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หัวข้อการน าเสนอ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจไทย

แนวทางการแก้ไขปัญหาและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

2



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

ที่มา: : ดัดแปลงจาก IPCC (2013)

• ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 
เพิ่มขึ้นเกินระดับสูงสุดที่
เคยมีมาในประวัติศาสตร์!

• ความเข้มข้นของ CO2 ในชั้น
บรรยายกาศโลกเพิ่มขึ้น
จากระดับที่ไม่เคยเกิน 300 
ppm ในช่วง 800,000 ปีที่
ผ่านมา มาอยู่ที่ระดับ 409.8 
ppm ในปี พ.ศ. 2562

• ส่งผลให้สภาพอากาศของ
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก
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การเกิด Hot Extremes ทั่วโลก 

• HOT EXTREMES ได้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก 
รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)
มีเพียงภูมิภาค East & Central US ที่ไม่
ปรากฎชัดเจน

ที่มา: IPCC AR6 WGI 5



แนวโน้มอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและ
ทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ท่ีมา: RU-Core

อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง
หากต้องการไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มในปัจจุบัน
ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจไทย



ความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Global Climate Risk Index ปี 2543-2562

ท่ีมา German Watch (2021)

6 ปีติดต่อกนัตัง้แตป่ ี2559 ที่ไทยอยูใ่น 10 อันดับแรกของโลกทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ GDP ไทย

4.9% - 43.6%

ท่ีมา Swiss Re Institute (2021)

- %GDP ของไทยคาดวา่จะลดลงเกอืบมากทีส่ดุใน 48 ประเทศ
- GDP คาดว่าลดลง 4.9%-43.6% ขึ้นอยู่กบัระดับความรนุแรง

ความเครียดจากความรอ้น ภาคท่องเทีย่ว
และภาคเกษตร เป็นปจัจยัหลกั
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อภาคเศรษฐกิจต่างๆ

• ผลกระทบเกิดขึน้เปน็วงกวา้งตั้งแต่ ภาคเกษตร ป่าไม้ 
พื้นที่ชายฝั่งทะเล ทรัพยากรน้ า สุขภาพ และสิง่มีชีวิต 

• มีนัยต่อธรุกิจและอตุสาหกรรมทีเ่ชือ่มโยงตลอดหว่งโซ่ตั้งแต่
แฟชั่น คลาวด์คอมพิวติ้ง การธนาคารและการเงิน ฯลฯ

ทรัพยากรน้ า
คุณภาพน้ า 
อุปทานน้ า 
การแย่งชิงน้ า

การเกษตร
ผลิตภาพ
ความต้องการน้ า

สิ่งมีชวีติและ
พื้นที่ธรรมชาติ
สูญเสียที่อยู่อาศัย 
ธารน้ าแข็งลดลง

พื้นที่ชายฝัง่ทะเล
การกัดเซาะน้ าท่วม
ต้นทุนการป้องกัน

ป่าไม้
ไฟป่า 
ผลิตภาพของป่าไม้

สุขภาพมนุษย์
การเสียชีวิต 
คุณภาพอากาศ

อุณหภมูิ
ระดบัน้ าทะเล

ปริมาณฝน



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อภาคการเกษตร 

ทะเบยีนเกษตรกร 2561
• เพียง 26% เข้าถึงระบบชลประทาน

Source: Labor Force Survey (NSO)

ภาคการเกษตรเปน็หนึ่งในภาคเศรษฐกจิทีม่คีวามส าคัญของไทย
• 8.1 ล้านครวัเรอืน / 34.1% ของก าลงัแรงงานทั้งหมด / 8.6% of GDP

เปราะบางอยา่งมากต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
• เกษตรกรมีการศกึษานอ้ย (4.46% ส าเรจ็การศกึษา ม.6)
• เป็นเกษตรกรรายยอ่ยซึง่มทีีด่นิท ากินไมม่าก
• ก าลังเผชญิกบัสงัคมสงูวยัอย่างเรง่ตวัมากกวา่ภาคเศรษฐกิจอืน่

Source: Attavanich et al. (2019) 11



มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคการเกษตรของไทย
ระหว่างปี 2554-2588

ล้า
นบ
าท

/ป
ี

ท่ีมา: Attavanich (2017)

• มูลคา่ความเสยีหาย 0.609 – 2.850 ล้านลา้นบาท
• พื้นทีน่อกเขตชลประทานจะไดร้บัความเสยีหายมาก

province

RCP8#5_total

-7,538 - -3,600

-3,599 - -2,400

-2,399 - -1,600

-1,599 - -800

-799 - 0

1 - 15

16 - 30

31 - 45

46 - 60

61 - 190

• ภาคใต้และภาคตะวันออกจะได้รับความเสยีหายมากกว่าภมูภิาคอืน่

ล้านบาท/ปี

RCP2.6 RCP8.5



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก

ข้าว อ้อย

มันส าปะหลงั ยางพารา

ที่มา: Pipitpukdee et al. (2020a, 2020b)

ผลผลติขา้ว อ้อย 
มันส าปะหลงั & ยางพารา 
คาดว่าจะลดลงในช่วง
ปี 2589-2598

ธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดหว่ง
โซ่อุปทานจะได้รบัผลกระทบ
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ณ ปี 2030 ให้ได้ 20-25% เทียบกับ BAU

ท่ีมา: Thailand Third Biennial Update Report

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรายสาขา ณ ปี พ.ศ. 2559 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกภายใต ้NDC vs. BAU

ท่ีมา: Rajbhandari et al. (2019) 15



ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย

สาขา
ศักยภาพในการลดการปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจก
(Mt-CO2eq)

พลังงานและขนส่ง 113
การจัดการของเสีย 2
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์

0.6

รวม 115.6

เป้าหมายลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากทกุภาคส่วน 115.6
Mt-CO2eq หรือ 20.8% เมื่อเทียบกับการปลอ่ยปกต ิ(BAU) 

ที่มา แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573
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ความท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย

ขาดกลไกในการตรวจวัดและ
จัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้อย่างครบถ้วน

ขาดกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
จัดส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขาดมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์และกลไก

ทางการเงิน

การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ราคาที่สมเหตุสมผล
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ตัวอย่างแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคการเกษตร

ที่มา: Attavanich and Pengthamkeerati (2018)

การจัดการน้ า
(เช่น การกักเก็บน้ าในไร่นา, 
ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง)

เปลีย่นพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว ์พันธุ์สตัวน์้ า

การปรบัเปลีย่นปฏทิินเพาะปลกู การท าเกษตรแบบผสมผสาน/
เกษตรทฤษฎใีหม่

การใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อชว่ยในการปรบัตวั

การอนรุกัษด์นิ

การปลกูพืช/
เลี้ยงสตัวใ์นโรงเรอืน



หัวใจส าคัญของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คือการสร้าง Co-benefits

ที่มา: Attavanich and Pengthamkeerati (2018)

การปลกูขา้วแบบเปียกสลบัแหง้ (AWD) ส าหรับข้าวนาปรังในพื้นที่ชลประทานช่วยลด
การใช้น้ าในฤดูแล้งและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 1,000 บาท/ไร่ Attavanich and Pengthamkeerati (2018)

การท าเกษตรทฤษฎใีหม่ ช่วยให้รายได้สุทธิของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 33,808 บาท/ครัวเรือน 
ช่วยลดโอกาสในการได้รายได้สุทธิเป็นศูนย์หรือติดลบ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารของครัวเรือนเกษตร

Thampanishvong, Akram and Sirison (2021)

แต่เกษตรกรบางส่วนเลือกที่จะไม่ปรับตัว เพราะ
ขาดความรู้เรื่องการปรับตัว ไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยี ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อใช้ในการ
ปรับตัว ฯลฯ

Thampanishvong, Paopongsakorn and 
Adikari (2018)
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(1) ผลักดันให้มีการบังคับใช้ พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

(2) การพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) และระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

(3) สนับสนุนความรู้ให้กับภาคเอกชนในการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(4) สนับสนุนการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ภาษีคาร์บอน ระบบ Cap and trade เป็นต้น

(5) สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น พันธบัตรสีเขียว สินเชื่อสีเขียว
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร

• ควรส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ าให้เกษตรกรเพื่อลดความผันผวนของสภาพอากาศ 
• ควรเปลี่ยนรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือเป็นแบบมีเงื่อนไข เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต
• ควรให้ความรู้ส าหรับวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่

Source: https://www.yieldgap.org/thailand

ข้าวนาปนีอกเขตชลประทาน (กิโลกรัม/ไร่) ข้าวนาปใีนเขตชลประทาน (กิโลกรัม/ไร่)
ผลผลติตอ่ไรข่องขา้วไทยยงัเพิ่มไดอ้กีมากหากเรง่ผลกัดนั!
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร

• ควรสง่เสริมการท าเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรรุ่นใหม;่ ท าเกษตรเตม็เวลา; มีแหลง่น้ าของตนเอง; และกลุม่สถาบนัเกษตรกร)
• ควรสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลใหก้ับเกษตรกร (upskill เกษตรกร; สมาชกิ ธ.ก.ส.; รวมแปลงเกษตรกร)

• ควรสง่เสริมงานวจิัยเพือ่...
✓ ศึกษาผลกระทบตอ่สนิคา้เกษตรใหค้รอบคลมุ

หลายชนดิสนิคา้
✓ การปรบัตวัลดผลกระทบในภาคเกษตร
✓ พัฒนาสายพันธุพ์ชืทนแลง้

• ควรสง่เสรมิการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยใีนการ
วิเคราะหแ์ละเตอืนภยัอย่างทั่วถงึและแม่นย า

ปัจจัยก าหนดจ านวนกิจกรรมการผลติ ปัจจัยก าหนดการตดัสนิใจใชแ้อพพลเคชนั

• ควรพฒันาระบบประกนัภยัสนิคา้เกษตรและสง่เสรมิ
ให้เกษตรกรใช้อยา่งแพรห่ลาย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร

NPV = 8,287 ลบ.
IRR = 36.24%
B/C = 3.17

• ควรเพิ่มแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดน้ า โดยเฉพาะในพื้นท่ีที่ขาดแคลนน้ า
• พัฒนากลไกการจัดเก็บค่าน้ าในพื้นท่ีที่ขาดแคลนน้ า (Water Pricing)

ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดน้ า
ของภาคบริการในพื้นที่ EEC
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ขอบคุณครับ


