
การจัดการสิ่งแวดลอมกรงุเทพฯ
อันเนื่องจากเหตุการณน้ําทวม 2554

การศึกษาสํารวจขยะน้ําทวม

การจัดการทรายและวัสดุกั้นน้ํา

การดูแลตนไม

อื่นๆ 



1. ความเปนมาและวิธีการดําเนินงาน

สํานักสิ่งแวดลอม กทม. 
ประสานกบัภาคี 

รวมกําหนดประเด็นงาน

เชื่อมตอและขยายภาคี

สํารวจสถานการณและ
ศึกษาขอมูล

ปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนขอมูล สรุปและจัดทํารายงาน

ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย



การจัดการสิ่งแวดลอมกรงุเทพฯ
อันเนื่องจากเหตุการณน้ําทวม 2554

การศึกษาสํารวจขยะน้ําทวม

การจัดการทรายและวัสดุกั้นน้ํา

การดูแลตนไม

อื่นๆ 



2. แนวทางการจัดการตนไมในภาวะน้ําทวม



วิธีการดําเนินงาน:
1. สํารวจขอมูลภาคสนาม

2. ทบทวนเอกสาร

3. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ คณะวนศาสตร 

ม.เกษตรฯ (รศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห)

4. ปรึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของ

- ฝายวชิาการ สํานักงานสวนสาธารณะ 

สํานักสิ่งแวดลอม กทม.

- กองสวนสาธารณะ สํานักโยธา 

เทศบาลนครปากเกร็ด 



สภาพตนไมในภาวะน้ําทวม



การชวยตนไมใหรอดตายจากน้ําทวม

กอนน้ําทวม

• เคลือ่นยายตนไมในกระถางหนีน้ําขึ้นที่สงู เพราะ

ไมกระถางสวนใหญไมทนน้ําทวม โดยเลือกพืน้ที่ใหเหมาะสม ไมควรยกไปวางบนกัน

สาดที่ไมแข็งแรง 

ใตหลงัคาสังกะสี หรือใหรับแสงแดดมากเกินไป 

•สําหรับตนไมใหญหรือไมทีป่ลูกลงดินจะเคลือ่นยายยาก
การยกคันดินหรือแนวกระสอบทรายลอมรอบตนไมเพื่อกั้นน้ํา วิธีนี้จะเสยีเวลา
และเสยีแรงเปลาๆ เพราะ

น้ําทีท่วมนอกคนัดนิสามารถแทรกซึมและขงัใตพื้นดนิซึง่สงผลตอระบบรากของตนไม

อยูดี   



ระหวางน้ําทวม

•หลีกเลี่ยงการรบกวนบริเวณ เรือนรากของตนไม
ซึ่ งหมายถึงพื้นที่ รอบๆ โ คนตนไมที่ มีรัศมเีท าๆ กับ
พุมใบนั่นเอง   บางคนอาจเห็นวาใตตนไมเปนเนิน  
ก็ขนยายสิ่งของไปวางหนีน้ํา ซึ่ งไ มควรทําเปนอยางยิ่ง
หรือแมแตการเคลื่อนยายสิ่งของก็ขอใหหลีกเลี่ยงการ
ผานบริเวณเรือนรากของตนไม  

• ในระหวางนี้ อาจทําอะไ รไมไ ด ตองรอใหน้ําลดลง 
แลวคอยช วยใหพื้นที่แหงเร็วขึ้น โ ดยทําเปนรองให
น้ําไ หลออก หรือสูบน้ําที่ ขังออก  



หลังน้ําลด
•ตรวจสอบและรอดูอาการของตนไมวารอดหรือตาย
การสังเกตุตนไมรอดตาย 
-สังเกตุการทิ้งใบ หากมกีารทิ้ งใบแลวผลิใบใหมแสดงวารอด หากใบเหี่ยวเฉาติด
คาตนอาจจะไมรอด 
-ดูจากกิ่งและลําตน โ ดยหักกิ่งเล็กๆ หรือขูดเปลือกโ คนตนไม หากยังเห็นเนื้อไ ม
เขียวหรือสดอยูก็มีโ อกาสรอด  หากทั้ งกิ่งและลําตนมสีีน้ําตาลและแหงก็จะรอด
ยาก

•รอใหดินแหงสัก 4-5 วัน คอยดําเนินการฟนฟูตนไมที่ รอดตาย ดังนี้

1) ใช ไ มค้ํายันตนไมที่ มีอาการออนปวกเปยก เสียการทรงตัว
2)  อยาเหยียบย่ําโคนตนไม เพราะจะทําใหดินแนน และลดอากาศ

ในดินที่ รากใชหายใจ



3) รอใหดินแหงหมาดๆ แลวคอยพรวนดิน เพื่อเพิ่มอากาศในดินและ
ปองกันรากเนา 

4) ให “ปุยทางใบ” สูตร NPK 15-10-10 หรือ 25-20-20 หรือ ใกลเคียงกัน 
ฉีดพนใหทั่ วทั้ งตนในชวงเชา ใหพืชนําไปใชบํารุงใบ ตนและราก 
เพื่อ
ฟนตัวไ ดเร็ว (ปุยทางใบเปนปุยเฉพาะ อยานําปุยที่ ใหทางรากมาใช )

5) ตัดแตงกิ่งและใบ เพื่อลดการคายน้ํา ชวยใหตนไมฟนตัวไ ดเร็ว
ขึ้น

6) ตนไมหลังน้ําท วมจะออนแอ เกิดโ รคไดงาย หมัน่สังเกตอาการที่
มักเกิด เชน ฝาขาวที่ ใบซึ่ งเกิดจากจากเพลี้ยแปง ใบแหวงถูก
หนอนกัดกิน มีเชื้อราขาวๆ บริเวณโคนตนและราก  เพื่อรักษาตาม
อาการ

แนะนําพันธุไมทนน้ํา: โ มก ประดู พญาสัตบรรณ ตีนเปดน้ํา 
เสมด็ขาว อินทนิลน้ํา ปบ หมาก ปาลมบางพันธุ ฯลฯ  



3. แนวทางการจัดการทรายและวัสดุกัน้น้าํ



ลักษณะวัสดุกั้นน้ํา 

วัสดุที่ถูกน้ําทวม

บางสวนถูกทบุแลว รอทิ้ง…



วัสดุที่ไมถูกน้ําทวม



เจาของจะขนไปถมทีส่วนตัว แถวลาํลูก
กา หากมีการรวบรวมไวใหเปนจุดๆ ก็
ยนิดีไปขน เพราะยังตองการเพิ่ม

เหน็ถูกทุบทิ้งไว กะวาจะมาขอซื้อ 
แตก็เขาใหฟรีๆ   จะเอาไปยอยให
เล็กลงแลวถมทางเขาบาน

ความตองการใช



ขอเสนอในการจัดการ 
การใชประโยชนจากกระสอบทรายกั้นน้ํา

• ทรายกอสราง เปนทรายน้ําจืด คุณภาพดี ไมมีฝุนผงปน
- ทรายกอสรางที่ไมถูกน้ําทวม สามารถนําไปใชในการกอสรางไดอีก  

แตมีปญหาในการรวบรวมทรายที่กระจัดกระจายตามสถานที่ตางๆ 
- ทรายกอสรางที่ถูกน้ําทวม จะมีคราบและปนเปอนสารอินทรีย ไม

สามารถนําไปใชในการกอสรางไดอีก  ควรนําไปถมที่
•ทรายอื่นๆ ไมวาจะเปนทรายน้ํากรอย ทรายทะเล และทรายน้ําจืดที่ไมมี
คุณภาพ ควรนําไปถมที่
ขอควรระวัง: ไมควรนําทรายทุกประเภทไปใชถมพื้นที่ซึ่งตองการปลูกตนไม 
ยกเวน ทรายขี้เปด ซึ่งเปนทรายน้ําจืดปนโคลน สามารถนําไปปรับพื้นที่สนาม
หญาที่ถูกน้ําเซาะเปนหลุมใหเรียบ โดยโรยทรายลงไปประมาณ 2-3 ซ.ม. แลว
ปลูกหญาทับลงไปหรือรอใหหญาใหมขึ้น



การใชประโยชนจากคอนกรีตบล็อกกั้นน้ํา

•คอนกรีตบล็อกกั้นน้ําที่ตองการเก็บไว (กั้นน้ําในครวตอไป)
ควรลดระดับและเปดชองใหเดินสวนทางเขาออกไดสะดวก 
ตกแตงใหสวยงามหรือกลมกลืนกับลักษณะของอาคาร
•คอนกรีตบล็อกกั้นน้ําที่ถูกทุบทําลาย  สามารถนําไปถมที ่และนําไป
เปน coarse aggregate ในการซอมถนนที่ชํารุดได แตตองผานการยอย
และควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีตนทุนเพิ่มขึ้น โดยควรพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
การรวบรวมและเก็บขนกระสอบทรายและคอนกรีตบล็อกกั้นน้ํา
- ตั้งศูนยประสานงาน ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนและ social network 
- กําหนดจุดรวบรวม ใหกระจายตามพื้นที่ตางๆ 
- ประสานผูรับเหมา บริษัทเอกชน หรือผูที่ตองการใชมาเก็บขน
- ชุมชนบริหารจัดการกันเอง เพื่อนําไปใชประโยชน 
ขอควรระวัง: หลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายกระสอบทรายที่ชํารุดและ
การฉีดน้ําลางพื้น ซึ่งจะทําใหทรายถูกชะลงไปในทอระบายน้ํา



3. การศึกษาและสํารวจขยะน้าํทวม

ที่มาภาพ: Reuters-http://cdn.theatlantic.com



วิธศีกึษา

การสุมตัวอยาง การสัมภาษณ

ครัวเรอืน

ผูปฏิบัติงาน  

แหลงกําเนิด

การปรกึษาหารอื

ผูเชี่ยวชาญ

ผูบริหาร กทม.
ผูปฏิบัติงาน, 
ครัวเรอืน

สถานีขนถายฯ

แนวทางจัดการฯขอมูลและสถานการณ

การสังเกต

สวนทีค่ัดแยก

พืน้ทีน่้าํทวม

(น้ําเริม่ลด)

พืน้ที่

น้ําลด

ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ

ศ.ดร.ธงชัย  พรรณสวัสดิ์

ดร.จําเนยีร วรรัตนชัย
พันธ

ดร.พิชญ รัษฎาวงศ
ดร.สิรินทรเทพ  เตา
ประยูร 
ดร.คมศิลป วังยาง

ฯลฯ



 วิกฤต  เดือดรอน  มีผลกระทบ  เตือนภัย  ฟนฟู

แผนทีน่้ําทวมกรุงเทพฯ 25-30 พ.ย. 2554
http://bangkok.thaiflood.com/

แสดงจุดสํารวจ

ใน 5 เขตน้ําทวม
ของกรุงเทพฯ



ภาวะปกติ 
การบรหิารจัดการขยะ

2,200 ตัน/วัน

3,300 ตัน/วัน

2,400 ตัน/วัน1,000 ตัน/วัน



ภาวะน้ําทวม

รอขนถายขยะ ณ สถานีฯ ออนนุช 3-11 ชม. ในชวง 20-28 ต.ค. 54 ซึ่งมีขยะลนออกมานอกอาคาร 

2,000 ตัน/วัน

3,600 ตัน/วัน1,000 ตัน/วัน



องคประกอบขยะ



ในภาวะปกติ ป 2551

มีปริมาณขยะ เฉลี่ย 8,780 ตัน/วัน 

สวนใหญ เปนเศษอาหาร คิดเปนสัดสวน 42.0%



ในภาวะปกติ ป 2553 ณ สถานีขนถาย 

มีปริมาณขยะ เฉลี่ย 8,787 ตัน/วัน

สวนใหญ เปนเศษอาหาร คิดเปนสัดสวน 48.4%

โฟม
1.4%

กระดาษ 
non recycle

6.2%

พลาสติก recycle
3.4%

กระเบื้องเศษหิน
0.6%

เศษไม/ใบไม
6.4%โลหะ

2.5%

แกว
3.4%

หนัง,ยาง
1.4%

ผา
3.9%

กระดูก,เปลือกหอย
0.7%

กระดาษ recycle
1.4%

พลาสติก 
non recycle

21.4%

เศษอาหาร
48.4%



ขยะในภาวะน้ําทวม ป 2554 ณ สถานีขนถาย

มีปริมาณที่จัดเก็บไดเฉลี่ย 6,600 ตัน/วัน  (29 พ.ย.54)

สวนใหญเปนเศษอาหาร รองลงมาเปนพลาสติกที่ไมสามารถ recycle 

ได



ขยะตกคางในภาวะน้ําทวม ป 2554 ณ แหลงกําเนิด 

ขยะสวนใหญเปนเศษอาหารและพลาสติกที่ไมสามารถ recycle ได แตมี

สัดสวนนอยกวา ณ สถานีขนถาย  เนื่องจากสัดสวนขยะประเภทอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น



ขยะชิ้นใหญหลังน้ําลด 2554

องคประกอบสวนใหญเปนไมและไมอัด

รองลงมาเปนพลาสติกที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได



พื้นที่น้ําทวม: ของใชลอยน้ําจากพื้นที่ทวมฉับพลัน และขยะเหม็น
แขวนที่รั้ว รอเก็บ

ลอยมากองรวมกัน

ลอยตามน้ํา

ลักษณะการทิ้งขยะ

รวบรวมใสถุง รอเกบ็



พื้นที่น้ําเริ่มลด: ขยะตกคาง และของใชชิ้นเล็ก
ขยะตกคางที่ถูกน้ําพาไปกองในมุมอับจุดพักขยะชั่วคราว



พื้นที่หลังน้ําทวม: อุปกรณของใชชิ้นเล็กชิ้นใหญและตนไมที่ตาย



รถเปดทายเกบ็ขนตนไมและกิ่งไม ขยะมีคา ถูกแยกไว

กรมอทุยานฯ ชวยเก็บขยะในซอย

รถสีเหลือง- สนง.เขต  
รถสีเขียว- สํานักสิ่งแวดลอม

การเกบ็ขนขยะ



เก็บไป... ทิ้งไป....

…ไมมาเก็บ ก็เผาเสียบาง



การรวบรวมและขนถายขยะบริเวณศูนยกําจัดขยะออนนุช

ขยะมีคา ถูกแยกไว
ขยะตนไมและกิ่งไม

ปริมาณขยะที่ตองรบัเพิ่มมากขึ้น



• เขาถึงพื้นที่ยาก ใชเวลาเพิ่มขึ้น

• น้ําหนักขยะเพิ่มขึ้น 40% ในปริมาณเทาเดิม

•ขยะที่มีคา เก็บไดนอยกวาเดิม

•ขยะกลองโฟม และพลาสติกเพิ่มขึ้นชัดเจน

•ขยะประจําวันในชวงน้ําทวม นอยกวาภาวะ

ปกติ
•ไมเก็บขยะชิ้นใหญและหนัก เพราะจะทําให

ระบบไฮโดรลิกเสียหาย 

•ขยะเฟอรนิเจอรชิ้นใหญ แยกและรอเก็บ
•ชวงวิกฤต รอเทขยะที่ศูนยฯ ออนนุช  3-11 ชม.

•ประชาชนเห็นใจและใหการตอนรับ
พนักงานฯ มากขึ้น

ความคิดเห็นตอสถานการณและการจัดการขยะน้ําทวม

พนักงานเก็บขนขยะ

“ควรประชาสัมพันธใหจัดเก็บ
ขยะในถุงดํา แขวนตามรั้วหรือ
กองรวมไวในพื้นที่แหง และ
เพิ่มพนักงานและรถเก็บขยะ”



ครัวเรือน

“อยากใหมีการแยกขยะะ
และใชประโยชนจากขยะ
ใหมากขึ้น เพื่อลดปญหา”

• กินนอย อยูนอย เศษอาหารลดลง 

• ปญหาจากขยะที่ลอยตามน้ํามาจากที่อื่น
• รวบรวมขยะจํานวนมาก ไวในบานกวา 20 

วัน เพื่อรอการเก็บขน (หลักสี่ ดอนเมือง)

• กวา 50% มีการคัดแยกขยะ เพื่อรอขาย 

• สวนใหญเห็นวาขยะพลาสติกเพิ่มกวาปกติ
• เริ่มลางบานเมื่อน้ําลด ของเสียหายกวา 80% 

เปนเฟอรนิเจอร  ซึ่งนํามากองบริเวณทางเทา

• ยังมีขยะที่ลอยมาตามน้ํา ตกคางในซอยเล็กๆ 

จํานวนมาก 



ภาวะปกติ ชวงน้ําทวม ชวงน้ําลด

การทิ้งขยะ - ครัวเรือนรอย
ละ 20 แยกขยะกอนทิ้ง 

- พนักงานฯ แยกปริมาณ
ขยะที่มีคาไดรอยละ 10

- ครัวเรือนรอยละ 50 แยกขยะ 
- รอยละ 80 รวบรวมขยะรอเก็บขน
- ขยะเหมน็ถูกทิ้งออกมากอน
- พนักงานฯ แยกขยะไดนอยลง

- ขยะถูกนาํมากองบนทางเทา ถนน
ในซอยและถนนสายหลัก 

- มีผูมารื้อและแยกขยะมีคาออกไป 
โดยเฉพาะเหล็กและพลาสติก

องคประกอบขยะ  
- เกือบครึ่งเปนเศษอาหาร 
(รอยละ 48.3)

- สัดสวนเศษอาหารลดลง พลาสติก
ที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหม
เพิ่มขึ้น 

- ขยะตกคาง มีไม/เศษไม ของเสีย-
อันตราย และอื่นๆ เพิ่มขึ้น

- ของใชและอุปกรณที่เสียหาย ซึ่ง
มีไม/ไมอัดเปนองคประกอบหลัก 

- ตนไมที่ตาย และวัสดุกั้นน้ํา

ปริมาณขยะ  
- ขยะทั่วไปมีปริมาณ 8,700 
ตันตอวัน

- ขยะทั่วไปมีปริมาณลดลง - ขยะจากพื้นที่น้ําทวมฉับพลัน 
ไมนอยกวา 800 กก.ตอครัวเรือน 

- ขยะจากพื้นที่มีการเตรียมการ 
300-500 กก.ตอครัวเรือน

การรวบรวมและเกบ็ขน 
แตละเขตรวบรวมและเกบ็
ขนขยะไปยังสถานีขนถาย 
3 แหง

- สถานีขนถายถูกน้ําทวม ปด 1 แหง  
ศักยภาพดําเนินการลดลง 1 แหง

- จางพนักงานรวบรวมขยะเพิ่ม 
- ระดมรถเก็บขนจากเขตและ
หนวยงานอื่น

- มีขยะตกคางจํานวนมาก

- กําหนดจุดพักขยะชั่วคราว 
- จางรถเก็บขนขยะเพิ่ม 
-เอกชน อปท. และหนวยงานอื่น 
สนับสนนุคน รถพรอมอุปกรณ

-ทยอยเกบ็ขยะจากถนนสายหลัก
เขาไปในซอย

สถานการณโดยรวม
ภาวะปกติ ชวงน้ําทวม                      ชวงน้ําลด



วิเคราะหสถานการณดวย DPSIR  Framework

แรงขับเคลื่อน 
• น้ําทวม

• ขาดการเตรียมความพรอม

แรงกดดัน
• ประชาชนไมพอใจ

•  สื่อมวลชนนําเสนอปญหา

สถานการณ
• ขยะตกคาง

• คนและอุปกรณไมพอ

ผลกระทบ
• เหตุรําคาญจากขยะและน้ําเสีย

• ขยะถูกนําไปฝงกลบมากเกินไป

การตอบสนอง
• ควบคุมปริมาณน้ํา

• แจกจุลนิทรียบําบัดน้ําเสีย

• จางพนักงานเก็บขยะเพิ่ม

• ขาดขอมูลและวิธีปฏิบัติ

• ระดมรถเก็บขยะ

• Big cleaning day

• นําเสนอขาวผูบริหาร

ผานสื่อมวลชน

• ขยะน้ําทวม
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ขอเสนอ
ในการบริหารจัดการขยะเนื่องมาจากภาวะน้าํทวม

หลักการ
1. ลดและแยกขยะจากแหลงกําเนิด อยางจรงิจัง
2. ไมใหมีขยะตกคางในชุมชน เกิน 7 วัน
3. คํานึงถงึบทบาท ครัวเรอืน/ผูประกอบการ ->กลุม/ชุมชน -> เขต/กทม.
4. กําหนดกลไกการสือ่สารและประสานงานที่ดี

การปฏิบัติงาน
1. กระตุนการลดและแยกขยะ
2. กําหนดจุดรวบรวมและวันเก็บขน

ขยะในแตละโซนพืน้ที่
3. ระดมทรพัยากรและใชเครือ่งมือ

อยางเหมาะสม
4. จัดการอยางเหมาะสมกับประเภท

ขยะ

การบรหิารจัดการ
1. เชือ่มวิชาการ-นโยบาย-

ปฏิบัติ
2. เผยแพรและประชาสมัพันธ
3. ปรับ Big cleaning day

เปน Big recycling day
4. จัดทําแผนเตรยีมความ

พรอม



ขยะมีคา
ขยะมีคา

แตอาจไมคุมคา

ขยะ

ตองกําจัด

ขายได: โลหะ 
พลาสติก กระดาษ 

ขยะอินทรียทําปุยหมัก: เศษอาหาร 
เศษไม กิ่งไม  

ขยะที่เปนพลังงานได: พลาสติก 
โฟม เศษไม ฟูก ที่นอน 
เฟอรนิเจอร ผา กิ่งไม ตนไม

อุปกรณเครือ่งใชไฟฟา

ทรายและวัสดกุั้นน้ํา

ขยะไรคา

ขยะอันตราย

ขยะน้ําทวม



4. ขอเสนอการดําเนินงานในอนาคต

1) ทบทวนและบันทึกบทเรียนการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานระดับตางๆ 

2) เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเมือง

3) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลและการสื่อสาร

4) มองอนาคต เพื่อคนหาภาพอนาคต (Scenarios) ที่

เปนจริงได ซึ่งมิใชสิ่งที่นาจะเปนหรือที่อยากใหเปน 
5) จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพื่อรับมือคราวตอไป

6) พัฒนาคูมือและซักซอมการดําเนนิงาน
ในภาวะวกิฤติ



ขอขอบคณุ



การถอดและบันทึกบทเรียน

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่กลาง ของสํานักงานเขต

• แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  ให้กําลังใจ และนําผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนเตรียมความพร้อมในโอกาสต่อไป

• มีทีมดําเนินการและวางแผนเตรียมการ

• ใช้วิทยากรกระบวนการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งที่สําคัญ คือ ตอ้ง “เปิดใจ” และ “บันทึก”



ฐานขอมลูการแลกเปลีย่นขยะใน กทม.
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ประสานขอ้มูลกลาง สาํหรับแลกเปลี่ยนขยะน้ําทว่มและขยะอื่นๆ ได้แก่ ขยะน้ําท่วม 
ขยะก่อสร้าง ขยะต้นไม้ และอื่นๆ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
-Base Map กรุงเทพฯ ระบุตําแหน่ง และระยะห่าง 
-Server และการพัฒนา Application  
-ระบบฐานข้อมลู จัดทําบัญชีรายชื่อ+รายละเอียด 
เพื่อทําการจับคูก่ัน  
- ผู้ดูแลระบบ รวมถึงการสนับสนุนต่างๆ

ผู้ต้องการขยะ  – ศนูย์ประสานงาน   – เจ้าของขยะ



เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน!!!

การวางแผนยุทธศาสตร์
Strategic planning

การวางแผนด้วยการมองอนาคต
Scenario planning

คาดการณ์ได้
ชัดเจนพอ

มีหลาย
ทางเลือก

มีขอบเขต
เป็นไปได้กว้าง

หาความชัดเจน
ไม่เจอ

การมองอนาคต (Foresight)



Order from 
Strength

Adapting 
Mosaic

Global 
Orchestration Techno

Garden

Population 
growth

Economic 
growth

Global Ecosystem Scenarios 
2050



เศรษฐกิจ
ขยายตัวสูง 

ประชากรเพิ่มขึ้น

Order from Strength:
การแบ่งแยกระหว่างภูมิภาค  ซึ่ง
คํานึงถึงความปลอดภัย เริ่มใส่ใจ
ต่อระบบนิเวศ

Adapting Mosaic:
มีการใช้ประโยชน์และการ
จัดการลุ่มน้ําร่วมกันระหวา่ง
ภูมิภาค ท้องถิ่นและสังคมมี
ความตื่นตัวและมีบทบาทสูง
ต่อระบบนิเวศ

Global Orchestration:
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการค้า
เสรี ใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และค่อยๆลด
ความยากจนและความไม่เท่าเทียม ด้านโครง
สร้างพื้นฐานและการศึกษา

Techno Garden:
เชื่อมโยงโลกด้วยการสื่อสาร
มีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ
พร้อมจัดการระบบนิเวศทีด่ี

ประชากรลดลง

เศรษฐกิจขยายตัวนอย

Millennium Ecosystem Assessment Scenarios 2050: 

ภาพอนาคต(การจัดการ)สิง่แวดลอมโลก



ภาพที่นาจะเปน

มองอนาคต
Foresight: looking to the future 

วันนี้

วันหนา

ที่มา: ปรับจาก APEC

ภาพที่อยากใหเปน

ภาพอนาคต#1

ภาพอน
าคต#2

สัญญาณออนๆ 

ภาพอนาคต#4

ภาพอนาคต#3



ความรู นั้นสาํคญั
จินตนาการ สาํคัญกวา

 แรงบันดาลใจ สรางการ
เปลี่ยนแปลง


