึกษายังจะตองจับประเด็นพลวัต

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมเขาเปนสวนหน่ึงของการวิเคราะหความเส่ียงในอนาคต โดยอาจพิจารณาถึงเปาหมายของ

การปรับตัวในเชิงของระบบเกษตรที่ทนทานตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตในเชิงของระบบเกษตรที่ให

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมภายใตสภาพภูมิอากาศในอนาคตและไมผันผวนไปตามความแปรปรวนของ

สภาพอากาศซ่ึงอาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  

นอกจากประเด็นการปรับตัวที่พิจารณาในเชิงของโครงสรางการผลิตในแงมุมตางๆ แลว การศึกษาดานการ

ปรับตัวในภาคการเกษตรน้ียังควรที่จะตองศึกษาถึงรูปแบบโครงสรางตลาดและกลไกราคาสินคาเกษตร โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง กลไกดานตลาดลวงหนาซ่ึงอาจจะสามารถนํามาใชเปนกลไกในการบริหารจัดการความเส่ียงของเกษตรกรได

ในระดับหน่ึง ซ่ึงการกําหนดรูปแบบโครงสรางตลาดและกลไกราคาน้ี อาจใชเปนเงื่อนไขที่จะนําไปสูการปรับรูปแบบ

การเกษตรในอนาคตได  
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สําหรับการปรับตัวของภาคสวนการเกษตรในระดับทองถิ่น อาจจะตองพิจารณาในเชิงของการจัดการความ

เส่ียงของเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะตองทําความเขาใจถึงรูปแบบการผลิต ความสามารถในการเขาถึง

ทรัพยากรการผลิต ความสามารถในการลงทุนเพื่อปรับตัว โครงสรางประชากร ฯลฯ เพื่อใหเขาใจบริบทของการปรับตัว

ที่เหมาะสมในทองถิ่นน้ัน ๆ โดยอาจอิงกับแนวคิดระบบนิเวศเกษตรและความมั่นคงการดํารงชีพ ซ่ึงพิจารณาถึง

ความสัมพันธของปจจัยแวดลอมตาง ๆ ทางดานระบบนิเวศธรรมชาติ นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม ที่มีสภาพทาง

ภูมิอากาศเปนหน่ึงในปจจัยภายนอก (external factor) ที่เปนแรงผลักดันและสงผลตอบริบทความเส่ียงของระบบนิเวศ

เกษตร และการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกใชยุทธวิธีการดํารงชีพโดยใชทุน (livelihood capitals) ที่มีอยู 

รวมกับการสนับสนุนโครงสรางเชิงนโยบายและสถาบันเพื่อรับมือกับความเส่ียงหรือสภาวะกดดันตางๆ ทั้งที่เกิดจาก

สภาพอากาศและปจจัยอ่ืนๆ  

นอกจากน้ัน การศึกษาการปรับตัวของภาคสวนการเกษตรในระดับทองถิ่นอาจจะตองใหความสําคัญกับ

เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น ซ่ึงนอกจากจะศึกษาถึงเทคโนโลยีดานการปรับปรุงพันธุหรือเทคโนโลยีที่มุงเนนไปใน

ดานของการเพิ่มผลผลิตแลว เทคโนโลยีที่จะชวยใหจัดการทรัพยากรการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก 

เทคโนโลยีในดานการจัดการนํ้าเพื่อการผลิต ก็เปนประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัตอ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตเชนกัน 

การศึกษาเพื่อที่จะใหไดคําตอบเพื่อถอดออกมาเปนแนวทางการปรับตัวของภาคการเกษตรไทยตอการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตน้ีตองการการดําเนินการรวมกันระหวางหลายฝาย โดยเฉพาะกลุมนักวิชาการใน

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ และจะตองมีกลไกที่เหมาะสมสนับสนุนเน่ืองจากจะตองเปน

การศึกษาที่ตอเน่ืองเพื่อใหยุทธศาสตรและนโยบายตาง ๆ  สามารถปรับเปล่ียนไดทันกับพลวัตหรือการเปล่ียนแปลงที่

ตอเน่ืองของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดเร็วและมีผลตอความเส่ียงของระบบเกษตรไดมากกวาการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ นอกจากน้ัน การศึกษาเพื่อใหไดมาซ่ึงองคความรูที่จะใชสนับสนุนยุทธศาสตรและนโยบายตาง 

ๆ ในภาคการเกษตรน้ียังจะตองควบรวมประเด็นดานความมั่นคงของสังคมเกษตรกรและภาคธุรกิจการเกษตรเขาไว

ดวย  
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บทที่ 5: การขับเคลื่อนการปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในประเทศไทย 

พงษศักด์ิ สุทธินนท0 1 / ศุภกร ชนิวรรโณ1

2 / กรรณิการ ธรรมพานิชวงศ 3 

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันเปนการปรับตัวเพื่อใหระบบและภาคสวนตาง ๆ ตลอดจนสังคม

ในทุกระดับสามารถดํารงอยูและสามารถดําเนินกิจกรรมหรือวิถีชีวิตตอไปได โดยปรับเปล่ียนการบริหารจัดการความ

เส่ียงใหสอดคลองกับสถานการณ และอาจรวมถึงการแสวงหาแนวทางใหมที่จะลดภาวะลอแหลมเปราะบางของระบบ

หรือภาคสวนตาง ๆ ตอผลกระทบและผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลงภายใตการพิจารณาในแงมุม

ของระบบหรือภาคสวน หรือพิจารณาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในเงื่อนไขเวลาที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจพิจารณาในแงมุม

ของการดําเนินการทางกายภาพ หรือการปรับทิศทางตลอดจนการขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนา การปรับระบบ

เศรษฐกิจหรือวิถีชีวิต หรือการใชกลไกทางดานกฎระเบียบและสถาบัน ทั้งน้ีขึ้นกับบริบทของระดับการตัดสินและ

เปาหมายในการดําเนินการ เพื่อใหสังคมในอนาคตมีความมัน่คงทนทานตอการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให

ยทุธศาสตรการพัฒนาหรือแผนงานตาง ๆ สามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว ดังน้ัน การขับเคล่ือนการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ี จึงตองมีการดําเนินการในวงกวางและพิจารณาในแงมุมที่หลากหลายซ่ึงครอบคลุมงาน

ในการวางแผนของหลายภาคสวน นอกจากน้ันยังอาจจะตองพิจารณาในบริบทที่เฉพาะของพื้นที่ ทําใหการวางแผน

เพื่อการขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันจําเปนที่จะตองคํานึงถึงการดําเนินการในระดับชาติซ่ึง

พิจารณาในเชิงของยุทธศาสตรรายภาคสวน ลงไปถึงการดําเนินการในระดับชุมชน ภายใตกรอบการตัดสินใจที่

เหมาะสม บทความน้ีจะกลาวถึงความพยายามในการขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศ

ไทยโดยแผนงานระดับชาติในระยะที่ผานมา และแนวทางในการขับเคล่ือนการปรับตัวในระดับชุมชน โดยเสนอกรอบ

แนวคิดดานการตัดสินใจที่คํานึงถงึความไมแนนอนของอนาคตอันเปนธรรมชาติของการวางแผนระยะยาวในกรอบเวลา

ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 

  

1 ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3 ฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย 
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5.1  การขับเคลื่อนการปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับชาติ 

ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และมี

การริเร่ิมวางแผนและยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมาระยะหน่ึง โดยมีแผนและ

นโยบายหลัก ๆ ดังตอไปน้ี คือ 

1) ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 

(คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศแหงชาติ, 2551) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติน้ีโดยมี

วิสัยทัศน คือ ประเทศไทยมีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและมีสวนรวมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบน

พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับประเด็นยุทธศาสตรน้ันสามารถแบงออกไดเปน 6 ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1:  การสรางความสามารถในการปรับตวัเพื่อรับมือและลดความลอแหลมตอ

ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรที่ 2: การสนับสนุนการลดการปลอย GHG และเพิ่มแหลงดูดซับกาซบนพื้นที่ฐานของ

การพัฒนาที่ยัง่ยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3: การสนับสนุนงานวิจัยและพฒันาเพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรที่ 4: การสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรที่ 5: การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการดานการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาการดําเนินงานในกรอบความรวมมือกับตางประเทศ 

โดยเน้ือหาในยุทธศาสตรที่ 1 ซ่ึงเนนที่การสรางความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความ

ลอแหลมตอผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศน้ัน ไดกําหนดแนวทางที่ครอบคลุมถึงการสรางความสามารถ

ในการประเมินผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ การปองกันและบรรเทาความเสียหายของผลกระทบดาน

ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การปองกันและบรรเทาความเสียหาย

ของผลกระทบดานภัยธรรมชาติและการตั้งถิ่นฐานประชาชน การปองกันและบรรเทาความเสียหายของ

ผลกระทบดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรม 

การปองกันและบรรเทาความเสียหายของผลกระทบดานสุขภาพอนามัย และการสรางความสามารถใน

การปรับตัวดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรม 

โดยมีการกําหนดถึงหนวยงานที่ควรมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตาง ๆ เหลาน้ีไวดวย 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559).  (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2554) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 152 ง เมื่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2554 โดยมุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคล่ือนใหบัง
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เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสราง

กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปน

องครวม วิสัยทัศนที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความ

เสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดใหความสําคัญตอ

นโยบายเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีการกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการที่เก่ียวของกับ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหลายประเด็น แตโดยสวนใหญแลวเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับการลดกาซเรือน

กระจก โดยมีการจับประเด็นดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในยุทธศาสตรการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ดังตอไปน้ี 

กิจกรรมที่ 6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน ประกอบดวย  

(1) การพัฒนาองคความรูเก่ียวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

และการสรางนักวิจัยและเครือขายวิจัยดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาฐานความรูเก่ียวกับสาเหตุและการคาดการณ การประเมินความเส่ียง ความเปราะบาง 

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การวิจัยเพื่อเตรียมการรองรับการลด

กาซเรือนกระจกรายสาขา และการรองรับกลไกใหม ๆ ที่สําคัญ เชน Nationally Appropriate 

Mitigation Action: NAMA, REDD-Plus รวมถึงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการลดกาซ

เรือนกระจกในภาคการปลอยกาซมีความเส่ียงสูง การพฒันาระบบตลาดคารบอนในประเทศ  

(2) การพัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ ในการสนับสนุนการจัดทําแผนเตรียมความพรอมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบ

อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาว การพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบ

การรายงานเก่ียวกับขอมูลการปลอยและลดกาซเรือนกระจกและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

เชน ระบบ MRV (Measurement, Reporting and Verification) ในระดับโครงการและ

ระดับประเทศ การนํามาตรการดานการคลังในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เชน ภาษี

ส่ิงแวดลอม การประกันความเส่ียง การกําหนดสิทธิการปลอยมลพิษ การสงเสริมใหมีระบบการ

ขึ้นทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ (National Registry System) 

รวมถึงการศึกษาและพัฒนาระบบตลาดคารบอนสําหรับประเทศไทย 

3) แผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม; สผ., 2558) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทําแผนแมบทโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานใน 3 เร่ืองหลัก ไดแก (1) การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (2) 

การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา และ (3) การสรางขีดความสามารถ

ดานการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในสวนที่วาดวยการปรับตัวตอผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวยแนวทางและมาตรการใน 6 สาขา คือ 

(1) การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง มุงเนนการจัดการนํ้าอยางบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรนํ้า การสรางความพรอมในการรับมือและลดความ

เสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง รวมถึงการจัดการความเส่ียงจากอุทกภัยและภัยแลง 
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(2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร มุงเนนการจัดการความเส่ียงในภาคเกษตรจากภัย

ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางภูมิอากาศ การสรางความพรอมในการรับมือและ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเนนการสรางองคความรูและศักยภาพของ

เกษตรกรในการปรับตัว รวมถึงการสรางรายไดเพิ่มจากการพัฒนาสินคาเกษตรที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และการรักษาความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน 

(3) การทองเที่ยว มุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

เพื่อรักษาไวซ่ึงความสมบูรณและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยว รวมถึงการลดความเส่ียง

ของภาคการทองเที่ยวตอปจจัยทางภูมิอากาศที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

(4) สาธารณสุข มุงเนนการเฝาระวังโรคและการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลตอ

สุขภาพและการปองกันการเกิดและแพรระบาดของโรค รวมถึงการสงเสริมการเขาถึงบริการ

ทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุงเนนการสงวนรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบ

นิเวศใหคงความสมบูรณ  และการกํากับดูแลและควบคุมใหมีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยืน 

(6) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย มุงเนนการลดความเส่ียงและความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติและการสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 

นอกจากแผนงานหลัก ๆ เหลาน้ันแลว เมื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตรในระดับกรมหรือหนวยงาน

เทียบเทากรมที่มีเน้ือหาเก่ียวของกับการปรับตัวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศพบวามีหนวยงานหลาย

หนวยงานที่เร่ิมกําหนดประเด็นดานการปรับตัวน้ีลงในแผนของหนวยงาน ไดแก 

• แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2555-2559 (สผ., 2555) มีการกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ที่ใหความสําคัญกับการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยการมุงเนนแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม การ

เปดโอกาสใหประชาชนกลุมตาง ๆ สามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเทาเทียมกัน และการ

กําหนดมาตรการสรางภูมิคุมกันตอความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติเพื่อ

เตรียมความพรอมในการเผชิญกับปญหาความผันผวนจากผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

• แผนแมบทดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมอุทยาแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552) มีวิสัยทัศน คือ เปนผูนําในการบริหารจัดการปาอนุรักษเพื่อ

บรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ สรางจิตสํานึก และกระตุนการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน โดยการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษอยางมีสวนรวม พัฒนาบุคลากร ฐานขอมูล องค

ความรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการปาอนุรักษ และสรางจิตสํานึกและความตระหนัก

ถึงบทบาทของทรัพยากรปาไมที่มีตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแกทุกภาคสวน 
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• ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ.2556-2559 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2555) มีเปาหมายในการสรางภูมิคุมกันภาคเกษตร เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรใหมีภูมิคุมกันสามารถปรับตัวรองรับการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อคงไวซ่ึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความมั่นคงทาง

อาหาร รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตภาคการผลิตและความสามารถในการแขงขัน โดยการปรับการผลิตสู

การเกษตรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เกษตรคารบอนต่ํา โดยความสมัครใจ รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชน

ของเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน วิจัย พัฒนา สรางองคความรูทางดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการปรับตัว การลดการปลอยและการเก็บกัก

กาซเรือนกระจก ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูสรางความรวมมือและเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูของทุก

ภาคสวนทั้งในและตางประเทศ ในการดําเนินการเร่ืองเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

• แผนยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) มี

ประเด็นยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอมที่เชื่อมโยงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบดวย 5 

ยุทธศาสตรสําคัญ มีเน้ือหาพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อรองรับงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมที่

มีผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดผลกระทบหรือปจจัยเส่ียงดานอนามัยส่ิงแวดลอมที่

เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสรางความรวมมือภาคประชาชนและภาคีเครือขายมี

สวนรวมหรือมีกิจกรรมดานการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และเกิดกระบวนการถายทอดและแลกเปล่ียนองคความรูและเทคโนโลยีดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

อยางไรก็ดี อาจกลาวโดยสรุปไดวาในระดับประเทศน้ัน ประเทศไทยเร่ิมมีแผนยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการ

จัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการกําหนดยุทธศาสตร และภาคสวนที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษที่ชัดเจน 

โดยนโยบาย ยุทธศาสตรหรือแผนแมบทดานการปองกัน แกไข และปรับตัวเพื่อรับมือตอผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล และนโยบายแตละหนวยงานน้ันมีความสอดคลอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคต ตลอดจนเพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาองคความรูดานการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาแผนงานที่ไดยกมาขางตนน้ีจะเห็นไดวา เน้ือหาในนโยบาย หรือแผนแมบทการ

รับมือกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ที่กลาวมาของหนวยงานน้ันสวนใหญเปนเพียงกรอบ

แนวทางเทาน้ัน ยังไมมีแนวทางปฏิบัติรวมถึงการเตรียมทรัพยากรเพื่อไปสูเปาหมายที่ชัดเจน นอกจากน้ันยังไมมีการ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรในระดับกรมที่ชัดเจนวาจะบูรณาการการทํางานรวมกันอยางไร ดังน้ันการจัดทําแผนการ

รับมือหรือปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีอาจจะตองการองคความรูที่เหมาะสมในการจัดทํารายละเอียดของ

การขับเคล่ือนการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยมี

การศึกษาขึ้นโดยภาควิชาการ สถาบันการศึกษา และในระดับโครงการวิจัยเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการขับเคล่ือนการ

ปรับตัวอยางเปนรูปธรรมในอนาคต 
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5.1.1 การควบรวมประเด็นการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเขากับแผนงานตาง ๆ 

องคการ UNEP ไดเสนอแนวคิดที่วาธรรมชาติของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันเปนเร่ืองที่ตัด

ขามไปในภาคสวนทางเศรษฐกิจตาง ๆ ตลอดจนพื้นที่ทางภูมิศาสตรและขอบเขตการปกครองที่หลากหลาย อีกทั้ง

กรอบเวลาที่แตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนเร่ืองจําเปนที่จะตองคิดถึงการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของกรอบการวางนโยบายดานการพัฒนาที่จะตองขยายบริบทใหกวางขึ้น การดําเนินงานดาน

การปรับตัวที่เปนโครงการเฉพาะและจบัประเด็นปญหาที่เจาะจงน้ันอาจจะไดผลภายใตสถานการณหน่ึง แตในระยะยาว

แลวการคิดถึงการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศภายใตกรอบของการวางแผนโครงการเฉพาะเพื่อจัดการกับ

ปญหาใดปญหาหน่ึงน้ัน อาจจะไมเกิดผลในขนาดที่ตองการ ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแงน้ีแลว การวางนโยบายดานการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับชาติน้ันควรจะตองควบรวมเขาไปกับการวางแผนหรือนโยบายตาง ๆ ที่

ครอบคลุมหลายภาคสวนอยางบูรณาการ (UNDP-UNEP, 2011) 

ตอมาในป พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) ไดเสนอแนะวิธีการจัดทําการปรับตัวของประเทศ (National Adaptation Plan) ซ่ึงเสนอแนวทางในการ

ควบรวมประเด็นดานการปรับตัวเขากับนโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งที่เปนนโยบายที่อาจจะจัดตั้งขึ้นใหมหรือนโยบาย

ตลอดจนแผนงานที่มีอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนงานดานการพัฒนา เพื่อลดความซํ้าซอนที่อาจจะเกิดขึ้น (LDC 

Expert Group, 2012) 

สําหรับประเทศไทย ทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ไดวางแผน

การจัดทําแผนการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (National 

Adaptation Plan, NAP) ในปงบประมาณ 2558 แผนการปรับตัวน้ีจะมุงเนนที่กระบวนการและการประยุกตใชในภาค

สวนที่มีความสําคัญ อยางไรก็ตามกอนการจัดทําแผนการปรับตัวของประเทศไทย มีขั้นตอนเบื้องตนที่สําคัญคือการ

จัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (National 

Adaptation Framework, NAF) ซ่ึงเปนการประเมินผลกระทบเบื้องตนและความเปราะบางของภาคสวนตาง ๆ โดย

ขอบขายงานการปรับตัว (NAF) น้ีจะนําเสนอสถานการณปจจุบัน เปาหมาย และลําดับความสําคัญในแตละภาคสวน

ของเศรษฐกิจ-สังคม-ส่ิงแวดลอม ขอบขายงานการปรับตัวน้ี (NAF) จะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติของประเทศไทย เพื่อรับรองและนําไปสูการจัดทําแผนการปรับตัวตอผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (NAP) ในลําดับถัดไป 

ผลการศึกษาของการจัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สําหรับประเทศไทย (National Adaptation Framework, NAF) (สุจริต และคณะ, 2558) สามารถสรุปถึงภาคสวนที่

สําคัญดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ของประเทศไทยที่มีผลกระทบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 6 ภาคสวน ดังน้ี 

1. ภาคทรัพยากรนํ้า: การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง 

2. ภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 

3. ภาคการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย 

4. ภาคสาธารณสุข 

5. ภาคการทองเที่ยว 

6. ภาคการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
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เมื่อพิจารณาประเด็นดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีแลวจะเห็นไดวาเปนประเด็นที่ตัดขาม

กันระหวางงานของหลายหนวยงาน ซ่ึงเมื่อทําการวิเคราะหและเชื่อมโยงภาคสวนกับหนวยงานที่รับผิดชอบในระดับ

กรมจะเห็นไดวาในบางภาคสวนจะมีความสัมพันธและอยูภายใตความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน เชน ภาคเกษตร

ซ่ึงสามารถแยกออกเปนการเพาะปลูกพืช และการปศุสัตว ภายใตความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน นอกจากน้ีบาง

หนวยงานอาจจะตองเชื่อมโยงหลายภาคสวน เชน กรมชลประทานซ่ึงตองดูแลเร่ืองนํ้าชลประทานเพื่อการเกษตร ซ่ึง

เชื่อมโยงเร่ืองทรัพยากรนํ้าและเกษตร และรับผิดชอบนโยบายเขตพื้นที่เพาะปลูกในภาคสวนความมั่นคงของประชาชน

และการใชประโยชนที่ดิน จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวาภาคสวนที่คัดเลือกเหลาน้ีมีความเชื่อมโยงทั้งในบริบทของ

แตละภาคสวนและหนวยงานที่รับผดิชอบ เพราะฉะน้ันแนวทางการจัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงจําเปนตองใชกระบวนการบูรณาการและรวมกันออกแบบตั้งแตตน (Co-design) เพื่อ

ผลกระโยชนของประเทศไทยในอนาคต (Co-benefit) 

 

 

 

รูปที่ 5.1  ความสัมพันธระหวางภาคสวน 

 

 

รูปที่ 5.2  ความเชื่อมโยงของหนวยงานที่รับผิดชอบการวางแผนของภาคสวนตาง ๆ 
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ประเด็นหลักประการหน่ึงที่จะตองทําความเขาใจในการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศภายใตกรอบของ UNFCCC National Adaptation Plan น้ีคือ การทบทวนและวิเคราะหนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรตาง ๆ ในประเทศไทย เพื่อคนหาชองวางและประเด็นที่พึงพิจารณาในบริบทของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และเสนอแนะแนวทางในการบูรณาการประเด็นดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทที่เก่ียวของ 

ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะหจากการบูรณาการประเด็นดังกลาวในนโยบายน้ัน ๆ หรือแผนยุทธศาสตรน้ัน ๆ 

ตัวอยางเชน นโยบายผังเมือง ยุทธศาสตรนํ้า แผนการพัฒนาลุมนํ้า ฯลฯ เปนตน โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจ

วาแผนหรือยุทธศาสตรเหลาน้ันจะมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณในอนาคต หรือสามารถดําเนินการได

โดยบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงผลการทบทวนและวิเคราะหนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ในประเทศไทยน้ันมีขอสรุปที่แสดงในตารางที่ 5.1 ดังตอไปน้ี (สุจริต และคณะ, 2558) 
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ตารางที่ 5.1 สรุปงานเบื้องตน ชองวาง และอุปสรรคตอการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในแตละภาคสวนที่สําคัญ  

(a. คือ สถานะ (Status), b. คือ กรอบเวลาสําหรับการดําเนินงานหรือปรับปรุงกิจกรรม (Timeframe to initiate or improve activities), และ c. คือ ความ

ตองการทรัพยากรหรือการสนับสนุน (Support or resources required.)) 

ภาคสวนที่สําคัญ ขั้นตอน A.1  

การเร่ิมและดําเนินการ 

(Initiating and launching) 

ขั้นตอน A.2  

ตรวจสอบสถานะทรัพยากร 

(Stocktaking) 

ขั้นตอน A.3  

การจัดการปญหาชองวาง 

(Addressing capacity gaps) 

ขั้นตอน A.4  

การลดปญหาจากความตองการ 

เพื่อการพัฒนา 

(Addressing development needs) 

1.ทรัพยากรนํ้า 

(กรมชลประทาน) 

a. มีคณะกรรมการ CC ในกรม

ชลประทาน 

a. มีการอบรมบุคลากรเพื่อความ

เขาใจดาน CC, เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีการบริหารนํ้าในภาวะ

ปกติ และปองกันภยัจากนํ้า กอน 

ระหวาง และหลังเกิดภยั 

a. สงบุคลากรไปอบรมใหความรู  

มีการบริหารจัดการนํ้าที่คํานึงเร่ือง

เวลา การลดการใชนํ้าเกษตร 

a. กําลังดําเนินการสรางเกณฑการ

ตัดสินใจโดยขอเปนหลักเกณฑจาก

รัฐบาล เชน ถานํ้าตนทุนวันที่ 1 พ.ย. มี

นอย จะเสนอเปนเงื่อนไขการรับมือ

ลวงหนาอยางนอย 6 เดือน 

b. มีโครงการนํารอง (ปาสัก) อีก 2 

ปแลวเสร็จ 

b. มีโครงการนํารอง (ปาสัก) อีก 2 

ปแลวเสร็จ 

b. ดําเนินการในบางพื้นที่แลว b. กําลังดําเนินการอยู 

c. ตองการเคร่ืองมือทางกลไก เชน 

มติ ครม. 

c. การอบรมบุคลากรในกรมจาก

ผูเชี่ยวชาญ 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก เงินทุน 

การพัฒนาบุคลากร 

1. ทรัพยากรนํ้า 

(กรมทรัพยากรนํ้า) 

 

a. ยังไมมีคณะกรรมการ CC ใน

กรม 

a. กรมยังไมมีการนํา CC มาใชใน

การจัดสรรนํ้า แตกรมมแีบบจําลอง

ระบบลุมนํ้า มีโครงการการปรับตัว

ที่ไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก เชน GIZ ซ่ึง

กําลังดําเนินการอยู 

a. สงบุคลากรไปอบรมใหความรู

บาง 

a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. มีโครงการนํารอง (ecosystem) 

ในภาคอีสาน และภาคใต 

b. มีโครงการนํารอง (ecosystem)  

ในภาคอีสาน และภาคใต 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 
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ภาคสวนที่สําคัญ ขั้นตอน A.1  

การเร่ิมและดําเนินการ 

(Initiating and launching) 

ขั้นตอน A.2  

ตรวจสอบสถานะทรัพยากร 

(Stocktaking) 

ขั้นตอน A.3  

การจัดการปญหาชองวาง 

(Addressing capacity gaps) 

ขั้นตอน A.4  

การลดปญหาจากความตองการ 

เพื่อการพัฒนา 

(Addressing development needs) 

c. ตองการเคร่ืองมือทางกลไก เชน 

กฎหมายหรือกฎระเบยีบ อํานาจ

อนุมัติสิทธิ์การใชนํ้า 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก  

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก เงินทุน 

การพัฒนาบุคลากร 

2. เกษตร 

(กรมวิชาการ

เกษตร, กรมการ

ขาว, 

กรมพัฒนาที่ดิน) 

 

a. มีคณะกรรมการ CC ในกรม มี

นโยบาย แผนงาน การปฏิบัตงิาน

เพื่อรองรับและเตรียมการปรับตวั 

a. มีการวิจัยเร่ือง พื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบมาก, ตนทุนการปรับตัว

ต่ํา, กําลังการผลิตมมีาก มีการใช 

CC วิเคราะหพชืหลักไดแก ขาว 

มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย  

มีการพัฒนาสายพันธุ เมล็ด แตยัง

ไมเพียงพอตอการผลิต 

a. มศีูนยวจิัยพชืหลัก แตยงั

ตองการการสงเสริมมากขึ้น 

a. กําลังดําเนินการอยู 

b. แผนงาน นโยบาย โครงการ  

ศูนยวจิัย งานวิจยั เครือขายชมุชน  

ที่เก่ียวของกับ CC 

b. แผนงานบางเร่ืองยงัไมชัดเจน

ในการปฏิบัติเชน นโยบาย zoning 

b. กําลังดําเนินการอยู b. กําลังดําเนินการอยู 

c. ตองการเคร่ืองมือทางกลไก 

บุคลากร เงินทุน 

c. ตองการเคร่ืองมือทางกลไก 

บุคลากร เงินทุน 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก  

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก  

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

2. เกษตร 

(กรมประมง) 

 

a. มีคณะทํางาน CC ในกรม  

แตขบัเคล่ือนชา มีนโยบาย 

แผนงาน การปฏิบัติงานเพื่อรองรับ

และเตรียมการปรับตัว 

a. มีการวิจัยเร่ือง carbon 

footprint, LCA, db ของผลกระทบ

ในกระบวนการผลิต, การติดตาม

คุณภาพนํ้า 

a. มีศูนยวจิัยสัตวนํ้า แตยัง

ตองการการสงเสริมมากขึ้น 

a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. มีการประชุมเพยีง 2-3 คร้ัง b. กําลังดําเนินการอยู b. กําลังดําเนินการอยูแตไม

เพียงพอ 

b. ยังไมมีการดําเนินการ 
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ภาคสวนที่สําคัญ ขั้นตอน A.1  

การเร่ิมและดําเนินการ 

(Initiating and launching) 

ขั้นตอน A.2  

ตรวจสอบสถานะทรัพยากร 

(Stocktaking) 

ขั้นตอน A.3  

การจัดการปญหาชองวาง 

(Addressing capacity gaps) 

ขั้นตอน A.4  

การลดปญหาจากความตองการ 

เพื่อการพัฒนา 

(Addressing development needs) 

c. การพัฒนาบุคลากรที่เชีย่วชาญ

ดาน CC 

c. ตองการเคร่ืองมือทางกลไก 

บุคลากร เงินทุน 

c. ขอมูลจาก แบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจาก แบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

ผูเชี่ยวชาญภายนอก เงินทุน การพัฒนา

บุคลากร 

3. การตั้งถิ่นฐาน 

ของมนุษย 

(กรมโยธาธิการ

และ 

ผังเมือง) 

 

a. มีแผน action plan แผนการ

อบรม งานวจิัย 

a. มีการกําหนดการปรับตวัสัดสวน

พื้นที่ใชสอยอาคาร (adaptation 

floor area ratio: FAR) มี

การศึกษาวาคนแกเปนกลุมที่

เปราะบาง 

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. แผนงานสวนใหญยงัไมชัดเจน 

ในการปฏิบัต ิ

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 

c. ตองการความตระหนักของ

ผูบริหารและผูประกอบการ 

c. ตองการความตระหนักของ

ผูบริหาร การบูรณาการศาสตรของ

เศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม เขา

ดวยกัน 

c. ความตระหนักของผูบริหาร การ

พัฒนาบุคลากร 

c. ความตระหนักของผูบริหาร  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

ผูเชี่ยวชาญภายนอก เงินทุน การพัฒนา

บุคลากร 

4. สุขภาพ 

(กรมอนามัย) 

 

a. มีกองประเมินผลกระทบตอ

สุขภาพเปนผูประสานงานเร่ือง CC 

ของกระทรวง 

a. มีงานวิจยัพืน้ฐานของกระทรวง 

เชน เร่ืองโรคแมลง แตยงัไมได

ผนวกเร่ือง CC มีสวนนอยที่

เก่ียวของ เชน ผลกระทบของ CC 

ตอการทํางาน 

a. มีการขอความชวยเหลือจาก

ผูเชี่ยวชาญในการรางแผนที่

ครอบคลุม 

a. มีการวางแผนการจัดการกลไกใน 

การทํางานระดับตาง ๆ เชน กระทรวง  

กรม ภาคประชาชน 

b. มีรางแผนรองรับการปรับตัวของ 

CC ภายใน 1-2 ป 

b. กําลังวางแผนดําเนินการ b. กําลังวางแผนดําเนินการ b. กําลังวางแผนดําเนินการ 
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ภาคสวนที่สําคัญ ขั้นตอน A.1  

การเร่ิมและดําเนินการ 

(Initiating and launching) 

ขั้นตอน A.2  

ตรวจสอบสถานะทรัพยากร 

(Stocktaking) 

ขั้นตอน A.3  

การจัดการปญหาชองวาง 

(Addressing capacity gaps) 

ขั้นตอน A.4  

การลดปญหาจากความตองการ 

เพื่อการพัฒนา 

(Addressing development needs) 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

ผูเชี่ยวชาญภายนอก เงินทุน การพัฒนา

บุคลากร 

5. ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

(กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา

และพันธพชื) 

 

a. มีมิตขิอง mitigation แตไมมมีิติ

ของ adaptation 

a. มีมิตขิอง mitigation ไมมมีิติ

ของ adaptation 

a. มีมิตขิอง mitigation ไมมมีิติ

ของ adaptation 

a. มีมิตขิอง mitigation ไมมมีิตขิอง 

adaptation 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

ผูเชี่ยวชาญภายนอก เงินทุน การพัฒนา

บุคลากร 

6. ทองเที่ยว 

(กรมการ

ทองเที่ยว) 

 

a. ยังไมมีคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน CC ในกรม 

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง CC  

การประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

ผูเชี่ยวชาญภายนอก เงินทุน การพัฒนา

บุคลากร 
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ตารางที่ 5.2 สรุปความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนาและความตองการตอการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในแตละภาคสวนที่

สําคัญ (a. คือ สถานะ (Status), b. คือ กรอบเวลาสําหรับการดําเนินงานหรือปรับปรุงกิจกรรม (Timeframe to initiate or improve activities), และ c. คือ 

ความตองการทรัพยากรหรือการสนับสนุน (Support or resources required.)) 

ภาคสวนที่

สําคัญ 

ขั้นตอน B.1 การวิเคราะห 

ภาพฉายสภาพภูมิอากาศ 

(Analyzing climate 

scenarios) 

ขั้นตอน B.2 การวิเคราะห 

ความเปราะบางและ

ทางเลือก 

ในการปรับตวั 

(Assessing vulnerabilities 

and identifying adaptation 

options) 

ขั้นตอน B.3 การทบทวน

และประเมินทางเลือก 

ดานการปรับตัว 

(Reviewing and 

appraising adaptation 

options) 

ขั้นตอน B.4 การดําเนินการ

และการส่ือสารแผนการ

ปรับตัว 

(Compiling and 

communicating NAPs) 

ขั้นตอน B.5 การผนวกแผน 

การปรับตัวลงในแผนการพฒันา 

(Integrating NAPs into 

development plans) 

1. ทรัพยากรนํ้า 

  

a. ใชผลลัพธจาก

แบบจําลอง GCM AR4 

บางตัว และบาง scenario 

ผานกระบวนการ  

bias correction and 

downscaling แลว 

a. มีการทําการวิเคราะห 

ในบางพื้นที่ของกรม

ชลประทาน, กําลังดําเนิน

การศึกษาในสวนของกรม

ทรัพยากรนํ้า  

a. มีการทําการวิเคราะห 

ในบางพื้นที่ของกรม

ชลประทาน, กําลังดําเนิน

การศึกษาในสวนของกรม

ทรัพยากรนํ้า  

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. 1-2 ป b. 2-3 ป b. 3-4 ป b. 3-4 ป b. 3-4 ป 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

2. เกษตร  

  

a. ใชผลลัพธจาก

แบบจําลอง GCM AR4 

บางตัว และบาง scenario 

ผานกระบวนการ bias 

correction and 

a. มีการทําการวิเคราะหใน

พืช, ยังไมมีการทําการ

วิเคราะหในสัตว 

a. มีการทําการวิเคราะหใน

พืช, ยังไมมีการทําการ

วิเคราะหในสัตว 

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 
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ภาคสวนที่

สําคัญ 

ขั้นตอน B.1 การวิเคราะห 

ภาพฉายสภาพภูมิอากาศ 

(Analyzing climate 

scenarios) 

ขั้นตอน B.2 การวิเคราะห 

ความเปราะบางและ

ทางเลือก 

ในการปรับตวั 

(Assessing vulnerabilities 

and identifying adaptation 

options) 

ขั้นตอน B.3 การทบทวน

และประเมินทางเลือก 

ดานการปรับตัว 

(Reviewing and 

appraising adaptation 

options) 

ขั้นตอน B.4 การดําเนินการ

และการส่ือสารแผนการ

ปรับตัว 

(Compiling and 

communicating NAPs) 

ขั้นตอน B.5 การผนวกแผน 

การปรับตัวลงในแผนการพฒันา 

(Integrating NAPs into 

development plans) 

downscaling แลว 

b. 1-2 ป b. 2-3 ป b. 3-4 ป b. 3-4 ป b. 3-4 ป 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยกุตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

3.การตั้งถิ่นฐาน

ของมนุษย 

  

a. ใชผลลัพธจาก

แบบจําลอง GCM AR4 

บางตัว และบาง scenario 

ผานกระบวนการ  

bias correction and 

downscaling แลว 

a. กลุมคนเปราะบาง คือ 

คนแก มีการวิเคราะหการ

ปรับตัวบางบางสวน 

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. 1-2 ป b. 2-3 ป b. 3-4 ป b. 3-4 ป b. 3-4 ป 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยกุตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

4. สุขภาพ  

  

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. มีการวิเคราะหกลุม

เปราะบางบางบางสวน แต

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 
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ภาคสวนที่

สําคัญ 

ขั้นตอน B.1 การวิเคราะห 

ภาพฉายสภาพภูมิอากาศ 

(Analyzing climate 

scenarios) 

ขั้นตอน B.2 การวิเคราะห 

ความเปราะบางและ

ทางเลือก 

ในการปรับตวั 

(Assessing vulnerabilities 

and identifying adaptation 

options) 

ขั้นตอน B.3 การทบทวน

และประเมินทางเลือก 

ดานการปรับตัว 

(Reviewing and 

appraising adaptation 

options) 

ขั้นตอน B.4 การดําเนินการ

และการส่ือสารแผนการ

ปรับตัว 

(Compiling and 

communicating NAPs) 

ขั้นตอน B.5 การผนวกแผน 

การปรับตัวลงในแผนการพฒันา 

(Integrating NAPs into 

development plans) 

ยังไมมีการวิเคราะหการ

ปรับตัว 

b. กําลังวางแผนดําเนินการ b. กําลังวางแผนดําเนินการ b. 3-4 ป b. 3-4 ป b. 3-4 ป 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. ขอมูลจากแบบจําลอง 

CC การประยุกตใช

เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยี ผูเชีย่วชาญ

ภายนอก เงินทุน การ

พัฒนาบุคลากร 

c. การประยุกตใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

เงินทุน การพัฒนาบคุลากร 

5. ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ 

  

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 

c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ 

6. ทองเที่ยว  a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 

c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ 
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ตารางที่ 5.3 สรุปงานการประยุกตใชแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในแตละภาคสวนที่สําคัญ  

(a. คือ สถานะ (Status), b. คือ กรอบเวลาสําหรับการดําเนินงานหรือปรับปรุงกิจกรรม (Timeframe to initiate or improve activities), และ c. คือ ความ

ตองการทรัพยากรหรือการสนับสนุน (Support or resources required.)) 

ภาคสวนที่สําคัญ ขั้นตอน C.1 การจัดลําดับ

ความสําคัญของทางเลือกใน

การวางแผนชาต ิ

(Prioritizing adaptation in 

national planning) 

ขั้นตอน C.2 การพัฒนา

ยุทธศาสตรการประยุกตใชแผน

ชาติระยะยาว 

(Developing a long‐term 

national implementation 

strategy) 

ขั้นตอน C.3 การพัฒนา

ศักยภาพสําหรับการวางแผน

และการนําไปใช 

(Enhancing capacity for 

planning and implementing) 

ขั้นตอน C.4 การประชาสัมพันธ  

ความรวมมือ และการรวมมือกัน

ในระดับภูมภิาค 

(Promoting coordination and 

synergy at regional level.) 

1.ทรัพยากรนํ้า  

2. เกษตร  

3. การตั้งถิ่นฐานของมนุษย  

4. สุขภาพ  

5. ทรัพยากรธรรมชาติ  

6. ทองเที่ยว  

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 

c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ 
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ตารางที่ 5.4  สรุปงานการรายงาน การติดตาม และการทบทวนแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในแตละภาคสวน 

ที่สําคัญ (a. คือ สถานะ (Status), b. คือ กรอบเวลาสําหรับการดําเนินงานหรือปรับปรุงกิจกรรม (Timeframe to initiate or improve activities), และ c. คือ 

ความตองการทรัพยากรหรือการสนับสนุน (Support or resources required.)) 

ภาคสวนที่สําคัญ ขั้นตอน D.1. การติดตาม 

(Monitoring.) 

ขั้นตอน D.2. การทบทวน

(Reviewing.) 

ขั้นตอน D.3. การปรับปรุง 

(Updating.) 

ขั้นตอน D.4. การรายงาน 

(Reporting.) 

1.ทรัพยากรนํ้า  

2. เกษตร  

3. การตั้งถิ่นฐานของมนุษย  

4. สุขภาพ  

5. ทรัพยากรธรรมชาติ  

6. ทองเที่ยว  

a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ a. ยังไมมีการดําเนินการ 

b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ b. ยังไมมีการดําเนินการ 

c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ c. ยังไมมีการดําเนินการ 
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ผลของการทบทวนและวิเคราะหนโยบายและแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ในประเทศไทยน้ีจะนําไปสูกระบวนการ

ของการจัดทํา National Adaptation Plan ตอไป ทั้งน้ีในการจัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (National Adaptation Framework, NAF) ในระยะที่ผานมาน้ีไดมี

การจัดทํารายละเอียดประเด็นหลักและการจัดลําดับความสําคัญของโครงการภายใตกรอบการดําเนินงานดานการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติของภาคสวนในกลุม ก (การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง และ 

ภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร) เน่ืองจากความพรอมในดานแผน ขอมูล งบประมาณ และบุคลากร อยางไร

ก็ตาม รายละเอียดของกลุม ข (ภาคการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย และ ภาคสาธารณสุข) และ ค (ภาคการ

ทองเที่ยว และ ภาคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) ควรถูกศึกษาเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการของประเทศดานการ

ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Adaptation Plan) 

• ภาคทรัพยากรนํ้า 

สําหรับประเด็นหลักจากการประชุมระดมความคิดเห็นดานภาคทรัพยากรนํ้า สามารถสรุปประเด็น

หลักไดดังน้ี คือ การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง ประเด็นรองคือ มุงเนนการจัดการนํ้าอยางบูรณา

การ การสรางความพรอมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง โดยสามารถสรุป

ประเด็นและขอเสนอแนะดังตารางที่ 5.5   

 

ตารางที่ 5.5  ประเด็นและขอเสนอแนะภาคทรัพยากรนํ้า: การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแลง 

ประเด็นและขอเสนอแนะภาคทรัพยากรนํ้า:  

การจัดการนํ้า อุทกภัย และภยัแลง 

การมุงเนน 

การจัดการนํ้า

อยางบูรณาการ 

การสรางความพรอม 

ในการรับมอืและลดความ

เสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล องคความรู 

เทคโนโลยี นโยบาย เคร่ืองมือการบริหาร

จัดการและกฎหมาย ที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมทั้งในสภาวะปกตแิละสภาวะ

วิกฤต 

 / 

2. การพัฒนาและปรับปรุงองคกรหลักดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เครือขาย 

โครงสรางองคกร การบริหารทุก

สถานการณ) 

/ / 

3. การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้าจากทุกภาคสวน (ศูนยขอมูล กฎหมาย 

กําหนดทิศทาง ประสิทธภิาพ) โครงการ

บริหารจัดการนํ้าจะตองกอประโยชนตอ

สังคม หลังจากคํานึงถึงผลกระทบตอกลุม

บุคคลทุกกลุม ตลอดจนผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

/  

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการจัดการทรัพยากรนํ้าและ

/  
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ประเด็นและขอเสนอแนะภาคทรัพยากรนํ้า:  

การจัดการนํ้า อุทกภัย และภยัแลง 

การมุงเนน 

การจัดการนํ้า

อยางบูรณาการ 

การสรางความพรอม 

ในการรับมอืและลดความ

เสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

ภัยพิบัต ิองคกรและการเรียนรูภาค

ประชาชน การมีสวนรวม การพึง่พา

ตนเอง (เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียรวม

พิจารณาประโยชนและทางเลือกของ

โครงการตัง้แตตน และผลกระทบตาง ๆ) 

5. การชวยเหลือ ชดเชยและประกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ มีระบบประกันภยั แผนที่

ความเสียหาย มีระบบการชดเชยที่เปน

ธรรมตอผูถูกผลกระทบทุกกลุม ผูไดรับ

ประโยชนจากโครงการควรมีสวนรวมรับ 

ภาระการชดเชยแกผูเสียหาย 

 / 

 

 

ตารางที่  5.6  โครงการที่มีความสําคัญเรงดวนภายใตกรอบการดําเนินงานดานการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติภาคทรัพยากรนํ้า 

ที ่ โครงการ ลําดับความสาํคัญ 

1 โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายดานทรัพยากรนํ้าเพื่อจัดตั้งองคกร

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ รวมทั้งการกําหนดสิทธิและ

การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกการจัดสรรนํ้า 

มากที่สุด 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ ระบบคาดการณ และระบบเตือน

ภัยดานนํ้า 

มากที่สุด 

3 โครงการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินในลุมนํ้าโดยกระบวนการมีสวน

รวมที่คํานึงถึงความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มากที่สุด 

ที่มา: จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรนํ้าจากสถาบันศึกษาและหนวยงานราชการ 

 

• ภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 

ประเด็นหลักจากการประชุมระดมความคิดเห็นดานภาคเกษตร สามารถสรุปประเด็นไดดังน้ี 

1. การจัดการการใชที่ดินผลิตพืชอาหาร พืชพลังงาน เพื่อเปาหมายการเขาสู Low Carbon 

Agriculture และ Sustainable Livelihood Rural & Urban โดยเฉพาะพื้นที่และพืชหรือสัตวที่ไดรับ

ผลกระทบสูง  

2. การติดตามและศึกษาการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชและสัตวภายใตการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
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3. ระบบฐานขอมูล downscaled GCM+RCMs เชื่อมโยงกับแบบจําลองระบบการผลิตพืชและสัตว 

เพื่อศึกษาผลกระทบ ทั้งรายฤดู รายป ราย 5-10 ป 

 โดยมีรายละเอียดในแตละพืชหลักพรอมขอเสนอแนะดังน้ี 

พืชที่ไดรับผลกระทบสูง ขอเสนอแนะ 

ขาว 1. พื้นที่เพาะปลูก 50-55 ลานไร ตอป 

2. จัดระบบการปลูกพืชหลังนา โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ลดการนําเขา 

3. จัดสรรที่นา ที่ไดรับ impact สูง (อาจจะมากกวา S3N ในปจจุบัน)  

อีกราว 20 ลานไร เปนพื้นที่ผลิตพืช (หญา) พลังงาน 

มันสําปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก 7 ลานไร ตอป 

ออย พื้นที่เพาะปลูก 9-12 ลานไร ตอป 

การขนสงผลิตผลเกษตรโดยระบบราง 

ขาวโพดเล้ียงสัตว พื้นที่เพาะปลูก 7 ลานไร ตอป 

ปาลมนํ้ามัน ปรับพื้นที่ยางพาราเปนปาลมนํ้ามัน 

ทุกพืชที่ไดรับผลกระทบสูง 1. การจัดการผลผลิตเกษตรหลังเก็บเก่ียวในภาวะที่รอนขึ้น 

2. การจัดการเคร่ืองจักรกลเกษตร เพื่อลดการไถพรวนดิน  

3. การรวมมือผลิตและเชื่อมโยง ภาคเอกชน (ตลาด) เกษตรกรและ

สหกรณในการปรับตัว 

4. หนวยวิชาการในพื้นที่ (มหาวิทยาลัย) ตั้งหนวยวิจัยการปรับตัว สราง

หลักสูตรและผลิตบุคลากรทางเกษตร จัดการทรัพยากรดิน นํ้า 

5. ควรมแีผนทํางาน 3 ป สําหรับขาวและพืชไร เพื่อการปรับตวั

เปาหมายการเขาสู Low Carbon Agriculture และ Sustainable 

Livelihood Rural & Urban  

6. ในระบบการผลิตหรือตลาดขาว ใชศูนยวิจัยขาวสกลนคร สํานักวิจัย

และพัฒนาขาว กรมการขาวเปนแมขายได 

7. ในระบบการผลิตหรือตลาดพืชไร ใชศูนยวิจัยเขาสวนกวาง กรม

วิชาการเกษตรเปนแมขายได 

 

  

5-20 
 



 

ตารางที่ 5.7  ลําดับความสําคัญของโครงการภายใตกรอบการดําเนินงานดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศแหงชาติภาคเกษตร 

ที ่ โครงการ ลําดับ

ความสําคัญ 

1 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา (early warning) ทางการเกษตร และ 

การเฝาระวัง โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร  

มากที่สุด 

2 โครงการศึกษาและกําหนดเขตพื้นที่ (zoning) สําหรับปลูกพืชอาหารและ 

พืชพลังงานอยางเหมาะสมและเปนระบบ โดยเชื่อมโยงกับการจัดทําผังเมือง 

มากที่สุด 

3 โครงการศึกษาและกําหนดเขตพื้นที่ (zoning) การเกษตรใหมีความชัดเจน 

เพื่อปองกันการรุกลํ้าพื้นที่การเกษตร 

มากที่สุด 

ที่มา: จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญดานเกษตรจากสถาบันศึกษาและหนวยงานราชการ 

 

สําหรับภาคสวนอ่ืน ๆ เชน ภาคการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย, ภาคสาธารณสุข, ภาคการ

ทองเที่ยว และภาคการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิอยูระหวางขั้นตอนการจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศดานตาง ๆ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละดาน การเตรียมโครงการนํารองในการปฏิบัติจริงที่ดําเนินการ

ในการปรับตัว (Adaptation) การเตรียมความพรอมในดานงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะของกรอบปฏิบัติการของประเทศดานการปรับตัว (NAF) ซ่ึงศึกษาภายใตกรอบการดําเนินการ

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) เพื่อที่จะนําไปสูกระบวนการวางแผนและการ

ขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับชาติประกอบดวยประเด็นที่ควรพิจารณาดังตอไปน้ี 

• ควรมีรูปแบบองคกรที่ดูแลบริหารจัดการการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดังน้ี พัฒนากลไกภายใตองคกรเดิม โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการการปรับตัวตอผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยูภายใตสํานักงานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศซ่ึงอยูภายใตสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยอาจมีที่

ปรึกษาหรือมอบหมายใหองคกรภายนอกเขามาสนับสนุนภารกิจเร่ืองการจัดทําฐานขอมูล กิจกรรมที่

ตองใชผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงรูปแบบน้ีมีขอดีคือใชเวลาพัฒนากลไกนอยกวารูปแบบอ่ืนและสามารถเชื่อมโยง

กับภาระงานที่กําลังดําเนินการไดงายกวา 

• พิจารณายุทธศาสตรในการผลักดันแผนการปรับตัวของประเทศไทยใน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

(1) มีการทํางานผานกลไกของคณะทํางานทีม่าจากหนวยงานที่รับผดิชอบหลักในแตละภาคสวน โดยมี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม (สผ.) สนับสนุนและดูแลงบประมาณ 

(2) มีการทํางานผานกลไกของคณะทํางานทีม่าจากหนวยงานที่รับผดิชอบหลักในแตละภาคสวน โดยมี 

สผ. ประสานงานและดําเนินการ 

(3) แตละกระทรวงและหนวยงานรับผิดชอบภาระงานในภาคสวนที่เก่ียวของ โดยมี สผ.ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

• การจัดทําแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ควรดําเนินการตามกลุม

ภาคสวนที่สําคัญ (ก, ข, ค) ดังแสดงในแผนที่นําทาง โดยปแรกเปนการจัดทําฐานขอมูล จัดทําคูมือและ
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อบรมเจาหนาที่วิธีในการจัดทําแผนฯ รวมถึงมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาใหคําปรึกษา ปที่สองคือ

การจัดทําโครงการ ปที่สามคือการติดตามและประเมินผล สรุปโครงการที่ควรจัดทําแผนปรับตัวฯ 

อยางไรก็ตามภาคสวนในแตละกลุมสามารถปรับกิจกรรมการทํางานไดหากมีความพรอมมากขึ้น 

• ควรมีความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของประเทศดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (National Adaptation Plan) เขากับตัวอยางที่ดี (Best practices) ของการปรับตัวใน

ระดับทองถิ่นหรือภูมิภาค (Local Adaptation Plan and Regional Adaptation Plan) ซ่ึงจะสัมพันธกับ

ความเชื่อมโยงของหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• มีมติคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และมติคณะรัฐมนตรีในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การของประเทศดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรายกระทรวงเพื่อ

เปนเคร่ืองมือหรือกลไกทางสถาบันในการปฏิบัติงาน 

• ควรมีการเสนอกลไก 10 ประการที่สําคัญในกระบวนการปรับตัวเสนอแนะโดย UNFCCC, 2014 ตอ

คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติของประเทศไทยเพื่อขอความเห็นใน  

2 ประเด็นหลัก คือ แนวทางการดําเนินการประเทศไทย และ หนวยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมและแต

ละภาคสวน โดยกลไกสําคัญ 10 ประการที่ควรคํานึงถึงในการดําเนินการกระบวนการปรับตัว

ประกอบดวย  

(1) กลไกชวยรัฐบาลแสดงความเปนผูนําและประสานงาน ในความพยายามในการปรับตัวในทุกระดับ 

ขณะเดียวกันก็เปนกลไกเชื่อมตอกับกลไกระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

(2) กลไกในการเก็บ รวบรวม จัดทํา เผยแพร ขอมูล สารสนเทศ ความรูเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศกับการพัฒนาดานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสนับสนุนการวางแผนและดําเนินการดานการ

ปรับตัว  

(3) การระบุและรายงานชองวางและความตองการทางดานความสามารถเพื่อใหการออกแบบและ

ดําเนินการดานปรับตัวประสบความสําเร็จ  

(4) การประเมินขอตอและความจําเปนดานการพัฒนางานสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงเพื่อสนับสนุน

การบูรณาการการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงเขากับการวางแผนระดับประเทศ ภูมิภาค 

และภาคสวน (ผานนโยบาย โครงการ และแผนงาน)  

(5) การวิเคราะหขอมูลดานสภาพภูมิอากาศและประเมินความลอแหลมตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และระบุทางเลือกของรูปแบบการปรับตัวทั้งในภาคสวน ระดับภูมิภาค ประเทศ และ

ระดับอ่ืนที่จําเปน 

(6) การประเมินทางเลือกการปรับตัวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตอการวางแผนการลงทุนเพื่อการ

ปรับตัว และการวางแผนเพื่อพัฒนา  

(7) การสงเสริมและสนับสนุนในการจัดลําดับความสําคัญของการปรับตัวในการวางแผนระดับประเทศ 

(8) การสนับสนุนการดําเนินการปรับตัวในทุกระดับผานนโยบาย โครงการ และแผนงานที่จําเปน โดย

คํานึงถึงโอกาสในการทํางานรวม (synergy)  

(9) การสนับสนุน การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนการปรับตวัใหทันสมัยเปนระยะ ๆ เพื่อใหมั่นใจ

วา มีความกาวหนา และมีประสิทธิผลจากความพยายามปรับตัว รวมทัง้แสดงการประเมินชองวางที่

ยังม ี
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(10)  การประสานงาน การรายงานและการจัดกิจกรรมสงเสริมในกระบวนการปรับตวั สูผูมีสวนไดสวน

เสีย ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ พรอมรายงานตอองคกรนานาชาติที่รับผิดชอบ 

• ควรมีการจัดกระบวนการปรับตัวไปพรอมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และ 13 

• มีกลไกการสงเสริม แนะนํา การจัดทําแผน พัฒนาศักยภาพการปรับตัว 

• มีกลไกถายทอดเทคโนโลยีใหสอดคลองกับการจัดทํารายงาน 

• สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับขอมูลและความรูในการเตรียมปรับตัว 

 

5.1.2 สรุปและขอเสนอแนะ 

เมื่อพิจารณาถึงกรอบการดําเนินการดานการปรับตัวตามแผนยุทธศาสตรและกรอบปฏิบัติการของประเทศ

ดานการปรับตัวแลวจะเห็นวา การดําเนินการดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีเปนเร่ืองที่ตัดขามเขาไป

ในภาคสวนตางๆ ที่หลากหลาย และเปนเร่ืองที่จะตองดําเนินการโดยหนวยงานที่หลากหลายเชนกัน การพยายาม

ขับเคล่ือนการปรับตัวโดยหนวยงานขนาดเล็กที่มีขอบเขตอํานาจหนาที่และทรัพยากรที่จํากัดน้ันอาจไมเพียงพอตอการ

วางแผนและการขับเคล่ือนการปรับตัวในระดับชาติได ดังน้ัน การขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ระดับชาติน้ีอาจจะตองพิจารณาถึงการจัดตั้งหนวยงานมีพันธกิจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในดานการวาง

ยุทธศาสตรและแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนไดรับมอบหมายอํานาจที่เหมาะสมในการ

ขับเคล่ือนแผนงานดานการปรับตัวรวมกับหนวยงานหนวยงานหลัก (Line Agency) ทั้งในระดับกระทรวงสวนกลางและ

ระดับทองถิ่นตางๆ ซ่ึงอาจรวมไปถึงการใหความชวยเหลือทางเทคนิคในการวางแผนที่เหมาะสมตอหนวยงานเหลาน้ัน

ดวย โดยเปนหนวยงานที่มีการดําเนินการโดยเอกเทศเพื่อใหสามารถดําเนินการรวมกับหนวยงานตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถผลักดันใหเกิดการวางแผนที่มีการควบรวมประเด็นดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและ

การปรับตัวลงในแผนงานของหนวยงานตางๆ อีกทั้งสามารถสนับสนุนใหเกิดการขับเคล่ือนการปรับตัวใหเกิดขึ้นอยาง

เปนรูปธรรมไดในอนาคต 

 

5.2  การขับเคลื่อนการปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชน3

4
 

ชุมชนไทยจํานวนมากประสบภัยอันเน่ืองจากผลสืบเน่ืองของสภาพอากาศอยูเสมอ ไมวาจะเปนภัยพิบัติจาก

ภาวะฝนแลง นํ้าทวม พายุ เปนตน ภัยธรรมชาติเหลาน้ีกอใหเกิดความเส่ียงในการที่ประชาชนไมสามารถดําเนินชีวิต

หรือประกอบอาชีพไดตามปกติ และกอใหเกิดผลสืบเน่ืองไปยังภาวะทางเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือนและเศรษฐกิจของ

ประเทศในที่สุด นอกจากน้ัน ยังสงผลถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม สุขภาพอนามัย แมกระทั่ง การเมืองการปกครอง 

ซ่ึงในปจจุบันน้ียังมีชุมชนไทยจํานวนมากซ่ึงไมสามารถรับมือกับความเส่ียงหรือผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศ

รุนแรงไดโดยตัวเอง ดังจะเห็นไดจากการที่ตองมีการดําเนินการโดยภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐที่จะตองจัดสรร

งบประมาณและกําลังคนเขาไปใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษอยูเสมอ ๆ การขาดขีดความสามารถในการรับมือกับ

4 เรียบเรียงจาก รายงานการสรางขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงใน

อนาคต โดย ศุภกร ชินวรรโณ เสนอเปนสวนหนึ่งของรายงานโครงการจัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ

ของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2553) 
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ความเส่ียงจากสภาพอากาศรุนแรงน้ีสะทอนถึงความจําเปนในการที่จะตองผลักดันใหเกิดการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศเพื่อใหชุมชนสามารถจัดการกับความเส่ียงอันเน่ืองจากผลกระทบที่จะเกิดจากภัยตาง ๆ 

เหลาน้ันไดอยางเหมาะสม โดยสามารถพึ่งพาตัวเองไดเปนหลัก ทั้งน้ีการปรับตัวควรจะตองมีเปาหมายในการสราง

ความเขมแข็งของชมุชนเพื่อใหมีความพรอมในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศในอนาคตซ่ึงอาจสงผลใหสภาพ

อากาศเปล่ียนแปลงไป 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอาจนํามาซ่ึงความเส่ียงในรูปแบบใหม ๆ หรือเปล่ียนรูปแบบความเส่ียง

ที่ชุมชนเผชิญอยูในปจจุบันน้ีไปจากเดิม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีอาจสงผลใหชุมชนไมสามารถรับมือกับสถานการณหรือ

ความเส่ียงในอนาคตได หรือ ชุมชนที่ตกอยูในภาวะเส่ียงอยูแลวในปจจุบันโดยไมสามารถรับมือกับผลกระทบของ

สภาพอากาศไดน้ัน ในอนาคตอาจจะตกอยูในภาวะวิกฤติจนถึงจุดที่ไมสามารถดํารงอยูได  อยางไรก็ดี ผลกระทบอัน

เน่ืองจากสภาพอากาศรุนแรงและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ และกลายเปนความเส่ียง

ที่ไมเทากันของแตละชุมชน ทั้งน้ีเน่ืองจากความเส่ียงน้ันนอกจากจะขึ้นกับรูปแบบและขนาดของภัยธรรมชาติตาม

ตําแหนงที่ตั้งและลักษณะของพื้นที่ของแตละชุมชนแลว ยังขึ้นกับรูปแบบวิถีชีวิตและขีดความสามารถที่แตกตางกันใน

การรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น  ดังน้ัน ประเด็นที่ควรจะตองพิจารณาก็คือ ชุมชนตาง ๆ อีกทั้งหนวยงานภาครัฐและ

ภาคประชาสังคม มีความพรอมและมีขีดความสามารถมากเพียงใดในการรับมือผลกระทบตลอดจนรูปแบบของภัยพิบัติ

ที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ และการขับเคล่ือนการปรับตัวในระดับชุมชน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถน้ีควรจะมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร 

 

5.2.1 การเปล่ียนแปลงในระยะยาวกับผลกระทบที่มีตอความเสี่ยงของชุมชน 

การเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาวน้ันเปนเร่ืองของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

และการวางยุทธศาสตรเพื่อสรางขีดความสามารถในการจัดการกับความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศน้ีจะตองมองประเด็นของความเส่ียงในมุมมองที่แตกตางจากการจัดการความเส่ียงดานภัยพิบัติอยูบาง  

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางชา ๆ และใชเวลานานกวาจะเห็นผลกระทบได

ชัดเจน  ดังน้ันการทําความเขาใจถึงความเส่ียงดังกลาวจะตองทําความเขาใจถึงสถานการณภายใตบริบทของสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงหลายอยางเกิดขึ้นควบคูกันไปซ่ึงมักจะเปนการเปล่ียนแปลง

ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลสืบเน่ืองตอภาคสวนตาง ๆ ไดอยางชัดเจนภายในระยะเวลาอันส้ันกวาการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศอยางมาก  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเหลาน้ีซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากการพัฒนาน้ัน 

จะสงผลใหภาคสวนตาง ๆ มีรูปแบบและระดับของความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่แตกตาง

กันไป  เน่ืองจากการเปดรับและความไวตอภาวะเส่ียงที่อาจเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหชุมชนตองตกอยูใตความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพ

อากาศ อาจพิจารณาไดจาก 

• การเปดรับตอผลกระทบของสภาพอากาศจากสภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิต กลาวคือ การที่วิถี

ชุมชนน้ัน ๆ ไดรับผลกระทบจากความเส่ียงจากสภาพอากาศที่ผิดปกติไดโดยงาย เชน การตั้งถิ่นฐานใน

พื้นที่ที่มีความเส่ียง ไดแก ชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณริมนํ้าก็จะเปดรับตอความเส่ียงจากภาวะนํ้าทวมมากกวา

ชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณที่ดอน เปนตน 

• ความไวตอผลกระทบของสภาพอากาศจากสภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิต กลาวคือ เมื่อเกิด

ภาวะผิดปกติขึ้น ก็จะเกิดความเสียหายสูงและเร็ว เชน ชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณริมนํ้าที่มีรูปแบบของอาคาร
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บานเรือนที่แตกตางกัน ไดแก อาคารที่ยกพื้นสูง หรือ อาคารที่ปลูกสรางบนพื้นดิน หรือกรณีของชาวนา

ที่ปลูกขาวตางพันธุกันก็จะมีความไวตอผลกระทบจากความเส่ียงจากภาวะนํ้าทวมที่แตกตางกัน หรือ

กรณีที่ครัวเรือนในชมุชนมีความหลากหลายของแหลงรายไดที่แตกตางกัน ก็จะมีความไวตอผลกระทบ

จากการที่ผลผลิตครัวเรือนเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติที่แตกตางกัน เปนตน 

ดังน้ัน การมองประเด็นของปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยการสรางขีดความสามารถใหกับชุมชน

เพื่อรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศในอนาคตน้ีจะเนนที่การปรับตัว การปรับวิถีการดําเนินชีวิต การปรับรูปแบบ

การพัฒนาโดยการวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงพิจารณารวมถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและผลที่อาจ

เกิดขึ้นตอชุมชนเพื่อที่จะชักนําใหชุมชนพัฒนาไปในทิศทางที่จะพบกับภาวะเส่ียงนอยที่สุด หรือปรับเปล่ียนวิถีการ

ดําเนินชีวิตโดยมีทางเลือกหลายทางในอนาคต โดยมีความคลองตัวสูงในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหสอดคลองกับ

สถานการณ ทั้งน้ีเปนยุทธศาสตรที่ชุมชนเปนแกนกลางในการวางแผนและขับเคล่ือนดําเนินการ ซ่ึงอาจเปนการ

ดําเนินการโดยชุมชนเอง ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ/หรือ ภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ 

อยางไรก็ดี ดังที่ไดกลาวมาแลววาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันไมใชการเปล่ียนแปลงเดียวในอนาคตที่สงผล

ตอความเส่ียงของชุมชน ทั้งน้ีพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจเปนผลจากทิศทางการพัฒนาหรือการขับเคล่ือน

นโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ และการเปล่ียนแปลงอันเปนผลสืบเน่ืองจากปจจัยภายนอกก็สงผลตอการเปล่ียนแปลง

ระดับความเส่ียงของชุมชนเชนกัน ทั้งในแงของการเปล่ียนแปลงการเปดรับผลกระทบและความไวตอผลกระทบจาก

สภาพอากาศ ดังน้ัน การพิจารณาถึงการสรางขีดความสามารถตอการรับมือกับสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตน้ันไมควรที่จะพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยมองเปนเร่ืองเอกเทศ หากแตวาควร

จะตองพิจารณาถึงยุทธศาสตรในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในระยะยาวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนในเงื่อนไข

ที่เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นทางดานพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจดวยแลวจะพบวาความเส่ียงของชุมชนตอ

ผลกระทบจากสภาพอากาศน้ันยังผันแปรไปตามกาลเวลาอีกดวย เน่ืองจากบริบทที่กําหนดการเปดรับและความไวตอ

ผลกระทบของสภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตของสภาพเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการความเส่ียงน้ันเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตดังกลาวซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในปฏิสัมพันธของภาค

สวนตาง ๆ ในสังคม อันเปนผลจากการที่ภาคสวนใดภาคสวนหน่ึงดําเนินการเพื่อตอบสนองตอภาวะเส่ียงหรือการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น การวางแผนในวันน้ีเพื่อพยายามหาคําตอบที่ชัดเจนวาจะตองทําอะไรเพื่อที่จะกําหนดการ

ดําเนินการตาง ๆ อาจจะไมไดคําตอบที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนภายใต การเปล่ียนแปลงในระยะ

ยาว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็วและ

มีผลตออนาคตของชุมชนมากกวาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดังน้ัน การพิจารณาถึงการสรางขีด

ความสามารถตอการรับมือกับสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตจึงเนนถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นที่ และเนนถึงการเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง

เพื่อใหเกิดการตัดสินใจ ที่เหมาะสมตามเงื่อนไขตาง ๆ ของแตละชุมชนตามกาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไป 
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5.2.2 ขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเสี่ยงจากสภาพอากาศ

และภัยธรรมชาติ 

ประเด็นเร่ืองขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัย

ธรรมชาติน้ันเปนการมองถึงความสามารถ ทักษะและทรัพยากรที่มีในชุมชน สังคม และองคกรตาง ๆ ซ่ึงสามารถ

พัฒนาเพื่อใชเตรียมการในการปองกัน การลด การหลีกเล่ียง และการจัดการความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัย

ธรรมชาติ หรือผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ันแลวขีดความสามารถในบริบทน้ียังหมายความรวมถึง 

ความสามารถในการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมหลังจากเกิดสถานการณเส่ียงที่มผีลกระทบตอชุมชนดวย 

ทั้งน้ีขีดความสามารถจะเชื่อมโยงกับการตระหนักรับรูของชุมชนที่มีตอความเส่ียง โดยจะตองมีการวิเคราะหใหเห็นถึง

แนวโนมของความเส่ียงในอนาคตเพื่อที่จะสามารถวางแผนและกําหนดทิศทางการพัฒนาตลอดจนมาตรการรองรับได

อยางเหมาะสม และเหนือส่ิงอ่ืนใดหากมีการวางแผนการจัดการที่สอดคลองกับสถานการณที่เปนแนวโนมความเส่ียง

ของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากความรวมมือของทุกฝาย ก็จะเกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและจัดการความเส่ียง

ที่อาจจะเกิดขึ้น และหากเกิดภาวะเส่ียงขึ้นก็จะสามารถบรรเทาผลกระทบไดอยางมีประสิทธิผล ทั้งน้ีอาจพิจารณาถึงขีด

ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ ไดเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

• ขีดความสามารถในการหาทางเลือกตาง ๆ เพื่อลดผลจากภาวะเส่ียง ในประเด็นน้ี ชุมชนที่มีทางเลือก

หลายทาง และมีอิสระในการปรับเปล่ียนวิถีทางตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต จัดวา

ทําใหชุมชนมีความเส่ียงนอยลง 

• ขดีความสามารถในการดําเนินการตามทางเลือกตาง ๆ เหลาน้ัน ในประเด็นน้ี ชุมชนที่สามารถผลักดัน

ใหมีการดําเนินการตาง ๆ ได จัดวาทําใหชุมชนมีความเส่ียงนอย  

การสรางขีดความสามารถของชุมชนเพื่อการปรับตัวตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของทั้งในระดับผูมีหนาที่กําหนดนโยบายของประเทศ อีกทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่

เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคเอกชน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชนผูตกอยูในภายใตภาวะ

เส่ียงเอง  ซ่ึงประเด็นที่สําคัญก็คือ ความแตกตางของสภาพในแตละชุมชน อันจะมีผลตอเงื่อนไขในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการรับมือตอผลกระทบจากสภาพอากาศและความเส่ียงในอนาคต ดังน้ัน การดําเนินการหรือ

ยุทธศาสตรชุมชนจะตองแตกตางกันไปตามแตบริบทของชุมชน โดยไมสามารถดําเนินการโดยรูปแบบมาตรฐานที่

เหมือนกันได การขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตามแนวคิดการสรางขีดความสามารถของชุมชน

เพื่อเตรียมตัวใหสามารถรับมือกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจึงควรพิจารณาในแงของกระบวนการและ

กลไกที่จะนําไปสูการแลกเปล่ียนความรูความเขาใจระหวางกัน เพื่อที่จะนําไปสูการปรับและสรางความรูเพื่อใหชุมชน

สามารถวางยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยมีความคลองตัวที่จะ

ปรับเปล่ียนไดตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต (Knowledge-based society) โดยมีกลไกที่นําเอา

ภาคสวนตาง ๆ ที่เหมาะสมมาใหการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน นอกจากน้ันแลว การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลกยังเปนปญหาใหญที่ซับซอนเกินกวาที่หนวยงานใด หรือภาคสวนใดภาคสวนหน่ึงจะสามารถดําเนินการ

ไดแตโดยลําพัง  ทุกภาคสวนตองตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองในการขับเคล่ือนกลไกเพื่อสรางขีด

ความสามารถในการรับมือตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใหแกกลุมตกอยูในภาวะเส่ียงและลอแหลมเปราะบางไดอยาง

เหมาะสม  การทํางานรวมกันในการบูรณาการองคความรูจะทําใหมีขอมูลเพียงพอในการกําหนดยุทธศาสตรอยาง

เหมาะสมและหลีกเล่ียงความผิดพลาดในการตัดสินใจอันนําไปสูจุดอับใหมจากการพยายามแกปญหา โดยขาดความ

เขาใจถึงการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว 
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5.2.3 ปญหาภาวะชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ 

เมื่อพิจารณาปญหาภาวะชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ โดยสรุป

บทเรียนจากการประเมินความเส่ียงของชุมชนในบริบทของชุมชนเกษตรและชุมชนชายฝงน้ัน (วิเชียร และคณะ, 2554 

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยฯ, 2554; Southeast Asia 

START Regional Center and WWF, 2008 and Chinvanno and Kerdsuk, 2013) อาจสรุปไดวาชุมชนไทยขาดขีด

ความสามารถเน่ืองจากสาเหตุตอไปน้ี 

• การขาดความตระหนักรู เปนสาเหตุที่สําคัญประการแรกที่สงผลใหชุมชนขาดขีดความสามารถในการ

รับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ กลาวคือ ชุมชนไมเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตโดย

เชื่อมโยงเขากับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในบริบทของชุมชน และไมตระหนักผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลทีจ่ะเกิดขึ้นกับชุมชนของตน สงผลใหขาดการเตรียมพรอมที่จะแสวงหาแนวทางที่

เหมาะสมเพื่อจัดการหรือรับมือกับความเส่ียง ทั้งน้ี เน่ืองจากบางชุมชนยังยึดกับความคิดวาสภาพ

อากาศแปรปรวนน้ันเปนความผันผวนที่มีวงรอบ โดยไมเขาใจวาวงรอบของความแปรปรวนของสภาพ

อากาศน้ันเร่ิมที่จะเปล่ียนแปลงไป และจะเปล่ียนแปลงยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตภายใตอิทธิพลของภาวะ

โลกรอน ความคิดเชนน้ีสงผลใหชุมชนขาดแรงกระตุนใหคิดแสวงหาทางเลือกอ่ืน โดยมีทัศนคติวาปญหา

ที่เกิดขึ้นน้ันเปนสวนหน่ึงปรากฏการณปกติ และอยูในวิสัยที่พอจะรับความเส่ียงได และแมวาบางชุมชน

จะเร่ิมสังเกตและยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงวงรอบของความแปรปรวนของสภาพอากาศ แตก็ขาดความ

ตระหนักรูถึงทิศทางของการเปล่ียนแปลง และประเด็นที่สําคัญก็คือ ชุมชนยังขาดความเขาใจถึงผล

สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดแก การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมภาครัฐที่

มีผลกระทบตอความเส่ียงของชุมชน 

การที่จะเร่ิมเกิดการคิดนอกกรอบที่เปนอยู เพื่อใหเกิดยุทธศาสตรที่จะนํามาซ่ึงความสามารถในการ

ปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงในระยะยาวน้ัน จําเปนตองมีการมองการณไกล ซ่ึงจะตองอยูบน

พื้นฐานของความรูความเขาใจในสถานการณการเปล่ียนแปลงในระยะยาวที่เหมาะสม และความสามารถ

ในการเชื่อมโยงประเด็นการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เหลาน้ันเขาสูบริบทของชุมชน ซ่ึงในกรณีน้ีไมเพียงแต

ชุมชนเทาน้ันที่ขาดความตระหนักรูในประเด็นดังกลาว แตภาครัฐและส่ือกระแสหลักก็ยังขาดความ

ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตและขาดความเขาใจในผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ทํา

ใหไมสามารถเสนอขอมูลขาวสารในบริบทชุมชนเพื่อชี้นํากระตุนใหเกิดทัศนคติใหมเพื่อการแสวงหา

ทางเลือกใหมในการบริหารจัดการความเส่ียง ซ่ึงแตละชุมชนก็มีความตองการขอมูลขาวสารที่ไม

เหมือนกัน และมีความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน ซ่ึงการที่หลายฝายขาดความรู

ความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนขาดความตระหนักถึงผลสืบเน่ืองที่จะตามมาน้ัน 

ทําใหขาดความเขาใจในการวางแผนระยะยาวโดยไมตระหนักวาการดําเนินการตาง ๆ ตามแนวทางการ

พัฒนาหรือทางเลือกใหมในวิถีชุมชนที่เปนผลจากพลวัตของสังคมและระบบเศรษฐกิจอาจนําสังคมไปสู

จุดอับในอนาคตภายใตเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

• การขาดความรูถึงการหาทางเลือกตาง ๆ และแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมกับอนาคต เปนสาเหตุที่

สําคัญอีกประการหน่ึงที่สงผลใหชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ 

ซ่ึงความเห็นของหนวยงานที่มีประสบการณดานการพัฒนาชุมชนเห็นวา ชุมชนเกษตรหรือประมง

พื้นบานสวนใหญในประเทศไทยน้ันมีความรูที่เฉพาะทาง อีกทั้งขาดทักษะในการนําความรูอ่ืนมา

ประยุกตใชซ่ึงเปนการจํากัดทางเลือกที่จะดําเนินการเพื่อจัดการกับความเส่ียงหรือรับมือกับสถานการณ
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ตาง ๆ  นอกจากน้ันแลว ความรูด้ังเดิมในพื้นที่ซ่ึงอาจใชจัดการกับความเส่ียงไดก็สูญหายหรือลาสมัยไป

ตามบริบทของสภาพสังคมและระบบเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป หรือในหลายกรณี ความรูที่มีอยูน้ันขาด

การขยายผลเพื่อใหใชจัดการกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไปตามพลวัตของสังคมไดอยางเหมาะสม 

เน่ืองจากชุมชนมีความเชื่อมั่นในภูมิความรูเดิม ๆ มากเกินไป 

ปญหาการขาดความรูน้ียังรวมไปถึงการขาดการเขาถึงแหลงของความรูที่เหมาะสม อันนํามาซ่ึงปญหา

การขาดขอมูลสนับสนุนการวางแผนผลิตใหเหมาะกับสภาพอากาศ และปญหาการขาดความรูในการวาง

แผนการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ทั้งน้ีสวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการพัฒนาองคความรูในภาพรวมยังมี

จํากัด จึงสงผลใหยังขาดความรูเชิงเทคนิค (เชิงบริบทพื้นที่) ไปดวย ทําใหความรูที่ชุมชนไดจากภาครัฐ

ไมสอดคลองกับบริบทชุมชน 

• การขาดความสามารถดานเทคนิค เปนสาเหตุสําคัญลําดับตอมาที่ทําใหชุมชนขาดขีดความสามารถใน

การรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ ซ่ึงหมายความถึงการขาดความสามารถดานเทคนิคในการ

กําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินการตาง ๆ เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ีรูปแบบวิธีการบางอยางที่เคยใชมาในอดีตบางอยางใน

บางพื้นที่ก็ไมสามารถนําใชไดในบริบทของปจจุบันและอนาคต เน่ืองจากความไมสอดคลองของเทคนิค

รูปแบบการปรับตัวและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ดังกรณีตัวอยางของสายพันธุพืชที่ชุมชนเคยเลือกปลูกให

เหมาะสมกับสภาพอากาศของแตละพื้นที่น้ัน ซ่ึงสายพันธุดังกลาวเปนพันธุพืชที่ทนทานกับภาวะอากาศ

แปรปรวนไดดี ก็เร่ิมเปนทางเลือกที่ไมสามารถดําเนินการไดภายใตภาวะปจจุบันและแนวโนมอนาคตซ่ึง

ระบบเกษตรที่เนนการผลิตเพื่อการคาเขามามีบทบาทในชุมชนมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากสายพันธุดังกลาว

ไมเปนที่นิยมของตลาด สงผลใหเกษตรกรตองใชสายพันธุที่มีความไวตอผลกระทบจากสภาพอากาศ

แปรปรวนมากขึ้น โดยที่ชุมชนไมมีความสามารถในการปรับปรุงพันธุใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและ

ทนทานตอความเส่ียงในพื้นที่ไดเอง  

ในกรณีของการขาดขีดความสามารถดานเทคนิคน้ี แตละชุมชนตองการความสามารถเชิงเทคนิคที่

แตกตางกันตามสภาพปญหาหรือความเส่ียง ตลอดจนพื้นฐานของแตละชุมชนเอง โดยปญหาที่ขุมชน

สวนใหญมักประสบอยูในปจจุบันก็คือ การไมสามารถเขาถึงการสนับสนุนดานเทคนิคจากแหลงที่

เหมาะสม ประกอบกับแหลงสนับสนุนดานเทคนิคไมมีความรูในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ จึง

ไมสามารถใหการสนับสนุนไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ีการถายทอดความรูดานเทคนิคที่จะนําไปสูการสราง

ขีดความสามารถที่เหมาะสมของชุมชนโดยสวนใหญมักจะครอบคลุม 3 ประเด็นดังตอไปน้ี   

(1) การเขาถึงและการจัดการทรัพยากรการผลิตอยางมปีระสิทธิภาพ 

(2) เทคนิคการผลิตที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3) การบริหารทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการและยั่งยืนในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

• การขาดทรัพยากร เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตนับวาเปนปญหาใหญอีกประการหน่ึงที่ทําใหชุมชนไทยขาดขีดความสามารถใน

การรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปรับตัวในระยะยาว ซ่ึงเมื่อพิจารณาใน

บริบทของชุมชนเกษตรกรและชุมชนประมงพื้นบานชายฝงแลวพบวา ชุมชนจํานวนมากประสบปญหา

การมีทรัพยากรเพื่อการผลิตที่จํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของเกษตรกร ซ่ึงสวนใหญถือครองที่ดิน

ขนาดเล็ก ประกอบกับปญหาทรัพยากรทํากินที่เส่ือมโทรมลง ทั้งในแงของความอุดมสมบูรณของแหลง
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ประมงชายฝง / ความอุดมสมบูรณของดิน / ปาไมชุมชน อีกทั้งการเขาถึงแหลงทรัพยากรใหมมีจํากัด 

ทําใหเกิดขอจํากัดในทางเลือกเพื่อรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ  นอกจากน้ันก็ยังมีกรณีที่การ

ใหทุนสนับสนุนการปรับรูปแบบการผลิตระดับครัวเรือนน้ันไมสอดคลองกับบริบทชุมชน เชน การ

สงเสริมกิจกรรมเกษตรที่ผานมาในหลายพื้นที ่ 

นอกจากน้ี ในหลายกรณีก็ยังพบวาชุมชนที่มีขีดความสามารถในการกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อ

ลดความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศ แตก็ไมสามารถจัดหาทรัพยากรจําเปนตอการดําเนินการ

ได โดยเฉพาะเงินทุนหรืองบประมาณดําเนินการ เน่ืองจากชุมชนมีขอจํากัดจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และตองพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเพื่อขับเคล่ือน แตในระยะเวลาที่ผานมาน้ันมีการ

วางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ จํานวนมากที่ชุมชนไมมีสวนรวมในการกําหนด และแผนพัฒนา

เหลาน้ันไมตอบสนองกับความตองการของพื้นที่ อีกทั้งมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมและทรัพยากรที่

ชุมชนตองพึ่งพิงอีกดวย ซ่ึงในกรณีของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนชุมชนตอผลจากสภาพภาวะ

อากาศรุนแรงน้ี ก็ยังพบวามีประเด็นในเร่ืองเคร่ืองมือการเงินที่ภาครัฐใหการสนับสนุนกับชุมชนซ่ึงการ

เนนที่การชดเชย และไมเนนที่การเสริมสรางกลไกเพื่อจัดการความเส่ียง ดังน้ันจึงไมกอใหเกิดขีด

ความสามารถที่ยั่งยืนและไมสามารถแกไขปญหาในระยะยาวได 

• การขาดการจัดการ / ระเบียบ กฎหมาย / องคกรและกลไกที่จะสนับสนุนการดําเนินการ เพื่อที่จะนําไปสู

การสรางความเขมแข็งของชุมชนก็นับวาเปนสาเหตุหลักอีกประการหน่ึงที่สงผลใหชุมชนขาดขีด

ความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึง

ประเด็นที่สําคัญ ไดแก กฎหมาย/กฎระเบียบตาง ๆ ที่รวมศูนย และจัดการโดยรัฐ โดยเฉพาะในเร่ือง

ของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรซ่ึงไมไดรับรองสิทธิชมุชน ทําใหลดความสามารถของชมุชนในการเขาถึง

ทรัพยากรการผลิตหรือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงอาจใชชวยสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน เชน 

กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ กฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองพื้นที่สงวนใน

รูปแบบตาง ๆ เปนตน นับวาเปนจํากัดขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนในการรับมือกับความ

เส่ียงกับภัยธรรมชาติ นอกจากน้ัน ยังมีกรณีตัวอยางของกฎหมายที่เก่ียวกับการอนุรักษ ซ่ึงลดขีด

ความสามารถในการมีหลักประกันดานอาหาร โดยการหามการผลิตที่สอดคลองกับระบบนิเวศน เชน 

การทําไรหมุนเวียนในบางพื้นที่ เปนตน 

นโยบายภาครัฐบางอยางที่แมวาจะชวยสงเสริมใหชุมชนสามารถบรรเทาผลอันเกิดจากสภาพภาวะ

อากาศรุนแรงได แตก็มีผลในเชิงลบดวยเชนกัน กลาวคือ นโยบายน้ัน ๆ อาจจะไมสงเสริมใหชุมชน

แสวงหาแนวทางปรับตัวในระยะยาว ตัวอยางเชน กรณีการชดเชยดานการเงินแกชาวนาในกรณีที่เกิด

ความเสียหายจากสภาพภาวะอากาศรุนแรง ก็มีผลทําใหเกษตรกรยินดีแบกรับความเส่ียงทั้ง ๆ ที่การทํา

นาในบางพื้นที่อาจจะไมใชแนวทางที่เหมาะสม แตเกษตรกรก็ไมแสวงหาแนวทางอ่ืน ๆ เพื่อดําเนินการ

ใหพนจากสภาพความเส่ียงจากภาวะอากาศรุนแรงเน่ืองจากมีกลไกในการชดเชยดานการเงินรองรับอยู 

เปนตน 

การขาดขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนและการปรับตัวตอ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ีเปนประเด็นปญหาที่มีหลายเงื่อนไขโดยมีสาเหตุจากหลายปจจัยภายใตบริบทที่

แตกตางกันไปตามลักษณะกายภาพและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละพื้นที่ ทั้งน้ี ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหชุมชน

ขาดขีดความสามารถน้ีมีความเชื่อมโยงกัน และสะทอนใหเห็นถึงสถานะที่แตกตางกันของปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาการขาดขีดความสามารถของชุมชนโดยเนนทีป่ระเด็นในเร่ืองของการขาดความสามารถในการ
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รับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนแลว พบวาชุมชนตาง ๆ ตกอยูในสถานะที่แตกตางกัน ซ่ึงจากความเห็นของผูที่ทํางาน

ในดานภาคประชาสังคมเห็นวา สวนใหญแลวจะเปนประเด็นในเร่ืองของการขาดความสามารถดานเทคนิค ทรัพยากร 

และ ประเด็นเร่ืองระเบียบ กฎหมายและองคกร เปนหลัก แตเมื่อพิจารณาถึงประเด็นระยะยาวในบริบทของการวาง

ยุทธศาสตรเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือการวางแผนเพื่อใหการพัฒนามีความยั่งยืนในเงื่อนไขการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศแลว พบวา ประเด็นของชุมชนสวนใหญยังอยูในเร่ืองของการขาดความตระหนักรู โดยไม

ตระหนักถึงรูปแบบหรือการเปล่ียนแปลงความเส่ียงในอนาคต อีกทั้งยังไมสามารถเชื่อมโยงประเด็นการเปล่ียนแปลงใน

ระยะยาวเขากับยุทธศาสตรการพัฒนาได ซ่ึงหนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวของในการพัฒนาชุมชนก็ขาดความรูความเขาใจ

ในประเด็นดังกลาวเชนกัน จึงไมสามารถใหการชี้นําที่เหมาะสมเพื่อที่จะนําไปสูการสรางขีดความสามารถที่ยั่งยืนได  

และประเด็นที่สําคัญที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือ ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสรางความ

เขมแข็งของชุมชนซ่ึงยังมีขอจํากัดอยูในหลายพื้นที่ในประเทศไทย 

 

5.2.4 การขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชนโดยการสรางขีด

ความสามารถของชุมชนเพื่อการรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพอากาศในบริบทของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

การสรางขีดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศน้ีเปนเร่ืองที่จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจรวมกันวา ความเส่ียงของชุมชนและการขาดขีด

ความสามารถน้ันเปนเร่ืองเฉพาะที่และเปล่ียนแปลงไปตามเวลา โดยขึ้นอยูกับพลวัตของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

แตละชวงเวลา ประกอบกับรูปแบบความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงมีความผันผวนและเปล่ียนแปลง

รูปแบบไปในระยะยาว ซ่ึงจะตองนํามาเปนปจจัยพื้นฐานในการคํานึงถงึการสรางขีดความสามารถในการรับมือกับความ

เส่ียงจากสภาพอากาศในระยะยาว อยางไรก็ดี แมวาความเส่ียงและภาวะลอแหลมเปราะบางของชุมชนตอผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันจะแตกตางกันไปตามแตละชุมชนก็ตาม แตกรอบการสรางขีดความสามารถของ

ชุมชนในการรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันก็สามารถพิจารณาใน

กรอบเดียวกันโดยมองถึงการสรางขีดความสามารถใหกับชุมชนโดยเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและขับเคล่ือนโดย

ชุมชน โดยที่ภาครัฐจะตองกําหนดนโยบายและแผนแมบทเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและขับเคล่ือนกระบวนการเหลาน้ี

โดยจัดตั้งกลไกเพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งและทางเลือกตาง ๆ ในการรับมือกับความเส่ียงในอนาคตใหกับ

ชุมชน โดยมีเปาหมายที่จะนําชุมชนไปสูสังคมที่สามารถเขาใจถึงประเด็นปญหาในระยะยาวตลอดจนโอกาสใหม ๆ ที่

อาจเกิดขึ้น และสามารถวางยุทธศาสตรชุมชนบนฐานของความรู (Knowledge-based society) ทั้งน้ีการวาง

ยุทธศาสตรเพื่อจัดตั้งกลไกและกระบวนการดังกลาวจะตองพิจารณาถึงการจัดวางชุมชนเปนแกนของกระบวนการ โดย

ชุมชนควรจะตองเปนผูมสีวนกําหนดแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ในการสรางความเขมแขง็ของชุมชนใหเหมาะสมกับ

บริบทของแตละพื้นที่ ในแตละชวงเวลา และพิจารณาในกรอบเงื่อนไขเวลาของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภายใตการ

สนับสนุนที่เหมาะสมจากภาครัฐ ทั้งในแงของการสนับสนุนดานการจัดทํายุทธศาสตรชุมชนและการสนับสนุนในดาน

การขับเคล่ือนใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสมได 
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ขอเสนอแนะน้ีเปนการเสนอแนวทางเพื่อเติมเต็มชองวางของการขาดขดีความสามารถของชมุชนตอการรับมือ

กับภาวะเส่ียงจากสภาพอากาศและพิจารณาเพิ่มเติมในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาว  ซ่ึงสามารถ

กําหนดขอเสนอแนะโดยสรุปไดดังตอไปน้ี4

5 

• การสรางความตระหนักรู เพื่อใหชมุชนเกิดเขาใจถึงผลกระทบและความเส่ียง อีกทัง้โอกาสใหม ๆ ใน

อนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาว และตระหนักถึงผลทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผลทีจ่ะเกิดขึ้นกับชมุชนของตน 

ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

สรางเครือขายความรวมมือใน

การประเมินและถายทอดขอมูล

ความเส่ียงอนาคต ตลอดจน

โอกาสใหม  ๆ  ในอนาคต ใน

บริบทของชุมชน โดยเชื่อมโยง

ประเด็นความเส่ียงและการใช

ประโยชนจากโอกาสใหม ๆ เขา

กับโจทยการพัฒนา 

 

เพื่อกระตุนใหชุมชนตระหนักถึง

ความเ ส่ียงที่ ถู กขับ ดันโดยการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นใน ระยะยาว 

และกระตุ นให เ กิดการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่ชุมชน / 

ครัวเรือน ใชบริหารจัดการความ

เ ส่ี ย ง  และผ ลัก ดัน ให แ สว งห า

แนวทางใหม ๆ ที่สอดคลองกับ

บริบทของการเปล่ียนแปลงเพื่อ

บริหารจัดการความเส่ียงในอนาคต 

ภาครัฐ: กระทรวงมหาดไทย 

(ไดแก กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย) /  

กระทรวงเกษตรฯ/กระทรวง

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ส่ิงแวดลอม/ 

กระทรวงวิทยาศาสตร   

ภาคประชาสังคม: สภาองคกร

ชุมชน / ศูนยเรียนรูชุมชน / วัด / 

โรงเรียน / ส่ือมวลชนทองถิ่น / 

เครือขายวิจัยไทบาน / องคกร

พัฒนาเอกชน 

ขอ เสนอแนะเพิ่ ม เติม  จัดตั้ ง

องคกรอิสระที่ประมวลความรู

ดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

โดยมีหนวยประสานงานในทุก

จังหวัด และทํางานประสานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พัฒนาความรูของผูนําชุมชนตอ

ประเด็นผลกระทบของภาวะโลก

รอนตอภาคสวนตาง ๆ 

เพื่อใหเกิดแกนนําในสังคมในระดับ

ชุมชนในการประเมินความเส่ียงที่

ถูกขับดันโดยการเปล่ียนแปลงตาง 

ๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึ้นในระยะยาว และเปนผูนําใน

การแสวงหาแนวทางใหม ๆ เพื่อ

บริหารจัดการความเส่ียงเหลาน้ัน 

ภาครัฐ: กระทรวงมหาดไทย 

(ไดแก กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย) /  

กระทรวงเกษตรฯ/ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม / 

5 ขอเสนอแนะนี้เปนผลสรุปจากการรวบรวมความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นของหนวยงานภาคประชาสังคมซึ่งประกอบดวย 

องคกรพัฒนาชุมชน ผูนําชุมชน นักวชิาการ และหนวยราชการที่ไดจัดขึน้เม่ือวันที่ 26 และ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนการดําเนินการใน

กรอบของการจัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอิาหารโลก ของ

สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5-31 
 

                                                           



 

ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

กระทรวงวิทยาศาสตร  

ภาคประชาสังคม: ผูนําชุมชน / 

สภาองคกรชุมชน / เครือขาย

วิจั ยไทบ าน /  องคกรพัฒนา

เอกชน 

 

บทบาทของภาครัฐจะตองทําหนาที่สงเสริมและจัดตั้งเครือขายภาคีตาง ๆ ที่ประกอบดวยภาคประชาสังคม

หลายฝายขึ้น นอกจากน้ัน จะตองพิจารณาจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดําเนินการในการทํางานรวมกับเครือขายน้ีโดยตรง 

และภาคประชาสังคมตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สภาองคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนและ

เครือขายวิจัยไทบาน เพื่อทําการประเมินผลกระทบและความเส่ียง อีกทั้งโอกาสใหม ๆ ในอนาคตของชุมชนจากสภาพ

อากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของแตละชุมชน โดยดําเนินการเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง

โดยเชื่อมโยงประเด็นความเส่ียงกับโจทยการพัฒนา ทั้งน้ีการดําเนินการอาจเร่ิมโดยการใหการสนับสนุนเครือขายภาคี

ประชาสังคมที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ ไวแลว โดยถายทอดขอมูลขาวสารและความรูตาง ๆ ในดานการบริหาร

จัดการความเส่ียงเพื่อกระตุนใหชุมชนเกิดความตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจมากับสภาพอากาศแปรปรวนและประเมิน

แนวทางการดําเนินการตาง ๆ ที่ใชรับมือกับสถานการณอยูในปจจุบัน เพื่อที่จะนําไปสูการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม

ในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ นอกจากน้ัน ประเด็นเร่ืองการรวบรวมและสังเคราะหความรูความเขาใจถึงการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็ยังเปนประเด็นที่ขาดหนวยงานทีม่ีหนาที่โดยตรงที่จะรับผิดชอบ ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรพิจารณา

จัดตั้งองคกรที่ประมวลความรูดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยางเปนเอกเทศ เพื่อใหเกิด

ความรูที่จะไปถายทอดใหชุมชนตอไปได 

นอกจากน้ัน การดําเนินการในดานน้ีจะตองเนนการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในประเด็นของความ

เส่ียงของสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อีกทั้งโอกาสใหม ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน

แนวคิดดานการบริหารจัดการความเส่ียงที่ยั่งยืนใหแกผูนําชุมชน หรือผูที่มีบทบาทเปนแกนนําในชุมชน เพื่อที่จะทํา

หนาที่เปนแกนนําในการปรับทัศนคติตอการวางแผนตาง ๆ ในชุมชน และชี้นําใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองแสวงหา

แนวทางใหม ๆ ที่จะชวยใหบริหารจัดการความเส่ียงหรือวางยุทธศาสตรชุมชนบนฐานของโอกาสใหม ๆ ที่เกิดขึ้นใน

อนาคตไดดีขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

บทบาทของส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือมวลชนในระดับทองถิ่น ตลอดจนการจัดตั้งในชุมชนเอง ไดแก สภา

องคกรชุมชน / ศูนยเรียนรูชุมชน / วัด / โรงเรียน เปนตน จะตองทําหนาที่ใหการสนับสนุนเผยแพรขอมูลขาวสารตาง 

ๆ ในดานผลกระทบและความเส่ียงของชุมชนจากสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ในรูปแบบที่

เขาใจไดงายและเขาถึงสมาชิกชุมชนโดยทั่วถึง  

• การสรางความรู เพื่อถายทอดใหชมุชนสามารถใชในการหาทางเลือกตาง ๆ และแนวทางดําเนินการที่

เหมาะสมกับอนาคต และสถานการณเส่ียง 

ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

สรางนักวิจัยและเครือขายวิจัย

ดานการเปล่ียนแปลงในทุกระดับ  

สรางองคความรูในดานผลกระทบ

จากสภาพอากาศแปรปรวนและการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจน

สถาบันการศึกษา (โดยเฉพาะ 

มหาวิทยาลัย) / สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
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ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

การประเมินความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงในระยะยาว และ

วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงจาก          

ภาวะอากาศรุนแรงและ                  

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

แหงชาติ (สวทช) / สํานักงาน

กอง ทุ นส นับส นุนก ารวิ จั ย  / 

สํา นักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ / เครือขายวิจัยไทบาน 

และหนวยงานแหลงทุนสนับสนุน

การวิจัยตาง ๆ 

จัดทําหลักสูตรการศึกษาวาดวย

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

บริบทชุมชน 

สรางองคความรูในดานการประเมิน

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงใน

ระยะยาว และวิธีการบริหารจัดการ

ความเส่ียงจากภาวะอากาศรุนแรง

และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

บริบทชุมชน  

ภาครัฐ ไดแก 

กระทรวงศึกษาธิการ / องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น / 

กระทรวงวทิยาศาสตร / 

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ร ว บ ร ว ม อ ง ค ค ว า ม รู  แ ล ะ

เครือขายการถายทอดความรู

ดานวิชาการสูชุมชน 

บูรณาการความรูดานการจัดการ

ความเส่ียงจากหนวยงานตาง ๆ ใน

บ ริ บ ท ชุ ม ช น โ ด ย ชุ ม ช น เ ป น

แกนกลาง 

ภาครัฐไดแก  

กระทรวงวทิยาศาสตร   / 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม / กระทรวงเกษตรฯ 

ภาคประชาสังคม ไดแก ศูนย

เรียนรูชุมชน / วัด / โรงเรียน / 

ส่ือมวลชนทองถิ่น / เครือขาย

วิจัยไทบาน / องคกรพัฒนา

เอกชน 

จั ด ตั้ ง ห น ว ย ง า น ร ว บ ร ว ม

นักวิเคราะห (Think-tank) ดาน

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อ

วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

สถานการณดานความเส่ียงจาก

ภาวะอากาศ รุนแรงและการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยาง

ตอเน่ือง 

สรางองคความรูในดานการประเมิน

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงใน

ระยะยาว และวิธีการบริหารจัดการ

ความเส่ียงจากภาวะอากาศรุนแรง

และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

จัดตั้งองคกรอิสระเพื่อดําเนินการ 

โดยอาจดําเนินการเปนเครือขาย

รวมกับเครือขายนักวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ 

 

 

บทบาทของสถาบันการศึกษาระดับสูง จะตองทําหนาที่สรางบุคลากรในการสรางองคความรูตาง ๆ ที่จําเปน

ขึ้น โดยกลไกการศึกษาตามหลักสูตร และงานวิจัยตาง ๆ ทั้งน้ีบุคลากรที่สถาบันการศึกษาจะตองสรางขึ้นในอนาคต 

จะตองสามารถเชื่อมโยงประเด็นดานภูมิอากาศเขากับสาขาวิชาตาง ๆ และสามารถมองและวิเคราะหปญหาตาง ๆ ใน

ลักษณะที่เปนภาพรวมของหลายแขนงวิชา (multi-disciplines) ไดมากขึ้น 

ภาครัฐจะตองสนับสนุนการใหทุนเพื่อศึกษาและวิจัยประเด็นดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นกับภาคสวนตาง ๆ ตลอดจนความเส่ียงและภาวะลอแหลมเปราะบางของระบบและภาคสวนตาง ๆ อยาง

ตอเน่ือง และการศึกษาในแนวทางที่เปนการมองภาพฉายอนาคต (scenario-based study) ในระยะยาว ซ่ึงจะตองมี

5-33 
 



 

การศึกษาในลักษณะที่มีการแสวงหาคําตอบสําหรับอนาคตในแตละแนวทางเพื่อรองรับความไมแนนอนของกระแสการ

เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงกระบวนการสรางองคความรูที่จําเปนน้ันจะตองเปนการประสานรวมมือระหวางหนวยงาน

ตาง ๆ ในภาครัฐ และอาจอาศัยบุคลากรในภาครัฐจากหนวยงานที่เก่ียวของ มารวมดําเนินการผานกลไกการวิจัย

รวมกับทองถิ่น และถายทอดลงสูชุมชนผานทางหนวยการศึกษาในชุมชน โดยจัดทําเปนหลักสูตรที่มีเน้ือหาของทองถิ่น 

เพื่อเปนการสรางความตระหนักใหแกคนรุนใหมผูซ่ึงจะเปนกลุมคนที่จะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ตอไปใน

อนาคต  

นอกจากน้ัน ภาครัฐจะตองสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งหนวยงานรวบรวมนักวิเคราะห (Think-tank) ดานการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะหและประเมินสถานการณดานความเส่ียงจากภาวะอากาศรุนแรงและการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยางตอเน่ือง โดยจะตองประกอบดวยบุคลากรหลายสาขา ทั้งดานวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาไดในหลายมิติ ทั้งน้ีหนวยงานรวบรวมนักวิเคราะห (Think-tank) น้ียังจะ

เปนกลไกรองรับบุคลากรรุนใหมใหมีฐานในการประกอบอาชีพในสายงานวิเคราะหและวางแผนเพื่อปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนผลกระทบ ความเส่ียงและภาวะลอแหลมเปราะบางของระบบและภาคสวนตาง ๆ 

ตอไป  

• การสรางความสามารถดานเทคนิค ในการกําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินการตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อปรับวิถี

ชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได หรือความสามารถในการ

ดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

รวบรวมการจัดการความเส่ียงตาง 

ๆ ที่ เปนรูปธรรมที่มีอยูแลวมา

ส่ือสาร เพื่อสรางเปนบทเรียน และ

เปนฐานขอมูล ซ่ึงสามารถใช

ประกอบการจั ดทํ านโยบาย /

แผนการพัฒนาชุมชน 

เพื่อใหเกิดกลไกสนับสนุนการ

ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ซ่ึงชุมชนสามารถนําไปพัฒนา

และประยุกต ใ ช เพื่ อบ ริหาร

จัดการความเ ส่ียงจากสภาพ

อากาศได 

ภาครัฐ: กระทรวงวิทยาศาสตร / 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม / กระทรวงเกษตร ฯ / 

กระทรวงมหาดไทย (ไดแก กรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย) 

ภาคประชาสังคม: องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  / สภาองคกรชุมชน / 

องคกรพัฒนาเอกชน 

จั ดตั้ ง แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม เ ค รื อข า ย     

เพื่อการส่ือสารดานความเส่ียง

ชุมชนและการพัฒนาทางออกใน

ระยะยาว 

 

 

บทบาทของภาครัฐจะตองทําหนาที่รวบรวมขอมูลและจัดตั้งกลไกเพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อสังเคราะหขึ้น

เปนความรูเพื่อเผยแพรใหแกชุมชน ตลอดจนใหการสนับสนุนดานเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อใหชุมชนสามารถกําหนด

รูปแบบวิธีการดําเนินการตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคตได หรือมีความสามารถในการดําเนินการเพือ่จัดการความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

การดําเนินการเพื่อรวบรวมและเผยแพรความรูน้ัน อาจดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐโดยรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับหนาที่สายงานของแตละหนวยงาน เชน หนวยงานดานการเกษตร ทําการรวบรวมขอมูลดานการ

ปรับตัวรับมือของเกษตรกร และสังเคราะหขึ้นเปนบทเรียนภายใตสถานการณตาง ๆ ตลอดจนเผยแพรความรูดังกลาว
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เพื่อใหเปนตัวอยางแกเกษตรกรในพื้นที่อ่ืน ๆ เปนตน โดยการดําเนินการเชนน้ีจะเปนการประสานรวมมือกับเครือขาย

ประชาสังคมตาง ๆ และองคกรปกครองทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญ  

อยางไรก็ดี ขอมูลตาง ๆ ที่ไดมีการรวบรวมขึ้นน้ี จะตองมีการวิเคราะหและประเมินความเหมาะสมในระยะ

ยาวภายใตบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและทําการจัดหมวดหมูที่เหมาะสมเพื่อใหการเผยแพรความรูน้ี

สามารถทําไดโดยสะดวก ซ่ึงอาจเปนการดําเนินการโดยหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร หรือหนวยงานดาน

การวิเคราะหความเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่อาจมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต 

เพื่อใหความรูตาง ๆ ที่ไดสังเคราะหขึ้นน้ันสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนการปรับตัวตอผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดอยางเหมาะสม 

• การสรางกลไกเพื่อสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรที่จําเปนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการปรับตัว เพื่อให

ชุมชนมทีรัพยากรที่เพียงพอตอการขับเคล่ือนการดําเนินการตาง ๆ หรือขบัเคล่ือนยุทธศาสตรเพื่อปรับวิถี

ชีวิตหรือทิศทางการพฒันาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

ปรับปรุงการเขาถึงแหลงทุนเพื่อ

สนับสนุนการผลิต 

เพื่ อ ให ชุ มชนมีท รัพยากรที่

เ ห ม า ะ สม เพื่ อ ก า รผ ลิ ต ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

เปาหมายหลักอีกประการหน่ึง

คือ เพื่อปรับและลดภาระหน้ีสิน

เกษตรกร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร / หนวยงาน

ดาน venture capital / 

กระทรวงการคลัง / กระทรวง

เกษตรฯ / องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น / องคกรพัฒนาเอกชน 

นอกจากน้ีอาจดําเนินการผาน

กองทุนชุมชนในรูปแบบตาง ๆ  

สรางกลไกสงเสริมการลงทุนใหแก 

เกษตรกรระบบยอย (ภาคเกษตร) 

แ ท น น า ย ทุ น  /  นั ก ล ง ทุ น 

อุตสาหกรรม 

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการผลิตขึ้น

ในชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อให

ชุมชนสามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผลผลิตเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร  / หนวยงาน

ดาน venture capital / องคกร

พัฒนาเอกชน 

พัฒนานวัตกรรมดานการบริหาร

คว าม เ ส่ี ย ง ชุ มช น  เ ช น  ก า ร

ประกันภัยหรือประกันความเส่ียง

จ า ก ส ภ า พ อ า ก า ศ ต อ พื ช ผ ล

การเกษตร 

เพื่ อ ใหชุมชนมีกลไกในการ

บริหารจัดการความเส่ียงจาก         

สภาพอากาศเพิ่มขึ้น 

กระทรวงเกษตรฯ / ธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณการเกษตร  

/ ภาคธุรกิจประกันภัย 

 

 

บทบาทของภาครัฐจะตองทําหนาที่จัดสรรเงินทุน และกลไกในการสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรที่จําเปนใน

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการปรับตัว ทั้งน้ี การดําเนินการในดานน้ีอาจเปนการดําเนินการโดยองคกรพัฒนาเอกชนและ

ภาคธุรกิจเอกชนควบคูกันไปกับภาครัฐ 

การวางแผนการลงทุนในชุมชนเพื่อใหเกิดกลไกหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานบางอยางที่นําไปสูการลดความ

เส่ียงน้ัน อาจเปนการดําเนินการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับจังหวัด หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โดย
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เปนการดําเนินการในกรอบของการพัฒนาพื้นที่ตาง ๆ ทั้งน้ีควรมีการประเมินความเหมาะสมในระยะยาวในเงื่อนไขของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

นอกจากน้ี นวัตกรรมดานการบริหารจัดการความเส่ียงน้ัน อาจใชกลไกดานการเงิน โดยเฉพาะการประกัน

ความเส่ียงจากสภาพอากาศตอพืชผลการเกษตร ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ และธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรก็ไดมีการดําเนินการในระดับหน่ึงแลว แตการใชกลไกประกันภัยเขาชวยในการบริหารจัดการความ

เส่ียงน้ัน ยังอาจสามารถขยายบทบาทใหเพิ่มขึ้นไดอีกดังที่ไดมีการดําเนินการในหลายประเทศ โดยเฉพาะการ

ประกันภัยในกรณีของภัยพิบัติที่เน่ืองมาจากสภาพอากาศ ซ่ึงอาจครอบคลุมถึงการใหการประกันภัยทรัพยสินของผูมี

รายไดนอย (micro-insurance) หรือการกระจายความเส่ียง (risk transfer) ซ่ึงอาจเปนการกระจายขามหวงเวลา ขาม

ภาคสวน หรือขามพื้นที่ หรือการใชกลไกการเงินระหวางประเทศในการชวยรับความเส่ียง เปนตน ซ่ึงการดําเนินการ

อาจเปนในรูปแบบของการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย 

• การปรับปรุงและจัดตั้งการจัดการ / ระเบียบ กฎหมาย / องคกรและกลไกที่จะสนับสนุนและเอ้ือใหชมุชน

สามารถพัฒนาการดําเนินการเพื่อสรางความเขมแข็งทนทานตอความเส่ียงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

กระจายอํานาจสูพื้นที่ทองถิ่น

เพื่ อ ใ ห พ ล เ มื อ ง ใ นท อ ง ถิ่ น มี

หลักประกันในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา (เชน กรณีของ

คณะกรรมการลุมนํ้า เปนตน) 

เพื่อใหชุมชนสามารถกําหนด

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ชุ ม ช น ที่

สนับสนุนโดยภาครัฐ โดยเปน

แผนที่ อิง กับบริบทและความ

ตองการของชุมชน 

กระทรวงตาง ๆ / องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น / คณะกรรมการลุม

นํ้า / องคกรพัฒนาเอกชน 

แกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปด

โอกาสใหชุมชนเขาถึงทรัพยากร

เพื่อการผลิตและยังชีพมากขึ้น 

(เชน กฎหมายที่เก่ียวของกับการ

จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ กฎหมาย

ที่เก่ียวของกับการคุมครองพื้นที่

สงวนในรูปแบบตาง ๆ เปนตน) 

เพื่อใหชุมชนสามารถเขาถึง

ทรัพยากรการผลิตไดดีขึ้น และ

สามารถนําใชทรัพยากรตาง ๆ 

เพื่ อสร างความเขมแข็ งของ

ชุมชนไดอยางเหมาะสม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม / กระทรวงเกษตรฯ / 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น /  

องคกรพัฒนาเอกชน 

ปรับปรุงการจัดการงบประมาณรัฐ

ที่มองประเด็นความเส่ียงซ่ึงมุงเนน

ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเพิ่ม

ประเ ด็นดานการพัฒนาความ

เขมแข็งชุมชน 

เพื่อใหเกิดการสรางขีด

ความสามารถของชุมชนในการ

รับมือกับความเส่ียงของการ

เปล่ียนแปลงในระยะยาวได

อยางยั่งยืน 

ภาครัฐ: ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะ 

จังหวัด  

 

จัดทําแผนรับมือโลกรอนที่มีมิติ

ของการมีสวนรวมของประชาชน 

บนฐานความตองการของทองถิ่น 

เพื่อใหเกิดการสรางขีด

ความสามารถของชุมชนในการ

รับมือกับความเส่ียงของภาวะ

สภาพอากาศรุนแรงและ         

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

ระยะยาวไดอยางยัง่ยืน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม / 

กระทรวงวทิยาศาสตร / สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ / 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น / 

องคกรพัฒนาเอกชน / องคกร
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ขอเสนอแนะ เปาหมาย หนวยงานที่อยูในขายที่เก่ียวของ 

อิสระดานการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศที่อาจมีการจัดตัง้ขึ้น 

 

 

ทั้งน้ี บทบาทของภาครัฐจะตองทําหนาที่ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ โดยมีเปาหมาย

เพื่อกระจายอํานาจสูพื้นที่ทองถิ่นเพื่อใหพลเมืองในทองถิ่นมีหลักประกันในการกําหนด ทิศทางการพัฒนา และสามารถ

เขาถึงทรัพยากรเพื่อการผลิตและยังชีพมากขึ้น อีกทั้งปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่นอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการใชงบประมาณของจังหวัด ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดจะตองมีบทบาทนําในการ

วางกรอบยุทธศาสตรจังหวัดและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนชุมชนทองถิ่นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรทองถิ่น 

นอกจากน้ัน ภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน และ/หรือ องคกรอิสระดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่อาจไดรับการ

จัดตั้งขึ้นจะตองรวมกันจัดทําแผนรับมือโลกรอนที่มีมิติของการมีสวนรวมของประชาชน บนฐานความตองการของ

ทองถิ่น 

การขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชนโดยจับประเด็นดานการสรางขีด

ความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของภาวะสภาพอากาศรุนแรงและการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในระยะยาวน้ี เนนที่การจัดตั้งองคกรเพื่อสรางองคความรูและถายทอดสูชมุชนผานภาคีเครือขายตาง ๆ เพื่อ

สนับสนุนการจัดตั้งกระบวนการวางแผนชุมชนระยะยาวและการทบทวนแผนที่ตอเน่ืองโดยชุมชนภายใตการสนับสนุน

ของภาครัฐ ตลอดจนการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนในบริบทของความยั่งยืนภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ ทั้งน้ีโดยการกําหนดเปาหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของสรางองคความรูดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ 

การประเมินความเส่ียงในบริบทของชุมชน ทําการถายทอดความรูสูชุมชน ตลอดจนทําการประเมินสถานการณอนาคต

ในบริบทของชุมชน โดยเปนการดําเนินการรวมกับชุมชน ซ่ึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

คณะกรรมการลุมนํ้าควรไดรับการทบทวนและสนับสนุนใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยู

ในปจจุบัน นอกจากน้ัน ขอเสนอแนะยังมุงเนนที่การจัดสรรทรัพยากรการผลิตที่จําเปนเพื่อสรางทางเลือกใหแกชุมชน

ในการสรางความเขมแข็ง และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงตาง ๆ ไดมากขึ้นภายใตกลไกสนับสนุนที่ยั่งยืน   ซ่ึง

จะตองมีการปรับปรุงแกไขระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนบทบาทของหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหสามารถสนับสนุน

กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยมีชุมชนเปนแกนนําไดอยางเหมาะสม 

 

5.2.5 สรุปและขอเสนอแนะ: ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรตอการขับเคล่ือนการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชน 

ประเด็นขอเสนอแนะกลไกและบทบาทของหนวยงานตาง ๆ ตอการสรางขีดความสามารถของชุมชนในการ

รับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ ขอเสนอนโยบายนํารองที่มี

ความสําคัญดังที่ไดกลาวมาขางตนน้ัน สามารถสรุปเปนขอเสนอเชิงยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชนโดยยอไดดังน้ี 

• ยุทธศาสตร 1: การสรางความตระหนักรูถึงความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศในอนาคต และ

แนวทางการจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม 
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วัตถุประสงค:    เพื่อใหชุมชนตระหนักถึงความเส่ียงที่ถูกขับดันโดยการเปล่ียนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นใน ระยะยาว และมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแนวทาง

ปฏิบัติตาง ๆ ที่ชุมชน / ครัวเรือน ใชบริหารจัดการความเส่ียง ตลอดจนแสวงหาแนวทางใหม ๆ ที่

สอดคลองกับบริบทของการเปล่ียนแปลงเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงในอนาคต โดยใชองคความรูดาน

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาว และวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงจากภาวะอากาศรุนแรง

และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทชุมชน ตลอดจนบูรณาการความรูดานการจัดการความเส่ียงจาก

หนวยงานตาง ๆ ในบริบทชุมชนโดยชุมชนเปนแกนกลาง 

เปาหมาย: ประชาชนทุกภาคสวน หนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 

แนวทาง: การสรางความรูเพื่อถายทอดใหชุมชนเกิดความตระหนักรูถึงความเส่ียงจากสภาพอากาศ

ทั้งปจจุบันและอนาคต โดยเปนการดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อใหชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของใช

ความรูน้ันในการหาทางเลือกตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน โดยเปนแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมกับ

สถานการณเส่ียงในอนาคตดวย 

มาตรการ: 

(1) สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง เพื่อศึกษาและประเมินความเส่ียงเชิงพื้นที่จากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคม 

(2) จัดตั้งหนวยงานรวบรวมนักวิเคราะห (Think-tank) ดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะห

และประเมินสถานการณดานความเส่ียงจากภาวะอากาศรุนแรงและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยาง

ตอเน่ือง 

(3) สรางนักวิจัยและเครือขายวิจัยดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจ

สังคมในทุกระดับ 

(4) สงเสริมผูรูในชุมชน (ปราชญชาวบาน) และผูนําชุมชน ใหดําเนินการศึกษาความเส่ียงเชิงพื้นที่จาก

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคม โดยดําเนินการรวมกับ

นักวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ 

(5) จัดทําหลักสูตรการศึกษาวาดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทชุมชน โดยบูรณาการความรูตาง 

ๆ ดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนผลกระทบและความเส่ียงเชิงพื้นที่จากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวของกับชุมชนลงใน

หลักสูตรการศึกษาในระดับตาง ๆ ของแตละพื้นที่  

• ยุทธศาสตร 2: การจัดตั้งกลไกสนับสนุนการวางแผนการจัดการความเส่ียงจากสภาพอากาศและการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของชมุชน 

วัตถุประสงค:   เพื่อใหชุมชนสามารถกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเส่ียงจาก

อากาศ และเพื่อใหเกิดการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยครอบคลุมถึงบริบทที่เปล่ียนแปลงในระยะยาวจาก

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

เปาหมาย: ประชาชนทุกภาคสวน หนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 

แนวทาง: นําใชเทคโนโลยีเพื่อสรางและเผยแพรขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการสนับสนุนการตัดสินใจ

ของชุมชน ตลอดจนรวบรวมขอมูลและจัดตั้งกลไกเพื่อรวบรวมขอมลูตาง ๆ เพื่อสังเคราะหขึ้นเปนความรู

5-38 
 



 

เพื่อเผยแพรใหแกชุมชน และใหการสนับสนุนดานเทคนิคที่จําเปนเพื่อใหชุมชนสามารถกําหนดรูปแบบ

วิธีการดําเนินการตาง ๆ ในการบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นได ตลอดจนปรับวิถีชีวิตหรือทิศ

ทางการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตอยางเหมาะสม 

มาตรการ: 

(1) สรางเครือขายการเตือนภัยจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยการคาดการณสภาพอากาศ

ระยะปานกลางลวงหนารายฤดูกาล ไดแก แนวโนมการกระจายตัวของฝนที่ไมเหมาะสมแกการ

เพาะปลูก การขยับเล่ือนของการเร่ิมตนของฤดูฝน และภาวะฝนทิ้งชวงระหวางฤดูเพาะปลูก ปริมาณ

ฝนในรอบป ความแปรปรวนของอุณหภูมิในชวงเวลาตาง ๆ ของป สภาพมรสุมประจําฤดู สภาวะ

อากาศรุนแรง ภาวะฝนตกหนักในคาบเวลาส้ัน ๆ (นํ้าทวม – ดินถลม) / พายุ เปนตน และทําการ

การส่ือสารเตือนภัยโดยพิจารณาถึงชองทางและรูปแบบของการส่ือสารที่เหมาะสมตามบริบทของ

ชุมชนประเภทตาง ๆ  

(2) รวบรวมการจัดการความเส่ียงจากสภาพอากาศตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมที่มีอยูแลวมาส่ือสาร เพื่อสราง

เปนบทเรียน และเปนฐานขอมูล ซ่ึงสามารถใชประกอบการจัดทํานโยบาย/แผนการพัฒนาชุมชน 

(6) สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมไดเขามีสวนสนับสนุนการประเมินความเหมาะสม

ของแผนการพัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค (เชน การพัฒนาระบบชลประทาน เขื่อน คันก้ันนํ้า 

เปนตน) ในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน

อนาคต เพื่อปรับแผนใหเหมาะสม 

• ยุทธศาสตร 3: การจัดตั้งกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนการปรับตัวของพื้นที่ และ/หรือ ภาคสวนใน

การลดภาวะลอแหลมเปราะบางตอความเส่ียงจากสภาพอากาศในอนาคต 

วัตถุประสงค:    เพื่อใหชุมชนมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการขับเคล่ือนการดําเนินการตาง ๆ หรือ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

และสามารถดําเนินการไดภายใตระเบียบและขอกฎหมายโดยมีหนวยงานผูมีหนาที่ชัดเจนในการใหการ

สนับสนุน 

เปาหมาย: หนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 

แนวทาง: จัดตั้งกลไกสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เหมาะสม ซ่ึงชุมชนสามารถ

นําไปพัฒนาและประยุกตใชเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงจากสภาพอากาศได ตลอดจนทบทวนและแกไข

ระเบียบกฎหมายในดานการบริการจัดการทรัพยากรเพื่อความเขมแข็งของชุมชน 

มาตรการ: 

(1) ปรับปรุงการเขาถึงแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตในรูปแบบใหมที่ลดภาวะเส่ียงจากสภาพอากาศ 

ตลอดจนแหลงทุนเพื่อใชในการพฒันาทองที่ หรือ ครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ

กับภาวะเส่ียงจากสภาพอากาศ เชน กองทุนชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เปนตน 

(2) ปรับปรุงการจัดการงบประมาณรัฐโดยเนนประเด็นดานการพัฒนาความเขมแข็งชุมชน 

(3) พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารความเส่ียงชุมชน เชน การประกันภัยสําหรับผูมีรายไดต่ํา หรือ

ประกันความเส่ียงจากสภาพอากาศตอพืชผลการเกษตร เปนตน 
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(4) แกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหชุมชนเขาถึงทรัพยากรเพื่อการผลิตและยังชีพมากขึ้น 

(เชน กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ กฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองพืน้ที่

สงวนในรูปแบบตาง ๆ เปนตน) 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรที่ไดสรุปขึ้นน้ี เนนถึงการสรางขีดความสามารถใหกับชุมชนโดยการมองวาเปน

กระบวนการที่ตอเน่ืองและขับเคล่ือนโดยชุมชน โดยที่ภาครัฐใหการสนับสนุนในกรอบการดําเนินการ โดยมีเปาหมายที่

จะนําชุมชนไปสูสังคมที่สามารถเขาใจถึงประเด็นปญหาในระยะยาวตลอดจนโอกาสใหม ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถ

วางยุทธศาสตรชุมชนบนฐานของความรู (Knowledge-based society) โดยชุมชนเปนผูมีสวนกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการตาง ๆ ในการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่ ในแตละชวงเวลา และ

พิจารณาในกรอบเงื่อนเวลาของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงการดําเนินยุทธศาสตรเหลาน้ีอาจเร่ิมจากการจัดตั้ง

จังหวัดนํารอง และ/หรือ การจัดตั้งโครงการประเมินความเส่ียง ภาวะลอแหลมเปราะบาง และแนวทางการปรับตัวขึ้น

อยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมสูง 

 

5.3 กรอบการวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจตอการดําเนินการปรบัตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 

ในระยะที่ผานมา การศึกษาเร่ืองการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดรับความสนใจจากหลายภาค

สวน โดยเฉพาะอยางยิ่งทามกลางกระแสที่คาดการณกันวาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรง

มากขึ้นเร่ือย ๆ ในอนาคต โดยสงผลใหภาวะอากาศแปรปรวนมากขึ้น ปริมาณและรูปแบบการกระจายตัวของฝน

เปล่ียนไป เกิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิสูงสุดหรือต่ําสุดในแตละชวงฤดูกาล และการขยับเล่ือนฤดูกาล เปนตน 

นอกจากน้ี เปนที่ประจักษวาในปจจุบันมนุษยยังไมสามารถหาทางที่จะหยุดยั้งหรือหลีกเล่ียงมิใหการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและการพัฒนา ดวยเหตุน้ี สังคมจึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับ

สภาวการณในอนาคตเพื่อลดความเส่ียงเพื่อใหชุมชนและภาคสวนตาง ๆ มีความเขมแข็งและทนทานตอสถานการณ

อนาคต อีกทั้งมีความมั่นใจวาสังคมจะยังคงสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม  

ในระยะเวลาสิบกวาปที่ผานมาน้ี ประเทศไทยไดมีการศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว

ตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยางตอเน่ือง ซ่ึงสวนหน่ึงก็เปนการศึกษาเพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปใชประกอบการวาง

นโยบายและแผนดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ แตอยางไรก็ดี ก็ยังไมปรากฏแผนการขับเคล่ือนการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่จะสงผลใหภาคสวนหรือสังคมหรือชุมชนมีความมั่นคงทนทานตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใหพบเห็นไดมากนัก ทั้งน้ีประเด็นปญหาหน่ึงอาจจะ

เน่ืองมาจากกรอบการตัดสินใจที่จะเลือกดําเนินการในแผนการปรับตัวน้ันยังไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับบริบทของ

การเปล่ียนแปลงในระยะยาวซ่ึงมีความไมแนนอนเปนพื้นฐานของการคาดการณอนาคต 

ประเด็นสําคัญที่ควรจะตองพิจารณาก็คือ เน่ืองจากการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนเร่ืองที่

จําเปนตองมองไปในอนาคตระยะไกลใหสอดคลองกับกรอบเวลาของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และความไมแนนอน

น้ันเปนธรรมชาติของอนาคตระยะยาว ดังน้ัน การผนวกความไมแนนอนของอนาคตระยะยาวเขาเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการตัดสินใจปรับตัวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง บทความในสวนน้ีจึงใหความสําคัญกับการทบทวนงานศึกษาและ

กรอบแนวคิดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการตัดสินใจภายใตความไมแนนอน (Decision-making under Uncertainty) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อประยุกตวิธีการประเมินความคุมคาในการตัดสินใจปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
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ภายใตกรอบความไมแนนอนของอนาคต พรอมทั้งนําเสนอกรณีของการปรับตัวของระบบปลูกขาวในทุงระโนด จังหวัด

สงขลาเปนตัวอยางประกอบคําอธิบาย เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น 

การที่จะผลักดันใหการวางแผนและการขับเคล่ือนแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอยาง

เปนรูปธรรมแลวกาวตอไปขางหนาไดน้ัน อาจจะขึ้นอยูกับการทําความเขาใจกับกรอบแนวคิดใหม ๆ และนําเทคนิคการ

ตัดสินใจภายใตสถานการณที่มีความไมแนนอนมาใชประกอบกระบวนการวางแผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายแนวทาง โดยแนวทางหน่ึงอาจจะเปนการใชหลักการ Robust Decision Making 

ซ่ึงทางนักวิจัยที่ Rand Corporation ที่สหรัฐอเมริกาไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชประกอบการวางนโยบายสาธารณะมา

ประยุกตใชกับการวางแผนการปรับตัว แนวทางน้ีเปนการพยายามหาความเปนไปไดของสภาพการณอนาคตที่

หลากหลาย และหาทางเลือกเชิงนโยบายหรือแผนงานที่จะสนองตอบตอสถานการณอนาคตทั้งหลายน้ีใหไดมากที่สุด 

และคัดกรองสถานการณที่แผนงานน้ัน ๆ ไมสามารถบรรลุเปาหมายไดมาวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหแผนการน้ันไม

บรรลุเปาหมาย โดยอาจจะผานกระบวนการหารือกับผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในการขับเคล่ือน

แผนน้ัน ๆ แตเทคนิคน้ีก็เปนเทคนิคที่มีความซับซอนพอสมควร  

อีกแนวทางหน่ึงที่มีความซับซอนนอยกวา ซ่ึงทางชุดโครงการการศึกษาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกําลังพยายามประยุกตใชในโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินอยูน้ีคือ การ

พยายามทําความเขาใจถึงผลได-ผลเสียของการดําเนินการหรือการที่ไมดําเนินการภายใตสถานการณอนาคตที่อาจจะ

เกิดหรือไมเกิดก็ได ดังรูปตอไปน้ี 

 

 

รูปที่  5.3 กรอบการวิเคราะหเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจตอสถานการณที่มีความไมแนนอน 

 

ภายใตกรอบการวิเคราะหน้ี แผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตภายใตภาพฉายอนาคต 

(ซ่ึงอาจจะพิจารณาหลายแนวทาง) ควรจะตองใหผลตอบแทนไมนอยกวาการดําเนินการไปตามสถานภาพในปจจุบัน 

ซ่ึงอาจพิจารณาภายใตเงื่อนไขทั้งปจจุบันและอนาคต โดยอาจคํานวณเปนตัวเงินหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ

ประเมินออกมาในรูปแบบอ่ืนที่สามารถเปรียบเทียบกันได และพิจารณาถึงความเส่ียงในอนาคตจากการคาดการณ

ความสูญเสียจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปรียบเทียบกับความสูญเปลาในการลงทุน ซ่ึงถาหากผล

การประเมินการสูญเสียโอกาสหรือความสูญเปลาในการลงทุนน้ันไมสูงมากนัก แตการคาดการณความสูญเสียจากการ
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ไมดําเนินการใด ๆ อาจจะสูงกวามาก การดําเนินการปรับตัวก็อาจจะมีความคุมคาแกการลงทุนเพื่อสรางความมั่นคง

ใหแกสังคม ทั้งน้ีการจัดตั้งกรอบการวิเคราะหที่เหมาะสมขึ้นน้ีอาจเปนทางหน่ึงที่จะชวยผลักดันใหการตัดสินใจ

ขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมไดมากขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี 

อน่ึง การสงเสริมใหชุมชนและภาคสวนตาง ๆ เกิดความสนใจที่จะขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมน้ัน แนวทางในการปรับตัวจะตองสรางประโยชนในปจจบุันและอนาคตทั้งในกรณีที่เกิด

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหรือกรณีที่ไมเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ทั้งน้ี เพื่อที่จะสามารถกําหนดความคุมคาของ

การดําเนินการปรับตัวได การที่เอาประเด็นอนาคตเปนที่ตั้งอยางเดียวจะสงผลใหการวางแผนการปรับตัวเกิดขึ้นเปน

รูปธรรมไดยากเน่ืองจากความไมแนนอนของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 

5.3.1 การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการตัดสินใจภายใตความไมแนนอน 

ดังที่ไดกลาวมาแลว การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันเปนการวางแผนตอการเปล่ียนแปลงใน

ระยะยาวซ่ึงภูมิอากาศอาจจะเปล่ียนแปลงไปจากปจจุบัน โดยมีเปาหมายเพื่อใหสังคมสามารถรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดดีขึ้น (resilience) และเพื่อใหแผนงานตาง ๆ ยังคงสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตการ

เปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น (robust) การวางแผนในลักษณะดังกลาวจะตองคํานึงถึงความไมแนนอนของอนาคตเขาไว

ดวย ซ่ึงความไมแนนอนน้ีอาจเปนไดทั้งความไมแนนอนของการคาดการณภูมิอากาศอนาคต และ/หรือ พลวัตของ

สภาพเศรษฐกิจสังคมซ่ึงอาจจะเปล่ียนบริบทของการปรับตัวไปโดยส้ินเชิง แตกรอบวิธีการตัดสินใจในการวางแผนที่ผูที่

มีหนาที่วางแผนงานตาง ๆ ในประเทศไทยคุนเคยกันอยูน้ัน ตองการความแนนอนของสถานการณอนาคตเปนพื้นฐาน

ของการวางแผน ซ่ึงเปนเร่ืองที่เปนไปไมไดในการคาดการณอนาคตระยะยาวโดยเฉพาะในบริบทของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศซ่ึงอาจจะตองคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกหลายสิบปขางหนา ดังน้ัน ประเด็นที่ผูเขียนไดเคยพบ

เห็นในเวทีของการรับฟงความคิดเห็นตอการรายงานผลการศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนการ

ประเมินผลกระทบและแนวทางการปรับตัวในหลาย ๆ คร้ังที่ผานมาน้ันก็คือ คําถามที่วา การเปล่ียนแปลงในอนาคต

ตามผลการศึกษาน้ีจะเกิดขึ้นจริงหรือเปลา? และเมื่อผูที่ทําการศึกษาไมสามารถใหคําตอบที่แนนอนไดก็ทําใหการวาง

แผนการปรับตัวเดินเขาสูทางตัน  

ประเด็นหน่ึงที่เราจะตองทําความเขาใจกันก็คือ แมวาการคาดการณอนาคตที่ใชประกอบการวางแผนการ

ปรับตัวน้ีจะอยูบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร และ/หรือ หลักการในการทําภาพฉายอนาคตหลากหลาย

เทคนิคก็ตาม แตวิธีการทั้งหลายน้ันก็เปนเพียงการทําภาพอนาคตใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นโดยคํานึงจากผลสืบเน่ือง

ของเงื่อนไขหลาย ๆ ประการที่เปนปจจัยที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอนาคตขึ้น (ตัวอยางเชน ในกรณีของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็คือ ปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต) ซ่ึงเงื่อนไขที่จะ

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเหลาน้ันสวนหน่ึงก็เปนเงื่อนไขที่สมมุติขึ้น อันเปนที่มาของความไมแนนอนของสถานการณ

อนาคตที่ทําการคาดการณขึ้น ดังน้ันการใชกรอบแนวคิดเดิม ๆ ในการวางแผน ซ่ึงใชแนวคิดแบบการทํานายใหชัดเจน

เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ (predict-then-act) อันตองการเงื่อนไขที่มีความแนนอนเปนฐานของการวางแผนมาใชในการวาง

แผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจึงเปนอุปสรรคหน่ึงของการขับเคล่ือนแผนการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เน่ืองจากการสรางความแนนอนขึ้นจากความไมแนนอนน้ันเปนเร่ืองที่เปนไปไมได 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตแฝงดวยความไมแนนอนหลายประเภท ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน 2 

ประเภทหลัก คือ ความไมแนนอนของปจจัยทางดานวิทยาศาสตร และความไมแนนอนทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

สําหรับความไมแนนอนประเภทแรกน้ัน เกิดจากการขาดองคความรูที่ครบถวนสมบูรณเก่ียวกับระบบภูมิอากาศ 
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(Climate System) ซ่ึงอาจมีผลมาจากการที่ผลการจําลองภูมิอากาศในอนาคตโดยใชแบบจําลองขึ้นอยูกับปจจัยนําเขา

และคาพารามิเตอรตาง ๆ เมื่อปจจัยเหลาน้ีเปล่ียนแปลงไป ผลการทําภาพฉายอนาคตภูมิอากาศก็ยอมเปล่ียนแปลงไป

เชนกัน นอกจากน้ี ความไมแนนอนยังเกิดจากการที่ไมสามารถคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาได

อยางแมนยํา ดวยเหตุน้ี นักวิทยาศาสตรจึงไมสามารถสรุปไดอยางแนชดัวาแนวโนมภูมอิากาศในอนาคตจะเปนอยางไร 

จึงนิยมแสดงผลการคาดการณภูมิอากาศในอนาคตจากการใชแบบจําลองภูมิอากาศที่หลากหลาย เพื่อใหเห็นทิศทาง

และแนวโนมของความเส่ียงในอนาคตและนําไปสูการกําหนดกลยุทธในการปรับตัวเพื่อใหสามารถจัดการความเส่ียงใน

อนาคตไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ี ความไมแนนอนของภูมิอากาศในอนาคตยังเกิดจากการขาดความรูเก่ียวกับ

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศตอเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic System) ของประเทศ ซ่ึงสวนหน่ึง

อาจมีผลมาจากการขาดความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของระบบเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งพลวัตของสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมซ่ึงอาจจะเปล่ียนบริบทของการปรับตัวไปโดยส้ินเชิง  

ภาวะความไมแนนอนของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตเปนอุปสรรคสําคัญประการหน่ึงตอการ

ตัดสินใจดานตาง ๆ ทั้งการกําหนดนโยบายสาธารณะ การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การดําเนินการของภาคธุรกิจ 

รวมถึงการตัดสินใจปรับตัวเพื่อใหสามารถรับมือกับสถานการณที่อาจเปล่ียนไป ถาหากการตัดสินใจตาง ๆ เหลาน้ี

ตองการความแนนอนของสถานการณในอนาคตเปนพื้นฐาน การวางแผนและการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ก็จะเผชิญทาง

ตัน  

ประเด็นดังกลาวเปนที่มาของการแสวงหาเคร่ืองมือใหม ๆ ที่เนนเทคนิคการตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไม

แนนอนมาใชประกอบการวางแผน โดยเคร่ืองมือดังกลาวจะชวยใหภาคสวนตาง ๆ สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของ

ขอเท็จจริง (Informed Decision) (Heal and Millner, 2013) เมื่อประยุกตแนวคิดดังกลาวในบริบทของการปรับตัวตอ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต จําเปนจะตองผนวกประเด็นดานความไมแนนอนไวกับการวิเคราะหทางดาน

เศรษฐศาสตร เชน การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของกลยุทธในการปรับตัวตาง ๆ เปนตน เน่ืองจากการปรับตัว

ตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนมาตรการระยะยาว ซ่ึงหมายความวาตนทุนและผลประโยชนของการปรับตัวเกิดขึ้น

ในอนาคต (Etner et al, 2012) 

กรอบแนวคิดการตัดสินใจภายใตภาวะความไมแนนอนมีอยูหลายแนวทาง เชน แนวทาง Robust Decision 

Making (RDM) แนวทางการตัดสินใจเพื่อรับมือกับความเส่ียงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster Risk 

Management) เปนตน หลักการ RDM ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย Rand Corporation ซ่ึงเปนสถาบันคลังสมองที่มี

ชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา แนวทางน้ีเปนการพยายามหาความเปนไปไดของสภาพการณอนาคตที่

หลากหลาย (Scenario Analyses) พรอมทั้งหาทางเลือกหรือกลยุทธที่จะสนองตอบตอสถานการณในอนาคตทั้งหลาย

ไดดีที่สุด เน่ืองดวยวิธีการ RDM ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธภายใต

สถานการณหรือภาพฉายอนาคตตาง ๆ ดังน้ัน นักวิจัยจึงสามารถที่จะทราบวาแผนกลยุทธใดมีประสิทธิภาพและ

ทนทาน (Robust) ตอสถานการณการเปล่ียนแปลงในอนาคตและกลยุทธใดไมเหมาะสม (RAND, 2013) 

ขั้นตอนในการทํา RDM ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การวางโครงสรางการตัดสินใจ (Decision 

Structuring) 2) การสรางกรณีศึกษา (Case Generation) 3) การสรางฉากทัศนหรือสถานการณในอนาคต (Scenario 

Discovery) และ 4) การวิเคราะหขอดีและขอเสียของกลยุทธ (Trade-off analysis) (รูปที่ 5.4) จากขั้นตอนการสราง

ฉากทัศน นักวิจัยอาจคนพบฉากทัศนซ่ึงทําใหเห็นความเปราะบาง (Vulnerabilities) หรืออาจจะทําใหคนพบทางเลือก

หรือกลยุทธใหม ๆ ซ่ึงในกรณีน้ี จะยอนไปที่ขั้นตอนการวางโครงสรางการตัดสินใจใหมอีกคร้ัง ผลลัพธสุดทายที่ได

หลังจากเสร็จส้ินการวิเคราะหขอดี-ขอเสียคือกลยุทธที่มีความทนทานตอสถานการณในอนาคต (Robust Strategy)  
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รูปที่ 5.4  กระบวนการดําเนินการซํ้าของชุดคําส่ังภายใตวธิีการ Robust Decision making (RDM) 

(ที่มา: RAND, 2013) 

 

ในระยะที่ผานมา หลายหนวยงานไดประยุกตใชวิธีการ RDM ในการวางแผนการตัดสินใจภายใตภาวะความ

ไมแนนอนในอนาคตที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ยกตัวอยางเชน องคกรดานทรัพยากรนํ้าและบริษัทที่บริหาร

จัดการนํ้ามีการนําวิธีการ RDM ในกระบวนการวางแผนสําหรับอนาคต โดยคํานึงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศตอปริมาณนํ้าฝนและปริมาณนํ้าทา และใชแบบจําลองภูมิอากาศตาง ๆ ในการจัดการความไมแนนอนที่เกิด

จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เชน Global Climate Models (GCM) ซ่ึงแบบจําลองดังกลาวแสดงใหเห็นสภาพความ

เปราะบางของพื้นที่ตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ตัวอยางหน่ึงของการประยุกตใชแนวคิดและเทคนิค RDM ในการตัดสินใจวางนโยบายสาธารณะ ไดแก 

องคกร Inland Empire Utilities Agency (IEUA) ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานนํ้าทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการวางแผนการจัดการนํ้าในเมือง (Urban Water Management Plan: UWMP) และตั้งเปา

ที่จะเพิ่มความตองการในการใชนํ้าบาดาลและการนํานํ้ากลับมาใชใหม ในป ค.ศ. 2007 Rand Corporation ไดตกลงให

ความรวมมือกับทาง IEUA ในวางแผนการจัดการนํ้าในเมือง โดยใชโปรแกรม Water Evaluation and Planning 

(WEAP) ในการวิเคราะหความสามารถในการจัดการนํ้าของ IEUA ภายใตสถานการณอนาคตและฉากทัศนจํานวนมาก 

โดยแตละฉากทัศนขึ้นอยูกับความสามารถของ IEUA ในการบรรลุเปาหมาย ตนทุนในการนําเขานํ้า และการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีในอนาคต (รูปที่ 5.5) จุดแตละจุดในรูปที่ 5.5 แสดงตนทุนรวมของแผน โดยคํานึงถึงคาปจจุบันสุทธิ

ของตนทุนในการดําเนินการ จากการวิเคราะหดังกลาว ทําใหทราบวามี 120 กรณีที่ตนทุนรวมสูงกวาตนทุนที่ประมาณ

การไวอยางนอยรอยละ 20 ซ่ึงพื้นที่สีเทาในรูปที่ 5.5 แสดงการวางแผนที่ผิดพลาด นอกจากน้ี ยังสามารถวิเคราะห

ปจจัยที่สงผลใหตนทุนในการดําเนินการสูงกวาที่คาดการณ อาทิ ปริมาณนํ้าฝนที่ลดลงอยางนอยรอยละ 10 การลดลง

ของปริมาณฝนเฉล่ียที่สะสมในชั้นดิน (Aquifers) อยางนอยรอยละ 3 เปนตน ในกรณีที่ปริมาณนํ้าฝนเปนไปตาม

เงื่อนไขดังกลาว IEUA จะตองเผชิญกับสถานการณที่ตนทุนในการดําเนินโครงการ UWMP ที่สูง แตในกรณีอ่ืน ๆ แผน

ที่วางไวไมไดรับผลกระทบ (RAND, 2013) 
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Scenario Discovery 

 Case Generation  Trade-off Analysis New Options 

Scenarios that illuminate 

vulnerabilities 

Robust Strategy 
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รูปที่ 5.5  ผลการดําเนินการทางดานการบริหารจัดการนํ้าในเมอืงของ IEUA ภายใตสถานการณในอนาคต 

(ที่มา: RAND, 2013) 

 

กรอบการวิเคราะหดังกลาวชวยผูบริหารของ IEUA ในการกําหนดแผนกลยุทธในการปรับตัวระยะยาว 

(Adaptive Plan) ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 25 ป โดยทําใหทราบวาควรดําเนินมาตรการอะไรกอนและควรตัดมาตรการ

ใดออกไป อยางไรก็ดี จะมีการทบทวนแผนกลยุทธในการปรับตัวทุก ๆ 5 ป โดยเปรียบเทียบตัวเลขอุปสงคและอุปทาน

ของนํ้ากับตัวเลขคาดการณ  

นอกจากแนวทางของ RDM แลว พบวาการตัดสินใจลงทุนในการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มีบริบทของ

การตัดสินใจภายใตภาวะความไมแนนอนเชนเดียวกัน บริษัท FM Global ไดทําการศึกษาวาเหตุใดบางองคกรหรือภาค

ธุรกิจจึงตัดสินใจไมลงทุนเพื่อลดความเส่ียงหรือปองกันความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติทั้ง ๆ ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมของภัยธรรมชาติก็ตาม การศึกษาดังกลาวพบวาปจจัยทางดานจิตวิทยามี

ความสําคัญตอการตัดสินใจของมนุษย บางคนมีความเชื่อวาเหตุการณราย ๆ จะไมเกิดขึ้นกับตัวเขาอยางแนนอน 

(Steve Timmons ใน FM Global.  2010)  นอกจากน้ี Michael Topf พบวาปจจัยที่อธิบายวาทําไมมนุษยถึงตัดสินใจ

ไมทําอะไรเลยเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมีดังน้ี 

• ความเชื่อที่วา “เหตุการณราย ๆ จะไมเกิดขึ้น” 

• ความเชื่อที่วา “ถึงแมเหตุการณที่ไมดีหรือภัยพิบัติจะเกิดขึ้น เหตุการณดังกลาวจะกระทบบุคคลอ่ืน ตัว

เราเองจะไมไดรับผลกระทบ” 

• ความเชื่อที่วา “ในกรณีที่ตัวเราเองไดรับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ จะไดรับความเสียหายเพียง

เล็กนอยเทาน้ัน” 

• ความเชื่อที่วา “เมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึน้ไปแลว โอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกลนาจะนอย

มาก” 

ความเชื่อในลักษณะตาง ๆ ดังที่กลาวไวขางตนเปนตัวอยางปจจัยที่เชื่อมโยงกับการประเมินคาความเส่ียงต่ํา

เกินไป (Risk Underestimation) ซ่ึงมีผลทําใหประชาชนทั่วไปหรือภาคธุรกิจตัดสินใจไมลงทุนในการปองกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ นอกจากปจจัยเหลาน้ีแลว การศึกษาของ FM Global ยังพบวาเน่ืองจากการลงทุนเพื่อลดความเส่ียงตอ

ภัยธรรมชาติในอนาคตส้ินเปลืองเวลามากและใชเงินลงทุนสูง ในขณะที่ใชเวลานานกวาที่จะเห็นผลประโยชนอยางเปน

รูปธรรม สงผลใหประชาชน องคกร หรือบริษัทตาง ๆ ตัดสินใจลงทุนในดานอ่ืน ๆ ที่เห็นผลเร็วในระยะเวลาอันส้ัน โดย

5-45 
 



 

เล่ือนการตัดสินใจปองกันภัยธรรมชาติออกไปกอน (Procrastination) อีกทั้ง ประโยชนของการลงทุนเพื่อปองกันภัย

ธรรมชาติน้ันขึ้นอยูกับการเกิดเหตุการณภัยพิบัตใินอนาคต ในกรณีที่ภัยพิบัติไมเกิดขึ้น หมายความวาเม็ดเงินตาง ๆ ที่

ลงทุนไปอาจจะสูญเปลา (Wasted Investment) ศาสตราจารย Howard Kunreuther ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานศาสตรแหง

การตัดสินใจและการวิจัยนโยบายสาธารณะแหง Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania ไดกลาวถึงการ

ตัดสินใจลงทุนเพื่อปองกันภัยทางธรรมชาติใน FM Global (2010) ดังน้ี 

 

“Many property owners focus on what they consider to be high upfront costs  

associated with loss prevention, and fail to consider that these investments  

can provide financial value over a very long period of time.” 

 

บทเรียนสําคัญที่ไดจากการทบทวนงานศึกษาตาง ๆ ขางตน พบวาการวางแผนและการตัดสินใจเตรียมการ

เพื่อรองรับสถานการณในอนาคตที่มีความไมแนนอนสูงน้ัน ไมควรใชกรอบแนวคิดเดิม ๆ ซ่ึงเนนการทํานายใหชัดเจน

เพื่อหาแนวทางการปฏิบัต ิเน่ืองจากการสรางความแนนอนขึ้นจากความไมแนนอนน้ันเปนเร่ืองที่เปนไปไดยาก ดังน้ัน 

การวางแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซ่ึงมีความไมแนนอนสูง ควรประยุกตกรอบ

แนวคิดหรือเทคนิคการตัดสินใจภายใตสถานการณที่มีความไมแนนอน เชน RDM หรือการลงทุนเพื่อปองกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ มาใชประกอบการวางแผนการปรับตัว  

กรอบแนวคิดอีกแบบหน่ึงที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการตัดสินใจตอการดําเนินการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนกรอบแนวคิดที่มีที่มาจากกลุมนักวางแผนดานการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ โดยมี

พื้นฐานจากการพยายามทําความเขาใจถึงผลดี (Benefits) และผลเสีย (Costs) หรือส่ิงที่จะไดรับ (Gain) และส่ิงที่

สูญเสีย (Loss) ของการดําเนินการตอสถานการณอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไมเกิดขึ้นก็ได (รูปที่ 5.6) 

 

 

รูปที่ 5.6  กรอบแนวคิดการตัดสินใจปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตภายใตความไมแนนอน 
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จากกรอบแนวคิดซ่ึงแสดงไวในรูปที่ 5.6 เปนที่นาสังเกตวาถาเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตแต

ยังคงดําเนินการไปตามสถานภาพปจจุบัน (Business-as-usual: BAU) จะตองเผชิญความสูญเสียที่เกิดจากผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เชน ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายจากการขาดแคลนนํ้าหรือนํ้าทวม เปน

ตน อยางไรก็ดี กลยุทธในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตควรทําใหผลตอบแทนสุทธิซ่ึงเกษตรกร

ในทุงระโนดไดรับไมนอยกวาการเลือกที่จะไมดําเนินใด ๆ เลยหรือไมปรับตัว ทั้งน้ี เพื่อสรางแรงจูงใจและผลักดันให

การตัดสินใจในการดําเนินการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ประเด็นที่ควรให

ความสําคัญคือการลดการสูญเสียโอกาสหรือความสูญเปลาในการลงทุนเมือ่ตัดสินใจปรับตัวแลวแตปรากฏวาภูมิอากาศ

ในอนาคตไมมีการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงไมไดเพิ่มขึ้น ถาสามารถทําใหไมมีการสูญเปลาในการลงทุนเลยแตกลับ

กลายเปนไดรับผลกําไรที่เพิ่มขึ้น (Win-Win Strategy) จะชวยทําใหมีแรงจูงใจในการปรับตัวมากยิ่งขึ้น  

 

5.3.2 กรณีศึกษาการปรับตัวของระบบปลูกขาวในทุงระโนดตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงตัวอยางการผนวกกรอบแนวคิดการตัดสินใจภายใตสถานการณที่มีความไมแนนอนกับ

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ จึงอางอิงงานการศึกษา “โครงการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรปลูกขาว

ในทุงระโนดตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” ซ่ึงอยูภายใตชุดโครงการการศึกษาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยโครงการดังกลาวใชระบบปลูกขาวบริเวณทุงระโนด จังหวัด

สงขลา เปนกรณีศึกษา 

พื้นที่ทุงระโนดเปนอูขาวอูนํ้าสําคัญของจังหวัดสงขลาและภาคใตตอนลาง ในอดีต การทํานาขาวในทุงระโนด

เส่ียงตอปญหานํ้าทวมในฤดูฝนและปญหาการขาดแคลนนํ้าจืดและนํ้าเค็มในชวงฤดูแลง เพื่อจัดการกับปญหานํ้าทวม ที่

ผานมา เกษตรกรปลูกขาวในทุงระโนดไดมีการปรับตัวโดยการเล่ือนปฏิทินปลูกขาว จากที่เคยหวานขาวในชวงเดือน

ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เปล่ียนมาหวานขาวในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนชวงหลังนํ้าลด 

อยางไรก็ดี การขยับเล่ือนปฏิทินปลูกขาวสงผลใหระบบปลูกขาวในทุงระโนดตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนนํ้าและ

นํ้าเค็มมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการปลูกขาวนาปรังขยับเขาไปในฤดูแลงมากขึ้น สงผลใหปริมาณนํ้าจืดสําหรับปลูกขาวนา

ปรังมีไมเพียงพอ ทําใหผลผลิตขาวไดรับความเสียหาย  

จากการทําภาพฉายอนาคตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการวิเคราะหปญหาการรุกลํ้าของนํ้าเค็มใน

ทะเลสาบสงขลาโดยใชแบบจําลอง พบวาเมื่ออุณหภูมิบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนในอนาคตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

และระยะเวลาที่มีอากาศรอนยาวนานมากขึ้น อัตราการระเหยของนํ้าในทะเลสาบสงขลามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โอกาสที่

นํ้าเค็มรุกไปยังทะเลสาบตอนบนจะมีมากขึ้น และระยะเวลาที่ไมสามารถใชนํ้าจากทะเลสาบตอนบนสําหรับทํานาปรังจะ

ยาวนานขึ้น ดังน้ัน ระบบปลูกขาวในทุงระโนดมีแนวโนมที่จะเส่ียงตอปญหาขาดแคลนนํ้าและนํ้าเค็มมากยิ่งขึ้นใน

อนาคต คําถามที่เกิดขึ้นคือระบบเกษตรในทุงระโนดจะปรับตัวหรือพลิกโฉมอยางไรเพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาการ

รุกลํ้าของนํ้าเค็ม ลดการพึ่งพานํ้าจืด และทําใหเกษตรกรในทุงระโนดมีรายไดที่ดีขึ้น  

โครงการฯ เสนอทางเลือกเพื่อการปรับตัวของระบบเกษตรในทุงระโนดไว 3 ทางเลือก ไดแก ทางเลือกที่

หน่ึง การทําไรนาสวนผสมบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์และการปลูกขาวพันธุดีและพริกเขียวมันบนพื้นที่เชา ทางเลือกที่สอง 

การปลูกขาวมูลคาสูงแบบอินทรียในฤดูฝนและปลูกถั่วเขียวอินทรียในชวงฤดูแลง และทางเลือกที่สาม การแบงพื้นที่

เพื่อเล้ียงโคเน้ือ การปลูกหญาเล้ียงสัตว และการปลูกขาวมูลคาสูง  

จากการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนพบวาการที่เกษตรกรในทุงระโนดปรับเปล่ียนมาทําไรนาสวนผสมบน

พื้นที่ซ่ึงเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ อีกทั้งปลูกขาวพันธุดีและพริกเขียวมันบนพื้นที่นาเชา จะสงผลใหรายไดสุทธิเฉล่ียในรอบ 
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10 ป ของอําเภอระโนดเทากับ 2,526,398,204 บาทตอป หรือประมาณ 192,672 บาทตอครัวเรือนตอป สําหรับ

ผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินการตามแนวทางของทางเลือกที่สองน้ัน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวารายไดสุทธิเฉล่ียใน

รอบ 10 ปของอําเภอระโนดอยูที่ 781,720,451 บาทตอป หรือคิดเปน 109,690 บาทตอครัวเรือนตอป รายไดสุทธิเฉล่ีย

ในรอบ 10 ปของอําเภอระโนดภายใตทางเลือกที่สามเทากับ 1,433,636,542 บาทตอป หรือประมาณ 203,638 บาทตอ

ครัวเรือนตอป 

 เปนที่นาสังเกตวาการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวในทุงระโนดปรับตัวตอการรุกลํ้าของนํ้าเค็มที่มีแนวโนมที่

จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตเมื่อมีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ัน คําถามที่พบบอยคร้ังคือเหตุการณการรุกลํ้า

ของนํ้าเค็มไปยังทะเลสาบสงขลาตอนบนจะรุนแรงมากขึ้นจริงหรือไม ถาเหตุการณดังกลาวไมเกิดขึ้น การปรับตัวยังคง

เปนกลยุทธที่เหมาะสมหรือไม เมื่อนําผลการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนขางตนมาผนวกกับกรอบการตัดสินใจ

ภายใตสถานการณที่มีความไมแนนอนในรูปที่ 5.6 จะชวยใหเกษตรกรซ่ึงเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักรวมถึงภาค

สวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของสามารถทําความถึงผลไดและผลเสียของการดําเนินการปรับตัวภายใตสถานการณการรุกลํ้าของ

นํ้าเค็มในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ได (รูปที่ 5.7) 

 

 

รูปที่ 5.7  ผลการวิเคราะหผลไดและผลเสียของการปรับตวัภายใตภาวะความไมแนนอน 

(ที่มา: โครงการศึกษาการปรับตวัของเกษตรกรปลูกขาวในทุงระโนดตอการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  

ภายใตชุดโครงการการศึกษาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

 

เมื่อพิจารณารูปที่ 5.7 พบวาถาในอนาคตปญหานํ้าเค็มรุกลํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น และเกษตรกรในทุงระโนดยังคงปลูกขาวปละ 2 คร้ัง คือขาวนาปในฤดูฝนและขาวนาปรังในฤดูแลงเชนในปจจุบัน 

ผลผลิตขาวนาปรังจะไดรับความเสียหายจากการที่ขาดแคลนนํ้าจืด สงผลใหเกษตรกรในอําเภอระโนดตองเผชิญ

ภาวะการขาดทุน ผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวากลยุทธทีเ่นนการปลูกขาวหลายคร้ังตอปเปนแนวทางที่ใหผลไดในกรณีที่

ไมเกิดปญหานํ้าเค็มรุนแรงในอนาคต กลาวคือใหผลกําไรสุทธิแกอําเภอระโนดประมาณ 748 ลานบาทตอป แตกลยุทธ
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ดังกลาวจะสงใหผลเกษตรกรในทุงระโนดตองแบกรับการขาดทุนโดยเฉล่ียประมาณ 102 ลานบาทตอปในกรณีที่มีการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ในกรณีน้ี เกษตรกรในทุงระโนดไดรับผลกําไรหรือรายไดสุทธิมากขึ้นถาเลือกที่จะปรับตัวเมื่อ

เทียบกับการไมดําเนินการใด ๆ เลย ไมวาจะเกิดปญหานํ้าเค็มรุนแรงในอนาคตหรือไมก็ตาม เพราะถึงแมวาในอนาคต

ไมเกิดปญหานํ้าเค็ม เกษตรกรในทุงระโนดก็ไดผลกําไรที่สูงกวาการปลูกขาวปละ 2 คร้ังเหมือนในปจจุบัน จึงไมมีการ

สูญเสียโอกาสหรือไมมีความสูญเปลาในการลงทุนปรับตัว ดังน้ัน จึงเห็นไดวาการดําเนินการปรับตัวมีความคุมคาใน

การลงทุนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับภาคสวนตาง ๆ และสังคม กรอบแนวคิดการตัดสินใจปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตซ่ึงมีความไมแนนอนสูงน้ัน เปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยผลักดันใหการตัดสินใจในการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมไดมากขึ้น  

 

5.4  สรุปและขอเสนอแนะ 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตมีความไมแนนอนสูง การเปล่ียนแปลงอาจมีหลายดานและหลายรูปแบบ 

ไมใชเฉพาะการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิหรือปริมาณฝนเทาน้ัน อาจหมายรวมถึงการขยับเล่ือนของฤดูกาล ความถี่และ

ความรุนแรงของภาวะสภาพอากาศรุนแรง (Extreme Weather Events) หรือการเปล่ียนแปลงในแงพื้นที่ดวย สภาพ

อากาศที่อาจเปล่ียนแปลงไปอาจสงผลกระทบตอความเส่ียงที่สังคมตองเผชิญ ดังน้ัน ภาคสวนตาง ๆ จําเปนจะตอง

รับมือกับสถานการณที่อาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตใหดีมากขึ้นโดยกําหนดกลยุทธในการปรับตัวเพื่อใหสามารถ

จัดการความเส่ียงไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ดี ที่ผานมา เราอาจจะคุนชินกับกรอบการวางแผนกลยุทธซ่ึงเนนการ

ทํานายสถานการณในอนาคตใหชัดเจนเพื่อหาแนวทางการรับมือ (Predict-then-act) แนวทางดังกลาวเนนการทําความ

เขาใจกับความไมแนนอนในอนาคตใหชัดเจนโดยใชการแจกแจงความนาจะเปน (Probability Distribution) เพียงอัน

เดียวเปนตัวแทนของสถานการณในอนาคตซ่ึงเต็มไปดวยความไมแนนอน ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาเปนเร่ืองยากที่การแจก

แจงความนาจะเปนดังกลาวจะสามารถชวยทําใหเขาใจการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซ่ึงมีความไมแนนอนสูง 

ดวยเหตุน้ี การศึกษาน้ีจึงมีแนวคิดที่จะประยุกตกรอบแนวคิดหรือเทคนิคการตัดสินใจภายใตสถานการณที่มีความไม

แนนอน เชน Robust Decision Making ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย Rand Corporation และกรอบแนวคิดการลงทุนเพื่อปองกัน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาใชประกอบการวางแผนการปรับตัว โดยหัวใจหลักของแนวคิดใหมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นน้ัน 

ใหความสําคัญกับการชี้ใหภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของทราบวาถาเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตแตยังคง

ดําเนินการไปตามสถานภาพปจจุบัน จะตองเผชิญความสูญเสียที่เกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ แต

ถาตัดสินใจที่จะปรับตัว จะสามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได อยางไรก็ดี เน่ืองจากการปรับตัวมีตนทุน

ในการปรับเปล่ียน อีกทั้งสงผลใหรายไดที่จะไดรับเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน เพื่อสรางแรงจูงใจใหภาคสวนตาง ๆ ปรับตัว

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต กลยุทธในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตควรทํา

ใหผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับไมนอยกวาการเลือกที่จะไมดําเนินใด ๆ ประเด็นที่ควรใหความสําคัญคือการลดการสูญเปลา

ในการลงทุนเมื่อตัดสินใจปรับตัวแลวแตปรากฏวาภมูิอากาศในอนาคตไมมกีารเปล่ียนแปลงและความเส่ียงไมไดเพิ่มขึ้น 

ถาสามารถทําใหไมมีการสูญเปลาในการลงทุนเลยแตกลับกลายเปนไดรับผลกําไรที่เพิ่มขึ้น (Win-Win Strategy) จะ

ชวยทําใหมีแรงจูงใจในการปรับตัวมากยิ่งขึ้น  
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บทสงทาย 

การทบทวนการศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยในระยะที่ผานมาและการ

สังเคราะหองคความรูดานการปรับตัวน้ีทําใหเห็นวายังคงมีชองวางทางองคความรูและความทาทายในการสรางองค

ความรูที่เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดการขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมใน

สังคมไทย ซ่ึงอาจตั้งเปนขอสังเกตเพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาองคความรูในดานการปรับตัวน้ีในระยะตอไป โดย

อาจกลาวโดยสรุปไดดังน้ี คือ 

• ชองวางในเชิงขอบเขตการศึกษาที่ยังไมครอบคลุมภาคสวนตางๆ ไดอยางครบถวน และไมครอบคลุม

พื้นที่ที่หลากหลายซ่ึงมีบริบทในการปรับตวัที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาเร่ืองการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะที่ผานมาน้ันยังจัดไดวามีจํานวนนอยและขาดความตอเน่ือง ซ่ึงการ

ดําเนินการสรางองคความรูในระยะตอไปควรจะตองสรางฐานนักวิจัยขึ้น โดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหม ซ่ึง

ควรจะตองมีจํานวนมากเพียงพอตอการสรางองคความรูที่หลากหลาย และจะตองครอบคลุมนักวิชาการ

จากหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยจากสาขาสังคมศาสตร ซ่ึงจะชวยนําประเด็นดานพลวัต

ของระบบเศรษฐกิจและสังคมมาประกอบการศึกษาเพื่อชี้ใหเห็นถึงประเด็นทางดานความเปราะบางเชิง

สังคม (Social vulnerability) ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนการปรับตัวที่มีความสอดคลองกับสภาพสังคมและ

ระบบเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางเหมาะสม 

นอกจากน้ัน การศึกษาดานการขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็ยังตองการความรู

และความเขาใจทางดานพฤติกรรมสังคม อีกทั้งการส่ือสารความเส่ียงที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการปรับ

มุมมองตออนาคตและปรับกระบวนทัศนในการวางแผนในทุกระดับ ตลอดจนการศึกษาดานการวิเคราะห

นโยบาย โครงสรางองคกร กระบวนการวางแผน ระเบียบและขอกฎหมายที่จะเอ้ือใหสามารถวาง

แผนการปรับตัวที่เหมาะสม โดยอาจเปนการกําหนดยุทธศาสตรรายภาคสวนหรือพื้นที่และควบรวมเขา

กับนโยบายแผนงานของหนวยงานตางๆ หรือชุมชน และเกิดกลไกที่สามารถผลักดันขับเคล่ือนได  

• ชองวางในเชิงกรอบแนวคิดและเน้ือหาในการศึกษาเร่ืองการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงยัง

ไมกาวหนาไปตามพัฒนาการของแนวคิดดานการปรับตัวตามทิศทางของแวดวงวิชาการนานาชาติ

เทาที่ควร กลาวคือ งานศึกษาดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศโดยสวนใหญแลวยังใชกรอบ

แนวคิดที่เนนศึกษาผลกระทบทางกายภาพและจับประเด็นการปรับตัวโดยมุงเปาที่การลดผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเปนการพยายามรักษาสถานภาพปจจุบันไวตอไปในอนาคตภายใตสภาพ

ภูมิอากาศที่มีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยการศึกษามักจะขาดการคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ

สังคมที่อาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการพัฒนาและแรงขับอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจและสังคม อันจะทํา

ใหความเส่ียงของภาคสวนและ/หรือสังคมเปล่ียนไป ซ่ึงจะมีผลสืบเน่ืองถึงบริบทในการปรับตัวตอ

สถานการณในอนาคต ทําใหแนวทางการปรับตัวที่ศึกษาขึ้นน้ันขาดความสอดคลองกับธรรมชาติของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากน้ันการศึกษาดานการประเมินความเส่ียงและภาวะเปราะบางตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ขาดกรอบและแนวทางการกําหนดบริบทของความเปราะบางที่เหมาะสมใน

การศึกษาน้ันๆ ก็มักสงผลใหผลการศึกษาขาดความชัดเจนหรือมีกลาวถึงความเปราะบางตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในลักษณะที่เปนนามธรรม และไมนําไปสูการวางแผนการปรับตัวตอการ
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เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีเปาหมายเพื่อลดความเปราะบางตอผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตไดอยางเหมาะสม ซ่ึงการศึกษาในอนาคตอาจจะตองขยายกรอบการมองแนว

ทางการปรับตัวน้ีใหครอบคลุมแนวทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพิจารณาถึงการปรับทิศทางนโยบาย

หรือยุทธศาสตรที่จะมีผลสืบเน่ืองระยะยาว และการพิจารณาถึงการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม 

(socioeconomic transformation) ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในระยะยาว 

การศึกษาถึงการปรับตัวตอผลกระทบและความเส่ียงของภาคสวนและพื้นที่ภายใตภาวะที่สภาพ

ภูมิอากาศมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปในอนาคตน้ีมีประเด็นเร่ืองความไมแนนอนของอนาคต 

(Uncertainty) เปนธรรมชาติของการศึกษา แตแนวทางการศึกษาที่ยึดผลการประเมินผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตอภาคสวนตางๆ มักใหความสําคัญกับความแมนยําตอการคาดการณอนาคต

เพื่อกําหนดแนวทางในการตอบสนองสถานการณน้ันๆ (predict and act approach) มากกวาที่จะหา

กรอบหรือแนวทางในการวิเคราะหการตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอนของอนาคต อยางไรก็ดี 

แมวาจะมีการพยายามพัฒนาภาพฉายอนาคตหลายแนวทางขึ้นมาเพื่อใชในการศึกษา แตก็ไมทําให

ความไมแนนอนของอนาคตลดลงได ดังน้ัน แนวคิดใหมๆ จากศาสตรทางดานการตัดสินใจ เชน Robust 

Decision Making ควรไดรับการทบทวนและศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาประยุกตใชกับการศึกษาดานการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะตอไป 

การศึกษาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะที่ผานมามักเนนที่การศึกษารายภาคสวน 

หรือศึกษาพื้นที่ขนาดเล็กที่สังคมไมมีความแตกตาง (homogeneous) แตการวางแผนการปรับตัวน้ันอาจ

ตองพิจารณาในขนาดและขอบเขตที่หลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาการปรับตัวในพื้นที่ขนาดใหญซ่ึงมี

ระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจที่แตกตางกันหลากหลายแตมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกัน โดยการ

ตอบสนองตอความเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในอนาคตระยะ

ยาวของภาคสวนใดภาคสวนหน่ึงหรือกลุมสังคมยอยในพื้นที่ อาจมีผลสืบเน่ืองขามภาคสวนหรือขาม

พื้นที่ทําใหตองกําหนดบริบทการวางแผนการปรับตัวในลักษณะที่ตางออกไปโดยพิจารณาเปนการ

ปรับตัวของระบบเศรษฐกิจสังคมแบบองครวม (Holistic plan) ซ่ึงเปนประเด็นที่สําคัญและยังเปนชองวาง

ของการศึกษาในระยะที่ผานมา  

• ชองวางในการนําองคความรูเทาที่มีไปใชประโยชน ตลอดจนการสรางความเขาใจที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด

การนําองคความรูเทาที่มีไปพัฒนาเปนนโยบายและแผนงานที่เปนรูปธรรม ในแงน้ี ผลการศึกษาที่เกิดขึ้น

อาจจะไมไดนําไปสูความเขาใจที่เหมาะสมตอภาคนโยบายและภาคประชาสังคม เน่ืองจากความซับซอน

ของการศึกษา หรือความไมชัดเจนของการจับประเด็นดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ความลอแหลม

เปราะบาง และการรับมือกับอนาคตซ่ึงมีความไมแนนอน การเติมเต็มชองวางน้ีจะตองดําเนินการโดยมี

การถอดบทเรียนจากการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับการส่ือสารตอสาธารณะ ทั้งน้ีกระบวนการศึกษาจะตอง

ตั้งอยูบนกรอบที่ชัดเจน เพื่อใหผลการศึกษาเกิดความชัดเจน 

ในอีกแงหน่ึง ภาคนโยบายและภาคประชาสังคมก็ตองไดรับการชี้นําที่เหมาะสมถึงบริบทที่เปล่ียนไปใน

การวางแผนตออนาคต โดยตองปรับแนวคิดและกรอบการวางแผนใหเหมาะกับบริบทของอนาคต

ระยะไกลซ่ึงเปนกรอบเวลาที่ยาวนานกวากรอบการวางแผนที่คุนเคยกันในปจจุบัน เพื่อใหสามารถนํา

องคความรูดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไปประยุกตใชกับแผนงานของหนวยงาน หรือ

ขับเคล่ือนการดําเนินการในระดับพื้นที่ตอไป 
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ความทาทายในการสรางองคความรูที่เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดการขับเคล่ือนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมในสังคมไทยน้ัน เปนเร่ืองของการสรางนักวิจัยใหมจํานวนมากทัง้ทางดานวิทยาศาสตร

กายภาพและสังคมศาสตร และดําเนินการศึกษารวมกันในเชิงที่เปน multi-disciplinary มากขึ้น และกาวไปสูการศึกษา

ในเชิง trans-disciplinary ใหได ทั้งน้ีโดยการมองภาพเปาหมายสําคัญในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ โดย

เปนการปรับตัวเพื่อใหสังคมกาวไปสูการเปนสังคมที่มั่นคงและทนทานตอความเส่ียงจากภูมิอากาศ (Climate 

Resilience Society) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอาจจะเปล่ียนรูปแบบไปในอนาคต และสงผลใหสังคม และ/หรือ 

ภาคสวนตางๆ ตกอยูในความเส่ียงในระดับหรือรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิมนอกจากน้ัน นักวิจัยและภาคนโยบาย 

ตลอดจนภาคประชาสังคมจะตองรวมมือหรือมีรูปแบบการส่ือสารระหวางกันที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวาง

กัน เพื่อที่จะนําไปสูการปรับกระบวนทัศน (Paradigm shift) ในการวางแผนตางๆ ใหเอ้ือตอการควบรวมการปรับตัวตอ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมขึ้นในอนาคต 

การพิจารณารับมือภัยพิบัติหรือสภาพอากาศแปรปรวนปตอป หรือแมแตมองไปอนาคตขางหนาเพียง 3 - 5 ป 

คงจะไมเพียงพอที่จะตอบโจทยที่ทาทายของการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การคิดถึงการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตองมองไปในอนาคตที่ไกลขึ้น โดยตองคิดถึงการปรับตัวในเชิงยุทธศาสตรระยะยาวใหมากขึ้น 

สังคมไทยตองกาวไปขางหนาดวยความรูความเขาใจที่ถองแท (insight) ถึงความเส่ียงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ทั้งน้ีจะตองมีกลไกในการส่ือสารใหสังคมเกิดความเขาใจที่เหมาะสมและเกิดความตระหนักถึง

ประเด็นดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของตนเอง และการวางแผนนโยบายตางๆ ในทุกระดับตองมีการปรับ

กระบวนทัศนใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดการดําเนินการดานการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศขึ้นอยางจริงจัง 
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