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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อจดัทํากรอบการศกึษาด้านการปรบัตวัต่อภูมอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองค์รวม โดย

ดาํเนินการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่งในระดบัจงัหวดั และ/หรอื กลุ่มยุทธศาสตรจ์งัหวดัทีม่ภีาคสว่นสาํคญัทีม่กีารเปิดรบัต่อ
การเปลีย่นแปลง-ความแปรปรวนของภูมอิากาศ และมกีารตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง-แปรปรวนของภูมอิากาศนัน้ใน
รปูแบบต่างๆ ทีส่ง่ผลสบืเนื่องต่อกนั โดยใชห้ลกัเกณฑด์งันี้ 1) เป็นพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบและมคีวามเสีย่งของภาคสว่นต่างๆ 
ต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีช่ดัเจน, 2) มแีนวโน้มของการพฒันาและการเปลีย่นแปลงของภาคสว่นในเชงิเศรษฐกจิและ
สงัคมทีเ่หน็ไดช้ดัเจน และ 3) การเปลีย่นแปลงดงักล่าว ทาํใหเ้กดิประเดน็คําถามหรอืขอ้สงสยั (issue of concern) ที่
หลากหลายเกีย่วกบับรบิทของความเสีย่งของภาคสว่นต่างๆ ทีอ่าจจะเปลีย่นไปภายใตก้ารเปลีย่นแปลงและความแปรปรวน
ของภูมอิากาศในอนาคต และ 4) มอีงคค์วามรูเ้ดมิอยู่พอสมควร รวมถงึมนีักวจิยัใหค้วามสนใจ และมคีวามร่วมมอืจากภาคี
ต่างๆในพืน้ที ่จากหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้ โดยการรวบรวมและสงัเคราะหข์อ้มลูดา้นความเสีย่งต่อภยัแลง้และน้ําท่วมซึง่
เกีย่วขอ้งกบัปจัจยัภูมอิากาศโดยตรง รวมทัง้บรบิทการพฒันาดา้นเศรษฐกจิสงัคมของจงัหวดัต่างๆ ทาํใหส้ามารถคดัเลอืก
พื้นที่ศึกษานําร่อง คือ ภาคอีสานตอนบน 1 โดยมีจงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดัตัวแทนเพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่ ซึ่ง
ประกอบดว้ยภาคส่วนทีส่าํคญัต่างๆ ดงัน้ี ภาคส่วนเกษตร ชุมชนเมอืง ท่องเทีย่วบรกิารและการคา้-อุตสาหกรรม ทีม่กีาร
เปิดรบัต่อความแปรปรวนต่อสภาพอากาศทีรุ่นแรง เกดิผลกระทบจากภยัน้ําท่วมและภยัแลง้ รวมถงึแผนพฒันาจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั ตลอดจนแผนพฒันาในภูมภิาคมแีนวโน้มสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในบรบิทต่างๆ ของพืน้ทีอ่ย่างชดัเจน 
นํามาซึ่งประเด็นคําถามที่ต้องการหาคําตอบหรอืองค์ความรู้ต่างๆ เพิม่เติม และพฒันาเป็นกรอบการศกึษาครอบคลุม
ประเดน็โจทยว์จิยัสว่นยอ่ยๆ ซึง่มปีระเดน็การศกึษาดงันี้ 1) การจดัทาํวสิยัทศัน์เพือ่พฒันาภาพฉายอนาคตของสถานการณ์
ทางเศรษฐกจิและสงัคม 2) ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อทรพัยากรน้ําและแนวทางการบรหิารจดัการน้ําให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 3) ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อภาคส่วนเกษตรและแนวทางการ
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต และ 4) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อชุมชนเมอืงและ
แนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต แลว้นําผลทีไ่ดม้าสงัเคราะหร์วมใหเ้หน็ความเชื่อมโยงและ
ผลสบืเนื่องขา้มภาคส่วนเป็นเชงิองคร์วม นําไปสู่การพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการปรบัตวัของระบบสงัคม
นิเวศในพืน้ทีลุ่่มน้ําหว้ยหลวง จงัหวดัอุดรธานี และเพื่อบูรณาการขอ้เสนอแนะยุทธศาสตรก์ารปรบัตวัทีเ่หมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศเขา้กบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของจงัหวดัใหม้คีวามยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบับรบิทใน
อนาคต 
 

คาํสาํคญั : ความเสีย่งความเปราะบางและการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ กรอบโจทยว์จิยั การคดัเลอืกพืน้ที ่
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Abstract 

This study aimed at developing a research framework on the adaptation to climate change which is 
holistic approach and area-based research to be implemented in a pilot province or a provincial strategy 
management context. The pilot area selection was based on these criterions: 1) interconnected cross-sectoral 
context faces with high impact or risk to climate change, 2) apparent dynamic and rapid socio-economic growth, 
3) of which these changes lead to issues or concerns on the changes in the risk contexts of those relevant sectors 
under the future climate change, and 4) availability of existing knowledge as well as potential partnerships and 
collaboration from academic institutes and provincial sectors on site. The literatures and reports on the risks 
regard to drought and flood issues were gathered and synthesized to pinpoint the provinces that have been 
exposed to high risks. Finally Udon Thani province of which its context and changes met the given criteria was 
selected as the pilot study site represents the Upper Northeastern Strategy Management Group 1. The 
highlighted sectors that show obvious exposure to climate variability and severe weather events are agriculture, 
urban, tourist and service, trading and industry sectors. These sectors have been facing with the impacts on 
drought and flood. The trend and direction of socio-economic growth co-driven by the regional economic push 
such as the AEC, as well as the future climate change that certainly alter the risk context of these interconnected 
sectors. This raises and underlines number of issues and concerns on how this context of change would reflect 
the risk under the future climate change condition. In response to this concern, the research framework and 
relevant research questions are frames which are 1) Scenario development of the Udon Thani socio-economic 
context in the future, 2) Risk and impact assessment on water resource and water management and adaptation to 
the future climate change, 3) Risk and impact assessment of the agricultural sector and adaptation to the future 
climate change, and 4) Risk and impact assessment of the urban communities and adaptation to the future 
climate change. The findings of the proposed holistic research framework would achieve the exploration and 
better understanding the possible changes and interconnectedness of the risk contexts in the multi-sectoral arena 
of Udon Thani under the future socio-economic and climate conditions. Hopefully, this effort may enhance the 
integration of the climate change and adaptation approach into the provincial strategic development process and 
come up with the more robust strategic plan in the long term. 

Keywords: risks, vulnerability and adaptation to climate change, holistic approach, area-based study, research 
framework 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการดําเนินงานโครงการวจิยั การประเมนิและวเิคราะห์แนวโน้มความเสีย่งของพื้นที่ศกึษานําร่องใน
บรบิทของจงัหวดัต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเพื่อจดัทํากรอบการศกึษาด้านการ
ปรบัตวัต่อภูมอิากาศแบบบรูณาเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม คณะผูว้จิยัไดร้บัคาํแนะนําอยา่งดยีิง่ จากคุณศุภกร ชนิวรร
โณ ผูป้ระสานงานชุดโครงการการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ รวมถงึหน่วยงานทีใ่หก้ารสนบัสนุนเงนิทุน
วจิยั คอื สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) และทัง้หน่วยงานทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูทุตยิภมูสิาํคญัสาํหรบัการ
ประเมนิและวเิคราะห์เพื่อคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่อง ไดแ้ก่ สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร ตลอดจนนักวจิยัและผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาต่างๆ ทัง้จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยา
ขอนแก่น มหาวทิยาลยันครพนม มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี เครอืข่ายวจิยัอื่นๆ ในพืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ สถาบนั
การเรยีนรูเ้พื่อปวงชน โครงการ M-BRACE ของสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย เป็นต้น ที่มสี่วนร่วมใหค้ําแนะนํา และ
เพิม่เตมิองคค์วามรูอ้ื่นๆ ทาํใหก้ารดาํเนินงานโครงการในครัง้น้ี สาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ี

  



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์  กนัยายน 2556 

 

ง 

 

สารบญั 
 

หน้า 
บทคดัย่อ ก 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบญั ง 
สารบญัตาราง ฉ 
สารบญัภาพ ช 
บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร ฌ 
บทท่ี 1  บทนํา 1 
 1.1 ทีม่าและความสาํคญั 1 
 1.2 วตัถุประสงค ์ 2 
 1.3 ผลทีจ่ะไดร้บัจากการศกึษาครัง้น้ี 3 
บทท่ี 2  กรอบการดาํเนินงาน 4 
 2.1 กรอบแนวคดิ 4 
 2.2 ขอบเขตการดาํเนินงาน 7 
 2.3 แนวทางและขัน้ตอนการประเมนิและวเิคราะห ์ 8 
บทท่ี 3  การคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษานําร่อง 13 
 3.1 เกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 13 
 3.2 การทบทวนเอกสารดา้นผลกระทบและความเสีย่งต่างๆ  13 
 3.3 การคดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสมัพนัธก์บัภมูอิากาศชดัเจน 20 
 3.4 การวเิคราะหบ์รบิท แนวโน้ม และประเดน็ความเสีย่งของภาคสว่นต่างๆ ต่อการ

เปลีย่นแปลง - แปรปรวนภมูอิากาศในอนาคต จงัหวดัอุดรธานี 
34 

 3.5 ประเดน็ความเสีย่งของภาคสว่นต่างๆ ต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคมและภมูอิากาศ 

47 

 3.6 องคค์วามรูท้ีต่อ้งการเพิม่เตมิ และโจทยท์ีต่อ้งการคาํตอบ 55 

 
3.7 การประชุมระดมความเหน็หน่วยงานและภาคสว่น และนกัวชิาการทีร่ว่มเป็นภาคี

ในพืน้ทีต่่อประเดน็ความเสีย่งและประเดน็คาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง 
56 

บทท่ี 4 
 

กรอบโจทยก์ารปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศเชิงพืน้ท่ี : 
กรณีศึกษาจงัหวดัอดุรธานี 

59 

  
แผนการศึกษาท่ี 1 จดัทาํวสิยัทศัน์ (Vision) : ภาพฉายอนาคตสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมจงัหวดัอุดรธานี 

61 

  
แผนการศึกษาท่ี 2 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อทรพัยากรน้ํา
และแนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตของพืน้ทีลุ่ม่
น้ําหว้ยหลวง 

62 
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แผนการศึกษาท่ี 3 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อภาคสว่น
การเกษตรและแนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

67 

  
แผนการศึกษาท่ี 4 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อชุมชนเมอืงและ
แนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

71 

บทท่ี 5  สรปุผลการศึกษา 74 
เอกสารอ้างอิง 77 
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบวตัถปุระสงค ์กิจกรรมท่ีวางแผนไว้ และกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการมาและผลท่ีได้รบัตลอดโครงการ 
79 

 ข สรปุการประชมุระดมความคิดเหน็ 83 
  1) การประชุมระดมความคดิเหน็ครัง้ที ่1 การจดัทาํโจทยว์จิยัดา้นการปรบัตวั

ต่อภมูอิากาศฯ ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
84 

  2) การประชุมระดมความคดิเหน็ครัง้ที ่2 การพฒันาโจทยว์จิยัดา้นการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศฯ จงัหวดัอุดรธานี อาคารศนูยว์ทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 

91 

  3) การประชุมนําเสนอผลงานต่อผูท้รงคุณวฒุแิละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หอ้ง
ประชุม สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั 

97 
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สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
3.1  องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัดา้นความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 14 
3.2  ระดบัของดชันีองคป์ระกอบความเสีย่งของจงัหวดั ทีม่คีา่ในระดบัปานกลางขึน้ไป 15 
3.3 

 
การศกึษาวจิยัทีไ่ดด้าํเนินการในจงัหวดัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 

16 

3.4  จงัหวดัทีม่พีืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไป 10 อนัดบัแรก 24 
3.5  สดัสว่นของพืน้ทีน้ํ่าทว่มต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดทีม่ากทีส่ดุ 10 จงัหวดั ในชว่งปี 2549-2554 26 
3.6  ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันากลุม่จงัหวดัในภาคอสีาน 29 
3.7  การขยายตวัของนกัลงทุนและโรงงานอุตสาหกรรม 38 
3.8  สถานการณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ในกลุม่จงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 ปี 2554 41 

ผนวก ก 
 

วตัถุประสงค ์กจิกรรมทีว่างไว ้กจิกรรมทีด่าํเนินการมา และผลทีไ่ดร้บัตลอดทัง้
โครงการ 

80 
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สารบญัภาพ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
2.1 

 
กรอบแนวคดิดา้นการศกึษาถงึการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิ
พืน้ทีแ่บบองคร์วม 

5 

2.2  ตวัอยา่งการมองภาพองคร์วมของสงัคมดว้ยความเสีย่งในอนาคต 5 
2.3  แผนทีแ่สดงอุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่ในชว่งเวลาอกี 30-60 ปีอนาคต 8 
2.4  แผนทีแ่สดงอุณหภมูติํ่าสดุเฉลีย่ในชว่งเวลาอกี 30-60 ปีอนาคต 9 
2.5  แผนทีแ่สดงปรมิาณฝนรวมในรอบปีเฉลีย่ในชว่งเวลาอกี 30-60 ปีอนาคต 9 
2.6  แผนทีแ่สดงจาํนวนวนัฝนตกมากกวา่ 3 มลิลเิมตรขึน้ไป 30-60 ปีอนาคต 9 
2.7  กรอบแผนการดาํเนินงานโครงการ 10 
3.1  คา่ดชันีองคป์ระกอบของความเสีย่งใน 3 ดา้น 15 
3.2  ตวัอยา่งแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ จงัหวดัชยัภมู ิ 21 
3.3  กราฟแสดงพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไปของแต่ละจงัหวดั 22 
3.4  แผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไปของแต่ละจงัหวดั 23 
3.5  ตวัอยา่งแผนทีแ่สดงพืน้ทีน้ํ่าทว่มจงัหวดัเชยีงใหม ่และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ปี 2554 25 
3.6  รปูกราฟเปรยีบเทยีบแสดงสดัสว่นพืน้ทีน้ํ่าทว่มของแต่ละจงัหวดัในชว่งปี 2549-2554 26 
3.7  แผนทีแ่สดงสดัสว่นพืน้ทีน้ํ่าทว่มของแต่ละจงัหวดัในชว่งปี 2549-2554 27 
3.8 

 
แผนทีแ่สดงอุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่ และการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัปจัจุบนั ซึง่
แสดงใหเ้หน็วา่ในอนาคตอุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกพืน้ที ่

30 

3.9 
 

แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงของปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ คดิเป็นรอ้ยละ (%) 
เมือ่เทยีบกบัปจัจุบนัแสดงใหเ้หน็วา่ในอนาคตปรมิาณน้ําฝนมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

31 

3.10  พืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 32 
3.11  ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 34 
3.12  จาํนวนประชากรรวม และแยกในเขตเทศบาลจงัหวดัอุดรธานี 35 
3.13  โครงสรา้งทางเศรษฐกจิจากขอ้มลู GPP จงัหวดัอุดรธานี 36 
3.14  พืน้ทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิของจงัหวดัอุดรธานี ปี 2552 37 
3.15  ความตอ้งการใชน้ํ้าของภาคสว่นต่างๆ จงัหวดัอุดรธานี 39 
3.16  พืน้ทีด่นิเคม็ 39 
3.17  พืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ 40 
3.18  ขอ้มลูหมูบ่า้นเสีย่งอุทกภยั และดนิโคลนถลม่ ปี 2554 41 
3.19  อุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่และการเปลีย่นแปลง 42 
3.20  อุณหภมูสิงูสดุในแต่ละเดอืน 43 
3.21  จาํนวนวนัทีม่อีากาศรอ้นในรอบปี 43 
3.22  ปรมิาณฝนสะสมรายเดอืนเฉลีย่ ปรมิาณน้ําฝนจะสงูขึน้ในชว่งนอกฤดฝูน 44 
3.23  เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงของฝนรายปีเฉลีย่เทยีบกบัปจัจุบนั (1990s) 44 
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3.24  จาํนวนวนัฝนตกหนกั (>35-90 มม./วนั) ในรอบปี 44 
3.25  การวเิคราะหภ์าพองคร์วมของบรบิทความเสีย่งในอนาคตของจงัหวดัอุดรธานี 47 
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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
 

ประเดน็การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในดา้นผลกระทบความเปราะบางและการปรบัตวัไดถู้กหยบิยกขึน้
เป็นหวัขอ้สําคญัดา้นการศกึษาวจิยัและการผลกัดนัเขา้สู่ระดบันโยบายในระดบัสากล และกระจายไปในภูมภิาค
ต่างๆ รวมถงึประเทศไทยซึง่ยงัถอืไดว้า่เป็นเรือ่งทีค่อ่นขา้งใหมโ่ดยเฉพาะในดา้นของการทาํความเขา้ใจในเกีย่วกบั
แนวคดิและวธิกีารประเมนิเพื่อนําไปสู่การปรบัตวัที่มคีวามยัง่ยนืในอนาคตระยะยาว เหล่าน้ีตอ้งการมุมมองและ
ความรูจ้ากหลากหลายสาขาวชิาโดยเฉพาะการคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบและแบบองคร์วม (System approach and 
Holistic view) จนถงึ ณ ปจัจุบนันับไดว้า่การศกึษาในเรื่องดงักล่าวน้ีในเมอืงไทยยงัมอียูน้่อย และสว่นใหญ่จาํกดั
อยู่เฉพาะบางสาขาวชิา นําไปสู่ขอ้จํากดัในการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ระดบัชาติในการที่จะกล่าวถึงและ
นําเสนอประเดน็การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศอยา่งเป็นรปูธรรม อกีทัง้
ยงัไม่มกีารควบรวมประเดน็ดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศลงในแผนงานของกระทรวง และ/หรอื 
แผนพฒันาจงัหวดัหรอืแผนพฒันาชุมชนอยา่งเป็นรปูธรรม สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ไดเ้ลง็เหน็
ว่าเป็นความสําคญัเร่งด่วนที่จะต้องทําการศึกษาด้านด้านผลกระทบความเปราะบางและการปรบัตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศใหช้ดัเจนรอบดา้น 

จากประเดน็ขา้งต้น นําไปสู่ดําเนินการศกึษาวจิยั เรื่อง “การประเมนิและวเิคราะห์แนวโน้มความเสีย่ง
ของพื้นที่ศกึษานําร่องในบรบิทของจงัหวดัต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเพื่อจดัทํา
กรอบการศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อภมูอิากาศแบบบรูณาการเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม” เพือ่คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่อง
ในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนากรอบโจทย์การศึกษาวิจัยด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศที่มกีารมองภาพบรบิทเชงิพื้นที่แบบองค์รวม เป็นการสนับสนุนการศกึษาวจิยัลกัษณะ
หลากหลายสาขาวชิา (inter-multi-disciplinary) อนัจะช่วยพฒันานักวจิยัรุ่นใหมใ่นสาขาวชิาต่างๆ สรา้งองคค์วามรู ้
และเสรมิสรา้งความเขา้ใจและความตระหนักของฝา่ยวางแผนนําไปสู่การควบรวมแนวคดิน้ีเขา้สู่การปรบัปรุงและ
จดัทําแผนพฒันาจงัหวดั/ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัที่มคีวามคงทนและยัง่ยนืภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงด้าน
ภูมอิากาศและเศรษฐกจิสงัคมในอนาคตระยะยาว จากการศกึษาในโครงการน้ีคาดหวงัว่าจะสามารถประเมนิและ
วิเคราะห์ภาพสถานการณ์ความเสี่ยงปจัจุบนัของพื้นที่ศึกษานําร่องภายใต้สภาพอากาศและพลวตัทางด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมปจัจุบนัและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงบรบิทของความเสีย่งของภาคสว่นต่างๆ จากปจัจยัสาํคญั
ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปในอนาคต เพื่อใชจ้ดัทํากรอบการศกึษาและชุดโครงการในพื้นทีศ่กึษานําร่อง ทีห่น่วยงาน/
องคก์ร/นกัวจิยัมคีวามสนใจจะมารว่มดาํเนินการศกึษาในแต่ละรายสาขา/ภาคสว่นในเบือ้งตน้ รวมถงึกระตุน้ใหเ้กดิ
ความตระหนักแก่นักวจิยั ภาคประชาสงัคมและภาคนโยบายทีม่คีวามสนใจต่อประเดน็โจทยว์จิยั เพื่อนําไปสู่การ
จดัตัง้เครอืขา่ยวจิยัในพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 

การดําเนินการศกึษาเริม่จากการคดัเลอืกพื้นที่ศกึษานําร่องในระดบัจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัที่มคีวาม
เสีย่งของหลายภาคสว่นทีส่มัพนัธก์บัการเปิดรบัการเปลีย่นแปลงและแปรปรวนภูมอิากาศทีช่ดัเจน โดยใชเ้กณฑใ์น
การคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่งทีเ่หมาะสมดงัน้ี 

1. เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบและมคีวามเสีย่งของภาคสว่นต่างๆ ต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีช่ดัเจน 
2. มแีนวโน้มการพฒันาและการเปลีย่นแปลงของภาคส่วนการเกษตร เศรษฐกจิ สงัคม ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของชุมชนเมือง เขตเศรษฐกิจและ
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อุตสาหกรรม และเสน้ทางคมนาคม เป็นตน้ อนัเป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกจิ และทศิทางการ
พฒันาของจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดั และในระดบัประเทศ 

3. การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ ทําใหเ้กดิประเดน็คําถามหรอืขอ้สงสยั (issue of concern)ทีห่ลากหลาย
เกี่ยวกบับรบิทของความเสี่ยงของภาคส่วนต่างๆ ที่จะเปลี่ยนไปภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความ
แปรปรวนภมูอิากาศในอนาคต 

4. มอีงคค์วามรูเ้ดมิ มนีกัวจิยัใหค้วามสนใจ และมคีวามสนใจและความรว่มมอืจากภาคต่ีางๆ ในพืน้ที ่

การคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่องนัน้คณะวจิยัไดใ้หค้วามสาํคญัไปทีป่ระเดน็ความเสีย่งดา้นภยัแลง้และน้ํา
ทว่ม ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัและการเปลีย่นแปลงทางภูมอิากาศทีช่ดัเจนเมือ่เทยีบกบัผลกระทบและความสีย่ง
ด้านอื่นๆ เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเล หรอืระบบนิเวศป่าไมท้ี่ยงัไม่มกีารศกึษาถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ในการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นภยัแลง้คณะวจิยัใชข้อ้มลู
แผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ทีก่รมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ทําการวเิคราะห์โดยการซ้อนทบัแผนทีข่อง
ปจัจยัดา้นปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่รายปี เขตชลประทานและแหล่งน้ํา พชืปกคลุมดนิ สภาพการระบายน้ําของดนิ การ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ความหนาแน่นของลําน้ําในลุ่มน้ําย่อย สถติพิืน้ทีเ่กดิภยัแลง้ในอดตี พรอ้มกบัไดก้ําหนดค่าถ่วง
น้ําหนัก และการจดัลําดบัค่าคะแนน ไดผ้ลลพัธเ์ป็นแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งภยัในระดบัต่างๆ 4 ระดบั คอื พืน้ทีม่ ี
ความเสีย่งสงู (ค่าคะแนนมากกวา่ 80 คะแนน) ปานกลาง (56-80 คะแนน) น้อย (30-55 คะแนน) และน้อยมาก 
(น้อยกว่า 30 คะแนน) โดยคณะวจิยัไดนํ้าขอ้มูลแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภยัของทัง้ประเทศมาวเิคราะหข์นาดของพืน้ที่
เสีย่งภยัในแต่ละระดบั แยกเป็นรายจงัหวดั จากนัน้ประมวลสรุปขนาดพืน้ทีเ่สีย่งภยัทีม่รีะดบัความเสีย่งตัง้แต่ระดบั
ปานกลางขึน้ไปแลว้เปรยีบเทยีบเป็นสดัสว่นของพืน้ทีท่ ัง้หมดของจงัหวดั ผลทีไ่ดส้ามารถนํามาเปรยีบเทยีบกนัใน
รปูของแผนภูมกิราฟและแผนที ่ผลการวเิคราะหพ์บวา่จงัหวดัทีม่สีดัสว่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้มากทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ สรุนิทร ์รอ้ยเอด็ ศรสีะเกษ บุรรีมัย ์อุดรธานี หนองคาย กาฬสนิธุ ์ชยัภมู ินครราชสมีา และมหาสารคาม 

การวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงภยัน้ําท่วมได้จากการใช้ขอ้มูลเชงิพื้นที่แผนที่น้ําท่วมในช่วงระหว่างปี 2549-
2554  ของสาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรอื GISTDA มาประมวลเป็น
สดัส่วนของพืน้ทีน้ํ่าท่วมต่อพื้นที่ทัง้หมดของแต่ละจงัหวดัเป็นรายปี จากนัน้คํานวณเป็นค่าเฉลีย่สดัส่วนพืน้ทีน้ํ่า
ทว่มรายจงัหวดัในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ผลจากการวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่สีย่งภยัน้ําท่วมของแต่ละจงัหวดั สามารถนํามา
เปรยีบเทยีบกนัในรปูของแผนภมูกิราฟ จากการวเิคราะหพ์บวา่ จงัหวดัทีเ่กดิน้ําทว่มมากทีส่ดุเมือ่เทยีบเป็นสดัสว่น
ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 10 อนัดบัแรก สว่นใหญ่เป็นจงัหวดัในลุม่แมน้ํ่าเจา้พระยาตอนลา่ง ภาคกลางของประเทศไทย ซึง่
ประกอบดว้ยพระนครศรอียุธยา อ่างทอง สงิห์บุร ีปทุมธานี นครปฐม นครนายก กรุงเทพมหานคร พจิติร นนทบุร ีและ 
สพุรรณบุร ี

จากประเดน็ผลกระทบดา้นน้ําท่วมและภยัแลง้ขา้งตน้ มพีืน้ทีเ่สีย่งสองกลุ่มทีไ่ม่ทบัซอ้นกนั คอืพืน้ทีลุ่่ม
น้ําเจา้พระยาตอนล่าง และพื้นที่ภาคอสีาน ทางคณะผูว้จิยัไดใ้หค้วามสนใจในพื้นทีภ่าคอสีาน เน่ืองมาจากว่าใน
ประเดน็น้ําท่วมพืน้ทีภ่าคกลางนัน้ เป็นประเดน็ระดบัประเทศที่รฐับาลและหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามสนใจ และมี
หลายโครงการทีด่ําเนินการอยูเ่ป็นจํานวนมากในปจัจุบนั ในขณะทีพ่ืน้ทีใ่นภาคอสีานซึ่งมพีืน้ทีเ่กษตร มปีระชากร
โดยรวมและประชากรดา้นการเกษตรมากทีสุ่ดของประเทศ มรีะบบปลูกพชืที่ค่อนขา้งหลากหลาย ส่วนมากเป็น
เกษตรกรรายย่อย สภาพทีด่นิเป็นดนิทรายอุม้น้ําไดน้้อย พืน้ทีเ่กษตรส่วนใหญ่อาศยัน้ําฝน ตอ้งพึง่พาทรพัยากร
การผลติทางธรรมชาตอิยา่งมาก จาก 10 จงัหวดัในภาคอสีานทีม่คีวามเสีย่งภยัแลว้สงูเป็นอนัดบัตน้ๆ คณะวจิยัได้
รวบรวมและศกึษาบรบิทดา้นต่างๆ และการเปลีย่นแปลงในอดตีทีผ่่านมา พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตร์ของ



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์  กนัยายน 2556 

 

ฎ 

 

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั เพื่อวเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงอนัจะมผีลต่อบรบิทความเสีย่งของภาคส่วนต่างๆ 
ในอนาคต 

ภาพโดยรวมของบรบิทในพืน้ทีภ่าคอสีาน ภาคเกษตรกรรมมกีารปลูกพชืทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ขา้ว มนั
สาํปะหลงั ออ้ย พืน้ทีท่ีป่ลูกมากทีสุ่ดทีอุ่ดรธานี ส่วนยางพารามพีืน้ทีป่ลูกเพิม่ขึน้จาก 0.75 ลา้นไร่ในปี 2549 เป็น 
1.4 ล้านไร่ ในปี 2552 ซึ่งมากที่สุดในภาคอีสานและบางส่วนได้บุกรุกเขา้ไปในพื้นที่ป่า โดยจงัหวดัที่ปลูกมาก
ตามลําดบัคอื หนองคาย เลย และอุดธานี ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นระบบปลกูพชื ทีม่ขีนาดฟารม์ใหญ่ขึน้ และหลาย
พืน้ทีม่กีารเปลีย่นมอืการถอืครองทีด่นิ เกษตรบางสว่นถูกผลกัใหเ้ขา้ไปอยูใ่นภาคอุตสาหกรรม 

ในภาคอุตสาหกรรมมกีารขยายตวัเช่นเดยีวกนักบัเมอืงใหญ่ๆในภาค ได้แก่ นครราชสมีา ขอนแก่น 
อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยส่วนใหญ่จะเป็นทางดา้นอาหาร เครื่องดื่ม สิง่ทอเครื่องแต่งกาย ผลติภณัฑค์อนกรตี 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลคทรอนิคส ์ซึ่งเหล่าน้ีมคีวามเชื่อมโยงกบัการท่องเทีย่วและการคา้ผ่านชายแดนทีม่เีพิม่มาก
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.0 ของทัง้ภาคและมากที่สุดที่อุดรธานี ส่วนมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจงัหวดัอีสาน
ตอนบน 1 มมีากเป็นอนัดบัหน่ึงของทัง้ภาคคดิเป็นรอ้ยละ 34.7 ของการคา้ของภาค โดยเป็นการคา้ผ่านด่าน
ชายแดนทีจ่งัหวดัหนองคายมากทีส่ดุแต่ศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้หลกัจะอยูท่ีจ่งัหวดัอุดรธานี 

ในดา้นการท่องเทีย่วในปี 2549 กลุ่มจงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 มจีาํนวนนักท่องเทีย่วและสรา้งรายได้
เป็นอนัดบัสองของภาครองจากอสีานตอนล่าง 1 และมกีารขยายตวัอย่างมากจนมรีายไดเ้กอืบเทยีบเท่ากนัในปี 
2552 จากผลการขยายตวัด้านการค้า และการท่องเที่ยวผ่านแดน จงัหวดัอุดรธานีถือเป็นศูนย์กลางที่สําคญั มี
เสน้ทางคมนาคมทัง้ทางบกและอากาศที่สะดวก มจีํานวนเที่ยวบนิและผูโ้ดยสารเดนิทางมากที่สุดของภาค เป็น
ผลตอบสนองและสง่ผลต่อเน่ืองถงึการขยายตวัดา้นเศรษฐกจิสาขาบรกิาร การคา้ และอุตสาหกรรม 

จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขา้งต้น มสี่วนทําใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานทัง้จากภาคการเกษตรและ
จากประเทศเพือ่นบา้น เกดิการขยายตวัของชมุชนและพืน้ทีต่วัเมอืง เพือ่รองรบัการขยายตวัของภาคสว่นต่างๆ ซึง่
พบว่ากลุ่มจงัหวดัอสีานตอนบน 1 มสีดัส่วนประชากรเมอืงเพิม่มากทีสุ่ดของภาค คอืจากรอ้ยละ 21.2 ในปี 2549 
เป็นรอ้ยละ 27.2 ในปี 2552 และเป็นเหตุผลหน่ึงทีก่่อปญัหาขยะมลูฝอยเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในจงัหวดัอุดรธานี
ทีเ่พิม่จาก 145 ตนัต่อวนั เป็นเกอืบ 170 ตนัต่อวนั เป็น 1 ใน 3 จงัหวดัในภาคอสีานทีม่ปีรมิาณขยะมูลฝอยมาก
ทีส่ดุ 

สภาพการณ์ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตขิองกลุ่มจงัหวดันัน้ ทรพัยากรดนิเป็นส่วนสาํคญัของการผลติ
ภาคเกษตร ดนิในกลุ่มจงัหวดัน้ีเป็นดนิทรายและดนิตื้น ซึ่งมมีากเป็นอนัดบัหน่ึงของภาค พบทีอุ่ดรธานีมากทีสุ่ด 
ลกัษณะเช่นน้ีทําใหม้กีารอุม้น้ําตํ่าเกดิภาวะขาดแคลนน้ําของพชืไดง้่าย  และเสีย่งต่อการเกดิดนิถล่มในพืน้ทีล่าด
ชนั นอกจากน้ียงัพบคราบเกลอืบนผวิดนิ มแีนวโน้มที่จะเกดิการแพร่กระจายมากขึ้น พบมากที่หนองคายและ
อุดรธานี ดา้นทรพัยากรน้ํา ในกลุม่จงัหวดัน้ีมพีืน้ทีร่บัประโยชน์จากชลประทานน้อยทีส่ดุในภาค(รอ้ยละ10.7) ถา้ไล่
เรยีงรายจงัหวดัในภาคอสีานทีม่พีืน้ทีช่ลประทานน้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ อํานาจเจรญิ (อสีานตอนล่าง 2) หนองบวัลําภ ู
อุดรธานีและเลย (อสีานตอนบน 1) 

โดยสรุปพบวา่ในกลุ่มจงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 ซึง่ประกอบดว้ยจงัหวดั อุดรธานี หนองคาย เลย บงึ
กาฬ และหนองบวัลาํภ ูมกีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตรโดยเฉพาะการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีป่ลกูพชื
เศรษฐกจิ เช่น ออ้ย และยางพารา ดา้นการคา้ผ่านชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัอุดรธานี ทีเ่ป็นศูนยก์ลาง
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ด้านคมนาคม และการค้าผ่านชายแดน อีกทัง้ในอดีตจนถึงปจัจุบันมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การคา้ขาย และการทอ่งเทีย่ว อยา่งโดดเดน่ 

ทางดา้นแนวโน้มในอนาคตของสภาพภูมอิากาศ จากการใชแ้บบจาํลองภูมอิากาศในอนาคตบ่งชีว้า่พืน้ที่
โดยส่วนใหญ่ของอีสานจะมอุีณหภูมสิูงขึ้นและมชี่วงเวลาที่อากาศร้อนในรอบปียาวนานมากขึ้น แนวโน้มของ
ระยะเวลาทีม่อีากาศรอ้นในรอบปีน้ีจะยิง่ยดืยาวขึน้เรือ่ยๆ ในสว่นของปรมิาณฝนรายปีนัน้ พบวา่ปรมิาณฝนรายปีมี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่อาจจะมฝีนเพิม่สงูขึน้ประมาณ 10-15% ในช่วงกลางศตวรรษ โดยเฉพาะใน
พืน้ทีต่อนบนของภาค โดยสรุปแลว้พบว่าในอนาคตอากาศจะรอ้นมากขึน้-รอ้นนานขึน้ ขณะเดยีวกนั ฝนตกหนัก
มากขึน้ 

ยุทธศาสตรพ์ฒันาของจงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 ไดร้ะบุวา่ “จะพฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลางการลงทุนดา้น
การคา้ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบรกิาร การท่องเทีย่วของอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขงและประชาคมอาเซยีน โดย
การเพิม่ศกัยภาพการคา้ชายแดน - การยกระดบัการคา้ ประสทิธภิาพการผลติทางเกษตร – การพฒันาศกัยภาพ
การท่องเที่ยวเชงินิเวศ และ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ เร่งรดับรหิารจดัการน้ําเพื่อป้องกนัน้ําท่วม-ขาดแคลนน้ํา ซึ่งทําให้
คาดการณ์ไดว้า่การเปลีย่นแปลงและเจรญิเตบิโตของภาคสว่นต่างๆ จะมเีพิม่ขึน้อยา่งมาก โดยเฉพาะการขยายตวั
ของชุมชนและประชากรในเมอืง จากผลการวเิคราะหเ์บือ้งตน้พบวา่จงัหวดัอุดรธานีมบีรบิทและพลวตัขิองภาคสว่น
ต่างๆ ค่อนขา้งโดดเด่นรวมถงึแนวโน้มทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงบรบิทเหล่าน้ีภายใตก้ารเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ
สงัคมและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศคอ่นขา้งมาก คณะวจิยัจงึไดเ้ลอืกจงัหวดัอุดรธานีเป็นพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 

คณะวจิยัไดว้เิคราะหภ์าพองคร์วมของสถานการณ์ในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคตของจงัหวดัอุดรธานี
พบว่าพืน้ทีเ่กษตรอาจจะไม่ขยายเพิม่ขึน้มากนักอนัเน่ืองมาจากพืน้ทีเ่พาะปลูกมจีํากดั แต่ชนิดของพชืทีป่ลูกจะมี
การปรบัเปลีย่นไปอยา่งมาก อนัเน่ืองมาจากกระแสของพชืเศรษฐกจิ (ยางพารา ขา้วโพด) และทศิทางการสง่เสรมิ
การใชพ้ลงังานทดแทน การเกดิสภาพแหง้แลง้ และอุณหภูมทิีส่งูขึน้ในอนาคต ทาํใหค้วามชืน้ในอากาศลดลง จาก
สาเหตุของอตัราการคายน้ําจากพชื และการระเหยของน้ําหน้าผวิดนิสูงเพิม่มากขึ้น นําน้ําจากใต้ผวิดนิขึ้นมาสู่
ดา้นบน จะทําใหเ้กดิการแพร่กระจายของดนิเคม็ และความเขม้ขน้ของความเคม็เพิม่มากขึน้ ภายใตเ้ปลีย่นแปลง
ทางภาคเกษตรในอนาคต ภายใตก้ารขยายตวัในภาคเศรษฐกจิ การคา้ อุตสาหกรรม และกระแสของพชืเศรษฐกจิ 
ระบบเกษตรอาจปรบัเปลีย่นไปเป็นการปลกูพชืเศรษฐกจิเพิม่มากขึน้ ขนาดของฟารม์ใหญ่ขึน้ เกษตรกรรายยอ่ยมี
แนวโน้มลดลงเน่ืองจากการเปลีย่นมอืการถอืครองทีด่นิ รวมทัง้การเคลือ่นยา้ยแรงงานไปสูพ่ืน้ทีชุ่มชน 

จากแนวโน้มทศิทางของการส่งเสรมิอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว การบรกิาร และการคมนาคม รวมทัง้ 
โครงการพฒันาระบบ และเสน้ทางคมนาคมต่างๆ จะส่งผลพื้นที่เพาะปลูกเดมิลดลง การใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ชลประทานไมต่รงตอ้งตามวตัถุประสงคด์า้นการเกษตร มคีวามตอ้งการใชน้ํ้าเพิม่มากขึน้ ก่อใหเ้กดิน้ําเสยีและการ
เสื่อมคุณภาพของแหล่งน้ํา ทําใหเ้กดิปญัหาในการแบ่งปนัจดัสรรน้ําใหก้บัภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
สภาพการณ์ที่มแีนวโน้มของความ แหง้แลง้เพิม่มากขึ้น น้ําในแหล่งเกบ็น้ําไม่เพยีงต่อความต้องการของชุมชน
เมอืง นอกจากน้ีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นคมนาคม อาจปิดกัน้หรอืเบีย่งเบนการไหลของน้ําตามธรรม 
ชาต ิหรอืกลายเป็นทาํนบกัน้น้ํา ทาํใหเ้กดิน้ําทว่มขงั ในกรณทีีม่ปีรมิาณฝนตกมากในชว่งเวลาอนัสัน้ 

แนวโน้มประชากรในชุมชนเมอืงของจงัหวดัอุดรธานีจะเพิม่สูงขึ้นมากในอนาคตอนัเป็นผลจากการ
ขยายตวัทางภาคเศรษฐกจิการคา้ในระดบัภาคและการคา้ระหว่างประเทศ ชกันําใหเ้กดิการขยายตวัของภาคส่วน
อื่นๆ ในตวัเมอืงอุดรธานี เกดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและในประเทศ ทําใหม้คีวามตอ้งการใชน้ํ้า
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เพือ่การบรโิภคอุปโภคเพิม่มากขึน้ ทาํใหม้คีวามเสีย่งต่อการขาดแคลนน้ําในหน้าแลง้ สว่นในหน้าหน้าฝนทีค่าดว่า
ฝนจะตกหนักมากขึน้ จากการทีอ่ยู่อาศยัขยายตวั และมสีิง่ปลกูสรา้งทางดา้นเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ ทําใหก้ดีขวางทาง
ไหลของน้ําตามธรรมชาต ิและการไหลและระบายของน้ําออกจากตวัเมอืง เกดิน้ําทว่มขงัเป็นระยะเวลานานขึน้ เมือ่
ผนวกกบัปรมิาณขยะมลูฝอยทีจ่ะมมีากขึน้ตามจาํนวนประชากร อาจสง่ผลใหเ้กดิปญัหาน้ําเน่าเสยี การปนเป้ือนใน
แหลง่กกัเกบ็น้ํา นําไปสูป่ญัหาสขุภาพอนามยัตามมา 

จากสรุปสถานการณ์ขา้งตน้ ประเดน็ความเสีย่งสาํคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดั/
กลุ่มจงัหวดัดงักล่าว ทีม่ีค่วามเกี่ยวขอ้งปจัจยัดา้นภูมอิากาศ (Climate factor) และการพฒันาทางเศรษฐกจิและ
สงัคม (non-climate factor) คณะวจิยัไดว้เิคราะห์ภาพองค์รวมและสงัเคราะห์ประเดน็ความเสีย่งและประเดน็
คาํถามทีเ่กีย่วขอ้ง นําเสนอแก่ตวัแทนภาคสว่นต่างๆ รวมทัง้ผูรู้แ้ละนักวชิาการในพืน้ทีเ่พือ่ระดมความคดิเหน็และ
พฒันาเป็นกรอบโจทยว์จิยัแยกเป็นประเดน็หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

แผนการศึกษาท่ี 1 : จดัทาํวิสยัทศัน์ (Vision) : ภาพฉายอนาคตสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม
จงัหวดัอดุรธานี 

การพฒันาภาพฉายอนาคต (Scenarios) ของจงัหวดัอุดรธานี ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพการณ์และบรบิท
ของภาคส่วนต่างๆ ที่อาจจะเป็นไปในอนาคต ภายใต้ทศิทางแผนการพฒันาในยุทธศาสตร์ของจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดั ผนวกกบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีไ่ดจ้ากการแบบจําลอง (Climate model) ซึง่ก่อนทีจ่ะพฒันาภาพ
ฉายอนาคตควรมีการศึกษาเพื่อพฒันาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมเกี่ยวกบัแนวคิดด้านผลกระทบ ความ
เปราะบาง และการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พรอ้มทัง้เผยแพร่ในเวทสีารธารณะใหแ้ก่ตวัแทน
ภาคส่วน และชุมชนในพืน้ที ่ทัง้น้ีการพฒันาภาพอนาคตอาจใชก้ารระดมความคดิเหน็จากตวัแทนภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมกบักระบวนการ Scenario development โดยภาพอนาคตทีพ่ฒันาขึน้น้ีจะใชเ้ป็นกรอบร่วมกนั (Common 
scenarios) สาํหรบัใชใ้นการศกึษาในเชงิลกึทีร่ะบุในโจทยว์จิยัในแผนการศกึษาอื่นๆ ต่อไป  

แผนการศึกษาท่ี 2 : ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อทรพัยากรน้ําและแนวทางการปรบัตวัให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตของพืน้ท่ีลุ่มน้ําห้วยหลวง 

ลุม่น้ําหว้ยหลวงเป็นลุม่น้ําขนาดใหญ่และสาํคญัมากทีสุ่ดของจงัหวดัอุดรธานี มอี่างเกบ็น้ําหว้ยหลวงเป็น
แหลง่เกบ็กกัน้ําและน้ําดบิเพือ่การผลติประปารองรบัชุมชนเมอืงและเพือ่การเกษตรในพืน้ทีช่ลประทาน ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตร การขยายตัวของชุมชนเมืองและภาค
เศรษฐกจิต่างๆ ทําใหค้วามต้องการใชน้ํ้าเพิม่มากขึน้ กอปรกบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศทีจ่ะส่งผลต่อปรมิาณ
และรูปแบบการกระจายตวัของฝนและปรมิาณน้ําท่าในลุ่มน้ํา ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสมดุลน้ําและความเสีย่งต่อ
การขาดแคลนน้ําในอนาคต การวางแผนหรอืทศิทางการพฒันาของภาคสว่นต่างๆ ของจงัหวดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารจดัการน้ํา ควรตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนัทัง้ทางดา้นความตอ้งการน้ํา ปรมิาณท่า และการพฒันาแหล่งน้ํา
ตน้ทุน เพือ่การจดัสรรน้ําทีม่อียูใ่หท้ัว่ถงึและมสีมดุลในอนาคตระยะยาว 

2.1 การประเมินความต้องการน้ําในระยะยาวของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนทีลุ่่มน้ําห้วยหลวง และ
ความต้องการน้ําของผูใ้ช้น้ําในภาคส่วนต่างๆ จากอ่างเกบ็น้ําห้วยหลวง 

การศกึษาน้ีเพือ่ตอ้งการทราบปรมิาณน้ําทีต่อ้งการใชน้ํ้าจากพืน้ทีส่องสว่นหลกัคอื ภาคสว่นทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
ตอนบนเหนืออ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ําตน้ทุนของอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง และอกีส่วนหน่ึงคอืภาคสว่นที่
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ใชน้ํ้าจากอ่างเกบ็นําหว้ยหลวง ซึง่มภีาคสว่นหลกัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ ภาคการเกษตร ภาคครวัเรอืน และภาค
เศรษฐกจิต่างๆ (ท่องเทีย่ว บรกิาร อุตสาหกรรม) ความตอ้งการน้ําในภาคเกษตรขึน้อยู่กบัความตอ้งการของพชืที่
เพาะปลกู การประมง และการเลีย้งสตัวใ์นพืน้ที ่

2.2 การศึกษาการเปลีย่นแปลงปริมาณน้ําท่าและสมดลุน้ําในพ้ืนทีลุ่่มน้ําห้วยหลวง และประเมิน
ความเสีย่งของภาคส่วนต่างๆ และพ้ืนทีภ่ายใต้การเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจสงัคม และการ
เปลีย่นแปลงภมิูอากาศ 

การศึกษาน้ีเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท่าในพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยหลวง อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ การขยายตวัของชุมชนและภาคส่วนเศรษฐกจิต่างๆ ในพืน้ทีต่อนบนของอ่าง
เกบ็น้ําหว้ยหลวง รวมทัง้จากอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ เพื่อประมาณการปรมิาณน้ําทีจ่ะไหลเขา้อ่าง
เกบ็น้ําหว้ยหลวง และประเมนิความเสีย่งต่อการขาดแคลนน้ําของภาคสว่นต่างๆ  

2.3 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจดัการปัญหาภยัแล้งในปัจจบุนัภายใต้เงือ่นไขการ
เปลีย่นแปลงน้ําในอนาคต 

การศกึษาน้ีเพื่อประเมนิความเหมาะสมของแนวทางการจดัการปญัหาภยัแลง้ในปจัจุบนัภายใตเ้งื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงบรบิทด้านเศรษฐกิจสงัคมและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคต โดยพจิารณาเน้นความ
เป็นไปได ้คงทน และยัง่ยนื (robustness) ของแนวทางหรอืแผนการจดัการทีม่อียู่แลว้กบัรูปแบบของความเสีย่ง
ของภาคส่วนต่อการใช้น้ําที่อาจเปลี่ยนไป โดยทําการประเมนิศกัยภาพที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั ช่องว่าง จุดอ่อน 
ข้อจํากัดของแผน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําของจังหวดัและ/หรือภาคส่วน รวมถึงข้อ
กฎหมาย/นโยบายของภาครฐัทีส่่งผลต่อการบรหิารจดัการน้ําในพืน้ที ่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวภายใตภ้าพฉาย
อนาคตของรปูแบบการใชน้ํ้าต่างๆ กนั  

2.4 การวิเคราะหท์างเลือกในการจดัหา จดัสรรน้ําทีเ่หมาะสมภายใต้เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงน้ําใน
อนาคต 

การศึกษาน้ีเพื่อจดัทําข้อเสนอทางเลือกในการจดัหาและจดัสรรน้ําที่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกจิสงัคมโดยเฉพาะรูปแบบการใชน้ํ้าที่เปลี่ยนไป (demand) และภูมอิากาศในอนาคตที่
สง่ผลต่อปรมิาณน้ําตน้ทุน (supply) ซึง่จะทาํใหร้ปูแบบความเสีย่งของการใชน้ํ้าของภาคสว่นต่างๆ เปลีย่นไป ทัง้น้ี 
แนวทางหรือทางเลือกดังกล่าวเพื่อสนองความต้องการน้ําของภาคส่วนและพื้นที่ต่างๆ ในลุ่มน้ําห้วยหลวง
โดยเฉพาะในช่วงฤดแูลง้ ทางเลอืกทีไ่ดอ้าจเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาปรบัปรุงแหล่งกกัเกบ็น้ํา การพฒันาระบบนิเวศ
ตน้น้ํา การปรบัเปลีย่นรูปแบบและ/หรอืขอบเขตของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Zoning) มาตรการต่างๆ ทีนํ่าไปสู่การ
ใชน้ํ้าในภาคประชาชนและภาคเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ หรอืบูรณาการแนวทางต่างๆ เหล่าน้ีเขา้
ดว้ยกนั 

แผนการศึกษาท่ี 3 : ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศต่อภาคส่วนการเกษตรและแนวทางการ
ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

พืน้ทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดัอุดรธานีประมาณรอ้ยละ 67 ถูกใชป้ระโยชน์เพื่อเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่
เป็นพืน้ทีป่ลูกขา้ว ออ้ย มนัสาํปะหลงั ยางพารา และขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ ซึ่งในปจัจุบนัภาคส่วนเกษตรในจงัหวดั
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อุดรธานีเผชญิความเสีย่งกบัการขาดแคลนทรพัยากรน้ําในฤดูแลง้ ปญัหาสภาพดนิเคม็ประกอบกบัดนิขาดความ
อุดมสมบูรณ์ในบางพืน้ที ่ในอนาคตภาคการเกษตรจะมกีารขยายตวัของพืน้ทีเ่พาะปลูกเพิม่ขึน้ จะตอ้งใชน้ํ้าเพิม่
มากขึน้ การเปลีย่นแปลงระบบเกษตรและรปูแบบการใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรน้ี จะสง่ผลใหก้ารใชน้ํ้าในแต่ละฤดกูาล
เปลีย่นไป และเมื่อพจิารณาประกอบกบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศซึ่งมแีนวโน้มทีภ่าคอสีานตอนบนจะมฤีดูแลง้ที่
รอ้นขึน้และยาวนานมากขึ้น ความเสีย่งของภาคส่วนเกษตรจากการขาดแคลนน้ําอาจจะมแีนวโน้มเป็นปญัหาที่
รุนแรงมากขึน้ในอนาคต 

3.1 การประเมินพ้ืนทีเ่พาะปลกูพืชเศรษฐกิจหลกัในอนาคตของจงัหวดัอดุรธานี และ/ หรือ ลุ่มน้ํา
ห้วยหลวง 

การศกึษาน้ีเพื่อคาดการณ์การเปลีย่นแปลงใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตร โดยเฉพาะพืน้ทีเ่พาะปลูกพชื
เศรษฐกจิของจงัหวดัอุดรธานี ภายใตภ้าพฉายอนาคตของทศิทางและเป้าหมายการพฒันาดา้นการเกษตรรปูแบบ
ต่างๆ  แลว้ใชก้ารประเมนิความเหมาะสมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Land suitability assessment) ร่วมกบัเทคนิค
ทางดา้น spatial analysis ทีส่ามารถระบุตาํแหน่งและพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมของพชืเศรษฐกจิต่างๆ ตามความสาํคญั/ทศิ
ทางการพฒันาดา้นการเกษตร เพือ่สรา้งแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิของภาพฉายอนาคตในรปูแบบต่างๆ 

3.2. การประเมินความต้องการน้ํารายฤดกูาลของภาคการเกษตร 

การศกึษาน้ีเพือ่ประเมนิความตอ้งการน้ําของภาคสว่นการเกษตรรวมทัง้วธิกีารใชแ้ละจดัการน้ําในแปลง/
ในฟารม์ ทีข่ ึน้อยูก่บัประเภทของพชืทีเ่พาะปลกูและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตรดา้นอื่นๆ ในพืน้ที ่ทีเ่ป็นอยูใ่น
ปจัจุบนั และที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ภาพฉายอนาคตของรูปแบบการเพาะปลูกพชืเศรษฐกจิหลกัต่างๆ 
(โจทย์วจิยัหวัขอ้ที่ 3.1 ขา้งต้น) โดยสามารถนําผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบในโจทยว์จิยัหวัขอ้ที่ 2.2 ของ
แผนการศกึษาที ่2 ขา้งตน้ เพื่อศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อทรพัยากรน้ําและแนวทางการ
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

3.3 การประเมินผลกระทบของการใช้ประโยชน์ทีดิ่นทางเกษตรและการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศต่อ
การแพร่กระจายดินเคม็ในอนาคต 

การศกึษาน้ีเพือ่วเิคราะหแ์ละคาดการณ์พืน้ทีแ่พรก่ระจายดนิเคม็ โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ เช่น การ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตร การใชแ้ละการจดัการน้ําในแปลง/ในฟารม์ สภาพปจัจยัทางภูมอิากาศ (เช่น ปรมิาณ
ฝน ความชืน้ในอากาศ ลม อุณหภมู)ิ สภาพภมูปิระเทศ สภาพภูมสิณัฐานทางธรณีวทิยา (Geomorphology) แหล่ง
น้ําและปรมิาณน้ําใตด้นิ และตําแหน่งบรเิวณของแหล่งกกัเกบ็น้ําบนผวิดนิ โดยอาศยัขอ้มูลภูมสิารสนเทศร่วมกบั
การวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่(Spatial analysis) และองคค์วามรูผู้เ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง (Expert opinion) ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื
แผนที่การแพร่กระจายดนิเคม็ในปจัจุบนั และในอนาคตภายใตภ้าพฉายอนาคตรูปแบบการใชท้ีด่นิเพาะปลูกพชื
เศรษฐกจิต่างๆ และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ  

3.4 การประเมินผลกระทบและความเสีย่งของผลิตภาพทางเกษตรต่อการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศใน
อนาคต 

การศกึษาน้ีเพื่อวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตต่อผลผลติของระบบการ
เพาะปลูกพชืภายใต้ภาพฉายอนาคตรูปแบบต่างๆ โดยพจิารณาจากปรมิาณ และความผนัผวนของผลผลติ และ
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ประเมนิความเสีย่งของพชืเศรษฐกจิหลกัชนิดต่างๆ ในพืน้ทีศ่กึษา ซึง่จะประเมนิจากผลการศกึษาทีไ่ดร้บัจากโจทย์
วจิยัขอ้ที ่1 และขอ้ที ่2 โดยอาจใชแ้บบจาํลองการผลติพชื (Crop model) ร่วมกบัขอ้มลูปจัจยัและสภาพแวดลอ้ม
การผลติทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เพื่อประเมนิผลผลติพชืภายใตรู้ปแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปจัจุบนั และภายใตภ้าพ
ฉายอนาคตทีค่วบรวมการจดัรปูแบบความเหมาะสมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Zoning) การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
สงัคม และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศรปูแบบต่างๆ รวมทัง้การแพรก่ระจายดนิเคม็ เพือ่วเิคราะหค์วามผนัผวนของ
ผลผลติพชืชนิดต่างๆ ในพืน้ทีต่่างๆ เพื่อประเมนิความเสีย่งของพชืเศรษฐกจิภายใตภ้าพอนาคตรูปแบบต่างๆ ใน
มติขิองผลผลติ/รายไดร้ะดบัครวัเรอืน และผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั 

3.5 การประเมินความเหมาะสมแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งของภาคส่วนเกษตรใต้
สถานการณ์อนาคต 

การศกึษาน้ีเพื่อทบทวนแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงของภาคส่วนเกษตร ที่มอียู่ทัง้ในระดบั
จงัหวดั และนโยบายในระดบัประเทศ โดยพิจารณาเน้นความเป็นไปได้ คงทน และยัง่ยืน (robustness) ของ
แผนงานต่างๆ เหล่านัน้ และประเมนิความเหมาะสม ช่องว่าง จุดอ่อน ขอ้จํากดัของแนวทางเหล่านัน้ในปจัจุบนั 
และภายใตร้ปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและปจัจยัแวดลอ้มทางเกษตรภายใตภ้าพฉายอนาคตรปูแบบการเพาะปลกู
พชืเศรษฐกจิต่างๆ ทัง้น้ีอาจควบรวมขอ้เสนอแนะแผนการบรหิารจดัการน้ําทีไ่ดจ้ากการแผนศกึษาที ่2 มาร่วมใน
ศกึษาวเิคราะหด์ว้ย 

3.6 ข้อเสนอแนะยทุธศาสตรด้์านการเกษตรเพือ่การปรบัตวัต่อการเปลีย่นภมิูอากาศ 
เป็นการประเมนิแนวทางการปรบัตวัโดยกําหนดยุทธศาสตร์การเกษตรในพื้นที่ศกึษาที่สามารถใชไ้ด้

อย่างยัง่ยนื  (robust) ต่อสถานการณ์ในอนาคต และกําหนดแนวทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในอนาคต ทัง้น้ีการศกึษาจะต้องพจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องแนวทางเหล่านัน้ทัง้ในดา้นเทคนิค 
และด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเสนอเงื่อนไขที่เอื้อให้การดําเนินการต่างๆ เกิดขึ้นได้ และปจัจยัที่ทําให้การ
ดาํเนินการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรน์ัน้ประสบความสาํเรจ็ 

แผนการศึกษาท่ี 4 : การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศต่อชมุชนเมืองและแนวทางการ
ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

เขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อน้ําท่วม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นปญัหาน้ําท่วมขงั
เน่ืองจากฝนตกหนกัในเขตเมอืงและชุมชนพืน้ทีร่อบเมอืงอุดรธานีในเขตทีลุ่่ม และสถานการณ์ระดบัน้ําและปรมิาณ
น้ําท่าทีเ่ชื่อมโยงกบัลุ่มน้ําหว้ยหลวง ดงัเช่นกรณีเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ทีเ่กดิขึน้เมื่อปี 2543, 2544, 2552 และ 
2554 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกจิและที่อยู่อาศยัหนาแน่น จงึเกดิความเสยีหายเป็น
มลูคา่สงู การเปลีย่นแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคมทีด่าํเนินอยูใ่นปจัจุบนัซึง่คาดวา่จะดาํเนินสบืเน่ืองต่อไปในอนาคต
ตามเป้าวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์อีสานตอนบน 1 ที่มุ่งจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบรกิาร การท่องเที่ยวของอนุภาคลุ่มน้ําโขงและประชาคมอาเซยีน จะทําให้การ
เตบิโตของเมอืงอุดรธานีเป็นไปอย่างรวดเรว็ตามกระแสการพฒันาทีเ่ขา้มา ซึ่งจะผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตเมอืง ซึง่จะสง่ผลใหชุ้มชน ถนนและสิง่ปลกูสรา้งมจีาํนวนเพิม่ขึน้ ทาํใหพ้ืน้ทีร่บัน้ําตาม
ธรรมชาติลดลง เมื่อเวลาฝนตกหนักทําให้เกดิปญัหากบัการระบายน้ําและเกิดปญัหาน้ําท่วมขงัตามมาในที่สุด 
รวมทัง้ชุมชนเกษตรกรรมทีอ่ยู่รอบเมอืง ซึ่งเป็นพืน้ทีลุ่่มตํ่าเช่นเดยีวกนั และตอ้งเป็นพืน้ทีร่องรบัน้ําทีร่ะบายออก



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์  กนัยายน 2556 

 

ด 

 

จากเมอืงดว้ย การเปลีย่นแปลงในทศิทางดงักลา่วอาจทาํใหต้วัเมอืงอุดรธานีและชุมชนเกษตรกรรมทีอ่ยูร่อบเมอืงมี
ความเสีย่งต่อภาวะน้ําท่วมสูงขึน้ ประกอบกบัการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตของภาคอสีาน
ตอนบนพบว่ามแีนวโน้มที่จะมปีรมิาณฝนสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหค้วามเสีย่งต่อภาวะน้ําท่วมเพิม่สูงขึน้อกี การวาง
ยุทธศาสตร์ดา้นผงัเมอืงโดยกําหนดรูปแบบการใชป้ระโยชน์ที่ดนิที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในอนาคตจะช่วยลดการเปิดรับต่อภาวะเสี่ยงน้ําท่วมของชุมชนลงได้ และการวางแผนด้านระบบ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะการระบายน้ําทีค่ํานึงถงึภาพรวมของทัง้พืน้ทีเ่มอืงและพื้นทีโ่ดยรอบกจ็ะช่วยลดความ
เสีย่งของพืน้ทีเ่มอืงอุดรธานีและชุมชนโดยรอบทีจ่ะตกอยูภ่ายใตภ้าวะน้ําทว่มลงได ้ 

4.1 การประเมินความเสีย่งน้ําท่วมของชมุชนเมืองอดุรธานี 

การศกึษาน้ีเพื่อประเมนิระดบัน้ําท่วมขงัในพืน้ทีชุ่มชนเมอืง โดยส่วนหน่ึงขึน้กบัปรมิาณน้ําท่าทีม่อียู่ใน
พืน้ที ่และปรมิาณน้ําทา่ทีไ่ดร้บัจากพืน้ทีร่อบขา้ง ซึง่เป็นผลมาจากปรมิาณฝน รปูแบบการกระจายของฝนในลุ่มน้ํา
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีเ่หล่านัน้ ปจัจยัเสีย่งส่วนหน่ึงมาจากความสามารถในการ
ไหลผ่านของน้ําออกจากพื้นที่ชุมชนเมอืง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสภาพผงัเมอืง สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างเส้นทาง
คมนาคม และสภาพทีอ่ยูอ่าศยั โดยจดัทําแผนทีน้ํ่าท่วม (Flood map) ของพืน้ทีชุ่มชนเมอืง เพือ่ระบุถงึพืน้ทีแ่ละ
ระดบัความเสีย่ง รวมถงึการประเมนิปรมิาณน้ําท่าและน้ําผวิดนิสะสมจากพืน้ทีลุ่่มน้ําย่อยทีเ่ป็นพืน้ทีต่น้น้ําของลุ่ม
น้ําห้วยหลวงและประเมนิความเร็วและระยะเวลาการเคลื่อนตวัของมวลน้ําถึงตวัเมอืง รวมถึงระดบัน้ําท่วมขงั
ภายใตป้รมิาณและความรุนแรงของฝนทีเ่ปลีย่นไปในอนาคต และผลกระทบทีต่ามมา 

4.2 การทบทวนแนวทางและประสิทธิภาพการจดัการน้ําท่วมชมุชนเมืองของจงัหวดัอดุรธานี 

ทบทวนแนวทางการจดัการน้ําทว่มรวมถงึโครงสรา้งสาํหรบัจดัการปญัหาน้ําท่วมในปจัจุบนั และประเมนิ
ประสทิธภิาพของแนวทางและโครงสรา้งเหล่านัน้ โดยพจิารณาถงึความคงทน และยัง่ยนืของแนวทางหรอืแผนการ
จดัการเหล่านัน้ภายใต้ภาพฉายอนาคตของการเตบิโตเมอืง (การใชป้ระโยชน์ที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง แผนพฒันา
เมอืงฯ)  

4.3 ข้อเสนอแนะการจดัวางผงัเมืองและแผนพฒันาสาธารณูปโภคของเมืองอดุรธานี 

จดัทําขอ้เสนอแนะด้านการใชท้ี่ดนิและแผนพฒันาสาธารณูปโภคของพื้นที่เมอืงและพื้นที่โดยรอบที่มี
ความสอดคลอ้งกบับรบิทในอนาคต รวมถงึแผนการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ทีฐ่านเพื่อใหชุ้มชนเมอืงมคีวามสามารถ
ในการยดืหยุน่ปรบัตวั (resilience) หรอืลดความเสีย่งต่อปญัหาหรอืสถานการณ์น้ําทว่มในอนาคตได ้
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญั 

ในอดตีทีผ่า่นมาประเทศไทยไดเ้ผชญิกบัความเสีย่งและภาวะวกิฤตใินรปูแบบต่างๆ ซึง่บางเรื่องสามารถ
คาดการณ์ไดแ้ละเตรยีมการรบัมอืไวแ้ลว้ แต่หลายครัง้ไมส่ามารถคาดเดาหรอืไมค่าดคดิวา่จะเกดิขึน้ ทัง้น้ีเกดิจาก
หลายปจัจยัหลายมติแิละเกีย่วขอ้งกบัหลายภาคสว่นซึง่มปีฏสิมัพนัธเ์ชื่อมโยงเป็นระบบทีซ่บัซอ้น กอปรกบัมคีวาม
ไม่แน่นอนและผนัแปรอยู่ตลอดเวลา ส่วนหน่ึงของความเสีย่งเหล่าน้ีมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศหรอืสภาวะโลกรอ้น และในหลายโอกาสถูกนํามาเป็นเหตุปจัจยัหลกัและนําไปสู่การวางแผนการปรบัตวั 
ป้องกนั หรอืรบัมอื ทีไ่มไ่ดค้วบรวมมติดิา้นอื่นไว ้ อกีทัง้เป็นการมองปญัหาในกรอบเวลาของปจัจุบนัหรอือนาคตใน
ระยะสัน้ ทัง้น้ีสว่นหน่ึงมาจากการศกึษาดา้น ผลกระทบ ความลอ่แหลมและการปรบัตวัสาํหรบัในประเทศไทยนัน้ยงั
มอียู่อย่างจํากดั โดยเฉพาะความรูเ้รื่องการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในประเทศไทยนัน้ยงัมอียู่น้อย
และมขี้อจํากดัในกรอบการพจิารณาอยู่มาก ทัง้น้ีเห็นได้จากการศึกษาเรื่องผลกระทบและการปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศในระยะทีผ่่านมาซึ่งมกัดําเนินการโดยเน้นศกึษาแต่เพยีงรายภาคสว่น และพจิารณาถงึการ
ปรบัตวัโดยการมองจากมมุมองของนกัวจิยัในสาขาใดสาขาหน่ึง (single discipline study) ซึง่มกัจะเป็นมุมมองของ
นักวทิยาศาสตร์กายภาพเป็นหลกั นอกจากนัน้ ขอ้จํากดัในดา้นการศกึษาวจิยัถงึการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศอกีประการหน่ึงคอื ในปจัจุบนัน้ียงัมนีักวจิยัทีส่นใจศกึษาประเดน็น้ีน้อยมากและส่วนหน่ึงกย็งัขาดความ
เขา้ใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อประเดน็การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ซึ่งเหน็ไดจ้ากในรายงานการ
สงัเคราะหแ์ละประมวลสถานภาพองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของไทย ครัง้ที ่1 (อานนท ์และอํานาจ
, 2554) ทีไ่ดพ้ยายามทําการประมวลสถานภาพและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้นประเดน็ดงักล่าวเท่าทีม่อียู่ซึ่งนับว่า
น้อยมากและยงัเป็นองคค์วามรูท้ีย่งัไมส่มบูรณ์ ซึ่งอาจกล่าวไดว้า่ขอ้จาํกดัดา้นองคค์วามรูน้ี้นําไปสูข่อ้จาํกดัในการ
วางนโยบายและยุทธศาสตรร์ะดบัชาตใินการทีจ่ะกล่าวถงึและนําเสนอประเดน็การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศอยา่งเป็นรปูธรรม อกีทัง้ยงัไม่มกีารควบรวมประเดน็ดา้นการปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศลงในแผนงานของกระทรวง และ/หรอื แผนพฒันาจงัหวดัหรอืแผนพฒันาชุมชนอย่างเป็น
รปูธรรม 

การศกึษาวจิยัดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีจ่ะนําไปสู่การวางนโยบายและการนําใช้
ปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องมคีวามชดัเจนในการมองประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ โดยสามารถ
เชื่อมโยงสถานการณ์อนาคตในประเดน็ของความเสีย่งจากสภาพอากาศในอนาคตกบับรบิทของพื้นที่ในปจัจุบนั
และอนาคตจากมุมมองของนักวจิยัหลายสาขา (multi-disciplines study) และวเิคราะหห์าแนวทางการพฒันา และ/
หรอืยุทธศาสตร์ทีเ่หมาะสมภายใตพ้ลวตัของระบบเศรษฐกจิสงัคม โดยคํานึงถงึความไม่แน่นอนของอนาคต และ
เสนอแนวทางตดัสนิในลกัษณะทีเ่ป็นการตดัสนิใจทีส่ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต (robust decision 
making) ทัง้น้ีแนวทางการพฒันา และ/หรอื ยุทธศาสตรท์ีเ่หมาะสมควรทีจ่ะตัง้เป้าหมายในการสรา้งความเขม้แขง็ 
(resilience) ของสงัคมและระบบเศรษฐกจิประกอบกบัการสรา้งความทนทาน (robustness) ของแผนพฒันาต่างๆ 
ในปจัจุบนัต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตหลายรปูแบบโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Burton et al, 
2009) นอกจากนัน้ กรอบการวิเคราะห์วิจยัจะต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ทําให้เกิด
ดําเนินการตามแนวทางนัน้ๆ ได ้(enabling factor) อกีทัง้เงื่อนไขทีท่ําใหก้ารดําเนินการปรบัตวันัน้ๆ ประสบ
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ผลสาํเรจ็และยัง่ยนื (critical success factor) รวมทัง้การจดัตัง้กระบวนการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
เหล่านัน้ ตลอดจนกระบวนการที่จะควบรวมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้ากับการวางแผนในระดับต่างๆ 
โดยเฉพาะแผนพฒันา (Huq and Reid, 2009) เพือ่ทีจ่ะนําไปสูก่ารทบทวนและปรบัปรุงยุทธศาสตรแ์ละนโยบายที่
ไดจ้ดัตัง้ขึน้น้ีในภายหลงั อกีทัง้ขยายผลไปยงัการวางแผนระยะยาวในพืน้ทีอ่ื่นๆ สาํหรบัในประเทศไทยทีผ่า่นมาได้
มกีารใช้แนวคดิดงักล่าวเป็นแกรอบในการการศกึษาวจิยัด้านผลกระทบ ความเสี่ยง ความเปราะบาง และการ
ปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของภาคส่วนต่างๆ อยู่บ้างแล้ว (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2552; ศูนยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะหว์จิยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแห่งภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553; 2554; 2555) ซึง่แสดงใหเ้หน็ความสาํคญัทีจ่ะตอ้งผลกัดนัใหม้ี
การศกึษาในวงกวา้งมากยิง่ขึน้ 

จากประเดน็และขอ้จํากดัขา้งตน้ นําไปสู่ดําเนินการศกึษาวจิยั เรื่อง “การประเมนิและวเิคราะหแ์นวโน้ม
ความเสีย่งของพื้นทีศ่กึษานําร่องในบรบิทของจงัหวดัต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ
เพื่อจดัทํากรอบการศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อภูมอิากาศแบบบูรณาการเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม” ซึ่งมวีตัถุประสงค ์
เพื่อคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่องในระดบัจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพเพื่อพฒันากรอบโจทยก์ารศกึษาวจิยั
ดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีม่กีารมองภาพบรบิทเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม เป็นการสนับสนุนการ
ศกึษาวจิยัลกัษณะหลากหลายสาขาวชิา (multi-disciplinary) อนัจะช่วยพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่ในสาขาวชิาต่างๆ 
สรา้งองคค์วามรู ้และเสรมิสรา้งความเขา้ใจและความตระหนักของฝา่ยวางแผนนําไปสู่การควบรวมแนวคดิน้ีเขา้สู่
การปรบัปรุงและจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั/ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัที่มคีวามคงทนและยัง่ยนืภายใต้บริบทการ
เปลีย่นแปลงดา้นภมูอิากาศและเศรษฐกจิสงัคมในอนาคตระยะยาว 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่องในระดบัจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งสมัพนัธก์บัการเปิดรบั
เปลีย่นแปลงและแปรปรวนภมูอิากาศทีช่ดัเจน 

2. วเิคราะห์ประเดน็และแนวโน้มความเสีย่งและของภาคส่วนต่างๆ และผลสบืเน่ืองจากปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างภาคส่วนเหล่านัน้ของพื้นที่นําร่อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศควบรวมกับทิศ
ทางการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมในอนาคต 

3. เพื่อจดัทํากรอบการศกึษาด้านการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของพื้นที่ศกึษานําร่อง 
โดยวางกรอบการวเิคราะห์แบบองค์รวม และกําหนดโจทย์วจิยัย่อย เพื่อสนับสนุนการจดัทําแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการปรบัตวัของจงัหวดัและ/หรอืยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั ใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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1.3 ผลท่ีจะได้รบัจากการศึกษาในครัง้น้ี  

1. ผลการประเมนิและวเิคราะห์ภาพสถานการณ์ความเสี่ยงปจัจุบนัของพื้นที่ศึกษานําร่องภายใต้
สภาพอากาศและพลวตัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมปจัจุบนัและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบรบิท
ของความเสีย่งของภาคส่วนต่างๆ จากปจัจยัสําคญัที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อใชจ้ดัทํา
กรอบและชุดโครงการในพืน้ทีเ่ป้าหมายศกึษานํารอ่ง 

2. กรอบการศกึษาและชุดโจทยว์จิยัสาํหรบัพืน้ทีเ่ป้าหมายในการศกึษานําร่อง และหน่วยงาน/องคก์ร/
นกัวจิยัทีม่คีวามสนใจจะมารว่มดาํเนินการศกึษาในแต่ละรายสาขา/ภาคสว่นในเบือ้งตน้ 

3. เกดิความตระหนักแก่นักวจิยั ภาคประชาสงัคมและภาคนโยบายทีม่คีวามสนใจต่อประเดน็โจทย์
วจิยั เพือ่นําไปสูก่ารจดัตัง้เครอืขา่ยวจิยัในพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 
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บทท่ี 2 
กรอบการดาํเนินงาน 

2.1 กรอบแนวคิด 

การพจิารณาถึงการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง เช่น 
จงัหวดั หรอื กลุม่จงัหวดั หรอืลุม่น้ํา จะตอ้งคาํนึงถงึความเป็นระบบทีซ่บัซอ้น (complex system) อนัประกอบดว้ย
หลายภาคส่วนซึ่งมปีฏสิมัพนัธ์และความเชื่อมโยงระหว่างกนั ภาคส่วนเหล่าน้ีมพีลวตัที่แตกต่างกนัและตกอยู่ใต้
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศแตกต่างกนั การดาํเนินการใดๆ ของภาคสว่นใดหรอืกลุ่มสงัคมใดๆ อาจ
ส่งผลถึงภาคส่วนอื่นๆ ได้ ดังนัน้ การศึกษาด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงควรที่จะต้อง
ดาํเนินการศกึษาในลกัษณะ holistic approach – integrated study (Chinvanno, 2012) นอกจากน้ีเมือ่พจิารณา
ถงึอนาคตในระยะยาวแลว้พลวตัแิละความเสีย่งทีจ่ะเปลีย่นแปลงในนัน้มไิดเ้กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
เพยีงอยา่งเดยีว หากแต่มอีกีหลายปจัจยัทีร่ว่มผลกัดนัใหเ้กดิสภาพการณ์และการเปลีย่นแปลงนัน้ขึน้มา  

การศกึษาการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเชงิพื้นที่น้ีตัง้อยู่บนสมมุตฐิานที่ว่า ภาคส่วนและ
พืน้ทีต่่างๆ นัน้ตกอยูใ่ตค้วามเสีย่งจากสภาพอากาศแปรปรวนในปจัจุบนั และบางภาคสว่นกม็กีารดาํเนินการหรอืมี
แผนทีจ่ะดาํเนินการเพื่อรบัมอืกบัความเสีย่งนัน้ๆ อยูบ่า้งแลว้ แต่การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลง
เชงิเศรษฐกจิและสงัคมทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตจะมผีลทําใหค้วามเสีย่งนัน้เปลีย่นระดบัความรุนแรงหรอืเปลีย่น
รูปแบบไปจากเดมิ นอกจากนัน้ แนวทางดําเนินการเพื่อรบัมอืกบัความเสีย่งทีด่ําเนินการอยู่ในปจัจุบนันัน้ อาจจะ
ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมหรอืไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคต หรอืชกันําสงัคมไปสู่ความเสี่ยงใหม่ภายใต้
บรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป การศกึษาน้ีจงึมุ่งเน้นไปทีก่ารทําความเขา้ใจกบัความเสีย่งและพลวตัของความเสีย่ง
ต่อสภาพอากาศและพยายามหาแนวทางการปรบัตวัทีม่สีามารถเชื่อมโยงบรบิทของปจัจุบนัเขา้กบัสภาพอนาคต 
โดยจบัประเดน็ทีก่ารปรบัทศิทางการพฒันาหรอืการปรบัแนวทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต หรอืการหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น ทัง้น้ีการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศน้ีจะเน้นถึง resilience ของภาคส่วนและพื้นที่ อกีทัง้ 
robustness ของแผนพฒันาดา้นต่างๆ ทีด่ําเนินการอยู่ในปจัจุบนั (หรอืทีจ่ะเริม่ดําเนินการ) ดงัสรุปตามแผนภูมิ
และตวัอยา่งในภาพที ่2.1 และ 2.2 
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ภาพที ่2.1 กรอบแนวคดิดา้นการศกึษาการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม 

(ปรบัปรงุจาก Chinvanno ,2012) 
 

 

 
ภาพที ่2.2 ตวัอยา่งการมองภาพองคร์วมของสงัคมดว้ยความเสีย่งในอนาคต 

(SEA START RC and WWF, 2008; Chinvanno, 2012) 
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แนวทางในการวเิคราะห์ลกัษณะน้ีนํามาซึ่งการตัง้โจทย์วจิยัในพื้นทีซ่ึ่งมเีป้าหมายการวางยุทธศาสตร์
การปรบัตวัเชงิพืน้ที ่โดยคํานึงถงึสงัคมในลกัษณะทีเ่ป็น complex system ซึ่งตวัอย่างทีไ่ดย้กมาน้ีเป็นเพยีง
ตวัอย่างพอใหเ้หน็ถงึแนวทางในการศกึษาเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งยุทธศาสตร์การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ
ของจงัหวดั และขอ้เสนอแนะการปรบัตวัในประเดน็ที่สําคญัของภาคส่วนสําคญั และพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ศกึษา
ภายใตส้ภาพเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคตซึ่งควรจะตอ้งพจิารณาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในหลายทศิทางทีอ่าจ
เป็นไปได ้(Multiple Scenarios Planning) (ศุภกร และ นันทยิา, 2554) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะบ่งชีถ้งึการดาํเนินการ
ปรบัตวัในระดบัต่างๆ เช่น ภาคส่วน จงัหวดั และชุมชน เพื่อให้เกดิการดําเนินการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตโดยการควบรวมประเดน็ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยัเขา้สู่กระบวนการ
วางแผนระดบัต่างๆ (Chinvanno and Kerdsuk, 2012) 

นอกจากการสรา้งองคค์วามรูแ้ละกรอบการศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศขึน้ใหม่
แลว้ กระบวนการศกึษาน้ียงัจะช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจของฝา่ยวางแผนตลอดจนนักวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ต่อ
ประเดน็การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในบรบิทของการพฒันา ซึง่เป็นการศกึษาในลกัษณะหลายแขนง
วชิา (multidisciplinary research) โดยนักวจิยัในแต่ละสาขานัน้ตอ้งเขา้ใจภาพรวม และองค์ความรูท้ีไ่ดจ้าก
การศกึษาในแต่ละประเดน็ยอ่ยนัน้ จะถูกนํามาสงัเคราะห ์(synthesis) เพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีจ่ะนําไปสูก่ารสรา้ง
ความตระหนัก และสามารถนําไปบรูณาการ (integrate) กบัแผนงาน/ควบรวมเขา้กบัแผนพฒันาได ้อกีทัง้ยงัจะมี
ผลในการสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนและสงัคมในพื้นที่ศกึษาให้เขา้ใจถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ภมูอิากาศในบรบิทของพืน้ทีด่ว้ย 

จากประเดน็ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ การพจิารณาการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองค์
รวมจงึเป็นเรื่องน่าสนใจทีจ่ะพฒันาขึน้เป็นโจทยว์จิยั และงานวจิยัต่อไป โดยจดัตัง้โครงการศกึษานําร่องขึน้เพื่อ
เป็นแกนในการระดมนักวจิยัจากหลายสาขาและหน่วยงานปฏบิตัติลอดจนภาคประชาชน โดยมเีป้าหมายใหเ้ป็น
ตวัอย่างเพื่อให้เกดิความรู้ ความเขา้ใจกรอบความคดิการศกึษาดงักล่าว และเป็นแกนกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิจยัระหว่างสาขาความรู้ต่างๆ  ภาคนโยบาย และภาคประชาสงัคม ซึ่งจะนําไปสู่การปรบั
กระบวนทศัน์ในการพจิารณาการวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตต่อไป ทัง้น้ีผลจาก
การวจิยัจะไดเ้ป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและยุทธศาสตร์ และสามารถส่งผ่านใหก้บัหน่วยงานในระดบันโยบาย 
(ทัง้ในระดบัท้องถิ่น และระดบัประเทศ) ที่มบีทบาทในการจดัทํานโยบายหรอืยุทธศาสตร์ได้ดําเนินการจดัทํา
นโยบายดา้นการปรบัตวัต่างๆ ต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในบรบิทที่เหมาะสมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พฒันาระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนกลไกการปรบัตัวหรือการจดัการความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มคีวาม
แปรปรวน อกีทัง้การทาํใหเ้กดิกระบวนการในชุมชนเพือ่สนบัสนุนการวางแผนทีนํ่าไปสูก่ารดาํเนินการในพืน้ที ่ซึง่มี
เป้าหมายใหชุ้มชน และ/หรอืพืน้ทีม่ขีดีความสามารถสงูขึน้ในการตา้นรบัความเสีย่งในรปูแบบทีห่ลากหลาย รวมไป
ถงึแผนงานหรอืยทุธศาสตรท์ีเ่กดิขึน้ในระดบัต่างๆ (ชุมชน/ทอ้งถิน่ ลุม่น้ํา /จงัหวดั จนถงึระดบักระทรวง/ระดบัชาต)ิ 
จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง หรอืสอดรบักนั 

นอกจากน้ี ผลจากการจดัประชุมระดมความคดิเห็น “การพฒันาโจทย์และกรอบวจิยัยุทธศาสตร์การ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม” ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยั (สกว.) เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2555 ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ซึ่งมตีวัแทนทัง้จากภาคส่วนนโยบาย 
ภาคประชาสงัคม และนักวจิยัหลายสาขา ไดร้่วมใหค้วามคดิเหน็ รวมถงึสนับสนุนการดําเนินงานการศกึษาวจิยั
ตามกรอบแนวคดิดา้นการศกึษาถงึการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วมดงักล่าวขา้งตน้ 
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ทัง้น้ี ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ รองผู้ว่าราชการจงัหวดั
สงขลา ไดส้นับสนุนการดําเนินงานลกัษณะดงักล่าวและเสนอแนะใหค้ดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาเป้าหมายนําร่องเป็นพืน้ที่
ระดบัจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดั เน่ืองจากมขีอบเขตพืน้ทีแ่ละกรอบนโยบายทีจ่ะนําผลการศกึษาไปปฏบิตัทิีช่ดัเจน ซึง่
จะทาํใหก้ารวจิยัเกดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

2.2 ขอบเขตการดาํเนินงาน 

จากขอ้คดิเหน็รว่มกนัในเวทกีารประชุมระดมความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่นกัวชิาการและนักปฏบิตัทิางดา้น
การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ทีมุ่่งเน้นความสาํคญัไปทีก่ารพยายามผนวกรวมแนวคดิการปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วมน้ีเขา้ไปในยทุธศาสตรห์รอืแผนพฒันาในพืน้ทีบ่รหิารจดัการระดบั
จงัหวดั ดงันัน้จากวตัถุประสงค์ขอ้แรกและขอ้ทีส่องทีต่อ้งการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่องในระดบัจงัหวดัหรอืกลุ่ม
จงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งของหลายภาคสว่นทีส่มัพนัธก์บัการการเปิดรบัเปลีย่นแปลงและแปรปรวนภูมอิากาศทีช่ดัเจน 
นําไปสูก่ารกาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่งทีเ่หมาะสมดงัน้ี 

1. เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของภาคสว่น และมลีกัษณะทางภมูสิงัคมทีเ่ผชญิหรอืเปิดรบัความเสีย่งที่
มคีวามแตกต่างกนั โดยที่ความเสีย่งนัน้มคีวามเชื่อมโยงกบัตวัแปรทางภูมอิากาศอย่างชดัเจน หรอื
สามารถเชือ่มโยงกบัแปรทางภมูอิากาศได ้ 

2. ภาคส่วนต่างๆ และพืน้ที่ศกึษานัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจนในดา้นการเปลีย่นแปลงหรอืพลวตัิ
ของสว่นหน่ึงจะสง่ผลสบืเน่ืองไปยงัสว่นอื่นดว้ย  

3. มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิและมพีลวตัทิางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่หน็ไดช้ดั 
4. มอีงคค์วามรูเ้ดมิอยูพ่อสมควร รวมถงึการเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้มของบุคลากร และ/หรอื องคก์รทีจ่ะมี

ส่วนสนับสนุนหรอืร่วมดําเนินการวจิยัได ้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวคณะวจิยัไดร้วบรวมรายงาน
การศกึษาจากแหลง่ต่างๆ  

เมื่อกําหนดพืน้ทีศ่กึษาไดแ้ลว้ คณะผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ประเดน็และแนวโน้มความเสีย่งและของภาคส่วน
ต่างๆ และผลสบืเน่ืองจากปฏสิมัพนัธร์ะหว่างภาคส่วนเหล่านัน้ ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภูมอิากาศควบรวมกบัทศิ
ทางการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมในอนาคตทีม่กีารระบุไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั โดยใชก้าร
วเิคราะห์บรบิทเชงิระบบแบบองค์รวม ร่วมกบัความรูจ้ากงานศกึษาวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้การขอความเหน็จาก
ผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผลจากการวเิคราะหใ์นเบือ้งตน้ไดนํ้าไปสู่ประเดน็คําถามดา้นผลกระทบ
และความเสีย่งในแงม่มุต่างๆ ของหลากหลายภาคสว่นทีม่คีวามเชือ่มโยง ต่อมาคณะวจิยัไดนํ้าเสนอประเดน็เหล่าน้ี
ต่อภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง นักวชิาการ หน่วยงานพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ที ่เพื่อระดมความคดิเหน็ แกไ้ข ปรบัปรุง
เพิม่เตมิประเดน็ต่างๆ ใหม้คีวามชดัเจน ครบถ้วนถูกตอ้งกบัความเหน็จรงิในพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ ก่อนนําไปเสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒทิี่เกี่ยวขอ้งในระดบัประเทศเพื่อให้ความคดิเห็น นําไปสู่ขอ้สรุปประเดน็/โจทย์วจิยั คําแนะนําและ
ขอ้คดิเหน็ในการนําประเดน็ต่างๆ เหลา่น้ีไปทาํการศกึษาในพืน้ทีศ่กึษานํารอ่งต่อไป 

จากความเขา้ใจในบรบิทของพื้นที่ศกึษานําร่อง ประเดน็ความเสีย่ง ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง และประเดน็
คําถาม/โจทย์วิจัยที่ได้มา คณะผู้วิจยัได้ทําการสงัเคราะห์จดัทําเป็นกรอบการศึกษาด้านการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศของพืน้ทีศ่กึษานําร่อง โดยวางกรอบการวเิคราะหแ์บบองคร์วม และกําหนดโจทยว์จิยัย่อย 
เพือ่สนับสนุนการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและการปรบัตวัของจงัหวดัและ/หรอืยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั ให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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2.3 แนวทางและขัน้ตอนการประเมินและวิเคราะห ์

 การดําเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการศกึษาเริม่จากการศกึษาวรรณกรรมและรวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ นํามาวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบระดบัความรุนแรงของผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศทีม่ต่ีอหลาย
ภาคส่วน เพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ทีเ่ป้าหมายในเบือ้งตน้บางส่วน ก่อนนํามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัของความเสีย่งความ
เปราะบางต่อสภาพอากาศทีรุ่นแรงในอนาคต รวมทัง้ความเกีย่วขอ้งกบัปจัจยั-มติดิา้นอื่นๆ และความเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิความซบัซ้อนของสภาพเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้เกณฑใ์นการคดัเลอืกทัง้ 4 ประเดน็
ขา้งตน้ เพื่อทําการคดัเลอืกพืน้ที่ศกึษาใหเ้หลอืเพยีง 1 จงัหวดัหรอืยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั นํามาจดัทํากรอบ
การศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของพืน้ที่ศกึษานําร่อง โดยวางกรอบการวเิคราะห์แบบ
องค์รวม และกําหนดโจทย์วจิยัย่อย พร้อมทัง้ประเมนิความพรอ้มความสนใจของตวัแทนในพื้นที่และนักวจิยัใน
สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ทีจ่ะศกึษาถงึความเสีย่งของภาคสว่นสาํคญัหรอืพืน้ทีย่อ่ยต่างๆ ในพืน้ทีศ่กึษานําร่องน้ี โดยมี
พืน้ทีเ่ป้าหมายในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน เน่ืองจากพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตค่อนข้างชดัเจน ดงัตวัอย่างจากข้อมูลจากการคาดการณ์โดย
แบบจาํลองภูมอิากาศระดบัภูมภิาค PRECIS ECHAM5 SRES A1B (SEA START RC, 2012) ในสว่นของพืน้ที่
ภาคใต้และ/หรือบริเวณพื้นที่ชายฝ ัง่ของประเทศไทยนัน้ การศึกษาด้านความเสี่ยงหรือผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้มอียู่น้อยมาก ยกเวน้ในประเดน็ดา้นการสญูเสยีทีด่นิชายฝ ัง่ ทีผ่่านมาแมจ้ะมกีารศกึษา
ความอ่อนไหวของสิง่มชีวีติในทะเลและชายฝ ัง่ต่อตวัแปรทางภูมอิากาศ แต่กเ็ป็นเพยีงการศกึษาในหอ้งทดลอง ยงั
ไม่มกีารนําไปขยายผลในระดบัระบบนิเวศ และที่พอจะเหน็เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คอืการศกึษาปรากฏการณ์
ปะการงัฟอกขาวซึ่งเป็นตวับ่งชี้ขอ้หน่ึงความเสีย่งของระบบนิเวศทางทะเล กล่าวโดยรวมแลว้การศกึษาและองค์
ความรูด้า้นผลกระทบความเสีย่งและการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อระบบนิเวศ และภาคสว่นอื่นๆ มี
อยู่จาํกดัมาก ผลกระทบหรอืปรากฏการณ์หลายอย่างทีเ่กดิขึน้ยงัไม่มคีวามชดัเจนทางดา้นความสมัพนัธก์บัปจัจยั
หรอืการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ (สวุลกัษณ์, 2554) ดว้ยสาเหตุน้ีคณะวจิยัจงึไดใ้หค้วามสนใจพืน้ทีใ่นภาคอื่น ที่
มคีวามสมัพนัธข์องประเดน็ความเสีย่งกบัปจัจยัภมูอิากาศคอ่นขา้งชดัเจน 

       
ภาพที ่2.3 แผนทีแ่สดงอุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่ในชว่งเวลาอกี 30-60 ปีอนาคต 
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ภาพที ่2.4 แผนทีแ่สดงอุณหภมูติํ่าสดุเฉลีย่ในช่วงเวลาอกี 30-60 ปีอนาคต 

 

   
ภาพที ่2.5 แผนทีแ่สดงปรมิาณฝนรวมในรอบปีเฉลีย่ในช่วงเวลาอกี 30-60 ปีอนาคต 

 

   
ภาพที ่2.6 แผนทีแ่สดงจาํนวนวนัฝนตกมากกวา่ 3 มลิลเิมตรขึน้ไป 30-60 ปีอนาคต 
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กรอบและแนวทาง/ขัน้ตอนการดาํเนินงานแสดงไวใ้นภาพที ่2.7 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที ่2.7 กรอบแผนการดาํเนินงานโครงการ 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 : การวิเคราะหผ์ลกระทบ/ความเส่ียงท่ีสมัพนัธก์บัปัจจยัด้านภมิูอากาศชดัเจน 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการประเมนิพืน้ทีเ่พือ่สรรหาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่เขา้สูก่ระบวนการคดัเลอืกเป็นพืน้ที่
ศกึษานําร่องสําหรบัจดัทํากรอบการศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อภูมอิากาศแบบบูรณาการเชงิพื้นทีแ่บบองค์รวมใน
บรบิทของจงัหวดัและยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั 

1.1 สบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูจากขอ้มลูทุตยิภูม ิรายงานการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาวจิยัดา้น
การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เคยทํามาในอดีตของพื้นที่ศึกษาในประเทศไทย 
ตลอดจนขอ้มลูสถติ ิรายงานการศกึษาของพืน้ทีห่รอืภาคสว่นทีถู่กระบุวา่ไดร้บัผลกระทบซํ้าซาก/
บ่อยครัง้ หรอืมคีวามเสีย่งจากสภาพอากาศทีรุ่นแรง หรอืความแปรปรวนของสภาพอากาศ (น้ํา
ทว่ม น้ําแลง้ ดนิโคลนถลม่ ภยัหนาว เป็นตน้) 

1.2  วเิคราะห์ความสมัพนัธ์และลําดบัขัน้ความเชื่อมโยงของปญัหาหรอืผลกระทบกบัตวัแปรทาง
ภมูอิากาศของแต่ละกรณ ีเพือ่ทราบความชดัเจนของประเดน็ความเสีย่งกบัปจัจยัทางภมูอิากาศ 

1.3 จําแนกหมวดหมู่ของ climate pressure หรอืภยัพบิตั ิประเภทและตวัชี้วดั (ชวีติ ทรพัยส์นิ 
เศรษฐกจิ สงัคม) และประเมนิขนาดของผลกระทบ โดยใชม้าตรวดั (standardized scale) ที่
สามารถนําเปรยีบเทยีบกนัได้ในระหว่างจงัหวดัต่างๆ โดยใช้เครื่องมอืดา้นภูมสิารสนเทศเป็น
เครือ่งมอืชว่ยในการวเิคราะหแ์ละแสดงผลเป็นแผนที ่
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1.4 ทําการคดัเลอืกพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้นโดยให้ความสําคญักบัจงัหวดัที่ได้รบัผลกระทบ/มี
ความเสี่ยงที่เป็นผลจากปจัจัยและหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่อนข้างชัดเจน ซึ่งเป็น
หลกัเกณฑข์อ้แรกในการพจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 

ขัน้ตอนท่ี 2 : วิเคราะหค์วามสาํคญัและพลวตัทางเศรษฐกิจ ภาคส่วน และความสมัพนัธท่ี์เก่ียวข้องกบั
ประเดน็ความเส่ียง 

เมื่อได้พื้นที่ที่เปิดรบัและได้รบัผลกระทบค่อนขา้งมากที่เชื่อมโยงกบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศแล้ว 
ขัน้ตอนต่อไปคอืการคดักรองใหไ้ดพ้ืน้ทีศ่กึษานําร่องเพยีงจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัเดยีว โดยคํานึงถงึความสําคญั
ทางเศรษฐกจิ และมพีลวตัหรอืแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิสงัคมทีค่อ่นขา้งโดดเดน่ชดัเจน 

2.1 รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน และสภาพเศรษฐกจิสงัคมและการเปลีย่นแปลงทีผ่า่นมา รวมทัง้ภาคสว่นที่
เกี่ยวข้องกบัประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ แผนโยบาย ตลอดจนแผน
ดาํเนินการในดา้นต่างๆ 

2.2 วเิคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงบรบิททางดา้นเศรษฐกจิสงัคมเบื้องตน้ จากแผนยุทธศาสตร ์
แผนโยบาย และแผนดาํเนินการ และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงบรบิทความเสีย่งในอนาคต  

2.3 วเิคราะห์เบือ้งตน้ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างภาคส่วนทีม่คีวามเชื่องโยงกบัประเดน็ความเสีย่งแบบ
องคร์วม 

2.4 นําผลการศกึษาวเิคราะหข์า้งตน้ ใชพ้จิาณาเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่องร่วมกบันักวชิาการ/ผูรู้ ้โดยใช้
หลกัเกณฑใ์นสามขอ้แรก โดยทาํการคดัเลอืกเพยีง 1 จงัหวดั หรอืกลุม่จงัหวดั 

ขัน้ตอนท่ี 3 : วิเคราะหค์วามเส่ียงของภาคส่วนต่างๆ และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการวเิคราะหป์ระเดน็ความเสีย่งของภาคสว่นสาํคญัทีม่กีารเปิดรบัต่อความแปรปรวนสภาพ
อากาศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ตลอดจนพลวตัด้านเศรษฐกจิและสงัคมในพื้นที่ศกึษาที่
อาจจะสง่ผลต่อรปูแบบความเสีย่งของภาคสว่นสาํคญัในอนาคต โดยคณะนักวจิยันําพืน้ทีศ่กึษานําร่องทีไ่ดค้ดัเลอืก
ไวม้าศกึษาความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของภาคส่วน และปจัจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจภาพรวมของ
พืน้ทีศ่กึษาและตวัแทนภาคสว่นต่างๆ ไดด้ขี ึน้ ก่อนนําไปสูก่ารวเิคราะหแ์ละประเมนิแนวโน้มปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะมผีล
ต่อความเสีย่งความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต  

3.1  พฒันาภาพมโนทศัน์ทีอ่ธบิายความซบัซอ้นของบรบิทของพืน้ทีศ่กึษา (System conceptualization) 
เพื่อใชว้เิคราะหเ์ชงิระบบและแบบองคร์วม (System and holistic approaches) โดยจดัประชุม
ร่วมกบัผูเ้ชี่ยวชาญจากหลายสาขาวชิา เพื่อระบุภาคส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบ และความเชื่อมโยงกบั
ภาคสว่นอื่นๆ ภายใตบ้รบิทของผลกระทบนัน้ๆ (affected, coping, adaptation & plan) และความ
เกีย่วโยงปฏสิมัพนัธก์นั (interaction & interconnectivity) 

3.2  วเิคราะหแ์ละประเมนิรูปแบบความเสีย่งของภาคส่วนต่างๆ ต่อแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของปจัจยั
เสี่ยงในอนาคต และความเชื่อมโยงจากภาคส่วนเกี่ยวขอ้ง ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมที่ได้จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด ผนวกเข้ากับการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีว่เิคราะหจ์ากแบบจาํลอง เพือ่ทาํความเขา้ใจเบือ้งตน้ถงึแนวโน้มความเสีย่ง
ต่อพื้นที่จากการเปิดรบัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ เพื่อประเมนิและวเิคราะห์ถึงประเด็นการ
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เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีท่ีอ่าจจะส่งผลใหค้วามเสีย่งของภาคส่วนหรอืพืน้ทีย่่อย
เหลา่นัน้เปลีย่นแปลงไปในอนาคต 

ขัน้ตอนท่ี 4 : วิเคราะหแ์ละระบปุระเดน็คาํถามท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ความเส่ียงและภาคส่วนต่างๆ 

จากผลการวเิคราะห์ในขัน้ตอนที ่3 นํามาสงัเคราะห์เพื่อสรุปประเดน็ความเสีย่งของพืน้ทีศ่กึษาภายใต้
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม โดยการจดัประชุมระดม
ความคดิเหน็จาํนวน 2 ครัง้ ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ นักวจิยั และผูรู้ใ้นพืน้ที ่(expert opinion) ในสาขาต่างๆ เช่น ดา้น
ทรพัยากรน้ํา ด้านเกษตร ด้านผงัเมอืง เป็นต้น เพื่อศกึษาแนวโน้มความเสี่ยงของประเดน็หรอืภาคส่วนสําคญั
เหล่านัน้ พร้อมทัง้หาขอ้สรุปถงึประเดน็ที่ควรพจิารณา ซึ่งจากการกระชุมระดมความเหน็น้ีทําใหท้ราบถงึความ
สนใจและความพรอ้มขององคก์ร และ/หรอืหน่วยงานสนับสนุนหรอืร่วมดาํเนินการ ศกึษา และการนําผลการศกึษา
ไปปฏบิตัหิรอืควบรวมกบัแผนงานในพืน้ทีต่่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 5 : จดัทาํกรอบการศึกษาวิจยัด้านการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศของพืน้ท่ีศึกษา 

ขัน้ตอนน้ีเป็นการจดัทํากรอบการศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของพืน้ทีศ่กึษา
โดยระดมความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญเพื่อสงัเคราะหผ์ลการศกึษาของพืน้ทีนํ่าร่องจากกระบวนการขา้งตน้ จดัทํา
เป็นชุดของโจทยว์จิยัการศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของพืน้ทีศ่กึษานําร่องในบรบิทของ
ภาคสว่นต่างๆ โดยวางกรอบการสงัเคราะหผ์ลเพือ่ใหไ้ดภ้าพการวเิคราะหแ์บบองคร์วม และกําหนดโจทยว์จิยัยอ่ย
เพื่อทีจ่ะศกึษาถงึความเสีย่งของภาคส่วนสําคญัหรอืพืน้ทีย่่อยต่างๆ ในพืน้ทีศ่กึษานําร่องน้ี โดยคํานึงถงึประเดน็
แรงกดดนัทัง้จากปจัจยัภูมอิากาศ และปจัจยัอื่นๆ (Climate and non-Climate pressure) ต่อภาคสว่น และ/หรอื
พืน้ทีย่อ่ยในพืน้ทีศ่กึษา และผลสบืเน่ืองจากภาคสว่นอื่นๆ ภายใตป้ฏสิมัพนัธร์ะหวา่งภาคสว่นเหลา่นัน้ 

จากนัน้นําเสนอผลการประเมนิและวเิคราะห ์การรบัฟงัความคดิเหน็จากนักวชิาการ ภาคนโยบาย ภาค
ประชาสงัคม และทอ้งถิน่ ทัง้จากในพื้นที่ศกึษา และส่วนกลาง ต่อการคดัเลอืกพื้นที่ศกึษานําร่อง และกรอบการ
วจิยัในพืน้ที ่พรอ้มทัง้เป็นการประเมนิความเชือ่มโยงระหวา่งภาคสว่นต่างๆ และบรบิทของจงัหวดั เพือ่นําไปสูก่าร
หาการสนับสนุนของเครอืขา่ยในพืน้ทีศ่กึษาเป้าหมาย และระบุหน่วยงาน/องคก์ร/นักวจิยัทีม่คีวามสนใจและแสดง
ความประสงค ์(แสดงเจตจาํนง) ทีจ่ะ(ร่วม)ดาํเนินการศกึษาวจิยัในเชงิลกึแต่ละรายสาขา/ภาคสว่นในพืน้ทีศ่กึษานํา
ร่องในเบื้องต้น (การศึกษาในครัง้น้ีอาจยงัไม่สามารถระบุหรือกําหนดหน่วยงานงาน/องค์กร/นักวจิยัที่จะร่วม
ดําเนินการศกึษาวจิยัไดค้รอบคลุมทุกสาขา/ภาคส่วน) โดยจะดําเนินการจดัการประชุมในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
จาํนวน 1 ครัง้ 
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บทท่ี 3  
การคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษานําร่อง 

3.1 เกณฑก์ารคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษานําร่อง 

เกณฑแ์รกการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่องกําหนดใหเ้ป็นพืน้ที่ทีม่คีวามหลากหลายของภาคส่วน และมี
ลกัษณะทางภูมสิงัคมทีเ่ผชญิหรอืเปิดรบัความเสีย่งทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยทีค่วามเสีย่งนัน้มคีวามเชื่อมโยงกบั
ตวัแปรทางภูมอิากาศอย่างชดัเจน หรอืสามารถเชื่อมโยงกบัแปรทางภูมอิากาศได ้และภาคส่วนต่างๆ เหล่านัน้มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างชดัเจนในดา้นการเปลีย่นแปลง หรอืความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัในแง่ทีว่่าพลวตัทิีเ่กดิขึน้ของ
ภาคสว่นหน่ึงจะสง่ผลสบืเน่ืองไปยงัสว่นอื่นดว้ย ทัง้น้ีพืน้ทีด่งักลา่วจะตอ้งมบีรบิททีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสาํคญัและพลวตั
การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและและสงัคมทีเ่หน็ไดช้ดั ซึ่งคาดว่ามแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลใหบ้รบิทความเสีย่งที่
ปรากฏอยู่ในปจัจุบนันัน้เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต หลกัเกณฑ์ประเด็นสุดท้ายซึ่งมีความสําคญัต่อการนําผล
การศกึษาน้ีไปสูก่ารปฏบิตัหิรอืศกึษาวจิยัต่อในเชงิลกึนัน้คอืมอีงคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยูพ่อสมควร รวมถงึบุคลากร 
และ/หรอื องคก์รในพืน้ทีม่คีวามสนใจและใหก้ารสนับสนุนหรอืร่วมดาํเนินการวจิยัหลงัจากทีไ่ดก้รอบโจทยว์จิยัจาก
การศึกษาครัง้น้ี ดงันัน้ในการคดัเลือกพื้นที่ศกึษา ใช้วธิกีารทบทวนตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากผล
การศึกษาและรายงานผลกระทบ/ความเสี่ยงของภัยพิบัติหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ไรเ่รยีงเป็นรายจงัหวดัทัง้ประเทศ ผลการทบทวนเอกสารไดนํ้าเสนอไวใ้นสว่นถดัจากน้ีไป 

3.2 การทบทวนเอกสารด้านผลกระทบและความเส่ียงต่างๆ 

การดาํเนินการศกึษาในเบือ้งตน้ โดยเริม่แรกไดท้บทวนเอกสารการศกึษาวจิยัและรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลกระทบและความเสีย่งทีค่าดว่ามคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ โดยไดจ้ําแนกผลกระทบ/
ความสีย่งได ้4 ประเภทคอื น้ําท่วม ภยัแลง้ ภยัหนาว ไฟปา่และหมอกควนั รวมถงึปจัจยัเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้น
เศรษฐกจิสงัคมคอื ผลติภณัฑม์วลรวม (Gross Provincial Product, GPP) และดชันีความยากจน (Poverty Index, 
PI) โดยตัง้สมมตฐิานว่าหากจงัหวดัใดม ีGPP สงูกจ็ะมผีลกระทบทีม่าก ยกตวัอย่างเมอืงเศรษฐกจิทีส่าํคญัเมื่อ
เผชญิกบัประเดน็คุกคามเหล่าน้ีแลว้จะไดร้บัผลกระทบมากกว่าเมอืงทีม่เีศรษฐกจิในระดบัทีร่องลงมา ในส่วนของ 
PI นัน้ไดต้ัง้สมมตฐิานไวว้่าการทีค่นยากจนหรอืจงัหวดัทีย่ากจน การเตรยีมพรอ้มรบัมอืหรอืบรรเทาผลกระทบที่
เผชญิอยูจ่ะไมด่เีทา่ทีค่วรและมคีวามเปราะบาง 

ในแต่ละองคป์ระกอบของผลกระทบ/ความเสีย่ง ไดก้าํหนดปจัจยัชีว้ดัต่างๆ ทีค่าดวา่เป็นตวับง่บอกขนาด
ความรุนแรงของผลกระทบนัน้ๆ ดงัแสดงในตารางที ่3.1 จากนัน้รวบรวมขอ้มลูปจัจยัชีว้ดัเหล่าน้ีจากแหล่งขอ้มลูที่
ไดจ้ดัเกบ็โดยหน่วยงานต่างๆ ในช่วงปี 2546 ถงึ ปี 2553 นําขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผลเพือ่ใหไ้ดค้า่ของปจัจยัต่างๆ 
นํามาวเิคราะห์รวมเป็นค่าดชันีชี้วดัระดบัความเสี่ยงของด้านต่างๆ แยกเป็นรายจงัหวดัที่สามารถเปรยีบกนัได ้
(ภาพที ่3.1) 
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ตารางที ่3.1 องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัดา้นความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

องคป์ระกอบ  ตวัชีว้ดั  แหลง่ขอ้มลู-ปีขอ้มลู  

อุทกภยั  จาํนวนครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบ  ปภ.* (2546-53) 

 จาํนวนคนบาดเจบ็  ปภ. (2546-53) 

 จาํนวนคนเสยีชวีติ  ปภ. (2546-53) 

 ความเสยีหายทางเศรษฐกจิ ปภ. (2546-53) 

 พืน้ทีเ่กษตรเสยีหาย  กรมสง่เสรมิการเกษตร (2546-53) 

 งบชดเชยดา้นการเกษตร  กรมสง่เสรมิการเกษตร (2546-53) 

ภยัแลง้ จาํนวนครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบ ปภ. (2546-53) 

 งบชดเชยดา้นการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร (2546-53) 

 สดัสว่นพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน  กรมชลประทาน (2546-53)  

ภยัหนาว จาํนวนครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบ ปภ. (2546-53) 

 งบชว่ยเหลอื ปภ. (2546-53) 

ไฟปา่หมอกควนั  พืน้ทีเ่กดิไฟปา่  กรมอุทยานฯ (2546-53) 

 จาํนวนผูป้ว่ยโรคทางเดนิหายใจ  กรมอนามยั (2546-53)  

ผลติภณัฑม์วลรวม  ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั  สศช.** (2546-53)  

ดชันีความยากจน  สดัสว่นครวัเรอืนรายไดต้ํ่ากวา่เสน้ความยากจน  สศช. (2546-53) 

* กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ** สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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ภาพที ่3.1 คา่ดชันีองคป์ระกอบของความเสีย่งใน 3 ดา้น 
 

ตารางที ่3.2 ระดบัของดชันีองคป์ระกอบความเสีย่งของจงัหวดั ทีม่คีา่ในระดบัปานกลางขึน้ไป 

จงัหวดั  ภยัพบิตั ิ 
ผลติภณัฑม์วลรวม 
(GPP) 

ความยากจน 
(PI) 

ภาคเหนือ  
   

เชยีงใหม ่ สงู  ปานกลาง ปานกลาง 

เชยีงราย  สงู ปานกลาง ปานกลาง 

ภาคอสีาน  
   

นครราชสมีา  สงู สงู ปานกลาง 

ขอนแก่น  สงู ปานกลาง ปานกลาง 

อุดรธานี สงู ปานกลาง ปานกลาง 

อุบลราชธานี  สงู ปานกลาง ปานกลาง 
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เมื่อนําผลการวเิคราะห์ไปนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิได้ให้ความเหน็ว่าการประเมนิเปรยีบเทยีบระดบั
ความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบและปจัจยัเสีย่งทีห่ลากหลายนัน้ยงัไมม่กีรอบการ
วเิคราะหท์ีช่ดัเจน องคป์ระกอบหรอืปจัจยัแต่ละตวัสามารถตคีวามไดใ้นสองมมุมอง เชน่ GPP สามารถมองไดใ้นแง่
ของความสามารถในการรบัมอืกบัผลกระทบกไ็ด ้นอกจากน้ีประเดน็ความเสีย่งดา้นไฟป่านัน้ยงัไม่มกีารศกึษาที่
ระบุถงึความสมัพนัธท์ีช่ดัเจนกบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ มขีอ้จาํกดัในการปรบัค่ามาตรฐาน (Standardization) 
ของปจัจยัชี้วดับางตวัเพื่อให้สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ เช่น จํานวนผู้ที่เสยีชีวติจากภัยพบิตัิต่างๆ จะ
เปรยีบเทยีบกนัโดยใช้สดัส่วนต่อประชากรทัง้หมด หรอืใช้จํานวนจรงิ เพราะหากจงัหวดัที่มปีระชากรน้อย ก็มี
แนวโน้มทีจ่ะมคี่าสดัส่วนน้ีค่อนขา้งสูง เป็นตน้ รวมทัง้วตัถุประสงค์ของโครงการศกึษาวจิยัน้ีไม่ไดม้วีตัถุประสงค์
การประเมนิความเสี่ยงความเปราะบางของจงัหวดัต่างๆ แต่เป็นการศกึษาเพื่อกําหนดประเด็นและกรอบการ
ศกึษาวจิยัทีจ่ะมอบหมายใหผู้ท้ีส่นใจไปทาํการศกึษาต่อไป 

นอกจากน้ีไดท้ําการรวบรวมทบทวนเอกสารการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในดา้น
ต่างๆ ทัง้น้ีเพื่อนํามาเปรยีบเทยีบวา่จงัหวดัใดมอีงคค์วามรูห้รอืมกีารศกึษาในดา้นน้ีมากน้อยเท่าไร ซึง่เป็นหน่ึงใน
เกณฑท์ัง้หมดของการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง ผลการทบทวนเอกสารนําเสนอในตารางที ่3.3 
 
ตารางที ่3.3 การศกึษาวจิยัทีไ่ดด้าํเนินการในจงัหวดัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ประเดน็/ภาคส่วน 
ท่ีได้รบัผลกระทบ และการปรบัตวั 

พืน้ท่ี ผูวิ้จยั/สถาบนั/หน่วยงาน 

ดา้นเกษตร 

โครงการพฒันาการปลกูขา้วพืน้บา้นในพืน้ทีน่า
หลงัน้ําทว่ม 

ชุมชนทา่ชา้ง ตาํบลพะนางตุง 
อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

เครอืขา่ยชาวนาทางเลอืกพทัลุง 

เกษตรชาวสวนผลไม-้ชาวนาในจงัหวดั
นครศรธีรรมราชต่อการรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

นครศรธีรรมราช  

ผลกระทบของอากาศหนาวเยน็ต่อผลผลติของ
ขา้วในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 

ภาคเหนือตอนลา่ง ศนูยว์จิยัขา้วพษิณุโลก 

การปรบัตวัของเกษตรกรชาวนาทุง่กุลารอ้งไหต่้อ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ทุง่กุลารอ้งไห ้ สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

คลงัอาหารชุมชนแมท่า: ความมัน่คงดา้นอาหาร
ภายใตส้ภาพอากาศทีผ่นัผวน 

ต.แมท่า อ.แมอ่อน จ.เชยีงใหม ่ มลูนิธสิายใยแผน่ดนิ 

ศกึษารปูแบบการแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ
ต่อการผลติทุเรยีนในจงัหวดัจนัทบุร ี

จนัทบุร ี ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม  
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ต่อการผลติออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

กาฬสนิธุ ์ กรมวชิาการเกษตร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

Production Patterns in the Highlands and 
Climate Change 

Agro forestry and Community 
Forest Management for Food 
Security in Huay Hin Lad 
Community, ประจวบคริขีนัธ ์

 

การประเมนิผลกระทบและการปรบัตวัสาํหรบัการ ประเทศไทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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ประเดน็/ภาคส่วน 
ท่ีได้รบัผลกระทบ และการปรบัตวั 

พืน้ท่ี ผูวิ้จยั/สถาบนั/หน่วยงาน 

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกต่อระบบการผลติขา้ว
ไทย 
การลดความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละการปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ: กรณศีกึษาขา้วหอม
มะลทิีทุ่ง่กุลารอ้งไห:้การปรบัรปูแบบการปลกูขา้ว
ใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

OXFAM 

วถิกีารผลติในระบบวนเกษตรและการจดัการปา่
ชุมชนกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการ
สรา้งความมัน่คงทางอาหารของชุมชนกะเหรีย่ง
ในภาคเหนือของประเทศไทย 

เชยีงราย ประเทศไทย ชุมชนหว้ยลาด 
มลูนิธพิฒันาภาคเหนือ (มพน.) 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งของสภาพภมูอิากาศต่อ
การผลติกระบอืในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาทและ
นครสวรรค ์

ชยันาทและนครสวรรค ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
ราชภฎันครสวรรค ์

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกกบั
การพฒันาและการใชป้ระโยชน์ไมย้นืตน้ 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ภาพฉายอนาคตระบบการผลติพชืไรน่าใน
ประเทศไทยและผลผลติในอนาคตภายใตอ้ทิธพิล
ของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ลุม่น้ําช-ีมลู SEA START RC 

ผงัเมอืง 

แนวทางการวางแผนดา้นผงัเมอืงเพือ่รองรบั
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กรณีศกึษาปญัหาน้ําทว่มและแนว
ทางการจดัการน้ําทว่มในเขตผงั
เมอืงรวมพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สมทุรสาคร ความเสีย่งและความทา้ทาย
ผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง 

สมทุรสาคร สาํนกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ชุมชนเมอืง /ชุมชนชายฝ ัง่/ชุมชนทีส่งู/ชุมชนเกษตร 

รายงานการประเมนิกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ พ.ศ. 2552 

กรุงเทพมหานาคร มลูนิธโิลกสเีขยีว 

Climate change impact and adaptation  
 

Bangkok Metropolitan Region ปญัญาคอนซลัแตนท ์

ชุมชนชายฝ ัง่ ประสบการณ์ บทเรยีน สูก่าร
เรยีนรู ้ตัง้รบัปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 

ชุมชายฝ ัง่ภาคใต ้ มลูนิธริกัษไ์ทย 

โครงการวจิยัการประเมนิความเปราะบาง/ความ
เสีย่งดา้นภมูอิากาศ 

ของพืน้ที ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หน่วยวจิยัการจดัการความเสีย่งและ
ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ คณะการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม มอ. 

ชุมชนกบัระบบเฝ้าระวงัสภาพภมูอิากาศและ
เตอืนภยัทางทะเล  

ต.เกาะลบิง อ.เมอืง จ.ตรงั  
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ประเดน็/ภาคส่วน 
ท่ีได้รบัผลกระทบ และการปรบัตวั 

พืน้ท่ี ผูวิ้จยั/สถาบนั/หน่วยงาน 

บทบาทของปา่ชุมชนเพือ่การปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ชุมชนบา้นหว้ยวนิ อุทยาน
แหง่ชาตดิอยภคูา จ.น่าน 

ศนูยฝึ์กอบรมวนศาสตรชุ์มชนแหง่
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (RECOFTC) 

การวเิคราะหค์วามเสีย่ง ความเปราะบาง และ
การปรบัตวัของชุมชน ในพืน้ทีส่าธติกระบวนการ
วางแผนการปรบัตวัจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

พืน้ทีลุ่ม่ยงั (กาฬสนิธุ ์และ
รอ้ยเอด็)ประเทศไทย 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ชุมชนดอยแมว่นิ :พฒันาการเรยีนรูเ้พือ่ปรบัตวั
รบัมอืกบัโลกรอ้น  

ต.แมว่นิ อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่ มลูนิธสิายใยแผน่ดนิ 

การปรบัตวัดา้นการเกษตรเพือ่รบัมอืกบัน้ําทว่ม
และอากาศรอ้น 

ต.คลองจนิดา อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

มลูนิธสิายใยแผน่ดนิ 

การศกึษาการปรบัตวัของเกษตรกรรายยอ่ยจาก
การปรบัเปลีย่นสภาพอากาศ 

 สถาบนัชุมชนเกษตรกรรมยงัยนื 
มลูนิธพิฒันาศกัยภาพชุมชน 

ชุมชนกบัการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ : บทเรยีนจากพืน้ทีแ่ละขอ้เสนอแนะ
เชงินโยบาย 

กาฬสนิธุ ์  

ความเปราะบาง การสือ่สารความเสีย่ง และการ
ปรบัตวั ของชุมชนเกษตรกรในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน้ํา เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

กรณีศกึษาอาํเภอบางน้ําเปรีย้ว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 

ภยัพบิตั ิ/ ความแปรปรวน 

โครงการ ประเมนิสภาวะความรุนแรงและ
ผลกระทบจากอุทกภยัและภยัแลง้ในประเทศไทย
อนัเน่ือง มาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศโลก (ปี พ.ศ. 2551 - 2552) 

ประเทศไทย ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ภาวะโลกรอ้นและการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศในพืน้ทีลุ่ม่น้ําช ี–มลู 

พืน้ทีลุ่ม่น้ําช ีมลู ประเทศไทย SEA START RC 

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและงานวศิวกรรมเชงิ
ลาด 

 ภาควชิาวศิวกรรมโยธา และภาควชิา
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

หมอกควนัและมลพษิทางอากาศในจงัหวดั
เชยีงใหม ่

จงัหวดัเชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 

ทรพัยากรน้ํา / ระดบัทะเล   

Hydro-Agronomic-Economic Model for 
Mekong River Basin and Local Adaptation in 
Thailand 

ลุม่น้ําโขง ประเทศไทย 
 

Impacts of Sea Level Rising on Flooding in Bangkok, Thailand  
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ประเดน็/ภาคส่วน 
ท่ีได้รบัผลกระทบ และการปรบัตวั 

พืน้ท่ี ผูวิ้จยั/สถาบนั/หน่วยงาน 

Coastal Cities  
Report on Status of climate Change 
Management in Thailand 

Thailand Thai Water Partnership, Global 
Water Partnership Southeast Asia 

ผลของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศทีม่ต่ีอ
ปรมิาณน้ําทีส่ามารถใชไ้ดใ้นลุม่น้ําช ี

ลุม่น้ําช ี SEA START RC 

Southeast Asia Regional Vulnerability to 
Changing Water Resource and Extreme 
Hydrological Events due to Climate Change 

SEA SEA START RC 

River Discharge Projection under Climate 
Change in the Chao Phraya River Basin, 
Using the MRI-GCM3.1S Dataset 

Thailand P. B. HUNUKUMBURA and Yasuto 
TACHIKAWA 

เครือ่งมอื (Tools) / สรา้งความพรอ้ม 

เครือ่งมอืกระบวนการและกจิกรรมในการ
สนบัสนุนการปรบัตวัของชุมชนเพือ่รบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 มลูนิธสิายใยแผน่ดนิ 

การพฒันาความพรอ้มใหก้บัเกษตรกรในการ
เตรยีมตวัรบัผลกระทบจากวกิฤตการณ์โลกรอ้น 

ชุมชนเกษตรกร มลูนิธสิายใยแผน่ดนิ 

โครงการสง่เสรมิการปรบัตวัเพือ่ลดผลกระทบ
จากภาวะแปรปรวนของสภาพอากาศ  

กลุม่องคก์รชาวบา้นบวัใหญ่-บวั
ลาย จงัหวดันครราชสมีา 

มลูนิธชิวีติไท 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนชายฝ ัง่จดัการ
ความเสีย่งภยัพบิตั ิ 

กรณีศกึษาพืน้ที ่ตาํบลคลอง
ประสงค ์อาํเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่

มลูนิธริกัษไ์ทย 

โครงการสรา้งความเขม้แขง็แก่ชุมชนในการ
แกไ้ขปญัหาวกิฤตกิารหมอกควนั กจิกรรม
ศกึษาวจิยัทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาหมอก
ควนัและการพฒันาเครอืขา่ยการเฝ้าระวงั 

เชยีงใหม ่
ลาํปาง 
แมฮ่อ่งสอน 
ลาํพนู 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

Adaptive Capacity of Households and 
Institutions in Dealing with Floods 

Chiang Mai, Thailand Kasetsart University 

Adaptation Strategies to Coastal 
Erosion/Flooding 

A Case study of the 
Communities in Bang Khun 
Thian District, Bangkok, 
Thailand 

TDRI 

กลไกการขบัเคลือ่นการปรบัตวัของชุมชนต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

เครอืขา่ยชมุชนประมงลุม่น้ําปะ
เหลยีน จงัหวดัตรงั และเครอืขา่ย
ชุมชนประมงลุม่น้ําประแส จงัหวดั
ระยอง 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชนและความมัน่คง
ของระบบนิเวศโดยการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของการจดัการทรพัยากรน้าแบบมสีว่นรว่มใน
ระบบนิเวศพืน้ทีชุ่ม่น้ําเพือ่การรบัมอืและปรบัตวั

ลุม่น้ําช ีและลุม่น้ําสงคราม World Wildlife Fund 
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ประเดน็/ภาคส่วน 
ท่ีได้รบัผลกระทบ และการปรบัตวั 

พืน้ท่ี ผูวิ้จยั/สถาบนั/หน่วยงาน 

จาก ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศในพืน้ทีลุ่ม่น้ําชแีละลุม่น้ําสงคราม 
Coastal household adaptation cost 
requirements to sea level rise impacts 

Coastal community Amornpun Kulpraneet 

อื่นๆ   

การประเมนิผลกระทบทางเศรษฐศาสตรข์องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกต่อการผลติขา้ว
ในประเทศไทย 

 สมพร อศิวลิานนท ์  

 

3.3 การคดัเลือกพืน้ท่ีโดยใช้หลกัเกณฑใ์หม่ 

จากขอ้แนะนําและขอ้คดิเหน็ขา้งตน้ถงึแนวการวเิคราะหค์วามเสีย่งในประเดน็ต่างๆ ของแต่ละจงัหวดัต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนัน้ยงัไม่มีข้อสรุปถึงแนวทางและความสมัพนัธ์ของบางประเด็นความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศที่ชดัเจน และไม่ใช่วตัถุประสงค์หลกัของการศกึษาครัง้น้ี ทัง้น้ี
คณะผู้วจิยัได้ตีกรอบให้แคบลง โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความเสี่ยง/ผลกระทบที่มคีวามสมัพนัธ์กบัปจัจยัด้าน
ภมูอิากาศทีช่ดัเจนซึง่ไดแ้ก่ ภยัแล้งและภยัน้ําท่วม และไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑข์องการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่อง
ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบและมคีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีช่ดัเจน 
2. มแีนวโน้มการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนการเกษตร เศรษฐกิจ สงัคม ที่เห็นได้

ชดัเจน เชน่ การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การขยายตวัของชุมชนเมอืง เขตเศรษฐกจิและ
อุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคม เป็นต้น อนัเป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ และทิศ
ทางการพฒันาของจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดั และในระดบัประเทศ 

3. การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ ทาํใหเ้กดิประเดน็คาํถามหรอืขอ้สงสยั (issue of concern)ทีห่ลากหลาย
เกีย่วกบับรบิทของความเสีย่งของภาคส่วนต่างๆ ทีจ่ะเปลีย่นไปภายใตก้ารเปลีย่นแปลงและความ
แปรปรวนภมูอิากาศในอนาคต 

4. มอีงคค์วามรูเ้ดมิ มนีกัวจิยัใหค้วามสนใจ และมคีวามสนใจและความรว่มมอืจากภาคต่ีางๆ ในพืน้ที ่

จากการสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้ด้านผลกระทบความล่อแหลมและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2554) พบว่ามีการศึกษา
ผลกระทบในหลายดา้นอาทเิช่น ต่อสิง่มชีวีติในทะเล ระบบนิเวศปา่ไม ้ชนิดของพชืพรรณและสตัวป์า่ พืน้ทีชุ่่มน้ํา
และระบบนิเวศน้ําจดื และผลผลติทางเกษตร ทัง้น้ีผลกระทบที่ชดัเจนส่วนใหญ่นัน้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการกระจายตวัของฝน ซึ่งนําไปสู่ความเสีย่งของการขาดแคลนน้ําหรอืภยัแลง้และหรอืความเสีย่งของการ
เกดิน้ําท่วม ซึ่งจากการทบทวนเอกสารพบว่ามรีายงานการเกดิภยัพบิตัแิละผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อภาคส่วนต่างๆ 
เป็นประจาํทุกปี เช่น ผลผลติทางเกษตร ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน และภาคธุรกจิ หน่วยงานต่างๆ ไดม้กีาร
บนัทกึและรายงาน เพือ่ศกึษาผลกระทบของประเดน็ความเสีย่งทัง้สองน้ีในจงัหวดัต่างๆ ของประเทศไทย คณะวจิยั
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ไดนํ้าขอ้มูลพืน้ทีป่ระสบภยัน้ําท่วมซํ้าซากของกรมพฒันาทีด่นิ และพืน้ทีป่ระสบปญัหาภยัแลง้ซํ้าซากทีว่เิคราะห์
และรายงานโดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) มาทาํการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งจงัหวดั 

ก. พ้ืนทีเ่สีย่งภยัแล้ง 

ปญัหาภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอ การกระจายของฝนไม่ทัว่ถึง และ
ความสามารถในการอุม้น้ําของดนิตํ่า ซึ่งมผีลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร รวมไปถงึแหล่งน้ําและปรมิาณน้ําใน
แหลง่กกัเกบ็น้ํา แหลง่น้ําธรรมชาต ิทีใ่ชใ้นการเกษตร การอุปโภคบรโิภค สรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ประชาชน และ
ต่อการดาํเนินกจิกรรมทางการเกษตร กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (2550) ไดจ้ดัทาํแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้
เพื่อใชใ้นการวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และเป็นแนวทางในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั โดยใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Geographic Information System: GIS) ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่(Spatial 
Analysis) แบบซอ้นทบั (Overlay) ตามปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่รายปี เขตชลประทานและแหล่งน้ํา 
พชืปกคลุมดนิ สภาพการระบายน้ําของดนิ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ความหนาแน่นของลาํน้ําในลุ่มน้ํายอ่ย สถติพิืน้ที่
เกดิภยัแลง้ในอดตี โดยกําหนดค่าถ่วงน้ําหนัก และการจดัลําดบัค่าคะแนน ผลการวเิคราะห์ไดแ้ผนทีแ่สดงพืน้ที่
เสีย่งภยัในระดบัต่างๆ 4 ระดบั คอื พืน้ทีม่คีวามเสีย่งสูง (ค่าคะแนนมากกว่า 80 คะแนน) ปานกลาง (56-80 
คะแนน) น้อย (30-55 คะแนน) และน้อยมาก (น้อยกวา่ 30 คะแนน) ดงัตวัอยา่งในภาพที ่3.2 
 

 
ภาพที ่3.2 ตวัอยา่งแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ จงัหวดัชยัภมู ิ(ทีม่า: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
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คณะวจิยัได้นําขอ้มูลแผนที่พื้นที่เสี่ยงภยัของทัง้ประเทศมาวเิคราะห์ขนาดของพื้นที่เสี่ยงภยัในแต่ละ
ระดบั แยกเป็นรายจงัหวดั จากนัน้ประมวลสรุปขนาดพืน้ทีเ่สีย่งภยัทีม่รีะดบัความเสีย่งตัง้แต่ระดบัปานกลางขึน้ไป
แลว้เปรยีบเทยีบเป็นสดัส่วนของพืน้ทีท่ ัง้หมดของจงัหวดั ผลทีไ่ดส้ามารถนํามาเปรยีบเทยีบกนัในรูปของแผนภูมิ
กราฟและแผนที ่ภาพที ่3.3 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบสดัส่วนพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไปของแต่ละ
จงัหวดัเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย และ ภาพที ่3.4 เป็นการแสดงขอ้มลูเดยีวกนัในรปูของแผนที ่
 

 
ภาพที ่3.3 กราฟแสดงสดัสว่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไปของแต่ละจงัหวดั 

 
การวเิคราะห์ไดท้ําการทบทวนเอกสารดา้นผลกระทบและความเสีย่งต่างๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศโดยตรงและชดัเจนซึ่งไดแ้ก่ ภยัน้ําท่วม และภยัแลง้ ทัง้น้ีโดยใชข้อ้มลูพืน้ทีเ่สีย่งภยัทัง้สอง
อยา่งน้ีทีว่เิคราะหโ์ดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยันํามาเปรยีบเทยีบสดัสว่นกบัพืน้ทีท่ ัง้หมดของทัง้จงัหวดั 
ผลจากการวเิคราะหพ์บวา่พืน้ทีเ่สีย่งภยัน้ําท่วมเป็นจงัหวดัในแถบลุ่มน้ําเจา้พระยาตอนล่าง และพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้
เป็นจงัหวดัทางภาคอสีาน  
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ภาพที ่3.4 แผนทีแ่สดงสดัสว่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไปของแต่ละจงัหวดั 

 
ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็วา่จงัหวดัพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ในระดบัปานกลางขึน้ไปนัน้สว่นใหญ่เป็นจงัหวดั

ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตารางที ่3.4) 
  



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์  กนัยายน 2556 

 

24 
 

ตารางที ่3.4 จงัหวดัทีม่สีดัสว่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไป 10 อนัดบัแรก 
จงัหวดั สดัสว่นพืน้ทีเ่สีย่งแลง้ปานกลางขึน้ไป 

สรุนิทร ์ 54.26 
รอ้ยเอด็ 51.08 
ศรสีะเกษ 47.79 
บุรรีมัย ์ 47.56 
อุดรธานี 44.73 
หนองคาย 41.36 
กาฬสนิธุ ์ 39.50 
ชยัภมู ิ 37.56 
นครราชสมีา 36.91 
มหาสารคาม 36.90 

 

ข. พ้ืนทีเ่สีย่งภยัน้ําท่วม 

การวเิคราะห์พื้นที่เสีย่งภยัน้ําท่วมนัน้ คณะวจิยัไดนํ้าขอ้มูลเชงิพื้นที่แผนที่น้ําท่วมของสํานักงานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื GISTDA ไดท้ําการวเิคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทยีม 
ในชว่งระหวา่งปี 2549-2554 ดงัตวัอยา่งในภาพที ่3.5 มาประมวลเป็นสดัสว่นของพืน้ทีน้ํ่าท่วมต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดของ
แต่ละจงัหวดัเป็นรายปี จากนัน้คาํนวณเป็นคา่เฉลีย่สดัสว่นพืน้ทีน้ํ่าทว่มรายจงัหวดัในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 
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ภาพที ่3.5 ตวัอยา่งแผนทีแ่สดงพืน้ทีน้ํ่าท่วมจงัหวดัเชยีงใหม ่และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ปี 2554 

(ทีม่า: สรา้งจากขอ้มลูของ GISTDA) 
 

ผลจากการวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงภยัน้ําท่วมของแต่ละจงัหวดั สามารถนํามาเปรยีบเทยีบกนัในรูปของ
แผนภมูกิราฟและแผนที ่ภาพที ่3.6 แสดงรปูกราฟเปรยีบเทยีบสดัสว่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ระดบัปานกลางขึน้ไปของ
แต่ละจงัหวดัเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย และ ภาพที ่3.7 เป็นการแสดงขอ้มลูเดยีวกนัในรปูของแผนที ่
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ภาพที ่3.6 กราฟเปรยีบเทยีบแสดงสดัสว่นพืน้ทีน้ํ่าทว่มของแต่ละจงัหวดัในช่วงปี 2549-2554 

 
ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่าจงัหวดัทีเ่กดิน้ําท่วมมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบเป็นสดัส่วนของพืน้ทีท่ ัง้หมด 10 

อนัดบัแรก สว่นใหญ่เป็นจงัหวดัในลุม่แมน้ํ่าเจา้พระยาตอนลา่ง ภาคกลางของประเทศไทย (ตารางที ่3.5) 
 

ตารางที ่3.5 สดัสว่นของพืน้ทีน้ํ่าทว่มต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดทีม่ากทีส่ดุ 10 จงัหวดั ในชว่งปี 2549-2554 
จงัหวดั สดัสว่นพืน้ทีน้ํ่าทว่ม 

พระนครศรอียธุยา 53.79 
อ่างทอง 46.96 
สงิหบุ์ร ี 41.38 
ปทุมธานี 33.93 
นครปฐม 31.80 
นครนายก 31.50 
กรงุเทพมหานคร 30.48 
พจิติร 29.40 
นนทบุร ี 28.64 
สพุรรณบุร ี 25.95 
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ภาพที ่3.7 แผนทีแ่สดงสดัสว่นพืน้ทีน้ํ่าท่วมของแต่ละจงัหวดัในชว่งปี 2549-2554 

 

3.3.1 หลกัเกณฑท่ี์ 1 - ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

จากประเดน็ผลกระทบดา้นน้ําท่วมและภยัแลง้ขา้งตน้ มพีืน้ทีเ่สีย่งสองกลุ่มทีไ่ม่ทบัซอ้นกนั คอืพืน้ทีลุ่่ม
น้ําเจา้พระยาตอนล่าง และพื้นที่ภาคอสีาน ทางกลุ่มผูว้จิยัไดใ้หค้วามสนใจในพื้นที่ภาคอสีาน เน่ืองมาจากว่าใน
ประเดน็น้ําท่วมพืน้ทีภ่าคกลางนัน้ เป็นประเดน็ระดบัประเทศที่รฐับาลและหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามสนใจ และมี
หลายโครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปจัจุบนัเป็นจํานวนมากอยู่แลว้ ในขณะที่พืน้ทีใ่นภาคอสีานซึ่งมพีื้นทีเ่กษตร มี
ประชากรโดยรวมและประชากรด้านการเกษตรมากที่สุดของประเทศ มีระบบปลูกพืชที่ค่อนข้างหลากหลาย 
ส่วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อย สภาพทีด่นิเป็นดนิทรายอุม้น้ําไดน้้อย พืน้ทีเ่กษตรส่วนใหญ่อาศยัน้ําฝน และตอ้ง
พึง่พาทรพัยากรการผลติทางธรรมชาตอิยา่งมาก 
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3.3.2 หลกัเกณฑท่ี์ 2 - แนวโน้มการพฒันาและการเปล่ียนแปลงของภาคส่วนต่างๆ 

สภาพการณ์ทีเ่ป็นอยู่ 

ที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปลี่ยนแปลงในรอบด้าน  ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิอนัเน่ืองจากแรงขบัเคลื่อนจากภายในประเทศ และจากระดบัสากล เศรษฐกจิของภาคมขีนาด
เล็ก ขยายตัวค่อนข้างช้า รายได้หลักมาจากภาคเกษตร ข้าวมีแนวโน้มลดลง ขณะที่พืชเศรษฐกิจขยายตัว 
(ยางพารา มนัสาํปะหลงัไมย้นืตน้ ไมผ้ล พชืผกั) จากความตอ้งการของตลาด และการสง่เสรมิพชืพลงังานทดแทน 
อย่างไรกด็ยีงัมปีระสทิธภิาพการผลติตํ่า ส่วนภาคอุตสาหกรรมเริม่เขา้มามบีทบาท โดยเฉพาะภาคบรกิาร-การคา้ 
อาหาร-เครื่องดื่ม ทางดา้นการคา้ชายแดนมสีว่นเสรมิสรา้งเศรษฐกจิของภูมภิาคอยา่งมาก การเปลีย่นแรงงานจาก
ภาคเกษตรไปสูภ่าคอุตสาหกรรม สงัคมผูส้งูอายุเริม่เด่นชดัมากขึน้ เช่นเดยีวกบัประชากรและพืน้ทีเ่มอืงทีข่ยายตวั
และมปีรมิาณขยะมลูฝอยมากขึน้ 

ในด้านทรพัยากรธรรมชาติ พื้นที่ชลประทานและพื้นที่รบัประโยชน์มเีพยีง 14.9% ของพื้นที่เกษตร 
ในขณะทีแ่นวโน้มความตอ้งการน้ําจะเพิม่ขึน้ 4 เทา่ในปี 2564 แมจ้ะมปีรมิาณน้ําทา่มากแต่ความสามารถในการกกั
เกบ็มน้ีอย นอกจากน้ีคุณภาพน้ําตามแหลง่ต่างๆยงัลดลงเรือ่ยๆ 

สถานการณ์ดา้นภยัพบิตัทิี่ผ่านมา ไฟป่ามแีนวโน้มลดลงแต่ยงัคงเป็นปญัหา ขณะที่ภยัแลง้มแีนวโน้ม
มากขึน้เรื่อยๆ ขณะเดยีวกนัผลจากการทีร่่องมรสุมเคลื่อนตํ่าลงมาจากภาคเหนือของประเทศ ทําใหม้ฝีนตกหนัก
ตดิต่อกนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เกดิน้ําปา่ไหลหลาก น้ําทว่มขงั รุนแรงขึน้ 

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมในอนาคต 

บรบิทการเปลีย่นแปลงในอนาคตซึ่งคาดว่าจะมผีลกระทบต่อหลายๆ ภาคส่วนในภูมภิาคน้ี ไดแ้ก่ การ
เคลือ่นไหว-ขยายตวั และการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน ซึง่จะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 โครงสรา้งพืน้ฐาน โครงขา่ยเสน้ทางคมนาคม ขยายตวั 
 การเกษตร (สมดุลพชือาหาร-พชืพลงังาน ออ้ย มนัสาํปะหลงั ยางพารา เพิม่ขึน้, พืน้ทีน่าขา้ว

ลดลง; การนําเขา้สนิคา้เกษตร; การยา้ยฐานการผลติ; การพึง่พงิปจัจยัการผลติมากขึน้) 
 อุตสาหกรรม การคา้ การบรกิาร การทอ่งเทีย่ว ขยายตวั 
 สงัคมผูส้งูวยัมมีากขึน้ 
 ชุมชนเมอืงขยายตวั เพิม่สิง่ปฏกิลู 
 มกีารเคลือ่นยา้ยแรงงานจากชนบท และจากเพือ่นบา้น 
 วถิสีงัคมแบบตะวนัตก วฒันธรรมอ่อนแอ มปีญัหาสขุภาวะ 

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในดา้นภยัพบิตัซิึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโดยตรง เกอืบทุกจงัหวดัในภาคอสีานซึง่
เผชญิกบัความเสีย่งภยัแลง้ในระดบัปานกลางถงึระดบัสูง นอกจากน้ียงัมคีวามเสีย่งดา้นน้ําท่วมอยู่เช่นเดยีวกนั 
จากการศกึษาแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัและจงัหวดัในภาคอสีานแสดงถงึการใหค้วามสาํคญักบัการจดัการความเสีย่ง
ทัง้สองน้ี เหน็ไดจ้ากสว่นหน่ึงของแผนยทุธศาสตรไ์ดมุ้ง่เป้าไปทีก่ารจดัการบรหิารน้ําใหม้ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิหย้ัง่ยนืและการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลติทางเกษตร  
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นอกเหนือจากประเดน็ยทุธศาสตรข์า้งตน้แลว้ กลุม่จงัหวดัต่างๆ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัประเดน็การพฒันา
ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว-บรกิาร และการยกระดบัศกัยภาพการดา้นการตลาดและการคา้ในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบา้นและอนุภูมภิาค ซึ่งในแต่ละกลุ่มจงัหวดัไดมุ้่งเน้นยุทธศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัในการแกไ้ขจุดอ่อน 
เสริมสร้างจุดแขง็และขยายโอกาสของตนเอง ทัง้น้ีกลยุทธ์และโครงการพฒันาโดยรวมจะให้ความสําคญัด้าน
โครงสรา้งพืน้ฐาน-Logistic ส่งเสรมิการผลติและยกระดบัมาตรฐานผลผลติเกษตร พฒันาทรพัยากรบุคคล และ
พฒันาการบรหิารจดัการเชงิบรูณาการ (ตารางที ่3.6) 
 

ตารางที ่3.6 ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันากลุม่จงัหวดัในภาคอสีาน 
สภาวะปัจจบุนัและแนวโน้ม ยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั กลยทุธ/์โครงการ (บางส่วน) 

กลุ่มจงัหวดัอีสานตอนบน 1 (เลย หนองบวัลาํภ ูอดุรธานี หนองคาย บงึกาฬ) 
- เป็นจุดเชือ่มประเทศลาว 
- พึง่พาการเกษตร การคา้และบรกิารเป็นหลกั 
- ปลูกยางพาราเกือบ 50%  ของภาคอสีาน 
อนัดบั 4 ของประเทศ 
- เด่นทางด้านการค้า (การค้าผ่านแดนสูงสุด
ของภาค) การทอ่งเทีย่ว (อนัดบัสองของภาค) 
- พืน้ทีช่ลประทาน 7-9%ของพืน้ทีเ่กษตร 
- ปญัหาดนิเคม็ ดนิทรายและดนิตืน้ 
- ปญัหาขยะมลูฝอย 
- พืน้ทีแ่ลง้ซํ้าซาก น้ําทว่มขงั 

“ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น ก า ร ค้ า 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การ
ท่ อ ง เที ่ย วของอ นุ๓มิภาค ลุ่ ม น้ํ า โขงและ
ประชาคมอาเซยีน 
- การเพิม่ศกัยภาพการคา้ชายแดน 
- การยกระดบัการคา้ ประสทิธภิาพการผลติทาง
เกษตร 
- การพฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 
- ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ เร่งรดับรหิารจดัการน้ําเพื่อ
ป้องกนัน้ําทว่ม-ขาดแคลนน้ํา 

- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน-logistic 
-พฒันาเศรษฐกจิชายแดน 
- สง่เสรมิการลงทุน 
- พฒันา/เชื่อมโยงการผลติ-แปรรปู-มาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอุตสาหกรรม 
- พฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่ว 

กลุ่มจงัหวดัอีสานตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
- เกษตรกรรมเป็นหลกั (อ้อย ข้าวเหนียว มนั
สาํปะหลงั) 
- อุตสาหกรรมต่อเน่ืองการเกษตร 
- การคา้ชายแดน 

“เกษตรกา้วหน้า  การคา้มัง่คัง่ ทอ่งเทีย่วยัง่ยนื” 
- การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 
- การพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
- การพฒันาการคา้ขายชายแดนและ
ความสมัพนัธก์บักลุม่ประเทศอาเซยีน 
- การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

- เพิม่ประสทิธภิาพ-สง่เสรมิการลงทุนเกษตร 
- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน-การทอ่งเทีย่ว 
-กระตุ้นการค้า-การตลาด ยกมาตรฐานสินค้า พัฒนา
ความสมัพนัธเ์พือ่นบา้น 
- พฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัทุกภาคสว่น 

กลุ่มจงัหวดัอีสานตอนกลาง(กาฬสินธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็) 
- AEC ขยายการตลาด การบรโิภค 
- ปญัหาการเกษตร  ( โครงสร้างการผลิต 
คุณภาพ ระบบตลาด) 
- ประชากรเพิ่ม ผู้สูงวัยเพิ่ม ต้องการอาหาร
ปลอดภยั 
- ขอ้จาํกดัโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบ logistic 
- ภาวะโลกรอ้น ภยัแลง้ น้ําทว่ม 
- ทรพัยากรธรรมชาตมิจีาํกดั-เสือ่มสภาพ 

“เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปพืช
อาหารและพชืพลงังานทดแทน” 
- พัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตร 
- สง่เสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตร 
- พฒันาระบบบรหิารจดัการกลุม่จงัหวดั 

- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การคมนาคม logistic 
- Zoning พฒันาเทคโนโลยี และมาตรฐานการเกษตร
ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 
- บรหิารจดัการแหลง่น้ํา 

กลุ่มจงัหวดัอีสานตอนล่าง 1  (โคราช ชยัภมิู บรีุรมัย ์สริุนทร)์ 
- พืน้ทีเ่กษตรiลดลง อุตสาหกรรม  
- ชุมชนเมอืงขยายตวั 
- การเปลีย่นประเภทและเคลือ่นยา้ยแรงงาน 
- มโีครงข่ายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง-
กระจายสนิคา้ 
- มคีวามเสี่ยง น้ําท่วมขงั ดนิโคลนถล่ม ไฟป่า 
แลง้ 
- เน้นเรือ่งขา้วและพลงังานทดแทน 

“ประตอูสีานสูส่ากล” 
- พฒันาการเกษตร 
- พฒันาคุณภาพและมาตรฐานไหม 
- พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่ว 
- พฒันาคุณภาพและทกัษะฝีมอืแรงงานสูส่ากล 
 

- สง่เสรมิการผลติขา้วหอมมะล ิมนัสาํปะหลงั  
- พฒันามาตรฐานหมอ่นไหม 
- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน+สง่เสรมิการตลาดการทอ่งเทีย่ว 
- ศกึษาความตอ้งการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน 

กลุ่มจงัหวดัอีสานตอนล่าง 2 (อบุลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อาํนาจเจริญ) 
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- ขา้วหอมมะล ิการคา้ผา่นแดน 
- แหลง่ทอ่งเทีย่วอารยะธรรม 
- พืน้ทีด่นิเคม็มากทีส่ดุ 

“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศยกระดบัการท่องเทีย่ว
และการคา้ชายแดน” 
- เพิม่ศกัยภาพฐานการผลติ มคีวามสามารถใน
การแขง่ขนั 
- พฒันาคน-สงัคมเขม้แขง็ 
- การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนื 

- กาํหนดพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืตามศกัยภาพของพืน้ที ่
- สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดยอ่ม 
- เกษตรยัง่ยนื เกษตรรุน่ใหม ่
- ยกระดบัมาตรฐานการเรยีนการสอน 
- บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ําโขง ชี มูล 
แบบบรูณาการ 

ทีม่า: (รา่ง) แผนพฒันากลุม่จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 (จงัหวดัอุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบวัลาํภ)ู พ.ศ. 2557-2560  
 แผนพฒันากลุม่จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 (จงัหวดัสกลนคร จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร) พ.ศ. 2553-2556  
 แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนกลาง (จงัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ มหาสารคาม และรอ้ยเอด็) พ.ศ. 2554–2556  
 แผนพฒันากลุม่จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 (นครราชสมีา ชยัภมู ิบุรรีมัย ์และสรุนิทร)์ พ.ศ. 2553-2556  
 แผนพฒันากลุม่จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ตอนลา่ง 2 (อุบลราชธานี ศรสีะเกษ ยโสธร อํานาจเจรญิ) พ.ศ. 2553-2556   

 

แนวโน้มการเปลีย่นแปลง-แปรปรวนภมิูอากาศในอนาคต 

ผลการจาํลองสภาพภมูอิากาศในอนาคตโดยสรุป พืน้ทีโ่ดยสว่นใหญ่ของอสีานในปจัจุบนัมอุีณหภมูสิงูสุด
รายวนัเฉลี่ยในรอบปีอยู่ที่ประมาณ 31-33ºC และในอนาคตจะค่อยๆ ขยบัเพิม่สูงขึน้เรื่อยๆ โดยพื้นที่ที่จะมี
อุณหภูมสิูงขึ้นน้ีจะขยายตวัจากเขตอสีานตอนล่างและตอนกลางขยบัขึน้มาทางเหนือจนครอบคลุมพื้นที่ในแถบ
กลุม่จงัหวดัภาคอสีานตอนบนเกอืบทัง้หมด (ภาพที ่3.8) 
 

  

ภาพที ่3.8 แผนทีแ่สดงอุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่ และการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัปจัจุบนั ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ในอนาคต
อุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกพืน้ที ่ 

 
ในประเด็นเรื่องอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเปลี่ยนแปลงด้าน

ช่วงเวลา พบว่า จะมชี่วงเวลาทีอ่ากาศรอ้นในรอบปียาวนานมากขึน้ จากในปจัจุบนัน้ีมวีนัทีอ่ากาศรอ้นกว่า 35ºC 
อยูป่ระมาณ 3-4 เดอืนต่อปี ในอนาคตจะมชี่วงเวลาทีม่อีากาศรอ้นยาวนานขึน้อกีประมาณ 1 เดอืน และบางพืน้ที่
ในเขตอสีานตอนกลางและตอนล่างอาจจะมหีน้ารอ้นยาวขึน้กว่าปจัจุบนัถงึ 2 เดอืน แนวโน้มของระยะเวลาทีม่ ี
อากาศรอ้นในรอบปีน้ีจะยิง่ยดืยาวขึน้เรือ่ยๆ ซึง่พืน้ทีต่อนลา่งของภาคจะมรีะยะเวลาทีอ่ากาศรอ้นในรอบปียาวนาน
กวา่พืน้ทีต่อนบนของภาค 

ในส่วนของปริมาณฝนรายปีนัน้ ผลจากการจําลองสภาพภูมิอากาศชี้ให้เห็นว่าปริมาณฝนรายปีมี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่อาจจะมฝีนเพิม่สงูขึน้ประมาณ 10-15% ในช่วงกลางศตวรรษ โดยเฉพาะใน
พืน้ทีต่อนบนของภาค (ภาพที ่3.9) 
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ภาพที ่3.9 แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงของปรมิาณฝนรวมรายปีเฉลีย่ คดิเป็นรอ้ยละ (%) เมือ่เทยีบกบัปจัจุบนัแสดงให้
เหน็วา่ในอนาคตปรมิาณน้ําฝนมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

 

3.3.3 หลกัเกณฑท่ี์ 3 - ประเดน็ท่ีควรพิจารณา (Issue of Concern) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจสงัคม
และสภาพภมิูอากาศในอนาคต ท่ีหลากหลายและเก่ียวข้องหลายภาคส่วน 

โดยสรุปแลว้พบวา่ในอนาคตอากาศจะรอ้นมากขึน้-รอ้นนานขึน้ ขณะเดยีวกนั ฝนตกหนักมากขึน้ ทาํให้
การผลติทางเกษตรมคีวามเสีย่งสูง ภยัธรรมชาตริุนแรงขึน้ และเมื่อพจิารณาการเปลีย่นแปลงในบรบิทดา้นต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (ขา้ว ออ้ย ยางพารา มนัสาํปะหลงั) การขยายตวัทางเศรษฐกจิ-การคา้ในระดบั
จงัหวดัและระหวา่งประเทศซึง่สว่นหน่ึงเป็นผลจากกระแสประชาคมอาเซยีน(AEC) ทีส่ง่ผลต่อเน่ืองไปถงึการขยาย
โครงขา่ยคมนาคม และพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมการเพิม่ของประชากรเมอืงและพืน้ทีชุ่มชนเมอืง จากการขยายการคา้การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ว มคีวามเชื่อมโยงและความเกีย่วพนักบัการใชท้รพัยากรทีด่นิและทรพัยากรน้ํา ดงันัน้การ
คาดการณ์ในเบื้องต้นประเดน็ภยัแล้ง น้ําท่วมฉับพลนั และน้ําท่วมขงั ที่เกดิจากความแปรปรวน-เปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศ เมื่อควบรวมเขา้กบับรบิทของกลุ่มจงัหวดัทีเ่ปลีย่นไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคส่วนต่างๆเหล่าน้ี
อยา่งชดัเจน 

ในกลุ่มจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพฒันาทีก่ําหนดขึน้ มสี่วนที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัภมูอิากาศทัง้ทางตรงและทางออ้ม และทศิทางการพฒันาของแต่ละภาคสว่นกม็สีว่นขบัเคลื่อน
ใหบ้รบิทของภาคสว่นอื่นๆ และปจัจยัความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลง-แปรปรวนภมูอิากาศเปลีย่นไปดว้ย 

เมื่อพจิารณายุทธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารของแต่ละกลุ่มจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า
กลุ่มจังหวัดตอนบน 1 ซึ่งได้แก่ เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ (ภาพที่ 3.10) มีการ
เปลี่ยนแปลงของมติิด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการคมนาคม การขยายตวัของชุมชนเมอืง และการค้าการ
ท่องเที่ยว-บรกิารอย่างมากซึ่งทิศทางการพฒันาเช่นน้ีนําไปสู่ประเด็นที่ควรพจิารณาหลายประเด็น ที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัในระหวา่งภาคสว่นต่างๆ และบรบิทของการเปลีย่นแปลง-แปรปรวนภมูอิากาศในอนาคต 
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ภาพที ่3.10 พืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 

 

ในภาคเกษตรกรรมมกีารปลูกพชืทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ขา้ว มนัสาํปะหลงั ออ้ย โดยพืน้ทีท่ีป่ลูกมากทีสุ่ด
อยู่ที่อุดรธานี ส่วนยางพารามพีื้นที่ปลูกเพิม่ขึ้นจาก 0.75 ลา้นไร่ในปี 2549 เป็น 1.4 ล้านไร่ ในปี 2552 ซึ่งมาก
ทีสุ่ดในภาคอสีาน และพืน้ทีท่ีป่ลกูมากตามลําดบัคอื หนองคาย เลย และอุดธานี ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นระบบปลูก
พชืทีม่ขีนาดฟารม์ใหญ่ขึน้ และหลายพืน้ทีม่กีารเปลีย่นมอืการถอืครองทีด่นิ เกษตรบางสว่นถูกผลกัใหเ้ขา้ไปอยูใ่น
ภาคอุตสาหกรรม พืน้ทีย่างพาราบางสว่นไดบุ้กรุกเขา้ไปในพืน้ทีป่า่ ซึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ในสว่นของไมผ้ลในบาง
พืน้ทีไ่มอ่อกดอกตามฤดกูาล และผลผลติลดลงอนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ในภาคอุตสาหกรรมมกีารขยายตวัเช่นเดยีวกนักบัเมอืงใหญ่ๆ ในภาค ไดแ้ก่ นครราชสมีา ขอนแก่น 
อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยสว่นใหญ่จะเป็นทางดา้นอาหาร เครื่องดื่ม สิง่ทอเครื่องแต่งกาย ผลติภณัฑค์อนกรตี 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลคทรอนิคส ์ซึ่งเหล่าน้ีมคีวามเชื่อมโยงกบัการท่องเทีย่วและการคา้ผ่านชายแดนทีม่เีพิม่มาก
ขึน้ 

มูลค่าด้านการค้าของกลุ่มจงัหวดัคดิเป็นร้อยละ 16.0 ของทัง้ภาคและมากที่สุดที่อุดรธานี ส่วนมูลค่า
การคา้ชายแดนของกลุ่มจงัหวดัอสีานตอนบน 1 มมีากเป็นอนัดบัหน่ึงของทัง้ภาคคดิเป็นรอ้ยละ 34.7 ของการคา้
ของภาค โดยเป็นการคา้ผา่นดา่นชายแดนทีจ่งัหวดัหนองคายมากทีส่ดุ 

ในดา้นการท่องเทีย่วในปี 2549 กลุ่มจงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 มจีาํนวนนักท่องเทีย่วและสรา้งรายได้
เป็นอนัดบัสองของภาครองจากอสีานตอนล่าง 1 แต่มกีารขยายตวัอย่างมากจนมรีายได้เกอืบเทยีบเท่ากนัในปี 
2552 ทัง้น้ีคาดวา่จะเป็นผลจาการขยายตวัดา้นการคา้ และการท่องเทีย่วผา่นแดน ซึง่จงัหวดัอุดรธานีถอืไดว้า่เป็น
ศูนยก์ลางทีส่าํคญั มเีสน้ทางคมนาคมทัง้ทางบกและอากาศทีส่ะดวก มจีํานวนเทีย่วบนิและผูโ้ดยสารเดนิทางมาก
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ที่สุดของภาค เป็นผลตอบสนองและส่งผลต่อเน่ืองถึงการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสาขาบริการ การค้า และ
อุตสาหกรรม 

จากการเปลีย่นแปลงต่างๆขา้งตน้ มสีว่นทาํใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยแรงงานทัง้จากภาคการเกษตรและจาก
ประเทศเพือ่บา้น เกดิการขยายตวัของชุมชนและพืน้ทีต่วัเมอืง เพือ่รองรบัการขยายตวัของภาคสว่นต่างๆ ซึง่พบวา่
กลุ่มจงัหวดัอสีานตอนบน 1 มสีดัส่วนประชากรเมอืงเพิม่มากที่สุดของภาค คอืจากรอ้ยละ 21.2 ในปี 2549 เป็น
รอ้ยละ 27.2 ในปี 2552 และเป็นเหตุผลหน่ึงที่ก่อปญัหาขยะมูลฝอยเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในจงัหวดัอุดรธานีที่
เพิม่จาก 145 ตนัต่อวนั เป็นเกอืบ 170 ตนัต่อวนั เป็น 1 ใน 3 จงัหวดัในภาคอสีานทีม่ปีรมิาณขยะมลูฝอยมากทีส่ดุ 

สภาพการณ์ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตขิองกลุ่มจงัหวดันัน้ ทรพัยากรดนิเป็นส่วนสาํคญัของการผลติ
ภาคเกษตร ดนิในกลุ่มจงัหวดัน้ีเป็นดนิทรายและดนิตื้น ซึ่งมมีากเป็นอนัดบัหน่ึงของภาค พบทีอุ่ดรธานีมากทีสุ่ด 
ลกัษณะเช่นน้ีทําใหม้กีารอุม้น้ําตํ่าเกดิภาวะขาดแคลนน้ําของพชืไดง้่าย  และเสีย่งต่อการเกดิดนิถล่มในพืน้ทีล่าด
ชนั นอกจากน้ียงัพบคราบเกลอืบนผวิดนิ มแีนวโน้มที่จะเกดิการแพร่กระจายมากขึ้น พบมากที่หนองคายและ
อุดรธานี 

ดา้นทรพัยากรน้ํา ในกลุม่จงัหวดัน้ีมพีืน้ทีร่บัประโยชน์จากชลประทานน้อยทีสุ่ดในภาค (รอ้ยละ10.7) ถา้
ไล่เรยีงรายจงัหวดัในภาคอสีานทีม่พีืน้ทีช่ลประทานน้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ อํานาจเจรญิ (อสีานตอนล่าง 2) หนองบวัลําภ ู
อุดรธานีและเลย 

ในระดบันโยบายของประเทศ ไดม้กีารกาํหนดเขตพืน้ทีเ่หมาะสมสาํหรบัพชืเศรษฐกจิต่างๆ (Zoning) ทัว่
ประเทศ ซึง่จะมผีลต่อการนําไปสูก่ารวางแผน ปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคต  

เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มจงัหวดัอีสานตอนบน 1 จากสภาพการณ์ปจัจุบนั และแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงในบรบิทดา้นเศรษฐกจิ-สงัคมและของภาคส่วนต่างๆ รวมทัง้แผนยุทธศาสตรพ์ฒันากลุ่มจงัหวดั (ร่าง
แผนพฒันากลุม่จงัหวดัอสีานตอนบน 1 (2557-2560),2556) (ภาพที ่3.11) เมือ่นํามาเชือ่มโยงกบัการเปลีย่นแปลง-
แปรปรวนภูมอิากาศในอนาคตทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองภูมอิากาศนําไปสูค่าํถามทีว่า่ทศิทางของยุทธศาสตรก์ารพฒันา
กลุ่มจงัหวดั รวมทัง้นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัประเทศนัน้สอดคลอ้งเหมาะสมกบับรบิททีจ่ะเปลีย่นไปในอนาคต
หรอืไมอ่ยา่งไร 
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ภาพที ่3.11 ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 
 

เพื่อใหเ้หน็ภาพชดัเจนมากขึน้ ในทีน้ี่ไดย้กตวัอย่างบรบิทของจงัหวดัอุดรธานี ซึ่งเป็นจงัหวดัศูนยก์ลาง
ของกลุ่มจงัหวดัและมกีารเปลีย่นแปลงของบรบิทและภาคสว่นต่างๆ ค่อนขา้งโดดเด่น นํามาวเิคราะหแ์ละประมวล
สรุปประเดน็ทีน่่าสนใจไวใ้นสว่นถดัไป 

3.4 การวิเคราะหบ์ริบท แนวโน้ม และประเดน็ความเส่ียงของภาคส่วนต่างๆ ต่อการเปล่ียนแปลง-
แปรปรวนภมิูอากาศในอนาคต จงัหวดัอดุรธานี 

3.4.1  สภาพโดยทัว่ไป 

จงัหวดัอุดรธานีมพีืน้ทีป่ระมาณ 7.3 ลา้นไร ่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของอสีาน และเป็นอนัดบั 11 ของประเทศ 
มเีขตตดิต่อกบัจงัหวดัหนองคาย สกลนคร กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น หนองบวัลาํภู และเลย สภาพพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบสงู 
บางสว่นเป็นพืน้ทีส่งู ภเูขา พืน้ทีล่กูคลืน่ลอนตืน้ และทีร่าบลุม่ แบง่เขตการปกครองออกเป็น 20 อําเภอ ในปี 2554 
จงัหวดัอุดรธานีมปีระชากรทัง้สิน้ 1,548,719 คน อยูใ่นเขตเทศบาลและชุมชนเมอืง 493,141 คน 

โครงสรา้งเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างจงัหวดัต่างๆ และประเทศเพื่อนบา้นไดโ้ดยสะดวก  โดยมี
ถนน สายอุดรธานี-เลย, อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทร์, อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม-ลาว-เวียดนาม และ
อุดรธานี-ขอนแก่น นอกจากน้ียงัมสีนามบนินานาชาตทิีม่จีาํนวนเทีย่วบนิและปลายทางจาํนวนมาก 

สภาพอากาศจะรอ้นจดัในหน้ารอ้น และหนาวจดัในหน้าหนาว มปีรมิาณน้ําฝนเฉลีย่รายปีค่อนขา้งมาก
วดัได ้ประมาณ 1,500 มม.ต่อปี 
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3.4.2  ประชากร 

ในภาพรวมจํานวนประชากรเพิม่ขึน้  โดยเฉพาะในช่วงปี 2551-2554 ในเขตเทศบาล (ประกอบดว้ย
เทศบาลตาํบล 44 แหง่ เทศบาลนคร 1 แหง่ และเทศบาลเมอืง 3 แหง่) หรอืชุมชนเมอืง (ภาพที ่3.12)  
 

 
ภาพที ่3.12 จาํนวนประชากรรวม และแยกในเขตเทศบาลจงัหวดัอุดรธานี 

 

3.4.3 การขยายตวัของพืน้ท่ีเขตเมือง โครงสรา้งพืน้ฐาน และการคมนาคมขนส่ง 

จากขอ้มลูแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปี 2544 และปี 2550 ของกรมพฒันาทีด่นิ พบวา่พืน้ทีใ่นเขต
เมอืงและทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ จาก 224,701 ไร่ เป็น 326,346 ไร่ หรอืประมาณ 45 % พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม การ
คมนาคมขนสง่และการบรกิารเพิม่ขึน้ เทา่ตวัจาก 6,243 ไร ่เป็น 12,407 ไร ่

ปรมิาณการจราจรบนทางหลวงเพิม่ขึน้ประมาณ 22% ในช่วงปี 2550-2554 และมแีผนพฒันาเสน้ทาง
จราจรเพิม่ขึน้ในอนาคต เพือ่ความสะดวกการคมนาคม การขนสง่สนิคา้ และเพิม่โอกาสการแขง่ขนัดา้นการคา้และ
การลงทุนทัง้ในประเทศ และรองรบัการเปลีย่นแปลงเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (AEC) ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากการเพิม่ขึน้
ของจาํนวนเทีย่วบนิและผูโ้ดยสาร จาก 6,127 เทีย่วบนิ ผูโ้ดยสาร 708,122 คน เป็น 8,546 เทีย่วบนิ ผูโ้ดยสาร 
1,002,887 คน ในระหวา่งปี 2550-2554 

จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดน้ี ทําให้เกิดการขยายตวัพื้นที่อยู่อาศยัเพิม่มากขึ้น
สิง่ก่อสร้างสําหรบัพื้นที่อยู่อาศยัเพิ่มขึ้น กีดขวางทางการไหลของน้ํา รวมทัง้ไม่มีระยะถอยร่นระหว่างลําน้ํา
สาธารณะกบัพืน้ทีอ่ยู่อาศยั และการถมทีด่นิตดิกบัทางระบายน้ํา ทําใหเ้กดิน้ําท่วมขงั นอกจากน้ี กจิกรรมต่างๆ 
จากการเพิม่พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั เช่น รา้นอาหาร อาพารท์เมนท ์คอนโด ฯลฯ สง่ผลกระทบต่อพืน้ทีร่บัน้ํา ก่อใหเ้กดิขยะ 
น้ําเสยี สง่ผลต่อคุณภาพในแหลง่น้ําลดลง วชัพชืน้ําเจรญิเตบิโตและทาํใหแ้หลง่รบัน้ําตืน้เขนิ 
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3.4.4 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

รายไดห้ลกัของจงัหวดัมาจากสาขาการคา้การขนส่ง คา้ปลกี โครงสร้างการผลติในช่วงปี 2550-2554 
ขึน้อยูก่บัภาคบรกิาร 69.77% โดยเฉพาะสาขาคา้สง่คา้ปลกีฯ 23.76% มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 10.37% ซึง่เป็นการเขา้
มาลงทุนของธุรกจิขา้มชาต ิดา้นตลาดสนิคา้อุปโภคบรโิภค เป็นศนูยก์ลางเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งและ
ของตกแต่งบา้น จงึทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัสงูมแีนวโน้มสดัสว่นภาคบรกิารเพิม่ขึน้ ในภาคเกษตรมสีดัสว่น 15.31% มี
แนวโน้มลดลงเลก็น้อย และสดัส่วนภาคอุตสาหกรรมเท่ากบั 14.92% และมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้นอย่างชดัเจน 
(ภาพที ่3.13) 
 

 
 

 
ภาพที ่3.13 โครงสรา้งทางเศรษฐกจิจากขอ้มลู GPP จงัหวดัอุดรธานี 
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3.4.5 การเปล่ียนแปลงด้านการเกษตร 

พืน้ทีก่ารเกษตรของพชืเศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย มนัสาํปะหลงั 
และยางพารา โดยเฉพาะยางพารา เพิม่จากสองแสนกวา่ไรใ่นปี 2550 เป็นสามแสนกวา่ไร่ในปี 2552 (ภาพที ่3.14) 
เน่ืองจากความตอ้งการภายในประเทศและการสง่ออกขยายตวัสงู นอกจากน้ีพชืเศรษฐกจิอื่นๆ ไดเ้ขา้มามบีทบาท
เพิม่มากขึน้ เชน่ ไมผ้ล ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ถัว่เหลอืง และถัว่ลสิง 
 

 
ภาพที ่3.14 พืน้ทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิของจงัหวดัอุดรธานี ปี 2552 (หน่วย:ลา้นไร)่ 

 
ในหลายพืน้ทีไ่ดม้กีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่า ทัง้นาลุ่ม นาดอน และปา่หวัไร่ปลายนา พืน้ทีส่าธารณะ เช่น 

ในพืน้ทีบุ่ง่ ทาม ในช่วงหน้าแลง้ เพือ่ปลกูออ้ย ซึง่จาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ามากขึน้ มกีารนําน้ําบาดาลมาใชส้าํหรบัออ้ย ซึง่
ในบางครัง้ทําใหค้วามเคม็ทีอ่ยู่ใตด้นิขึน้มาสู่บรเิวณผวิดนิหรอืในระดบัทีต่ื้นขึน้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดนิและมี
น้ําเคม็เขา้ผสมในแหล่งน้ําตามมา นอกจากน้ีการเผาไร่ออ้ยเพือ่เกบ็เกีย่วผลผลติส่งผลใหเ้กดิสภาวะหมอกควนัอกี
ดว้ย การการขยายพืน้ทีป่ลกูออ้ยยงัทาํใหเ้กดิระบบเถา้แก่ / นายทุนในหมูบ่า้นเพิม่มากขึน้ 

3.4.6 การเปล่ียนแปลงด้านอตุสาหกรรม 

ในปี 2553 เมื่อเทยีบกบัสามปีทีผ่่านมา มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางดา้นอาหาร 
และเครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมอื่นๆ และอุตสาหกรรมเกษตร  ดา้นจาํนวนนักลงทุนมกีารเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจน คดิเป็น
รอ้ยละ 89.40% เป็นการลงทุนดา้น รบัเหมาก่อสรา้ง การคา้สง่-ปลกี การซ่อมแซมยานยนต ์ของใชส้ว่นบุคคล และ
ของใชใ้นครวัเรอืน อสงัหารมิทรพัย ์การใหเ้ช่าและการบรกิารดา้นธุรกจิ มกีารตัง้โรงงานเพิม่ในดา้นอุตสาหกรรม
ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้และอุตสาหกรรมยาง ซึง่โรงงานทัง้สองประเภทสมัพนัธก์บัพืน้ทีป่ลกูและผลผลติยางพารา
ทีเ่พิม่มากขึน้ (ตารางที ่3.7) 
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ตารางที ่3.7 การขยายตวัของนกัลงทุนและโรงงานอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. จาํนวนนกัลงทุน จาํนวนโรงงาน 
2551 676 39 
2552 627 40 
2553 1,234 41 

 

3.4.7 การขยายตวัด้านการท่องเท่ียว 

การทอ่งเทีย่วของอุดรธานีมกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ ทัง้ทีเ่ป็นการท่องเทีย่วในพืน้ที ่และการเป็นจุดแวะ
พกั หรอืทางผ่านไปยงัพื้นที่ใกล้เคยีง เปรยีบเทยีบปี 2550-2554 จํานวนโรงแรม และที่พกัต่างๆ เพิม่ขึ้นเกอืบ 
30% และจาํนวนหอ้งพกัเพิม่ขึน้เกอืบ 90% และมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้อกีเพือ่รองรบั AEC ดา้นรายไดจ้ากการ
ท่องเทีย่วของอุดรธานีเพิม่ขึน้จากเดมิในปี 2550 ทีค่ดิเป็น 14.46% เป็น 20.52% ในปี 2553 (5,583 ลา้นบาท) 
ทัง้น้ีคดิตามสดัสว่นต่อรายไดก้ารทอ่งเทีย่วทัง้ภาคอสีาน 

3.4.8 การเปล่ียนแปลงด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในภาพรวมพืน้ทีป่า่มแีนวโน้มถูกบุกรุกและทาํลายเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตภูเขาทีม่กีารบุกรุก 
เพือ่ปลกูพชืเศรษฐกจิ เชน่ ยางพารา มนัสาํปะหลงั และออ้ย 

ในดา้นทรพัยากรน้ํา พืน้ทีจ่งัหวดัอุดรธานีอยู่ในเขตลุ่มน้ําโขงส่วนที ่5 ส่วนที ่6 แม่น้ําสงครามตอนบน 
ลําปาวตอนบน และลําน้ําพองตอนล่างมพีืน้ทีช่ลประทาน 595,760 ไร่ คดิเป็นพืน้ที ่11.12% ของพืน้ทีเ่กษตร 
ความต้องการใชน้ํ้าในปจัจุบนัของภาคส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ อุปโภคและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและเกษตรอยู่ที ่
108.67, 116.29 และ 987.79 ลา้น ลบ.ม. ตามลาํดบั และไดค้าดการณ์วา่ในปี 2568 ความตอ้งการใชน้ํ้าในภาค 
สว่นเหล่าน้ีจะเพิม่เป็น 128.75, 511.38 และ 1,701.31 ลา้น ลบ.ม. ตามลําดบั (กรมทรพัยากรน้ําภาค 5 ใน
แผนพฒันาจงัหวดัอุดรธานี 4 ปี พ.ศ.2557-2560) ซึ่งเป็นการ เพ่ิมขึ้นในส่วนของภาคอตุสาหกรรมกว่าสาม
เท่าตวั เพิม่ขึน้ในในภาคเกษตรเกอืบ 75% และเพิม่ในสว่นของการอุปโภคบรโิภคและการท่องเทีย่ว 15% (ภาพที ่
3.15) ในขณะทีคุ่ณภาพของแหลง่น้ําต่างๆ มแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ 

จงัหวดัอุดรธานี มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งรบัน้ํากวา่ 5 หมื่นไร่ แต่ขาดการบรหิารจดัการทีด่ ีซึ่งในจงัหวดัอื่นๆ 
กเ็ป็นในลกัษณะเช่นเดยีวกนั คอื ชุมชนมแีหล่งน้ําเพยีงพอ แต่ขาดศกัยภาพในการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การบรหิารจดัการน้ําส่วนทีเ่หลอืมากเกนิความตอ้งการในช่วงหน้าฝนไปใชใ้นช่วงหน้าแลง้ได ้และการนําไปใช้
หรอืการกระจายใหอ้ยา่งทัว่ถงึ ซึง่ไมไ่ดร้บัการหนุนเสรมิจากภาครฐั 
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ภาพที ่3.15 ประมาณความตอ้งการใชน้ํ้าของภาคสว่นต่างๆ จงัหวดัอุดรธานี  

(ทีม่า: กรมทรพัยากรน้ําภาค 5 ในแผนพฒันาจงัหวดัอุดรธานี 4 ปี พ.ศ.2557-2560) 
 

ในส่วนของดนิเคม็ซึ่งเป็นปญัหาอุปสรรคของการผลติทางเกษตร และมต่ีอคุณภาพของแหล่งน้ํานัน้มี
พืน้ทีค่รอบคลุมเกอืบครึง่หน่ึงของทัง้จงัหวดั (ภาพที ่ 3.16) ซึง่พืน้ทีด่นิเคม็สว่นใหญ่จะมกีารใชป้ระโยชน์เพือ่การ
ปลกูพชืหลกัสาํคญั ไดแ้ก่ ขา้ว มากทีส่ดุ 

 

 
ภาพที ่3.16 พืน้ทีด่นิเคม็ (ทีม่า: กรมพฒันาทีด่นิ) 
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3.4.9  สถานการณ์ภยัแล้ง 

แมป้รมิาณน้ําตน้ทุนในพืน้ทีม่ปีรมิาณคงที ่แต่มคีวามแปรปรวนของภูมอิากาศสงู ดนิมคีวามสามารถใน
การอุม้น้ําตํ่า พืน้ทีช่ลประทานมจีาํกดั น้ําใตด้นิไมเ่พยีงพอ บ่อบาดาลขาดการบาํรุงรกัษา จงึทาํใหข้าดแคลนน้ําใน
ทุกหมูบ่า้น ซึง่สง่ผลกระทบเกอืบครึง่หน่ึงของครวัเรอืนทัง้หมด (ภาพที ่3.17) 
 

 
ภาพที ่3.17 พืน้ทีเ่สีย่งภยัแลง้ (ทีม่า: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
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3.4.10 สถานการณ์อทุกภยัและดินโคลนถล่ม 

พืน้ทีท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัอุดรธานี จะมคีวามเสีย่งเป็นอนัดบัสามในกลุ่มจงัหวดัภาคอสีาน
ตอนบน 1 ต่อการเกดิดนิโคลนถล่ม อนัเน่ืองมากจากสภาพพืน้ทีค่่อนขา้งลาดชนั และมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อ
ทําไร่ขา้วโพด ซึ่งมกีารเปิดหน้าดนิ ทําใหค้วามสามารถในการดูดซบั น้ําและการลดทอนการลดความเรว็ของน้ํา
คอ่นขา้งน้อย (ตารางที ่3.8 และ ภาพที ่3.18) 

 
ตารางที ่3.8 สถานการณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ในกลุ่มจงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 ปี 2554 

จงัหวดั 
หมูบ่า้นที่
เสีย่งภยั 

ลกัษณะของภยั ความเสยีหายทีอ่าจไดร้บั 
นํ้า

ทว่
มข

งั 

นํ้า
ลน้

ตล
ิง่ 

นํ้า
ปา่

ไห
ลห

ลา
ก 

ดนิ
/โค

ลน
ถล

ม่ 

อื่น
ๆ 

จาํนวน
ประชากร 

(คน) 

บา้นเรอืนราษฎร 
(หลงั) 

อุดรธานี 146 63 52 23 26 0 51,459 12,051 
หนองคาย 76 37 33 24 12 3 14,165 3,554 
บงึกาฬ 56 40 36 13 6 10 12,499 3,613 

หนองบวัลาํภ ู 209 53 136 61 6 0 153,564 34,122 
เลย 247 33 157 170 39 0 54,633 14,923 

ทีม่า: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554 

 

 
ภาพที ่3.18 ขอ้มลูหมูบ่า้นเสีย่งอุทกภยั และดนิโคลนถลม่ ปี 2554 (ทีม่า: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
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3.4.11 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศของจงัหวดัอดุรธานีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัภาคส่วนใน
พืน้ท่ี 

ศนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะหว์จิยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแห่งภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้(SEA START RC, 2556) ไดท้ําการจําลองภูมอิากาศของกลุ่มจงัหวดัภาคอสีานตอนบน 1 (จงัหวดัเลย 
หนองบวัลําภู อุดรธานี หนองคาย และบงึกาฬ) โดยใชโ้มเดลการไหลเวยีนของมวลอากาศโลก ECHAM4 และ
คํานวณเพิม่รายละเอยีดโดยแบบภูมอิากาศระดบัภูมภิาค PRECIS ภายใตเ้งื่อนไขทีก๊่าซเรอืนกระจกในอนาคต
เพิม่ขึน้ตามแนวทางการพฒันาของโลกแบบ A2 ซึง่เป็นภาพจาํลองทีก่ําหนดขึน้โดย Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) อนัเป็นการพฒันาทีเ่น้นการเจรญิเตบิโตในเชงิเศรษฐกจิมากกวา่ความยัง่ยนืทาง
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาดา้นเศรษฐกจิของจงัหวดัอุดรธานีทีร่ะบุไวใ้นยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึภูมอิากาศอนาคตที่แนวโน้มเกดิการเปลี่ยนแปลงสูงและเป็นแนวทางที่คลา้ยกบัลกัษณะการ
พฒันาของโลกทีผ่า่นมาในอดตีถงึปจัจุบนัซึง่ถอืวา่เป็นการมองโลกในอนาคตในแงร่า้ยแนวทางหน่ึง ซึง่รายงานน้ีได้
ทาํการเปรยีบเทยีบภมูอิากาศในชว่งปจัจุบนั คอื ชว่งทศวรรษ 1990s  และอนาคตชว่งทศวรรษ 2050s  

อุณหภูมสิูงสุด (วนัที่ร้อนที่สุด) มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น 2-3๐C โดยเฉพาะบรเิวณจงัหวดัอุดรธานีและ
หนองคาย (ภาพที ่3.19)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายเดอืนสาํหรบัช่วงทีร่อ้นทีสุ่ด ทัง้ในช่วงฤดูแลง้ (พ.ย. – เม.ย.) 
และฤดฝูน (พ.ค. – ต.ค.) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนักบัจาํนวนวนัทีร่อ้นในช่วงฤดรูอ้นทีม่มีากขึน้เรื่อยๆ (ภาพ
ที ่3.20 และ 3.21) 
 

ภาพที ่3.19 อุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่และการเปลีย่นแปลง 
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ภาพที ่3.20 อุณหภมูสิงูสดุในแต่ละเดอืน 

 
 

 
ภาพที ่3.21 จาํนวนวนัทีม่อีากาศรอ้นในรอบปี 

 
ในดา้นปรมิาณน้ําฝน มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ แต่กพ็บว่ามคีวามแปรปรวนทัง้ในรายเดอืนและในรายปี และมี

แนวโน้มการกระจายตวัของฝนทีแ่ปรปรวนไปจากเดมิ โดยจะมฝีนมากขึน้ในช่วงเดอืนนอกฤดฝูน (ภาพที ่ 3.22) 
จงัหวดัอุดรธานี และหนองคาย เป็นบรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีารเพิม่ขึน้ของปรมิาณน้ําฝนชดัเจน (ภาพที ่3.23) นอกจากน้ี
จํานวนวนัฝนตกในรอบปีไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไป แต่ปรมิาณน้ําฝนทีเ่พิม่ขึน้ น่าจะเป็นผลมาจากฝนทีต่กหนักขึน้ใน
แต่ละครัง้ (หมายถงึ มคีวามรุนแรงหรอืมปีรมิาณน้ํามากสาํหรบัการตกในแต่ละครัง้) (ภาพที ่3.24) 
 

จํานวนวันทีม่อีากาศรอ้น  
(>=35C) = 82 วัน 

จํานวนวันทีม่อีากาศรอ้น  
(>=35C) = 110วนั 
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ภาพที ่3.22 ปรมิาณฝนสะสมรายเดอืนเฉลีย่ ปรมิาณน้ําฝนจะสงูขึน้ในชว่งนอกฤดฝูน 

 

  
ภาพที ่3.23 เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงของฝนรายปีเฉลีย่เทยีบกบัปจัจุบนั (1990s) 

 

  

ภาพที ่3.24 จาํนวนวนัฝนตกหนกั (>35-90 มม./วนั) ในรอบปี 
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3.4.12 สรปุการเปล่ียนแปลงของสภาพการณ์และแนวโน้มในอนาคตของจงัหวดัอดุรธานี 

ภาคการเกษตร 

พืน้ทีเ่กษตรอาจจะไมข่ยายเพิม่ขึน้มากนักอนัเน่ืองมาจากพืน้ทีเ่พาะปลกูมจีาํกดั และความตระหนักและ 
การใหค้วามสาํคญัต่อการรกัษาพืน้ทีป่า่ไมเ้พือ่ประโยชน์ทางดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ การเสือ่มโทรมของ 
ทรพัยากรดนิ การลดความเสีย่งดนิโคลนถล่มและน้ําท่วมไหลหลาก รวมทัง้ความเชื่อทีว่่าปา่ลดน้ําลด อย่างไรกด็ ี
ชนิดของพชืทีป่ลูกจะมกีารปรบัเปลีย่นไปอย่างมาก อนัเน่ืองมาจากกระแสของพชืเศรษฐกจิ (ยางพารา ขา้วโพด) 
และทศิทางการส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน ซึ่งจะต้องศกึษาทําความเขา้ใจเพิม่เตมิถงึความสมัพนัธ์ของการ
ขยายตวัของพืน้ทีป่ลกูพชืเหล่าน้ีกบัความตอ้งการใชน้ํ้า และหรอืภายใตส้ภาวะทีอุ่ณหภูมแิละจาํนวนวนัทีร่อ้นเพิม่
มากขึน้ในอนาคต 

การเกดิสภาพแหง้แลง้ และอุณหภมูทิีส่งูขึน้ ทาํใหค้วามชืน้ในอากาศลดลง จากสาเหตุของอตัราการคาย
น้ําจากพชื และการระเหยของน้ําหน้าผวิดนิสงูเพิม่มากขึน้ เกดิแรงดูดจาก capillary force นําน้ําจากใตผ้วิดนิ
ขึ้นมาสู่ด้านบน ซึ่งหากน้ําใต้ดินที่เกลือละลายอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสาน จะทําให้เกิดการ
แพร่กระจายของดนิเคม็ และความเขม้ขน้ของความเคม็เพิม่มากขึน้ (พสิุทธิ ์ศาลากจิ, ผ.อ.พฒันาทีด่นิเขต 5 
ขอนแก่น) 

โครงการส่งเสรมิการทําการเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่นัน้ จําเป็นต้องมกีารศกึษาวเิคราะห์
ความเหมาะสมของพืน้ทีส่าํหรบัพชืชนิดต่างๆ (Land suitability) อยา่งไรกด็กีารผลการวเิคราะหส์ว่นหน่ึงขึน้อยูก่บั
สภาพของทรพัยากรดนิและลกัษณะภูมอิากาศในปจัจุบนั ซึ่งระดบัความเหมาะสมน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปใน
อนาคตเน่ืองจากปจัจยัแวดลอ้มเหล่าน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ไมว่า่จะเป็นทางดา้นอุณหภูมิ
ที่จะสูงขึน้ จํานวนวนัที่รอ้นมากขึน้ การแพร่กระจายของดนิเคม็ การระเหยของน้ํา และความแปรปรวนของฝน 
ดงันัน้การประเมนิความเหมาะสมของทีด่นิควรตอ้งครอบคลุมความแปรปรวนและเปลีย่นแปลงของปจัจยัเหล่าน้ี
ดว้ย 

การอตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว การบริการ และการคมนาคม 

จากแนวโน้มทศิทางของการส่งเสรมิอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว การบรกิาร และการคมนาคม รวมทัง้ 
โครงการพฒันาระบบและเสน้ทางคมนาคมต่างๆ เพื่อเพิม่รายไดแ้ละศกัยภาพการแข่งขนัดา้นการคา้ทัง้ในระดบั 
ประเทศและระดบั AEC จะส่งผลพืน้ทีเ่พาะปลูกเดมิลดลง การใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีช่ลประทานไม่ตรงตอ้งตาม 
วตัถุประสงคด์า้นการเกษตร มคีวามตอ้งการการใชน้ํ้าเพิม่มากขึน้ ก่อใหเ้กดิน้ําเสยีและการเสือ่มคุณภาพของแหล่ง
น้ํา ทําใหเ้กดิปญัหาในการแบ่งปนัจดัสรรน้ําใหก้บัภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพการณ์ทีม่แีนวโน้ม
ของความ แหง้แลง้เพิม่มากขึน้ ดงัเหน็ไดจ้ากการประกาศลดพื้นที่ปลูกขา้วนาปรงัเน่ืองจากปรมิาณการใชน้ํ้าใน
แหลง่เกบ็น้ําไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของชุมชนเมอืงทีค่อ่นขา้งสงูและเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

นอกจากน้ีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นคมนาคม อาจปิดกัน้หรอืเบีย่งเบนการไหลของน้ําตาม
ธรรมชาต ิหรอืกลายเป็นทาํนบกัน้น้ํา ทําใหเ้กดิน้ําท่วมขงั ในกรณีทีม่ปีรมิาณฝนตกมากในช่วงเวลาอนัสัน้อนัเป็น
ผลจากการแปรปรวนของภมูอิากาศจากผลทีไ่ดจ้ากการจาํลองภมูอิากาศในอนาคต 
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ชมุชนเมือง 

ประชากรในชุมชนเมอืงของจงัหวดัอุดรมจีาํนวนเพิม่มากขึน้ชดัเจน และคาดวา่มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้มาก
ในอนาคตอนัเป็นผลจากการขยายตวัทางภาคเศรษฐกจิการคา้ในระดบัภาคและการคา้ระหว่างประเทศ ชกันําให้
เกดิการขยายตวัของภาคส่วนอื่นๆ ในตวัเมอืงอุดรธานี ซึ่งตอ้งการบุคลากรและแรงงานเพิม่มากขึน้ ส่วนหน่ึงจะ
เป็นการเคลื่อนยา้ยแรงงานจากพื้นที่ใกลเ้คยีงและในประเทศ และอกีส่วนหน่ึงที่เหน็ไดช้ดัจากการใหข้อ้มูลของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมความคดิเหน็ที่จงัหวดัอุดรธานีก็คอืแรงงานที่มากจากต่างชาต ิซึ่งแน่นอนว่าประชากรที่
เพิม่ขึน้เหล่าน้ีจะทาํใหม้คีวามตอ้งการใชน้ํ้าเพือ่การบรโิภคอุปโภคเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ในอนาคตช่วงหน้าแลง้ทีค่าด
ว่าปรมิาณน้ําจะลดลงจากการทีฝ่นทิ้งช่วงร่วมกบัความต้องการใชน้ํ้าทีม่ากขึน้ของภาคเกษตร ย่อมทําใหม้คีวาม
เสีย่งต่อการขาดแคลนน้ํามากขึน้ไปดว้ย เมือ่ถงึหน้าฝนทีค่าดวา่ฝนจะตกหนักมากขึน้ ทีอ่ยูอ่าศยัทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ 
กอปรกบัสิง่ปลูกสรา้งทางดา้นเศรษฐกจิอื่นๆ เหล่าน้ี ซึ่งหลายส่วนก่อสรา้งขวางทางไหลของน้ําตามธรรมชาต ิจะ
เป็นอุปสรรคต่อการไหลและระบายของน้ํา เกดิน้ําท่วมขงัเป็นระยะเวลานานขึน้ เมือ่ผนวกกบัปรมิาณขยะมลูฝอยที่
จะมมีากขึน้ตามจาํนวนประชากร อาจสง่ผลใหเ้กดิปญัหาน้ําเน่าเสยี การปนเป้ือนในแหล่งกกัเกบ็น้ํา นําไปสูป่ญัหา
สขุภาพอนามยัตามมา 

ภาพองคร์วม 

จากประเดน็เรื่องภยัแลง้ที่เป็นจุดเริม่ต้นของการคดัเลอืกจงัหวดันําร่อง พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัภาค
สว่นต่างๆ ทีส่าํคญัของจงัหวดัอุดรธานี โดยเฉพาะในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการบรกิาร ในสว่นของภาค
เกษตรนัน้ พืน้ทีก่ารเกษตรแมไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกัหรอือาจเพิม่ขึน้เลก็น้อยในอนาคต แต่มกีารเพิม่ขึน้ของ
พืน้ทีป่ลูกพชื เศรษฐกจิ และพบว่ามปีรมิาณการใชน้ํ้าเพื่อการเกษตรที่เพิม่มากขึน้อย่างชดัเจน เช่นเดยีวกนักบั
ภาคส่วนอุตสาหกรรม และภาคส่วนบรกิารทีม่กีารขยายตวัและมคีวามตอ้งการการใชน้ํ้าที่เพิม่มากขึน้ในอนาคต 
นอกจากน้ีหากพจิารณาความแปรปรวนของภมูอิากาศในอนาคตโดยเฉพาะอุณหภูมทิีส่งูขึน้ และจาํนวนวนัทีร่อ้นที่
มมีากขึน้ คาดว่าอาจจะมผีลกระทบต่อช่วงระยะเวลาเพาะปลูกทีเ่หมาะสม ของพชืบางชนิดทีป่ลูกอยู่ในพืน้ที ่ผูท้ี่
ไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ คอื ประชาชนภาคเกษตร ชุมชนเมอืง และภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชน้ํ้าและการ
เกดิภยัแลง้ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

ในดา้นสิง่แวดลอ้ม หากภยัแลง้มแีนวโน้มรุนแรงมากขึน้ กจ็ะทําใหก้ารแพร่กระจายดนิเคม็มากขึน้ไป
ด้วย ในสภาพการณ์ที่ปรมิาณน้ํามอียู่เท่าเดมิ แต่มคีุณภาพลดลงบวกกบัความเสี่ยงภยัแล้งที่จะเพิม่มากขึ้นใน
อนาคตร่วมกบัการขยายตวัของภาคสว่นทีม่คีวามตอ้งการการใชน้ํ้าในปรมิาณมาก จะทําใหป้รมิาณน้ําไมเ่พยีงพอ
กบัความต้องการ การสงวนหรอืจดัสรรน้ําใหภ้าคส่วนใดภาคส่วนหน่ึงกย็่อมจะส่งผลกระทบเชงิลบเป็นลูกโซ่ต่อ
ภาคสว่นอื่นๆ ดว้ย 

จากสรุปสถานการณ์ขา้งตน้ ประเดน็ความเสีย่งสาํคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดั/
กลุ่มจงัหวดัดงักล่าว ทีม่ีค่วามเกีย่วขอ้งปจัจยัดา้นภูมอิากาศ (climate factor) และการพฒันาทางเศรษฐกจิและ
สงัคม (non-climate factor) สามารถนําเสนอภาพองคร์วมความสมัพนัธผ์ลกระทบและปฏสิมัพนัธท์ีเ่ชื่อมโยงกนั
ของแต่ละภาคสว่นไดด้งัแสดงในภาพที ่3.25 
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ภาพที ่3.25 การวเิคราะหภ์าพองคร์วมของบรบิทความเสีย่งในอนาคตของจงัหวดัอุดรธานี 

 

3.5 ประเดน็ความเส่ียงของภาคส่วนต่างๆ ต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจสงัคมและภมิูอากาศ 

จากผลการวเิคราะห์บรบิทในปจัจุบนัและแนวโน้มการเปลี่ยนทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดั
อุดรธานี เมื่อนํามาควบรวมเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคต สามารถสรุปประเดน็ความเสีย่งของภาค
สว่นต่างๆ ทีค่วรนําไปพจิารณาเพือ่จดัทาํกรอบโจทยว์จิยัเพือ่การศกึษาต่อไปดงัน้ี 
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ด้านทรพัยากรน้ํา : ยทุธศาสตรท่ี์เหมาะสมสาํหรบัการการบริหารจดัการน้ําในพืน้ท่ี 

 

 

ประเดน็ความเส่ียง: ขาดแคลนน้ํา (ภยัแล้ง) 

ภาคส่วนทีเ่สีย่ง 
 ชุมชนเมอืง 
 ภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม การคา้ การทอ่งเทีย่วและบรกิาร ในแถบชุมชน 
 พืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยเฉพาะในพืน้ทีอ่าศยัน้ําฝน 

ปัจจยัเสีย่ง/ผลกัดนั 
 แผนพฒันาจงัหวดั GMS และ AEC 
 การขยายตวัชุมชนเมอืง ภาคสว่นดา้นธุรกจิ การคา้การลงทุน การทอ่งเทีย่ว-บรกิาร การ

เคลือ่นยา้ยแรงงานกลบัถิน่ (ความตอ้งการน้ําเพิม่มากขึน้) 
 พืน้ทีร่บัน้ําชลประทานมเีพยีง10 % 
 การเพิม่พืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงั 
 อุณหภมูสิงูขึน้ จาํนวนวนัทีร่อ้นมมีากขึน้  
 ฝนแปรปรวนและทิง้ชว่งมากขึน้ 

ประเดน็ทีค่วรพิจารณา 
 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการน้ําระหวา่งภาคสว่นต่างๆ ในอนาคตรว่มกนั 
 แนวทางการเกบ็น้ํา/ กกัเกบ็น้ําไวใ้ชข้า้มฤดกูาล 
 การขยายตวัชุมชนเมอืง อุตสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว-บรกิาร จะเพิม่ความเสีย่งการขาดแคลนน้ํา

ของภาคสว่นในพืน้ทีชุ่มชนเมอืงหรอืไม ่
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 แนวทางการบรหิารจดัการน้ําตน้ทุนทีม่อียู ่จะเพยีงพอต่อการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ในพืน้ทีต่่างๆ 
ภายใตส้ภาพภูมอิากาศในอนาคตหรอืไม ่

 ระบบปลกูพชืทีเ่หมาะสม (หรอืชว่ยลดความเสีย่งการขาดแคลนน้ํา) สาํหรบัสภาพภมูอิากาศใน
อนาคต ควรเป็นอยา่งไร 

 ไมม่กีารประมาณขนาดความตอ้งการน้ําของภาคสว่นต่างๆ ในชุมชนเมอืงยงัไมช่ดัเจน (Scenario 
ต่างๆ ต่อการใชน้ํ้าในอนาคต) และจะมวีธิกีารบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมอยา่งไร 
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ชมุชนเมืองกบัความเส่ียงน้ําท่วมในอนาคต  

 

 

ประเดน็ความเส่ียง: น้ําท่วมขงั 

ภาคส่วนทีเ่สีย่ง 
 ชุมชนเมอืง 
 ภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม การคา้ การทอ่งเทีย่วและบรกิารในแถบชุมชน 

ปัจจยัเสีย่ง/ผลกัดนั 
 แผนพฒันาจงัหวดัทีเ่น้นการเป็นศนูยก์ลางดา้นการลงทุน การคา้ เกษตรกรรม การบรกิาร การ

ทอ่งเทีย่วของ GMS & AEC 
 การขยายตวัชุมชนเมอืง สิง่ปลกูสรา้ง โครงขา่ยคมนาคมขนสง่ และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 การเคลือ่นยา้ยแรงงาน (จากภาคเกษตร แรงงงานยา้ยกลบัถิน่ แรงงานต่างดา้ว) 
 ผลกระทบจากการโครงการขนาดใหญ่ดา้นการบรหิารจดัการน้ํา เชน่ การผนัน้ําโขง 
 ฝนตกหนกัมากขึน้ฝนรายปีมแีนวโน้มมากขึน้ 

ประเดน็ทีค่วรพิจารณา 
 การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและการเปลีย่นแปลงการตัง้ถิน่ฐาน/ชุมชนจะทาํใหร้ปูแบบความเสีย่ง

เปลีย่นไปอยา่งไรภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
 ดา้นกายภาพ (ทีไ่หน อยา่งไร) 
 ดา้นสงัคม (กลุม่สงัคมต่างๆ ทีม่คีวามเสีย่งแตกต่างกนั) 
 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่ก่อสรา้งในพืน้ทีชุ่มชน อาจจะเพิม่ความเสีย่งของการเกดิน้ํา

ทว่มขงัในพืน้ทีต่วัเมอืง 
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 แนวทางการจดัวางผงัเมอืง ณ ปจัจุบนัจะมผีลต่อความเสีย่งในอนาคตอยา่งไร 
 การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สง่ผลต่อความเสือ่มโทรมของแหลง่น้ํา น้ําเสยีและสขุอนามยัของชุมชน

เมอืงอยา่งไร 
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การเกษตร : ความเหมาะสมพืน้ท่ีเพาะปลกู (Land suitability) 

 

 

 

ประเดน็ความเส่ียง: ความเหมาะสมของระบบการผลิตพืชท่ีมีในปัจจบุนัและแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนไป 

ภาคส่วนทีเ่สีย่ง 
 เกษตรกร 
 ภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม การคา้ ทีต่่อเน่ืองจากภาคเกษตร 

ปัจจยัเสีย่ง/ผลกัดนั 
 พืน้ทีเ่กษตรสว่นใหญ่ไมม่รีะบบชลประทาน 
 นโยบายการกาํหนดพืน้ทีเ่พาะปลกู (Zoning) 
 การปรบัเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โดยเฉพาะพชืเศรษฐกจิ 
 อุณหภมูสิงูขึน้ จาํนวนวนัทีร่อ้นมมีากขึน้  
 ฝนแปรปรวนและทิง้ชว่งมากขึน้ (ฤดฝูนเปลีย่น ชว่งสัน้ลง) 

ประเดน็ทีค่วรพิจารณา (Issues of concern) 
 การเปลีย่นแปลงและความผนัผวนของผลผลติพชืเศรษฐกจิหลกักบัสภาพเศรษฐกจิครวัเรอืนและ

เศรษฐกจิจงัหวดั/ กลุม่จงัหวดั 
 ฤดรูอ้นยาวนานขึน้ อาจสง่ผลต่อการระบาดของแมลงศตัรพูชื 
 จะบรหิารจดัการน้ําเพือ่ลดความเสีย่งการเกษตรต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอยา่งไร 
 ความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ณ ปจัจุบนัจะเปลีย่นไปอยา่งไรภายใตก้ารเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศในอนาคต 
 การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคตจะสง่ผลใหก้ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเปลีย่นอยา่งไร 
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 ยทุธศาสตรก์ารกาํหนดความเหมาะสมของพืน้ที ่(zoning) / ของเขตพืน้ทีเ่พาะปลกู (crop mix 
pattern) เพือ่ชว่ยลดความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศมอีะไรบา้ง 

 องคค์วามรูแ้ละขอ้มลู เพยีงพอสาํหรบัตอบโจทยข์า้งตน้ไดม้ากน้อยเทา่ไร 
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ด้านการเกษตร : การแพร่กระจายดินเคม็ 

 

 
 

ประเดน็ความเส่ียง: การลดลงของผลผลิตทางเกษตรจากดินเคม็ 

ภาคส่วนทีเ่สีย่ง 
 เกษตรกร (โดยเฉพาะในพืน้ทีอ่าศยัน้ําฝน) 

ปัจจยัเสีย่ง/ผลกัดนั 
 พืน้ทีเ่กษตรสว่นใหญ่ไมม่รีะบบชลประทาน 
 การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
 อุณหภมูสิงูขึน้ จาํนวนวนัทีร่อ้นมมีากขึน้  
 ฝนแปรปรวนและทิง้ชว่งมากขึน้ (ฤดฝูนเปลีย่น ชว่งสัน้ลง) 

ประเดน็ทีค่วรพิจารณา (Issues of concern) 
 ขนาดการแพรก่ระจายดนิเคม็ (พืน้ที ่ระดบัความเคม็) และผลกระทบต่อการเพาะปลกูพชืในพืน้ที่

ต่างๆ อยา่งไร 
 การพฒันาสายพนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสมกบัดนิเคม็ 
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3.6 องคค์วามรูท่ี้ต้องการเพ่ิมเติม และโจทยท่ี์ต้องการหาคาํตอบ 

จากประเดน็ความเสีย่งต่างๆ  และความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ขา้งต้นนัน้ เมื่อนําไปเสนอเพื่อระดมความคดิเห็นจากนักวชิาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้ง พบว่ายงัมหีลาย
ประเดน็ทีย่งัไมม่อีงคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์หรอืขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษาวจิยัทีจ่ะใชย้นืยนัขอ้สมมตฐิาน หรอืบ่ง
บอกถงึผลลพัธแ์ละหรอืหรอืขนาดของการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้น้ีคณะวจิยัไดป้ระมวลสรุปประเดน็คําถามที่
เป็นชอ่งวา่งองคค์วามรู ้(Knowledge gap) ไดด้งัน้ี 

 การกาํหนดเขตความเหมาะสมการปลกูพชืทีม่อียูใ่นปจัจุบนั (ตามนโยบาย Zoning ของรฐับาล เพือ่
เพิม่โอกาสการแขง่ขนัในภาคเกษตร และภาคอื่นทีต่่อเน่ืองจากภาคเกษตร) จะยงัคงใชไ้ด ้(valid) 
หรอืไมภ่ายใตแ้นวโน้มการเปลีย่นแปลงและแปรปรวนของภมูอิากาศในอนาคต ปจัจยัใดทีม่คีวาม
อ่อนไหวทีส่าํคญั 

 การเปลีย่นแปลงและแปรปรวนของภมูอิากาศในอนาคต จะสง่ผลทาํใหร้ปูแบบการเพาะปลกูพชื
(cropping pattern) เปลีย่นไปอยา่งไร (เชน่ วนัปลกู (planting date), ชว่งการเจรญิเตบิโต 
(growing period) และกระทบต่อผลผลติพชืเศรษฐกจิต่างๆ อยา่งไร และหากไมส่อดคลอ้งกบัชนิด
พชื และการเพาะปลกูในปจัจุบนั อะไรควรจะเป็นรปูแบบการเพาะปลกูพชืทีเ่หมาะสม 

 อุณหภมูเิพิม่ขึน้ และจาํนวนวนัทีร่อ้นมมีากขึน้ จะมผีลต่อการแพรก่ระจายดนิเคม็อยา่งไร และ
สามารถกาํหนดพืน้ทีเ่สีย่งไดห้รอืไมอ่ยา่งไร ภายใตน้โยบาย Zoning (จะกระทบต่อพชืทีป่ลกูอยู ่
หรอืทีว่างแผนจะปลกู) รวมทัง้แผนพฒันาแหลง่น้ําทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นปจัจุบนั 

 อะไรคอื knowledge gap ในการคาดการณ์การเจรญิเตบิโต และผลผลติของพชืเศรษฐกจิต่างๆ 
ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (เชน่ ตวัแบบจาํลองพชืเอง ขอ้มลูทีต่อ้งการของแบบจาํลอง 
ความละเอยีดของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองภมูอิากาศ เป็นตน้) 

 โครงการพฒันาในแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดั จะมผีลต่อความเสีย่งน้ําทว่มขงัในพืน้ทีต่่างๆ มาก
น้อยเทา่ใด 

 แผนการพฒันาแหลง่น้ําและการบรหิารจดัการน้ําในปจัจุบนัสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง และ
การขยายตวัของภาคสว่นต่างๆ ไดม้ากน้อยเทา่ใด ภายใตส้ภาวะในปจัจุบนั และภายใตก้าร
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

 การบรหิารจดัการน้ําทีไ่ดว้างแผนไว ้สามารถรองรบัความตอ้งการของภาคสว่นต่างๆ ไดเ้ทา่ไร 
(Carrying capacity) สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรท์างดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อุตสาหกรรม และการบรกิาร รวมทัง้การเปลีย่นแปลงดา้นการเกษตร (สว่นหน่ึงเป็นผลจากการ 
Zoning) และการขยายตวัของชุมชนเมอืงหรอืไม ่อยา่งไร และ Carrying capacity น้ีจะเป็นอยา่งไร
ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 

 การศกึษาเพือ่กาํหนดแผนการพฒันาภาคสว่นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกนั (ไมก่่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อ
ภาคสว่นอื่นๆ เพิม่ขึน้) และเหมาะสมกบัการรองรบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต ควรทาํ
อยา่งไร 
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3.7 การประชมุระดมความเหน็หน่วยงานและภาคส่วน และนักวิชาการท่ีร่วมเป็นภาคีในพืน้ท่ีต่อ
ประเดน็ความเส่ียงและประเดน็คาํถามท่ีเก่ียวข้อง 

คณะวจิยัไดจ้ดัประชุมระดมความเหน็ขึน้ 2 ครัง้ ทีจ่งัหวดัอุดรธานี (ภาคผนวก ข) โดยเชญิตวัแทนจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ความเสีย่งและภาคสว่นทีไ่ดร้ะบุไวใ้นผลการวเิคราะหข์า้งตน้ รวมทัง้นักวชิาการที่
มคีวามสนใจในประเดน็ดงักล่าวและ/หรอืทีไ่ดท้าํการศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่หรอืในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ซึ่ง
ไดแ้ก ่

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 มหาวทิยาลยัขอนแกน่  
 สถาบนัวจิยัและพฒันาเกษตร ขอนแก่น 
 มหาวทิยานครพนม 
 มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 เครอืขา่ยนกัวจิยั (สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย โครงการเสรมิสรา้งการรบัมอืของเมอืงกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities : M-BRAC) 
 เครอืขา่ย สกว (หนองคาย) 
 สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 ขอนแกน่ 

ผลจากการประชุมระดมความเหน็ทัง้สองครัง้สามารถนํามาประมวลสรุปไดด้งัน้ี 

ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการน้ําระหว่างภาคส่วนภายใต้บริบทของการพฒันาและการเปลีย่นแปลง
ภมิูอากาศ 

 การพฒันาและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศสง่ผลสบืเน่ืองต่อการเกดิน้ําทว่มขงัอยา่งไร? 
 การพฒันาและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศสง่ผลสบืเน่ืองต่อความตอ้งการน้ําของภาคสว่นต่างๆ ใน

พืน้ทีย่อ่ยต่างๆ อยา่งไร (อุตสาหกรรม การคา้ ทอ่งเทีย่ว-บรกิาร ขนสง่ ประชากร นาปรงั ออ้ย) 
 การจดัสรร/จดัหา และกระจายน้ําทีเ่หมาะสม (ชลประทาน ประปา ฯลฯ) ในทุกระดบัพืน้ที ่(ชุมชน 

อปท. จงัหวดั) 
 การพฒันาแหลง่น้ําทดแทน/เสรมิ/แหลง่น้ําเสือ่มโทรมเดมิ เชน่ แหลง่น้ําชุมชนขนาดเลก็ 
 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการบรหิารจดัการน้ําระดบัทอ้งถิน่/ฟารม์ขนาดเลก็ 

(ความรูด้า้นการจดัการ การบรหิารการเงนิ) 
 ทบทวนองคค์วามรูท้อ้งถิน่/ภมูปิญัญา และการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต

(ความรูน้ัน้ใชไ้ดห้รอืไม ่ตอ้งปรบัปรุง/เพิม่เตมิอะไร) 
 การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเมือ่ควบรวมเขา้กบัการใชป้ระโยชน์และการจดัการทีด่นิ จะมผีลต่อ

ปรมิาณและคุณภาพน้ําตน้ทุนอยา่งไร 
 รปูแบบและแนวทางของการจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บัการใหบ้รกิารของระบบนิเวศ (Payment for 

Ecosystem Service, PES) สาํหรบัชุมชนพืน้ทีต่น้น้ํา จะเป็นไปไดใ้นรปูแบบใดบา้ง 
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 ทบทวนแผนบรหิารจดัการน้ํา ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (เชน่ Gap analysis 
ความคงทน ความยัง่ยนื ฯลฯ) 

การกาํหนดเขตความเหมาะสมการปลกู5 พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด มนัสาํปะหลงั ยางพารา 
อ้อย) ในอนาคตภายใต้แนวนโยบาย Zoning และการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ(ของระบบเกษตร
ระดบัใหญ่-ตาํบล-อาํเภอ, และของระบบเกษตรรปูแบบต่างๆ) 

 การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศจะมผีลต่อการแพร่กระจายดินเคม็ อยา่งไร และสามารถกาํหนดพืน้ที่
เสีย่งไดห้รอืไมอ่ยา่งไร (ม ีknowledge gap หรอืไม)่ 

 ภายใตก้ารดาํเนินการตามนโยบาย Zoning จะสง่ผลกระทบต่อพชืทีป่ลกูอยู ่หรอืทีว่างแผนจะปลกู 
แผนพฒันาแหลง่น้ําทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นปจัจุบนั รวมทัง้ความเป็นอยูข่องชมุชน และขอ้เสนอแนะ
ทางออก ทางเลอืก และการปฏบิตัเิพือ่ลดความเสีย่ง 

 ความเหมาะสมและความเสีย่งของการเพาะปลกูพชืในพืน้ทีล่าดชนั ต่อการชะลา้งพงัทลายดนิ (Soil 
erosion) และการเสือ่มความอุดมสมบรูณ์ดนิ (soil fertility) ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (ทาํ
ภาพฉายอนาคต และประเมนิพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู) 

 ยทุธศาสตรก์ารหาพชืทางเลอืกในพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมกบัพชืเดมิ ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
(คุณภาพทรพัยากรผลติ คุณภาพ/ปรมิาณน้ํา ความตอ้งการตลาด ทีจ่ะเปลีย่นไป ภายใตภ้าพฉาย
อนาคต (Scenarios) แบบต่างๆ 

 รปูแบบทางเลอืกของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่หมาะสมภายใตบ้รบิทการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ จะ
สง่ผลต่อโครงสรา้งผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัอยา่งไร (ดา้นผลติภาพ และความแปรปรวนของ
ผลผลติ) 

 รปูแบบทางเลอืกของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่หมาะสมภายใตบ้รบิทการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
ขา้งตน้ จะมผีลต่อความเสีย่งดา้นความมัน่คงการดาํรงชพี (livelihood security) (ดา้นความมัน่คง
อาหารและเศรษฐกจิของครวัเรอืน) รวมทัง้ความตอ้งการใชท้รพัยากร (resources requirement) 
ของชุมชน/เกษตรกร ประเภทต่างๆ และจะนําไปสูก่ารบรหิารจดัการความเสีย่งในอนาคตอยา่งไร 

การวิเคราะหค์วามเสีย่งทางด้านกายภาพ-ภาคส่วน และยทุธศาสตรก์ารปรบัตวัของชมุชนเมอืง 
และพ้ืนทีร่อบเมืองภายใต้แรงผลกัดนัของการพฒันาระดบัภมิูภาค และประเทศ ในบริบทการ
เปลีย่นแปลงภมิูอากาศ 

 ทบทวนกลไก บทบาท หน้าที ่ผลการดาํเนินงาน - ถอดบทเรยีน เพือ่ทาํความเขา้ใจหน่วยงาน
นโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง (ทาํใหเ้กดิความเสีย่งต่อภาคสว่นอื่น, บรหิารจดัการความ
เสีย่งทีเ่กดิขึน้ในสว่นทีร่บัผดิชอบ) ในชุมชนเมอืงและพืน้ทีร่อบเมอืง 

 ทบทวนกลไก และความเหมาะสม ของการตอบสนองต่อความเสีย่ง ณ ปจัจุบนั (actual actions 
respond to risk) ภายใตบ้รบิทเศรษฐกจิ-สงัคม และ การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ในอนาคต 

 ความเสีย่งดา้นกายภาพของพืน้ทีต่่างๆ ในชุมชนเมอืงและพืน้ทีร่อบเมอืง จากการพฒันาเมอืง การ
พฒันาภาคสว่นอื่นๆ  และผลจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์  กนัยายน 2556 

 

58 
 

 ความเสีย่งของกลุม่สงัคมต่างๆ ในพืน้ทีเ่สีย่งในขา้งตน้ และแนวทางการปรบัตวั (ยทุธศาสตร ์
ทางเลอืก  enabling factors, critical success factors เชน่ เตรยีมแผน เตรยีมความพรอ้ม) 

รปูแบบการสือ่สารทีเ่หมาะสมในเรือ่งการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศและการปรบัตวั (เรือ่ง/ประเดน็
เจาะจงด้านใด สือ่สารระหว่างให้กบัใคร เพือ่วตัถปุระสงคอ์ะไร ด้วยวิธีการอย่างไร) 

ทัง้น้ีในที่ประชุมเห็นว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและการปรบัตวันัน้ยงัเป็นเรื่องใหม่
สาํหรบัเมอืงไทย การศกึษาและหรอืดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัมอียู่อย่างจํากดั แม่แต่ในวงการวชิาการยงัมมีุมมอง
และความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนใตอ้งตงกนั ดงันัน้จงึมคีวามสาํคญัทีจ่ะตอ้งทาํการสื่อสาร เผยแพร่แนวคดิดงักล่าวน้ี 
ออกสูส่าธารณะหรอืภาคสว่นต่างๆ 
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บทท่ี 4 
กรอบการวิจยัการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศเชิงพืน้ท่ี: กรณีศึกษาจงัหวดัอดุรธานี 

 
การศกึษาประเดน็การปรบัตวัต่อผลกระทบและความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตนัน้ 

เมื่อพจิารณาในบรบิทของพื้นที่ขนาดใหญ่ ได้แก่ จงัหวดั หรอื ลุ่มน้ํา ควรที่จะต้องดําเนินการศกึษาในลกัษณะ
บรูณาการและแบบองคร์วม (integrated study / holistic approach) เน่ืองจากเมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงใน
ระยะยาวแลว้ การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศไม่ใช่การเปลีย่นแปลงเดยีวทีจ่ะส่งผลใหภ้าคส่วน และ/หรอื พืน้ทีต่กอยู่
ในความเสีย่งหรอืมคีวามเสีย่งทีเ่ปลีย่นไป หากแต่ทศิทางและแนวนโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ใน
ระดบัประเทศ ระดบัสากล และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรอบดา้น อาทเิช่น พลวตัและการเปลีย่นแปลงในระบบนิเวศ 
มสี่วนอย่างมากในการช่วยเสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของบรบิทดา้นต่างๆ อนัส่งผลทําใหบ้รบิทความเสีย่งของ
พืน้ทีแ่ละหรอืภาคสว่นเปลีย่นแปลงไปเชน่กนั 

การศกึษาการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเชงิพื้นที่น้ีตัง้อยู่บนสมมุตฐิานที่ว่า ภาคส่วนและ
พืน้ทีต่่างๆ นัน้ตกอยูใ่ตค้วามเสีย่งจากสภาพอากาศแปรปรวนในปจัจุบนั และบางภาคสว่นกม็กีารดาํเนินการหรอืมี
แผนทีจ่ะดาํเนินการเพื่อรบัมอืกบัความเสีย่งนัน้ๆ อยูบ่า้งแลว้ แต่การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลง
เชงิเศรษฐกจิและสงัคมทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตจะมผีลทําใหค้วามเสีย่งนัน้เปลีย่นระดบัความรุนแรงหรอืเปลีย่น
รูปแบบไปจากเดมิ นอกจากนัน้ แนวทางดําเนินการเพื่อรบัมอืกบัความเสีย่งทีด่ําเนินการอยู่ในปจัจุบนันัน้ อาจจะ
ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมหรอืไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคต หรอืชกันําสงัคมไปสู่ความเสี่ยงใหม่ภายใต้
บรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป การศกึษาน้ีจงึมุ่งเน้นไปทีก่ารทําความเขา้ใจกบัความเสีย่งและพลวตัของความเสีย่ง
ต่อสภาพอากาศและพยายามหาแนวทางการปรบัตวัทีม่สีามารถเชื่อมโยงบรบิทของปจัจุบนัเขา้กบัสภาพอนาคต 
โดยจบัประเดน็ทีก่ารปรบัทศิทางการพฒันาหรอืการปรบัแนวทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต หรอืการหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ทัง้น้ีการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศน้ีจะเน้นถงึความสามารถยดืหยุน่ปรบัตวั (resilience) ของ
ภาคสว่นและพืน้ที ่อกีทัง้ความเป็นไปได ้คงทน และยัง่ยนื (robustness) ของแผนพฒันาดา้นต่างๆ ทีด่าํเนินการ
อยูใ่นปจัจุบนั (ทีจ่ะเริม่ดาํเนินการ) ดงัสรุปตามแผนภมูต่ิอไปน้ี 
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กรอบการศกึษาในกรณีศกึษาจงัหวดัอุดรธานีน้ีครอบคลุมการศกึษา 3 ประเดน็ โดยทีป่ระเดน็ทัง้หมดน้ีจะดาํเนิน
การศกึษาภายใตก้รอบของภาพฉายอนาคตระบบเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดัอุดรธานีในแบบเดยีวกนั ดงัน้ี 

1. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อทรพัยากรน้ําและแนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

2. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อภาคส่วนการเกษตรและแนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงในอนาคต 

3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อชุมชนเมอืงและแนวทางการปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

การศกึษาน้ีจะดาํเนินไปในลกัษณะของชุดโครงการวจิยั ซึง่จะประกอบดว้ยแผนการศกึษาวจิยัหลกัในแต่
ละดา้นและโจทยห์รอืประเดน็ศกึษาวจิยัสว่นยอ่ยๆ แลว้นําผลทีไ่ดม้าสงัเคราะหร์วมเพือ่ใหเ้หน็ความเชื่อมโยง และ
วเิคราะห์ถงึผลสบืเน่ืองขา้มภาคส่วน เพื่อทําการประเมนิแนวทางการปรบัตวัแบบ holistic approach ทัง้น้ีใน
แผนการดาํเนินงานจะแบง่ระยะดาํเนินการออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศกึษาทางดา้นกายภาพ-ชวีภาพ และ
การประเมนิความเสีย่งรายภาคสว่น (Impact and Risk assessment) ซึง่จะดาํเนินงานควบคู่ไปกบัการสือ่สารเพือ่
เผยแพร่ความเขา้ใจแนวคดิด้านผลกระทบ ความเปราะบาง และการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศแก่
สาธารณะ ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง และวงวชิาการ สําหรบัการดําเนินงานระยะที่ 2 การวเิคราะห์และประเมนิแนว
ทางการปรบัตวั (Adaptation) รายภาคสว่น (Sector) และแบบองคร์วม (Holistic view) รวมไปถงึการสงัเคราะห์
องคค์วามรูแ้ละเสนอขอ้เสนอแนะเชงิยุทธศาสตรก์ารปรบัตวัทีม่คีวามยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบับรบิทอนาคต โดยมี
กรอบการศกึษาในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 
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แผนการศึกษาท่ี 1 
จดัทาํวิสยัทศัน์ (Vision) : ภาพฉายอนาคตสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมจงัหวดัอดุรธานี 

การพจิารณากรอบการวางแผนด้านการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ นอกเหนือจากประเด็น
ปจัจยัทางดา้นภูมอิากาศแลว้ (climate pressure) ปจัจยัอื่นๆ (non-climate pressure) อนัไดแ้ก่ ประเดน็ดา้น
เศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งเป็นปจัจัยผลักดันสําคัญที่จะทําให้ภาคส่วนต่างๆ หรือพื้นที่ย่อยนัน้ มีแนวโน้มของ
สถานการณ์ความเสีย่ง หรอืรปูแบบความเสีย่งทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงไปได ้ดงันัน้ภาพฉายอนาคตของภาพรวมของ
จงัหวดัอุดรธานีจะประกอบด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแบบต่างๆ ที่สนใจ ซึ่งได้จากการ
คาดการณ์โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศที่มอียู่อย่างหลากหลาย ร่วมกบัการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต
ล่วงหน้า 30 ปีของจงัหวดัอุดรธานี/ลุ่มน้ําหว้ยหลวง ดา้นสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมบนพืน้
ฐานขอ้มลูทีม่อียูใ่นปจัจุบนั โดยอาศยักระบวนการสรา้งวสิยัทศัน์ในอนาคต (Scenario development) ของจงัหวดั
อุดรธานี โดยจะพจิารณาใน 3 มติคิอื สิง่แวดลอ้ม ภูมอิากาศ และทศิทางการพฒันา เพื่อใหก้ารศกึษาดา้นการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของจงัหวดัอุดรธานีทัง้ 3 ประเดน็ (ทรพัยากรน้ํา ภาคเกษตร และชุมชน
เมอืง) เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งทา้ยทีสุ่ดเมื่อการศกึษาทัง้ 3 ประเดน็ดงักล่าว ดาํเนินการเสรจ็สิน้จะสามารถ
นํามาสงัเคราะห์ (synthesis) องค์ความรู้ในภาพรวมซึ่งอยู่ภายใต้บรบิทของทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมในแบบเดยีวกนั โดยมแีนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

1. การศกึษาเพื่อพฒันาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะแนวคดิดา้นผลกระทบ ความเปราะบาง และการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พรอ้มทัง้เผยแพร่ในเวทสีารธารณะใหแ้ก่ตวัแทนภาคส่วน และชุมชน
ในพืน้ที ่ 

2. การพฒันาภาพอนาคตอาจใชก้ารระดมความคดิเหน็จากตวัแทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมกบักระบวนการ 
Scenario development โดยภาพอนาคตทีพ่ฒันาขึน้น้ีจะใชเ้ป็นกรอบร่วมกนั (Common scenarios) สาํหรบัใชใ้น
การศกึษาในเชงิลกึทีร่ะบุในโจทยว์จิยัในแผนการศกึษาอื่นๆ ต่อไป  
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แผนการศึกษาท่ี 2 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อทรพัยากรน้ําและแนวทางการปรบัตวัให้สอดคล้องกบั

การเปล่ียนแปลงในอนาคตของพืน้ท่ีลุ่มน้ําห้วยหลวง 

ทีม่าและความสาํคญั 

จงัหวดัอุดรธานี อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําโขง-อีสาน และลุ่มน้ําชตีอนบน โดยมลีุ่มน้ําที่เป็นแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาตซิึง่มพีืน้ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัอุดรธานีและมกีารใชป้ระโยชน์ทัง้สิน้ 11 ลุ่มน้ําครอบคลุมพืน้ที ่11,116.93 ตร.กม. 
(6,948,081.258 ไร)่ โดยลุม่น้ําทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามสาํคญัมากทีส่ดุในจงัหวดัคอื “ลุ่มน้ําหว้ยหลวง” ครอบคลุม
พืน้ทีป่ระมาณ 2,981.08 ตร.กม.หรอืรอ้ยละ 26.81 ของพืน้ทีลุ่่มน้ําของจงัหวดั (ครอบคลุมพืน้ทีอ่ําเภอเมอืง บา้น
ดุง บา้นผอื เพญ็ หนองหาน หนองววัซอ กุดจบั สรา้งคอม พบิลูยร์กัษ์และทุ่งฝน) และมเีขือ่นหว้ยหลวง เป็นแหล่ง
เกบ็กกัน้ําและน้ําดบิเพือ่การผลติประปารองรบัชุมชนเมอืงและเพือ่การเกษตรในพืน้ทีช่ลประทาน  

จงัหวดัอุดรธานีเป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่คีวามเสีย่งภยัแลง้อยูเ่สมอ โดยมผีลกระทบทีค่รอบคลุมพืน้ทีเ่กอืบทัง้
จงัหวดั ตวัอย่างเช่น ในปี 2555 จงัหวดัอุดรธานีเป็น 1 ในจงัหวดัทีถู่กประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีป่ระสบภยัแลง้/ฝนทิ้ง
ช่วงระดบัรุนแรง มหีมู่บา้นประสบภยัแลง้มากกว่ารอ้ยละ 50 ในทุกอําเภอ (จํานวน 20 อําเภอ) (กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั, 23 เมษายน 2556) ซึ่งในปีดงักล่าวมปีรมิาณฝนรวมน้อยที่สุดในรอบ 60 ปี กล่าวคอื มี
ปรมิาณฝนรวมเพยีง 818 มม. (ฝนรวมรายปีเฉลี่ยของจงัหวดัอุดรธานีเท่ากบั 1,390.8 มม.) ปรมิาณน้ําในเขื่อน
หว้ยหลวงมน้ํีาเพยีง 40 ลา้น ลบ.ม. (ความจุเขือ่นเตม็ศกัยภาพ 135 ลา้น ลบ.ม.) สง่ผลใหช้าวเมอืงอุดรธานีขาด
แคลนน้ํากนิน้ําใช ้รวมถงึภาคการเกษตรทีม่คีวามตอ้งการใชน้ํ้าสาํหรบัการเพาะปลกูพชื โดยเฉพาะในหน้าแลง้ซึ่ง
อาศยัเพยีงน้ําจากการชลประทานเท่านัน้ ปรมิาณน้ําทีม่จีํากดัในอ่างเกบ็น้ําเขื่อนหว้ยหลวงจําเป็นต้องงดการส่ง
หรอืจ่ายน้ําใหก้บัภาคเกษตรรอบๆ เมอืงอุดรธานี เพื่อสงวนน้ําไวใ้ชเ้ป็นน้ําดบิสําหรบัการผลติน้ําประปาเพื่อการ
อุปโภคและบรโิภค  

การใช้น้ําของภาคเกษตรนัน้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดประมาณร้อยละ 67 ถูกใช้ประโยชน์เพื่อ
เกษตรกรรม โดยสว่นใหญ่เป็นพืน้ทีป่ลกูขา้ว (ประมาณรอ้ยละ 38)  และพืน้ทีป่ลกูพชืไร่ (ประมาณรอ้ยละ 26) โดย
พชืไรห่ลกัทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ออ้ย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(ขอ้มลูสารสนเทศการใชท้ีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ
ปี 2550) แม้ว่าการทําการเกษตรของจงัหวดัอุดรธานีเป็นระบบเกษตรที่ต้องอาศยัน้ําฝนเป็นหลกั โดยระบบ
ชลประทานทีม่ใีนปจัจุบนัครอบคลุมพืน้ทีเ่พยีง 2 แสนไร่ คดิเป็นสดัสว่นแค่รอ้ยละ 5 ของพืน้ทีเ่กษตรกรรมทัง้หมด
ของจงัหวดั (4.2 ล้านไร่)  อย่างไรก็ดี เกษตรกรก็ยงัจําเป็นต้องมกีารทําการเกษตรเพาะปลูกพชืในหน้าแล้ง 
โดยเฉพาะขา้วนาปรงั เพือ่เสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวั เพือ่ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งออกจากพืน้ทีเ่พือ่ไปทาํงานในเมอืง 
ทัง้น้ีกรมทรพัยากรน้ําไดป้ระเมนิความตอ้งการใชน้ํ้าเพื่อการเกษตรในพืน้ทีลุ่่มน้ําหว้ยหลวง (รวมลุ่มน้ําหว้ยดาน) 
ในสภาวะปกตสิาํหรบัพืน้ทีใ่นเขตชลประทาน (188,815 ไร่) มคีวามตอ้งการใชน้ํ้าในช่วงฤดูฝน ฤดแูลง้ และตลอด
ทัง้ปีเท่ากบั 176.98, 86.78 และ 263.77 ลา้น ลบ.ม. ตามลาํดบั และนอกเขตชลประทาน (1,678,717 ไร่) มคีวาม
ตอ้งการใชน้ํ้าเพือ่การเพาะปลกูสาํหรบัพชืในฤดฝูน ฤดแูลง้ และตลอดทัง้ปีมากถงึ 604.77, 421.89, 1,025.65 ลา้น 
ลบ.ม. ตามลาํดบั โดยปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่รายปีของพืน้ทีลุ่่มน้ําดงักล่าวมเีพยีง 965.66 ลา้น ลบ.ม. (บรษิทั ซเีทค-
พสิุทธิ-์โปรเกส-ธารา-ซโีอท-ีโลตสั-โลตสัพาร์ค-ดโีว, 2556) ซึ่งไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการสําหรบัพืน้ทีเ่กษตร
น้ําฝน (นอกเขตชลประทาน) 
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นอกจากนัน้การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมกเ็ป็นปจัจยัสําคญัทีท่ําใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้า
ของภาคส่วนต่างๆ เปลี่ยนไปและมแีนวโน้มที่จะมคีวามต้องการเพิม่มากขึ้น การขยายตวัของชุมชนเมอืงเพื่อ
รองรบัการเพิม่ขึน้ของจํานวนประชากรและแรงงานเพื่อเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิอนุภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) และ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชน้ํ้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภคในชุมชนเมอืงมากขึน้  
รวมไปถึงภาคเกษตรกรรมที่มกีารปรบัเปลี่ยนระบบการปลูกพชืตามแนวนโยบายสนับสนุนจากรฐับาล ได้แก่ 
นโยบายพชืพลงังานทดแทน โครงการปลูกยางแกจ้น-ยางลา้นไร่ รวมถงึนโยบายประกนัราคาพชืผลและการจ่าย
ค่าชดเชยกรณีผลผลติทางเกษตรเสยีหาย ทําใหก้ารใชน้ํ้าในแต่ละฤดูกาลเปลี่ยนไปตามชนิดของพชืที่ปลูกหรอื
ปรบัเปลีย่น นอกจากน้ี ทางจงัหวดัอุดรธานีเองยงัมแีนวโน้มทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนใหม้กีารสรา้งนิคมอุตสาหกรรม 
(ขนาด 2,000 ไร่) รวมไปถงึอุตสาหกรรมเหมอืนแร่โปแตซ (พืน้ทีข่อประทานบตัร 24,500 ไร่) ซึง่พืน้ทีด่งักล่าว
ตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่หนือเขตเมอืงและหว้ยหลวง การเปลีย่นแปลงต่างๆ เหล่าน้ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจดัสรรน้ํา 
ซึง่ปรมิาณน้ําทีส่ามารถกกัเกบ็ไวใ้ชใ้นฤดแูลง้อาจไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ  

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศซึ่งการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศอนาคตแสดงใหเ้หน็แนวโน้มว่า 
พืน้ทีภ่าคอสีานตอนบนอาจจะมฝีนตกมากขึน้ในฤดฝูน แต่ฤดแูลง้มแีนวโน้มอากาศรอ้นมากขึน้และฤดแูลง้ยาวนาน
ขึน้กว่าปจัจุบนั ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความรุนแรงของภยัแลง้ในอนาคตใหม้คีวามรุนแรงมากขึน้ การวางยุทธศาสตร์
การพฒันาและ/หรอื ยุทธศาสตรก์ารรบัมอืภยัแลง้เพือ่ใหส้ามารถรองรบัความเสีย่งภยัแลง้ในปจัจุบนัและสอดคลอ้ง
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ควรศึกษาเพื่อนําเสนอ
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรอบการศึกษา 

ระบบการบรหิารจดัการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ เป้าหมายส่วนหน่ึงคอืการจดัสรรน้ํา
ต้นทุนที่มีอยู่ให้เพียงพอหรือสมดุลกับความต้องการใช้น้ําของภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของรอบปี 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน้าแล้งหรอืระยะฝนทิ้งช่วงที่ปรมิาณน้ําท่ามจีํากดั น้ําต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ํามจีุดเริม่จาก
ปรมิาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ ส่วนหน่ึงถูกใชโ้ดยพชืพรรณธรรมชาตแิละพชืพรรณทางเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที ่
สว่นหน่ึงไหลผา่นทางหน้าผวิดนิและซมึผา่นใตช้ัน้ดนิ ไหลไปรวมยงัทีต่ํ่ากวา่ สูล่าํหว้ยลาํธาร เขา้สูแ่หล่งกกัเกบ็น้ํา
ตามธรรมชาต ิและแหล่งน้ําทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ส่วนทีเ่หลอืจากการถูกใชแ้ละกกัเกบ็กจ็ะไหลไปสู่ลุ่มน้ําลําดบัถดัไป 
และจากน้ําต้นทุนที่กกัเก็บไว้นัน้ได้จะถูกนําไปใช้สําหรบัการเกษตรในช่วงนอกฤดูฝนหรอืในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง 
นําไปใชส้าํหรบัการอุปโภคบรโิภคของชุมชน(เมอืง) และนําไปใชใ้นภาคสว่นอุตสาหกรรม และการบรกิาร 

สมดุลของน้ําในระบบลุ่มน้ําขึน้อยู่กบัปรมิาณน้ําท่าและปรมิาณความตอ้งการใชน้ํ้าในส่วนต่างๆ ซึ่งทัง้
สว่นทีเ่ป็นอุปสงค ์(demand) และอุปทาน (supply) มพีลวตัเิกดิขึน้อยูต่ลอดเวลาไมว่่าจะเป็นปรมิาณน้ําฝนทีจ่ะ
แปรปรวนไปอนัเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิทางเกษตรที่ถูก
ขบัเคลื่อนจากหลายปจัจยั ทัง้ทางดา้นนโยบายเกษตรของประเทศ กระแสความตอ้งการผลติผลเกษตรตามสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ของภูมภิาค และของโลก รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของบริบทและวถิีการดํารงชีพของ
ครวัเรอืนและชุมชนเกษตร และอกีสว่นคอืการขยายตวัของชุมชนเมอืง 

ลุ่มน้ําหว้ยหลวงเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่และสําคญัมากที่สุดของจงัหวดัอุดรธานี มอี่างเกบ็น้ําห้วยหลวง 
เป็นแหลง่เกบ็กกัน้ําและน้ําดบิเพือ่การผลติประปารองรบัชุมชนเมอืงและเพือ่การเกษตรในพืน้ทีช่ลประทาน ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชน์ที่ดนิทางเกษตร การขยายตวัของชุมชนเมอืงและภาค
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เศรษฐกจิต่างๆ ทําใหค้วามต้องการใชน้ํ้าเพิม่มากขึน้ กอปรกบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศทีจ่ะส่งผลต่อปรมิาณ
และรูปแบบการกระจายตวัของฝนและปรมิาณน้ําท่าในลุ่มน้ํา ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสมดุลน้ําและความเสีย่งต่อ
การขาดแคลนน้ําในอนาคต การวางแผนหรอืทศิทางการพฒันาของภาคสว่นต่างๆ ของจงัหวดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารจดัการน้ํา ควรตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนัทัง้ทางดา้นความตอ้งการน้ํา ปรมิาณท่า และการพฒันาแหล่งน้ํา
ตน้ทุน เพือ่การจดัสรรน้ําทีม่อียูใ่หท้ัว่ถงึและมสีมดุลในอนาคตระยะยาว 

ดงันัน้เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการน้ําของลุ่มน้ําหว้ยหลวง และการปรบัตวัใหส้อดรบักบัการเปลี่ยนแปลง
บรบิทของพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ รวมทัง้ผลจากจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคต ที่จะนําไปสู่การลด
ความเสีย่งหรอืผลกระทบที่เกี่ยวขอ้ง จําเป็นต้องมกีารศกึษาเชงิองค์รวมโดยใชพ้ื้นที่ลุ่มน้ําหว้ยหลวงเป็นหน่วย
พืน้ทีศ่กึษาทีเ่ชือ่มโยงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการจดัการน้ําของภาคสว่นต่างๆ ในพืน้ทีต่น้น้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ําเขา้ดว้ยกนั ภายใตบ้รบิททีเ่ป็นอยู ่ณ ปจัจุบนั และบรบิทอนัอาจจะเปลีย่นแปลงไปจากผลของทศิทางการพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิสงัคมทีค่วบรวมเขา้กบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (Scenarios) โดยมปีระเดน็การศกึษาหรอืโจทย์
วจิยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การประเมินความต้องการน้ําในระยะยาวของภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ท่ีลุ่มน้ําห้วยหลวง และ
ความต้องการน้ําของผูใ้ช้น้ําในภาคส่วนต่างๆ จากอ่างเกบ็น้ําห้วยหลวง 

การศกึษาน้ีเพือ่ตอ้งการทราบปรมิาณน้ําทีต่อ้งการใชน้ํ้าจากพืน้ทีส่องสว่นหลกัคอื ภาคสว่นทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
ตอนบนเหนืออ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ําตน้ทุนของอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง และอกีส่วนหน่ึงคอืภาคสว่นที่
ใชน้ํ้าจากอ่างเกบ็นําหว้ยหลวง ซึง่มภีาคสว่นหลกัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ ภาคการเกษตร ภาคครวัเรอืน และภาค
เศรษฐกจิต่างๆ (ท่องเทีย่ว บรกิาร อุตสาหกรรม) ความตอ้งการน้ําในภาคเกษตรขึน้อยู่กบัความตอ้งการของพชืที่
ปลกู การประมง และเลีย้งสตัวท์ีอ่ยูใ่นพืน้ที ่โดยมแีนวทางดงัน้ี 

1.1 การจดัทาํภาพฉายอนาคตของการใชน้ํ้าในรปูแบบต่างๆ เพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชน้ํ้าของภาค
สว่นต่างๆ ระหวา่งปจัจุบนัและอนาคต 

1.2 แบง่พืน้ทีลุ่ม่น้ําหว้ยหลวงออกเป็นลุม่น้ํายอ่ยตามลกัษณะภมูสิณัฐาน (sub-watershed delineation) 
1.3 จําแนกการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปจัจุบนั เช่น ป่าไม ้เกษตร (นา ไมผ้ล พชืไร่ เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า) 

แหลง่กกัเกบ็น้ํา พืน้ทีท่ิง้รา้ง เหมอืงแร ่อุตสาหกรรม ชุมชน ฯลฯ 
1.4 ประเมนิความต้องการใชน้ํ้าของภาคส่วนต่างๆ และ/หรอืตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีอ่ยู่

ภายในแต่ละลุม่น้ํายอ่ย 
1.5 จําแนกภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนเมอืง และพืน้ทีร่อบขา้ง ทีใ่ชน้ํ้าจากอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง และ

ประเมนิความตอ้งการใชน้ํ้าในแต่ละสว่น 
1.6 ประเมนิความตอ้งการใชน้ํ้าของภาคส่วนต่างๆ ขา้งตน้ภายใตบ้รบิทปจัจุบนัและภายใตภ้าพฉาย

อนาคต (Scenarios) ของการใชน้ํ้าในรปูแบบต่างๆ  
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2. การศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําท่าและสมดลุน้ําในพืน้ท่ีลุ่มน้ําห้วยหลวง และประเมิน
ความเส่ียงของภาคส่วนต่างๆ และพืน้ท่ีภายใต้การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจสงัคม และการ
เปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 

การศกึษาน้ีเพือ่ประเมนิการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ําท่าในพืน้ทีลุ่่มน้ําหว้ยหลวง อนัเกดิจากเปลีย่นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ การขยายตวัของชุมชนและภาคส่วนเศรษฐกจิต่างๆ ในพื้นที่ตอนบนของอ่างเกบ็น้ําห้วย
หลวง รวมทัง้จากอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ เพือ่ประมาณการปรมิาณน้ําทีจ่ะไหลเขา้อ่างเกบ็น้ําหว้ย
หลวง และประเมนิความเสีย่งต่อการขาดแคลนน้ําของภาคสว่นต่างๆ โดยมแีนวทางดงัน้ี 

2.1 ประเมนิและวเิคราะหส์มดุลน้ําของแต่ละลุ่มน้ํายอ่ย โดยเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ําท่ากบัความตอ้งการ
ใชน้ํ้าของภาคสว่นต่างๆ ในพืน้ที ่

2.2 ประเมนิปรมิาณน้ําตน้ทุนจากลุม่น้ํายอ่ยต่างๆ ทีไ่หลเขา้สูอ่่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง 
2.3 ประเมนิวเิคราะห์สมดุลน้ําของน้ําในอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง โดยเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ําตน้ทุนกบั

ความตอ้งการใชน้ํ้าของภาคสว่นต่างๆ ในพืน้ที ่
2.4 ประเมนิความเสีย่งต่อการขาดแคลนน้ําของภาคส่วนต่างๆ ในลุ่มน้ําย่อย และของภาคส่วนทีใ่ชน้ํ้า

จากอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง 
2.5 ประเมนิ/วเิคราะหส์มดุลน้ํา และความเสีย่งต่อการขาดแคลนน้ําของภาคส่วนต่างๆ ขา้งตน้ภายใต้

ภายใตภ้าพฉายอนาคต (Scenarios) ของการใชน้ํ้าในรปูแบบต่างๆ เพือ่เปรยีบเทยีบปจัจุบนั และอนาคต  

3. การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจดัการปัญหาภยัแล้งในปัจจบุนั ภายใต้เง่ือนไข
การเปล่ียนแปลงน้ําในอนาคต 

การศกึษาน้ีเพื่อประเมนิความเหมาะสมของแนวทางการจดัการปญัหาภยัแลง้ในปจัจุบนัภายใตเ้งื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงบรบิทด้านเศรษฐกิจสงัคมและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคต โดยพจิารณาเน้นความ
เป็นไปได ้คงทน และยัง่ยนื (robustness) ของแนวทางหรอืแผนการจดัการทีม่อียู่แลว้กบัรูปแบบของความเสีย่ง
ของภาคส่วนต่อการใช้น้ําที่อาจเปลี่ยนไป โดยทําการประเมนิศกัยภาพที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั ช่องว่าง จุดอ่อน 
ข้อจํากัดของแผน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําของจังหวดัและ/หรือภาคส่วน รวมถึงข้อ
กฎหมาย/นโยบายของภาครฐัทีส่่งผลต่อการบรหิารจดัการน้ําในพืน้ที ่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวภายใตภ้าพฉาย
อนาคตของรปูแบบการใชน้ํ้าต่างๆ กนั  

4. การวิเคราะหท์างเลือกในการจดัหา จดัสรรน้ําท่ีเหมาะสมภายใต้เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงน้ํา
ในอนาคต 

การศึกษาน้ีเพื่อจดัทําข้อเสนอทางเลือกในการจดัหาและจดัสรรน้ําที่สอดคล้องกบัสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกจิสงัคมโดยเฉพาะรูปแบบการใชน้ํ้าที่เปลี่ยนไป (demand) และภูมอิากาศในอนาคตที่
ส่งผลต่อปรมิาณน้ําตน้ทุน (supply) ซึ่งจะทําใหรู้ปแบบความเสีย่งของการใชน้ํ้าของภาคส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนไป 
ทัง้น้ี แนวทางหรอืทางเลอืกดงักล่าวเพื่อสนองความต้องการน้ําของภาคส่วนและพื้นที่ต่างๆ ในลุ่มน้ําหว้ยหลวง
โดยเฉพาะในช่วงฤดแูลง้ ทางเลอืกทีไ่ดอ้าจเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาปรบัปรุงแหล่งกกัเกบ็น้ํา การพฒันาระบบนิเวศ
ตน้น้ํา การปรบัเปลีย่นรูปแบบและ/หรอืขอบเขตของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Zoning) มาตรการต่างๆ ทีนํ่าไปสู่การ
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ใชน้ํ้าในภาคประชาชนและภาคเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ หรอืบูรณาการแนวทางต่างๆ เหล่าน้ีเขา้
ดว้ยกนั 
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แผนการศึกษาท่ี 3 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อภาคส่วนการเกษตร 

และแนวทางการปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ทีม่าและความสาํคญั 

พืน้ทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดัอุดรธานีประมาณรอ้ยละ 67 ถูกใชป้ระโยชน์เพื่อเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่
เป็นพืน้ทีป่ลกูขา้ว (ประมาณรอ้ยละ 38) และพืน้ทีป่ลกูพชืไร่ (ประมาณรอ้ยละ 26) โดยพชืไร่หลกัทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
ออ้ย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ซึง่ในปจัจุบนัภาคสว่นเกษตรในจงัหวดัอุดรเผชญิความเสีย่งกบัการขาด
แคลนทรพัยากรการผลติทีเ่หมาะสมทีจ่ะสนบัสนุนการผลติใหไ้ดผ้ลเตม็ที ่กลา่วคอื ทรพัยากรน้ําโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในฤดแูลง้และปญัหาสภาพดนิเคม็ประกอบกบัดนิขาดความอุดมสมบรูณ์ในบางพืน้ทีข่องจงัหวดั 

แนวโน้มความเสี่ยงด้านทรพัยากรน้ําเพื่อสนับสนุนการเกษตรนัน้มแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ กล่าวคอื ภาคการเกษตรใน
จงัหวดัอุดรธานีน้ีมกีารขยายตวัของพืน้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้ โดยเกษตรกรหนัมาปลกูขา้วนาปรงัเพิม่ขึน้เพือ่เป็นการ
สรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้จากการปลกูขา้วนาปี (ฤดแูลง้) ทีจ่ะตอ้งใชน้ํ้าจาํนวนมากเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้มกีารปรบัเปลีย่น
ระบบการปลูกพชื ไดแ้ก่ การปลูกยางพาราทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึพชืไร่ต่างๆ เช่น มนัสาํปะหลงั และออ้ยบางส่วน
ซึง่ไดบุ้กรุกเขา้ไปในพืน้ทีป่า่ โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีป่า่ลาดชนัเชงิเขา เช่น ในอําเภอนายงู น้ําโสม บา้นผอื กุดจบั 
หนองววัซอ หนองแสง และวงัสามหมอ และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนัน้ในหลายพื้นที่ได้มีการ
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่า ทัง้พืน้ทีน่าลุม่ นาดอน และพืน้ทีป่า่บรเิวณหวัไรป่ลายนา พืน้ทีส่าธารณะ เชน่ ในพืน้ทีบุ่ง่ ทาม 
ในชว่งหน้าแลง้ เพือ่ปลกูออ้ย ซึง่จาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ามากขึน้ การเปลีย่นแปลงระบบเกษตรและรปูแบบการใชท้ีด่นิเพือ่
การเกษตรน้ี จะส่งผลให้การใช้น้ําในแต่ละฤดูกาลเปลี่ยนไป และเมื่อพิจารณาประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศซึ่งมแีนวโน้มที่ภาคอสีานตอนบนจะมฤีดูแล้งที่ร้อนขึ้นและยาวนานมากขึ้น ความเสี่ยงของภาคส่วน
เกษตรจากการขาดแคลนน้ําอาจจะมแีนวโน้มเป็นปญัหาทีรุ่นแรงมากขึน้ในอนาคต 

ประเดน็ปญัหาดนิเคม็นัน้ส่วนใหญ่มกัพบในทีลุ่่ม ซึ่งอาจแบ่งระดบัของดนิเคม็ออกเป็น ดนิเคม็จดั (พบ
คราบเกลอืที่ผวิดนิมากกว่า 50% ของพื้นที่) 1,389 ไร่ ดนิเคม็ปานกลาง (พบคราบเกลอืที่ผวิดนิ 10-50% ของ
พื้นที่) 8,558 ไร่ และดนิเคม็น้อย (พบคราบเกลอืที่ผวิดนิน้อยกว่า 10% ของพื้นที่) 232,644 ไร่ นอกจากน้ียงัมี
พืน้ทีม่ศีกัยภาพดนิเคม็และสามารถแพร่กระจายไดอ้กี 1,265,393 ไร่ โดยพืน้ทีด่นิเคม็น้อยและปานกลางสว่นใหญ่
เป็นนาขา้ว พืน้ทีท่ีพ่บดนิเคม็มากเป็นบรเิวณกวา้ง (คราบเกลอืมากกวา่ 50%) ไดแ้ก่ อําเภอบา้นดุง และมพีืน้ทีด่นิ
เคม็ทัง้สิ้น 94,894 ไร่ การปรบัเปลี่ยนพื้นที่นา ทัง้พื้นที่นาลุ่ม นาดอน และพื้นที่ป่าบรเิวณหวัไร่ปลายนา พื้นที่
สาธารณะ เช่น ในพื้นที่บุ่ง ทาม ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อปลูกอ้อย ซึ่งจําเป็นต้องใชน้ํ้ามากขึน้ และมคีวามจําเป็นที่
จะตอ้งนําน้ําบาดาลขึน้มาใชส้าํหรบัการปลกูออ้ย ซึง่ในบางครัง้ทาํใหค้วามเคม็ทีอ่ยูใ่ตด้นิขึน้มาสูบ่รเิวณผวิดนิหรอื
ในระดบัทีต่ืน้ขึน้ และการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตกอ็าจสง่ผลใหป้ญัหาดา้นดนิเคม็น้ีมคีวามรุนแรงมากขึน้
ดว้ย 

การวางยุทธศาสตร์ดา้นการเกษตรโดยกําหนดแนวทางการใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตรทีเ่หมาะสม เพื่อให้
ระบบเกษตรมคีวามยัง่ยนืในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศจึงเป็นประเด็นสําคญัที่ควรศึกษาเพื่อ
นําเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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กรอบการศึกษา 

 

1. การประเมินพืน้ท่ีเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจหลกัในอนาคตของจงัหวดัอดุรธานี และ/ หรือ ลุ่มน้ํา
ห้วยหลวง 

การศกึษาน้ีเพื่อคาดการณ์การเปลีย่นแปลงใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตร โดยเฉพาะพืน้ทีเ่พาะปลูกพชื
เศรษฐกจิของจงัหวดัอุดรธานี ภายใตภ้าพฉายอนาคตของทศิทางและเป้าหมายการพฒันาดา้นการเกษตรรปูแบบ
ต่างๆ  

1.1 จดัทําภาพฉายอนาคตทศิทางการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตร เช่น การผลติพชื
อาหาร การผลติพชืพลงังานทดแทน การผลติพชืแบบยัง่ยนืและรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ 

1.2 ประเมนิพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเศรษฐกจิ โดยใชก้ารประเมนิความเหมาะสมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Land 
suitability assessment) รว่มกบัเทคนิคทางดา้น spatial analysis ทีส่ามารถระบุตําแหน่งและพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมของ
พชืเศรษฐกจิต่างๆ ตามความสําคญั/ทศิทางการพฒันาดา้นการเกษตร เพื่อสรา้งแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิของ
ภาพฉายอนาคตในรปูแบบต่างๆ 

2. การประเมินความต้องการน้ํารายฤดกูาลของภาคการเกษตร 

การศกึษาน้ีเพือ่ประเมนิความตอ้งการน้ําของภาคสว่นการเกษตรรวมทัง้วธิกีารใชแ้ละจดัการน้ําในแปลง/
ในฟารม์ ทีข่ ึน้อยูก่บัประเภทของพชืทีเ่พาะปลกูและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตรดา้นอื่นๆ ในพืน้ที ่ทีเ่ป็นอยูใ่น
ปจัจุบนั และที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ภาพฉายอนาคตของรูปแบบการเพาะปลูกพชืเศรษฐกจิหลกัต่างๆ 
(โจทยว์จิยัหวัขอ้ที ่1 ขา้งตน้) โดยสามารถนําผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบในโจทยว์จิยัหวัขอ้ที ่2 ของแผนการ
ศกึษาที ่2 ขา้งตน้ เพือ่ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อทรพัยากรน้ําและแนวทางการปรบัตวัให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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3. การประเมินผลกระทบของการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเกษตรและการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อ
การแพร่กระจายดินเคม็ในอนาคต 

การศกึษาน้ีเพือ่วเิคราะหแ์ละคาดการณ์พืน้ทีแ่พรก่ระจายดนิเคม็ โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 
 ปจัจยัทางดา้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทางเกษตร  
 การใชแ้ละการจดัการน้ําในแปลง/ในฟารม์  
 สภาพปจัจยัทางภมูอิากาศ (เชน่ ปรมิาณฝน ความชืน้ในอากาศ ลม อุณหภมู)ิ  
 สภาพภมูปิระเทศ สภาพภมูสิณัฐานทางธรณวีทิยา (Geomorphology)  
 แหลง่น้ําและปรมิาณน้ําใตด้นิ และตาํแหน่งบรเิวณของแหลง่กกัเกบ็น้ําบนผวิดนิ  

โดยอาศยัขอ้มูลภูมสิารสนเทศร่วมกบัการวเิคราะห์เชงิพื้นที่ (Spatial analysis) และองค์ความรู้
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง (Expert opinion) ผลลพัธท์ีไ่ดค้อืแผนทีก่ารแพร่กระจายดนิเคม็ในปจัจุบนั และในอนาคต
ภายใตภ้าพฉายอนาคตรปูแบบการใชท้ีด่นิเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิต่างๆ และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ  

4. การประเมินผลกระทบและความเส่ียงของผลิตภาพทางเกษตรต่อการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ
ในอนาคต 

การศกึษาน้ีเพื่อวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตต่อผลผลติของระบบการ
เพาะปลูกพชืภายใต้ภาพฉายอนาคตรูปแบบต่างๆ โดยพจิารณาจากปรมิาณ และความผนัผวนของผลผลติ และ
ประเมนิความเสีย่งของพชืเศรษฐกจิหลกัชนิดต่างๆ ในพืน้ทีศ่กึษา ซึง่จะประเมนิจากผลการศกึษาทีไ่ดร้บัจากโจทย์
วจิยัขอ้ที ่1 และขอ้ที ่2 โดยอาจใชแ้บบจาํลองการผลติพชื (Crop model) ร่วมกบัขอ้มลูปจัจยัและสภาพแวดลอ้ม
การผลติทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

4.1 ประเมนิผลผลติพชืภายใตร้ปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปจัจุบนั และภายใตภ้าพฉายอนาคตทีค่วบ
รวมการจดัรูปแบบความเหมาะสมการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ (Zoning) การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคม และการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศรปูแบบต่างๆ รวมทัง้การแพรก่ระจายดนิเคม็จากการศกึษาขา้งตน้ 

4.2 วเิคราะห์ความผนัผวนของผลผลติพชืชนิดต่างๆ ในพื้นทีต่่างๆ เพื่อประเมนิความเสีย่งของพชื
เศรษฐกจิภายใตภ้าพอนาคตรูปแบบต่างๆ ในมติขิองผลผลติ/รายไดร้ะดบัครวัเรอืน และผลติภณัฑม์วลรวมของ
จงัหวดั 

4.3 สรา้งแผนที่ระบุพื้นที่/ขอบเขตที่มคีวามเสีย่งดา้นผลผลติพชืเศรษฐกจิ ภายใต้ภาพฉายอนาคต
รปูแบบการเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิต่างๆ 

5. การประเมินความเหมาะสมแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงของภาคส่วนเกษตรใต้
สถานการณ์อนาคต 

การศกึษาน้ีเพื่อทบทวนแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงของภาคส่วนเกษตร ที่มอียู่ทัง้ในระดบั
จงัหวดั และนโยบายในระดบัประเทศ โดยพิจารณาเน้นความเป็นไปได้ คงทน และยัง่ยืน (robustness) ของ
แผนงานต่างๆ เหล่านัน้ และประเมนิความเหมาะสม ช่องว่าง จุดอ่อน ขอ้จํากดัของแนวทางเหล่านัน้ในปจัจุบนั 
และภายใตร้ปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและปจัจยัแวดลอ้มทางเกษตรภายใตภ้าพฉายอนาคตรปูแบบการเพาะปลกู
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พชืเศรษฐกจิต่างๆ ทัง้น้ีอาจควบรวมขอ้เสนอแนะแผนการบรหิาร จดัการน้ําที่ได้จากการแผนศกึษาหวัขอ้ที่ 1 
มารว่มในศกึษาวเิคราะหด์ว้ย 

6. ข้อเสนอแนะยทุธศาสตรด้์านการเกษตรเพ่ือการปรบัตวัต่อการเปล่ียนภมิูอากาศ 

เป็นการประเมนิแนวทางการปรบัตวัโดยกําหนดยุทธศาสตร์การเกษตรในพื้นที่ศกึษาที่สามารถใช้ได้
อย่างยัง่ยนื  (robust) ต่อสถานการณ์ในอนาคต และกําหนดแนวทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในอนาคต ทัง้น้ีการศกึษาจะต้องพจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องแนวทางเหล่านัน้ทัง้ในดา้นเทคนิค 
และด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเสนอเงื่อนไขที่เอื้อให้การดําเนินการต่างๆ เกิดขึ้นได้ และปจัจยัที่ทําให้การ
ดาํเนินการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรน์ัน้ประสบความสาํเรจ็ 
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แผนการศึกษาท่ี 4 

การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อชมุชนเมืองและแนวทางการปรบัตวัให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ทีม่าและความสาํคญั 

เขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อน้ําท่วม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นปญัหาน้ําท่วมขงั
เน่ืองจากฝนตกหนักในเขตเมอืงและชุมชนพืน้ทีร่อบเมอืงอุดรธานีในเขตทีลุ่่ม รวมถงึพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กลล้าํน้ําสายหลกั
หรอืลําหว้ยต่างๆ ทีเ่ผชญิปญัหาน้ําท่วมฉับพลนัจากน้ําเอ่อลน้ตลิง่ โดยปญัหาอุทกภยัน้ีมสีาเหตุจากลกัษณะของ
ภูมปิระเทศลาดเทจากดา้นทศิตะวนัตกไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพืน้ทีร่บัน้ําทีไ่หลมาจากทีส่งูหรอืภูเขา
ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้โดยมลีาํหว้ยทีไ่หลผา่นเมอืงอุดรธานี 2 สาย คอื หว้ยหมากแขง้ และหว้ยมัง่ มพีืน้ทีร่บัน้ํา
ตามธรรมชาตริวมกบัพืน้ทีแ่หลง่น้ําของหน่วยงานต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพรองรบัน้ําไดร้วม 4.94 ลา้น ลบ.ม. ทัง้น้ีปจัจยั
เสริมที่ทําให้ระดับความรุนแรง (ทัง้ความสูงของระดับน้ําและระยะเวลาที่น้ําท่วม) ของน้ําท่วมเพิ่มขึ้นนัน้ 
เน่ืองมาจากปรมิาณน้ําในลําน้ําสายหลกัทีต่อ้งรองรบัการระบายน้ําจากตวัเมอืง คอื หว้ยหลวง มกีารเปลีย่นแปลง
ผิดปกติจากปริมาณน้ําท่าที่มีมากเกินกว่าเขื่อนห้วยหลวงรองรบัได้และต้องปล่อยออก รวมถึงสภาพการใช้
ประโยชน์ทีด่นิของเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรอบ 20 ปีทีผ่า่นมา และสถานการณ์ระดบัน้ําในแมน้ํ่าโขงทางดา้นทา้ย
น้ําของลุ่มน้ําหว้ยหลวงในขณะทีเ่กดิน้ําท่วมดว้ย ดงัเช่นกรณีเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ทีเ่กดิขึน้เมื่อปี 2543, 2544, 
2552 และ 2554 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศยัหนาแน่น จงึเกิดความ
เสยีหายเป็นมลูค่าสงู ปจัจุบนัทางเทศบาลนครอุดรธานีไดท้ําการเบีย่งเบนเสน้ทางน้ําใหน้ํ้าไหลออ้มเขตเมอืงไป
ตามถนนเลีย่งเมอืง ทาํใหเ้หตุการณ์น้ําทว่มดงัเชน่เมือ่ปี 2543-2544 หรอืปี 2552 ไมเ่กดิขึน้อกี แต่กย็งัมเีหตุการณ์
น้ําทว่มในทีลุ่ม่บรเิวณรมิตลิง่จากปรมิาณน้ําทีเ่อ่อลน้อยูเ่ป็นประจาํ 

การเปลี่ยนแปลงเชงิเศรษฐกจิและสงัคมที่ดําเนินอยู่ในปจัจุบนัและคาดว่าจะดําเนินสบืเน่ืองต่อไปใน
อนาคตคอื การขยายตวัของตวัเมอืงอุดรธานีจากนโยบายภาครฐัทีส่นับสนุนใหเ้มอืงอุดรธานีเป็นเมอืงศูนยก์ลาง
ดา้นการคา้และการคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อรองรบัการเปิดเสรทีางการคา้กบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2558 ประกอบกบัเป้าวสิยัทศัน์ของกลุ่มจงัหวดัยุทธศาสตรอ์สีานตอนบน 1 ทีมุ่ง่จะ
เป็นศนูยก์ลางการลงทุนดา้นการคา้ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบรกิาร การท่องเทีย่วของอนุภาคลุ่มน้ําโขงและ
ประชาคมอาเซยีน จะทําใหก้ารเตบิโตของเมอืงอุดรธานีเป็นไปอย่างรวดเรว็ตามกระแสการพฒันาทีเ่ขา้มา ซึ่งจะ
ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในเขตเมอืงอุดรธานี  โดยในช่วงปี 2532-2555 ที่ผ่านมา มี
ลกัษณะการขยายตวัของเมอืงโดยเฉพาะการขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยัและยา่นพาณิชยก์ระจายไปตามแนวถนนหลกั 
(ทางหลวงแผ่นดนิ) ซึ่งเป็นการขยายตวัที่ได้รบัแรงขบัเคลื่อนจากการขยายตวัทางด้านธุรกิจค้าปลกี และการ
ขยายตวัของหน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งจะส่งผลใหชุ้มชน 
ถนนและสิง่ปลูกสรา้งมจีํานวนเพิม่ขึน้ รวมถงึพื้นที่ที่ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่สเีขยีวตามประกาศผงัเมอืงรวม (ปี 
2553) กม็แีนวโน้มทีจ่ะพฒันาไปสู่เขตทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามหนาแน่นตํ่า ลกัษณะการขยายตวัของเมอืงเช่นน้ีทําให้
พืน้ที่รบัน้ําตามธรรมชาต ิไดแ้ก่ ที่นา พื้นที่ชุ่มน้ํา หรอืที่รกรา้งว่างเปล่าลดลง โครงข่ายคมนาคมและโครงสรา้ง
พืน้ฐาน รวมถงึบา้นพกัอาศยักลบัเพิม่ขึน้แทน เป็นเหตุใหเ้มือ่เวลาเกดิฝนตกหนักจงึทาํใหเ้กดิปญัหากบัการระบาย
น้ําและเกดิปญัหาน้ําท่วมขงัตามมาในทีสุ่ด นอกจากชุมชนเมอืง (ในเขตเทศบาล) จะตอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้นจาก
ปญัหาน้ําทว่มขงัแลว้ กลุม่เกษตรกร หรอืชุมชนเกษตรกรรมทีอ่ยูร่อบเมอืง ซึง่เป็นพืน้ทีลุ่ม่ตํ่าเชน่เดยีวกนั และตอ้ง
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เป็นพืน้ทีร่องรบัน้ําทีร่ะบายออกจากเมอืงดว้ย การเปลีย่นแปลงในทศิทางดงักล่าวอาจทาํใหต้วัเมอืงอุดรธานีและ
ชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่รอบเมอืงมคีวามเสี่ยงต่อภาวะน้ําท่วมสูงขึ้น ทัง้น้ีจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภมูอิากาศในอนาคตพบวา่ภาคอสีานตอนบนมแีนวโน้มทีจ่ะมปีรมิาณฝนสงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหค้วามเสีย่งต่อภาวะน้ํา
ทว่มเพิม่สงูขึน้อกี 

การวางยุทธศาสตร์ดา้นผงัเมอืงโดยกําหนดรูปแบบการใชป้ระโยชน์ที่ดนิที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตจะช่วยลดการเปิดรบัต่อภาวะเสีย่งน้ําท่วมของชุมชนลงได ้และการวางแผน
ดา้นระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการระบายน้ําทีค่ํานึงถงึภาพรวมของทัง้พืน้ทีเ่มอืงและพืน้ทีโ่ดยรอบกจ็ะช่วย
ลดความเสีย่งของพืน้ทีเ่มอืงอุดรธานีและชุมชนโดยรอบทีจ่ะตกอยูภ่ายใตภ้าวะน้ําทว่มลงได ้ 

กรอบการศึกษา 

1. การประเมินความเส่ียงน้ําท่วมของชมุชนเมืองอดุรธานี 

การศกึษาน้ีเพื่อประเมนิระดบัน้ําท่วมขงัในพื้นที่ชุมชนเมอืง ที่ส่วนหน่ึงขึ้นกบัปรมิาณน้ําท่าที่มอียู่ใน
พืน้ที ่และปรมิาณน้ําทา่ทีไ่ดร้บัจากพืน้ทีร่อบขา้ง ซึง่เป็นผลมาจากปรมิาณฝน รปูแบบการกระจายของฝนในลุ่มน้ํา
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีเ่หล่านัน้ ปจัจยัเสีย่งส่วนหน่ึงมาจากความสามารถในการ
ไหลผ่านของน้ําออกจากพื้นที่ชุมชนเมอืง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสภาพผงัเมอืง สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างเส้นทาง
คมนาคม และสภาพทีอ่ยูอ่าศยั  

1.1 จดัทาํแผนทีน้ํ่าทว่ม (Flood map) ของพืน้ทีชุ่มชนเมอืง เพือ่ระบุถงึพืน้ทีเ่สีย่ง รวมถงึระดบัความ
เสีย่งของพืน้ทีแ่ละปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการทว่มขงั โดยพจิารณาจากเหตุการณ์น้ําทว่มในอดตี 
รว่มกบัลกัษณะทางกายภาพของชุมชนเมอืงและการเตบิโตหรอืการเปลีย่นแปลงลกัษณะการใช้
ทีด่นิของชุมชนเมอืงตัง้แต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนั  

1.2 การประเมนิปรมิาณน้ําทา่และน้ําผวิดนิสะสมจากพืน้ทีลุ่ม่น้ํายอ่ยทีเ่ป็นพืน้ทีต่น้น้ําของลุม่น้ําหว้ย
หลวงและประเมนิความเรว็และระยะเวลาการเคลือ่นตวัของมวลน้ําถงึตวัเมอืง รวมถงึระดบัน้ําทว่ม
ขงัภายใตป้รมิาณและความรุนแรงของฝนทีเ่ปลีย่นไปในอนาคต  

1.3 ประเมนิผลกระทบของน้ําทว่ม และน้ําทว่มขงัในพืน้ทีส่ว่นต่างๆ และระบุความเสีย่งและความ
ลอ่แหลมของแต่ละพืน้ทีภ่ายใตภ้าพฉายอนาคตทศิทางการเตบิโตของเมอืง (การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง แผนพฒันาเมอืงฯ) และการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ํา (มวลน้ํา) ปรมิาณและความ
รุนแรงของฝนทีเ่ปลีย่นไป โดยจดัทาํเป็นแผนทีค่วามเสีย่ง (Risk map)  

1.3  วเิคราะหป์จัจยัเสีย่งและความเสีย่งน้ําท่วมขงัภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของรูปแบบการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิ การขยายตวัของเมอืง โครงสรา้งและผงัเมอืง พรอ้มทัง้ระบุปจัจยัเสีย่งต่างๆ ของภาพฉาย
อนาคตแบบต่างๆ 

2. การทบทวนแนวทางและประสิทธิภาพการจดัการน้ําท่วมชมุชนเมืองของจงัหวดัอดุรธานี 

ทบทวนแนวทางการจดัการน้ําทว่มรวมถงึโครงสรา้งสาํหรบัจดัการปญัหาน้ําท่วมในปจัจุบนั และประเมนิ
ประสทิธภิาพของแนวทางและโครงสรา้งเหล่านัน้ โดยพจิารณาถงึความคงทน และยัง่ยนืของแนวทางหรอืแผนการ
จดัการเหล่านัน้ภายใต้ภาพฉายอนาคตของการเตบิโตเมอืง (การใชป้ระโยชน์ที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง แผนพฒันา
เมอืงฯ)  
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3. ข้อเสนอแนะการจดัวางผงัเมืองและแผนพฒันาสาธารณูปโภคของเมืองอดุรธานี 

จดัทําขอ้เสนอแนะด้านการใชท้ี่ดนิและแผนพฒันาสาธารณูปโภคของพื้นที่เมอืงและพื้นที่โดยรอบที่มี
ความสอดคลอ้งกบับรบิทในอนาคต รวมถงึแผนการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ทีฐ่านเพื่อใหชุ้มชนเมอืงมคีวามสามารถ
ในการยดืหยุน่ปรบัตวั (resilience) หรอืลดความเสีย่งต่อปญัหาหรอืสถานการณ์น้ําทว่มในอนาคตได ้
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา 

 
 การคดัเลอืกพื้นทีศ่กึษานําร่อง และการประเมนิและวเิคราะห์แนวโน้มความเสีย่งของพืน้ทีใ่นบรบิทของ
จงัหวดัต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ เพือ่จดัทาํกรอบการศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศเชงิพืน้ที ่ใชห้ลกัเกณฑ ์4 ขอ้ ดงัน้ี 1) เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบและมคีวามเสีย่งของภาค
สว่นต่างๆ ต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีช่ดัเจน  2) มแีนวโน้มของการพฒันาและการเปลีย่นแปลงของภาคสว่น
ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 3) การเปลีย่นแปลงจาก 2 ขอ้แรก ทาํใหเ้กดิประเดน็คาํถามหรอืขอ้สงสยั
ทีห่ลากหลายเกีย่วกบับรบิทของความเสีย่งของภาคสว่นต่างๆทีอ่าจจะเปลีย่นไปภายใตก้ารเปลีย่นแปลงและความ
แปรปรวนของภูมอิากาศในอนาคต และ 4) มอีงค์ความรูเ้ดมิอยู่พอสมควร รวมถงึมนีักวจิยัใหค้วามสนใจ และมี
ความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ในพื้นที่ โดยพื้นที่จ ังหวดัอีสานตอนบน 1 (จังหวดัเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
หนองคาย และบงึกาฬ) เป็นกลุ่มจงัหวดัทีเ่ขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 4 ขอ้ขา้งตน้ เป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบกบัปญัหาจากสภาพ
อากาศรุนแรงทัง้น้ําท่วม และน้ําแล้ง และส่งผลกระทบชัดเจนกับภาคส่วนสําคัญในพื้นที่หลายๆ ภาคส่วน 
นอกจากน้ี ยงัเป็นกลุ่มจงัหวดัทีม่เีป้าหมายยุทธศาสตร์ รวมถงึแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัทีม่แีนวโน้มจะสรา้งความ
เปลี่ยนแปลงให้กบัภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มจงัหวดัดงักล่าวด้วย จากการศึกษาและวเิคราะห์บรบิทของกลุ่ม
จงัหวดัในดา้นต่างๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และทรพัยากรธรรมชาต ิและการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ รวมถงึ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคตของกลุ่มจงัหวดัดงักล่าว พบว่า จงัหวดัอุดรธานี ซึ่งเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางของ
กลุ่มจงัหวดัและมกีารเปลีย่นแปลงของบรบิทและภาคส่วนต่างๆ ค่อนขา้งโดดเด่น จงึไดค้ดัเลอืกจงัหวดัอุดรธานี 
เป็นจงัหวดัหรอืพืน้ทีนํ่าร่องสาํหรบัการศกึษาบรบิทของพืน้ที ่ซึง่ประกอบดว้ยภาคส่วนสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี ภาคสว่น
เกษตร ชุมชนเมอืง ทอ่งเทีย่วบรกิาร และการคา้-อุตสาหกรรม  

โดยภาพองคร์วมของสถานการณ์ในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคตของจงัหวดัอุดรธานีพบวา่พืน้ทีเ่กษตร
อาจจะไม่ขยายเพิม่ขึน้มากนักอนัเน่ืองมาจากพืน้ทีเ่พาะปลูกมจีํากดั แต่ชนิดของพชืทีป่ลูกจะมกีารปรบัเปลีย่นไป
อย่างมาก การเกดิสภาพแหง้แลง้ และอุณหภูมทิีสู่งขึน้ในอนาคต ทําใหค้วามชื้นในอากาศลดลง จากสาเหตุของ
อตัราการคายน้ําจากพชื และการระเหยของน้ําหน้าผวิดนิสงูเพิม่มากขึน้ นําน้ําจากใตผ้วิดนิขึน้มาสู่ดา้นบน จะทํา
ใหเ้กดิการแพรก่ระจายของดนิเคม็ และความเขม้ขน้ของความเคม็เพิม่มากขึน้ ภายใตเ้ปลีย่นแปลงทางภาคเกษตร
ในอนาคต ภายใตก้ารขยายตวัในภาคเศรษฐกจิ การคา้ อุตสาหกรรม และกระแสของพชืเศรษฐกจิ ระบบเกษตร
อาจปรบัเปลี่ยนไปเป็นการปลูกพชืเศรษฐกจิเพิม่มากขึ้น ขนาดของฟาร์มใหญ่ขึน้ เกษตรกรรายย่อยมแีนวโน้ม
ลดลงเน่ืองจากการเปลีย่นมอืการถอืครองทีด่นิ รวมทัง้การเคลื่อนยา้ยแรงงานไปสูพ่ืน้ทีชุ่มชน แนวโน้มทศิทางของ
การส่งเสรมิอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว การบรกิาร และการคมนาคม รวมทัง้ โครงการพฒันาระบบ และเสน้ทาง
คมนาคมต่างๆ จะสง่ผลพืน้ทีเ่พาะปลกูเดมิลดลง การใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีช่ลประทานไมต่รงตอ้งตามวตัถุประสงค์
ดา้นการเกษตร มคีวามตอ้งการใชน้ํ้าเพิม่มากขึน้ ก่อใหเ้กดิน้ําเสยีและการเสือ่มคณุภาพของแหลง่น้ํา เกดิปญัหาใน
การแบ่งปนัจดัสรรน้ําใหก้บัภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพการณ์ที่มแีนวโน้มของความแหง้แลง้เพิม่
มากขึ้น น้ําในแหล่งเก็บน้ําไม่เพยีงต่อความต้องการของชุมชนเมอืง นอกจากน้ีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดา้นคมนาคม อาจปิดกัน้หรอืเบีย่งเบนการไหลของน้ําตามธรรมชาต ิหรอืกลายเป็นทํานบกัน้น้ํา ทําใหเ้กดิน้ํา
ท่วมขงั ในกรณีทีม่ปีรมิาณฝนตกมากในช่วงเวลาอนัสัน้ แนวโน้มประชากรในชุมชนเมอืงของจงัหวดัอุดรธานีจะ
เพิม่สูงขึ้นมากในอนาคตอนัเป็นผลจากการขยายตวัทางภาคเศรษฐกิจการค้าในระดบัภาคและการค้าระหว่าง
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ประเทศ ชกันําให้เกดิการขยายตวัของภาคส่วนอื่นๆ ในตวัเมอืงอุดรธานี เกดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานจากพื้นที่
ใกลเ้คยีงและในประเทศ ทําใหม้คีวามตอ้งการใชน้ํ้าเพื่อการบรโิภคอุปโภคเพิม่มากขึน้ ทําใหม้คีวามเสีย่งต่อการ
ขาดแคลนน้ําในหน้าแลง้ ส่วนในหน้าฝนทีค่าดว่าฝนจะตกหนักมากขึน้ จากการทีอ่ยู่อาศยัขยายตวั และมสีิง่ปลูก
สรา้งทางดา้นเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ ทาํใหก้ดีขวางทางไหลของน้ําตามธรรมชาต ิรวมถงึการไหลและระบายของน้ําออก
จากตวัเมอืง เกิดน้ําท่วมขงัเป็นระยะเวลานานขึ้น เมื่อผนวกกบัปรมิาณขยะมูลฝอยที่จะมมีากขึ้นตามจํานวน
ประชากร อาจสง่ผลใหเ้กดิปญัหาน้ําเน่าเสยี การปนเป้ือนในแหลง่กกัเกบ็น้ํา นําไปสูป่ญัหาสขุภาพอนามยัตามมา 

 จากสรุปสถานการณ์ขา้งตน้ ประเดน็ความเสีย่งสําคญัทีส่่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในพื้นทีจ่งัหวดั/
กลุ่มจงัหวดัดงักล่าว ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งปจัจยัดา้นภูมอิากาศ (Climate factor) และการพฒันาทางเศรษฐกจิและ
สงัคม (non-climate factor) เมื่อวเิคราะหภ์าพองคร์วมและสงัเคราะหป์ระเดน็ความเสีย่งและประเดน็คําถามที่
เกีย่วขอ้ง ไดพ้ฒันาเป็นกรอบโจทยว์จิยัแยกเป็นประเดน็หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

แผนการศกึษาที ่1 : จดัทําวสิยัทศัน์ (Vision) : ภาพฉายอนาคตสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม
จงัหวดัอุดรธานี 

แผนการศกึษาที ่2 : ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อทรพัยากรน้ําและแนวทางการปรบัตวัให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตของพืน้ทีลุ่ม่น้ําหว้ยหลวง 

แผนการศกึษาที่ 3 : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อภาคส่วนการเกษตรและแนวทางการ
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

แผนการศกึษาที ่4 : การศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อชุมชนเมอืงและแนวทางการ
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

โดยการศกึษาน้ีจะดาํเนินงานในลกัษณะชุดโครงการวจิยั ซึง่จะประกอบดว้ยแผนการศกึษาวจิยัหลกัในแต่
ละดา้นขา้งตน้ และโจทยห์รอืประเดน็ศกึษาวจิยัส่วนย่อยๆ (รายละเอยีดในบทที ่4) ซึ่งผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะนํามา
สงัเคราะห์รวมเพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยง และวเิคราะห์ถงึผลสบืเน่ืองขา้มภาคส่วน เพื่อดําเนินการประเมนิแนว
ทางการปรบัตวัแบบเชงิองค์รวม (Holistic) โดยมแีผนการดําเนินงานแบ่งระยะดําเนินงานเป็น 2 ช่วงระยะ คอื 
ระยะที ่1 เป็นการศกึษาทางดา้นกายภาพ-ชวีภาพ และประเมนิความเสีย่งรายภาคสว่น และระยะที ่2 วเิคราะหแ์ละ
ประเมินแนวทางการปรับตัวรายภาคส่วน และแบบองค์รวม รวมไปถึงการสงัเคราะห์องค์ความรู้และเสนอ
ขอ้เสนอแนะเชงิยุทธศาสตรก์ารปรบัตวัทีม่คีวามยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบับรบิทอนาคต ซึ่งภายหลงัจากกรอบการ
วจิยัที่ไดร้บัการรบัรองจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) แล้วทาง สกว. จะได้ทําการประกาศรบั
ขอ้เสนอโครงการสาํหรบันกัวจิยัในแต่ละสาขาทีม่คีวามสนใจไดส้ง่ขอ้เสนอโครงการเป็นลาํดบัต่อไป  

ทัง้น้ี ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒทิีม่ต่ีอโครงการวจิยั (ภาคผนวก ข.) ผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หค้าํแนะนําและมี
ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัการนําผลการศกึษาวจิยัไปปฏบิตัจิรงิเพื่อใหเ้กดิผล/ หรอืเหน็ผลเป็นรูปธรรม ทัง้ในแง่
ของการนําผลการศกึษารวมถึงแนวคิดด้านการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศสื่อสารให้กบัผู้บริหาร / 
หน่วยงานจดัทาํนโยบาย และประชาชนในพืน้ทีไ่ดเ้ขา้ใจถงึเรือ่งดงักลา่ว และยอมรบัทีจ่ะนําแนวคดิดงักล่าวไปปรบั
ใชน้ัน้ จะตอ้งมกีารพฒันาการสื่อสารโดยมสีื่อทีเ่ขา้ใจง่าย เหน็ภาพชดัเจน โดยใชก้ระบวนการสรา้งภาพอนาคต 
(scenarios thinking) ของสถานการณ์ทีค่าดวา่/มแีนวโน้มจะเกดิขึน้ เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์ในปจัจุบนัและ
เชือ่มโยงใหเ้หน็ถงึสถานการณ์อนาคต และการเชือ่มโยงองคค์วามรูเ้ดมิ/ทอ้งถิน่เกีย่วกบัเรื่องการปรบัตวัทีเ่คยมมีา
ตัง้แต่ในอดตีและความพยายามที่จะหาแนวทางการปรบัตวัในอนาคตในสถานการณ์ที่ความเสีย่งเปลีย่นไป เพื่อ
สรา้งความตระหนกัใหเ้กดิขึน้ โดยประชาชน/ทอ้งถิน่เป็นผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (stakeholder) สาํคญั  
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ขอ้แนะนําด้านโจทย์วจิยั เกี่ยวกบัประเดน็ด้านชุมชนเมอืงและด้านเกษตร การสร้างภาพฉายอนาคตให้ใช้ฐาน
ความคดิในปจัจุบนัเป็นตวัเปรยีบเทยีบ และทาํใหเ้หน็ความต่อเน่ือง รวมถงึผลทีจ่ะตามมาของประเดน็ปญัหาเดมิที่
มอียู่ในปจัจุบนัภายใตบ้รบิทของอนาคต ซึ่งควรมภีาพฉายอนาคตหลายๆ ทางเพื่อเปรยีบเทยีบสถานการณ์ และ
แนวทางในการแก้ไข หรอืรบัมอืที่มอียู่แล้วนัน้จะเหมาะสมหรอืไม่กบัภาพฉายอนาคตในรูปแบบต่างๆ หรอืควร
จะตอ้งมแีนวทางรบัมอืหรอืปรบัตวัอะไรบา้งเพิม่เตมิโดยเน้นความยัง่ยนื และสอดคลอ้งกบัอนาคต 
การใชป้ระโยชน์งานวจิยั ผลการวจิยัควรจะไดม้กีารสื่อสารออกไปในรูปแบบทีเ่หมาะสมสําหรบัคนในแต่ละระดบั 
และที่สําคญัผลงานวจิยัควรจะได้พฒันาไปสู่ขอ้เสนอเชงินโยบาย หรอืแผนปฏบิตัริะดบัท้องถิ่นด้วยการพฒันา
งานวจิยัในพืน้ทีนํ่ารอ่งทีม่คีวามพรอ้ม 
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ภาคผนวก ก 
วตัถุประสงค ์กจิกรรมทีว่างไว ้กจิกรรมทีด่าํเนินการมา และผลทีไ่ดร้บัตลอดทัง้โครงการ 
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ตารางภาคผนวก ก วตัถุประสงค ์กจิกรรมทีว่างไว ้กจิกรรมทีด่าํเนินการมา และผลทีไ่ดร้บัตลอดทัง้โครงการ 
วตัถุประสงค ์ กจิกรรมทีว่างไว ้ กจิกรรมทีด่าํเนินการมา ผลทีไ่ดร้บัตลอดโครงการ 

เพือ่ประเมนิและวเิคราะหค์วาม
เสีย่งของพืน้ทีศ่กึษานํารอ่งโดย
พจิารณาถงึภาคสว่นสาํคญัหลาย
ภาคสว่นทีม่กีารเปิดรบัต่อภาวะ
สภาพอากาศทีผ่ดิปรกต ิและความ
เชือ่มโยงระหวา่งภาคสว่นสาํคญั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณขีองผล
สบืเน่ืองจากภาคสว่นเหล่านัน้ที่
ตอบสนองต่อสภาพอากาศที่
แปรปรวน 

ขัน้ตอนที ่1 ประเมนิพืน้ทีท่ ีม่ ี
ความเหมาะสมเพือ่เขา้สู่
กระบวนการคดัเลอืกเป็นพืน้ที่
ศกึษานํารอ่ง 
- สบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิ
ภมู ิ

- วเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละ
ลาํดบัขัน้ความเชือ่มโยงของ
ปญัหาหรอืผลกระทบกบัตวั
แปรทางภมูอิากาศของแต่ละ
กรณ ี

- จาํแนกหมวดหมูข่อง climate 
pressure หรอืภยัพบิตั ิ
ประเภทและตวัชีว้ดั และ
ประเมนิขนาดของผลกระทบ 

- จดัประชุมระดมความคดิเหน็
เพือ่ประเมนิผลกระทบในภาค
รวมของแต่ละกรณ ี

- ระบุภาคสว่นทีไ่ดร้บัผลกระทบ
และภาคสว่นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ภายใตบ้รบิทของผลกระทบนัน้ 

- รวบรวบขอ้มลูสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร ์/ ภาพถ่าย
ดาวเทยีมทีบ่ง่ชีถ้งึพืน้ที ่และ
ภาคสว่นทีถ่กูระบุไวแ้ลว้ 

- นําขอ้มลูทีไ่ดบ้รูณาการเป็น
ฐานขอ้มลูในระบบภมูิ
สารสนเทศเพือ่ใชว้เิคราะห์
ความเชือ่มโยงของขอ้มลูและ
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เพือ่ใช้
สนบัสนุนการคดัเลอืกพืน้ทีท่ ี่
เหมาะสมในขัน้ตอนต่อไป 

- คดัเลอืกพืน้ทีท่ ีเ่หมาะสมใน
เบือ้งตน้โดยพจิารณาจาก
เกณฑท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ขา้งตน้ 

ขัน้ตอนที ่1 การวเิคราะห์
ผลกระทบ/ ความเสีย่งที่
สมัพนัธก์บัปจัจยัดา้น
ภมูอิากาศชดัเจน 
- สบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลู
ทุตยิภมู ิ
- วเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละ
ลาํดบัขัน้ความเชือ่มโยงของ
ปญัหาหรอืผลกระทบกบัตวั
แปรทางภมูอิากาศของแต่ละ
กรณ ี

- จาํแนกหมวดหมูข่อง climate 
pressure หรอืภยัพบิตั ิ
ประเภทและตวัชีว้ดั และ
ประเมนิขนาดของผลกระทบ 

- คดัเลอืกพืน้ทีท่ ีเ่หมาะสมใน
เบือ้งตน้โดยพจิารณาจาก
เกณฑท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ขา้งตน้ 

- พืน้ทีเ่หมาะสมในเบือ้งตน้เพือ่
เขา้สูก่ระบวนการคดัเลอืกเป็น
พืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง จากประเดน็
ความเสีย่งสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
โดยตรงและชดัเจน ไดแ้ก่ พืน้ที่
ภยัน้ําทว่ม และพืน้ทีภ่ยัแลง้ 
ไดแ้ก่ พืน้ทีลุ่่มแมน้ํ่าเจา้พระยา
ตอล่าง (ทว่ม) และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (แลง้)  

เพือ่ประเมนิแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต
จาก Climate scenarios ในบรบิท
ของภาคสว่นสาํคญัรวมถงึประเดน็
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคมในพืน้ทีเ่พือ่วเิคราะหถ์งึ
ทศิทางทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ขัน้ตอนที ่2 คดัเลอืกตวัแทน
พืน้ทีแ่ละความพรอ้มของภาค
นโยบายและภาคประชาสงัคมที่
จะมารว่มเป็นเครอืขา่ยวจิยั 
 
- จดัประชุมระดมความคดิเหน็ 
กบัตวัแทนองคก์รและ

ขัน้ตอนที ่2 วเิคราะห์
ความสาํคญัและพลวตัทาง
เศรษฐกจิ ภาคสว่น และ
ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเดน็ความเสีย่ง 
- รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน และ
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม

- พืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อสีานตอนบน 1) ไดแ้ก่ จงัหวดั
เลย หนองบวัลาํภ ูอุดรธานี 
หนองคาย และบงึกาฬ โดยมี
จงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดั
ศนูยก์ลาง และมพีลวตัการ
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เหล่านัน้ อาจสง่ผลใหบ้รบิทของ
ความเสีย่งของภาคสว่นสาํคญั
เหล่านัน้เปลีย่นแปลงไปในอนาคต 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที่
เพือ่ประเมนิความพรอ้มของ
บุคลากรและ/องคก์รในพืน้ที ่ 

- ทบทวนและวเิคราะห์
ยุทธศาสตร ์แผนโยบาย 
หลกัการ ตลอดจนแผน
ดาํเนินการต่างๆ ดา้นการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศของหน่วยงานภาค
นโยบายในระดบัพืน้ที ่

- คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง
เพยีง 1 พืน้ที ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนที ่3 การวเิคราะห์
ประเดน็ความเสีย่งของภาคสว่น
สาํคญัทีม่กีารเปิดรบัต่อความ
แปรปรวนสภาพอากาศและ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ตลอดจนพลวตัดา้น
เศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ที่
ศกึษาทีอ่าจจะสง่ผลต่อรปูแบบ
ความเสีย่งของภาคสว่นสาํคญั
ในอนาคต 
- จดัประชุมระดมความคดิเหน็ 
กบัผูเ้ชีย่วชาญและภาคสว่น
ต่างๆ ในพืน้ที ่เพือ่การ
วเิคราะหเ์ชงิระบบและแบบ
องคร์วม  

- วเิคราะหแ์ละประเมนิความ
เสีย่งของภาคสว่นต่างๆ ต่อ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
ปจัจยัเสีย่งในอนาคต และ
ความเชือ่มโยงจากภาคสว่น
เกีย่วขอ้ง โดยอาศยัขอ้มลูตวั
แปรอากาศ  ในหลายๆ ภาพ
ฉายอนาคตของแนวทางของ
การเพิม่ขึน้ของก๊าซเรอืน

และการเปลีย่นแปลงทีผ่า่น
มา รวมทัง้ภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ความ
เสีย่งต่าง และยุทธศาสตร ์
แผนโยบาย หลกัการ 
ตลอดจนแผนดาํเนินการ 

- วเิคราะหแ์นวโน้มการ
เปลีย่นแปลงบรบิททางดา้น
เศรษฐกจิและสงัคมเบือ้งตน้ 

- วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหวา่งภาคสว่นทีเ่กีย่วเน่ือง
เชือ่มโยงกบัประเดน็ความ
เสีย่งแบบองคร์วม 

- นําผลการศกึษาวเิคราะห์
ขา้งตน้มาพจิารณาคดัเลอืก
พืน้ทีศ่กึษานํารอ่งรว่มกบั
นกัวชิาการ/ผูรู้ ้โดยใชเ้กณฑ์
ในสามขอ้แรก 

- คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง
เพยีง 1 พืน้ที ่

 
ขัน้ตอนที ่3 วเิคราะหค์วาม 
เสีย่งของภาคสว่นต่างๆ และ 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
- จดัประชุมระดมความคดิเหน็ 
กบัผูเ้ชีย่วชาญและภาคสว่น
ต่างๆ ในพืน้ที ่เพือ่การ
วเิคราะหเ์ชงิระบบและแบบ
องคร์วม  

- วเิคราะหแ์ละประเมนิความ
เสีย่งของภาคสว่นต่างๆ ต่อ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
ปจัจยัเสีย่งในอนาคต และ
ความเชือ่มโยงจากภาคสว่น
เกีย่วขอ้ง โดยอาศยัขอ้มลูตวั
แปรอากาศ  ในหลายๆ ภาพ
ฉายอนาคตของแนวทางของ
การเพิม่ขึน้ของก๊าซเรอืน

เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมคอ่นขา้งสงู ดงันัน้จงึ
พจิารณาประเดน็ปญัหา/ความ
เสีย่งโดยใชจ้งัหวดัอุดรธานี เป็น
ตวัแทนและเชือ่มโยงประเดน็
ปญัหา/เสีย่งเหล่านัน้ในกลุ่ม
จงัหวดั 

- ความพรอ้มของเครอืขา่ยวจิยั/
นกัวชิาการจากหลาย
สถาบนัการศกึษา/หน่วยงาน
ราชการในเขตพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยันครพนม 
มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
สถาบนัวจิยัและพฒันาเกษตร 
ขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ครอืขา่ยนกัวจิยั (สถาบนั
สิง่แวดลอ้มไทย โครงการ        
M-BRACE) 
เครอืขา่ยนกัวจิยัทอ้งถิน่ (สกว) 
สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 
ขอนแก่น 
- แนวโน้มสถานการณ์ความเสีย่ง
ของภาคสว่นสาํคญัต่างๆ 
รวมถงึประเดน็ทีค่วรพจิารณา
ภายใตบ้รบิทเศรษฐกจิและ
สงัคมและสภาพภมูอิากาศใน
อนาคตของกลุ่มจงัหวดัอสีาน
ตอนบน 1 และจงัหวดัอุดรธานี 
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กระจก เพือ่ทาํความเขา้ใจ
เบือ้งตน้ถงึแนวโน้มความเสีย่ง
ต่อพืน้ทีท่ ีเ่ลอืกและแผน
ยุทธศาสตรห์รอืนโยบายของ
ภาครฐัทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ที่
ศกึษาทีค่ดัเลอืก เพือ่ประเมนิ
และวเิคราะหถ์งึประเดน็การ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคม 

- สรปุความเสีย่งความเปราะบาง
ของพืน้ทีศ่กึษาภายใต้
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศและการเปลีย่นแปล
ทางเศรษฐกจิและสงัคม โดย
จดัประชุมระดมความคดิเหน็
กบัผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยั และผูรู้้
ในพืน้ที ่ในสาขาต่างๆ โดยใช้
วธิกีารสมัภาษณ์ (interview) 
หรอืจดัประชุมกลุ่มยอ่ย (focus 
group)ในพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 

กระจก เพือ่ทาํความเขา้ใจ
เบือ้งตน้ถงึแนวโน้มความ
เสีย่งต่อพืน้ทีท่ ีเ่ลอืกและแผน
ยุทธศาสตรห์รอืนโยบายของ
ภาครฐัทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ที่
ศกึษาทีค่ดัเลอืก เพือ่ประเมนิ
และวเิคราะหถ์งึประเดน็การ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม 

 
ขัน้ตอนที ่4 วเิคราะหแ์ละระบุ
ประเดน็คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเดน็ความเสีย่งและภาค
สว่นต่างๆ 
- สรปุประเดน็ความเสีย่งของ
พืน้ทีศ่กึษาภายใตแ้นวโน้มการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคม โดยจดัประชุมระดม
ความคดิเหน็ จาํนวน 2 ครัง้ 
รว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยั 
และผูรู้ใ้นพืน้ที ่(Expert 
opinion) ในสาขาต่างๆ  

เพือ่จดัทาํกรอบการศกึษาดา้นการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศของพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง 
โดยวางกรอบการวเิคราะหแ์บบ
องคร์วม และกาํหนดโจทยว์จิยัยอ่ย
เพือ่ทีจ่ะศกึษาถงึความเสีย่งของ
ภาคสว่นสาํคญัหรอืพืน้ทีย่อ่ยต่างๆ 
ในพืน้ทีศ่กึษานํารอ่งน้ี โดยคาํนึงถงึ
ประเดน็แรงกดดนัทัง้จากปจัจยั
ภมูอิากาศ และปจัจยัอื่นๆ 
(Climate and non-Climate 
pressure) ต่อภาคสว่น และ/หรอื
พืน้ทีย่อ่ยในพืน้ทีศ่กึษา และผล
สบืเน่ืองจากภาคสว่นอื่นๆ ภายใต้
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งภาคสว่น
เหล่านัน้ เพือ่นํามาวเิคราะหใ์หเ้กดิ
ยุทธศาสตรก์ารปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศในบรบิท
ของจงัหวดัและ/หรอืกลุ่ม
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

ขัน้ตอนที ่4 จดัทาํกรอบ
การศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของ
พืน้ทีศ่กึษา 
- จดัประชุมระดมความคดิเหน็
จากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่สงัเคราะห์
ผลการศกึษาของพืน้ทีนํ่ารอ่ง 
และจดัทาํชุดของโจทยว์จิยัฯ 
จาํนวน 1 ครัง้  

 
ขัน้ตอนที ่5 
นําเสนอผลการประเมนิและ
วเิคราะห ์การรบัฟงัความ
คดิเหน็จากนกัวชิาการ ภาค
นโยบาย ภาคประชาสงัคม และ
ทอ้งถิน่ ทัง้จากในพืน้ทีศ่กึษา   
(1 ครัง้) และสว่นกลาง
(กรงุเทพฯ) 

ขัน้ตอนที ่5 จดัทาํกรอบ
การศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
ของพืน้ทีศ่กึษา 
- จดัประชุมระดมความคดิเหน็
จากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่
สงัเคราะหผ์ลการศกึษาของ
พืน้ทีนํ่ารอ่ง และจดัทาํชุด
ของโจทยว์จิยัฯ จาํนวน 1 
ครัง้  

- นําเสนอผลการประเมนิและ
วเิคราะห ์การรบัฟงัความ
คดิเหน็จากนกัวชิาการ ภาค
นโยบาย ภาคประชาสงัคม 
และทอ้งถิน่ ทัง้จากในพืน้ที่
ศกึษาทีก่รงุเทพ (1 ครัง้) 

- กรอบการวจิยัการปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิ
พืน้ที:่ กรณศีกึษาจงัหวดั
อุดรธานี 

- ชุดโครงการ ซึง่ประกอบดว้ย
การศกึษาสว่นยอ่ยๆ ทีจ่ะนําผล
ทีไ่ดม้าสงัเคราะหร์วมเพือ่ให้
เหน็ความเชือ่มโยง และ
วเิคราะหถ์งึผลสบืเน่ืองขา้มภาค
สว่น เพือ่ทาํการประเมนิแนว
ทางการปรบัตวัแบบ holistic  

- หน่วยงาน/องคก์ร/นกัวจิยัทีม่ ี
ความสนใจและแสดงความ
ประสงคท์ีจ่ะ(รว่ม)ดาํเนินการ
ศกึษาวจิยัในเชงิลกึแต่ละราย
สาขา/ภาคสว่นในพืน้ทีศ่กึษานํา
รอ่งในเบือ้งตน้ 
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ภาคผนวก ข 
สรปุการประชมุระดมความคดิเหน็ 
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สรปุการประชมุการระดมความคิดเหน็ครัง้ท่ี 1 
 

เรือ่ง :  จดัทาํโจทยว์จิยัดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม 
วนัที/่เวลา : 10 พฤษภาคม 2556    09:00 น. – 16:00 น. 
สถานที ่: ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ผูจ้ดั : ศนูยว์เิคราะหว์จิยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลก 

แหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูเ้ขา้รว่ม : เครอืขา่ยนกัวจิยั นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ จาํนวน 17 ทา่น  

 
1.ท่ีมาและวตัถปุระสงคข์องการจดัประชมุ 

 ตามที ่ สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั(สกว.) ไดใ้หก้ารสนับสนุนในการจดัทําชุดโครงการวจิยัดา้น
การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศมาระยะหน่ึง ซึง่พบวา่ งานวจิยัรวมถงึองคค์วามรูท้ีไ่ดน้ัน้ยงัเป็นลกัษณะ
แบบแยกส่วนไม่สามารถนํามาสงัเคราะห์ (synthesize) ให้เป็นองค์ความรู้ในภาพรวมเพื่อนําไปใช้ประกอบการ
วางแผนนโยบายต่างๆ ได ้ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึไดร้เิริม่คดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่จดัทาํโจทยว์จิยัขึน้ โดยประกอบดว้ยหลาย
โจทย ์ทีม่หีลายๆ แง่มุม/สาขา มาประกอบกนัเป็นชุดโครงการย่อยดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 
จึงเป็นที่มาของการประชุมระดมความคิดเห็นในครัง้น้ี เพื่อหาชุดโจทย์วจิยัในเบื้องต้น และกําหนดภาคส่วน 
(stakeholder) ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึภาคนโยบายทีจ่ะเขา้มาร่วมสนับสนุนการศกึษาวจิยั หรอืนําองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก
การวจิยัในครัง้น้ีไปใชเ้พือ่การจดัทาํแผน/ยุทธศาสตรข์องจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัในประเดน็ต่างๆ ต่อไป ซึ่งทาง สกว. 
จะไดพ้จิารณาสนับสนุนทุนสําหรบัการวจิยั สําหรบันักวจิยัทัง้ในและนอกพืน้ที่เพื่อดําเนินการศกึษาวจิยัในแต่ละ
เรือ่ง และนําองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัมาสงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรูใ้นภาพรวมของพืน้ทีต่่อไป  

 เป้าหมายของการประชุมในครัง้น้ี ท้ายที่สุดจะได้ชุดโครงการวจิยัด้านการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศที่มกีารมองภาพวเิคราะห์แบบองค์รวม ที่ประกอบดว้ยชุดวจิยัย่อยในแต่ละประเดน็/สาขา รวมถึงทมี
นกัวจิยัเพือ่รว่มกนัดาํเนินการศกึษาภายใตก้ารสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  

 
2.ผลสรปุในการประชมุจากการวิเคราะหแ์ละความเหน็ของผูเ้ข้าร่วม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้แสดงความเห็นในประเดน็หลกั ได้แก่  การทบทวนบรบิททางเศรษฐกิจสงัคมและ
ผลกระทบจากปจัจยัทางภูมอิากาศในจงัหวดัอุดรธานีรวมทัง้จงัหวดัใกลเ้คยีง   และขอบเขตโจทยว์จิยั คําถามการ
วจิยัทีส่าํคญั  ตลอดจนแนวทางการพฒันาโครงการ   สรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 บริบทของจงัหวดัอดุรธานี/กลุ่มจงัหวดั: ดงัน้ี 
  2.1.1 ความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ:  มคีวามเสีย่งทีส่าํคญัคอืปญัหาเกีย่วกบัการใช้

น้ําโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ทัง้น้ําท่วมและภยัแล้งซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณฝนโดยตรง ทัง้น้ี มเีน้ือที่ทํา
การเกษตรจํานวนมาก พชืเศรษฐกจิสาํคญัหลายชนิด คุณสมบตัดินิเป็นอุปสรรคต่อการใหผ้ลผลติทีด่ ี (ดนิทราย  
ดนิเคม็)  และสว่นมากเป็นเกษตรกรรายยอ่ยทีม่ขีอ้จาํกดัสงูในการจดัเตรยีมความพรอ้มเพือ่การปรบัตวั  

  2.1.2 แนวโน้มการพฒันาและการเปลีย่นแปลงของภาคสว่นต่างๆ : ปรากฏแนวโน้มการเพิม่ขึน้
ของการผลติพชืโรงงาน พชืพลงังาน (อ้อยและมนัสําปะหลงั) ในขณะที่พชือาหารโดยตรง เช่น ขา้ว มแีนวโน้ม
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ลดลง   มแีนวโน้มของการขยายตวัของพืน้ทีโ่รงงานอุตสาหกรรมและเขตเมอืงตามการพฒันาโครงข่ายระบบการ
ขนส่งและการคมนาคม  ในดา้นประชากรและแรงงาน  เริม่เพิม่สดัส่วนผูสู้งอายุและการเคลื่อนยา้ยแรงงานออก
นอกภาคเกษตรอย่างต่อเน่ือง   รูปแบบการดําเนินชวีติเป็นลกัษณะของสงัคมประเทศตะวนัตกและเป็นลกัษณะ
ของสงัคมเมอืงซึ่งอาศยัระบบการจา้งแรงงานและการบรโิภค  ทําใหค้่าครองชพีเพิม่สงูขึน้ในขณะทีค่วามสามารถ
ในการผลติไมไ่ดเ้พิม่ตามไปดว้ย  

2.2 โจทยแ์ละคาํถามการวิจยั จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ซึ่งเป็นปญัหาสาํคญัของจงัหวดัอุดรธานี 3 
เรือ่งหลกั ไดแ้ก่ ทรพัยากรน้ํา การเกษตร และการพฒันาชุมชนเมอืง ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

 
โจทยวิ์จยั คาํถามการวิจยั 

1.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการน้ํา
ระหวา่งภาคสว่นภายใตบ้รบิทของการ
พฒันาและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

1.การพฒันาและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศสง่ผลสบืเน่ืองต่อพืน้ที่
น้ําทว่มขงัอยา่งไร? 
2.การพฒันาและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศสง่ผลสบืเน่ืองต่อความ
ตอ้งการน้ําของภาคสว่นต่างๆ ในพืน้ทีย่อ่ยต่างๆ อยา่งไร 
(อุตสาหกรรม การคา้ ทอ่งเทีย่ว-บรกิาร ขนสง่ ประชากร นาปรงั 
ออ้ย หญา้ชา้ง-Napier) 
3.การจดัสรร/จดัหา และกระจายน้ําทีเ่หมาะสม (ชลประทาน ประปา 
ฯลฯ) ในทุกระดบัพืน้ที ่(ชุมชน อปท. จงัหวดั) 
4.การพฒันาแหลง่น้ําทดแทน/เสรมิ/แหลง่น้ําเสือ่มโทรมเดมิ เชน่ 
แหลง่น้ําชุมชนขนาดเลก็ 
5.ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการบรหิารจดัการ
น้ําระดบัทอ้งถิน่/ฟารม์ขนาดเลก็ (ความรูก้ารจดัการ การบรหิาร
การเงนิ) 
6.ทบทวนองคค์วามรูท้อ้งถิน่/ภมูปิญัญา และ coping capacity ต่อ 
future climate change (ใชไ้ดห้รอืไม ่ตอ้งปรบัปรุง เพิม่เตมิอะไร) 
7.การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ + land use change/management  
จะมผีลต่อปรมิาณและคุณภาพน้ําตน้ทุนอยา่งไร 
8.PES หรบัชมุชนพืน้ทีต่น้น้ํา 
9.ทบทวนแผนบรหิารจดัการน้ํา ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ (เชน่ Gap analysis คงทน-ยัง่ยนื) 

2.การกาํหนดเขตความเหมาะสมการ
ปลกู 5 พชืเศรษฐกจิ (ขา้ว ขา้วโพด มนั
สาํปะหลงั ยางพารา ออ้ย) ในอนาคต
ภายใตแ้นวนโยบายZoning + บรบิทของ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการ
ปรบัตวัทีเ่กีย่วกบัอนาคตยาวไกล จบั
ตอ้งไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

1.การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศจะมผีลต่อการแพรก่ระจายดนิเคม็ และ
ชุมชน อยา่งไร และสามารถกาํหนดพืน้ทีเ่สีย่งไดห้รอืไมอ่ยา่งไร (ม ี
knowledge gap หรอืไม)่ ภายใต ้Zoning (จะกระทบต่อพชืทีป่ลกูอยู ่
หรอืทีว่างแผนจะปลกู) รวมทัง้แผนพฒันาแหลง่น้ําทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น
ปจัจุบนั และขอ้เสนอแนะทางออก-ทางเลอืก-action เพือ่ลดความ
เสีย่ง 
2.ความเหมาะสมของการเพาะปลกูพชืในพืน้ทีล่าดชนั (Soil erosion, 
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โจทยวิ์จยั คาํถามการวิจยั 
(ระบบเกษตรขนาดใหญ่-ตาํบล-อาํเภอ, 
multiple farm type) 

soil fertility) ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (scenario  hot 
spot) 
3.ยทุธศาสตรก์ารหาพชืทางเลอืกในพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมกบัพชืเดมิ 
ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (คุณภาพทรพัยากรผลติ 
คุณภาพ/ปรมิาณน้ํา ความตอ้งการตลาดทีจ่ะเปลีย่นไป-scenarios) 
4.Future alternative land use patterns ทีเ่หมาะสมภายใตบ้รบิท
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ  GPP structure (Productivity & 
production fluctuation) 
5.บรบิทต่างๆ ในขอ้ 1-4 จะมผีลต่อความเสีย่งดา้น livelihood 
security (ความมัน่คงอาหาร เศรษฐกจิ ครวัเรอืน) + resources 
requirement ของชุมชน/เกษตรกร ประเภทต่างๆ และจะนําไปสูก่าร
บรหิารจดัการความเสีย่งในอนาคตอยา่งไร 

3.การวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้น
กายภาพ-ภาคสว่น และยทุธศาสตรก์าร
ปรบัตวัภายใตแ้รงผลกัดนัของการพฒันา
ระดบัภมูภิาค และประเทศ ในบรบิทของ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของชุมชน
เมอืงและพืน้ทีร่อบเมอืง 

1.ทบทวนกลไก บทบาท หน้าที ่ผลการดาํเนินงาน - ถอดบทเรยีน 
เพือ่ทาํความเขา้ใจหน่วยงานนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
เสีย่ง (ทาํใหเ้กดิความเสีย่งต่อภาคสว่นอื่น, บรหิารจดัการความเสีย่ง
ทีเ่กดิขึน้/ในสว่นทีร่บัผดิชอบ) ในชุมชนเมอืงและพืน้ทีร่อบเมอืง 
2.ทบทวนกลไก และความเหมาะสม ของการตอบสนองต่อความ
เสีย่ง ณ ปจัจุบนั (actual actions respond to risk) ภายใตบ้รบิท
เศรษฐกจิ-สงัคม และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในอนาคต 
3.ความเสีย่งดา้นกายภาพของพืน้ทีต่่างๆ ในชุมชนเมอืงและพืน้ที่
รอบเมอืง จากการพฒันาเมอืง + การพฒันาภาคสว่นอื่นๆ + การ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
4.ความเสีย่งของกลุม่สงัคมต่างๆ ในพืน้ทีเ่สีย่ง (ขอ้ 2) จากการ
พฒันาเมอืง + การพฒันาภาคสว่นอื่นๆ + การเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ 
5.การปรบัตวัของกลุม่สงัคมในขอ้ 3 (ยทุธศาสตร ์ทางเลอืก  
enabling factors, critical success factors เชน่ เตรยีมแผน เตรยีม
ความพรอ้ม) 

4.หารปูแบบการสือ่สารทีเ่หมาะสม 
(อะไร ระหวา่งใคร เพือ่อะไร ดว้ยวธิกีาร
อยา่งไร) โดยเฉพาะในเรือ่งการ 
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2.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ : การพฒันาโครงการเพือ่ใหเ้กดิความกา้วหน้าและบรรลุวตัถุประสงคจ์ากประสบการณ์
ของผูเ้ขา้รว่ม   ควรพจิารณาหลกัการ ดงัน้ี 

  2.3.1 ควรจดัทําโครงการ 2 ลกัษณะ คอืศกึษาประเดน็ทีม่ผีูส้นใจและลงมอืปฏบิตัอิยู่แลว้และ
ประเดน็ทีค่ณะผูเ้ชีย่วชาญ /คณะทาํงานเลง็เหน็วา่มคีวามจาํเป็นเร่งด่วน แมจ้ะไมม่ผีูล้งมอืปฏบิตัใินระดบัทอ้งถิน่ก็
ตาม   ทัง้น้ี ควรกําหนดระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี เพราะต้องอาศยักระบวนการสื่อสาร การใหค้วามรู ้และรอ
พฒันาการของบุคคลและองคก์รในพืน้ทีโ่ครงการ 

  2.3.2 ควรยดึการกําหนดผูท้ํางาน/ประสานงานในแต่ละภาคส่วน/แต่ละระดบัทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีอ่ยู่
ประจาํในพืน้ที ่มแีนวโน้มการโยกยา้ยในระดบัตํ่า ทัง้น้ี เพือ่ความต่อเน่ืองของการพฒันางาน 

  2.3.3 ควรแสดงผลลพัธ์จากการพฒันาโครงการต่อผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัในแต่ละสาขา
เศรษฐกจิใหช้ดัเจน เพือ่สือ่สารถงึประโยชน์ของการดาํเนินงานดา้นการปรบัตวัใหเ้ป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ 

2.4 การนัดหมายประชุมครัง้ต่อไป :  กําหนดจดัการประชุมครัง้ที ่2 วนัที ่7 มถุินายน 2556 โดยจะ
ประสานผูส้นใจเขา้รว่มใหก้วา้งขวางขึน้ 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ภาคส่วนต่างๆ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวางยุทธศาสตรจ์งัหวดั ใน
ประเด็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรพัยากรน้ํา การเกษตร และการพฒันาชุมชนเมอืง รวมถึงเครอืข่ายนักวชิาการ 
นกัวจิยั รวมถงึภาคประชาสงัคมในพืน้ที ่
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รายนามผูเ้ข้าร่วมประชมุระดมความคิดเหน็ 
วนัที ่10 พฤษภาคม 2556 
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1. รศ.ดร.อรรถชยั จนิตะเวช  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
2. ดร.วเิชยีร เกดิสขุ    มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
3. ดร.โสรจัจ ์ประวณีวงศว์ฒุ ิ  มหาวทิยาลยันครพนม 
4. อ.กฤษฎา นามบุญเรอืง   มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
5. อ.ดารนิทร ์ลว้นวเิศษ   มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
6. คุณพชัรนิทร ์ไชยรบ   ผูป้ระสานงานวจิยัทอ้งถิน่ สกว หนองคาย 

สถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน จ.หนองคาย 
7. อ.พภิพ หสัสา    สถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน จ.หนองคาย-บงึกาฬ 
8. คุณพสิทุธิ ์ศาลากจิ   ผูอ้าํนวยสาํนกังานพฒันาทีด่นิ เขต 5 ขอนแก่น 
9. นายชนิภทัร พรนิมติร   นกัวชิาการเกษตรปฏบิตักิาร สถานีพฒันาทีด่นิอุดรธานี 
10. นายวรศกัดิ ์ศรภีฒันพรหม  เจา้พนกังานอาวโุส สถานีพฒันาทีด่นิหนองบวัลาํภู 
11. นางสาวทณัฑกิา มงุคุณคาํชาว  นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ สถานีพฒันาทีด่นิหนองคย  
12. นางสาวขวญัเรอืน ยอดคาํ   เจา้ทีว่ชิาการ มลูนิธสิิง่แวดลอ้มไทย 
13. อ.สภุร ีสมอนา    ศนูยพ์ฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง  

สถาบนัพระปกเกลา้จงัหวดัอุดรธานี 
14. ดร.พนมศกัดิ ์พรหมบรุมย ์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
15. นายศุภกร ชนิวรรโณ   SEA START RC และ 

ผูป้ระสานงานชุดโครงการดา้นการปรบัตวัต่อภมูอิากาศ สกว. 
16. นางสาวจรยิา ฐติเิวศน์   SEA START RC 
17. นายนพรตัน์ กายเพชร   SEA START RC 
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ภาพบรรยากาศการประชมุระดมความคิดเหน็ 

การจดัทาํโจทยว์จิยัดา้นการปรบัตวัต่อภมูอิากาศ ดว้ยแนวทางบรูณาการเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม 
วนัที ่10 พฤษภาคม 2556    09:00 น. – 16:00 น. ณ ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
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สรปุการประชมุการระดมความคิดเหน็ครัง้ท่ี 2 
 
เรือ่ง : การพฒันาโจทยว์จิยัดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วมพืน้ทีนํ่า

รอ่ง จงัหวดัอุดรธานี 
วนัที/่เวลา : 7 มถุินายน 2556    09:00 น. – 16:00 น. 
สถานที ่: หอ้งประชุม 1 อาคารศนูยว์ทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ผูจ้ดั :  ศนูยว์เิคราะหว์จิยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลก 

แหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูเ้ขา้รว่ม : รวม 51 คน ไดแ้ก่ 

- รองผูว้า่ราชการจงัหวดัอุดรธานี (นายชยพล ธติศิกัดิ)์ 
- ภาคสว่นราชการ จาํนวน 26 ทา่น 
- เครอืขา่ยนกัวจิยั นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่าง จาํนวน 16 ทา่น 
- สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั จาํนวน 2 ทา่น 
- คณะวจิยั จาํนวน 6 ทา่น 
 

ประเดน็ท่ีได้จากการประชมุระดมความคิดเหน็ 

1.ประเดน็ด้านการบริหารจดัการทรพัยากรน้ํา 
1. การประเมนิความเสีย่งของภาคสว่นและพืน้ทีชุ่มชนเมอืงต่อน้ําทว่ม  
2. การทบทวนแผน/ยุทธศาสตร์บรหิารจดัการน้ํา/ขอ้กฎหมายและนโยบายภาครฐั (ระยะสัน้-ยาว) ภายใต้
บรบิทของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

3. การประเมนิความตอ้งการน้ําของภาคส่วนต่างๆ เพื่อการจดัสรร/จดัหาและกระจายน้ําที่เหมาะสมในทุก
ระดบัพืน้ที ่รวมถงึการพฒันาแหลง่น้ําทดแทน และการบรหิารจดัการน้ําสว่นเกนิ 

4. การประเมนิขดีความสามารถในการรบัมอืของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศจากองคค์วามรูท้อ้งถิน่/
ภมูปิญัญา 

5. การศกึษาปรมิาณและคุณภาพน้ําตน้ทุนภายใตก้ารใชป้ระโยชน์และการจดัการทีด่นิรปูแบบต่างๆ 
6. การศกึษารูปแบบและแนวทางของการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัชุมชนพืน้ทีลุ่่มน้ําเพื่อการบรกิารระบบนิเวศ 

(Payment for Ecosystem Service, PES) เชงิพืน้ทีห่ลายระดบัลุม่น้ํา 

2.ประเดน็ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเกษตร  
1. การประเมนิและศกึษารูปแบบการจดัการการแพร่กระจายดนิเคม็และความเสีย่งต่อระบบเกษตรจากการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคต 

2. การประเมนิความเสีย่งในมติดิา้นต่างๆ ของระบบการปลกูพชืจากนโยบาย Zoning 
3. การประเมนิความเสีย่งต่อการชะล้างพงัทลายและเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ดนิ ของการเพาะปลูกพชืใน
พืน้ทีล่าดชนั 

4. การศกึษาพชืทางเลอืก/ทดแทนทีเ่หมาะสมกบัทรพัยากรการผลติ (ดนิและน้ํา) และความตอ้งการตลาดใน
อนาคต  
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5.การศกึษารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มต่ีอ
โครงสรา้งผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 

3.ด้านการวางแผนจดัการผงัเมืองและชมุชนเมือง 
1.การทบทวนผงัเมอืง และแผนพฒันาเมอืง/ชุมชน เพือ่ประเมนิความเสีย่งของชุมชนเมอืงและพืน้ทีร่อบเมอืง 
2.การประเมนิความเหมาะสมของการจดัการความเสีย่งน้ําทว่มของชุมชนเมอืง 
3.การศกึษาแนวทางการวางผงัเมอืงและแผนพฒันาเมอืง เพือ่ลดความเปราะบางของชุมชนเมอืง/ชุมชนรอบ
เมอืงจากปญัหาน้ําทว่มในอนาคต 

4.ประเดน็โจทยวิ์จยั การพฒันาเครื่องมือ ระบบสนับสนุนเพ่ิมเติม 
1. การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อเศรษฐกจิในระดบัครวัเรอืนและระดบัจงัหวดั 
2. การประเมนิความเสีย่งและการเตรยีมความพรอ้มเพือ่จดัการรบัมอืกบัภยัพบิตัดินิโคลนถลม่ 
3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลและองค์ความรูเ้พื่อสนับสนุนการควบรวมการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเขา้กบั
การจดัทาํแผนจงัหวดั 

4. การพฒันารปูแบบและเครือ่งมอืสนบัสนุนเพือ่การสือ่สารแนวคดิการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 
ทีเ่ป็นการมองกรอบเวลาระยะยาวและหลากหลายภาพอนาคต 

5. การพฒันาฐานขอ้มลูโครงการบรหิารจดัการน้ําระดบัจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
 
ทัง้น้ีแนวทางการประสานความรว่มมอืในการดาํเนินงานร่วมกนัในพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัไดเ้สนอ

ประเดน็เพือ่พจิารณาดงัน้ี 
 กลไกลการทาํงานแบบ ABC ทาํงานในระดบัพืน้ที ่มโีจทยว์จิยัพืน้ที ่โดยมวีธิกีารทาํงาน คอื ก) มขีอ้มลู 

ขอ้เทจ็จรงิของพืน้ที ่ข.มกีารทาํงานกบัภาค ี/ เครอืขา่ยจงัหวดั (สว่นราชการ นกัวชิาการ ภาคประชา
สงัคม) และ ค) มกีลไกของจงัหวดัและมกีารประชุมรว่มกบัหน่วยงานเป็นประจาํ 

 ประเดน็ศกึษาวจิยัอาจดาํเนินการในหน่วยพืน้ทีศ่กึษาระดบัระดบัจงัหวดั หรอืระดบัลุม่น้ํา และ/หรอืระดบั
ชุมชน แลว้นํามาสงัเคราะหร์วมเป็นระดบัจงัหวดั 

 ควรมกีารจดัทาํขอ้มลูยอ้นหลงั (time line) เป็นอยา่งไร บรบิท (context) เป็นอยา่งไร และตอนน้ีมกีาร
เปลีย่นไปอยา่งไร 

 ควรจดัทาํ MOU ระหวา่งจงัหวดักบั สกว. โดยมเีงือ่นไขใหท้าง สกว เขา้ไปเป็นบอรด์ในคณะกรรมการ
บรหิารจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดั และตัง้เป็นคณะทาํงานวชิาการจงัหวดั รวมถงึคดัสรรคนทีเ่กีย่วขอ้งมา
ทาํงานใหค้รอบคลุมทุกมติ ิ(social problem) และมกีารนําเสนอต่อสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง 

 ควรมกีลไกชดัเจน ควรมคีวามต่อเน่ือง และ ควรมเีวทแีลกเปลีย่น (เพือ่ทาํความเขา้ใจในเรือ่งการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ) 
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ภาพบรรยากาศการประชมุระดมความคิดเหน็ 
การพฒันาโจทยว์จิยัดา้นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม 

พืน้ทีนํ่ารอ่ง จงัหวดัอุดรธานี 
วนัที ่7 มถุินายน 2556 เวลา 09:00 น.–16:00 น.  

ณ หอ้งประชุม 1 อาคารศนูยว์ทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 

 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัอุดรธานี (นายชยพล ธติศิกัดิ)์ รว่มเป็นประธานและกลา่วเปิดการประชุม 
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อาํนวยฝา่ยสวสัดภิาพสาธารณะ (คุณสปุราณ ีจงดไีพศาล) ตวัแทนจากสาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั และ 

ผูป้ระสานงานชุดโครงการการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (สกว) (คุณศุภกร ชนิวรรโณ) 
 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุมจากภาคสว่นต่างๆ ในจงัหวดัอุดรธานี (หน่วยงานราชการ นกัวชิาการ และภาคประชาชน) 
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ตวัแทนคณะวจิยั: คุณจรยิา ฐติเิวศน์ นําเสนอประเดน็ปญัหาสาํคญัของจงัหวดัอุดรธานีทีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูอิากาศ 

 
ตวัแทนคณะวจิยั : ดร.พนมศกัดิ ์พรหมบุรมย ์ดาํเนินการระดมความเหน็จากผูเ้ขา้รว่มประชุมต่อประเดน็โจทยว์จิยั 
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ตวัแทนจากเครอืขา่ยนกัวชิาการกาํลงัใหค้วามเหน็ต่อผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะต่อโจทยว์จิยั 

 
คุณศุภกร ชนิวรรโณ ตอบขอ้ซกัถามต่อผูเ้ขา้รว่มประชุม 
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สรปุการประชมุนําเสนอผลงานต่อผูท้รงคณุวฒิุและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 

เรือ่ง :  การนําเสนอผลงานโครงการ “การประเมนิและวเิคราะหแ์นวโน้มความเสีย่งของพืน้ทีศ่กึษานําร่อง
ในบรบิทของจงัหวดัต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเพื่อจดัทํากรอบ
การศกึษาดา้นการปรบัตวัต่อภมูอิากาศเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม: 

วนัที/่เวลา : ศุกรท์ี ่9 สงิหาคม 2556    09:00 น. – 12:00 น. 
สถานที ่: หอ้งประชุม 1 ชัน้ 14 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
ผูเ้ขา้รว่ม : ผูท้รงคุณวฒุ ิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จาํนวน 18 ทา่น  
 
1. วตัถปุระสงคก์ารประชมุ  

เพื่อนําเสนอผลการดาเนินงานของโครงการ และเพื่อใหน้ักวจิยัไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็และ
มมุมองงานวจิยั กบัผูท้รงคุณวฒุแิละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
2. การนําเสนอ  

โครงการวจิยัน้ีเป็นการศกึษาการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศแบบบูรณาการเชงิพืน้ทีแ่บบองค์
รวม โดยการคดัเลอืกจงัหวดันํารอ่งทีม่ศีกัยภาพในการดาํเนินงาน รวมทัง้คน้หาประเดน็สาํคญัของพืน้ทีท่ีค่วรทาํ
การประเมนิความเสีย่งและเตรยีมการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตของภาคสว่นต่างๆ แลว้จดัทาํเป็นกรอบ
การศกึษาสาหรบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย การนําเสนอประกอบดว้ย  

2.1 เกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานาร่อง จดัทาขึน้เพื่อมุ่งเน้นประเดน็ความเสีย่ง/ ผลกระทบทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นภมูอิากาศทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ ภยัแลง้ และน้าทว่ม โดยการทบทวนเอกสาร วเิคราะห ์ผนวก
กบัขอ้คดิเหน็ของผูท้รงคุณวฒุ ิประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์4 ขอ้ สรุปไดด้งัน้ี  

1) เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบและมคีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีช่ดัเจน  
2) มแีนวโน้มการพฒันาและการเปลีย่นแปลงของภาคสว่นเกษตร เศรษฐกจิ และสงัคมทีเ่หน็ไดช้ดั  
3) การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ทาใหเ้กดิ issue of concern ทีห่ลากหลายเกีย่วกบับรบิทของความเสีย่ง

ของภาคสว่นต่างๆ ทีเ่ปลีย่นไปภายใตก้ารเปลีย่นแปลงในอนาคต  
4) มอีงคค์วามรูเ้ดมิ นกัวจิยัทีใ่หค้วามสนใจ และมคีวามรว่มมอืจากภาคต่ีางๆ ในพืน้ที ่ 

2.2 ผลการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษานําร่อง การประเมนิความเสีย่งปจัจุบนัของพืน้ทีนํ่าร่อง และแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงของความเสีย่งในอนาคต  

จากหลกัเกณฑข์า้งตน้ โครงการวจิยัไดท้าํการคดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายในกลุ่มจงัหวดัอสีานตอนบน 1 
เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบสภาวะอากาศรุนแรงทัง้น้ําท่วมและน้ําแลง้, สง่ผลกระทบชดัเจนในหลายภาคสว่น และ
เป็นพืน้ทีท่ีม่แีผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และการพฒันาสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในบรบิทต่างๆ ของพืน้ทีอ่ย่าง
ชดัเจนซึง่ไดค้ดัเลอืก จ.อุดรธานี เป็นพืน้ทีศ่กึษานํารอ่ง  

ปจัจุบนัจงัหวดัอุดรธานี มคีวามเสีย่งต่อภยัแลง้ ฝนทิง้ช่วง โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่ประสบภยัแลง้ซํ้าซาก 
1-3 ครัง้ต่อปี มคีวามเสีย่งต่อน้ําท่วมขงัสงูในช่วงเดอืนกรกฎาคม–กนัยายน ประกอบกบัมแีนวโน้มอุณหภูมใิน
อนาคตเพิม่สงูขึน้ ระยะเวลาอากาศรอ้นในรอบปีจะยาวนานขึน้ ในขณะทีป่รมิาณฝนรวมรายปีมแีนวโน้มสงูขึน้ 
ความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมริะหวา่งปีสงูขึน้ สง่ผลใหภ้ยัแลง้ และน้ําท่วมมคีวามถีแ่ละความรุนแรงมากขึน้ 
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การสญูเสยีผลผลติจากสภาพอากาศแปรปรวนเกดิขึน้บ่อยครัง้มากขึน้ ปญัหาดนิเคม็ทวคีวามรุนแรงและขยายวง
กวา้งมากขึน้  

2.3 กรอบการวจิยัการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศเชงิพืน้ที ่ ทีโ่ครงการไดเ้สนอในครัง้น้ี แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย  

ระยะที ่1 การศกึษาทางดา้นกายภาพ (Physical impact assessment)  
ระยะที ่2 การประเมนิความเสีย่งและแนวทางการปรบัตวัรายภาคสว่น (Risk & Adaptation 

assessment)  
ระยะที ่3 การวเิคราะหแ์นวทางการปรบัตวัแบบองคร์วม (Holistic view) และการสงัเคราะห์

(Synthesis) องคค์วามรูแ้ละเสนอขอ้เสนอเชงิยทุธศาสตรก์ารปรบัตวั  
ครอบคลุมการศกึษา ใน 3 ประเดน็ คอื  

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อทรพัยากรน้าและแนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต ประกอบดว้ย  

1) การทบทวนสถานการณ์และการจดัการความเสีย่งปจัจุบนัทัง้ทีเ่กดิขึน้จากความผนัผวนของ
สภาพอากาศ และความกดดนัดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม ในเรื่อง การจดัหา/จดัสรรน้ําตามความ
ตอ้งการของภาคสว่นต่างๆ และการรบัมอืกบัภยัแลง้  

2) การวเิคราะห์ผลกระทบและการประเมนิความเสีย่งในอนาคตในเรื่องการเปลีย่นแปลงปรมิาณ
น้ําท่า/ น้ําผวิดนิ ความเพยีงพอของน้ําต่อความตอ้งการใชน้ํ้าในอนาคต และความสามารถใน
การจดัการภยัแลง้ภายใตเ้งือ่นไขอนาคต  

3) การวเิคราะหแ์นวทางการปรบัตวัในอนาคต เน้นในเรื่อง การพฒันาแหล่งน้า การจดัสรรน้ํา
ระหวา่งภาคสว่น และการเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํ้า  

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อภาคสว่นเกษตรและแนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต ประกอบดว้ย  

1) การทบทวนผลผลติพชืรายพืน้ทีเ่พื่อประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งในการขาดแคลนทรพัยากรการผลติที่
เหมาะสม ดา้นความพอเพยีงของน้ําและสภาพปญัหาดนิเคม็ และการวเิคราะหก์ารปลกูพชืที่
เหมาะสมกบัพืน้ที ่ (zoning) โดยพจิารณาในดา้นผลกระทบจากการผนัผวนของภูมอิากาศ ผล
จากดา้นนโยบาย และความตอ้งการของตลาด  

2) การวเิคราะหผ์ลกระทบและประเมนิความเสีย่งในอนาคต ในเรื่องของการเปลีย่นแปลงผลผลติ 
ความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พาะปลกูภายใตเ้งือ่นไขอนาคต รปูแบบ/ระบบการผลติทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป และความตอ้งการน้าของภาคเกษตรในอนาคต  

3) การวเิคราะหแ์นวทางการปรบัตวัในอนาคต เน้นในเรื่อง เขตความเหมาะสมของการปลูกพชื 
(zoning) การจดัสรร/จดัหาทรพัยากรการผลติ และระบบการผลติทีใ่ชน้้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชุมชนและแนวทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต ประกอบดว้ย  

1) การทบทวนสถานการณ์และการจดัการความเสีย่งของชุมชนเมอืง โดยพจิารณาจากปจัจยัดา้น
ความผนัผวนของสภาพภูมอิากาศ และการเตบิโตของเมอืง เน่ืองจากปจัจยัอื่นดา้นสงัคม เช่น 
AEC เป็นตน้  
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2) การวเิคราะหผ์ลกระทบและประเมนิความเสีย่งในอนาคต เช่น รูปแบบความเสีย่งน้ําท่วมใน
อนาคต (ขนาดและความถี)่ พืน้ทีเ่สีย่งในอนาคต การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและสิง่
ปลกูสรา้ง ตลอดจนประสทิธภิาพของการจดัการน้าทว่มในปจัจุบนัภายใตเ้งือ่นไขอนาคต  

3) การวเิคราะหแ์นวทางการปรบัตวัในอนาคตดา้นผงัเมอืงและแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ สิง่ปลูก
สรา้งทีเ่หมาะสม และการวางแผนโครงสรา้งสาธารณะ (ถนน ทางระบายน้ํา)  

 
3. ข้อคิดเหน็ผูท้รงคณุวฒิุ  

ผูท้รงคุณวฒุมิขีอ้คดิเหน็ต่างๆ ดงัน้ี  
1) Approach ของการวจิยั  
 เน่ืองจากการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นเรื่องในอนาคต การที่จะทําให้

ผูบ้รหิารและประชาชนในพืน้ทีเ่ขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงและเหน็พอ้งตอ้งกนั อาจทาํไดโ้ดยการฉาย
ภาพในอนาคตทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม  

 การผลกัดนัและขบัเคลื่อนที่ย ัง่ยนื การผลกัดนัผ่านแกนวชิาการในทอ้งถิน่มสี่วนสําคญั เช่น 
ปราชญ์ชาวบา้น และหน่วยงานทอ้งถิน่  

 การทาํความเขา้ใจเรือ่งการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตของประชาชน ควรเริม่จากการทาํ
ความเขา้ใจถงึการปรบัตวัทีม่มีาตัง้แต่อดตี-ปจัจุบนั เช่นในดา้นวฒันธรรม และวถิชีวีติก่อน แลว้จงึ
นําความรูเ้รือ่งการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต และการสรา้งความตระหนักถงึการปรบัตวั
ในอนาคตเพิม่เตมิ  

 Stakeholder ทีส่าํคญัในการศกึษาคอื ประชาชนในพืน้ที ่ 
 การสือ่สารผา่นช่องทางต่างๆ เช่น สือ่มวลชนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์ และการจดัเวที

สาธารณะ จะชว่ยสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนได ้ 
2) โจทยว์จิยั  
 ประเดน็การศกึษาดา้นผงัเมอืงทีอ่ยากใหม้กีารศกึษาคอื การศกึษาถงึ Critical Infrastructure 

เปรยีบเทยีบกบัฐานคดิในปจัจุบนั เพือ่วเิคราะหถ์งึวกิฤตขิองผงัเมอืง  
 ประเดน็ Scenarios ควรจะแสดงใหเ้หน็ใน 2 ทางเลอืก (ตามหลกัคดิ Possibility Production 

Frontier) เชน่ 
- สดัสว่นกจิกรรม Agriculture & Urban เทา่เดมิ  
- สดัสว่นกจิกรรม Agriculture & Urban เปลีย่นแปลง เช่น บรเิวณเมอืงเพิม่ขึน้, พืน้ทีเ่กษตร 

หรอืมลูคา่สนิคา้การเกษตรลดลง เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะสง่ผลอยา่งไร  
 การประเมนิ Total Water Supply เปรยีบเทยีบกบั Total Demand for Water(ลาํน้ําหว้ยหลวง)  
 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ การสมมต ิ Statement of Problem ขึน้ ตวัอย่างคอื ในอนาคตพืน้ที่

การเกษตรลดลง แต่พืน้ทีเ่มอืงเพิม่ขึน้ โจทยว์จิยัคอื  
- ผงัเมอืงจะทําอย่างไร (การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ําท่วมและภยัแลง้ หรอื

การลงทุนโครงการผนัน้ํา ฯลฯ)  
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- รายไดจ้ากการเกษตรกรรมจะเป็นอยา่งไร (เมือ่รายไดล้ดลงในอนาคต อาจตอ้งมกีารปรบัปรุง
หรอืเลอืกพชืใหเ้หมาะสม หรอืรายไดใ้นอนาคตเพิม่ขึน้ เมือ่ราคาผลติเพิม่ขึน้แต่ปรมิาณการ
ผลติลดลง)  

- ชุมชนเมอืงจะเดอืดรอ้นอย่างไร (การออกแบบบา้นใหป้ระหยดัพลงังาน/น้ํา และการรองรบั
น้ําฝน ฯลฯ)  

 การมโีจทยว์จิยัเกีย่วกบัการสรา้ง Promising Plan ในระยะยาว โดยการตัง้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็น 
Stakeholder ทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัปญัหาในระยะยาว เพื่อหวงัผลในการผลกัดนั Policy ในระดบั
จงัหวดั (หลกัคดิคอื Policy Economics)  

3) การใชป้ระโยชน์งานวจิยั  
 การนาผลงานวจิยัไปใชใ้นการผลติสือ่เพือ่สรา้งความรู ้ความตระหนัก ทีเ่หมาะสมสาหรบัคนในแต่

ละระดบั  
 การพฒันาผลงานวจิยัไปสู่ขอ้เสนอเชงินโยบาย หรอื แผนปฏบิตัริะดบัทอ้งถิน่ ดว้ยการพฒันา
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