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สภาพการเปล่ียนแปลง ผลกระทบและภัยพิบัติท่ีเกดิข้ึนในปจจุบัน 
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ดัชนีที่เกี่ยวของกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• น้ําฝนรายป, รายเดือน ลุมน้ําเจาพระยา 

• น้ําทาแมน้ําเจาพระยาสถานี C.2 

• น้ําใชการเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิ 

• ระดับน้ําแมน้ําเจาพระยาบริเวณกรมชลประทานสามเสน 

กทม. 
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น้ําฝนรายปลุมเจาพระยา 

เกณฑการเปลี่ยนแปลงนํ้าฝนลุมเจาพระยาระหวางป 2463-2558(96 ป)  

ปริมาณน้ําฝนรายปมีแนวโนมลดลงจาก 1,250 ม.ม.เหลือ 1,130 ม.ม. 
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Rainfall Anomaly 

เกณฑการเปล่ียนแปลงนํ้าฝนลุมเจาพระยา 

ระหวางป 2463-2519(57 ป) ปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมเกินกวาคาเฉลี่ย 

ระหวางป 2520-2558(39 ป) ปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมตํ่ากวาคาเฉลี่ยและมีความถี่และรุนแรงมากขึ้น 
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น้ําฝนรายเดือนลุมเจาพระยา 

เกณฑการเปลี่ยนแปลงน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนลุมเจาพระยา 

ฝนเดือน เมษายน         มีแนวโนมคงที่          ระหวาง 65-68  มม. 

ฝนเดือนพฤษภาคม      มีแนวโนมเพิ่มขึ้น     จาก  140  มม. เปน   170  มม. 

ฝนเดือนมิถุนายน         มีแนวโนมลดลง       จาก  155  มม. เหลือ  130  มม. 

ฝนเดือนกรกฎาคม       มีแนวโนมลดลง       จาก  180  มม. เหลือ  140  มม. 
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ฝนเดือนสงิหาคม        มีแนวโนมลดลงเล็กนอย         จาก  205 มม. เหลือ 190  มม. 

ฝนเดือนกันยายน        มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน   จาก  270  มม. เหลือ  225  มม. 

ฝนเดือนตุลาคม          มีแนวโนมลดลงเล็กนอย          จาก  145  มม. เหลือ 130  มม. 

ฝนเดือนพฤศจิกายน  มีแนวโนมเพิ่มขึน้เล็กนอย         จาก    29  มม. เหลือ    31 มม. 
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ฝนเดือน ธันวาคม       มีแนวโนมคงที่    6 -7  มม. 

ฝนเดือนมกราคม        มีแนวโนมคงที่    6 -8   มม. 

ฝนเดือนกุมภาพันธ     มีแนวโนมลดลง         จาก  17  มม. เหลือ 9  มม. 

ฝนเดือนมีนาคม          มีแนวโนมเพิ่มขึน้เล็กนอย    จาก   25  มม. เปน 28 มม. 
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น้ําทา C.2 
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ปริมาณน้าํรายวันแมน้ําเจาพระยาสถานี C.2  

เขื่อนสิริกิต์ิเร่ิมเก็บกักนํ้า

ป(2515) 

เขื่อนภูมิพลเร่ิม

เก็บกักนํ้าป(2507) 
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น้ําทารายปสถานี C.2 

นํ้าทารายปสถานี  C.2 มีแนวโนมคงที่ 21,000-22,500 ลาน ลบ.ม. 
ต้ังแตป 3537 เปนตนมาปริมาณนํ้าทารายปมีความผันแปรสูงและมีแนวโนมลดลง 
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 Peak Flow C.2 

เกณฑการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําไหลผานสถานี  C.2 
ปริมาณน้ําสูงสุดมีแนวโนมลดลงจาก 2,900 cms. เหลือ 2,000 cms. 

ต้ังแตป 3537 เปนตนมาปริมาณน้ําสูงสุดมีความผันแปรสูง 
ปริมาณน้ําตํ่าสุดขึ้นอยูกับการระบายน้ําของเขื่อนในชวงหนาแลง 12 



น้ําใชการเข่ือนภมูิพล 

เกณฑการเปลี่ยนแปลงน้ําใชการในเขือ่น 

จะมีปริมาณน้ําเก็บกักสูง 1 คร้ังในรอบ 5-6  ป   ต้ังแตป 2548 เปนตนมา  ปริมาณน้ําใชการมีแนวโนม

ลดลง       น้ําใชการตํ่าสุดป 2553,2556,2557,2558 มีคานอยกวา 400 ลาน ลบ.ม. 
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น้ําใชการเข่ือนสิริกต์ิิ 

เกณฑการเปล่ียนแปลงน้ําใชการเขือ่นสิริกิติ์ 
จะมีปริมาณนํ้าเก็บกักสูง 1 ครั้งในรอบ 5-6  ป   ต้ังแตป 2537 เปนตนมา  ปริมาณนํ้าใชการ มีแนวโนมลดลง       นํ้า
ใชการตํ่าสุดป 2553,2556,2557,2558 มีคานอยกวา 400 ลาน ลบ.ม. 14 



ปท่ีระดับนํ้าสูงสุดเกินกวา 2.00 เมตร 

2518 2521 2523 2526 2538 2539 2542 2545 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2556 

2.08 2.15 2.05 2.04 2.38 2.14 2.07 2.18 2.24 2.04 2.18 2.1 2.31 2.71 2.24 

ระดับน้ําแมน้ําเจาพระยาในรอบ 54 ป 

เกณฑการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าแมนํ้าเจาพระยาสถานี  C.12 
ระหวางป 2506-2559(54 ป) ระดับน้ําสถานี C.12 สูงขึน้ 40 ซ.ม.  

ระดับน้ําสูงขึน้ 7.4 ม.ม./ป  15 



แนวโนมและผลกระทบ 

กรณีปริมาณน้ําฝนรายป-รายเดือน มีแนวโนมลดลง 

• ปริมาณน้ําฝนรายปต่ํากวาเกณฑเฉล่ียตอเนื่องกัน ยาวนานข้ึน ชวงหลังจาก
ป 2523 เปนตนมา ปริมาณน้ําฝนต่ํากวาเกณฑตอเนื่องกนัถึง 4-6 ป 

• ปริมาณฝนตนฤดู(เดือนพฤษภาคม)มีแนวโนมสูงข้ึน เกิดการกดัเซาะ
พังทลายสูง 

• ลักษณะการกระจายของฝนท้ังเวลาและพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป กอใหเกดิน้ํา
ทวมและน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมไดงายและรุนแรงยิ่งข้ึน 

• ปริมาณน้ําทาลดลง ปริมาณการเก็บกกัของแหลงน้ํานอยกวาเกณฑปกติ 
เกดิภาวะขาดแคลนน้ําในกิจกรรมตางๆ 
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แนวโนมและผลกระทบ 

ปริมาณน้ําใชการในเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์  

• ตั้งแตป 2548 เปนตนมา  ปริมาณน้ําใชการรวม 2 เข่ือน มีแนวโนมลดลง       

น้ําใชการต่ําสุดป 2553,2556,2557,2558 มีคานอยกวา 800 ลาน ลบ.ม. 

• มีน้ําไมเพียงพอตอการเกษตรและอุปโภคบริโภค และกิจกรรมอ่ืนๆ 

• เกดิภาวะน้ําเค็มรุกลํ้าในพื้นท่ีน้ําทะเลหนนุ 
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แนวโนมและผลกระทบ 

กรณีระดับน้ําแมน้ําเจาพระยาสูงข้ึน  7.4 มิลลิเมตร/ป 

• ระดับน้ําทะเลแนวชายฝงสูงข้ึนเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร/ป 

• อัตราการทรุดตัวของแผนดินกรุงเทพฯ 2-28 มิลลิเมตร/ป 

ระดับคันกั้นน้ําริมฝงแมน้ําเจาพระยา +2.00 เมตร(รทก) 

นับต้ังแตป 2506-2537ระดับน้ําสูงกวาระดับคันกั้นน้ํา 4 ป(2518,2521,2523, 2526) 

และต้ังแตป 2538-2557ระดับน้ําสูงกวาระดับคันกั้นน้ํา 12 ป

(2538,2539,2542,2545,2546,2549,2550,2551,2552,2553,2554(2.71ม.),2556)      

มีแนวโนมท่ีจะเกิดน้ําลนตลิ่งในเขตกรุงเทพฯทุกปในชวงฤดูน้ําหลาก 
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มาตรการรองรับ 

การบริหารจัดการน้ําและพื้นท่ีลุมน้ํา 

• การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเพาะปลูกและชนิดพชืของเกษตรกร โดย

มุงเนนดานคณุภาพมากกวาปริมาณ 

• การเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ําและการใชน้ําในกิจกรรมตางๆโดยการ 

บูรณาการในทุกภาคสวน 

• การจัดการดานคุณภาพน้าํ 

• การปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

• การฟนฟูพื้นท่ีปา 

• สรางเสริมองคความรู และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

น้ําในพืน้ท่ีลุมน้ํา 19 



เมื่อโลกขาดความสมดุล  

ทุกสรรพสิ่งบนพ้ืนโลกยอมไดรับผลอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 

จึงควรทําความเขาใจและเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ  
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สวัสดีครับ 
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