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วิกฤตโลกรอน 
กับการปรับตัวสําหรับภาคธุรกิจไทย

รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย
ผูอํานวยการศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 

และผูจัดการใหญอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

• เกริ่นนําเรื่องโลกรอน

• สัญญาณในอนาคตกับความไมแนนอน

• ผลกระทบตอทุกภาคสวนสังคมไทย

• การปรบัตัวภายใตแนวคิด SIEP
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“ขอมูลหลายสวนนํามาจากรายงานประเมินผล
ฉบับที่ 4 (IPCC AR4, 2007) ซึ่งผมเปนคน
ไทยคนเดียวในคณะทํางานคณะท่ี 2 (WG2) 
ดาน Extreme Climate Change”

1st Report (FAR) : August 1990
2nd Report (SAR): December 1995
3rd Report (TAR): January 2001
4th Report (AR4): November 2007

แบบจําลองมีความซับซอนมาขึ้น
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และหนทาง และผลกระทบยงัอกียาวไกล

ผลกระทบยังอีกยาวไกล

ปจจุบัน 100 ป 1000 ป
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พายุไตฝุน มรกต (2-11 Aug. 2009)

พายุไตฝุน Ketsana (23-30 Sept. 2009)
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Extreme climate 2010

กรุงเทพกําลังจมน้ํา ?
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โครงการบานจัดสรร 
“บางขุนเทียนธารา”

Antropogenic cause of change
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อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้นจากตัวทาน !

The Model:

Man vs. 
Nature

The Model: Future Temperatures (2090-2099)
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การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลทั่วโลก (อดีต-ปจจุบัน)

“Thre is high 
confidence that the rate 
of sea level rise 
accelerated between the 
mid-19th and the mid-
20thcenturies based upon 
the tide gauge geological 
data. The global average 
rate of SLR measured by 
TOPEX/ Poseidon 
satellite altimetry during 
1993-2003 is 3.1±0.7 
mm/yr.”

การเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศทั่วโลก (แนวโนม)
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Regional model downscaling (MMD) for SEA (AR4, 2007)

Climate prediction 2010ASO, APCC 

NCEP NASA MGO
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กลาวโดยสรุป จาก IPCC AR4(2007)

“ในอนาคตประเทศไทยอาจจะมี 2 ฤดู คือ ฤดูแลง กับ ฤดูฝน”
Prolong drought and intensed rainfll
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แผนพัฒนากําลังผลติไฟฟา

สัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของโลก

(Energy Information Administration)
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ผลกระทบภาคการเกษตร

“ภาวะโลกรอน สงผลกระทบตอผลผลิตภาค
เกษตรกรรม (ผลทางตรงจากอุณหภูมิเฉลีย่ที่

สูงข้ึน) และ (ผลทางออมจากฤดูแลงที่ยาวนานขึ้น 
กับฤดูฝนที่ตกหนักมากขึ้น)

ใชพ้ืนที่มาก ใชแรงงานมาก ใชนํ้ามาก

“มีการประมาณการวาผลผลิตดานการเกษตรจะลดลง 
10-90% ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”

24

Beyond the Sea (Level)

• เราไมสามารถจะรูไดอยางแนชดัถึงผลกระทบที่จะเกดิข้ึนใน

อนาคต เนื่องจากมตีัวแปรหลากหลาย แตสัณญาณปจจุบัน

บงบอกถึงความรุนแรงเพิม่ขึ้น

• บริษัทของทานจะจัดการกับปญหานี้อยางไร และทานกําลัง
ทําอะไรอยู

• รวมทัง้ทานจะตองทําอะไรในอนาคต

• การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนทางออกสุดทาย

กลาวโดยรวม 
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ความเสี่ยงจาก Climate Change

ประเทศไทยเปนแบบไหน ?

Climate smart

Smart car Smart Grid Smart business

Smart home Smart farmer Smart office

Smart ..................................................................

Mitigations & Adaptations

Power sector contribute > 30% Co2 emissions
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ผลกระทบจากาวะโลกรอน และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอประเทศไทย

ภาคสังคม

• การจางงานลดลง
• ชุมชนยากจนจากความออนแอ
• การยายถิ่นฐานสูเมืองใหญ

• ปญหาอาชญากรรม

• สุขพลานมัย ความปลอดภัยลดลง
• การปรับตัว

ภาคเศรษฐกิจ

• การแขงขันสูงจากกําลังซื้อที่จํากดั
• ตลาดสินคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• คาประกันภัยสูงข้ึน
• ตนทุนทางการเงินสูงข้ึนจากแนวคิดความยั่งยืน
• ผลผลิตภาคการเกษตรแปรปรวน

ภาคการเมือง

• ความตรึงเครียดตามแนวชายแดน
• การกอการราย
• สงครามแยงชิงแหลงทรัพยากร
• ความยากจน
• ความรวมมือ Global gov.

ภาคส่ิงแวดลอม

• การเคลื่อนยายสงัคมพืช และสัตวไปทิศเหนือ
• ภัยคุกคามตอระบบนิเวศน
• ความถี่ และความรุนแรงภัยพิบัติ
• โรคระบาด
• ความอดอยาก

“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”
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หลักสูตรที่ 1 การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ ส่ิงแวดลอม

หลักสูตรที่ 2 ภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กบั ผลกระทบ
และ การปรับตัวสําหรบัสังคมไทย

หลักสูตรที่ 3 การปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 
กับ การจัดการแบบองครวม

หลักสูตรที่ 4 ภัยพิบัติทางทะเล : พายุ คลื่นสึนามิ 
สตรอมเซิรก กบั ทางออกที่ย่ังยืน

หลักสูตรที่ 5 การจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอยสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หลักสูตรฝกอบรม อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรนิธร

หลักสูตรที่ 6 การอนุรักษพลังงาน สําหรับบานที่อยูอาศัย และ
อาคารสํานักงาน

หลักสูตรที่ 7 พลังงานชุมชน กับทางเลือกที่ย่ังยืน
หลักสูตรที่ 8 การสรางจิตสํานึกในอนุรักษพลังงาน

Green Energy Park

แหลงเรียนรู และศนูยสาธิต

1

4

3
2

5

7

8

6
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ศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

พระบิดาพลังงาน และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบิดาพลังงาน และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บอบําบัดน้ําเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ

ตามแนวพระราชดําริ

ศูนยสาธติพลังงานหมุนเวียน
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ระบบนิเวศนปาชายเลน

ศูนยสาธิตโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล

Breakwater
Jetty

Groin
Seawall

Beach nourishment

Mangrove 
rehabilitation Beachnourishmen
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Green Energy Park

ปตท

กฟผ

พน

กฟน

พพกฟภ

โครงการวิจัยรวม

ภาคเอกชน

สนพ

อาคารที่พักแรมคายฝกอบรมอนุรักษพลังงาน
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ศนูยประชุมสัมมนา

อาคารที่พักแรมคายสิ่งแวดลอมนานาชาติ
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โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

รวมปลูกตนไมในอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

พรอมระบบการบริหารจัดการอยางยั่งยืน

อาคารที่พักแรมคายสิ่งแวดลอมนานาชาติ

“กวาจะมาเปนวันน้ี
ของอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร”
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อาคารที่พักแรมคายสิ่งแวดลอมนานาชาติ

“ดวยพระมหากรุณาธิคณุ.........”

โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

วัตถุประสงค 
• เพ่ือคัดเลอืก และอนุรักษความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชใน
ทองถิ่น ทีม่คีวามเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ

กลับไปสูธรรมชาติดังเดิมตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
• เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรู ความเขาใจ ความตระหนัก มี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

โครงการความรวมมือระหวาง

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร กับ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย

• เพ่ือสรางแนวคิดการปลูกตนไมแบบใหมที่ใหความสําคัญกับการ

ดูแลบํารุงรักษากลาไมภายหลังการปลูก
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พันธไมที่เหมาะสมสําหรับอุทยาน ฯ

โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

เฟส 1/1
(40 ไร)

สวนอนุรักษความหลากหลายทางพันธุกรรม

พืชทองถิ่นตามแนวพระราชดําริฯ

เฟส 1/3
(20 ไร)

เฟส 1/2
(30 ไร)
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โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

การดําเนินงาน : เฟส 1 จํานวน 50,000 ตน
Package 1 Gloden heart (10,000-100,000 บาท): ปลูกตนไมใตรม
พระบารมีในพ้ืนที่ทรงปลูกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 สยามบรมราชกุมารีพรอมโปรแกรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (เดินปาชายเลน 
พายเรือคายัก นิทรรศการศนูยพลังงาน
เพ่ือส่ิงแวดลอม  ศูนยสาธิตพลังงาน
สีเขียว นิทรรศการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พระราช
นิเวศนมฤคทายวัน โครงการ
ในพระราชดําริฯ)

โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

Package 2 Green family (10,000 บาท): ปลูกตนไม ทั้งครอบครัว พรอมการดูแล
บํารุงรักษาอยางย่ังยืน รวมทั้งโปรแกรมพักผอนบานพักริมทะเลอุทยานฯ 1 
หลัง และทองเที่ยวเชิงนิเวศ (เดินปาชายเลน พายเรือคายัก นิทรรศการศูนย
พลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม  ศูนยสาธิตพลังงานสีเขียว นิทรรศการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   พระราชนิเวศนมฤคทายวัน โครงการในพระราชดําริฯ)
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โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

Package 3 Honeymoon (6,000 บาท): ปลูกตนไม 2 ตน พรอมการดูแลบํารุงรักษา
อยางย่ังยืน รวมทั้งโปรแกรมพักผอนบานพักริมทะเลอุทยานฯ 1 หอง และ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (เดินปาชายเลน พายเรือคายัก นิทรรศการศูนยพลังงาน
เพ่ือส่ิงแวดลอม  ศูนยสาธิตพลังงานสีเขียว นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  พระราชนิเวศนมฤคทายวัน โครงการในพระราชดําริฯ)

โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

Package 4 Green heart (2,000-4,000 บาท): ปลูกตนไม 1 ตน พรอมการดูแล
บํารุงรักษาอยางย่ังยืน รวมทั้งโปรแกรมพักผอนบานพักริมทะเลอุทยานฯ 
และทองเที่ยวเชิงนิเวศ (เดินปาชายเลน พายเรือคายัก นิทรรศการศนูย
พลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม  ศูนยสาธิตพลังงานสีเขียว และนิทรรศการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  พระราชนิเวศนมฤคทายวัน โครงการในพระราชดําริฯ)
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โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”
Package 5 Green Group ( คาใชจายแปรผัน): ปลูกตนไมเปนคณะพรอมการ

ดูแลบํารุงรักษาอยางย่ังยืน รวมทั้งโปรแกรมพักผอนบานพักริมทะเล
อุทยานฯ และทองเที่ยวเชิงนิเวศ (เดินปาชายเลน พายเรือคายัก นิทรรศการ
ศูนยพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม  ศูนยสาธิตพลังงานสีเขียว และนิทรรศการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระราชนิเวศนมฤคทายวัน โครงการใน
พระราชดําริฯ)

โครงการ “อุทยานฯสีเขียว ดวยพระบารมี”

• การดูแลบํารุงรักษาตลอดวงจรการเติบโตของพันธไม
• ระบบชลประทานน้ําหยด และพลังงานทดแทนใหความชุมชืน้ดิน
• ปลูกหญาแฝกบํารุงดินรอบตนไม

• ปรับสภาพดินโดยปุยหมักชีวภาพ และหญาคลมุดิน

• ปายบอกลักษณะของพันธไม และผูปลูก
• สามารถติดตามความคืบหนาตนไมที่ปลูก

“เรารับประกันพัฒนาการเจริญเติบโตของตนไมท่ี

ทานปลูกอยางมืออาชีพ”


