
โครงการวิจัยเพือ่
สร้างองค์ความรู้

การปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ
กรณีศึกษา

จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวง

สนับสนุนโดย 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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 องค์ความรูใ้นด้านการวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศน้ี

ยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด โดยเฉพาะในเรื่องของการมองภาพเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

(Holistic view) ส�าหรับพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยหลายภาคส่วนซึ่งมี

ความเชื่อมโยงระหว่างกัน โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีและลุ ่มน�้าห้วยหลวงน้ี

เป็นการริเริ่มพัฒนาองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือศึกษาความเส่ียงของภาค

ส่วนต่างๆ จากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยค�านึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านภูมิอากาศและด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นพ้ืนฐาน 

และหาข้อสรุปเพ่ือน�าเสนอแนวทางการปรับตัวต่อภาคนโยบายเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

สร้างความยืดหยุ่นและความมัน่คงยืนยงของของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ีศกึษา ตลอดจน

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาต่างๆ ต่อสถานการณ์ในอนาคต

โครงการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้
การปรับตัวต่อ

การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวง
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อุดรธานีกับความเสีย่ง
จากสภาพอากาศแปรปรวน

 ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยหลวง เผชิญกับความเสี่ยงที่

เป็นผลจากความแปรปรวนสภาพอากาศ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากมุมมองของภาคส่วนส�าคัญดังนี้

 เขตเทศบาลนครอุดรธานีและพ้ืนที่โดยรอบจัดว่ามีความเสี่ยง

จากภาวะน�้าท่วมเป็นประจ�า เน่ืองจากปริมาณฝนตกหนักในเขตเมืองและ

พ้ืนที่รอบเมืองซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่ม รวมถึงพ้ืนที่ท่ีอยู่ติดล�าน�้าสายหลักซึ่งเกิดน�้า

เอ่อล้นตลิ่งในยามที่ฝนตกหนัก ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน�้าจากพื้นที่สูงทาง

ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนั้น การพัฒนาท่ีก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้าง

ต่างๆ ซึ่งรวมถึงโครงข่ายถนนบางส่วนก็เป็นอุปสรรคต่อการระบายน�้าใน

กรณีที่ที่เกิดฝนตกหนัก

 การเกษตรในจังหวัดอุดรธานีเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพ

อากาศท่ีไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตหลายประการ 

ทั้งในด้านความผันผวนของปริมาณน�้าเพ่ือการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะ

การขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนั้นพื้นที่ดินเค็มซึ่งครอบคลุมเกือบ

ครึ่งหน่ึงของจังหวัดอุดรธานีก็เป็นปัญหาใหญ่อีกประการหน่ึง ซึ่งปัญหา

พ้ืนท่ีดินเค็มนี้มีความรุนแรงมากข้ึนในปีที่มีอากาศแล้งจัดและหน้าร้อนที่

ยาวนาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าใต้ดิน

 จังหวัดอุดรธานีมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้าจากภัยแล้ง

ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาค

ส่วนต่างๆ ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้า ทั้งในเขตชุมชนเมืองที่ต้องการน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภคและภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่รอบเมืองที่ต้องใช้น�้าจาก

แหล่งเดียวกัน คือ อ่างเก็บน�้าเขื่อนห้วยหลวง ซึ่งในปีที่ฝนตกน้อยนั้น มักจะ

เกิดปัญหาในการจัดสรรน�้าระหว่างชุมชนและพื้นที่เกษตรโดยรอบ 

ชุมชนเมืองและพื้นทีร่อบเมืองกับความเสีย่งภาวะน�้าท่วม

การเกษตรกับความเสีย่งต่อความผันผวนของผลผลิตเกษตร

ทรัพยากรน�้ากับความเสีย่งต่อภัยแล้ง
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การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศและความท้าทาย
ต่อการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี
และลุ่มน�้าห้วยหลวง

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน	 อาจส่งผลให้อุดรธานีมีอากาศร้อน

มากขึ้น	 หน้าร้อนร้อนมากขึ้นและร้อนนาน	 หน้าฝนมีปริมาณน�้ามากขึ้น	 และอาจจะตกหนักในแต่ละครั้ง	 ทั้งนี้ยัง

อาจจะพบความแปรปรวนระหว่างปีสูงขึ้นอีกด้วย

จ�านวนวันที่มีอากาศร้อน	
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 อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อสถานการณ์ความเสี่ยงของภาคส่วน

ส�าคัญให้เปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคตเช่นกัน จังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภาค

ลุ่มน�้าโขง (GMS) และการตอบรับกับนโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนให้เมืองอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้า

และการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้ากับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ยุทธศาสตร์นี้อาจน�ามาซึ่งการขยายตัวของชุมชนเมืองเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร

และแรงงาน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองอุดรธานี และโครงสร้างพื้นฐานและบ้าน

พักอาศัยและย่านพาณิชยกรรมจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อพ้ืนที่รับน�้าตามธรรมชาติและทางไหล

ของน�้า นอกจากน้ันภาคเกษตรกรรมท่ีมีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชตามแนวนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล 

เช่น นโยบายพืชพลังงานทดแทน นโยบายประกันราคาพืชผลและการจ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ก็อาจก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การเกษตรและความต้องการทรัพยากรเพื่อการผลิตด้วยเช่นกัน

จำนวนวัน
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ข้อพึงระวัง 
จากการเปลีย่นแปลงในอนาคต

 เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาของภาคส่วนส�าคัญในจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวงที่เชื่อมโยง

กับสภาพอากาศแล้ว เราอาจพิจารณาถึงความท้าทายของการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวงจาก

มุมมองของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อาจจะท�าให้ฝนตกหนักและมีปริมาณน�้ามากขึ้นจะท�าให้ความเสี่ยง

ต่อภาวะน�้าท่วมสูงข้ึนอีกในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเกิดการขยายตัวของเมืองตลอดจนด้วยโครงข่ายคมนาคม

และโครงสร้างพ้ืนฐานซึง่อาจมผีลต่อพ้ืนทีร่บัน�า้และทางไหลของน�า้ตามธรรมชาต ิ การขยายตวัของย่านท่ีพักอาศยั

อาจท�าให้เกิดการเข้าไปตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีเสี่ยงใหม่ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ใน

เรื่องพ้ืนท่ีเสี่ยงน�้าท่วมจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และหาแนวทางการก�าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ลักษณะผังเมือง และสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตท่ีจะ

ท�าให้เมืองและพื้นที่รอบเมืองมีความยืดหยุ่น ทนทาน (resilience) ต่อภาวะน�้าท่วม

อนาคตของการพัฒนาชุมชนเมืองและพื้นทีร่อบเมือง 
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 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซึ่งหน้าร้อนอาจจะ

ร้อนมากข้ึนและยาวนานมากข้ึนอาจส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลน

น�้าและปัญหาดินเค็มในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จึงมี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการวางแผนระบบ

เกษตรให้มีความย่ังยืนในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ได้แก่ รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม  นอกจากนั้น ยัง

จะต้องค�านึงถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตและความผันผวนของพืชเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้องกับ

ภูมิอากาศในอนาคต

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตซึ่งหน้าร้อนอาจจะ

ร้อนมากขึ้นและยาวนานมากขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้น�้า

ในทุกภาคส่วนทั้งชุมชนเมืองและเกษตรกรรมรอบๆ เมืองที่อาจเพิ่ม

ขึ้น จะท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในลุ่มน�้าห้วยหลวงต้อง

มีความซับซ้อนมากขึ้น แนวทางที่ใช้ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันจะต้อง

ได้รับการทบทวนและก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน�้า

ในระยะยาวเพ่ือรับมือกับปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบันและย่ังยืนใน

อนาคตภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

อนาคตของการพัฒนาการเกษตรในลุ่มน�้าห้วยหลวง

อนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในลุ่มน�้าห้วยหลวง 
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การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

จะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได้

ก็ด้วยความตระหนักและความเข้าใจ

ถึงความเสีย่งของภาคส่วนและสังคม

ทีก่�าลังจะเปลีย่นไปในอนาคต
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 การศึกษานี้จะด�าเนินการในลักษณะชุดโครงการวิจัยย่อยทีค่รอบคลุมประเด็นด้าน

ผลกระทบและความเสี่ยงของภาคส่วนส�าคัญของจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวงต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและรวมไปถึงการหาแนวทางการปรับตัวที่สอดคล้องกับอนาคต 

 ชุดโครงการนี้มีเป้าหมาย 3 ปีเพ่ือพัฒนานักวิจัยในการศึกษาความเสี่ยงของภาค

ส่วนและพ้ืนท่ีต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เพ่ือวางแผนการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทของการพัฒนา (climate-resilience development) โดยใช้การ

วิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนขยายความรู้และความเข้าใจในกรอบความคิดทางด้านการศึกษาใน

ลักษณะหลายแขนงวิชา (multidisciplinary research) เพื่อวางแผนการปรับตัวต่อภูมิอากาศ

ในลักษณะบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีแบบองค์รวมโดยค�านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ

เป้าหมายผลผลิตของชุดโครงการนี้คือนักวิจัยในแขนงวิชาต่างๆ ท่ีสามารถควบรวมประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลงในการศึกษาของแต่ละแขนงวิชา และผลการวิจัยอันประกอบด้วย

ข้อมูลตลอดจนผลการวิเคราะห์ต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นข้อเสนอแนะต่อการวางแผนพัฒนาของ

พื้นที่ศึกษา (จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน�้าห้วยหลวง) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มีความมั่นคงยืนยงต่อ

สภาวะอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

โครงการวิจัย

การจัดการความเสีย่งเชิงพื้นทีจ่ังหวัดอุดรธานีต่อสภาพอากาศ
แปรปรวนในปัจจุบันและการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศในอนาคต

การศึกษาภาคส่วนทรัพยากรน�้า	ภาคการเกษตร
และชุมชนเมือง	ชุมชนชนบท
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แนวทางการปรับตัว

เพื่อจัดการความเสี่ยง
การพัฒนา

เงื่อนไขดาน

เศรษฐกิจและสังคม

อดีต - ปจจุบัน

การเปลี่ยนแปลง

ดานเศรษฐกิจ

สังคม

ภาวะโลกรอน

การเปลี่ยนแปลง

ภาวะโลกรอน

อากาศแปรปรวน

RESILIENCE
+

ROBUSTNESS

ความเสี่ยงภาวะน้ำทวม

ความผันผวนของ

ผลผลิตเกษตร

ความเสี่ยงตอภัยแลง

1. ผังเมืองที่ยั่งยืน?

2. ระบบเกษตรที่
   ยั่งยืน?

3. การบริหารจัดการ
   ทรัพยากรน้ำที่
   สอดคลองกับ
   การเปลี่ยนแปลง
   ภูมิอากาศ?การเปนศูนยกลาง

เศรษฐกิจอนุภาค

แมน้ำโขง (GMS)

การรองรับการคมนาคม

ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

การขยายตัวของประชากร

การขยายตัวเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่

เกษตรตามนโยบายจัดเขต

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

อากาศแปรปรวนบอยขึ้น

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก

และฤดูรอนที่รอนจัด

และยาวนานมากขึ้น

การมองภาพเชิงพื้นที่
แบบองครวม

(Holistic View)

อุดรธานี - ลุมน้ำหวยหลวง

ความมั่นคง เขมแข็ง
และความทนทาน

ตอสถานการณเสี่ยง

ระบบเกษตร ทรัพยากรน้ำ

สังคมเมือง สังคมชนบท



งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

      ระยะที ่1 (ระยะเวลา 12-18 เดือน)

 มีเป้าหมายท่ีจะศึกษาถึงความเสี่ยงของภาคส่วนต่างๆ 

และแนวทางการรับมือในปัจจุบันจากสภาวะอากาศแปรปรวน อีกทั้ง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง

เชิงเศรษฐกิจสังคมในอนาคตท่ีจะมีต่อระบบชีวภาพและกายภาพ 

(bio-physical system) ต่างๆ ที่จะท�าให้ภาคส่วนต่างๆ ตกอยู่ใน

ภาวะเสี่ยงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

      ระยะที ่2 (ระยะเวลา 12-18 เดือน)

 จะเป็นการศึกษาถึงความเสี่ยงของพ้ืนท่ีและภาคส่วน

ต่างๆ (เพ่ิมเติม) ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสังเคราะห์

องค์ความรู้ต่างๆ จากการศึกษาในระยะท่ี 1 เพ่ือจัดท�าแนวทางการ

ปรับตัวท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ในอนาคตอันเป็นการวางแผนโดย

ค�านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนหลักต่างๆ และมีเป้าหมาย

เพ่ือการพัฒนาท่ีสามารถจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต
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การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

สังคมเมืองสังคมชนบท ระบบเกษตร

โดย

ทรัพยากรน�้า

หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

นักวิชาการ

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

2558 2559

มหาวิทยาลัย
ในระดับภาค 
หรือท้องถิน่

การศึกษาผลกระทบทางกายภาพ-ชีวภาพ และ

ความเสี่ยงรายภาคส่วนต่อภาวะอากาศแปรปรวนใน

ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

และแนวทางการด�าเนินการรับมือกับภาวะอากาศ

แปรปรวนในปัจจุบันของภาคส่วนต่างๆ

การประเมินแนวทางการปรับตัวในรายภาคส่วน

นั้นๆ โดยพิจารณาถึงการจัดการกับความเสี่ยงใน

ปัจจุบันที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ตลอดจนการประเมินความเชื่อมโยงในด้าน

การรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตของแต่ละภาค

ส่วนที่อาจส่งผลต่อภาคส่วนอื่นๆ  เพื่อให้เห็นภาพรวม

ของพ้ืนท่ีศึกษา และสังเคราะห์ขึ้นเป็นข้อเสนอแนะ

เชิงยุทธศาสตร์การปรับตัวของจังหวัดอุดรธานี-ลุ ่ม

น�้าห้วยหลวงท่ีมีความย่ังยืนและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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การศึกษาความเสี่ยงภาวะสมดุลน�้าและภัยแล้งและน�้าท่วมหลากในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากภาวะอากาศ

แปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เป้าหมายการศึกษานี้เพ่ือสร้างความ

เข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและน�้าท่วมหลากในพ้ืนท่ีย่อยต่างๆ ในลุ่มน�้าห้วยหลวง

  ตลอดจนความรุนแรงและความถ่ีของภัยดังกล่าวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

 โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน โดยอาจพิจารณา

 จากรูปแบบการใช้น�้ารายฤดูกาลของภาคส่วนต่างๆ ปริมาณน�้าฝนและน�้าท่าในพื้นที่แหล่งน�้า

 ธรรมชาติและแหล่งเก็บกักน�้าต่างๆ ฯลฯ เพื่อท�าการเปรียบเทียบภาวะสมดุลน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า

 ย่อยต่างๆ ในลุม่น�า้ห้วยหลวงในปัจจบุนัและอนาคตโดยพิจารณาถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลง

 รูปแบบการใช้น�้าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้าจากข้อมูล

 ภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าห้วยหลวงรายฤดูกาลโดยพิจารณาถึงแนวโน้มการ

 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้น�้าในลุ่มน�้าและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้า

 จากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 ประสิทธิผลของแนวทางการรับมือภาวะภัยแล้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยหลวง

หัวข้อโครงการวิจัยและขอบเขตโดยสรุป

1.
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2.

3.

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะน�้าท่วมในเขตพ้ืนที่อ�าเภอเมืองอุดรธานีและพ้ืนที่ข้างเคียงจากสภาวะ

อากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เป้าหมายการศึกษานี้เพ่ือ

สร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงและความถี่ของน�้าท่วมในพ้ืนท่ีศึกษาจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวนใน

ปัจจุบัน ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในลุ่มน�้าและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้าจากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดินเค็มในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เป้าหมายการศึกษานี้เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง

ระดับความรุนแรงและการแพร่กระจายพ้ืนท่ีดินเค็มในพ้ืนท่ีศึกษาโดยปัจจัยด้านภูมิอากาศในพ้ืนที่ 

ได้แก่ ปริมาณฝน และอุณหภูมิท่ีอาจส่งผลต่อระดับน�้าใต้ดินและการระเหยน�้าผิวดิน และปัจจัยอีก

ประการหน่ึงคือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าท่าผิวดินซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายเกลือที่อยู่บน

ผิวดิน  โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้

สภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 

ปีข้างหน้าจากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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การศึกษาความเสี่ยงของระบบเกษตรในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

เป้าหมายการศึกษานี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 ความเสีย่งของระบบเกษตรในปัจจบุนัจากปัจจยัหลกัทางภมูอิากาศและปัจจยัทางกายภาพอืน่ๆ

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

 ส่งผลต่อความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจหลักในลุ่มน�้าห้วยหลวงโดยพิจารณาตามพ้ืนท่ีย่อยใน

 ลุ่มน�้า โดยพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายของผลผลิตและความถี่ที่เกิดขึ้น

 จากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน 

 

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน

 เศรษฐกิจและสังคม

 

 ความเสี่ยงของระบบเกษตรในลุ่มน�้าห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดย

 พิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบเกษตรในลุ่มน�้าและแนวโน้มการ

 เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้าจากข้อมูลภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลง

 ภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภัยแล้งและพื้นที่ดินเค็มในอนาคต 

4.
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5.

 ผลของการศึกษารายภาคส่วนท้ังหมดน้ีจะถูกน�ามาสังเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าให้แก่

กระบวนการวางแผนการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการจัดท�าภาพอนาคตของ

ลุ่มน�้าห้วยหลวงและจังหวัดอุดรธานี และวิเคราะห์ถึงยุทธศาสตร์และแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเพือ่เสรมิสร้างความม่ันคงยืนยงของภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ทีศ่กึษาต่อการเปลีย่นแปลง

ในอนาคต ซึง่จะเป็นการสงัเคราะห์องค์ความรูร่้วมกันระหว่างนกัวจิยั หน่วยงานวางแผนภาครฐั ตลอดจน

ภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดต่อไป

6.

การศึกษาความเสี่ยงของชุมชนเมืองในเขตอ�าเภอเมืองอุดรธานีและพ้ืนท่ีข้างเคียงจากภาวะน�้าท่วมใน

ปัจจุบัน เป้าหมายการศึกษานี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 พื้นที่เสี่ยงน�้าท่วมในเขตอ�าเภอเมืองอุดรธานีและพื้นที่ข้างเคียง ระดับความเสียหายและภาค

 ส่วนที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาจากรูปแบบการใช้ที่ดิน ผังเมือง ความถี่และความรุนแรง

 ของภาวะน�้าท่วมในระยะที่ผ่านมา 

 แนวทางการรับมือภัยน�้าท่วมและประสิทธภิาพของแผนการรับมือภัยน�้าท่วมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในอนาคตจากแนวโน้มการขยายตัวของเมืองภายใต้แรง

 ขับดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การประเมินขีดความสามารถในการรับมือของชุมชนชนบทในลุ่มน�้าห้วยหลวงต่อความเสี่ยงจากภาวะ

อากาศแปรปรวน

เป้าหมายการศึกษานี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 ภาวะเสี่ยงของชุมชนชนบทอันเกิดจากปัจจัยทางด้านสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน และ

 วิธีการ/แนวทางการรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงดังกล่าว โดยคัดเลือกชุมชนจ�านวนหนึ่งที่มีรูป

 แบบความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และ/หรือ มีแนวทางการรับมือที่แตกต่างกัน

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการ/แนวทาง ตลอดจนกลไกท่ีใช้ในการรับมือกับ

 สถานการณ์เสี่ยงของแต่ละชุมชน (ตัวอย่างเช่น การจัดหาน�้าจากแหล่งน�้าส�ารองเพื่อรับมือ

 ภัยแล้ง / การปรับระบบการเกษตร / ฯลฯ) และอาจพิจารณาถึง บทบาทของชุมชน (บทบาท

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดตั้งองค์กรในลักษณะอื่นในชุมชน ตลอดจนความ

 ร่วมมือระหว่างชุมชน) / บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมอื่นๆ / ปัจจัยที่เอื้อ

 ให้เกิดการขบัเคลือ่น และอปุสรรคของการขบัเคลือ่นการด�าเนินการเพ่ือรบัมอืกับภาวะเสีย่งต่างๆ

 รูปแบบและประสิทธิภาพของกลไกที่มีส่วนในการด�าเนินการรับมือกับความเสี่ยง และ / หรือ 

 ผลของภาวะเสี่ยงต่างๆ 

 การศึกษาแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของชุมชนเพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงในระยะยาว



	 โครงการวิจัยดังกล่าวน้ีจะเป็นตัวอย่างการสร้างองค์ความรู	้

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนพัฒนา	 และ/หรือยุทธศาสตร์การ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	ท่ีมีการมองภาพเชิงพื้นท่ีแบบองค์

รวมที่มีขนาดใหญ่	ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ	ที่มีความสัมพันธ์กัน	

	 ทั้งน้ีแม้ว่าจะไม่สามารถด�าเนินการศึกษาหรือสร้างองค์ความรู้ของทุก

ภาคส่วนได้ท้ังหมดในพ้ืนที่ดังกล่าว	 แต่อย่างน้อยองค์ความรู้ท่ีได้รับและบทเรียน

ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้	 จะเป็นตัวอย่างที่จะสร้างความตระหนักให้นักวางแผน/

วางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ	 ได้เห็นความส�าคัญและริเริ่มน�าเรื่องแนวคิด

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเชิงพ้ืนท่ีแบบองค์รวม	 และสร้างความ

เข้าใจต่อผู้มีหน้าท่ีในการวางแผนที่จะน�าประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้าสู่

กระบวนการวางแผนของหน่วยงานและ/หรือภาคส่วน	 เพื่อให้การพัฒนาที่จะเกิด

ขึ้นมีความยั่งยืน	คงทนและไม่น�าพาสังคมไปสู่ความเสี่ยงในรูปแบบใหม่	ตลอดจน

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สรุปโครงการวิจัย
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