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คํานํา 
       
  การศึกษาวิจัยเก่ียวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเริ่มมีการดําเนินการมา
ตั้งแตป 2009 พรอมกับการจัดทํานโยบายดานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศไทยเขา
รวมกับ UNFCC มาตลอด ทางดานการศึกษาวิจัยผลกระทบตอการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าได
มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานภายในประเทศ และภายใตโครงการความรวมมือกับหนวยงาน
ตางประเทศ และผลวิจัยบางเร่ืองก็มีการนําไปประยุกตใชในการกําหนดแนวทางการดําเนินการใน
หนวยงานไปในระหวางการศึกษา   
  หนังสือวิชาการเลมน้ีไดรวบรวมผลการศึกษา วิจัยทีมี่มาเก่ียวกับ สถานการณน้ําของ
ไทย สภาพความมั่นคงดานนํ้า การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษา
ผลกระทบและความเปราะบาง แนวทางการปรับตวั แนวคิดในการพัฒนาประเทศกับการวางแผน
ทรัพยากร พรอมตัวอยางจากการศึกษาตางๆท่ีมีในและตางประเทศ เพ่ือใหเขาใจความเปนมา ผล
การศึกษาทีไ่ดและแนวโนมการศึกษาดานการวางแผน บริหารจัดการนํ้าทั้งในยามปรกติและยาม
วิกฤติในอนาคต ภายใตความเส่ียงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีแนวโนมจะรุนแรงมาก
ขึ้นในอนาคต 
               นอกจากนี้ ยังไดสรุปประเด็นเน้ือหาจากการสอนในวิชาทองโลกวิศวกรรม (2100111) 
การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (2112505) วิศวกรรมเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติทางน้ํา 
(2112681) การออกแบบเมืองแบบย่ังยืนตอภัยพิบัต ิ(หลักสูตรรวม DRC, Kyoto University) และ
การบรรยายในเรื่องที่เก่ียวกับระบบน้ํา และพิบตัิภัยทางน้ํา ผลกระทบและการวางแผนปรับตวัตอ
สภาพภูมิอากาศเปลีย่นแปลงดานน้ํา ฯลฯ จากการประชุม สัมมนากับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานตางๆ  หนังสือเลมน้ีจึงเหมาะเปนหนังสือประกอบในวิชาดังกลาว เพ่ือเปนความรู
พ้ืนฐาน เพ่ิมพูนความเขาใจ ประสบการณ และเพื่อนําไปสูการศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบน้ํา
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นกับสภาพและแนวคิดวางแผนในอนาคต 
        ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือวิชาการเลมน้ี จะมีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอภาค
สวนที่สําคญัทั้งภาคสวนเศรษฐกิจ สังคม ภาคสวนธุรกิจ และวงวิชาการในการเขาใจสถานการณ
น้ํา ผลกระทบที่มี เพ่ือศึกษาเตรียมพรอมสําหรับการวางแผนปรบัตวัของภาคสวนตางๆ ตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และเปนพ้ืนฐานของการวิจัยของวงวิชาการเพ่ือ
ปรับปรุงการวางแผนและบรหิารจัดการนํ้าของไทยตอไป 
                                                                                                        
 

รองศาสตราจารย ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 
ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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3-12 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายปของประเทศ
ไทยที่สูงขึ้น   

 3-12 

3-13 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ยกอนป ค.ศ. 1995 
และอุณหภูมิเฉลี่ยหลังป ค.ศ. 1995 

 3-13 

3-14 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุดกอนป ค.ศ. 1995 
และอุณหภูมิสูงสุดหลังป ค.ศ. 1995 

 3-13 

3-15 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิต่ําสุดกอนป ค.ศ. 1995 
และอุณหภูมิต่ําสุดหลังป ค.ศ. 1995 

 3-14 

3-16 ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ย
กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 

 3-14 

3-17 ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุด
กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 

 3-15 

3-18 ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิต่ําสุด
กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 

 3-15 

3-19 การแบงกลุมพ้ืนที่ของประเทศไทยตามลักษณะลุมนํ้าที่มีความ
คลายคลึงกันของขอมูล 

 3-16 

3-20 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนสะสมรายปของประเทศไทย  3-19 
3-21 การกระจายของอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนสะสมรายป  3-19 
3-22 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของปริมาณน้ําฝนสะสมรายเดือน

เฉลี่ยกอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 
 3-21 

3-23 ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูฝนและฤดูแลง) เปรียบเทยีบปริมาณน้ําฝน
สะสมรายเดือนฉลี่ยกอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 

 3-21 

3-24 ตําแหนงวัดระดับน้ําทะเล  สถานีบางปะกง   3-23 
3-25 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลเฉลีย่  3-24 
3-26 พฤติกรรมการเกิดซํ้าของระดับน้ําทะเลรายเดือนจากคาระดับน้ําเฉลีย่  3-25 
3-27 พฤติกรรมการเกิดซํ้าของระดับน้ําทะเลรายวันจากคาระดับน้ําเฉลีย่  3-25 
3-28 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าํทะเลรายเดือนจากคาระดับนํ้าเฉลี่ย  3-26 
3-29 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต 
 3-28 

3-30 อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

 3-29 
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สารบัญ 
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สารบัญรูป 
รูปที่   หนา 
    

3-31 ระยะเวลาที่อากาศรอนในรอบปเฉลี่ยในประเทศไทยและผลตางแสดง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 3-29 

3-32 ปริมาณฝนรวมรายปเฉลี่ยในประเทศไทย และผลตางแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 3-29 

3-33 ผลการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยจากแบบจําลอง MRI   3-30 
3-34 เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความ

ละเอียดของแบบจําลอง MRI 
 3-31 

3-35 เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความ
ละเอียดของแบบจําลอง PRECISE 

 3-32 

3-36 เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความ
ละเอียดของแบบจําลอง CCCMA3 

 3-32 

3-37 ปริมาณนํ้าฝนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มนํ้าตางๆของ
แบบจําลอง MRI 

 3-34 

3-38 ปริมาณนํ้าฝน และการเปลีย่นแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มน้ําตางๆ ของ
แบบจําลองPRECISE 

 3-34 

3-39 ปริมาณนํ้าฝน และการเปลีย่นแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มน้ําตางๆของ
แบบจําลอง CCCMA3 

 3-35 

3-40 พ้ืนที่ลอแหลม (Hot Spot) ในอนาคตอันใกล และอนาคตระยะไกล  3-35 
4-1 พ้ืนที่เสี่ยงจากดินถลมและน้ําปาไหลหลาก  4-11 
4-2 พ้ืนที่ไดรับผลกระทบดานดินถลมจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  4-12 
4-3 พ้ืนที่เสี่ยงจากน้ําทวมซ้ําซาก  4-15 
4-4 พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบดานนํ้าทวมจากสภาพภูมิอากาศเปลีย่นแปลง  4-16 
4-5 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงซ้ําซาก  4-19 
4-6 พ้ืนที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานภัยแลงจากสภาพเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
 4-20 

4-7 แนวคิดการประเมินความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 4-21 

4-8 องคประกอบการประเมินความเปราะบางจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 4-21 

4-9 องคประกอบดานการรับผล (exposure)  4-22 
4-10 ระดับของการไดรับผล (degree)   4-22 
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คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                          VII                                                   รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

สารบัญรูป 
รูปที่   หนา 
    

4-11 ความสามารถในการรับมือ (adaptive capacity)  4-23 
4-12 แผนที่แสดงความลอแหลมตอภัยพิบัตติอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่อาเซียน 
 4-23 

5-1 ขั้นตอนการจัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย 

 5-4 

6-1 สภาพภูมิประเทศและบรเิวณใกลเคียง  6-3 
6-2 ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตใกล กรณีที่ 1  6-9 
6-3 ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตไกล กรณีที่ 1  6-10 
6-4 ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตใกล กรณีที่ 2  6-11 
6-5 ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตไกล กรณีที่ 2  6-12 
6-6 ระดับนํ้าที่ต่ํากวาพ้ืนดิน ในพื้นที่ ซี18  6-13 
6-7 ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดิน ในพืน้ที่ ซี 17  6-14 
6-8 ตําแหนงของโครงการสงน้ําวังบัว  6-20 
6-9 ระบบคลองสงน้ําในโครงการ  6-21 
6-10 ระบบรอบเวรสงนํ้า-1 ในปน้ํานอย  6-21 
6-11 ระบบรอบเวรสงนํ้า-2  ในปน้ํานอย  6-22 
6-12 สภาพน้ําทวมในพ้ืนที่โครงการ ป 2550  6-22 
6-13 การเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิในอนาคตของพื้นที่โครงการ  6-23 
6-14 การเปลี่ยนแปลงของสภาพฝนรายปในอนาคตของพื้นที่โครงการ  6-23 
6-15 ความเห็นของกลุมตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ  6-24 
6-16 แนวทางแกไขตอปญหานํ้าแลง และน้ําทวมที่ผานมา  6-25 
6-17 สภาพการขาดแคลนน้ําในอนาคต กรณีไมใชรอบเวร  6-26 
6-18 สภาพการขาดแคลนน้ําในอนาคต กรณีใชรอบเวร  6-27 
6-19 ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้ายม  6-28 
6-20 มาตรการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัยในปจจุบันและมาตรการ

ปรับตวัเพ่ิมเตมิ 
 6-32 

6-21 เปรียบเทียบปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯ ในสภาพปจจุบัน อนาคตอัน
ใกล และอนาคตอันไกล 

 6-38 

6-22 เปรียบเทียบความตองการใชน้ําชลประทานในสภาพปจจุบัน อนาคต
อันใกลและอนาคตอันไกล 

 6-40 
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สารบัญรูป 
รูปที่   หนา 
    

6-23 เปรียบเทียบปริมาณน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ําในปจจุบัน อนาคตอันใกล  
และอนาคตอันไกล 

 6-49 

6-24 เปรียบเทียบปริมาณน้ําปลอยของอางเก็บน้ําในปจจุบนั อนาคตอันใกล  
และอนาคตอันไกล 

 6-50 

7-1 ขั้นตอนการเตรียมการศึกษา  7-2 
7-2 ขั้นการการศกึษาความเปนไปได  7-3 
7-3 ตัวอยางวบิัตภัิยตามประเภทตางๆ    7-4 
7-4 วงจรการบริหารพิบัติภัย   7-4 
7-5 ผลตางการกระจายตัวเชิงพืน้ที่ของดัชนีฝน RX1Day  

(Max 1-Day rainfall) ในอนาคตอันใกล 
 7-7 

7-6 ผลตางการกระจายตัวเชิงพืน้ที่ของดัชนีฝน RX1Day  
(Max 1-Day rainfall) ในอนาคตอันไกล 

 7-7 

7-7 ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของดัชนีฝน RX5Day  
(Max 5-Day rainfall) ในอนาคตอันใกล 

 7-8 

7-8 ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของดัชนฝีน RX5Day  
(Max 5-Day rainfall) ในอนาคตอันไกล 

 7-9 

7-9 ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของดัชนีฝน CDD 
(Consecutive Dry  Days) ในอนาคตอันใกล 

 7-10 

7-10 ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของดัชนีฝน CDD 
(Consecutive Dry  Days) ในอนาคตอันไกล 

 7-10 

7-11 ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของดัชนีฝน CWD 
(Consecutive Wet Days) ในอนาคตอันใกล 

 7-11 

7-12 ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของดัชนีฝน CWD 
(Consecutive Wet Days) ในอนาคตอันไกล 

 7-11 

7-13 แนวคิดเก่ียวกับความยั่งยืน (resilience) ในการออกแบบ   7-14 
7-14 ภาพฉายอนาคตของกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  7-16 
7-15 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการปรับตวัตอสภาพนํ้าทวม  7-16 
7-16 การบริหารความเสี่ยงน้ําทวมและระบบการวางแผน  7-17 
7-17 การประเมินแนวทางตางๆ ทั้งดานจัดหาและผูใชในแนวทางเลือกตางๆ  7-18 
7-18 มาตรการทําทางน้ําลนจากแมน้ํา เหนือเมืองโฮจิมินทเพ่ือระบายออกทุง  7-19 
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สารบัญตาราง 
ตารางที ่   หนา 
    

1-1 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนของกลุมลุมนํ้าหลัก  1-1 
1-2 สรุปสภาพการใชน้ําของประเทศไทย ในป 2550  1-3 
1-3 สรุปปริมาณนํ้าที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา และปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนา

ไดของแองน้ําบาดาล รายกลุมลุมนํ้าของประเทศไทย 
 

1-4 

1-4 สรุปปริมาณนํ้าปลอยจากอางเก็บน้ําขนาดใหญขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

 
1-5 

1-5 สรุปปริมาณนํ้าที่ไดรับของโครงการชลประทานจากอางเก็บน้ํา  1-5 
1-6 สรุปปริมาณนํ้าดิบที่สูบของการประปา  1-6 
1-7 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคเหนือ ป 2547  1-10 
1-8 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคกลาง ป 2547  1-11 
1-9 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป 2547  1-11 
1-10 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคตะวนัออก ป 2547   1-12 
1-11 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคใต ป 2547  1-12 
2-1 คาเฉลี่ยการใชน้ําของโลก เอเซีย อาเซียน ประเทศไทย และลําดับที่

ของการใชน้ําของประเทศไทย  
 

2-7 

2-2 คะแนนสถานะการใชน้ําของโลก เอเซีย อาเซียน และประเทศไทย  2-8 
2-3 สรุปภาพรวมจุดแข็งจุดออนและศักยภาพในดานน้ําของประเทศไทย  2-8 
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บทที่ 1  
สถานภาพน้ําของประเทศไทย 

 
  บทน้ีแนะนําสภาพฝน การใชนํ้า การจัดหาน้ํา การประมาณความตองการใชนํ้า และ
การจัดการนํ้าผิวดิน นอกจากนี้ยังไดระบปุญหานํ้าทวม นํ้าแลง คุณภาพนํ้าและการจัดการนํ้าใต
ดิน เปนพ้ืนฐานกอนจะไปทําการวางแผนดานน้ําและวิบตัิภัยตอไป 
 
1.1 สภาพปริมาณฝนของไทย 
  ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปในป ค.ศ. 1979-2006 ประมาณ 1,408.3 มม. 
แบงเปน ฤดูฝน 1,265.3 มม. และฤดูแลง 143.0 มม. (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 
2553;  สุจริตและคณะ, 2553) โดยลุมนํ้าที่มีปริมาณฝนรายปสูงสุด ไดแก ลุมนํ้าภาคใตฝง
ตะวันตก รองลงมาเปนลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก  และลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก ตามลําดับ 
สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหปริมาณน้ําฝนรายเดือนในแตละกลุมลุมนํ้าหลัก แสดงดังตารางที่ 
1-1  และเสนชั้นปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ป ค.ศ. 1979 – 2006  แสดงไดดังรูปที่ 1-1  
 
ตารางที่ 1-1  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนของกลุมลุมนํ้าหลัก 
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รูปที่ 1-1 เสนชั้นปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ป ค.ศ. 1979 – 2006   
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1.2  สถานการณการใชนํ้าของประเทศไทย 
  จากรายงานการจัดทําบัญชปีระชาชาติทีค่ิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) ไดประเมินการใชนํ้าเพ่ือกิจกรรม
ตางๆ ไดแก การใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร พบวา สภาพการใชนํ้า
เพ่ือกิจกรรมตางๆ ของประเทศไทยโดยรวมในป 2550 (ถือเปนปนํ้าปรกติ) ประมาณ 60,414 ลาน
ลบ.ม./ป แบงเปน ปริมาณการใชนํ้าอุปโภคบริโภคโดยรวม ประมาณ  1,696.62 ลานลบ.ม./ป โดย
ที่มีการใชนํ้าอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาล ประมาณ  890.95 ลานลบ.ม./ป และนอกเขตเทศบาล 
ประมาณ  805.67 ลานลบ.ม./ป  ปริมาณการใชนํ้าอุตสาหกรรมโดยรวม ประมาณ  4,238.9 ลาน
ลบ.ม./ป โดยที่มีการใชนํ้าในเขตนคิมอุตสาหกรรมประมาณ  216.10ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ และ 
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ  4,022.8 ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ สําหรับปริมาณการใชนํ้า
เพ่ือการเกษตรโดยรวม  ประมาณ  54,478 ลานลบ.ม./ป แบงเปน ปริมาณการใชนํ้าเพ่ือ
เกษตรกรรมในเขตชลประทาน ประมาณ  29,368.5 ลานลบ.ม./ป และปริมาณการใชนํ้าเพ่ือ
เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานในป พ.ศ. 2550 ประมาณ  25,110 ลานลบ.ม./ป สรุปไดดัง
ตารางที่ 1-2  
 
ตารางที่ 1-2  สรุปสภาพการใชนํ้าของประเทศไทย ในป 2550 

กลุมลุมนํ้า 
อุปโภค

บริโภค (ลาน
ลบม.) 

อุตสาหกรรม 
(ลานลบม.) 

การเกษตร 
(ลานลบม.) 

รวม 
(ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 440.76 299.1 16,611 17,351 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 10.14 1.6 258 270 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 902.87 2,966.30 28,551 32,420 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 32.32 232.2 2,009 2,274 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง 38.02 130 3,490 3,658 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 61.27 427.9 950 1,439 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 21.21 56.4 749 827 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 140.95 34.7 1,797 1,973 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 49.1 90.5 62 202 

รวมท้ังประเทศ 1,696.62 4,238.90 54,478 60,414 

 
1.3  การจัดหานํ้าในปจจุบัน 
  จากรายงาน การจัดทําบัญชีประชาชาติที่คิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) ไดประเมินสภาพการจัดหานํ้า
ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ประกอบดวย ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บนํ้า



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 1 
สถานภาพน้ําของประเทศไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         1 - 4                                                รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซ่ึงดําเนินการจัดการนํ้าหรือปลอยน้ําโดยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน  ปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากอาง
เก็บนํ้า ปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากลํานํ้า ปริมาณน้ําใชการของสระเก็บนํ้า  
ปริมาณน้ําดิบที่สูบของประปาภูมิภาค  และประปานครหลวง  

  จากสภาพการจัดหานํ้าขางตน สรุปไดวา ประเทศไทยมีปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บ
นํ้าโดยรวมในป พ.ศ.2550 ประมาณ 41,489 ลานลบ.ม./ป และมีปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดของ
แองนํ้าบาดาลโดยรวม 27,376 ลานลบ.ม./ป สรุปปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บนํ้า และปริมาณน้ํา
บาดาลท่ีพัฒนาไดของแองนํ้าบาดาล รายกลุมลุมนํ้าของประเทศไทย ดังตารางที่ 1-3 ซ่ึงถือวา
ปริมาณน้ําที่พัฒนาของแองนํ้าแตละแองคงที่ตลอดทั้งป กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าโขงมีศักยภาพใน
การพัฒนาน้ําบาดาลสูงสุด  ประมาณ 9,953  ลานลบ.ม./ป  ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บนํ้า
โดยรวม 45,171 ลานลบ.ม./ป แบงเปนขนาดใหญ 41,372 ลานลบ.ม./ป ขนาดกลาง 2,948.46 
ลานลบ.ม./ป และขนาดเล็ก 850.10 ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ  โดยกลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีนเปน
กลุมลุมนํ้าที่มีการจัดสรรนํ้าจากอางเก็บนํ้าสูงที่สุด สรุปปริมาณน้ําปลอยจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังตารางที่ 1-4 
 
ตารางที่ 1-3  สรุปปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บนํ้า และปรมิาณน้ําบาดาลที่พัฒนาได 
   ของแองนํ้าบาดาล รายกลุมลุมนํ้าของประเทศไทย (ป 2550) 

กลุมลุมนํ้า 
ปริมาณนํ้าท่ีไหลเขาอาง

เก็บนํ้า (ลานลบม.) 
ปริมาณนํ้าบาดาลที่พัฒนาไดของ

แองนํ้าบาดาล (ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 7,932 9,953 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน - 782 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 15,992 7,097 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 11,326 1,720 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง - 1,782 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 394 1,431 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 1,426 1,089 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 4,419 2,132 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก - 1,389 

รวมท้ังประเทศ 41,489 27,376 
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ตารางที่ 1-4  สรุปปริมาณน้ําปลอยจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
กลุมลุมนํ้า อางเก็บนํ้า

ขนาดใหญ 
(ลานลบม.) 

อางเก็บนํ้า
ขนาดกลาง 
(ลานลบม.) 

อางเก็บนํ้า
ขนาดเล็ก 

(ลานลบม.) 

  รวม 
(ลาน
ลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 7,390 1,866.65 554.58 9,811.23 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน - 7.84 5 12.84 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 18,217 533.37 149.3 18,899.67 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 10,242 - 16.78 10,258.78 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง - 112.55 15.51 128.06 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 355 242.02 14.62 611.64 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 1,276 - 35.47 1,311.47 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 3,891 162.94 51.65 4,105.59 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก - 23.08 7.2 30.28 

รวมท้ังประเทศ 41,372 2,948.46 850.1 45,170.56 

 
  สําหรับปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากอางเก็บนํ้าโดยรวม ประมาณ 
32,592 ลานลบ.ม./ป และปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากลํานํ้าโดยรวม ประมาณ 
3,784 ลานลบ.ม./ป ปริมาณน้ําใชการของสระเก็บนํ้า 177 ลานลบ.ม./ป สรุปปริมาณน้ําที่ไดรับ
ของโครงการชลประทานจากอางเก็บนํ้าดังตารางที่ 1-5   
 
ตารางที่ 1-5  สรุปปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากอางเก็บนํ้า 

กลุมลุมนํ้า 
อางเก็บนํ้า 
(ลานลบม.) 

ลํานํ้า (ลาน
ลบม.) 

สระเก็บนํ้า 
(ลานลบม.) 

รวม 
(ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 7,549 423.17 105.07 8,077.57 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 12.48 13.64 0.3 26.42 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 13,531 1036.13 55.52 14,622.42 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 8,703 16.47 1.1 8,720.55 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง 332.1 1442.88 3.37 1,778.35 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย 318.78 438.3 4.37 761.45 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย 870 0 1.01 870.81 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 1,254 399.82 5.08 1,659.08 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 21.03 13.41 1.63 36.07 

รวมท้ังประเทศ 32,592 3,783.83 177.45 36,552.83 
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  นอกจากนี้ปริมาณน้ําดิบที่สูบของการประปาโดยรวม ประมาณ 2,453 ลานลบ.ม./ป 
แบงเปนประปาสวนภูมิภาค   875 ลานลบ.ม./ป และประปานครหลวง 1,579 ลานลบ.ม./ป 
ตามลําดับ สรุปปริมาณน้ําดิบที่สูบของการประปาดังตารางที่ 1-6 
 
ตารางที่ 1-6  สรุปปริมาณน้ําดิบที่สูบของการประปา 

กลุมลุมนํ้า 
ประปาภูมิภาค 

(ลานลบม.) 
ประปานครหลวง 

(ลานลบม.) 
รวม (ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 280.06 - 280.06 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 9.57 - 9.57 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 225.4 1,578.72 1,804.12 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 2.34 - 2.34 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง 28.97 - 28.97 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 149.61 - 149.61 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 11.86 - 11.86 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 117.85 - 117.85 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 49.09 - 49.09 

รวมท้ังประเทศ 874.76 1,578.72 2,453.48 

  
1.4  การประมาณความตองการใชนํ้าในอนาคต 
  จากการทบทวนรายงานสถานการณการใชนํ้าของประเทศไทย (สุจริตและคณะ, 
2549) ไดมีการประเมินความตองการใชนํ้าในอนาคต พบวา ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 3,567ลานลบ.ม.ตอป ในป 2547 เปน 4,071 ลานลบ.ม.ตอป ใน
ป 2567 ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2,227 ลานลบ.ม.ตอป ใน
ป 2547 เปน 4,040 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2567  

  สําหรับความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ไดประเมินวา เม่ือมีการ
พัฒนาโครงการชลประทานตามแผนแลวจะทําใหพ้ืนทีช่ลประทานโดยรวมของประเทศไทยเพิม่ขน
จากเดิม 21,868,000 ไร ในป 2547 เปน 27,162,255 ไร ในป 2567 ซ่ึงมีความตองการนํ้าผันแปร
ไปตามสถานการณนํ้าตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความตองการน้ํา 24,695 ลาน
ลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้าปกติ 23,360 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 21,758 ลานลบ.ม.ตอป 
ตามลําดับ สวนความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน จากคาดการณพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ไดแก ขาวนาป 
ขาวนาปรัง ขาวโพด และออย) พบวา เม่ือมีการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานตามศักยภาพที่
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พ้ืนที่ลุมนํ้าสามารถรองรับได ทําใหพ้ืนที่เพาะปลกโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 
81,210,126 ไร ในป 2547 เปน 94,195,547 ไร ในป 2567 ซ่ึงในความเปนจริงแลวการเพาะปลูก
พืชนอกเขตชลประทานในชวงฤดูฝน สวนใหญเปนการทําเกษตรน้ําฝนเปนหลัก ซ่ึงในการ
พิจารณาความตองการน้ําของพืชในครั้งน้ีจึงมุงพิจารณาไปที่การทาํนาปรังหรือความตองการใชนํ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแลงเปนหลัก ซ่ึงอยูบนสมมติฐานที่วาพ้ืนทีข่าวนาปรังเหลาน้ีมีการใชนาจาก
อางเก็บนํ้าหรือสูบนํ้าจากลํานาเสริมในชวงฤดูแลง โดยมีความตองการนํ้าผันแปรไปตามสถาน 
การณนํ้าตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความตองการนํ้า 7,392 ลานลบ.ม.ตอป 
กรณีปนํ้าปกติ 6,969 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 5,875 ลานลบ.ม.ตอป ตามลําดับ 
 
1.5  สภาพนํ้าทวม 
     จากรายงานการวิเคราะห และจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมในบริเวณที่ราบภาค
กลางตอนลางของประเทศไทย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย ป 2544 ไดกลาวไววา   “นํ้า
ทวม” ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถแบงตามลักษณะของการเกิดไดดังน้ี   
1) นํ้าทวมลนฝง เปนนํ้าทวมที่เกิดขึ้นเปนฤดูกาล เน่ืองจากนํ้าเหนือมีปริมาณมาก และ ไหล

มายังทายน้ํา ซ่ึงพ้ืนที่ใดอยูต่ําก็จะลนฝงเขาทวมบานเรือนเสียหาย เชน ในกรณีนํ้าทวม
หนักเม่ือป พ.ศ. 2538 

2) นํ้าทวมชายฝง เปนน้ําทวมที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงริมทะเล ซ่ึงเกิดจากพายุพัดเขาฝงโดย
กอใหเกิดคลืน่ขนาดใหญเคลื่อนตวัเขาถลมบานเรือนรมิทะเล และระดับนํ้าจะลดลงทันทีที่
พายุผานไป เชน กรณีพายุใตฝุนลินดา เม่ือป พ.ศ. 2540 เปนตน 

3) นํ้าทวมเมือง เปนนํ้าทวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่การใชที่ดินจากอดีตที่เปน
ทุงนา ปาไม มาเปนพ้ืนที่ชุมชน ซ่ึงเม่ือมีฝนตกเกิดสภาพน้ําขังที่เกิดจากขอจํากัดทางดาน
การระบายน้ํา จึงสงผลใหเกิดนํ้าสูงขึ้น เชน ในกรณีนํ้าทวมเขตกรุงเทพมหานครในยามที่
ฝนตกหนัก 

4) นํ้าทวมฉับพลนั เปนนํ้าทวมที่เกิดจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะบริเวณที่ราบเชิงเขา ซ่ึงจะ
สงผลใหระดับนํ้าสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และไหลเขาสูพ้ืนทีเ่มือง ภายในระยะเวลาเปนรายนาที
หรือชั่วโมง เชน กรณีของ อ.วังชิ้น จ.แพร ในป พ.ศ. 2544 นํ้าทวมเมืองจันทบุรี ในป พ.ศ. 
2542 นํ้าทวมเทศบาลนครหาดใหญ ในป พ.ศ. 2543 เปนตน 

 

โดยทั่วไปสาเหตุหลักทีท่ําใหเกิดอุทกภัย จะประกอบดวย  
 

1) การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ทางรถไฟ ทํานบก้ันนํ้า  สะพาน ทอลอด  ฝายทด
นํ้า ประตูระบายนํ้า และอาคารระบายน้ําอ่ืน ๆ  หากกอสรางไมเหมาะสมและเพียงพอ 
สิ่งกอสรางเหลาน้ีจะกลายสภาพเปนทํานบก้ันนํ้า ทําใหเกิดนํ้าทวมขัง 

2) สภาพภูมิประเทศ ไดแก พ้ืนที่ราบลุม เปนแอง หรือพ้ืนที่ทรุดตวั  พ้ืนที่ที่มีผลกระทบจาก
การขึ้นลงของน้ําทะเล และพื้นที่บริเวณทีร่าบเชิงเขา 
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3) การใชประโยชนที่ดิน ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมไป
เปนชุมชนเมือง การบุกรุกทําลายปาตนน้ํา  การไมมีผังเมืองรวมระดับจังหวัดเพ่ือควบคุม 
และวางแผนในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย  การบุกรุกทางนํ้าธรรมชาติหรือกีด
ขวางทางน้ํา  

4) กฎหมายและองคกร ไดแก การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบุกรุก
ทางน้ําสาธารณะ และพ้ืนที่รับนํ้า  ไมมีองคกรหลักดูแลรับผิดชอบในการประสานงาน 
วางแผน ปองกัน และบรรเทาอุทกภัย  การออกเอกสารสิทธิ (โฉนดที่งอก) ซ่ึงรวมถึงใน
กรณีเกาะกลางแมนํ้า 

5) การบริหารจัดการ ประกอบดวย การขาดระบบคาดการณและระบบเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพกอนเกิดภัย  การไมมีแผนการปฏิบตัิงานที่ชัดเจนในกรณีเกิดภัย และการ
จัดการหลังเกิดภัยยังไมมีผูใหความสําคญัในการวางแผนและบรรเทาปญหาอยางเปน
รูปธรรม รวมถึงขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและบคุลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ
ดานนี้ 

6) การรุกล้ําลํานํ้าสาธารณะและการขาดการขุดลอกดูแลรกัษา ทําใหประสิทธิภาพการระบาย
นํ้าลดลง ไมสามารถระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ไดทัน 

 
1.6  สภาพภัยแลง 
  จากการทบทวนบทความภัยแลงและมาตรการแกไขระยะยาว  สรุปสาเหตุของภยั
แลงจากธรรมชาติ และจากมนุษยไวดังน้ี 
 1) จากธรรมชาต ิ
  ปใดที่มีฝนนอยกวาปกติในฤดูฝน ปริมาณน้ําในฤดูแลงถัดไปจะมีนํ้านอยไปดวย 
โดยเฉพาะระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปฝนที่ตกในประเทศไทยก็เน่ืองจาก
รองมรสุม ซ่ึงเปนรองหรือแนวที่พาดผานหยอมความกดอากาศต่ํา ถารองมรสุมน้ีมีกําลังแรงก็จะ
เกิดฝนตกหนกัในแนวรอง หรือแนวทีล่มพัดสอบเขาหากัน ถารองมีกําลังปานกลางก็จะมีฝนใน
ระดับปานกลาง ถารองมีกําลังออนก็จะมีฝนนอยไปดวย อีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหฝนตกหนักก็คือ 
จากพายุหมุนซึ่งพัดผานเขามาจากมหาสมุทรแปซิฟก หรือทะเลจีน พายุหมุนน้ีเริ่มจากพายุ
ดีเปรสชั่น พายุโซนรอน และพายุไตฝุน ตามความแรงของลม ตามปกติจะมีพายุพัดผานเขามา
โดยเฉลี่ยปละ 3 ลูก ถานอยกวาน้ีฝนก็จะตกนอยจนเกิดสภาวะแลง ถามากกวา 3 ลูก ฝนก็จะตก
มากจนเกิดภาวะน้ําทวม 
 

  ในกรณีของประเทศไทย ถาเกิดภาวะฝนแลงติดตอกัน 2-3 ป นํ้าที่เก็บไวในเขื่อนภูมิ
พล และเขื่อนสิริกิติ์ ก็ยังพอที่จะบรรเทาได อยางไรก็ตามถาเกิดฝนตกนอยเปนเวลาหลายป เชน 
ในพ.ศ. 2532 – 2536 มีฝนตกนอยเปนเวลาติดตอกันถงึ 5 ป ทําใหฤดูแลงในพ.ศ. 2537 เปนปภัย
แลงที่วิกฤต แมเขื่อนใหญจะระบายน้ําลงมาชวย แตก็ไมเพียงพอ เพราะภาวะฝนตกนอยทําใหเก็บ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 1 
สถานภาพน้ําของประเทศไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         1 - 9                                                รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

นํ้าไดนอยไปดวย จนน้ําเคม็ในระดับอันตรายไหลเขามาทําความเสยีหายแกสวนผลไมในจังหวดั
นนทบุรี และยังเลยขึ้นไปจนถึงปากคลองประปา 
 

  นอกจากนี้จากการวิเคราะหฝนของภาคเหนือ และภาคกลาง ตั้งแต พ.ศ. 2503 ถึง 
2540 พบวา มีแนวโนมของฝนรายปลดลงในอัตราเฉลี่ย 3-4 มม.ตอป เปนการเตือนวาฝนรายปจะ
คอยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึง 30-40 มม. ในป 10 ปขางหนา ซ่ึงถาฝนลดลงเชนนี้ ปริมาณน้ําทาก็จะ
ลดลงตามไปดวย 

 2) จากมนุษย 
  การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุหลักสําคญัของการเกิดภัยแลง โดยทําใหปริมาณ
นํ้าทาในฤดูแลงที่มีนอยอยูแลวยิ่งลดลงไปอีก นอกจากน้ียังทําให Peak discharge ของน้ําหลาก
สูงขึ้น และไหลมาเร็วขึ้นทําใหเกิดอันตรายตอชีวติ ทรัพยสิน ที่อยูอาศัย และสาธารณูปโภค 
จากการทบทวนรายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสมัพันธเพ่ือการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยที่เกิดจากนํ้าทวม นํ้าแลง และแผนดินถลม (สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรม
ชลประทาน, 2545)  ไดสรุปสภาพภัยแลงของประเทศไทยไวดังน้ี 

  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลผลิตมวลรวมมาจากภาคเกษตรกรรมกวารอยละ 90 
ดังน้ัน ภัยที่มีความสําคัญไมยิ่งไปกวาอุทกภัยนํ้าทวม คือ ภัยแลง ซ่ึงผลกระทบตอการเกษตร 
โดยเฉพาะในเร่ืองของน้ํา อาจจะเกิดจากสภาวะฝนแลง โดยมีปริมาณฝนนอยกวาปกติ หรือฝนไม
ตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกิดสภาพการขาดน้ํา จากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเม่ือป พ.ศ. 2522 และ 
2536 ประเทศไทยประสบภัยแลงที่รุนแรง โดยเกิดเหตุการณฝนทิ้งชวงกลางฤดูฝน เปนเวลานาน 
(ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน) มีปริมาณฝนตกนอยกวาปปกติถึง 20 % และ 24 %  
ตามลําดับ  นอกจากน้ี ยังพบวา ในระยะ 10 ปที่ผานมา ปริมาณฝนตกรายปในทุกภาคของ
ประเทศไทยมีแนวโนมลดลงซึ่งเปนการบงชี้วาอนาคตเราคงตองเผชิญกับภัยแลง หากมิไดมีการ
แกไขปญหาน้ีในระยะยาวอยางจริงจังและเรงดวน 

  อน่ึงจากการประมาณการความตองการใชนํ้าทั้งประเทศพบวา ในอีก 5 ปขางหนา 
(พ.ศ. 2549) ซ่ึงแยกเปนกิจกรรมการใชนํ้าตาง ๆ พบวา ความตองการใชนํ้าเพ่ือการชลประทานมี
มากกวา 50% แตในขณะเดียวกัน ปริมาณน้ําทาที่สามารถควบคุมหรือเก็บกักโดยเข่ือนขนาดใหญ
และขนาดกลางทั่วประเทศที่สามารถนําไปใชไดมีเพียงประมาณ 20 % ของปริมาณน้ําทาผิวดิน
ตามธรรมชาติ ดวยเหตุน้ีปญหาการขาดแคลนน้ําจึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง จากพฤติกรรมการตกของ
ฝนที่มีแนวโนมลดลงและขีดจํากัดของปริมาณนํ้าที่เก็บกักโดยเขื่อนตาง ๆ ทั่วประเทศ ทําให
ปริมาณน้ําผิวดินที่กักเก็บโดยแหลงนํ้ามีไมเพียงพอ ในขณะท่ีความตองการน้ําใชยังเพ่ิมมากขึ้น 
จึงทําใหมีการพัฒนาน้ําบาดาลมาใชมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่ขาดแคลนน้ําผิวดิน 

  นอกจากนี้ จากรายงานขององคการสหประชาชาติ ในป 2534  ไดวิเคราะหความ
ตองการนํ้าใชในดานตาง ๆ สําหรับพ้ืนที่ภาคกลาง ในลุมนํ้าเจาพระยา พบวามีความตองการนํ้าใช
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ในป 2543 ประมาณ 38,000 ลาน ลบ.ม. ในขณะที่ปริมาณน้ําเฉลี่ยทั้งปอยูที่ประมาณ  30,000 
ลาน ลบ.ม. ดังน้ัน การบริหารและจัดการนํ้าในชวงหนาแลงจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง นอกจากน้ี
การจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้ายังจึงมีความจําเปน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการขยายตวัของชุมชนเมืองและ
พ้ืนที่การเกษตรบริเวณสองฝงลํานํ้าอยางตอเน่ือง ทําใหมีความตองการนํ้าใชในกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ิมมากขึ้น  ตองพิจารณมาตราการทั้งดานจัดหา (supply) และใชนํ้า (demand) ควบคูกันไป 

 
1.7  สภาพคุณภาพนํ้า   
  สภาพคุณภาพนํ้าในลํานํ้าหลัก พิจารณาไดจากดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป(WQI) จัดทํา
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยวัดจากคาคุณภาพน้ํา 4 
พารามิเตอร ไดแก คาออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) แบคทเีรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด(TCB) แบคทเีรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(FCB)และ แอมโมเนีย (NH3)  เปน
เกณฑในการพิจารณา จากเอกสาร ‘สถานการณคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน ป 2547’ ของกรม
ควบคุมมลพิษ ไดสรุปคุณภาพนํ้าในแมนํ้าสายสําคัญประมาณ 48 สาย และแหลงนํ้าน่ิง 4 แหลง 
(กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลา) ในป 2547 โดยแบงตามภาคตางๆ มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 1-7 ถึง 1-11 
 
ตารางที่ 1-7  คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคเหนือ ป 2547  

  
(ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093) 
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ตารางที่ 1-8  คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สําคัญของภาคกลาง ป 2547  

  
(ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093) 

                
 ตารางที่ 1-9 คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สําคัญของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป 2547  

  
(ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093) 
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ตารางที่ 1-10 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคตะวนัออก ป 2547  

  
(ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093) 

              
ตารางที่ 1-11 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคใต ป 2547  

  
(ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093) 
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  จากคาคุณภาพนํ้าทั้ง 4 พารามิเตอร ที่นํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณา จะนํามา
คํานวณคะแนนคุณภาพนํ้าตามโปรแกรมการคํานวณคณุภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษจาก web 
site http://iwis.pcd.go.th/first_page/wqi_online.php  ดังรูปที่ 1-2 
  

 
 

รูปที่ 1-2 โปรแกรมแสดงการคํานวณคาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) (ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ) 
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ตารางที่ 1-12 ผลการคํานวณคาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) ตามแหลงนํ้าจากภาคตางๆ 
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1.8 การจัดการนํ้าผิวดินตอปญหาน้ําทวม นํ้าแลง 
  จากการทบทวนกรอบแนวทาง มาตรการ และพ้ืนที/่โครงการนํารอง การแกไขปญหา
อุทกภัย และแผนดินถลม (สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา, ตุลาคม 2545) 
สรุปมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาไวดังน้ี 
1)   มาตรการไมใชสิ่งกอสราง 

2. ปรับปรุงเกณฑจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่สรางขึ้นใหม 
3. การบริหารพ้ืนที่นํ้าทวม 

- แนะแนวการใชที่ดิน/กําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย/ควบคุมการสบูนํ้าบาดาล 
- เรงรัดใหมีระบบพยากรณและเตือนภัยระบบการผจญอุทกภัยและระบบการบูรณะ

ความเสียหายจากอุทกภัย  
3. การบริหารแหลงนํ้าเพ่ือชะลอการไหลและเก็บกักนํ้า เชน การปลูกปา 

2) มาตรการใชสิง่กอสราง 
1. พัฒนาแหลงนํ้า (สรางเขื่อนเก็บกักนํ้า) 
2. ปรับปรุงสภาพลํานํ้าและคนัก้ันนํ้าริมแมนํ้า 
3. สรางคันยกระดับปดลอมพ้ืนที่ชุมชน 
4. สรางแองชะลอน้ําและโครงการแกมลิงของลุมนํ้า 
5. สรางชองทางผันน้ําทวม 

  นอกจากนี้จากการทบทวน การศึกษาเกี่ยวกับ นํ้าทวม นํ้าแลง และแผนดินถลม   
(กรมทรพยากรน้ํา, 2545 และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.), 2546)   ไดสรุป
ภาพรวมการบริหารจัดการสาธารณภัยภายในประเทศไวดังน้ี 

  กอนการปฏิรูประบบราชการของประเทศที่เริ่มตนเม่ือวนัที่ 3  ตุลาคม  พ.ศ. 2545  
การบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยคอนขางจะสลับซับซอน เน่ืองจากเกี่ยวพันกับ
กฎหมายถึง 34 ฉบับ  ภายใตความรับผิดชอบของสวนราชการจํานวน 20 กรม  ในจํานวน 9 
กระทรวง ลักษณะของการปฏิบัติงานจะเปนไปในรูปแบบของการประสานงานจากหลายหนวยงาน
ภายใตการอํานวยการของสาํนักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน  กรมการปกครอง  และผูวา
ราชการจังหวัด  ทั้งหนวยงานหลักและหนวยงานที่เขารวมปฏบิัตงิานตางมีภารกิจประจําของตน  
การเขามาปฏบิัติการดานสาธารณภัยของหนวยงานตาง ๆ จึงเปนเสมือนภารกิจฉุกเฉินเฉพาะกิจ  
เปนการแกปญหาเฉพาะหนาเปนครั้งคราวไปเทาน้ัน  สิ่งเหลาน้ีนําไปสูอุปสรรคในการดําเนินงาน
ซ่ึงพอสรุปได ดังน้ี 

• การไมมีองคกรเฉพาะสําหรับรับผิดชอบดานนี้โดยตรง ทั้งที่มีบุคลากรและทรัพยากร
ที่เพียงพอ จึงทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน เน่ืองจากตองทํางานในลักษณะการ
ประสานงานระหวางหลายหนวยงาน  
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• ปจจุบันองคกรที่ทําหนาที่หลักขาดบุคลากรและทรัพยากรที่มีความรู  มีประสบการณ
ในการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยตรง 

• การปฏิบัติงานที่ผานมาเนนการตั้งรับซ่ึงเปน  การแกปญหาเฉพาะหนา  แตยงัไม
เนนการวิเคราะหความเสี่ยง และวางแผนเพื่อปองกันในระยะยาวอยางเปนระบบขาด
การเตรียมความพรอม  การแจงเตือนภัยที่ทันเหตุการณ 

• หนาที่ความรบัผิดชอบระหวางหนวยงานตางๆ ซํ้าซอนกันทําใหเกิดความลาชาใน
การเขาปฏิบตังิาน เน่ืองจากหลายครั้งตองมีการตกลงทําความเขาใจกันกอนเขา
ปฏิบัติงาน 

• บอยคร้ังที่พบวาขาดความชดัเจนในการสั่งการ และการประสานงานจากองคกร
อํานวยการ 

• กฎหมาย  และระเบียบปฏิบัตติางๆ ลาสมัย  ไมสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณ
และสถานการณปจจุบัน 

• ผูเขาปฏิบตัิงานดานนี้ยังยึดติดกับการทําตามหนาที่เทาน้ัน  แตขาดจิตสํานึกของการ
เสียสละเพื่อสวนรวมขาดการทุมเทอยางจริงจัง 

• ลักษณะของงานนี้เปนงานที่มีความเสี่ยงสงูตอชีวติ  แตที่ผานมารฐัยังขาดการสราง
หลักประกันและความม่ันใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 

• ขาดการศึกษา  การติดตามและการประเมินผลอยางตอเน่ืองจริงจัง  เพ่ือนําขอมูลมา
เปนแนวทางในการวิเคราะหวางแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการฟนฟูบูรณะ 

 

  โดยความเปนจริง ภัยพิบัตทิี่เกิดขึ้นสวนใหญสามารถปองกันและบรรเทาความรนุแรง  
หรือลดความสูญเสียลงได  หากมีการจัดการที่ดีตั้งแตการปองกัน  การเตรียมความพรอม กอน
เกิดภัย  การชวยเหลือ  การบรรเทาภัยในระหวางเกิดภัย  การฟนฟูบูรณะ  และการพัฒนา
ภายหลังเกิดภัย  โดยองคกรมืออาชีพรวมทั้งการศึกษา  การวิเคราะห  การวิจัยและการพฒันา  
เพ่ือใหไดองคความรูในการเผชิญกับสาธารณภัยในอนาคต ดังน้ัน  ประเทศไทยจึงควรมีแผน
ยุทธศาสตรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (Disaster  Management Plan)  เปน
ยุทธศาสตรสาํคัญอันดับตนของการพัฒนาประเทศ และควรแยกเปนบทเฉพาะในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ที่ผนวกการมีสวนรวมทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน การ
สูญเสียทรัพยากรของประเทศจากสาธารณภัย  เปนสาเหตุสําคัญของความลาชาในการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาวะที่ทรัพยากรดานการพัฒนามีจํากัด  การเตรียมพรอมโดยเฉพาะการ
ปองกันสาธารณภัยจึงเปนความสําคัญทีต่องไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  ในการจัดทําแผนเพ่ือ
บูรณาการการพัฒนาประเทศไทยใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ลดความยากจนและสราง
สมดุลของสิ่งแวดลอม การใหความสาํคัญตอการจัดการดานบรรเทาสาธารณภัยในระดับรัฐบาล  
และในระดับสงัคมโลกจะมีมากย่ิงขึ้น  และโดยเฉพาะการพัฒนาที่มุงใหประเทศไทยเปนประเทศ
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย  รัฐบาลจําเปนตองมีแผนรองรับเพ่ือหลีกเลีย่งและลดผลกระทบทางลบที่จะ
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เกิดตอเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด  เน่ืองจากความเสยีหายที่เกิดขึน้ตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอมแกไขไดยาก 

  การพัฒนาการในดานการจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยม ี  
ความกาวหนาแตการระดมทรัพยากรจากหนวยงานที่เก่ียวของยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกฎหมายระเบียบที่เก่ียวของยังไมสามารถรองรับใหมีการแกไขปญหาที่รุนแรงและเรงดวน
ไดทันการณ   ดังนั้นการเกิดสาธารณภัยขึ้นแตละคร้ัง  ประชาชนและประเทศจึงยงัอาจไดรับความ
สูญเสียอยางหนักตอไปอีก จากประสบการณที่ผานมาพบวา  ความเสียหายสวนหนึ่งลดลงไดมาก  
หากหนวยงานที่เก่ียวของมีการปองกันมีการเตรียมพรอม  มีการฝกซอม  มีการแจงเตือนอยาง
จริงจัง  กอนเกิดสาธารณภัยและเม่ือเกิดภัยขึ้นแลว  มีระบบการระดมทรัพยากรใหความชวยเหลือ
แกผูประสบภัย มักทําไดอยางรวดเร็ว และทัว่ถึงทําใหลดการสูญเสียทั้งชีวติ และทรัพยสินของ
ผูประสบภัย  และเจาหนาที่ผูใหความชวยเหลือลงไปได  การระดมทรัพยากรจากหนวยงานที่
เก่ียวของยังตองการระบบการประสานที่ดี  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เก่ียวของกับการบรรเทาสา
ธารณภัยในปจจุบัน ควรไดรับการปรับปรุงใหสอดคลอง กับการแกไขสถานการณที่รุนแรงและ
เรงดวน  แผนการปองกันฝายพลเรือนแหงชาติควรไดรับการปรับปรุงใหสามารถนํามาปฏิบัติงาน
ไดอยางเปนรูปธรรม 

 
1.9  การจัดการนํ้าใตดิน 
  จากการทบทวนโครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 – 2555 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551 )  สรุปไดวา ในป 2550 
ประเทศไทยมีบอบาดาลรวมทั้งสิ้น  231,028 บอ  มีการสูบนํ้าบาดาลทั้งสิ้น  1,967.55 ลานลบ.ม./
ป  แบงเปนบอบาดาลหนวยงานราชการ มีจํานวนบอบาดาลทั้งสิ้น 200,449 บอ  และบอบาดาล
เอกชน 30,579 บอ ซ่ึงประเมินไดวาบอบาดาลหนวยงานราชการมีการสูบนํ้าบาดาลทั้งสิ้น
1,014.42 ลานลบ.ม./ป    และบอบาดาลเอกชน 953.12 ลานลบ.ม./ป สําหรับจังหวัดที่มีจํานวน
บอบาดาล และปริมาณการสูบนํ้าสูงสุด 15 อันดับ คือ จังหวัดที่เปนเมืองหรือเขตที่มีการเจริญเติบ 
โตทางเศรษฐกิจสูง ไดแก สมุทรสาคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา เปนตน   ซ่ึงจังหวัด
เหลาน้ีสวนใหญเปนจังหวัดที่มีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมสงู ซ่ึงมีความ
ตองการใชนํ้าบาดาล เปนสวนหนึ่งของปจจัยในการผลิต เชน อุตสาหกรรมฟอกยอม     
ประกอบกับในบางพื้นที่ของจังหวัด มีการจัดหานํ้าดิบเพ่ืออุปโภคบริโภค เพราะการประปาสวน
ภูมิภาคหรือในระดับทองถิน่ที่ไมสามารถกระจายไปสูผูใชนํ้าในภาคครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมได
ครอบคลุมทัว่พ้ืนที่ รวมไปถึงในบางจังหวัดมีการขาดแคลนแหลงนํ้าผิวดินที่เพียงพอตอการใชนํ้า
ตลอดป เชน จังหวัดสระแกว และราชบรีุ    จึงสงผลใหแนวโนมการใชนํ้าบาดาลเพ่ือตอบสนอง
ความตองการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมของจังหวัดเหลาน้ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตาม
ไปดวย 
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  สําหรับคุณภาพนํ้าบาดาลโดยรวมของประเทศไทยอยูในเกณฑที่ดี คาเฉลี่ยของความ
เปนกรด-ดาง อยูที่ 7.2 คาเฉลี่ยของคลอไรด  114.3  มิลลิกรัม/ลติร คาเฉลีย่ของปริมาณเหล็ก  
0.8  มิลลิกรัม/ลติร คาเฉลี่ยของความกระดาง  235.6 มิลลิกรัม/ลิตร และคาเฉลี่ยของปริมาณ
สารละลาย 546.4  มิลลิกรัม/ลติร 

  จากการทบทวนโครงการประเมินผลกระทบจากการบงัคับใชกฎหมายเก่ียวกบัการ
กําหนดคาอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตวกิฤตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล, 2551) สรุปไดวาในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร และบรเิวณ
จังหวัดใกลเคยีง (จังหวัดพระนครศรีอยธุยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนนทบรีุและจังหวัดสมุทรปราการ) มีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชเพ่ือกิจกรรมตางๆ ไดแก 
อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และการเกษตร ซ่ึงมีปริมาณมากเกินกวาที่ปริมาณนํ้าที่ไหลซึมลงสู
ชั้นน้ําบาดาล สงผลใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมาอยางมากมาย ไดแก ปญหาการทรุดตวัของ
แผนดิน และปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาสูชั้นน้ําบาดาล  ในป พ.ศ. 2538 กรมทรัพยากรธรณี
จึงไดปรับปรุงเขตวิกฤตขึ้นใหมตามสถานการณการลดลงของระดับนํ้าบาดาล และอัตราการทรุด
ตัวของพื้นดิน และไดประกาศเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาลตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี เม่ือวันที่ 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยไดมีการประมาณการไววา กรุงเทพฯและปริมณฑลมีอัตราการสูบที่
ยอมรับได 1.2 ลาน ลบ.ม. ตอวัน   ตอมาในป พ.ศ. 2547 ทางรัฐบาลไดมีการบังคับใชกฎหมายใน
การควบคุมการใชนํ้าบาดาล ใหอยูในอัตราที่เหมาะสม และไมเกินสมดุลของน้ําบาดาล โดยการใช
มาตรการจัดเก็บคาใชนํ้าบาดาล และคาอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตพ้ืนที่วิกฤต ในปจจุบันมีอัตราการ
เก็บคานํ้าบาดาลและคาอนุรักษนํ้าบาดาลสูงสุดอยูที่ลูกบาศกเมตรละ 8.50 บาท และ 8.50 บาท 
ตามลําดับ ซ่ึงมีราคาใกลเคียงกับอัตราคานํ้าประปา สงผลใหผูใชนํ้าบาดาลในเขตบริการนํ้าประปา
เปลี่ยนมาใชนํ้าประปาแทนเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันผูใชนํ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูนอกเขต
บริการนํ้าประปาในโซนพื้นที่วิกฤตต่ํากวา (แตอยูในพ้ืนที่ใกลเคยีงกัน) จะตองแบกรับภาระ
คาใชจายในการจัดหานํ้าดิบสูงขึ้น ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดเก็บคาใชนํ้าบาดาล
ในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงกัน ดังน้ัน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จึงเห็นควรใหมีศกึษาผลกระทบที่เกิด
จากมาตรการอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตวิกฤติดังกลาว เพ่ือกําหนดมาตรการอนุรักษที่เหมาะสม
ตอไป 

  ผลการศึกษาจากแหลงตางๆ อาทิ สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT, 1982) Japan 
International Cooperation Agency (JICA, 1995) ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2543) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547) มีความเห็นตรงกันวาปญหา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชนํ้าบาดาล จนทําใหระดับนํ้าในชั้นนํ้าบาดาลลดลง
และไมคืนตวัน้ัน จําเปนตองหาวิธีการเพ่ือทําใหระดับนํ้าสูงขึ้น ซ่ึงในทางเทคนคิอาจดําเนินการได 
โดยการลดปริมาณการใชนํ้าบาดาล หรือการเติมนํ้าลงไปในชั้นน้ําบาดาล หรือดําเนินการทั้ง 2 
แนวทางควบคูไปในเวลาเดียวกัน โดยใชหลักการท่ีวาในพื้นทีท่ี่ไมจําเปนเรงดวนจะใชวิธคีอยๆ 
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ลดปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพ่ือใหระดับนํ้าในชั้นนํ้าบาดาลคืนตวัโดยไมตองเติมนํ้า แตสําหรับใน
พ้ืนที่ที่มีความจําเปนเรงดวนจะใชวิธเีตมินํ้าควบคูไปกับการลดปริมาณการใชนํ้าบาดาล 

  สําหรับการศกึษาสภาพน้ําบาดาลที่ผานมาเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังมาตรการ
อนุรักษนํ้าบาดาลในเขตวิกฤตน้ําบาดาล สรุปไดดังน้ี 

• ระดับนํ้าบาดาล บริเวณสวนกลางของพื้นที่ศึกษา กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี 
นครปฐม มีระดับนํ้าสูงขึ้นเนื่องจากมีการสูบนํ้าบาดาลที่ลดลง เวนแตบริเวณ 
สมุทรสาครและปทุมธานี มีระดับนํ้าบาดาลลดต่ําลง เน่ืองจากยังมีการสูบนํ้าบาดาล
ที่มากอยู   

• อัตราการสูบนํ้าบาดาล จากบอจดทะเบียนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. 2549 
อยูที่ 1.27 ลานลบ.ม./วัน ลดลง 37% จากป พ.ศ.2546 

• ความเค็มไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป พ.ศ. 2546 
• การทรุดตัวของแผนดิน อัตราการทรุดตวัลดลงในชวงป พ.ศ. 2549-2550 ซ่ึงอัตรา

การทรุดตัวเฉลี่ยอยูประมาณ 0.5 -1.0 ซ.ม./ป 

  การประเมินผลกระทบจากมาตรการอนุรักษ สรุปผลการสํารวจผลกระทบจาก
มาตรการอนุรักษนํ้าบาดาล ดวยวิธกีารใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการเย่ียมชม ซ่ึงผล
การสํารวจสรปุพอสังเขปไดวา มีผูที่ใชนํ้าบาดาลในชวงป พ.ศ. 2547 ไดรับผลกระทบจากการปด
บอบาดาลประมาณรอยละ 15 และสวนผูใชนํ้าที่ขอผอนผันการใชบอนํ้าบาดาล ก็ไดรับผลกระทบ
จากราคาคาอนุรักษนํ้าบาดาลที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ผูใชนํ้าบาดาลรูสึกวาการจัดเก็บคาอนุรักษนํ้า
ไมเปนธรรมถงึรอยละ 41  

  นอกจากนี้ ผลการศึกษามีการสรุปผลกระทบแยกออกเปนดานตางๆ 3 ดาน ไดแก 
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสรุปไดวา มาตรการอนุรักษนํ้าบาดาลสงผลใหระดับนํ้า
บาดาลยกตวัสูงขึ้น ในขณะที่แผนดินมีอัตราการทรุดตวัโดยรวมลดลง สําหรับผลกระทบดานสังคม 
ไดชี้ใหเห็นประเด็นทางสังคมเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันไดการใชมาตรการอนุรักษนํ้าบาดาล
ของภาครัฐ สวนผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวา ผูประกอบการสวนใหญสามารถแบกรับตนทุน
สวนเพิ่มของคานํ้าบาดาลไวได รวมทั้งการขึ้นราคาคานํ้ายังมีสวนผลักดันใหผูประกอบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชนํ้ามากขึ้น 

  สําหรับผลการประเมินดานการจัดเก็บคาใชและคาอนุรักษนํ้าบาดาล ป พ.ศ. 2549 มี
การจัดเก็บรวม 1,317,321,998 บาท โดยแบงเปนประเภทเกษตรกรรม 5,755,192 บาท อุปโภค
บริโภค 54,046,769 บาท ธรุกิจบริการ 136,993,413 บาท และธุรกิจอุตสาหกรรม 1,120,526,624 
บาท 

  การทบทวนในโครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 – 2555 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551) สรุปไดวา ปญหาทรัพยากร
นํ้าบาดาลเชิงพ้ืนที่ แบงออกเปนปญหาการใชนํ้าบาดาลมากเกินสมดุล เปนผลสืบเนื่องมาจากการ
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สูบนํ้าบาดาลในปริมาณมาก โดยเฉพาะอยางในเมืองใหญ ไดแก เชียงใหม สงขลา นครราชสีมา 
กรุงเทพมหานคร และขอนแกนเปนตน คาดวาผลการสูบนํ้าปริมาณน้ํามากน้ีจะทําใหเกิดปญหา
ระดับนํ้าบาดาลลดลง การทรุดตัวของแผนดิน และการรุกล้ําของน้ําเค็ม  สําหรับปญหาเชิงพ้ืนที่ที่
สําคัญอีกปญหาหน่ึง คือ ปญหาคุณภาพนํ้าบาดาลทีเ่สื่อมโทรม ไดแก การปนเปอนอันเนื่องจาก
คุณสมบัติของชั้นนํ้า ไดแก การปนเปอนของเหล็ก การปนเปอนของน้ําบาดาลอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมของมนุษย ไดแก การทําฟารมกุง การฝงกลบขยะ และการทําเหมืองแร ซ่ึงขอมูลปญหา
ตางๆ เหลาน้ีสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนแกไข หรือฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลเชิงพ้ืนที่
เบื้องตนได  สําหรับรายละเอียดของการศึกษาปญหานํ้าบาดาลในแตละพ้ืนที่  ยังคงจะตองมี
การศึกษาเพ่ิมเติมตอไป พอสรุปปญหาทรัพยากรน้ําบาดาลเชิงพ้ืนที่ ไดดังน้ี 

1) ปญหาการใชนํ้าบาดาลมากเกินสมดุล  
1. ระดับนํ้าบาดาลลดลง  สําหรับพ้ืนที่ที่ไดมีการดําเนินการประเมินผลกระทบไปแลว 

ไดแก  พ้ืนที่ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  และบริเวณใกลเคียง 
2. การทรุดตัวของแผนดิน เปนปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
3. การรุกล้ําของน้ําเค็ม  สําหรับพ้ืนที่ที่ไดมีการดําเนินการประเมินผลกระทบไปแลว 

ไดแก  การรุกล้ํานํ้าเค็มเขาสูชั้นนํ้าบาดาลจืดในแองหาดใหญ ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
2) ปญหาคุณภาพนํ้าบาดาลที่เสื่อมโทรม 

1. คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมตามธรรมชาต ิ ขึ้นอยูกับสภาพธรณีวิทยาของชั้นนํ้าบาดาล 
ไดแก พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม และอําเภอรอนพิบูลย จังหวดันครศรีธรรมราช
ผลกระทบ ของตะกั่วและโลหะหนักในแหลงนํ้าบาดาลในพื้นที่ลุมนํ้าแมกลอง 

2. คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมจากการกระทําของมนุษย ไดแก การปนเปอนของสารในชั้น
นํ้าบาดาลสวนใหญจะกระจายอยูตามแหลงกอมลพิษตางๆ ในพ้ืนที่เกือบทุกภาคของ
ประเทศไทย ไดแก พ้ืนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต สาเหตุ
ของการปนเปอนสวนใหญมาจากสารอินทรียไอระเหย ของเสียจากนํ้ามัน และแหลง
ฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาล นอกจากนี้ ยังมีของเสียภาคเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม และแหลงเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า แหลงปนเปอนที่สําคัญๆ ไดแก  
- การปนเปอนของกากของเสียจากนํ้ามัน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
- แหลงกลบฝงขยะ ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน 
- การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ และลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
- การปนเปอนของน้ําบาดาลจากสารอินทรียไอระเหย บริเวณนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
- การปนเปอนของกากของเสียจากนํ้ามัน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
- การปนเปอนของเสียภาคเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ลุมนํ้าบางปะกง และลุมนํ้าทาจีน 
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  ทั้งน้ีในแงของการฟนฟู และอนุรักษแหลงนํ้าบาดาลในพื้นที่/ลุมนํ้าตางๆของประเทศ
ไทยสามารถขยายผลตอจากโครงการศึกษาการปนเปอนเหลาน้ีๆ ได โดยมีบางโครงการไดจัดทํา
แผนที่เสี่ยงตอการปนเปอนของสารในชัน้นํ้าบาดาล เชน พ้ืนที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ตอนบน เปนตน ควรมีการจัดทําแผนที่เสี่ยงตอการปนเปอนสารพิษในชั้นนํ้าบาดาลใหครบคลุม
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย  

  จากการทบทวนสถานการณน้ําบาดาล และสภาพปญหาเชิงพ้ืนที่ ในป 2550 ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับความตองการใชนํ้าของลุมนํ้าในปจจุบัน และอนาคต สรุปไดดังน้ี 

1) ในภาพรวมของประเทศไทย ยังมีความตองการใชนํ้าบาดาลในเขตพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่ลุมนํ้ามูล และลุมนํ้าชี ซ่ึงมีจํานวนหมูบานที่ขาดแคลนน้าํทั้งอุปโภคบริโภค และ
การเกษตรเปนจํานวนมาก สูงถึง 7,074 หมูบาน และ 3,939 หมูบาน ตามลําดับ  

2) ประเทศไทยมีความตองการใชนํ้าบาดาลเพื่อตอบสนองตอความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในลุมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าบางปะกง ไดแก กลุมจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 
มีการใชนํ้าบาดาลในภาคเอกชนสูงถึง 1.1 ลานลบ.ม.ตอวัน (ในป 2557 อัตราสูบนํ้าบาดาล
ในเขตกทม และ ปริมณฑล ลดลงต่ํากวาอัตราควบคุมแลว จากมาตราการอนุรักษที่ออกมา) 
นอกจากนี้ในอนาคต ยังมีความจําเปนตองใชนํ้าบาดาลในเขตชนบท เพ่ืออุปโภคบริโภค 
ตามนโยบายน้ําสะอาดของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
หรือนอกเขตเทศบาล 

3) นํ้าบาดาลสามารถใชเปนแหลงนํ้าเสริมในพ้ืนที่เกษตรกรรมในกรณีที่มีนํ้าผิวดินไมเพียงพอ
ความตองการน้ําเพ่ือการเพาะปลูกขาวในชวงฤดูแลง 

4) มีความจําเปนในการพัฒนาแนวทางการใชนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดินอยางเปนระบบ เพ่ือใช
การบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

5) มีความจําเปนในการปรับปรงุคุณภาพนํ้าบาดาลที่เสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติ เพ่ือใชเปน
แหลงนํ้าสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ํา หรือภัยแลงซํ้าซาก 

6) มีความจําเปนในการฟนฟูคณุภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมจากการกระทําของมนุษย ไดแก การ
ปนเปอนของสารในชั้นน้ําบาดาลสวนใหญจะกระจายอยูตามแหลงกอมลพิษตางๆ ในพ้ืนที่
เกือบทุกภาคของประเทศไทย ไดแก พ้ืนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต สาเหตุของการปนเปอนสวนใหญมาจากสารอินทรียไอระเหย ของเสียจากนํ้ามัน 
และแหลงฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาล นอกจากนี้ยังมีของเสียภาคเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม และแหลงเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า แหลงปนเปอนที่สําคัญๆ ไดแก  
- การปนเปอนของกากของเสียจากนํ้ามัน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
- แหลงกลบฝงขยะ ในพ้ืนทีภ่าคกลางตอนบน 
- การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ และลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
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- การปนเปอนของน้ําบาดาลจากสารอินทรียไอระเหย บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

- การปนเปอนของเสียภาคเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ลุมนํ้าบางปะกง และลุมนํ้าทาจีน 
 
1.10  สรุปสาระ 
  ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปในป ค.ศ. 1979-2006 ประมาณ 1,408.3 มม. 
แบงเปน ฤดูฝน 1,265.3 มม. และฤดูแลง 143.0 มม. ในป 2550 ประมาณ 60,414 ลานลบ.ม./ป 
แบงเปน ปริมาณการใชนํ้าอุปโภคบริโภคโดยรวม ประมาณ  1,696.62 ลานลบ.ม./ป ปริมาณการ
ใชนํ้าอุตสาหกรรมโดยรวม ประมาณ  4,238.9 ลานลบ.ม./ป ปริมาณการใชนํ้าเพ่ือการเกษตร
โดยรวม  ประมาณ  54,478 ลานลบ.ม./ป ประเทศไทยมีปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บนํ้าโดยรวม
ในป พ.ศ.2550 ประมาณ 41,489 ลานลบ.ม./ป และมีปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดของแองนํ้า
บาดาลโดยรวม 27,376 ลานลบ.ม./ป 

  ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคมีแนวโนมเพ่ิมขึน้จากเดิม 3,567ลานลบ.ม.ตอ
ป ในป 2547 เปน 4,071 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2567 ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2,227 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2547 เปน 4,040 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2567 
ความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ไดประเมินวา เม่ือมีการพัฒนาโครงการ
ชลประทานตามแผนแลว จะทําใหพ้ืนที่ชลประทาน โดยรวมของประเทศไทย เพ่ิมขึ้นจากเดิม
21,868,000 ไร ในป 2547 เปน 27,162,255 ไร ในป 2567 ซ่ึงมีความตองการน้ําผันแปรไปตาม
สถานการณนํ้าตางๆ (ซ่ึงจะสงผลตอพ้ืนที่เพาะปลูก) โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความ
ตองการนํ้า 24,695 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้าปกติ 23,360 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 21,758 
ลานลบ.ม.ตอป ตามลําดับ 
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บทที่ 2 
สถานะความมั่นคงดานน้ําของไทย 

            
  ในการประชุม RIO+20 ที่บราซิล ไดมีการอภิปรายอยางมากเก่ียวกบัการพัฒนาเขียว
อยางยั่งยืน เพ่ือปกปองคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการเพ่ิมรายไดและลดความยากจนในโลก  
ประเทศที่จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาสีเขียวอยางยั่งยืน จะขึ้นกับประสิทธภิาพการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าไดอยางบูรณการ และการจัดหานํ้าและดูแลสุขอนามัยอยางยั่งยืน  นอกจากนี้ ในการ
รับมือกับวิบตัภัิยทางนํ้าซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นในระยะหลังนี้ ไดมีการเสนอแนวคิดการอยูกับ
น้ําในการวางแผนลดวิบตัิภัย และรับมือกับการเปลี่ยน แปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกไป
พรอมๆกัน 

  แนวคิดดัชนีความม่ันคงทางดานทรัพยากรนํ้า เปนหัวขอหน่ึงที่มีการเสนอโดย
ธนาคารพัฒนาแหงเอเซียเพื่อใชในการดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดัชนี้ที่
เสนอดังกลาวประกอบดวย ความม่ันคงของน้ําชนบท น้ําในเขตเมอืง น้ําเพ่ือการพัฒนา คุณภาพ
น้ําในลุมนํ้า และพิบตัิภัย  ซึ่งจะเปนมาตรวัดภาพรวมของการพัฒนา และดําเนินการโครงการ
ตางๆ ซึ่งสามารถไปใชควบคูกับการวางแผนเศรษฐกิจสังคมของประเทศได 

             การทบทวนตวัเลขพื้นฐานดานประชากร ผลิตภัณฑมวลรวม เทียบกับ การใชน้ําของ
ประเทศมาเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในโลกและในอาเซียน จะทาํใหเห็นจุดแข็ง จุดออนและ
โอกาสของสถานะการใชน้ําของประเทศไทยในการอยูรวมในประชาคมอาเซียนไดดียิ่งขึ้น  และ
การพัฒนาโดยใชดัชนีความม่ันคงดานนํ้า ควรสรางเคร่ืองมือและกลไกความเชื่อมโยงกับปจจัย
และผลผลิตดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมใหชดัเจนเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการกําหนด
นโยบายตางๆได ทําใหเกิดสภาพแวดลอมของการพัฒนาอยางยั่งยืน  (millennium sustainable 
growth) 

  บทนี้แนะนําแนวคิดของดัชนีความม่ันคงดานนํ้า การวิเคราะหสถานะความมั่นคงดาน
น้ําของไทยเทยีบกับประเทศตางๆในโลก  ซึ่งจะทําใหทราบจุดแข็ง จุดออนของไทย และนําไปสู
ขอเสนอแนะตอการจัดการทรัพยากรนํ้าตอไป 
 
2.1  แนวคิดจาก RIO+20 และของโลกในสวนที่เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
          รายงานจากการประเมินการจัดการนํ้าในประเทศตางๆ ของสหประชาชาติ พบวา 
หลังป 1992 กวา 80 %  ของประเทศในโลกไดดําเนินการปฏิรปูปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ
จัดการนํ้าโดยใชแนวคิดบูรณาการ (ตามแผนปฏิบัตกิารโจฮันเนสเบอก) ซึ่งทาํใหประเทศทีป่รับ
โครงสรางดานองคกร กฎหมายและนโยบายสนับสนนุ สงผลตอการจัดการดานนํ้าดีขึ้น และสราง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาในชวง 20 ปที่ผานมา  อยางไรก็ตาม การสํารวจยัง
พบวา ความเสี่ยงที่เก่ียวกบัน้ํา และการแกงแยงดานทรัพยากรนํ้าในชวงที่ผานมาในหลายประเทศ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 2 
สถานะความมั่นคงดานน้ําของไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         2 - 2                                               รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

ก็มีเพ่ิมขึ้น  ความพยายามในการบูรณาการดานการจัดการมีความกาวหนาทางดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน แตยังตองพยายามยกระดับในดานการประสานงานใหมากขึ้น หลายประเทศมี
การพัฒนาในการหาแหลงทุนที่หลากหลายในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา แตการเก็บ
คาบริการยังไมคืบหนามากนัก 
            แนวทางการบูรณาการในการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรนํ้ายังเปนปจจัยสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  ความสําเร็จของเศรษฐกิจสีเขียวจะขึน้อยูกับ ประสิทธิภาพ ความ
ยั่งยืน การบรูณการการจัดการทรัพยากรน้ํา และการจัดหาบริการนํ้ากินนํ้าใช และบริการนํ้าทิ้ง
อยางเพียงพอและยั่งยืน  กลาวคือ  จัดหาใหมีโอกาสเขาถึงนํ้ากินนํ้าใชและน้ําทิง้  กําหนดใหมี
เปาหมายที่ชดัเจนในการพัฒนาระบบจัดการและกําจัดนํ้าเสีย จัดทําและดําเนินการมาตราการเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงการปรับตวัตอสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ใหมีการ
ทบทวนและตดิตามความคบืหนาตามเปาหมายสําคัญที่กําหนดโดยมีกลไกการตดิตามและ
เคร่ืองมือในการรายงาน 

                การประชุม RIO+20 (UN, 2012) ซ่ึงถือวามีความสําคญัตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ใน
ยุคปจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน ในการใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน ปกปองสุขภาพของ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาความมั่งคั่ง โดยการเพ่ิมรายได สนับสนุนงานที่ถูกตอง
ทํานองคลองธรรม ลดความยากจน  และเสนอใหมีการกําหนดเปาหมายตอการจัดการทรัพยากร
นํ้า (เทียบความกาวหนาจากที่ประชุม UNCED ในป 1992) และจัดใหมีระบบการรายงานที่
ประจักษและชดัเจน  

            แนวคิดอีกดานหนึ่งของโลกในปจจุบันนี ้ สืบเนื่องจากแนวคิดในความพยายามที่จะ
แกปญหานํ้าโดยเฉพาะการตอสูตออุทกภัยที่ผานมา มีทั้งการใชมาตราการดานโครงสราง ไมใช
โครงสรางและการจัดการ แตความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีคาดวาจะ
มีมากขึ้น โดยเฉพาะเหตุการวิกฤติ (extreme case)  ทําใหแนวคิดการสูดังกลาวอาจมีขอจํากัดทั้ง
ในแงงบประมาณและการยอมรับ จึงเกิดแนวคิดในการอยูกับนํ้า (live with water) ขึ้น โดยเริ่มจาก
ประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงเปนประเทศท่ีอยูภายใตเง่ือนไขสูกับนํ้ามาตลอด  แนวคิดดังกลาวได
พยายามจัดระบบการปองกันน้ําทวมที่ยัง่ยืน (Hans de Jong (2011)) โดยใหสอดคลองกับสภาพ
ทางธรรมชาต ิ การใหบริการดานน้ําไปดวยกัน  ความพยายามที่จะแยกระบบนํ้าออกไปเปน
เอกเทศ ทําใหลดปฏิสัมพันธของสังคมกับนํ้า และลดภาวะความสามารถปรับตวั (resilience) ดาน
ความปลอดภัยและระบบนิเวศน  คําตอบที่ดีจึงควรเปนระบบเปด ที่มีคันและทอลอดขนาดใหญ ที่
ไมรบกวนพลวัตรของธรรมชาติที่มีอยูในแตละวัน  และตองยกความตระหนักใหกับประชาชนใน
การอยูกับนํ้าและรับความเสี่ยงจากน้ําทวม  ในระบบปองกันนํ้าทวมที่สรางสรรคและมีระบบ
คาดการณในอนาคต 
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2.2 แนวคิดการพัฒนาดัชนี  
              การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของโลก จากน้ีไปจะมีแนวความคิด
เก่ียวกับ เศรษฐกิจสีเขียว และการอยูกับน้ําเขามาประกอบการวางแผน เพ่ือตอบสนองตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ความแปรปรวนของธรรมชาติ และการแกไขปญหาความยากจน   ปจจัยดาน
ทรัพยากรนํ้าเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาดังกลาว (จากที่ประชุม RIO+20) โดยที่
ประเทศที่มีทรัพยากรนํ้าดีพอ และมีการจัดการไมใหแปรปรวนมากจะมีโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมไดดีกวา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาดัชนีความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้าเพ่ือใชในการ
วัดและกํากับสถานะของน้ําในภูมิภาคตางๆ ประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
2.3  การพัฒนาดัชนีความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า               
              การพัฒนาทรัพยากรนํ้าที่ผานมาเร่ิมจากการพัฒนาโครงการ การดําเนินการและ
ติดตามปรับปรุงแกไขระบบตางๆ โดยมุงหวังจะใหประชาชน และสังคมไดรับบริการพ้ืนฐานในการ
ยังชีพ และอีกสวนหนึ่งเพ่ือใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ในระยะหลังไดมีการนําประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมมาประกอบในการวางแผนทรพัยากรนํ้าเพ่ิมดวย  ตวัชี้วัดที่จะบอกถึงความเพียงพอ 
ความเสี่ยง และพัฒนาสูความม่ันคงทางดานนํ้า มีวิวัฒนาการเพื่อจะชวยใหเห็นสถานะของการ
พัฒนาจัดการทรัพยากรนํ้าที่ชัดเจนยิ่งขึน้ และมีการมองจากหลายมิติมากขึ้น  เชน การกําหนด
ความพอเพียงของทรัพยากรนํ้าทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อสุขอนามัย การดํารงชีวิต รักษา
ระบบนิเวศน และใชเปนปจจัยในการผลิต รวมทั้งเพียงพอที่จะใชสําหรับบรรเทาความเสี่ยงอันเกิด
จากนํ้าที่กระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ (Grey and Sadoff, 2007)  หรือ การ
นิยามใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงนํ้าที่สะอาด ปลอดภัยในปริมาณเพียงพอ โดยมีคาใชจาย
ในระดับราคาที่สามารถจายได  เพ่ือทําใหชีวิตมีสขุอนามัย และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ ในขณะเดียวกัน
สิ่งแวดลอมก็ไดรับการปกปองรักษา (Global Water Partnership, 2010) 

          ที่ผานมา การประยุกตใชดัชนีทํานองนี้มีใหเห็น ในการดูปริมาณนํ้าฝน ความ
แปรปรวนของปริมาณฝนรายเดือน กับ ผลิตภัณฑรวมของประเทศ (ดังรูปที่ 2-1) ซึ่งก็จะเห็นวา 
ถาประเทศมีปริมาณนํ้าในปริมาณหน่ึงและความแปรปรวนนอย จะมีแนวโนมทีมี่คาผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศสูงกวาประเทศท่ีมีความแปรปรวนสูง หรือปริมาณนํ้ามากได    ปริมาณน้ําจืดที่
ประเทศมียังสงผลตอความเสี่ยงของความม่ันคงของมนุษย และความหลากหลายทางชีวภาพได 
(ดังรูปที่ 2-2) 

           แตละประเทศยังคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยู  แตพ้ืนฐานที่
สําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืนน้ัน องคประกอบทางดานทรัพยากรนํ้ายังเปนปจจัยหลักและ
สําคัญที่จะตองมีเพ่ือใหเกิดการพัฒนา และยั่งยืนได   แนวคิดความม่ันคงทางดานนํ้าจึงไดมีการ
พัฒนาขึ้นเพื่อใหเห็นสถานะที่แทจริงของการพัฒนาพื้นฐานดังกลาว องคประกอบของความมัน่คง
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ตามที่ธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย ไดสรุปปจจัยสําคัญของแนวคิดความม่ันคงทางดานนํ้าวา มี
องคประกอบสําคัญดังน้ี ความม่ันคงของน้ําใชในครัวเรือน ความม่ันคงของน้ําเพ่ือเศรษฐกิจ  
ความม่ันคงของน้ําสําหรับเมือง ความม่ันคงของน้ําตอสุขภาพของแมนํ้า  ความม่ันคงดาน
ทรัพยากรน้ําตอความสามารถปรับตัว (ในที่น้ีหมายความถึง ลดความสูญเสียและสามารถฟนคืน
จากวิบัติภัยไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว,  resilience to disaster) (ดังรูปที่ 2-3) 
 

 Water & Economic Development

Source: Brown and Lall (2008) and adapted by Briscoe (2009)

Rainfall Variability vs GDP

 
 
 

รูปที่ 2-1 ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนรายป (ซม.) ความแปรปรวนของปริมาณฝน  
   (Coefficient of variation) และ ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (โดยสีเทาของวงกลม
  แสดงถึงความแปรปรวนของปริมาณฝนรายป (Inter-annual coefficient of variation) 
  สีเทาออนหมายถึงแปรปรวนนอย และสีเทาเขมหมายถึงแปรปรวนมาก) 
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Example of Global Patterns of Incident Threat to Freshwater

Incident threat to human water security

Incident threat to biodiversity

Source: Vorosmarty, C. J. et al. (2010)

Highly correlated

 
 

รูปที่ 2-2  ระดับความเสีย่งของความมั่นคงทางน้ําและความหลากหลายทางชวีภาพตอปริมาณ 
  น้ําจืด (โดยระดับความเสีย่งแสดงดวยคาระหวาง 0-1 โดยคาหน่ึงหมายถึงมีความ 
  เสี่ยงสูงมาก) 
 
 

Key Dimensions of Water Security and Linkage to 
Sustainable Development

Source: Asian Water Development 
Outlook, ADB (2007)

Source: Sustainable development, 
IUCN programme

Linkage
?

 
 

รูปที่ 2-3  แนวคิดดัชนีความม่ังคงทางน้ํากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
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2.4 สถานะความมั่นคงดานน้ําของไทยในบริบทโลก เอเซีย และอาเซียน 
        การประเมินสถานะความม่ันคงดานนํ้า ยึดแนวคิดดัชนีความม่ันคงดานนํ้า เพ่ือแสดง
สถานะการใชน้ําของประเทศ โดยอธิบายจาก 5 ดาน คือ ดานน้ําพ้ืนฐาน น้ํายังชพี น้ําเพ่ือพัฒนา 
วิบตัิภัย และน้ําเพ่ืออนาคต (ใชแนวคิดของ ADB แตปรับตวัแปรอิงตามขอมูลที่มีเผยแพรจาก
แหลงตางๆท่ีหาได) ผลวิเคราะหขอมูลของสถานะการใชน้ําของประเทศไทยทั้ง 5 ประเด็น รวมกับ
ผลิตภาพของการใชน้ํารวมเปน 6 ประเด็น เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับสถานะการใชน้ํา และคา
ความม่ันคงดานนํ้าของประเทศอ่ืนๆในระดับสากล (ดังตารางที่ 2-1 และรูปที ่ 2-4) และการ
จัดลําดับของประเทศไทยเทียบกับโลก เอเซีย และอาเซียน (ดังตารางที่ 2-2) แลว พบวาประเทศ
ไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดออนในดานนํ้าในหลายๆประเด็น ทั้งน้ีจะมีผลตอศักยภาพในการแขงขัน
ของไทยกับประเทศอ่ืนๆจากการเปดเสรีอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึน้ในป 2558   จุดแข็งและ
จุดออนในดานนํ้าของไทย (สุจริต และคณะ 2554, 2556; Sucharit K., et.al., 2008, 2012, 2014) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

• จุดแข็ง 
- อัตราการเขาถึงแหลงน้ําด่ืมที่สะอาดที่สูงมาก (รอยละ 98) มากกวาอัตราการเขาถึง

แหลงน้ําด่ืมที่สะอาดของโลก เอเซีย และอาเซียน 
- อัตราประชากรที่มีการเขาถงึแหลงน้ําที่ถกูสุขอนามัย (Improved sanitation facility) 

(รอยละ 96) สูงกวาอัตราเฉลี่ยโลก เอเชยี และอาเซียน  
- พ้ืนที่ชลประทานของไทย มีประมาณ 25% ของพื้นที่ถือครองการเกษตร (มากเปน

อันดับที่ 8 ของโลก) เปอรเซนตสูงกวาพ้ืนที่ชลประทานทั่วโลก (19%) และอาเซียน 
(18%)  

- น้ําเพ่ือทําประมงน้ําจืด เทากับ 1,385,801 ลบ.ม. ตอคน สูงกวาคาเฉลี่ยของระดับ
โลก และคาเฉลี่ยของกลุมประเทศอาเซียน เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของไทยที่มี
พ้ืนที่เปนแหลงทําประมงน้ําจืด ประมาณ 3,750 ตารางกิโลเมตร ทาํใหไทยมีผลผลิต
สัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําในปริมาณที่สูง 

• จุดออน 
- ประเทศไทยมปีริมาณนํ้าทาเฉลี่ยเทากับ 6,382 ลบ.ม.ตอคนตอป ต่าํกวาคาเฉลี่ยของ

โลก เอเชีย และกลุมอาเซียน 
- สัดสวนการใชน้ําในภาคการเกษตร ที่สูงกวาคาเฉลี่ยในระดับโลกมาก  
- น้ําฟรุตปรินส (water footprint) ในภาคเกษตรของประเทศไทยสูงเปนอันดับ 3  ของ

โลก ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชน้ําทีต่่ําของประเทศ สงผลตอขดีความสามารถใน
การแขงขันทีต่่ําของประเทศ 
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•   ศักยภาพในการพัฒนา 
- สัดสวนการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมยังต่ํากวาคาเฉลีย่ในระดับโลกอยูมาก การใชน้ํา

ตอคนของไทย เทากับ 34 ลบ.ม. ตอป  ต่ํากวาคาเฉลีย่โลก (97 ลบ.ม.)  เอเซีย (60 
ลบ.ม.)  และกลุมประเทศอาเซียน (49 ลบ.ม.) 

- น้ําเพ่ือผลิตพลังงานของไทย (4%)  อยูในระดับที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยการใชไฟฟาพลงัน้ํา
ของโลก (รอยละ 31) เอเซีย (รอยละ 20)  และอาเซียน (รอยละ 14) 

  สรุปภาพรวมจุดแข็งจุดออนและศักยภาพในดานน้ําของประเทศไทยเม่ือเทียบกบัโลก 
เอเซีย และอาเซียน แสดงดังตารางที่ 2-3  และ แสดงคะแนนและลําดับในแตละดานในรูปที่ 2-4 

 
ตารางที่  2-1  คาเฉลี่ยการใชน้ําของโลก เอเซีย อาเซียน ประเทศไทย และลําดับทีข่องการใชน้ํา 
   ของประเทศไทย 

ระดับโลก ระดับเอเซีย ระดับอาเซียน 
หัวขอ องคประกอบ 

คาเฉล่ีย ลําดับ คาเฉล่ีย ลําดับ คาเฉล่ีย ลําดับ 
ไทย 

1.ปริมาณน้ําจืดท่ีหมุนเวียนกลับมาใชใหม(ลบ.ม/.คน) 22,167 79 10,854 15 19,205 8 6,382 

2.น้ําบริโภค (ลบ.ม/.คน) 84 46 84 9 85 3 98 
น้ํา

พื้นฐาน 
3.น้ําเพื่อสุขาภิบาล  (ลบ.ม/.คน) 67 15 70 6 71 2 96 

1.ปริมาณการใชน้ํา  (ลบ.ม/.คน) 511 12 842 9 531 7 1,391 

2.น้ําบริโภค  (ลบ.ม/.คน) 84 46 84 9 85 3 98 
น้ํายัง
ชีพ 

3.น้ําเพื่ออาหาร น้ําเกษตร (ลบ.ม/.คน) 354 159 712 7 424 1 1,322 

1.พื้นท่ีชลประทาน (%) 19 49 41 30 18 3 25 

2. น้ําอุตสาหกรรม (ลบ.ม/.คน) 97 68 60 18 49 4 34 

3. น้ําพลังงาน (%) 31 89 20 23 14 6 4 

น้ําเพื่อ
พัฒนา 

4. น้ําเพื่อประมงน้ําจืด (ลบ.ม/.คน) 346,734 4 1,241,323 4 582,458 2 1,385,801 

1. น้ําทวม  (US$) 3,543,108 3 8,670,092 2 6,002,888 1 41,051,592 
วิบัติภัย 

2. น้ําแลง    (US$) 1,261,531 22 1,896,770 5 239,512 2 424,300 

1. การเพิ่มของประชากร  (%) 1.3 137 1.43 38 1.31 10 0.43 

2. การเพิ่มของประชากรเมือง(%)  63 147 59 30 59 7 42 
น้ํา

อนาคต 
3. ฟรุตพรินต  (ลบ.ม/.คน) 1,338 7 1,304 2 1,697 2 2,223 

1.GDP   (ลาน US$) 343,530 29 445,799 7 151,224 2 318,907 

2. ผลิตภาพ  (US$ /น้ํา 1 ลบ.ม) 81 132 41.3 132 117.3 6 3.6 

3. ผลิตภาพภาคเกษตร (US$ /น้ํา 1 ลบ.ม) 392 124 33.8 18 162.5 7 0.32 

ผลิต
ภาพ

ของการ
ใชน้ํา 4. ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม  (US$ /น้ํา 1 ลบ.ม) 169.1 63 69.5 8 121.6 4 51.2 
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ตารางที่ 2-2   คะแนนสถานะการใชน้ําของโลก เอเซีย อาเซียน และประเทศไทย 

 
ตารางที่ 2-3   สรุปภาพรวมจุดแข็ง จุดออนและศักยภาพในดานนํ้าของประเทศไทย 

จุดแข็ง จุดออนและศักยภาพในดานนํ้าของประเทศไทย 

จุดแข็ง จุดออน ศักยภาพ 

• อัตราการเขาถึงแหลงน้ําด่ืมท่ีสะอาด • ปริมาณน้ําทาเฉล่ีย • น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 

• อัตราการเขาถึงแหลงน้ําท่ีถูกสุขอนามัย • น้ําเกษตร • น้ําเพ่ือพลังงาน 

• พ้ืนท่ีชลประทาน • water footprint  

• น้ําเพ่ือประมงน้ําจืด   
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เอเซยี

อาเซยีน

ไทย

 
  

รูปที่ 2-4 เปรยีบเทียบคะแนนสถานะการใชน้ําของโลก เอเซีย อาเซียน และประเทศไทย 

 

 

หัวขอ นํ้าหนัก โลก เอเซีย อาเซียน ไทย 

น้ําพ้ืนฐาน 5 4.0 4.0 4.0 4.7 

น้ํายังชีพ 5 2.7 2.3 2.3 1.3 

น้ําเพ่ือพัฒนา 5 2.3 3.0 2.5 2.8 

วิบัติภัย 5 2.5 2.0 3.0 2.5 

น้ําอนาคต 5 3.7 3.7 3.3 2.0 

ผลิตภาพการใชน้ํา 5 3.5 2.5 3.5 1.8 
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  การประเมินปริมาณทรัพยากรนํ้าที่แตละประเทศมีในโลก ใชปริมาณนํ้าทาที่หารดวย
จํานวนประชากรในประเทศนั้น ซึ่งเรียกวา ปริมาณนํ้าใชใหมได (renewable water resources)  
ดังรูปที่ 2-5 และถาปริมาณนํ้าใชใหมไดตอปของประเทศใดมีตัวเลขทีต่่ํากวา 1700 แสดงวา เขาสู
ภาวะขาดแคลนน้ํา   จากรูปที่ 2-5 จะเห็นวาประเทศไทยยังอยูในสภาพน้ําไมขาดแคลน เทียบกับ
ประเทศในอาเซียนแลว ใกลเคียงกับประเทศฟลิปปนส แตยังมีนอยกวาหลายประเทศในอาเซียน  
ถาพิจารณาจํานวนประชากรแลว ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 4 รองจากประเทศอินโดนเิซีย 
ฟลิปปนสและเวียตนาม   ถาพิจารณาจากปริมาณน้ําใชรวมทั้งป ประเทศไทยอยูในลําดับ 2 รอง
จากประเทศอินโดนิเซีย (รูปที่ 2-7 )  แตถาพิจารณาปริมาณการใชน้ําตอประชากร ประเทศไทย
เปนประเทศทีใ่ชน้ํามากเปนอันดับหน่ึง  และมีประเทศเวียตนามรองลงมา (รูปที่ 2-8)  ซึ่งการใช
น้ําสวนใหญอยูในภาคเกษตร เม่ือพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมตอปริมาณการใชน้ํา (รูปที ่ 2-9) 
ประเทศไทยอยูในลําดับ 2 รองจากประเทศอินโดนิเซีย    

  จากขอมูลดังกลาว ทําใหเห็นชัดวา เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน 
ประเทศไทยเราเริ่มมีขอจํากัดทางทรัพยากรนํ้า  มีการใชน้ําตอประชากรมาก โดยเฉพาะในภาค
เกษตร  ขณะที่ผลติภัณฑมวลรวมยังมีประสิทธิภาพต่ําเม่ือดูจากปริมาณการใชน้ํา  ประเทศที่มี
ปจจัยดีกวาในอนาคตโดยสัมพัทธจะเปนประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และเวยีตนาม  ถาจะเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาโดยมองจากปจจัยดานทรัพยากรนํ้า ประเทศไทยตองเพิ่มปริมาณน้ําเก็บ
กัก เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา เลือกผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร  และ/หรอืตอง
หันไปลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพดานทรัพยากรนํ้าที่ดีกวา 
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Annual renewable water resources

 
   รูปที่ 2-5    การกระจายของปริมาณน้ําใชใหมไดของประเทศในโลก  
     (ที่มา: Maggie Black and Jannet  King, 2009) 
 

 
  รูปที่ 2-6   การกระจายของดัชนีความม่ันคงดานนํ้าของประเทศตางๆในโลก  
   (ที่มา: Sucharit K., et. al., 2014) 
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รูปที่ 2-7  การกระจายของการใชน้ํารายปของประเทศในอาเซียน 

 

Water use per capita

 
รูปที่ 2-8  ปริมาณน้ําใชตอประชากรของประเทศในอาเซียน 
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(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐตอ ลบ.ม ป 2010) 

รูปที่ 2-9  ผลิตภัณฑมวลรวมตอนํ้าหน่ึงหนวยของประเทศในอาเซยีน 
  
2. 5 ขอเสนอแนะตอการจัดการทรัพยากรน้ําของไทย 
  จากภาพรวมสถานะการใชน้ําและความม่ันคงดานน้ําของประเทศไทยดังที่กลาวมา 
นํามาสูขอเสนอแนะตอการจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะเม่ือมองโอกาสในการพัฒนาภาคสวน
ตางๆ จากน้ีไปในอนาคต โดยการปรับการใชน้ําในภาคตางๆ ดังนี้ 

• ภาคเกษตรกรรม  
- เน่ืองจากเปนภาคสวนทีใ่ชน้ํามากที่สุดของประเทศ ถาความตองการใชน้ําในภาค

สวนอ่ืนมีมากขึ้น จําตองมีมาตรการปรับตวั เพ่ือใหใชน้ําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเพ่ือควบคุม หรือ ลดการใชน้ําลง และปรับโครงสรางการใชน้ําใหสอดคลองกับ
การเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และลดความขัดแยงในการแยงชิง
ทรัพยากรนํ้าในอนาคต 

- ควรปรบัแหลงเพาะปลูกและชนิดของพืช ใหเหมาะสมกับศักยภาพนํ้าดิบในแตละ
พ้ืนที่ 

- ควรพิจารณาหาแหลงปลูกอ่ืน) กรณีที่ตองการผลผลติที่เพ่ิมมากขึน้ แตขาดศักยภาพ
ดานน้ําดิบ 

• ภาคอุตสาหกรรม 
- รณรงค การนํานํ้ากลับมาใชใหม ในภาคอุตสาหกรรม 
- กําหนดแหลงผลิตใหเหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที ่



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 2 
สถานะความมั่นคงดานน้ําของไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         2 - 13                                               รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

- เขารวมในกระบวนการจัดสรรนํ้าใหเปนธรรมทางสังคม และเพิ่มศกัยภาพการหาและ
จัดสรรนํ้าเพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตทั้งภาคการผลิต และบริการ 

• ภาคครัวเรือน อุปโภค บริโภค  
- ใชกลไกการบริหารเชิงเอกชน (demand sided, corporatization etc.) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการนํ้าในภาคนี้ใหมากขึ้น 
- การลดความสญูเสียน้ําในระบบประปา ทั้งในระบบการสงน้ํา และระบบการจายน้ํา

กอนไปถึงผูใชประโยชน 
- การรณรงคใหเกิดการประหยัดนํ้า โดยการสรางจิตสํานึกประชาสัมพันธ และการนาํ

เทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช (เชน smart city) 

• ภาพรวม   

  เน้ือหาบทน้ีเปนการเร่ิมนําแนวความคิด ดานความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้ามาใชใน
การวิเคราะห ประเมิน จุดแข็ง จุดออนเพ่ือใชในการวางแผนจัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคต  ถา
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ยังมีแนวโนมการเติบโต (โดยเฉพาะแบบกาวกระโดด) 
จะตองพิจารณาปรับโครงสรางการใชน้าํรองรับอนาคต  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน 
ประเทศไทยเราเริ่มมีขอจํากัดทางทรัพยากรนํ้า  มีการใชน้ําตอประชากรมาก โดยเฉพาะในภาค
เกษตร  ขณะที่ผลติภัณฑมวลรวมยังมีประสิทธิภาพต่ําเม่ือดูจากปริมาณการใชน้ํา  ประเทศที่มี
ปจจัยดีกวาในอนาคตโดยสัมพัทธจะเปนประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และเวยีตนาม  ถาจะเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาโดยมองจากปจจัยดานทรัพยากรนํ้า ประเทศไทยตองเพิ่มปริมาณน้ําเก็บ
กัก เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา เลือกผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร และ/ หรอืตอง
หันไปลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพดานทรัพยากรนํ้าทีดีกวา 

           การนําแนวคดิหรือนโยบายเกี่ยวกบัเศรษฐกิจสีเขียว หรืออยูกับน้ํา มาใชในการ
บริหารจัดการนํ้า การรับมือ หรือปรับตัวตอวบิัติภัย  การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย 
ฯลฯ โดยใชคาดัชนีความม่ันคงดานทรัพยกรน้ําเปนตวักํากับ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาเคร่ืองมือ 
(ทั้งดานกายภาพ รวมกับเศรฐกิจและสังคม) ที่มีความสัมพันธของมาตรการใหเขากับผลผลติที่จะ
ไดจากแนวคิดหรือนโยบายดังกลาวใหชดัเจน ซึ่งจะทําใหการดําเนินการตามนโยบายมีความ
ชัดเจนและเชือ่ม่ันมากขึ้น และยังสามารถใชสรางสภาพแวดลอมของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดในผู
ที่เก่ียวของ 

2.6 สรุปเน้ือหา  

  เน้ือหาบทน้ี ทําใหเห็นสถานะการใชน้ําและความม่ันคงดานน้ําของประเทศไทยเม่ือ
เปรียบเทียบกบับรรดาประเทศตางๆในโลกประเทศไทยมีจุดเดนมากในเร่ืองของการเขาถึงแหลง
น้ําด่ืมที่สะอาด และแหลงน้าํที่ถูกสุขอนามัยที่มีคาเฉลีย่สูงกวาคาเฉลี่ยในระดับสากลมาก เพราะได
ลงทุนดานนี้ไปมากในชวงเวลาที่ผานมา แตประเทศไทยก็มีสถานะการใชน้ําในอีกหลายดานที่ต่ํา
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บทที่ 3 

สภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของไทย 
 

  บทนี้แนะนําสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นในโลก การเปลี่ยนแปลง 
และการแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของไทยที่ผานมาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทยตอไปในอนาคต 
 

3.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Climate Change) หมายถึง
สถานการณที่สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ใดๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกตางจากเดิมเปนชวง
เวลานาน(ไมต่ํากวา ๓๐ ป)หรืออยางถาวร ไมวาจะเปนแนวโนมของสภาพอากาศ คาเฉลี่ย คาการ
แกวง เปนตน ดังจะเห็นไดจากขอมูลสภาพอากาศที่มีการตรวจวัดดวยเครื่องมือตางๆ จากหลายๆ 
พ้ืนที่ในโลก เชน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกทั้งบนพื้นดินและในทะเล ที่มีคาสูงขึ้นถึงประมาณ 0.6 องศา
เซลเซียสในศตวรรษที่ผานมา ระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมขึ้น 9 ถึง 20 เซนติเมตร หรือแมแตการที่น้ําแข็ง
ขั้วโลกและเทือกเขาสูงในหลายๆแหงมีการหลอมละลายอยางรวดเร็วขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวน้ันเทียบกับคาเฉลี่ยของขอมูล ณ ปฐาน จํานวน 30 ป (ค.ศ. 1961 ถึง ค.ศ. 1990)  ดัง
แสดงในรูปที่ 3-1 (IPCC, 2007)   

  ในความเปนจริงแลว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีระยะเวลายาวนาน
นี้ ไดเคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต โดยการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ของ 3 ปจจัยหลัก (Imbrie, 1986; ธนวัฒน 2550) ไดแก (1) วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยที่
เปลี่ยนแปลงขนาดความรี ดวยคาบการเกิดเฉลี่ยประมาณ 1 แสนป (2) การสายของแกนหมุนของ
โลกในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ดวยคาบเฉลี่ยประมาณ 2 หม่ืนป  และ (3) การเปลี่ยนองศาของ
แกนหมุนของโลกระหวาง 22.6-24.2 องศา ดวยคาบเฉลี่ยประมาณ 4 หม่ืนป (ดังแสดงในรูปที่ 3-
2)  ปจจัยทั้งสามดังกลาวทําใหพ้ืนที่ตางๆในโลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยเปลี่ยนไป และ
สงผลใหสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยดังกราฟของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ี
แสดงในรูปที่ 3-3 ในชวงระยะเวลา 1.6 แสนปที่ผานมา  ซึ่งจะเห็นไดวา สภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงสุดครั้งลาสุดเกิดเมื่อประมาณ 1.2 แสนปกอนจากอิทธิพลตางๆ ขางตน นอกจากน้ี
ปรากฏการณทางธรรมชาติอ่ืนๆ เชน  ภูเขาไฟระเบิดก็สามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลกไดเชนกัน    

  หากปจจัยหลักทั้ง 3 เปนเหตุผลหลักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก 
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในชวงเวลาปจจุบันนาจะลดลงตามลูกศรเสนประ ในรูปที่ 3-3 อยางไรก็ดีจะเห็น
วา  อุณหภูมิของโลกในปจจุบันกลับมีแนวโนมที่สูงขึ้นมากกวาในอดีตที่ผานมา ซึ่งแสดงใหเห็นวา
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การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศของโลกในปจจุบันจึงไมนาจะเกิดจากเหตุผลทางธรรมชาติที่ได
กลาวไปแลว 
 

 
รูปที่ 3-1 ผลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง (a) อุณหภูมิพ้ืนผิวเฉลี่ยของโลก  (b) ระดับนํ้าทะเล 
  เฉลี่ยของโลก และ (c) ปริมาณหิมะที่ปกคลุมขั้วโลกเหนือ ขนาดการเปลี่ยนแปลง  
  เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของปฐาน (ค.ศ. 1961-1990) เสนทึบสีดําแสดงคาเฉลี่ยราย  
  10 ป จุดสีฟาแสดงขอมูลรายป และพ้ืนที่แรเงาสีนํ้าเงินแสดงความแปรปรวนของ  
  ขอมูล (ที่มา: IPCC, 2007) 
 

 
 

รูปที่ 3-2 ปจจัยหลักทางธรรมชาติที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ไดแกการ 
  เปลี่ยนวงโคจรของโลก (E) การสายของแกนหมุนของโลก (P) และการเปลี่ยนองศาของ 
  แกนหมุนของโลก (T) (ที่มา: IPCC, 2007) 
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รูปที่ 3-3 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในรอบ 1.5 แสนป ซึ่งแสดงภาวะโลกรอนคร้ังลาสุดเม่ือ 
  ประมาณ 1.2 แสนปกอนจากอิทธิพลทางธรรมชาติ และความเปนไปไดที่จะเกิดภาวะ 
  โลกรอนในปจจุบันที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกวาที่เคยเปนมา  
  (ที่มา: ปรับปรุงจาก Imbrie J. and K. P. Imbrie, 1986) 
 
  จากขอมูลการศึกษาวิจัยที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบันระบุวาสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นนาจะเปนผลมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) และฝุนละอองในบรรยากาศ 
(Aerosol)  รวมถึงการใชประโยชนที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหสมดุลของพลังงานที่โลกไดรับมี
การเปลี่ยนแปลงไปดวย (IPCC, 2007)   จากรายงานของศูนยประสานงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดสรุปวา
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันเกิดจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของมนุษย
เปนหลักตั้งแตกอนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและเพ่ิมขึ้นมากถึงรอยละ 70 ในระหวางชวงป ค.ศ. 
1970-2004  โดยกาซที่มีผลกระทบมากที่สุดไดแกกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รองลงมาไดแก 
กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O) เปนตน การเปลี่ยนแปลงของกาซเรือนกระจก
ดังกลาวไดแสดงไวในรูปที่ 3-4  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกเหลาน้ี  นาจะเกิดจากการเผา
ไหมของน้ํามันเชื่อเพลิงที่เปนแหลงพลังงานหลักของมนุษยในปจจุบัน 

  นอกจากน้ีรายงานของ IPCC (2007) ไดแสดงขอมูลที่เชื่อถือไดวา หากไมมี
มาตรการในการปองกัน และตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศของโลกแลว การปลอยกาซเรือนกระจกของมนุษยยังคงเพิ่มขึ้นถึง 25-90% ในระหวางป 
ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2030 ซึ่งปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้นน้ีจะทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไป
อีกมาก และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในศตวรรษหนาที่หนักกวาที่ไดเคย
ประมาณการเอาไวกอนหนาน้ี  ซึ่งจะสงผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้อยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
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รูปที่ 3-4 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  (หนวยในลานหนวย, บน) กาซมีเทน (หนวยใน 
  พันลานหนวย, กลาง)  และกาซไนตรัสออกไซด (หนวยในพันลานหนวย, ลาง) โดย 
  เฉลี่ยของโลกในชั้นบรรยากาศ พิจารณาจากขอมูล 10,000 ปที่ผานมาโดยการศึกษา 
  กอนน้ําแข็งที่ขั้วโลก (ที่มา: IPCC, 2007) 
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 3.1.1  การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก (Global Climate Change) มีความสัมพันธกับ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Climate Variability)  ซึ่งหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากสภาพเดิมในระยะเวลาอันสั้น ดังตัวอยางของ ปรากฏการณ 
เอลนิโญ (El Nino) ที่อุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟกมีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาปกติ และปรากฏการณ
ลานีญา (La Nina) ที่อุณหภูมิของอากาศและผิวทะเลเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟกลดลงต่ํากวา
ปกติ หรือ SOI ซึ่งเปนความแตกตางระหวางอุณหภูมิของทิศตะวันตกและตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟก หรือ IOD ซึ่งเปนความแตกตางของอุณหภูมิทางดานตะวันตก และตะวันออก
ของมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะมีผลตอการเคลื่อนไหวของมวลน้ําจากฟาสูพ้ืนดินในประเทศไทย ดัง
แสดงในรูปที่ 3-5    รูปที่ 3-6 เปนผลมาการตรวจวัดไอโซโทปของฝนที่ตกมาในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งพบวา ฝนในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากทั้งมหาสมุทรอินเดียและแปซิกฟก (ทะเลจีน
ใต)  เม่ือปรากฏการณโลกรอนสงผลใหสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่แถบมหาสมุทรแปซิฟกมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยปรากฏการณเอลนิโญ ที่มวลอากาศบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟก
มีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาปกตินี้ ทําใหเกิดการกอตัวของเมฆบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรซ่ึงปกติ
เมฆฝนเหลาน้ีจะกอตัวบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทร ลักษณะเชนน้ีทําใหฝนมีแนวโนมที่จะตก
บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแทน และสงผลใหสภาพอากาศในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (รวมไทย) และทวีปออสเตรเลียแหงแลงขึ้น เปนสาเหตุของการเกิดภัยแลงและ
ไฟปาในภูมิภาคดังกลาว สวนในทวีปอเมริกาฝงตะวันตกก็จะเกิดฝนตกหนักกวาปกติ ในทาง
ตรงกันขามปรากฏการณลานีญาที่อุณหภูมิของอากาศและผิวทะเลเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟก
ลดลงสงผลใหเกิดฝนตกหนักกวาปกติในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอุทกภัย
ได  (NOAA, 2007) ปรากฏการดังกลาวน้ี  แมวาจะเปนความแปรปรวนของสภาพอากาศโลกที่
สามารถเกิดขึ้นไดเปนปกติในภูมิภาคดังกลาว แตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สงผล
ใหลักษณะของความแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงไป เชน มีความถี่ในการเกิดสูงขึ้น และมีความ
รุนแรงมากขึ้น และมีแนวโนมวาพฤติกรรมดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางถาวรและมี
นัยสําคัญ (Karl et.al., 1995; IPCC, 2007) 

  ขอมูลสําคัญที่ตองใชนําเขาในแบบจําลองภูมิอากาศโลก (GCMs) คือ ขอมูลปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งคาดการณโดยการสราง Emission Scenarios แต
การประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตมีความไมแนนอนสูง เน่ืองจากขึ้นอยู
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเติบโตของประชากรและเทคโนโลยีในอนาคต ดังน้ันจึงมี
การสราง Emission  Scenarios เปน 4 แบบหลักๆ (IPCC SRES) ดังแสดงในรูปที่ 3-7 ตาม
ลักษณะการพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือระหวางสังคมโลกดังน้ี 
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  A Scenarios (ตระกูล A)   เปนการพัฒนาที่มุงเนนดานเศรษฐกิจเปนหลัก  
       (More economic) 
  B Scenarios (ตระกูล B)   เปนการพัฒนาที่พิจารณาสิ่งแวดลอม  
       (More environmental) 
  1 Scenarios (สายพันธุ 1)  เปนการพัฒนาที่มีความรวมมือระหวางประเทศ  
       มีการถายทอดเทคโนโลย ี(More global) 
  2 Scenarios (สายพันธุ 2)  เปนความรวมมือระหวางภูมิภาค (More regional) 

  นอกจากนี้มี Scenarios A1F1 คือ ใชพลังงานฟอสซิลอยางเขมขน A1T มีเทคโนโลยี
ดานพลังงานหมุนเวียนทันสมัย และ A1B ซึ่งเปนการพัฒนาดูแลส่ิงแวดลอมและมีความรวมมือ
ระหวางโลกและภูมิภาคอยางสมดุล (กัณฑรีย บุญประกอบ, 2007; IPPC, 2007) 
 

 Negative IOD 

Positive IOD 

 
 

รูปที่ 3-5  ลักษณะของ IOD (Indian Ocean Dipole) (ที่มา: Yamagata (2008)) 
 

 
 

รูปที่ 3-6  แหลงและการหมุนเวียนความชื้น ของมรสุมฤดูรอนในพื้นที่อาเซียน 
    (ที่มา: Türker KURTTAS, 2010) 
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รูปที่ 3-7  สมมติฐานการปลอยกาซเรือนกระจกสากล (IPCC SRES) (ที่มา: IPCC, 2001) 
 
  การกําหนดสมมุติฐานการปลอยกาซเรือนกระจกสากล หรือที่เรียกวา SRES (The 
IPCC Special Report on Emission Scenarios) ในรายการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ของโลกคร้ังที่สาม (the IPCC Third Assessment Report, TAR) กําหนดใหมีสมมุติฐานการ
ปลอยกาซเรือนกระจกดังตอไปน้ี  

• สมมุติฐาน A1: เปนสมมุติฐานที่เก่ียวของกับโลกอนาคตที่มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณป ค.ศ. 2050 และ
ลดลง มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมอยางรวดเร็วและหลากหลาย โดยทุกประเทศมี
ความรวมมือกันและชองวางของรายไดลดลง  สมมุติฐาน A1 นี้แบงออกเปน 3 
สมมุติฐานยอยตามเทคโนโลยีสําคัญ คือ สมมุติฐาน A1F1 เนนการใชพลังงานจาก
ฟอสซิล เชน น้ํามันและกาซธรรมชาติ  สมมุติฐาน A1T เนนการใชพลังงานอ่ืนที่
ไมใชพลังงานจากฟอสซิล เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน และ A1B มี
การใชพลังงานที่สมดุลระหวางแบบที่ใชและไมใชฟอสซิล 

• สมมุติฐาน A2: เปนสมมุติฐานของโลกอนาคตที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค
ซึ่งมีนโยบายและแนวทางเปนของตัวเอง ประชากรของโลกมีการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ระบบเศรษฐกิจและรายไดมีความแตกตางกันมากในแตละภูมิภาค รวมทั้ง
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีจะชากวาสมมุติฐานอ่ืนๆ 

• สมมุติฐาน B1: แสดงโลกอนาคตท่ีประเทศและประชากรในโลกมีความรวมมือกัน
อยางดี จํานวนประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นและสูงสุดในชวงกลางศตวรรษและลดลง
ด่ังเชนกรณี A1 แตระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของทุกภูมิภาคมีลักษณะสอดคลอง
กัน และเนนการพัฒนาที่เปนมิตรกับสภาพแวดลอม ซึ่งเปนสมมุติฐานที่ดีที่สุดเม่ือ
เทียบกับกรณีอ่ืนๆ 
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• สมมุติฐาน B2: เปนลักษณะของสังคมและความเปนอยู ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกตางกันตามแตละภูมิภาคของโลก ประชากรของโลกมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง
แตนอยกวากรณี A2 มีความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ชากวาและ
หลากหลายนอยกวาสมมุติฐาน A1 และ B1  แตดีกวา A2 สมมุติฐานน้ีมีความ
พยายามในการที่จะรักษาสภาพแวดลอมแตจะแตกตางกันตามนโยบายของแตละ
ประเทศหรือภูมิภาค 

  จากสมมุติฐานที่ไดกําหนดไว ศูนยประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกไดทําการรวบรวมผลการพยากรณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจากแบบจําลอง 
GCMs ตางๆ และสรุปผลการพยากรณการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกโดยเฉลี่ยไดตามรูป
ที่ 3-8 โดยรูปที่ 3-8 (ซาย) แสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาและรูปที่ 3-8 (ขวา) 
แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตามสมมุติฐานตางๆ โดยแถบสีแสดงผลการพยากรณที่นาจะเปนไป
ไดรอยละ 80 จากขอบเขตผลการพยากรณทั้งหมด และเสนทึบแสดงคาเฉลี่ยในแตละสมมติฐาน 
และรูปที่ 3-9 แสดงตัวอยางผลการพยากรณอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในภูมิภาคตางๆ จากคาเฉลี่ย
ของแบบจําลอง GCM ที่คํานึงถึงความสัมพันธระหวางมหาสมุทรและบรรยากาศ หรือ AOGCM 
(Atmosphere Ocean General Circulation Model)  เปรียบเทียบระหวางป ค.ศ. 2020-2029 และ
ป ค.ศ. 2090-2099 ตามสมมุติฐาน B1, A1B, และ A2 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปท่ี 3-8 อัตราการปลอยกาซเรือนกระจก (ซาย) และกราฟแสดงการพยากรณการเปล่ียนแปลง 
  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเทียบกับปฐาน (ค.ศ. 1980-1999) ตามสมมุติฐาน SRES ตางๆ (ขวา)  
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ที่มา: IPCC, 2007 

รูปที่ 3-9 ผลการพยากรณการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในป ค.ศ. 2020-2029 และ  
  ค.ศ. 2090-2099 เทียบกับปฐาน (ค.ศ. 1980-1999) ตามสมมุติฐานการปลอยกาซ 
  เรือนกระจก (SRES) B1 A1B และ A2 ตามลําดับ ในรูปการกระจายของความนาจะ 
  เปน (ซาย) และรูปแบบแผนที่ (ขวา) 
 

  ผลการพยากรณที่ไดจากแบบจําลอง GCM นี้ มีความนาเชื่อถือคอนขางสูงสําหรับ
สภาพอากาศของโลกโดยรวมที่ความละเอียดต่ําเม่ือกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตาม
สมมุติฐานที่ไดตั้งไว ทั้งน้ีความนาเชื่อถือของแบบจําลองนี้ สืบเน่ืองจากแบบจําลองดังกลาวไดมี
การพัฒนามาอยางตอเน่ืองโดยมีการใชความสัมพันธและสมการทางฟสิกสที่ซับซอนในเรื่องของ
การถายเทมวล พลังงาน และโมเมนตัม รวมทั้งใชขอมูลสภาพภูมิอากาศที่ไดมีการกลั่นกลองความ
ถูกตองและมีความสมบูรณ (ที่ความละเอียดของแบบจําลองคอนขางหยาบ) นอกจากนี้แบบจําลอง
เหลาน้ียังไดมีการปรับแกและตรวจสอบจากขอมูลปฐานที่สมบูรณ รวมทั้งไดผานการทดสอบจาก
การจําลองสภาพภูมิอากาศในศตวรรษปจจุบันดวยขอมูลในอดีตเม่ือหลายพันปกอนซ่ึงไดจาก
การศึกษาคารบอนในแทงนํ้าแข็ง  ดังน้ันหากสมมุติฐานการปลอยกาซเรือนกระจกมีความถูกตอง 
แบบจําลอง GCM นาที่จะใหผลการพยากรณในระดับโลกที่มีความนาเชื่อถือดวยเชนกัน  ทั้งนี้มี
ขอสังเกตวา  ผลการพยากรณจากแบบจําลอง GCM ของตัวแปรตางๆ กันก็มีความนาเชื่อถือไม
เทากัน  เชน อุณหภูมิจะมีความนาเชื่อถือมากกวาปริมาณน้ําฝน หรือการระเหย เปนตน  

  อยางไรก็ดีแมวาผลการพยากรณที่ไดจากแบบจําลอง GCM จะมีความนาเชื่อถือ แต
ขอมูลที่ไดมักมีความละเอียดอยูในระดับต่ํา กลาวคือมีความละเอียดประมาณ 200 x 200 ตาราง
กิโลเมตรหรือหยาบกวา ดวยเหตุนี้เม่ือนําผลการพยากรณจากแบบจําลอง GCM มาใชกับ
การศึกษาระดับภูมิภาคจึงทําใหมีความคลาดเคลื่อนสูง  ขอจํากัดของการพยากรณที่ความละเอียด
สูงเกิดโดยมากเกิดจาก (1) ความสามารถของคอมพิวเตอรในปจจุบันที่ไมสามารถการคํานวณ
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สมการที่สลับซับซอนและมีจํานวนตัวแปรมากๆ ได (2) ขอมูลสภาพอากาศที่ความละเอียดสูงและ
มีความถูกตองในทั่วทุกภูมิภาคยังไมสามารถหาไดเพียงพอเพื่อการปรับแกและตรวจสอบขอมูล  
และ (3) ขอจํากัดถึงความซับซอนของสภาพอากาศที่ความละเอียดสูงที่ยังไมสามารถเขาใจและ
จําลองไดอยางถูกตอง เชน ฟสิกสของเมฆและความสมัพันธของตัวแปรตางๆในระดับยอย เปนตน  

  ดวยเหตุน้ีจึงควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ  หากจะนําผลการพยากรณจาก
แบบจําลอง GCM มาใชเพ่ือการศึกษาผลกระทบที่ความละเอียดสูง เชนในระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับลุมนํ้า เปนตน  โดยในการศึกษาที่ความละเอียดดังกลาวจําเปนจะตอง
เพ่ิมความละเอียดของขอมูล (Downscale) ดวยความระมัดระวัง  ซ่ึงแนวทางการเพ่ิมความ
ละเอียดของขอมูลสามารถทําไดโดยการใชแบบจําลองสภาพอากาศระดับภูมิภาค (Regional 
Circulation Model, RCM) หรือใชเทคนิคการเพ่ิมความละเอียดขอมูลเชิงสถิติ (Statistical 
Downscale Model) เปนตน  
 
3.2 การศึกษาพฤติกรรมของสภาพภูมิอากาศของไทย 
  ในบทนี้ขอมูลสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย อันไดแกอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และปริมาณน้ําฝนรายเดือน ที่ไดจากสถานีตรวจวัดใน 25 ลุมนํ้าของ
ประเทศไทย จะถูกนํามาใชเพ่ือศึกษาพฤติกรรมตางๆ อันไดแก (1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
ขอมูลรายปจากอดีตถึงปจจุบันดวยสมการสหสัมพันธเชิงเสน (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือนและลักษณะของฤดูกาล ดวยการเปรียบเทียบในอดีตและปจจุบัน และ 
(3) คาบการเกิดซํ้า ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลง ดวยการใชเทคนิคเวฟเล็ต (Wavelet) โดย
จะทําการสรุปพฤติกรรมที่มีความสําคัญลงบนแผนที่ เพ่ือแสดงการกระจายตัวของพฤติกรรม
ดังกลาวเชิงพ้ืนที่ ใน 25 ลุมนํ้าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดศึกษาพฤติกรรมของ
ระดับนํ้าทะเลเบื้องตน เพ่ือชวยสนับสนุนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดียิ่งขึ้น 
ซ่ึงการศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบวาพฤติกรรมที่สําคัญเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตหรือไม (Chatdarong, V., et.al., 2009) 

 3.2.1  พฤติกรรมของขอมูลสภาพภูมิอากาศในไทย 
  การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย ประกอบดวยขอมูล 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย และ
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย  

  1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในไทย 
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรายป อันไดแกอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย และต่ําสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงเวลา 40 ปที่ผานมา (ตั้งแตป ค.ศ. 1971 ถึง 2007)  
มีแนวโนมสูงขึ้นเกือบในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3-10 ถึง 3-12 โดยมีอัตราการ

เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่สวนใหญของประเทศที่ประมาณ 0.01 – 0.04 °C ตอป มีเพียง

ลุมนํ้าแมกลองและลุมนํ้าบางปะกงที่มีอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมินอยกวา 0.02 °C ตอป และ
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อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยอยูที่ประมาณ +0.02 °C ตอป สวนอุณหภูมิ

สูงสุดและอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นประมาณ +0.03 °C ตอป  
 
 

 
 

 รูปที่ 3-10 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปของไทยที่สูงขึ้น 

   โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ (ในกรอบ) ประมาณ 0.02 °C ตอป 
 
 

 

 
 

 รูปที่ 3-11 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปของไทยที่สูงขึ้น 

   โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ  (ในกรอบ) ประมาณ 0.03 °C ตอป 
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 รูปที่ 3-12 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายปของไทยที่สูงขึ้น 

    โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ  (ในกรอบ) ประมาณ 0.03 °C ตอป 
 
  2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือนและการเปลี่ยน    
   แปลงเชิงฤดูกาลในประเทศไทย 
  จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด และ
ต่ําสุดของประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 1971 – 1994 และระหวางป ค.ศ. 1995 – 2007 ในชวง
ทศวรรษที่ผานมาอุณหภูมิเฉลี่ยในทุกเดือนและในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยมีคาสูงขึ้น ดังรูปที่ 3-13  
ถึง 3-15  ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายปที่ไดกลาวไปแลว และพบวามี
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 2 รูปแบบที่ชัดเจน  แบบแรกอุณหภูมิสูงในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว แบบที่
สองสูงทั้งป  โดยในภาคเหนือมักจะเพ่ิมขึ้นในฤดูฝนและฤดูหนาว สวนฤดูรอนโดยเฉพาะเดือนเมษายน
นั้น อุณหภูมิเฉลี่ยในปจจุบันไมไดสูงขึ้นมากนัก      ผิดกับพ้ืนที่ในภาคตะวันออกและทางภาคใตที่
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิจะเกิดขึ้นในทุกเดือนตลอดทั้งป แสดงดังรูปที่ 3-16  ถึง 3-18  
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รูปที่ 3-13 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ยกอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิ 
  เฉลี่ยหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปในกรอบสีน้ําเงิน 
  แสดงคาเฉลี่ยของไทย 
 

 

 
 

รูปที่ 3-14  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุดกอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิ 
  สูงสุดหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปในกรอบสีน้ําเงิน 
  แสดงคาเฉลี่ยของไทย 
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รูปที่ 3-15  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิต่ําสุดกอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิ 
  ต่ําสุดหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปในกรอบสีน้ําเงิน 
  แสดงคาเฉลี่ยของไทย 
 

 
 

 รูปที่ 3-16  ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ย 
   กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของไทย  
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 รูปที่ 3-17  ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุด 
   กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของไทย  
 

 
 

 รูปที่ 3-18  ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูรอนและฤดูหนาว) เปรียบเทียบอุณหภูมิต่ําสุด 
   กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของไทย  
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  3) สรุปลักษณะพฤติกรรมของอุณหภูมิเฉลี่ยแบงตามลักษณะกลุมพ้ืนที่ 
  จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และ
พฤติกรรมการเกิดซํ้าของอุณหภูมิดังหัวขอที่กลาวมาแลวขางตน ไดจัดกลุมพ้ืนที่ของประเทศไทย
ตามลักษณะพื้นที่และความคลายคลึงของขอมูลออกเปน 6 กลุม ไดแก   กลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ   
กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง    กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก    กลุม
พ้ืนที่ชายฝงทะเลฝงอาวไทย และกลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลฝงอันดามัน  แสดงดังรูปที่ 3-19  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-19   การแบงกลุมพื้นที่ของประเทศไทยตามลักษณะลุมนํ้าที่มีความคลายคลึงกันของขอมูล 
 
             ผลการวิเคราะหแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และ
พฤติกรรมของอุณหภูมิที่แสดงความชัดเจนของฤดูกาลท่ีคาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปในชวงปจจุบัน (ป 
ค.ศ. 1995-2005) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต (กอนป ค.ศ. 1995) โดยแสดงในรูปของ
สัญลักษณ เพ่ือใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนมากขึ้น แสดงดังตารางที่ 3-1 โดยพบวา
แนวโนมอุณหภูมิสูงขึ้นในทุกกลุมพ้ืนที่ แตมีการกระจายอยูในระดับปานกลาง  ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต่ําสุดพบวาโดยสวน
ใหญฤดูหนาวอุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นจากอดีตมากกวาฤดูรอน สวนพ้ืนที่ภาคตะวันออกพบวาอุณหภูมิ
เฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุดไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้ง 2 ฤดู  สวนพฤติกรรมความชัดเจน
ของฤดูกาลท่ีคาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสําคัญมากในทุกพ้ืนที่ ความ
ชัดเจนของฤดูกาลลดลงจากในอดีต ยกเวนกลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก พ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทย 
และพ้ืนที่ชายฝงทะเลอันดามันที่อุณหภูมิสูงสุดมีความสําคัญของพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
   
 

กลุมที่ 2 พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุมที่ 5 พื้นที่ชายฝง 
ทะเลอาวไทย 

ุมที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง 

กลุมที่ 6 พื้นที่ชายฝง 
ทะเลอันดามัน 

กล

กลุมที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ 

กลุมที่ 4 พื้นที่ภาคตะวันออก 
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 3.2.2  พฤติกรรมของขอมูลนํ้าฝนรายเดือนในไทย 
  1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอมูลนํ้าฝนในไทย 
  การเปลี่ยนแปลงของขอมูลน้ําฝนรายเดือนของประเทศไทยในชวงเวลา 40 ปที่ผานมา 
(ตั้งแตป ค.ศ. 1971 ถึง 2007)  มีแนวโนมลดลงเกือบในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่  
3-20  และ 3-21  โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณน้ําฝนในพื้นที่สวนใหญของประเทศท่ีประมาณ -
0.51 – -8.89 มิลลิเมตรตอป มีเพียงลุมนํ้านานที่มีอัตราการเพ่ิมของปริมาณน้ําฝนประมาณ +1.46 
มิลลิเมตรตอป และปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงประมาณ -0.51 มิลลิเมตร
ตอป  โดยการกระจายตัวของฝนจะแตกตางตางกันตามพ้ืนที่  ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลุมนํ้าโขงและลุมน้ํามูล  และภาคใตฝงตะวันออกมีแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณฝน สวนพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีแนวโนมลดลง  โดยพ้ืนที่ที่ควรมีการเฝาระวังคือลุมนํ้าทาจีน  ลุมนํ้า
โตนเลสาป และลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออกซ่ึงเปนที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา คือระยองและชลบุรี แตทั้งน้ี
หากพิจารณาความสอดคลองของขอมูลกับแนวโนมการประมาณ ซึ่งหาไดจากคา R2 ของสมการการ
ถดถอยเชิงเสน (Coefficient of Determination) แลว พบวาขอมูลมีการกระจายมากเกินกวาที่จะ
แสดงไดดวยสมการเสนตรง ทําใหคาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่คํานวณไดไมนาเชื่อถือ โดยมีคา R2  
โดยรวมทั้งประเทศอยูในชวง 0 – 0.2 เทาน้ัน  แตทั้งน้ีผลการศึกษาก็ทําใหรูถึงแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูล 
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ตารางที่ 3-1  แนวโนม ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และพฤติกรรมของอุณหภูมิเฉลี่ย  
   อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต่ําสุดแยกตามกลุมพ้ืนที่ (ขอมูลป ค.ศ. 1971-2007) 
 

พฤตกิรรม กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 5 กลุม 6 

1. แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคาเฉล่ียรายป       
- อุณหภูมเิฉล่ีย  - อัตราการเปล่ียนแปลง ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - การกระจาย R2       
- อุณหภูมิสูงสุด  - อัตราการเปล่ียนแปลง ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - การกระจาย R2       
- อุณหภูมิตํ่าสุด  - อัตราการเปล่ียนแปลง ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - การกระจาย R2       
2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน       
- อุณหภูมเิฉล่ีย - ฤดูรอน ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - ฤดูหนาว ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ 
- อุณหภูมิตํ่าสุด  - ฤดูรอน ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - ฤดูหนาว ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ 
- อุณหภูมิตํ่าสุด - ฤดูรอน ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  - ฤดูหนาว ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ 
3. พฤติกรรมการเกิดซ้ําที่คาบการเกิด 1 ป  มีความ
ชัดเจนในปจจุบันลดลงเมื่อเทียบกับอดีต 

      

 -  อุณหภูมิเฉล่ีย        
 -  อุณหภูมิสูงสุด        
 -  อุณหภูมิตํ่าสุด        
 

หมายเหต:ุ  
 - สัญลักษณแสดงถึงอุณหภูมิดังนี้ 

  ↑↑ เพ่ิมขึ้นมาก   ↑ เพ่ิมขึ้น   • เปล่ียนแปลงเล็กนอยหรือคงที่    ↓ ลดลง    ↓↓ลดลงมาก    

 - สัญลักษณแสดงการกระจาย หรือคา  R2         มาก       ปานกลาง       นอย 

 - ความชัดเจนของฤดูกาลในปจจุบันลดลงจากอดีต               
       สําคัญมาก          สําคัญปานกลาง            สําคัญนอย 
 
กลุม 1 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคเหนือ     กลุม 2 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุม 3 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคกลาง    กลุม 4 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 
กลุม 5 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอาวไทย  กลุม 6 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอันดามัน 
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รูปที่ 3-20 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนสะสมรายปของไทย ซึ่งมีทั้งเพ่ิมขึ้น 
  และลดลง โดยมีคาเฉลี่ยของประเทศ (ในกรอบสีน้ําเงิน) ลดลงประมาณ -0.51  มล.ม./ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-21 การกระจายของอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนสะสมรายป จากขอมูล ณ  
  สถานีตรวจวัด และคาเฉลี่ยในแตละลุมนํ้าของไทย 
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  2) การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนและการเปลี่ยนแปลงเชิง 
   ฤดูกาลของขอมูลนํ้าฝนในไทย 
  จากการเปรียบเทียบลักษณะฤดูกาลของปริมาณฝนของประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 
1950 – 1995 และระหวางป ค.ศ. 1995 – 2007 พบวาในชวงทศวรรษที่ผานมาปริมาณฝนเฉลี่ย
ในทุกเดือนและเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยมีคาลดลง ดังรูปที่ 3-22 ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายปที่ไดกลาวไปแลว แตมีขอสังเกตวาชวงฤดูรอนมีแนวโนมของฝน
ที่เพ่ิมขึ้น และปริมาณฝนในฤดูฝนมีแนวโนมลดลง ดังรูปที่ 3-23 ยกเวนในบางลุมนํ้าเชนลุมนํ้า
นาน ลุมน้ําประจวบคีรีขันธ และลุมนํ้าปตตานี  

  3) สรุปลักษณะพฤติกรรมของปริมาณนํ้าฝน 
   จากการศึกษาปริมาณน้ําฝนดังหัวขอที่กลาวมาแลวขางตน ไดจัดกลุมพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยตามลักษณะพ้ืนที่และความคลายคลึงของขอมูลออกเปน 6 กลุมเชนเดียวกับ
การศึกษาอุณหภูมิ โดยไดแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และ
พฤติกรรมของปริมาณน้ําฝนที่แสดงความชัดเจนของฤดูกาลที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปในชวงปจจุบัน 
(ป ค.ศ. 1995-2005) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต (กอนป ค.ศ. 1995) โดยแสดงในรูปของ
สัญลักษณ เพ่ือใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนมากข้ึน แสดงดังตารางที่ 3-2  โดยสรุป
ภาพรวมเชิงพ้ืนที่พบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนลดลงในทุกกลุมพ้ืนที่ ยกเวน
กลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทยที่มีปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีแนวโนมดังกลาวมีความเชื่อม่ัน
คอนขางต่ําเนื่องจากมีการกระจายของขอมูลคอนขางสูง   และการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายเดือน
พบวาในฤดูฝนพ้ืนที่กลุมที่ 1 ภาคเหนือ   และกลุม 5 ภาคใตชายฝงทะเลอาวไทยมีปริมาณฝน
เพ่ิมขึ้นจากอดีต  กลุม 4 ภาคตะวันออก และกลุม 6 ภาคใตชายฝงทะเลอันดามันมีปริมาณฝน
ลดลง  สวนกลุมพ้ืนที่ที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุม 3 ภาคกลาง มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอยหรือคงที่  แตในฤดูแลงกลับพบวาเกือบทุกกลุมพ้ืนที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น โดยพ้ืนที่ 2 จะ
เพ่ิมขึ้นมากกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ สวนกลุม 5 ชายฝงทะเลอาวไทยมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยหรือ
คงที่  โดยภาพรวมแสดงใหเห็นถึงความแปรปรวนของปริมาณฝนที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตได
คอนขางชัดเจน   นอกจากนี้พบวาพฤติกรรมความชัดเจนของฤดูกาลที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ป ใน
กลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลอันดามันมีระดับความสําคัญมาก แสดงถึงความชัดเจนของฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคอนขางมาก  สวนกลุม 1  2  3 และ 4 มีความสําคัญของพฤติกรรมใน
ระดับปานกลาง และกลุม 5 มีความสําคัญของพฤติกรรมคอนขางนอย  
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รูปที่ 3-22 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของปริมาณน้ําฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ย  
  กอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย โดยรูปใน 
  กรอบสีน้ําเงินแสดงคาเฉลี่ยของประเทศไทย 
 

 
รูปที่ 3-23 ลักษณะของฤดูกาล (ฤดูฝนและฤดูแลง) เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนสะสมรายเดือน
  เฉลี่ยกอนป ค.ศ. 1995 และหลังป ค.ศ. 1995 ในลุมนํ้าตัวอยางของประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-2  แนวโนม  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน และพฤติกรรมของปริมาณน้ําฝน  
   แยกตามกลุมพ้ืนที่ (ขอมูลป ค.ศ. 1952-2007) 

พฤตกิรรม กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 5 กลุม 6 

1. แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคาเฉล่ียรายป       
 - อัตราการเปล่ียนแปลง • • ↓ ↓ ↑ ↓ 
 - การกระจาย R2       
2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายเดือน       
 - ฤดูฝน ↑ • • ↓ ↑ ↓ 
 - ฤดูแลง ↑ ↑↑ ↑ ↑ • ↑ 
3. พฤติกรรมของอุณหภูมิเฉล่ีย       
 - คาบการเกิดซ้ําที่ 1 ปในชวงปจจุบัน        
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต       

 

หมายเหตุ:  
 - สัญลักษณแสดงถึงอุณหภูมิดังนี้ 

  ↑↑ เพ่ิมขึ้นมาก   ↑ เพ่ิมขึ้น   • เปล่ียนแปลงเล็กนอยหรือคงที่    ↓ ลดลง    ↓↓ลดลงมาก    

 - สัญลักษณแสดงการกระจาย หรือคา  R2         มาก       ปานกลาง       นอย 

 - ความชัดเจนของฤดูกาลในปจจุบันลดลงจากอดีต               
       สําคัญมาก          สําคัญปานกลาง            สําคัญนอย 
 
กลุม 1 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคเหนือ     กลุม 2 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุม 3 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคกลาง    กลุม 4 ไดแก กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 
กลุม 5 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอาวไทย  กลุม 6 ไดแก กลุมพื้นที่ชายฝงทะเลฝงอันดามัน    
 
 3.2.3  พฤติกรรมของขอมูลระดับนํ้าทะเลในไทย 
  จากการศึกษาขอมูลอุณหภูมิ น้ําฝน และนํ้าทาของประเทศไทยในหัวขอที่ผานมา ทํา
ใหทราบวาสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตออุณหภูมิ น้ําฝน 
และน้ําทา แตขอมูลอีกตัวแปรหนึ่งที่สามารถชวยใหผลการศึกษาตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศชัดเจนยิ่งขึ้นไดแก ขอมูลระดับนํ้าทะเล เนื่องจากการศึกษาของ IPCC ไดให
ความสําคัญตอการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล และมีการคาดการณไปยังอนาคตตอระดับน้ําทะเลที่
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันในหัวขอนี้จะศึกษาถึงระดับน้ําทะเลของประเทศไทยเบื้องตนถึงการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต โดยศึกษาจากขอมูลระดับนํ้าทะเลของกรมอุทกศาสตร ที่สถานีบางปะกงแสดงตําแหนง
สถานีดังรูปที่ 3-24 (ขอมูลที่ใชยังไมไดปรับแกคาระดับจากการทรุดตัวของเสาระดับและการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังเหตุการณสึนามิ) (สุจริต, 2552)  ระยะหลังมีการใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมชวยในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลในอาวไทยโดยมีการปรับระดับการ
ทรุดตัวของหมุด (Itti et.al., 2011) 
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 รูปที่ 3-24   ตําแหนงวัดระดับน้ําทะเล  สถานีบางปะกง (ในกรอบ) ของกรมอุทกศาสตร 
    ที่มา: กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ (http://www.navy.mi.th) 

 
    1)  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอมูลระดับนํ้าทะเลในไทย 
  การเปลี่ยนแปลงของขอมูลระดับนํ้าทะเลรายปของสถานีบางปะกง ตั้งแตป ค.ศ. 1981 
ถึง 2006 พบวาคาเฉลี่ย และคาระดับน้ําสูงสุดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ขณะที่ระดับน้ําทะเลต่ําสุดมี
แนวโนมลดลง อยางไรก็ดีแนวโนมดังกลาวมีความเชื่อม่ันคอนขางต่ําเน่ืองจากขอมูลมีการกระจายสูง
เห็นไดจาก R2 ที่ต่ํา โดยพบวาในป 2000 ระดับนํ้าทะเลทั้งระดับนํ้าเฉลี่ย ระดับสูงสุด และระดับ
ต่ําสุดมีคาสูงสุดในรอบ 25 ป ที่ผานมา  ดังแสดงในรูปที่ 3-25 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 3 
สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       3 - 24                                                 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

ระดับน้ําเฉล่ีย 

ระดับนํ้าสูงสุด ระดับนํ้าต่ําสุด 

 

 
รูปที่ 3-25    แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลเฉลี่ย (รูปบน) ระดับสูงสุด (รูปซาย) และ 
  ระดับต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 
 
  2) พฤติกรรมดานคาบการเกิดซ้ําของขอมูลระดับนํ้าทะเลในประเทศไทย 
  พฤติกรรมดานคาบการเกิดซํ้าของระดับนํ้าทะเล จะพิจารณาจากแอมพลิจูดของเวฟ
เล็ตที่แปลงมาจากขอมูลระดับน้ํารายเดือนและรายวันของสถานีบางปะกง ที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ป
ดังแสดงในรูปที่ 3-26 และ 3-27 โดยสีแดงเขมแสดงความสําคัญที่มากหรือเกิดพฤติกรรมดังกลาว
อยางเห็นไดชัด เม่ือพิจารณาท่ีคาเฉลี่ยระดับนํ้าทะเลรายเดือน พบวามีคาบการเกิดซํ้าที่ 1 ป
ชัดเจน  โดยหลังป 1995 พฤติกรรมมีความรุนแรงลดลง และเริ่มเดนชัดมากข้ึนกวาในอดีต
ประมาณหลังป  2000 ซึ่งสังเกตไดจากความกวางของแกนที่คาบการเกิดที่ 1 ป สวนพฤติกรรม
ของระดับน้ําสูงสุดและระดับน้ําต่ําสุดจะไมพบพฤติกรรมที่คาบการเกิดซํ้าที่ 1 ปเดนชัดเชน
คาเฉล่ีย แตมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลที่รุนแรงมากขึ้นกวาในอดีตตั้งแตหลังป 2000 
นอกจากนี้ยังพบคาบการเกิดซํ้าที่ 0.5 ป ในขอมูลระดับน้ําต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยราย
เดือนในรูปที่ 3-26 หลังป 1995 เปนตนมา 

  3) การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลรายเดือนในประเทศไทย 
  จากการเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายเดือนของระดับน้ําทะเลสถานี
บางปะกงของประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 1981 – 1995 และระหวางป ค.ศ. 1995 – 2007  
ในชวงทศวรรษที่ผานมาคาเฉลี่ยของระดับน้ําทะเลในทุกเดือนมีคาสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล ระดับนํ้าสูงสุดจะมีคาจะมีคาเพ่ิมขึ้น ยกเวนในเดือนเมษายน
โดยจะเพ่ิมอยางมีนัยสําคัญในชวงฤดูฝน  สวนระดับน้ําต่ําสุดโดยรวมจะมีคาต่ํากวาอดีต ยกเวนใน
เดือนมีนาคม กันยายน และตุลาคม ดังแสดงในรูปที่ 3-28  
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 ระดับนํ้าเฉล่ีย 

้ําสูงสุด ระดับนํ้าต่ําสุด ระดับน

 
 

รูปที่ 3-26 พฤติกรรมการเกิดซํ้าของระดับน้ําทะเลรายเดือนจากคาระดับน้ําเฉลีย่ (รปูบน) ระดับนํ้า
  สูงสุด (รูปซาย) และระดับน้ําต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 
 

 
 
 

รูปที่ 3-27 พฤติกรรมการเกิดซํ้าของระดับน้ําทะเลรายวันจากคาระดับน้ําเฉลี่ย (รูปบน) ระดับน้ํา 
  สูงสุด (รูปซาย) และระดับน้ําต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 

ระดับน้ําเฉลี่ย 

ระดับนํ้าสูงสุด ระดับน้ําต่ําสุด 
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รูปที่ 3-28 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลรายเดือนจากคาระดับน้ําเฉลี่ย (รูปบน) ระดับน้ํา 
  สูงสุด (รูปซาย) และระดับน้ําต่ําสุด (รูปขวา) ของสถานีบางปะกง 
 
 3.2.4 สรุปพฤติกรรมของสภาพภูมิอากาศของไทย 
   สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในแงของคาบการเกิดซํ้าและความรุนแรง ในปจจุบัน
มีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยพฤติกรรมที่เห็นไดชัด ไดแก การที่ฤดูกาลหรอืคาบการเกิด
ซ้ําของเหตุการณที่ 1 ป มีความชัดเจนลดลงมากจากปกติ  สวนภูมิอากาศมีพฤติกรรมของคาบการ
เกิดซํ้าที่ประมาณ 4 ป หรือเกิดความแปรปรวนที่รุนแรงในชวง ค.ศ. 1995 – 2000  ขณะที่ปริมาณ
น้ําฝนมีคาบการเกิดซํ้าที่ประมาณ 5-8 ป   

  จากผลการศึกษานาจะเปนเหตุใหเชื่อไดวาสภาพอากาศของประเทศไทย ที่เก่ียวของ
กับอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต่ําสุด เร่ิมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป ค.ศ. 1995 แลว   ปริมาณฝน เริ่มไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป ค.ศ. 1990  

  จากขอมูลของระดับนํ้าทะเลรายเดือนของสถานีบางปะกง พบวาระดับนํ้าทะเลมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น และจากพฤติกรรมการเกิดซํ้าที่คาบการเกิด 1 ป เห็นไดชัดวามีความรุนแรงของ
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นตั้งแตหลังป ค.ศ. 2000 เปนตนมา ซึ่งควรมีการศึกษาในรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับน้ําทะเลตอไป (โดยเฉพาะการตรวจสอบการทรุดตัวของเสาวัดระดับ) 
 
 
 
 
 

ระดับนํ้าเฉลี่ย 

ระดับนํ้าสูงสุด ระดับนํ้าต่ําสุด 
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3.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 

 1)  การศึกษาที่ผานมา 
   ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEA START RC) ไดศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรนํ้าและการเกษตรในพื้นที่ที่อาศัยน้ําฝน ตลอดจนการประเมินภาวะ
เส่ียงตอความเดือดรอน และแนวทางการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศในอนาคตของเกษตรกรในพื้นที่
ของกลุมประเทศในเขตลุมแมน้ําโขงตอนลาง สรุปวาทิศทางและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีฝนมากขึ้นในเกือบทุกภาค
ของประเทศไทย สวนอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดในประเทศไทยจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก 
อาจเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลงประมาณ 1-2ºC แตการเปลีย่นแปลงในเชงิของอุณหภูมิที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ จํานวนวันที่อากาศเย็นในรอบปจะลดลงอยางเห็นไดชัด และในทางกลับกัน จํานวนวนัที่
อากาศรอนในรอบปก็จะเพ่ิมขึ้นมากเชนกัน (ตามรายงานนี้ยึดเกณฑวา วันที่อากาศเย็นคือ วนัที่มี
อุณหภูมิต่ําสุดต่ํากวา 15ºC และ วันที่อากาศรอนคือ วันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเกินกวา 33ºC) ซึ่งหาก
จะกลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ แมวาประเทศไทยโดยเฉลี่ยแลวจะไมรอนขึ้นมากนัก แตจะรอนนานขึ้น
กวาเดิมมาก โดยที่ฤดูรอนจะยาวขึ้นกวาเดิมอยางเห็นไดชัด และฤดูหนาวในประเทศไทยจะหดสั้น
ลง อีกประเด็นหน่ึงที่มีความสําคัญก็คือ ความแปรปรวนหรือความแตกตางระหวางฤดูตอฤดู หรือ 
ในระหวางปตอปก็อาจเพ่ิมสูงขึ้นดวยเชนกัน (Chinvanno and Snidvongs, 2007, Suppakorn 
C., 2009) 

   เจียมใจ  เครอืสุวรรณ และคณะ (2550) ไดจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยดวยแบบจําลองภูมิอากาศ MM5 โดยจําลองสภาพภูมิอากาศ อาทิ
เชน อุณหภูมิ ความเร็วลม ปริมาณฝน ความดัน เปนตน ในปฐาน 1961-1990 แลวเปรียบเทยีบ
ผลกับขอมูลตรวจวัด และจําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและพื้นทีข่างเคียง
ลวงหนา  
   กัณฑรีย  บุญประกอบ   และคณะ (2550) สรางภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคตในประเทศไทย โดยการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลกจากแบบ 
จําลองGFDL-R30 ในพื้นทีป่ระเทศไทย     และจัดทําขอมูลภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย
ภายใตเง่ือนไขสถานการณจําลองและวิเคราะหแปลผลขอมูลที่ได   

   สิรินทรเทพ  เตาประยูร (2550) ไดศึกษาและพัฒนาแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
ระดับภูมิภาค RegCM3 สําหรับประเทศไทย โดยประยุกตใชและศึกษาความเหมาะสมของ
แบบจําลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค RegCM3 สําหรับประเทศไทย และศึกษาสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภายใตสถานการณจําลองในอนาคตของ IPCC โดยเนนที่ อุณหภูมิและ
ปริมาณนํ้าฝนเปนหลัก  
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   ดุษฎี  ศุขวัฒน (2009)  ไดทดสอบและปรับปรุงแบบจําลอง Weather Research 
and Forecasting (WRF) ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย เพ่ือใหได
ภาพจําลองภูมิอากาศประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง WRF ที่มีการปรับปรุงตวัแปรเสริมสําหรับ
เมฆใหเหมาะสมสําหรับการคาดหมายภูมิอากาศ ของประเทศไทย  

   ธชณัฐ  ภัทรสถาพรกุล (2550) ไดศึกษาความแปรปรวนของสภาพอากาศของ
ประเทศไทยอันเนื่องมาจากความผิดสภาพทางสมุทรศาสตร เพ่ืออธิบายความเชื่อมโยงของ
ปรากฏการณ Indian Ocean Dipole ที่มีตอปริมาณและการกระจายน้ําฝนของประเทศไทย  

 2)  ผลการศึกษาที่ผานมา 
   แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในประเทศไทยในระยะเวลาประมาณ 20 ป
ขางหนา มีความแตกตางกันบางในระหวางแบบจําลองภูมิอากาศท่ีใช กรณีใชขอมูลแบบจําลอง 
Precise คาดวาไมเปลี่ยนแปลงไปจากชวงปจจุบันมากนัก ไมวาจะเปนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย หรือ 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ทั้งน้ีคาดวาแนวโนมอุณหภูมิที่สูงขึ้นไมนาสูงกวา 1ºC แตเริ่มเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ กลาวคือ ภาคกลางในเขตลุมแมน้ําเจาพระยาและภาคอีสานตอนลางเริ่ม
แสดงแนวโนมที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น (ดูการเปลียนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยไดจากรูปที่3-29 (แบบจําลอง 
Precise) และ รูปที่ 3-33 (แบบจําลอง MRI)) 

   อยางไรก็ดี แมวาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยแลวจะสูงขึ้นไมมากนัก แตระยะเวลาที่มีอากาศ
รอนในรอบปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ห็นไดชัด โดยจํานวนวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเทากับหรือสูง
กวา 35 องศาเซลเซียสนั้น เพ่ิมสูงขึ้น 1-2 สัปดาหในพื้นที่ภาคเหนอืและภาคกลางตอนบน สวน
ภาคกลางตอนลางและภาคอีสานตอนบนนั้นจะมีระยะเวลาที่มีอากาศรอนในรอบปยาวนานกวา
ปจจุบันประมาณ 2 สัปดาหถึง 1 เดือน และหลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนลางและภาคใตอาจ
ยาวนานขึ้นมากกวา 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-29* อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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รูปที่ 3-30*   อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่3-31* ระยะเวลาที่อากาศรอนในรอบปเฉลี่ยในประเทศไทยและผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
 
 
       
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-32* ปริมาณฝนรวมรายปเฉลี่ยในประเทศไทย และผลตางแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
( * ที่มา: SEA START) 
 
 
 

 
 
 

หมายเหต:ุ การคาดการณการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศในอนาคตโดยพิจารณาจากสถานการณจําลองนี ้ จําเปนตองพิจารณาผลการ
คาดการณจากการจําลองสถานการณท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีจะไดคํานึงถึงความไมแนนอนอันเกิดจากแบบจําลองไดมากข้ึน ขณะเดียวกัน
การพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายแงมุมดวย ซึ่งผลการศกึษา
โดยสรุปขางตนมีวตัถุประสงคเพียงเพือ่ใหเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในแนวทางหนึ่งแตพอสังเขปเทานั้น 
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Present Average Temperature

Near Future (2015-2039) Difference

Difference  
 

รูปที่ 3-33   ผลการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยจากแบบจําลอง MRI (AR4) 
 
   แมวาผลสรุปการคํานวณ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของภาวะโลกรอน ตอแนวโนมที่
ปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นในประเทศไทยในระยะยาว แตในระยะ 2-3 ทศวรรษขางหนาน้ีจะมีความผัน
ผวนอยู ทั้งน้ีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปในประเทศไทยในชวงเวลาประมาณ 20 ปขางหนาน้ีมี
แนวโนมลดลงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและบางสวนของภาคอีสาน
และภาคเหนอื รวมทั้งชายทะเลภาคใตตอนบนฝงตะวนัออก  

 3)  เปรียบเทียบขอมูลฝนรายปจากแบบจําลองตางๆ (หลังปรับแก) 
   การศึกษาเพื่อดูผลกระทบอาจเร่ิมจากการศึกษาเปรียบเทียบผลจากแบบจําลอง 
สภาพภูมิอากาศของโลกที่มี เพ่ือดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยจาก
แบบจําลอง 3 ประเทศ(คือ ญี่ปุน แคนาดา และอังกฤษ)ที่มีอยูเปนการเปรียบเทยีบดูแนวโนมและ
ลักษณะ (ที่เหมือนและตางกันตามเง่ือนไข เทคนิค และความละเอียดของการจําลอง) (Sucharit 
K., et. al., 2010)   ในการ ศึกษา ผลหลังจากการเพิ่มความละเอียดขอมูลแบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศ (ฝน) จากแบบจําลอง MRIประเทศญ่ีปุน  แบบจําลอง PRECISE ECHAM4 ของ
หนวยงาน START ประเทศไทย และแบบจําลอง CCCMA3 ประเทศแคนาดา ในชวงป 1979 – 
2006 ซึ่งพบวาการเพ่ิมความละเอียดของแบบจําลองสามารถลดคา RMSE (Root mean square 
root error) ลงได โดยที่ ผลการจากการเพ่ิมความละเอียดของแบบจําลอง MRI สามารถลด 
RMSE อยูในชวง 9.15% – 17.53% แบบจําลอง PRECISE ECHAM4 สามารถลด RMSE อยู
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ในชวง 3.84% – 23.40% และแบบจําลอง CCCMA3  สามารถลด RMSE อยูในชวง 8.68% – 
14.07% ผลการเพิ่มความละเอียดของแบบจําลองทั้งสามในภาพรวมของประเทศไทยได ดังตาราง
ที่ 3-3 การเปรียบเทียบขอมูลตรวจวัดขอมูลฝนรายปกับแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความ
ละเอียดของแบบจําลองดังรูปที่ 3-34 – 3-36  ซ่ึงเปรียบเทียบผลการเปรียบเทยีบระหวางขอมูล
ตรวจวัด (Observed) แบบจําลองกอนเพ่ิมความละเอียดขอมูล และแบบจําลองหลังเพ่ิมความ
ละเอียดของขอมูล จะเห็นไดวาแบบจําลอง ที่เพ่ิมความละเอียดของขอมูลแลว ทั้ง 3 แบบจําลองมี
ลักษณะเสนชัน้ความสูงของปริมาณน้ําฝนรายปใกลเคยีงกับขอมูลตรวจวัด จะแตกตางกันบางใน
บางภูมิภาค ทั้งน้ีแบบจําลอง MRI มีสภาพฝนที่ใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัดมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความละเอียดของแบบจําลอง MRI ที่มีความละเอียดมากกวาแบบจําลองอื่นๆ และใหคา
ความสัมพันธของขอมูล (R2) ที่สูงกวาแบบจําลองอ่ืนๆ  
 
ตารางที่ 3-3 ผลการเพิ่มความละเอียดของขอมูลฝนประเทศไทยจากแบบจําลองตางๆ  
แบบจําลอง  Before Downscale After Downscale 

  R^2 RMSE R^2 %Diff RMSE %Diff 
MRI คามากที่สุด 0.71 461.00 0.71 0.00 380.20 -17.53 

 คาตํ่าสุด 0.12 56.23 0.12 0.00 51.08 -9.15 
 คาเฉล่ีย 0.46 96.69 0.46 0.00 84.42 -12.69 

PRECISE คามากที่สุด 0.68 459.36 0.68 0.00 441.71 -3.84 
 คาตํ่าสุด 0.00 66.52 0.00 0.00 59.51 -10.53 
 คาเฉล่ีย 0.38 123.49 0.38 0.00 94.59 -23.40 

CCCMA3 คามากที่สุด 0.62 509.17 0.62 0.00 437.53 -14.07 
 คาตํ่าสุด 0.00 66.24 0.00 0.00 64.87 -2.07 
 คาเฉล่ีย 0.37 109.14 0.37 0.00 99.66 -8.68 

 
 

 
 
รูปที่ 3-34   เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความละเอียดของ
   แบบจําลอง MRI 
 

ก) ขอมูลตรวจวัด ข) กอนเพ่ิมความละเอียด ค) หลังเพ่ิมความละเอียด 
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รูปที่ 3-35  เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความละเอียดของ 
   แบบจําลอง PRECISE 
 

 
 

รูปที่ 3-36   เปรียบเทียบขอมูลฝนตรวจวัดและแบบจําลองกอนและหลังเพ่ิมความละเอียดของ 
   แบบจําลอง CCCMA3 
 

 4)  การวิเคราะห และพยากรณการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอุทกวทิยาในอนาคต 
   จากการวิเคราะห และพยากรณการเปลีย่นแปลงทางสภาพอุทกวิทยาในอนาคต โดย
การหาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนในอนาคตอันใกล (ค.ศ.2015 - 2039) และ
อนาคตระยะไกล (ค.ศ.2075 - 2099)  ซึ่งพบวา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมทั้ง
เพ่ิมขึ้น และลดลงในแตละภูมิภาคในแบบจําลองตางๆมีทั้งไปในทิศทางเดียวกัน และแตกตางกัน
บางในบางพืน้ที่ โดยที่ในอันอนาคตอันใกลแบบจําลองสวนใหญไดพยากรณวา ในภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตฝงตะวันตกจะมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ เชน
ภาคตะวันตก และภาคใตฝงตะวันออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในอนาคตระยะไกล แบบจําลองสวนใหญ

ก) ขอมูลตรวจวัด ข) กอนเพ่ิมความละเอียด ค) หลังเพ่ิมความละเอียด 

ก) ขอมูลตรวจวัด ข) กอนเพ่ิมความละเอียด ค) หลังเพ่ิมความละเอียด 
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พยากรณวาทกุภาคของประเทศไทยจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ยกเวนแบบจําลอง CCCMA3 พยากรณ
วาในภาคใตมีแนวโนมลดลง ซ่ึงไดมีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในภาพรวมของ
ประเทศไทย ดังตารางที่ 3-4 แสดงปริมาณน้ําฝน และการเปลีย่นแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มนํ้า
ตางๆของแบบจําลองตางๆ ดังรูปที่ 3-37 – 3-39 
 
ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนรายปในภาพรวมของประเทศไทย 

แบบจําลอง  
ขอมูล
ตรวจวัด 
(มม.) 

ปจจุบัน  
(มม.) 

อนาคต
อันใกล  
(มม.) 

%
เพ่ิมขึ้น 

%ลดลง 
อนาคต
ระยะไกล  

(มม.) 

%
เพ่ิมขึ้น 

%
ลดลง 

MRI คาสูงท่ีสุด 4,870 5,270 4,614 38.35 -0.01 5,081 13.15 -0.01 
 คาตํ่าสุด 533 551 603 0.01 -19.18 593 0.07 -8.57 
 คาเฉล่ีย 1,370 1,429 1,414 4.89 -3.85 1,481 5.01 -2.25 

PRECISE คาสูงท่ีสุด 4,870 4,507 4,542 19.81 -0.01 5,031 53.24 -1.85 
 คาตํ่าสุด 533 626 620 0.01 -8.1 726 0.37 -2.26 
 คาเฉล่ีย 1,370 1,207 1,228 2.39 -1.10 1,429 18.27 -2.06 

CCCMA3 คาสูงท่ีสุด 4,870 3,828 3,557 3.92 -0.20 3,649 11.53 -2.46 
 คาตํ่าสุด 533 571 585 0.07 -9.92 601 2.40 -7.43 
 คาเฉล่ีย 1,370 1,249 1,249 2.31 -3.18 1,288 6.06 -4.70 

 
   เม่ือการนําเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนรายปของแบบจําลองทัง้ 3 
แบบจําลองมาซอนทับกัน จะทําใหทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนในอนาคต
วาพ้ืนที่ใดมีแนวโนมเพ่ิมขึน้หรือลดลง เพ่ือหาพ้ืนที่ที่เปน Hot Spot ซ่ึงในการนํามาซอนทับน้ีได
พิจารณาเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตั้งแต 1% ขึ้นไป ในขณะ
ที่นํามาซอนทับกันยังพบอีกวาในบางพื้นที่มีแนวโนมตางกัน คือ มีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง (ซ่ึงยงัไม
สามารถระบุไดวาในพื้นที่น้ันมีแนวโนมเปนอยางไร) สําหรับพ้ืนที่ลอแหลม (Hot Spot) ที่มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น และลดลงในอนาคตอันใกล และอนาคตระยะไกลแสดงไดดังรูปที่ 3-40 
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รูปที่ 3-37  ปริมาณนํ้าฝนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มนํ้าตางๆของแบบจําลอง MRI 
 

 
 

รูปที่ 3-38  ปริมาณนํ้าฝน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ของแบบจําลอง 
   PRECISE 

ก) ปจจุบัน ข) อนาคตอันใกล ค) อนาคตระยะไกล 

ค) %เปลี่ยนแปลงอนาคตอันใกล ง) %เปลี่ยนแปลงอนาคตระยะไกล 

ก) ปจจุบัน ข) อนาคตอันใกล ค) อนาคตระยะไกล 

ง) %เปลี่ยนแปลงอนาคตอันใกล ค) %เปลี่ยนแปลงอนาคต
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รูปที่ 3-39  ปริมาณนํ้าฝน และการเปลีย่นแปลงในอนาคตในพื้นทีลุ่มน้ําตางๆของแบบจําลอง  
   CCCMA3 

 
 

รูปที่ 3-40     พ้ืนที่ลอแหลม (Hot Spot) ในอนาคตอันใกล และอนาคตระยะไกล 
 
 

ก) ปจจุบัน ข) อนาคตอันใกล ค) อนาคตระยะไกล 

ค) %เปลี่ยนแปลงอนาคตอันใกล ง) %เปลี่ยนแปลงอนาคต

ก) อนาคตอันใกล ข) อนาคตระยะไกล 
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               จากขอมูลวัดจริงพบวา อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโนมอุนขึ้นจากอดีต และจาก
ขอมูลแบบจําลองภูมิอากาศตางๆของโลก สามารถสรุปแนวโนมอุณหภูมิประเทศไทยวาจะอุนขึ้น
ตอไป   ปริมาณฝนจากนี้ไป มีแนวโนมลดลงในชวงอนาคตใกลและ มากขึ้นในชวงอนาคตใกล  
ความรุนแรงของฝนมีมากขึ้น 
   ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองภูมิอากาศโลกของ Precise, MRI, CCCMA3 (จาก
รายงาน AR4)  โดยวิธีเพ่ิมความละเอียดเดียวกัน ใหคาไปในทํานองเดียวกัน ยกเวนบริเวณ
ชายฝงทะเล แบบจําลอง MRI ใหคาชัดเจนกวา เนื่องจากความละเอียดของขนาดการคํานวณ
มากกวา 
             พ้ืนที่ที่จะมีปริมาณฝนนอยลงในชวงอนาคตอันใกลจะอยูบริเวณลุมนํ้านาน ภาคกลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และดานตะวันตกของภาคใต 
   พ้ืนที่ที่จะมีปริมาณฝนนอยลงในชวงอนาคตไกล จะอยูบริเวณดานตะวันตก ลุมนํ้าปา
สัก ตะวันออก เพชรบุรี ระนอง 
 
3.4  สรุปเน้ือหา 
   สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในแงของคาบการเกิดซํ้าและความรุนแรง ใน
ปจจุบันมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยพฤติกรรมที่เห็นไดชัด ไดแก การที่ฤดูกาลหรือ
คาบการเกิดซํ้าของเหตุการณที่ 1 ป มีความชัดเจนลดลงมากจากปกติ  สวนภูมิอากาศมี
พฤติกรรมของคาบการเกิดซํ้าที่ประมาณ 4 ป หรือเกิดความแปรปรวนที่รุนแรงในชวง ค.ศ. 1995 
– 2000  ขณะที่ปริมาณน้ําฝนมีคาบการเกิดซํ้าที่ประมาณ 5-8 ป  จากผลการศึกษานาจะเปนเหตุ
ใหเชื่อไดวาสภาพอากาศของประเทศไทย ที่เก่ียวของกับอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และ
อุณหภูมิต่ําสุด เร่ิมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป ค.ศ. 
1995 แลว   ปริมาณฝน เริ่มไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตป 
ค.ศ. 1990 จากขอมูลของระดับน้ําทะเลรายเดือนของสถานีบางปะกง พบวาระดับนํ้าทะเลมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น และจากพฤติกรรมการเกิดซํ้าที่คาบการเกิด 1 ป เห็นไดชัดวามีความรุนแรงของ
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นตั้งแตหลังป ค.ศ. 2000 เปนตนมา (โดยยังไมไดพิจารณาการทรุดตัวของ
เสาวัดระดับ)  
        ผลการวิเคราะห และพยากรณการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอุทกวิทยาในอนาคต โดย
การหาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนในอนาคตอันใกล (ค.ศ.2015 - 2039) และ
อนาคตระยะไกล (ค.ศ.2075 - 2099)  พบวา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมทั้ง
เพ่ิมขึ้น และลดลงในแตละภูมิภาค โดยในอนาคตอันใกลแบบจําลองสวนใหญไดพยากรณวา ใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตฝงตะวันตกจะมีแนวโนมลดลง ในขณะ
ที่ภาคอ่ืนๆ เชนภาคตะวันตก และภาคใตฝงตะวันออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในอนาคตระยะไกล 
แบบจําลองสวนใหญพยากรณวาทุกภาคของประเทศไทยจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ยกเวนแบบจําลอง 
CCCMA3 พยากรณวาในภาคใตมีแนวโนมลดลง 
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บทที่ 4  
การประเมินผลกระทบ และความเปราะบาง 

 
บทนี้เสนอแนวทางการประเมินผลกระทบ และผลกระทบจากสภาวะโลกรอนตอประเทศไทย ทั้ง
ทางดานเกษตรและทรัพยากรนํ้า (น้ําทวม ดินถลม ภัยแลง)  รวมทัง้การประเมินความเปราะบาง
โดยมีตัวอยางของอาเซียน 
 
4.1 แนวทางการประเมินผลกระทบ 

 4.1.1 การประเมินผลกระทบ 
   องคความรูในปจจุบัน ดานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังมีขอจํากัดอยู
หลายประการ ซึ่งรวมถึงการขาดความเทาเทียมกันของขอมูลเพื่อใชอางอิงในแตละภูมิภาค ที่อาจ
สงผลกระทบตอความถูกตองของการคาดการณผลกระทบดังกลาว การประเมินและคาดการณ
ผลกระทบอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงมักมีการจัดอันดับความรุนแรงหรือความ
เปนไปไดที่จะเกิดผลกระทบดังกลาว1  

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้ันเปนปรากฏการณที่เกิดขึน้อยางชาๆ และใช
เวลานานกวาที่จะเปนที่สังเกตได เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศน้ันมีความแปรปรวนอยูแลวตาม
ธรรมชาต ิ ดังนั้นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้ันจึงจําเปนตองมองไปใน
อนาคตระยะยาว ซึ่งเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันนีย้ังไมสามารถทําการพยากรณสภาพอากาศ
อนาคตระยะยาวได อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเทคโนโลยีใน
อนาคตก็สงผลใหเกิดความไมแนนอนถึงปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคต ดังนั้น แนวทางหนึ่ง
ในการทาํความเขาใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวก็คือการศึกษาโดยการจําลอง

                                                 
1 อาทิเชน ท่ีคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดมีการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือและความเปนไปไดของการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนี้ 

Description of confidence: 

Very high confidence   At least 9 out of 10 chance of being correct 

High confidence   About 8 out of 10 chance 

Medium confidence   About 5 out of 10 chance 

Low confidence   About 2 out of 10 chance 

Very low confidence   Less than 1 out of 10 chance 

Description of likelihood: 

Virtually certain   >99% probability of occurrence 

Very likely    90 to 99% probability 

Likely     66 to 90% probability 

About as likely as not   33 to 66% probability 

Unlikely    10 to 33% probability 

Very unlikely   1 to 10% probability 

Exceptionally unlikely   <1% probability 
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สถานการณอนาคตขึ้นภายใตสมมตฐิานหรือเง่ือนไขที่กําหนดขึ้นบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สมมติฐานในเรื่องการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต  

   การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมุงหาผลกระทบตอ
ภาคที่คาดวาจะมีผลกระทบมาก 5 ดาน คือ ดานทรัพยากรน้ํา (ภาวะน้ําทวม  ภาวะน้ําแลง ภาวะ
ขาดน้ําความเพียงของน้ําอุปโภคบริโภค คุณภาพนํ้า)  ดานเกษตร (อัตราการใหผลผลติ คุณภาพ
ดิน ประสิทธภิาพของการผลิต ความม่ันคงทางอาหาร) ดานสขุภาพ  (ความเครียดจากอุณหภูมิที่
เพ่ิมขึ้น โรคภัยใหมๆ ความเปนพิษที่เพ่ิมขึ้น) ดานทางทะเล (ระดับนํ้าทะเล พาย ุไตฝุน การเลีย้ง
สัตวนํ้า โครงสรางพ้ืนฐาน พ้ืนที่ชุมชื้น) ดานนิเวศนวทิยา(ไฟปา  การลดของพันธพืชและสัตว) 

   จากการประเมินผลการศึกษาในปจจุบันถึงความสัมพันธระหวางขอมูลของอุณหภูมิ
พ้ืนผิวโลกที่สูงขึ้นกับผลกระทบในวงกวางจากการสังเกตการณสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิหรือภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นกําลังสงผลกระทบในวงกวางตอระบบทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพของประชาคมโลก รวมถึงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ ระบบธรรมชาติกําลังไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเขตตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ืออุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของหิมะ นํ้าแข็ง และพ้ืนดินที่จับเปนน้ําแข็ง รวมถึง
ระบบนิเวศข้ัวโลก การละลายของน้ําแข็งขั้วโลกและการเพ่ิมขึ้นของน้ําไหลบาหนาดินที่เกิดจาก
การละลายอยางรวดเร็วของหิมะ  การเปลี่ยนแปลงของความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเล
และการอพยพของทรัพยากรสัตวนํ้า และการที่มหาสมุทรมีความเปนกรดมากขึ้น เปนตน ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นยังสงผลกระทบอ่ืนๆ ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กอใหเกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ไมวาจะเปน ผลกระทบตอภาคการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรปาไม การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น การระบาด
ของแมลง ผลกระทบดานสุขภาพมนุษยทั้งจากคลื่นความรอน การเกิดภูมิแพ และโรคระบาดที่มี
แมลงเปนพาหะ รวมถึงผลกระทบตอการประกอบกิจกรรมของมนุษย การโยกยายถิ่นฐานและการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงผลกระทบเหลาน้ีลวนแลวแตเปนความทาทายที่สําคัญในมิติของการพัฒนา
ประเทศ 

   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศตามธรรมชาติ
การเกษตรเพ่ือผลิตอาหารของมนุษย สุขภาพอนามัย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

อาจมีความรุนแรงแตกตางกันไปในแตละประเทศ/ภาคสวนตามสภาพทางภูมิศาสตรและปจจัย
เก้ือหนุนอ่ืนๆ โดยมีตัวแปรภูมิอากาศท่ีสําคัญ คือ ปริมาณฝน อุณหภูมิ และปริมาณแสงแดด การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือการเปลี่ยนแปลงปริมาณและความถี่ของตัวแปรดังกลาว  

 4.1.2 ผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอประเทศไทย 
   สําหรับประเทศไทย การศกึษาดานผลกระทบมีการกลาวถึงมาตั้งแตป 2523 แต
เปนการทบทวนการศึกษาที่มีในตางประเทศ  ประเทศไทยมีการจัดทํารายงานสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ (Communication Report) ที่จัดสงกับ UNFCC  
การศึกษาวิจัยที่เปนระบบเพิ่งเริ่มในรอบ 10 ปที่ผานมา ทั้งทางดานแบบจําลอง ผลกระทบ และ
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เง่ือนไขการเจรจาตอการประชุมระหวางประเทศเกี่ยวกบัการลดกาซเรือนกระจก จนพัฒนามาเปน
การศึกษาแผนแมบทดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชาติ  ดานที่มีการศึกษาผลกระทบ
มีดานอุทกวิทยา  การเกษตร  วิบตัิภัย พลังงาน ปาไม ทรัพยากรพ้ืนพิภพ ในที่น้ีจะขอกลาวโดย
ยอผลกระทบทางดานน้ําและการเกษตร 

 4.1.3 การทบทวนการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ 
   การจัดการนํ้า 
   การศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศตอดานตางๆในไทย มีการดําเนินการ
ในชวงป 2540-2550 ในดานตางๆ เชน ดานเกษตร (เกริก, 2532; อรรถชัยและคณะ, 2547) ดาน
ทรัพยากร (เจษฏา, 2544)  ดานสภาวะอากาศ (ธนวัฒน, 2550 )  ดานน้ํา (สุจริต และคณะ 2552, 
2553; จุฬา 2010)  ตัวอยางงานที่ดําเนินการมีผลดังน้ี 

             ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัย และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาค 
เอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEA START RC) ไดทําการวิเคราะหถึงปริมาณน้ําทาในอนาคตของลุม
นํ้าสําคัญในภาคอีสาน ไดแก นํ้าสงคราม และน้ําช-ีมูล ภายใตสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยใช
ขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ CCAM และวเิคราะหดวยแบบจําลองทางดานอุทกวิทยา 
Variable Infiltration Capacity (VIC) (Southeast Asia START Regional Center, 2007) ไดผล
สรุปซ่ึงแสดงใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนระหวางปตอปที่เพ่ิมสูงขึ้น
ดังน้ีคือ 
 
ตารางที่  4-1 แนวโนมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการ 
    เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาในลุมนํ้าที่สําคัญในภาคอีสาน ประเทศไทย 
    (ที่มา : START, 2549) 

ปริมาณน้ําในปฝนมาก จากสถานการณจําลองสภาพ 
ภูมิอากาศภายใตสภาวะท่ีกาซคารบอนไดออกไซด 

ในบรรยากาศมีความเขมขนตางกัน 

ปริมาณน้ําในปฝนนอย จากสถานการณจําลองสภาพ 
ภูมิอากาศภายใตสภาวะท่ีกาซคารบอนไดออกไซด 

ในบรรยากาศมีความเขมขนตางกัน 

ปฐาน: CO2 = สภาพอากาศเม่ือ สภาพอากาศเม่ือ ปฐาน: CO2 = สภาพอากาศเม่ือ สภาพอากาศเม่ือ 

360 ppm CO2 = 540 ppm CO2 =720 ppm 360 ppm CO2 = 540 ppm CO2 = 720 ppm 
(ลาน ลบ.ม.) (การเปลี่ยนแปลง (การเปลี่ยนแปลง (ลาน ลบ.ม.) (การเปลี่ยนแปลง (การเปลี่ยนแปลง 

ลุมน้ํา 

 เปน % จากปฐาน) เปน % จากปฐาน)  เปน % จากปฐาน) เปน % จากปฐาน) 

  (อนาคตประมาณ (อนาคตประมาณ  (อนาคตประมาณ (อนาคตประมาณ 

  40 ป) 70 ป)  40 ป) 70 ป) 
น้ําสงคราม 12,270 6.34% 7.41% 11,750 7.18 24.98 

นํ้าชี 6,423 +12.73% +21.27% 7,788 -10.24 +14.43 
นํ้ามูล 18,645 +10.02% +34.06% 21,232 -15.01 +15.39 
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   อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยาและคณะ(2002) ไดศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและเขือ่นสิริกิติ์ (The 
Impact of Climate Change on the inflow of Bhumipol and Sirikit Reservoir) โดยศึกษาถงึ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปรมิาณน้ําในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาตอนเหนอื 
โดยใชขอมูลสภาพอากาศในอนาคตจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ CCAM climate model และ
วิเคราะหดวยแบบจําลองทางดานอุทกวิทยา Variable Infiltration Capacity (VIC) และไดผลสรุป
ถึงปริมาณน้ําที่ไหลลงสูอางเก็บน้ําของเขือ่นภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไปภายใต
สภาพภูมิอากาศในอนาคตที่ไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนดังน้ี คือ 

   เจษฎา เตชะมหาสรานนท ( )2544  การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและววิัฒนาการการใชที่ดินตอการเปลี่ยนแปลงสภาพปาไมและปริมาณนํ้าทาในลุมน้ํา
เจาพระยา  โดยใชแบบจําลอง ECHAM 4  และ HadCAM 2  เพ่ือหาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และฝนในพื้นที่ พบวาในอนาคต (พ.ศ. 2613-2642) ปริมาณนํ้าฝนจะมีแนวโนมสูงขึ้นจากปฐาน 
(พ.ศ.2504-2533) ประมาณ 13-15% และเม่ือนําไปคํานวณปริมาณน้ําทา พบวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
เปน 4-7% ของปฐาน  
 
ตารางที่ 4-2  แนวโนมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการ 
    เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาที่ไหลเขาสูเขือ่นภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ ์
    (ที่มา : START, 2549) 

 
สภาพอากาศใน

ปฐานหรือ 
ปจจุบัน 

สภาพอากาศ 
ในอนาคตเม่ือ CO2 
เพิ่มข้ึน 1.5 เทา 

(อนาคตประมาณ 40 ป) 

สภาพอากาศ 
ในอนาคตเม่ือ CO2 
เพิ่มข้ึน 2 เทา 

(อนาคตประมาณ 70 ป) 
กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ 
(สวนในลานสวน) 

360 540 720 

ชวงปโดยประมาณของสถานการณจําลอง 
(ตาม IPCC  A1FI emission scenario) 

1980-1989 2040-2049 2066-2075 

ปริมาณน้ําทาทั้งหมดที่ไหลเขาสูเข่ือนภูมิพล 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

2,712-3,080 2,041-2,079 2,987-3,594 

ปริมาณน้ําทาทั้งหมดที่ไหลเขาสูเข่ือนสิริกิติ์ 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

4,677-5,083 4,670-5,107 5,131-6,475 

 
4.2 ตัวอยางการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ตอดานหลักของประเทศ  

  4.2.1 ผลกระทบตอพ้ืนที่การผลิตพืชไรหลกั (ที่ใชเปนอาหาร และแหลงพลงังาน) 
   การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของฝน ตลอดจนอุณหภูมิที่มีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลตางๆ ยอมสงผลโดยตรงตอการเกษตรใน
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ประเทศไทย ผลผลิตพืชไรสําคัญซ่ึงมีบทบาทอยางมากตอความม่ันคงทางอาหารและพลังงานซึ่ง
จะขอยกมาเปนตัวอยางเบื้องตนเพ่ือชี้ใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอประเด็นดังกลาว ไดแก ขาว ออย และ มันสําปะหลัง (เกริก, 2532 ; อรรถชัยและคณะ, 2547) 

   อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางชาๆ 
และใชเวลานานกวาจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน ซ่ึงในหวงเวลาดังกลาว ระบบการ
ผลิตพืชไรตางๆ ในประเทศไทยก็อาจเปลี่ยนแปลงไปภายใตแรงขับดันทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมอ่ืนๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ การเปลี่ยนแปลงของขนาดพื้นที่เพาะปลูก ดังน้ัน 
การประเมินถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงตองทําการประเมินภายใต
สถานการณอนาคตจําลองที่พ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศไทยในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย
เชนกัน และหากจะพิจารณาจากอีกมุมมองหนึ่ง การวิเคราะหถงึผลผลติการเกษตรในอนาคต
ภายใตสถานการณอนาคตจําลองนี้ ก็ยังเปนการบงชี้ถึงขีดความสามารถ ในการพัฒนาภายใต
เปาหมายที่กําหนดขึ้นดวย 

   การวิเคราะหผลผลติ ขาว ออย และ มันสําปะหลังในอนาคตนี้ เปนการมองอนาคต
ออกไปอีก 20-30 ปขางหนา และวิเคราะหผลผลติภายใตการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่
ไดคํานวณขึ้นดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน และพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลกูใน
อนาคตภายใตสมมุติฐานทีว่ารูปแบบพื้นที่เพาะปลูกในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จะยังคง
รูปแบบเดิม แตพ้ืนที่ในภาคอีสานจะเปลีย่นแปลงไดมาก ดังน้ันการจัดทําภาพฉายอนาคตของการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลกูในการศึกษาน้ีจะเนนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุมนํ้าชี – มูล ซ่ึงมีพ้ืนที่
รวมประมาณ 96.7 ลานไร โดยแบงเปนพ้ืนที่ปาประมาณ  21 ลานไร  พ้ืนที่เกษตรประมาณ 67.8 
ลานไร  สิ่งกอสราง, ที่อยูอาศัย หรือ ยานชุมชนประมาณ  3.8 ลานไร ทะเลสาบ, อางเก็บนํ้า, 
พ้ืนที่ชุมนํ้าประมาณ 1.9 ลานไร และพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกประมาณ  2 ลานไร และเนนการวิเคราะหไปที่
พ้ืนที่ปลูกพืชไรนาหลัก 4 ชนิด คือ ขาว ออย มันสําปะหลัง และ ขาวโพด โดยรายงานสรุปน้ีจะ
เนนผลผลติอนาคต ขาว ออย และ มันสําปะหลัง แตเพียง 3 ชนิด 

   พ้ืนที่เพาะปลกูตามที่เปนอยูในปจจุบัน (Business as Usual – BAU)  ถือเปนขอมูล
เบื้องตนของการวิเคราะหพ้ืนที่ โดยถอืวา พ้ืนทีท่ี่ใชประโยชนในปจจุบันมีการใชพ้ืนที่อยาง
เหมาะสม ตามความรูและประสบการณของเกษตรกรเอง เสมือนผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ
มาระดับหนึ่งแลว วาเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพืชดังกลาวไดจริง  การประเมินปรมิาณ
ผลผลิตพืชไรนาในอนาคตตามพื้นที่ดังที่ยังคงเปนไปตามที่เปนอยูในปจจุบันนี้เปนการวิเคราะห 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหเขาใจถึงความออนไหว (sensitivity) และ
การเปดรับตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (exposure) เปนหลัก และแมวาพ้ืนที่เพาะปลูก
พืชไรนาหลักดังที่เปนอยูในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาปตอปโดยมีแรงขับดันจากราคา
ของผลผลติในฤดูกาลท่ีผานมาก็ตาม แตโดยเฉลี่ยแลวอาจจัดไดวามีการกระจายตัวดังน้ี 
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ขาว ออย มนัสําปะหลัง ขาวโพด  
การกระจายตวัพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญในปจจุบัน (ที่มา: SEA START) 

 
   การคาดการณผลผลติในอนาคตนี้ ดําเนินการโดยการใชแบบจําลองคณิตศาสตร 
DSSAT ทําการคํานวณผลผลติที่นาจะเปนขึ้นจากขอมูลทางดานพันธุกรรม รูปแบบการบริหาร
จัดการแปลงเพาะปลูกที่นิยมใชกันเปนมาตรฐานในปจจุบัน และขอมูลดินจากการสํารวจของกรม
พัฒนาที่ดิน สวนขอมูลสภาพอากาศนั้นยึดตามขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และทําการ
ประเมินผลผลิตในอนาคตรวมกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกตามแนวทางที่ไดกําหนดและ
วิเคราะหขึ้น โดยในขั้นตนนี้ เพียงพิจารณาพืชพลังงานที่เปนพืชไรที่นําไปผลติ ethanol เปนหลัก 
โดยท่ียังไมไดพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงการผลิตของพืชพลังงานหลักอีกชนิดหนึ่งคือปาลมน้ํามัน
ซึ่งมีบทบาทสาํคัญในการผลิต bio-diesel โดยที่ปจจุบันนี้มีพ้ืนที่ปลูกในภาคใตเปนหลัก แตก็มี
แนวโนมที่จะขยายไปปลูกในพื้นที่อ่ืน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน 

ผลกระทบทีค่าดวาจะมี (ในแงผลผลติเชงิพ้ืนที่ โอกาส ความเสี่ยง)  
       ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดจากสภาพภูมิอากาศในอนาคตตอพืชหลักของประเทศ 
สรุปไดดังนี้ 

 1)  ผลกระทบทีค่าดวาจะมีตอการผลิตขาว  
   ขาวเปนพืชอาหารสาํคัญของประชากรไทยและประชากรโลกมากกวารอยละ 50
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความมั่นคงทางอาหาร
และความมั่นคงของระบบสงัคมเศรษฐกิจ  

   มันสําปะหลัง ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปาลมนํ้ามัน เปนพืชในหวงโซอาหาร
ประชากรไทยและเริ่มมีบทบาทในดานการเปนพืชพลงังานในชวง 2-3 ปที่ผานมา ในภาวะโลกรอน
การผลิตพืชเหลาน้ีอาจจะสงผลกระทบตอการทรัพยากรที่ดิน แรงงาน น้ํา และองคความรูในการ
ผลิตพืชอาหารสําคัญของไทย  

   ในบทนี้ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตพืชหลัก คือขาวอยางเดียว ในระหวางป 
พ.ศ. 2543-2552 (ปฐาน) เปนตัวอยางการประเมินผลกระทบดานเกษตร 

   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตเฉลี่ยของขาวนาปจากการ
คํานวณของแบบจําลองในแตละแหลงปลกูทั่วประเทศ ในชวงป 2543-2552 (ค.ศ. 2000-2009), 
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พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2010-2019) และ พ.ศ. 2563-2572 (ค.ศ. 2020-2029) สามารถสรุปได
ดังตอไปน้ี (ตารางที่ 4-3) 

- ชวง 10 ปแรก คือระหวางป พ.ศ. 2543-2552 ผลผลิตเฉลี่ยของขาวจากการผลติขั้น
ศักยภาพและการผลิตแบบอาศัยชลประทานจัดการธาตุอาหารอยางดีใหผลผลติเฉลี่ย
ใกลเคยีงกันและเปนผลผลติคอนขางมาก เม่ือทําการจําลองการผลิตแบบอาศัยนํ้าฝน
และไมมีการเติมธาตุอาหารแบบจําลองคาํนวณผลผลติเฉลี่ย (466±152 กิโลกรัมตอ
ไร) อยูในระดับใกลเคียงกับคาเฉลีย่ของผลผลิตขาวที่มีการรายงานโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (451±141 กิโลกรมัตอไร) พ้ืนที่รอยละ 58 ไดผลผลติเฉลีย่อยู
ในชวง 320-480 กิโลกรัมตอไร สวนใหญอยูในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ชวง 10-20 ป ระยะใกล คือระหวางป พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2010-2019) 
แบบจําลองคาํนวณผลผลติขาวนาปไดในลักษณะเดียวกับชวงเวลาป พ.ศ. 2543-
2552 กลาวคือ ผลผลติเฉลี่ยของขาวจากการผลติขั้นศักยภาพและการผลติแบบ
อาศัยชลประทานจัดการธาตุอาหารอยางดีใหผลผลติเฉลี่ยใกลเคียงกันและเปน
ผลผลติคอนขางมาก เม่ือทําการจําลองการผลิตแบบอาศัยนํ้าฝนและไมมีการเติมธาตุ
อาหารแบบจําลองคํานวณผลผลติเฉลี่ย (470±154 กิโลกรัมตอไร)  

- ชวง 20-30 ป ระยะกลาง คือระหวางป พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2020-2029) 
แบบจําลองคาํนวณผลผลติขาวนาปไดในลักษณะเดียวกับชวงเวลาป พ.ศ. 2543-
2552 และป พ.ศ. 2553-2562 กลาวคือ ผลผลติเฉลี่ยของขาวจากการผลติขั้น
ศักยภาพและการผลิตแบบอาศัยชลประทานจัดการธาตุอาหารอยางดีใหผลผลติเฉลี่ย
ใกลเคยีงกันและเปนผลผลติคอนขางมากเม่ือทําการจําลองการผลิตแบบอาศัยนํ้าฝน
และไมมีการเติมธาตุอาหารแบบจําลองคาํนวณผลผลติเฉลี่ย (476±155 กิโลกรัมตอ
ไร) สูงกวาคาเฉลี่ยในชวงป พ.ศ. 2543-2562  

 
ตารางที่ 4-3  ผลผลติขาวนาป (กิโลกรัมตอไร) จากการคํานวณของแบบจําลองใน 3 ระดับ
    การผลิตชวงเวลา ป พ.ศ. 2543-2572 (ค.ศ. 2000-2029)  

 2543-2552 2553-2562 2563-2572 
 การผลิตข้ันศักยภาพ 

คาเฉลีย่ 1,384 1,380 1,372 
คาเบ่ียงเบน 127 118 129 

 การผลิตอาศัยชลประทานจัดการธาตุอาหารอยางดี 
คาเฉลีย่ 1,331 936 1,316 

คาเบ่ียงเบน 125 103 130 
 การผลิตอาศัยนํ้าฝน และไมมีการเติมธาตุอาหาร 

คาเฉลีย่ 466 470 476 
คาเบ่ียงเบน 152 154 155 
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 4.2.2 ผลกระทบตอพ้ืนที่เส่ียงภัยนํ้าทวม ดนิถลม และภัยแลง 
     ปญหาพิบัติภัยจากนํ้าเปนประเด็นที่โลกใหความสนใจ เน่ืองจากในระยะหลังมี
เหตุการณรุนแรงและสงผลเสียหายเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเซีย สําหรับ
ประเทศไทยกเ็ชนกัน มีความถี่ของการเกิดพิบัติภัยทางน้ํามากขึ้นในระยะ ๕ ปที่ผานมา จึงมี
การศึกษาวา ถามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแลว โอกาสเกิด ความถี่ และพื้นที่ที่จะเกิดภัย
พิบัติจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  วิธีการประเมินจะใชฐานขอมูลพ้ืนที่ (หมูบาน) ที่ประสบภัยอยู
แลวเปนฐาน แลวประเมินความรุนแรงของฝนที่จะเกิดในอนาคตวา มากขึ้น นอยลงอยางไร ในแต
ละพื้นที่ จากนั้นนําไปวิเคราะหคาความเสี่ยงแตละดาน เพ่ือประเมินวา ผลกระทบจะเพิ่ม หรือ 
ลดลงมากเพียงใด และแบงระดับของความเส่ียง เพ่ือจัดกลุมความเสีย่งในระดับตางๆ (สภาพัฒน, 
2553) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้ 

 1)   แนวทางการวิเคราะหพื้นที่เส่ียงภัย 
   1.1  ทบทวน  
   ทบทวนและศกึษาประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพ
อุทกวิทยา น้ําทวม ภัยแลง และดินถลม ทั้งในแงของโอกาส และความเสี่ยงในเชิงพ้ืนที่จาก
รายงานหรือโครงการศึกษาวิจัยที่ไดมีการดําเนินการไปแลวจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรนํ้า และกรมพัฒนา
ที่ดิน เปนตน โดยพิจารณารวมกับผลการคาดการณการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและ
อุทกวิทยาในอนาคต 
 

   1.2 การประเมินผลกระทบ 
   การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพอุทกวิทยา น้ํา
ทวม ภัยแลง และดินถลม สามารถประเมินไดจากการเปลี่ยนแปลงของ 
 

 ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน ตอพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลม 
 ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ตอพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําทวม 
 จํานวนวันทีฝ่นไมตก (Consecutive dry days) และระดับสภาวะของฝน เทียบ

กับพื้นที่เสี่ยงภัยแลงซ้ําซาก 
 

 2)  การทบทวนพื้นที่เส่ียงภัยนํ้าทวม ดินถลม และภัยแลง 
 

   2.1 พ้ืนที่ที่มีความเส่ียงจากดินถลม 
   จากการทบทวนรายงาน “การวิเคราะหพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถลมในประเทศ
ไทย” กรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2549 โดยรายละเอียดขอมูลและแหลงที่มามีดังนี้ 

 

 แผนที่กลุมชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาตราสวน 1:50,000 
 แผนที่การใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาตราสวน 1:50,000 
 แผนที่ธรณีวทิยา กรมทรัพยากรธรณี มาตราสวน 1:250,000 
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 ขอมูลแบบจําลองความสูง (DEM) จาก ESRI ประเทศไทย 
 ขอมูลแผนที่ลุมนํ้า มาตราสวน 1:50,000 
 ขอมูลแผนที่หมูบาน กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 

   สําหรับวิธีการสรางแผนที่พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถลมใชขอมูลจากหลายสวนเชน
ขอมูลแผนที่ชดุดิน, ขอมูลสภาพการใชที่ดิน, ขอมูลแผนที่ธรณีวทิยา, ขอมูลแบบจําลองความสูง
(Dem),  ขอมูลแผนที่ลุมน้ําและขอมูลแผนที่หมูบาน รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ArcView และแบบจําลอง SINMAP โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

Step 1. นําขอมูลชุดดิน (มาตราสวน 1:50,000) จํานวน 62 กลุมชุดดิน มาจําแนก
ออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมดินตื้น(ชุดดินที่ 25 45 46 47 48 49 51 52 และ 
61 และกลุมดินลึก (กลุมชุดดินที่เหลือทั้งหมดยกเวนชดุดินที่ 62)  

Step 2. นําขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน (มาตราสวน 1:50,000) มาจัดกลุมเปน พ้ืนที่
ปาไมสมบูรณและสวนปา, ปาไมเสื่อมโทรม, พ้ืนที่เกษตร, ทุงหญาและพื้นที่
อ่ืนๆ 

Step 3. นําแผนที่จากขอ 1 มาซอนทับกับแผนที่ในขอ 2 จะไดแผนที่ของลักษณะดิน
และพืชแตละพ้ืนที่ จากน้ันนําแผนที่ลุมน้ํามาซอนทับเพ่ือแบงการวิเคราะห
ออกเปนลุมนํ้ายอย 255 ลุมน้ํา 

Step 4. นําแผนที่จากขอ 3 ที่แบงออกเปนลุมนํ้ายอยแลว มาแปลงขอมูลเปนแผนที่
แบบ raster ความละเอียด 30 ม. พรอมทั้งใสขอมูลตามตารางที่ 4-4 เพ่ือหา
คาแรงยึดของรากพืชกับดิน (C) มุมของดินที่ทํากับชั้นหิน (Phil, )  

Step 5. นําโปรแกรม ArcView รวมกับแบบจําลอง SINMAP วิเคราะหขอมูล
แบบจําลองความสูง (DEM) เพ่ือหาคาความลาดเท (Slope) และทิศทางการ
ไหลของน้ํา (Flow direction) และพ้ืนที่รบัน้ํายอย(contributing area) รายลุม
น้ําจนครบทั้ง 255 ลุมน้ํา 

Step 6. นําขอมูลแผนที่ที่ไดทั้งหมดวิเคราะหหา Stability index และแบงพ้ืนที่เสี่ยง
ออกเปน 3 ระดับคือ 
- คา SI > 1  , พ้ืนที่ที่ไมมีความเส่ียงเกิดดินถลมหรือเกิดนอย 
- คา 1.0 – SI – 0.5  , พ้ืนที่ที่ไมมีความเสีย่งเกิดดินถลมปานกลาง 
- คา SI < 0.5  , พ้ืนที่ที่ไมมีความเสี่ยงเกิดดินถลมสูง 
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ตารางที่  4-4  คาปจจัยที่ใชวิเคราะหในแบบจําลอง (ทีม่า: Pack et al., 1998 a, b) 
สัดสวนแรงยึดของดินและ
รากพืชกับนํ้าหนักถวงของ

ดิน © 

มุมของดินที่ทํากับชั้ หินพื้น 
(Phil, ∅) 

สัดสวนการไหลของนํ้าลงใต
ดินกับไหลผานผิวดิน(T/R) ลักษณะดิน ชนิดพืช 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสูงสุด 

ดินตื้นผสมกอนหิน ปาไม 0.0 0.1 39 45 2000 3000 

ดินตื้นผสมกอนหิน 
ปาเส่ือมโทรม
พื้นที่เกษตรทุง

หญา 
0.0 0.1 39 45 2000 3000 

ดินลึก ปาไม 0.0 0.35 35 39 1500 2000 

ดินลึก 
ปาเส่ือมโทรม
พื้นที่เกษตรทุง

หญา 
0.0 0.25 35 39 1500 2000 

    
   จากขอมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถลม และนํ้าปาไหลหลากของแตละภูมิภาคมา
รวมกัน พบวามีหมูบานที่มีความเส่ียงทั้งส้ิน 581 หมูบาน 42 จังหวัด แสดงพ้ืนที่เสี่ยงจากดินถลม
และน้ําปาไหลหลากดังรูปที่ 4-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ภาคกลางและภาคตะวันตก มีจํานวนทั้งสิ้น 21 หมูบาน 12 ตําบล 7 อําเภอ 4 
จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี, ประจวบคีรขีันธ, เพชรบุร,ี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี หรือคิดเปนจํานวน 0.13 % จากจํานวนหมูบานทั้งหมดในภาค
กลางและภาคตะวันตก 

- ภาคตะวันออก มีจํานวนทั้งสิ้น 27 หมูบาน 17 ตําบล 12 อําเภอ 4 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดชลบุร,ี ระยอง, ตราด และจันทบุรี หรือคิดเปนจํานวน 0.65 % 
จากจํานวนหมูบานทั้งหมดในภาคตะวันออก 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีจํานวนทั้งสิ้น 20 หมูบาน 14 ตําบล 7 อําเภอ 4 
จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิ, เลย, อุดรธานี และหนองคาย หรือคิดเปนจํานวน 
0.06 % จากจํานวนหมูบานทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ภาคใต มีจํานวนทั้งสิ้น 111 หมูบาน 78 ตําบล 47 อําเภอ 14 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดกระบี,่ ชุมพร, ตรงั, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปตตานี, พังงา, 
พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูลและสรุาษฎรธานี หรือคิดเปน
จํานวน 1.33 % จากจํานวนหมูบานทั้งหมดในภาคใต 

- ภาคเหนือ มีจํานวนทั้งสิ้น 402 หมูบาน 205 ตําบล 91 อําเภอ 15 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม, ตาก, นาน, พะเยา, 
พิษณุโลก, เพชรบูรณ, แพร, แมฮองสอน, ลําปาง, ลําพูน, สุโขทยั, อุตรดิตถ
และอุทัยธาน ี หรือคิดเปนจํานวน 2.61 % จากจํานวนหมูบานทั้งหมดใน
ภาคเหนือ 
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รูปที่ 4-1 พ้ืนที่เสี่ยงจากดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการปองกันการ 
   เปนทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน) 
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   ผลการการเปลี่ยนแปลงของฝนสูงสุดรายวันจะสงผลทําใหโอกาสการเกิดดินถลม
เปลี่ยนแปลง การศึกษาไดนําผลวิเคราะหขอมูลฝนสูงสุดรายวัน(ที่เปอรเซนตไตร 90) มา
เปรียบเทียบจากอดีต อนาคตใกล และอนาคตไกล เพ่ือหาความเปลี่ยนแปลงจากขอมูลในอดีต
แยกเปนกลุมเปลียนแปลง มาก (มากกวา 10 %) มากเล็กนอย (ระหวาง 0 ถึง 9 %) ไม
เปลี่ยนแปลง นอยลงเล็กนอย (ระหวาง – 0 ถึง – 9 %) และลดลง (มากกวา – 10 %)  จะพบวา 
หมูบานที่มีแนวโนมจะประสบภัยมากขึ้น ไมเปลี่ยนแปลง และลดลงกระจายตามภูมิภาคตางๆได
ดังรูปที่ 4-2 โดยจะมีหมูบานที่คาดวาจะมีโอกาสเกิดดินถลมมากขึ้นถึง 904 หมูบาน โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคใต 
 
 

64

กลุมลุมนํ้าเจาพระยาทาจีน

กลุมลุมนํ้าแมกลอง

กลุมลุมนํ้าโขงกลุมลุมนํ้าสาละวิน

ผลกระทบทีม่ีตอพ้ืนที่เสี่ยงภยัดินถลม
ในอนาคตอันใกล

กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก

กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก

กลุมลุมนํ้าบางปะกง

กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก

กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก

 
รูปที่ 4-2   พ้ืนที่ไดรับผลกระทบดานดินถลมจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
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   2.2 พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซาก 
   จากการทบทวนรายงาน “การศึกษาและวเิคราะหพ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากประเทศไทย” 
กรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2548 โดยรายละเอียดขอมูลและแหลงที่มามีดังนี้ 

 ขอมูลพ้ืนที่เสีย่งภัยน้ําทวมที่ดําเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2547 
 ขอมูลพ้ืนที่น้ําทวมที่ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 
 แผนที่การใชที่ดินระดับจังหวัด ป พ.ศ. 2545 มาตราสวน 1:50,000 กรม

พัฒนาที่ดิน 
 แผนที่กลุมชุดดินมาตราสวน 1:50,000 กรมพัฒนาที่ดิน 
 แผนที่ขอบเขตการปกครองระดับตําบล กรมพัฒนาที่ดิน 
 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร 
 แผนที่ภาพถายดาวเทียมสผีสม ตางระบบ จากดาวเทียม LANDSAT 5-TM 

และภาพถายดาวเทียม RADARSAT-1 จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และภาพถายดาวเทียม TERRA MODIS ที่อยูในรูปเชิงตวัเลข 
(digital) ชวงคลื่นที่ 1 และ 2 จาก U .S. Geological Survey            
(http://www.edcdaac.usgs.gov) 

   สําหรับวธิีการสรางแผนที่พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากใชขอมูลจากหลายสวนเชน ขอมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัยน้ํา, ขอมูลพ้ืนทีน่้ําทวม, แผนที่การใชที่ดิน, แผนที่กลุมชุดดิน, แผนที่ขอบเขตการ
ปกครองระดับตําบล, แผนที่ภูมิประเทศ, แผนที่ภาพถายดาวเทยีมสีผสม-ตางระบบจากดาวเทียม 
LANDSAT 5-TM, ภาพถายดาวเทียม RADARSAT-1 และภาพถายดาวเทียม TERRA MODIS ที่
อยูในรูปเชิงตวัเลข (digital) ชวงคลื่นที ่ 1 และ 2 รวมกับโปรแกรมคิมพิวเตอร ARC/INFO และ 
ArcView โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

Step 1. นําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เชน แผนที่การใชที่ดินระดับจังหวัด แผน
ที่ขอบเขตการปกครองระดับตําบล แผนที่กลุมชุดดิน โดยใชโปรแกรม 
ARC/INFO และ ArcView โดยใชพิกัดอางอิงนําเขาแบบ Universal 
Transverse Mercator (UTM)  

Step 2. กําหนดขอบเขตพื้นที่ราบนํ้าทวมถึง จากขอมูลกลุมชุดดิน  

Step 3. วิเคราะหภาพถายดาวเทียม โดยการจําแนกพ้ืนที่น้ําทวม จากภาพถาย
ดาวเทียม MODIS ใน 9 ชวงเวลา ในชวงเวลา 3 ป โดยพิจารณาจากคา 
Digital Number (DN) เพ่ือกําหนดขอบเขตพื้นที่น้ําทวม และทําการแปลง
ขอมูลจากขอมูลราสเตอร (Raster) เปนเวกเตอร (Vector) เพ่ือใชในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพื้นที่  
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Step 4. ตรวจสอบความถูกตองของขั้นตอนการแปลภาพถายดาวเทียมดวยแผนที่
ภาพถายดาวเทียมสีผสม ตางระบบ RADARSAT-1 และ LANDSAT5- TM 

Step 5. วิเคราะหขอมูลประวัติอุทกภัยในประเทศไทย และ แปลงขอมูลเปนขอมูลเชิง
พ้ืนที่โดยยึดขอบเขตการปกครองระดับตาํบลเปนฐาน 

Step 6. วิเคราะหขอมูลทั้งหมดและจําแนกชั้นการเกิดนํ้าทวมซ้ําซาก 

Step 7. จัดทําแผนที่พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากประเทศไทย 
    
   จากขอมูลขอบเขตและระดับการเกิดนํ้าทวมซ้ําซาก ผานการวิเคราะหจากขอบเขต
พ้ืนที่ราบนํ้าทวมถึง ขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดนํ้าทวมซ้ําซาก และขอมูลดาวเทยีมที่ทําการแปล
ความหมายเฉพาะบริเวณที่เกิดนํ้าทวม มาซอนทับกัน โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แสดง
พ้ืนที่เสี่ยงจากน้ําทวมซ้ําซากเปนประจําดังรูปที่ 4-3 สามารถจัดกลุมระดับความ รุนแรงในการเกิด
น้ําทวมซ้ําซากเปน 3 กลุม มีรายละเอียดดังนี้  
   กลุมที่ 1  พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขัง 8-10 คร้ังในรอบ 
10 ป และเสี่ยงสูงตอการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร มีจํานวนทั้งสิ้น 20 จังหวัด มีเน้ือที่ 
1,937,352 ไร หรือรอยละ 0.60 ของพื้นที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ในเขตน้ีสวนใหญอยูบริเวณภาคเหนือ 
มีเน้ือที่ 1,335,923 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 600,177 ไร และภาคกลาง มีเน้ือที่ 
1,252 ไร ตามลําดับ 
 

   กลุมที่ 2  พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขัง 4-7 คร้ังในรอบ 
10 ป และเสีย่งปานกลางตอการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร มีจํานวนทั้งสิ้น 23 จังหวัด มีเน้ือที่ 
2,974,527 ไร หรือรอยละ 0.93 ของพื้นที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ในเขตน้ีสวนใหญอยูบริเวณภาคเหนือ 
มีเน้ือที่ 1,772,433 ไร ภาคะวันออกเฉียงเหนือมีเน้ือที่ 1,180,845 ไร และภาคกลาง มีเน้ือที่ 
21,249 ไร ตามลําดับ 
 

   กลุมที่ 3  พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขังไมเกิน 3 คร้ังใน
รอบ 10 ป และเสี่ยงต่ําตอการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร มีจํานวนทั้งสิ้น 70 จังหวัด มีเน้ือที่ 
20,629,134 ไร หรือรอยละ 6.43 ของพื้นที่ทั้งประเทศ พ้ืนทีใ่นเขตน้ีพบกระจายอยูทั่วไปทกุภาค
บริเวณภาคเหนือ มีเน้ือที่ 6,677,276 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 5,216,912 ไร ภาค
กลาง มีเน้ือที่ 4,129,982 ไร ภาคใต มีเน้ือที่ 2,791,448 ไร และภาคตะวันออก มีเน้ือที่ 1,813,516 
ไร ตามลําดับ 

   เม่ือนําขอมูลฝนรายวันสูงสุดราย 3 วันและ 5 วัน มาวิเคราะห และนําคาที่เปอรเซนต
ไตรที่ 90 มาเทียบกับขอมูลในชวงทีผ่านมา จะพบวา มีหมูบานที่มีโอกาสเกิดภาวะนํ้าทวม 
(พิจารณาจากขอมูลฝนราย 3 วันสูงสุด) ทั้งมากขึ้น และลดลงกระจายตามพื้นที่ดังรูปที่ 4-4  ซึง
หมูบานที่คาดวาจะมีภัยน้ําทวมมากขึ้นมาถึง 3014 หมูบาน และเกดิขึ้นมากในพื้นที่ภาคกลางและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 4-3   พ้ืนที่เสี่ยงจากน้ําทวมซ้ําซาก  (ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการปองกันการเปนทะเลทราย 
    และการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน) 
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กลุมลุมน้ําเจาพระยาทาจีน

ผลกระทบท่ีมีตอพื้นท่ีเส่ียงภัยนํ้าทวม
ในอนาคตอันใกล

กลุมลุมนํ้าแมกลอง

กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก

กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย

กลุมลุมนํ้าบางปะกง

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวนั

กลุมลุมน้ําโขงกลุมลุมนํ้าสาละวิน

 
รูปที่ 4-4   พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบดานนํ้าทวมจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 
   2.3 พ้ืนที่แลงซ้ําซาก 
   จากการทบทวนรายงาน “แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่แลงซ้ําซากเพ่ือการเกษตร” กรม
พัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2548  สําหรับการศึกษาเพ่ือกําหนดพ้ืนที่แลงซํ้าซากของประเทศไทยใชขอมูล
จากหลายสวน เชน ปริมาณน้ําฝนรายป, การอุมน้ําของดิน, พ้ืนที่ในเขตชลประทาน, พ้ืนทีป่าไม 
และการสังเคราะหฝนเฉลีย่ปลาสุดดวยวธิี IDW ผานโปรแกรม ArcView  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 

Step 1. สังเคราะหปรมิาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ยทั้งประเทศ ในคาบเวลา 30 ป  

Step 2. กําหนดขอบเขตพื้นที่การอุมน้ําของดิน จากคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ อนุภาคทราย (sand) อนุภาคซิลท(silt) และ
อนุภาคดินเหนียว (clay) ซึ่งมีผลตอความชื้นในดิน และเปนประโยชนตอการ
ใชนํ้าของพืช 

Step 3. กําหนดขอบเขตพื้นทีใ่นเขตชลประทาน ซึ่งพ้ืนที่ที่มีการสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา 
ฝาย เพ่ือกักเก็บนํ้า ไวใช เม่ือเกิดสภาวะความแหงแลง จะมีการปลอยนํ้า เขา
สูระบบคลองสงนํ้าตางๆ เพ่ือบรรเทาสภาวะความแหงแลง 

Step 4. กําหนดขอบเขตพื้นที่ปาไม ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่นํามาพิจารณา โดยพื้นที่ปา
ไมเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณ มีความชุมชื้น เปนกลไกสําคัญในการรักษาความชุม
ชื้นของดิน 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 4 
การประเมินผลกระทบ และความลอแหลมเปราะบาง 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       4 - 17                                                 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

Step 5. การแปลงขอมูลคุณลักษณะ (Attribute data) เปนขอมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial 
data)ทําการแปลงขอมูลสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนขอมูลคุณลักษณะ (Attribute 
data) เปนขอมูลเชิงพื้นที่(spatial data) ไดแก แผนที่ปริมาณน้ําฝน ของป 
พ.ศ.2518-2547 โดยใช Model Builder ดวยวธิี IDW ของโปรแกรม Arc View  

Step 6. เปรียบเทียบคาปริมาณนํ้าฝนรายปของแตละป (พ.ศ.2518-2547) กับปริมาณ
นํ้าฝนรายปในคาบเวลา 30 ปที่ผานการสังเคราะหดวยวธิี IDW ของโปรแกรม 
Arc View โดยใชคาเปอรเซ็นตของฝนทีแ่ตกตางจากคาปกติ (คาเฉลี่ยคาบ 30 
ป) ของแตละสถานีเปนเกณฑ ในการเปรียบเทยีบสภาวะฝนของแตละป 
สภาวะของฝนแบงดังน้ี 

 
ตารางที่  4-5   การจัดระดับสภาวะของฝน (ที่มา: กรมอุตุนิยมวทิยา) 

สภาวะฝน ปริมาณฝนรายป 

แลงจัด ต่ํากวาปกติเกินกวา 25.0 % 

แลง ต่ํากวาปกติ 15.1- 25.0% 

คอนขางแลง ต่ํากวาปกติ 5.1- 15.0% 

ปกต ิ สูงหรือต่ํากวาปกติไมเกิน 5.0 % 

คอนขางดี สูงกวาปกติ 5.1 – 15.0 % 

ดี สูงกวาปกติ 15.1 – 25.0 % 

ดีมาก สูงกวาปกตเิกินกวา 25.0 % 

            
    
   จากเกณฑดังกลาวนํามาพิจารณาระดับสภาวะฝนของภาคตาง ๆ ในรอบ 30 ป (พ.ศ.
2518 - 2547) พบวาภาคเหนือมีฝนคอนขางแลงถึงแลงเปนเวลา 11 ปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีฝนคอนขางแลงถึงแลง เปนเวลา 10 ป ภาคกลางมีฝนคอนขางแลงถึงแลงจัด เปนเวลา 10 ป 
ภาคตะวันออกมีฝนคอนขางแลง ถึงแลง เปนเวลา 10 ป ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนคอนขางแลงถึง
แลงจัด เปนเวลา 13 ปภาคใตฝงตะวันตกมีฝนคอนขางแลงถึงแลง เปนเวลา 10 ป 

   พ้ืนที่แลงซํ้าซาก สามารถกําหนดไดโดยพิจารณาจากปจจัยนํ้าฝน, ความถี่ของการ
เกิดสภาวะฝนแลง, ความสามารถการอุมนํ้าของดิน, สภาพพื้นที่ปาไมและพ้ืนที่ที่ไดรับน้ํา
ชลประทาน  แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงซ้ําซาก ดังรูปที่ 4-5 สามารถแบงระดับความแลงซ้ําซากเปน 
3 ระดับ และมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. พ้ืนที่แลงซํ้าซาก เกิดซ้ํา 1-3 ป ตอครั้ง มีทั้งสิ้น 61 จังหวัด มีเน้ือที่ประมาณ 
43,307,710 ไร พบมากที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 
26,572,673 ไร รองลงมาไดแก ภาคเหนือ มีเน้ือที่10,519,595 ไร ภาคกลาง มี
เน้ือที่ 4,755,300 ไร และภาคตะวันออก มีเน้ือที่ 1,460,142 ไร จังหวัดที ่
 

2. พ้ืนที่แลงซํ้าซาก เกิดซ้ํา 4-5 ปตอครั้ง มีทั้งสิ้น 22 จังหวัด มีเน้ือที่ประมาณ 
9,294,775 ไร พบมากที่สุด ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 8,385,481 
ไร รองลงมาไดแก ภาคตะวันออก มีเน้ือที่760,930 ไร ภาคเหนือ มีเน้ือที่ 
77,994 ไร ภาคกลาง มีเน้ือที่ 69,652 ไรและภาคใต มีเน้ือที่ 718 ไร 

 

3. พ้ืนที่แลงซํ้าซาก เกิดซ้ํา 6-10 ปตอครั้ง มีทั้งสิ้น 21 จังหวัด มีเน้ือที่ประมาณ 
7,323,926 ไร พบมากที่สุด ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 5,708,256 
ไร รองลงมาไดแก ภาคตะวันออก มีเน้ือที่1,433,361 ไร ภาคกลาง มีเน้ือที่ 
84,565 ไร ภาคใต มีเน้ือที ่66,556 ไร และภาคเหนือ มีเน้ือที่ 31,188 ไร 
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      ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการปองกันการเปนทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

รูปที่ 4-5  พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงซํ้าซาก 
 

   การวิเคราะหขอมูลจํานวนวันฝนไมตกสะสมที่เปอรเซนตไตรที่ 90 จะแสดงถึงโอกาส
เกิดภาวะแลง เม่ือเปรียบเทียบจากขอมูลที่บันทึกจากอดีต พ้ืนที่ทีค่าดวาจะไดผลกระทบทางดาน
ภัยแลง (เม่ือพิจารณาจากจํานวนฝนไมตกสะสม) จะมีทั้งเพ่ิมและลด กระจายตามพื้นที่           
ดังรูปที่ 4-6 โดยมีหมูบานที่คาดวาจะมีภัยแลงมากขึ้นกวา 3,427 หมูบาน โดยอยูในพื้นที่ภาคใต 
และภาคกลางตอนบน 
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กลุมลุมน้ําเจาพระยาทาจีน

ผลกระทบท่ีมีตอพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง
ในอนาคตอันใกล

กลุมลุมน้ําแมกลอง

กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก

กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย

กลุมลุมน้ําบางปะกง

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวัน

กลุมลุมน้ําโขงกลุมลุมน้ําสาละวิน

 
รูปที่ 4-6  พ้ืนที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานภัยแลงจากสภาพเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 
            ผลการวิเคราะหนี้ทําใหพ้ืนที่ที่ประสบภัยแลงอยูแลว มีความรุนแรงมากขึ้นและ
เน่ืองจากความรุนแรงของฝนมีมากขึ้น ก็จะทําใหเกิดภาวะความเสี่ยงของการเกิดแผนดินถลมและ
น้ําทวมมากขึ้นไดโดยมีความเสี่ยงและผลกระทบที่ตางกันในแตละพื้นที่  

              ปจจุบัน กรมปองกันภัย มียุทธศาสตรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูเพ่ือ
เตรียมพรอมรับภัยที่จะมี ทั้งกอน ระหวาง และภายหลังเกิดภัย หรือแผนที่เส่ียงภัยทั้งดานดินถลม 
น้ําทวมและภัยแลง เปนการจัดทําภายใตขอมูลที่เกิดขึ้นมาในอดีต มาทําการวิเคราะห  แตยังมิได
นําขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาประกอบในการจัดทําแผน 
                          
4.3 แนวทางการประเมินความเปราะบาง 
           การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะหลัง ไดเพ่ิม
องคประกอบของการประเมินเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงดานผูรับผลกระทบเพ่ิม เรียกเปนการประเมิน
ความเปราะบาง ( รูปที่ 4-7) ซึ่งจะมีดานที่พิจารณาสองดานใหญ คือ ดานผลกระทบ (potential 
impact) และดานความสามารถรับมือ (Adaptive Capacity)  ในสวนของดานผลกระทบจะ
พิจารณาประเด็นของการรับผล (exposure :ผลกระทบที่ไดรับ เชน น้ําทวม  น้ําแลง)  และความ
ไว(sensitvity : ดานมนุษยและecology เชน ความหนาแนนประชากร  ลักษณะของการใช
ประโยชนที่ดิน  พ้ืนที่อนุรักษ เปนตน) ซึ่งจะสงผลตอความเสียหายที่มากขึ้นหรือนอยลง   อีกดาน
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ประโยชนที่ดิน  พ้ืนที่อนุรักษ เปนตน) ซ่ึงจะสงผลตอความเสียหายที่มากขึ้นหรือนอยลง   อีกดาน
หน่ึงจะเปนดานของผูไดรับผลกระทบเรียกเปน ความสามารถในการปรับตัว (adaptive capacity  
เชน อายุ  รายไดเฉลี่ย  การรับรูปญหา เปนตน)  ซ่ึงเม่ือมาประเมินก็จะทําใหสามารถหาคาความ
เปราะบาง (vulnerability .ดังรูปที่ 4-8) ตอการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดดียิ่งขึ้น 
 

 
รูปที่ 4-7  แนวคิดการประเมินความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 
รูปที่ 4-8   องคประกอบการประเมินความเปราะบางจากสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
             ในการศึกษาความเปราะบางของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางดานภัยพิบัติ
ของอาเซียน ไดมีการจัดทําแผนที่ความเปราะบางขึ้น (Arief Anshory Yusuf, el.al., 2009)  ตาม
แนวคิดดังกลาว และไดเลือกตัวแปรในแตละดานดังน้ี  ดานการรับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ใชขอมูล ของไตฝุน  นํ้าทวม นํ้าแลง ดินถลม การขึ้นของระดับนํ้าทะเล มาพิจารณา 
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โดยใหนํ้าหนักเทากัน (นํ้าหนัก 0.2 เทากัน  ดังรูปที่ 4-9)  ดานความไวของการไดรับผล 
(sensitivities) จะพิจารณาจากขอมูล ประชากรและพ้ืนที่ปา (ตัวละ 0.5 ดังรูปที่ 4-10)  ดาน
ความสามารถในการรับมือไดนําขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม (นํ้าหนัก 0.5 ประกอบดวย ดัชนี
การพัฒนาของมนุษย ดัชนีความจน ความไมเทาเทียมทางรายได) ขอมูลดานเทคโนโลยี (นํ้าหนัก 
0.25 ประกอบดวยการใชไฟฟา พ้ืนที่ชลประทาน) ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน (นํ้าหนัก 0.25 
ประกอบดวย ความหนาแนนของถนน ระบบสื่อสาร ดังรูปที่ 4-11)ในระดับจังหวัดของแตละ
ประเทศมาทําการวิเคราะห ตามน้ําหนักที่ระบุ ก็จะไดภาพแผนที่แสดงความเปราะบางของภัย
พิบัติตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อาเซียน ดังรูปที่ 4-12 ซ่ึงก็ใชแผนที่ดังกลาวเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาวางแผนการรับมือ หรีอ การปรับตัวในแตละพ้ืนที่ไดชัดเจนมากขึ้น  
ซ่ึงก็มีการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวในการประเมินความเปราะบางของดานสําคัญของไทยอยู 
(สุจริตและคณะ, 2558) 
 

 
รูปที่ 4-9  องคประกอบดานการรับผล (exposure) 

 

 
รูปที่ 4-10  ระดับของความไวของการรับผล (degree) 
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รูปที่ 4-11 ความสามารถในการรับมือ (adaptive capacity) 

 

 
 รูปที่ 4-12   แผนที่แสดงความเปราะบางตอภัยพิบัติตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
                       ภูมิอากาศในพ้ืนที่อาเซียน 
 
4.4  สรุปเน้ือหา 
               การประเมินผลการศึกษาในปจจุบันถึงความสัมพันธระหวางขอมูลของอุณหภูมิ
พ้ืนผิวโลกที่สูงขึ้นกับผลกระทบในวงกวางจากการสังเกตการณสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิหรือภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นกําลังสงผลกระทบในวงกวางตอระบบทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพของประชาคมโลก รวมถึงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ 

           การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะหลัง ไดเพ่ิม
องคประกอบของการประเมินเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงดานผูรับผลกระทบเพ่ิม เรียกเปนการประเมิน
ความเปราะบาง  ผลการประเมินความเปราะบางจะชวยในการวางแผนหามาตรการปรับตัวไดดี
ยิ่งขึ้น  ในบทน้ีไดยกตัวอยางการประเมินความเปราะบางของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเปน
ตัวอยางไว 
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บทที่ 5 
แนวทางการปรับตัว 

 
  บทนี้เสนอแนวทางการวางแผนการปรับตัวทั้งระดับชาติ และระดับโครงการ ซึ่งจะมี
ขั้นตอนและตัวอยางกลยุทธ มาตรากรที่จะใช 
 
5.1   แนวทางการวางแผนปรบัตัวระดับชาติ 
 1.  ขอบขายงาน 
  ขอบขายงานการปรับตวัตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับ
ประเทศไทย (National Adaptation Framework, NAF, สุจริต และคณะ, 2558) ดังรูปที่ 5-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การรวบรวมและสังเคราะหขอมูล ความรู และวิเคราะหจากหลายแหลงและวิธกีาร
ดังนี้  1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิผล แผนยุทธศาสตรและรายงานการศึกษา 2) 
การระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เก่ียวของ และ 3) การสัมภาษณ
หนวยงานราชการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบวางแผนและกําหนดนโยบายที่สัมพันธกับ
ภาคสวนที่สําคัญ 

2) การกําหนดภาคสวนหลักใชวิธีการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 โดยใช
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความสําคัญของแตละภาคสวนและในแตละองคกร (institutional 
mapping) โดยพิจารณาตัวแปรดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เชน ผลติภัณฑ
มวลรวมของประเทศ (Gross domestic product, GDP) จํานวนประชากรที่เก่ียวของ 
ความสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากน้ันทําการตรวจทานผลการสังเคราะห
กับผูเชี่ยวชาญ, นักวิจัยและหนวยงานราชการที่รับผิดชอบเพ่ือความถูกตองและ
ไดรับการยอมรับจากภาคสวนทางนโยบายที่เก่ียวของ เม่ือไดภาคสวนหลักสําคญัที่
ผานการคัดเลอืกแลว ทําการจําแนกและวิเคราะหความเปราะบางและการปรับตัวใน
รายละเอียดของแตละภาคสวน หนวยงานที่รับผิดชอบ และแผนนโยบายที่เก่ียวของ 
ยกตัวอยางเชน ภาคเกษตร  
• พืชหลักดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด เปนตน  
• หนวยงานที่รบัผิดชอบเชิงนโยบายการปรับตวัของพชืเหลาน้ี ไดแก กรมการ

ขาว กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  
• ตรวจสอบแผนยุทธศาสตรของแตละกรม ที่เก่ียวของถึงผลกระทบ และการ

ปรับตวัจากสภาวะการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเชือ่มโยงของ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 5 
แนวทางการปรับตัว 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       5 - 2                                                 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

แผนในแตละหนวยงานหรือกระทรวง งานวิจัยและพัฒนาหรือโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลวหรือวางแผนจัดทําในอนาคต 

3) การวิเคราะหเปาหมาย ศักยภาพ ชองวาง และนโยบายในการปรับตัว หลังจากทราบ
ภาคสวนที่สําคัญ ที่ไดรับผลกระทบ และมีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงองคประกอบรายละเอียดในแตละภาคสวน คณะทํางานไดทํา การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางเปาหมายของแตละภาคสวนในความรับผิดชอบของ
แตละกรมวา ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต  
• เปาหมายดังกลาวไดรับผลกระทบอยางไร  
• ทรัพยากรและองคความรูทีมี่อยูสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดหรือไม  
• ชองวางระหวางเปาหมายและสิ่งที่กรมมีอยูคืออะไร  
• กรมตองการอะไรหรือนโยบายการปรับตวัอยางไรจึงจะไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวได 

4) การพัฒนาขอบขายงานการปรับตวั (NAF) ประกอบดวยสวนที่สําคัญดังน้ี 
• ยุทธศาสตรหลักที่บรรจุการปรับตวัตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลงในแผนและนโยบายของหนวยงาน 
• แผนของภาคสวนที่สําคญัตอการพัฒนา และความเปราะบางตอการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ 
• แผนที่นําทาง (Roadmap) ที่มีการกําหนดเวลาในแตละขั้นตอนและหลักชยั

ของกิจกรรม (Milestone) เพ่ือการติดตามความคืบหนาของงานที่ทํา 
• ผูที่เก่ียวของกับนโยบายดานการปรับตวั 
• ขอเสนอแนะ สําหรับการจัดทําแผน การปรับตวัตอผลกระทบจากการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (National Adaptation Plan, NAP) 
พรอมยุทธศาสตรที่สําคญัตอการพัฒนาแผนปรับตวัในภาคสวนที่สําคัญ 

 2.    องคประกอบหลักในการจัดทําแผนปรับตัวแหงชาต ิ
              องคประกอบหลักในกระบวนการจัดทําแผนปรับตวัแหงชาติ (อางอิงจาก the annex 
to decision 5/CP.17, UNFCC, 2013, 2014) ระบุไวเปน 4 องคประกอบหลัก ดังน้ี 

A.  การจัดเตรียมงานพ้ืนฐานและการระบุชองวางที่มี (Laying the groundwork and 
addressing gaps)   

B.  การจัดเตรียมองคประกอบตางๆ (Preparatory elements ) 
C.  การเตรียมกลยุทธการดําเนินการ (Implementation strategies)   
D.  การจัดระบบรายงาน การติดตาม และการทบทวน  
 (Reporting, monitoring and review) 
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โดยมีขั้นตอนดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 A.  การจัดเตรียมงานพื้นฐานและการระบุชองวางที่มีจะมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. การริเริ่มและเริ่มดําเนินการกระบวนการปรับตวั  
2. การสํารวจขอมูล ความรูที่มี : การหาขอมูลที่มีดานผลกระทบตอสภาพ

ภูมิอากาศ ความลอแหลม การปรับตวั พรอมทั้งประเมินชองวาง และความ
ตองการเพ่ือใหเกิดสภาพการทํางานไดตอกระบวนการปรับตวั 

3. ระบุความสามารถที่ขาด และจุดออนที่มีในการดําเนินการกระบวนการปรับตวั 
4. ประเมินอยางเปนระบบและเปนระยะตอความตองการในการพัฒนาและ 
ความลอแหลมจากสภาพภูมิอากาศ 

 B.  การจัดเตรียมองคประกอบตางๆ  
1. การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศปจจุบันและอนาคต ในทางเลือกการพัฒนาแบบ

ตางๆ (scenarios)  
2. ประเมินความลอแหลมจากสภาพภูมิอากาศ และระบทุางเลือกในการปรับตวั

ในรายกลุม (sector), ภูมิภาค (subnational), ระดับประเทศ (national) และ
ระดับอ่ืนที่เหมาะสม (เชน ระดับชุมชนทีอ่าจไดรับผลกระทบรุนแรง) 

3. ทบทวนและประเมินผลจากทางเลือกในการปรับตวัในทางเลือกตางๆ 
4. รวบรวม และสื่อสารรายงานการปรับตวัแหงชาต ิ
5. บูรณาการแผนการปรับตวัเขากับแผนพัฒนาประเทศ หรือแผนพัฒนาภูมิภาค 

หรือแผนพัฒนารายกลุม 
 C.  การเตรียมกลยุทธการดําเนินการ  

1. จัดลําดับความสําคัญในการปรับตวัในการวางแผนระดับประเทศ 
2. พัฒนากลยุทธการดําเนินการการปรับตวัระดับชาติ (ในระยะยาว) 
3. ยกระดับความสามารถในการวางแผนและดําเนินการในการปรับตวั 
4. สงเสริมการประสานงานและผลักดันรวม (synergy) ในระดับภูมิภาค และกับ

ขอตกลงดานสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาต ิ
 D.  การจัดระบบรายงาน การติดตาม และการทบทวน 

1. ติดตามกระบวนการปรับตวั (NAP process)   
2. ทบทวนกระบวนการปรับตวั และประเมินความกาวหนา ประสิทธิผล และ

ชองวางที่มี 
3. ปรับปรุงแผนปรับตวัแหงชาติใหทันสมัยเปนระยะๆ 
4. รณรงคใหความรูดานกระบวนการปรับตวั การรายงานความกาวหนา และ

ประสิทธผิลเปนระยะ   
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รูปที่ 5-1  ขั้นตอนการจัดทําขอบขายงานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย (ที่มา:National Adaptation Framework, NAF) 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 5 
แนวทางการปรับตัว 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       5 - 5                                                 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

 3.    กลไก 10 ประการที่สําคญัในกระบวนการปรับตัว (อางอิง UNFCCC, 2014) 
  ในการดําเนินการกระบวนการปรับตวัมีกลไกสําคัญ 10 ประการที่ควรคํานึงถึง  

1) ควรมีกลไกชวยรัฐบาลแสดงความเปนผูนําและประสานงานในความพยายามของการ
ปรับตวัในทุกระดับ ขณะเดียวกันก็เปนกลไกเชื่อมตอกับกลไกระดับภูมิภาคและ
นานาชาต ิ

2) ควรมีกลไกในการเก็บ รวบรวม จัดทํา เผยแพร ขอมูลสารสนเทศ ความรูเก่ียวกบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาดานตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุน
การวางแผนและดําเนินการดานปรับตวั 

3) ระบุและรายงานชองวางและความตองการทางดานความสามารถเพ่ือใหการออกแบบ
และดําเนินการดานปรับตวัประสบความสําเร็จ 

4) ประเมินขอตอและความจําเปนดานการพัฒนางานสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สนับสนุนการบูรณาการการปรับตวัตอสภาพภูมิอากาศเปลีย่นแปลงเขากับการ
วางแผนระดับประเทศ ภูมิภาค และภาคสวน (ผานนโยบาย โครงการ และแผนงาน) 

5) วิเคราะหขอมูลดานสภาพภูมิอากาศและประเมินความลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และระบุทางเลือกของรูปแบบการปรับตวัทั้งในภาคสวน ระดับ
ภูมิภาค ประเทศ และระดับอ่ืนที่จําเปน 

6) ประเมินทางเลือกการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจตอการวางแผนการลงทนุเพื่อ
การปรับตวั และการวางแผนเพื่อพัฒนา 

7) สงเสริมและสนับสนุนในการจัดลําดับความสําคัญของการปรับตวัในการวางแผน
ระดับประเทศ 

8) สนับสนุนการดําเนินการปรับตวัในทุกระดับผานนโยบาย โครงการ และแผนงานที่
จําเปน โดยคํานึงถึงโอกาสในการทํางานรวม (synergy) 

9) สนับสนุน การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนการปรับตวัใหทันสมัยเปนระยะๆ 
เพ่ือใหม่ันใจวามีความกาวหนา และมีประสิทธิผลจากความพยายามปรับตวั รวมทั้ง
แสดงการประเมินชองวางทีย่ังมี 

10) ประสานงาน การรายงานและการจัดกิจกรรมสงเสริมในกระบวนการปรับตวัสูผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ พรอมรายงานตอองคกรนานาชาติที่
รับผิดชอบ   
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  ในการดําเนินการวางแผนจัดทํารายงานแผนการปรับตวัแหงชาติ จึงควรคํานึงถึงการ
พัฒนากลไกดังกลาวเสริมในการวางแผนและดําเนินการปรับตวัไปดวย 
 
 4 มาตราการปรับตัวทั่วไป 
                การศึกษาทบทวนการกําหนดมาตรการปรับตวัของประเทศตางๆในโลก  ทั้งยุโรป 
สหรัฐ ยุโรปและเอเชยีในระยะ๑๐ปทีผ่านมา จะพิจารณามาตรการลดผลกระทบไปพรอมๆกับ
มาตราการการปรับตวัไปดวย 

              การศึกษาโดยทั่วไป มักจะเริ่มจากการจัดทํา flood map, impact map และ risk map 
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณามาตราการในแตละพ้ืนที ่

              เกณฑการพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร จะพิจารณา เกณฑการปองกันที่มีอยูเดิม 
(เชน การออกแบบปองน้ําทวมที่คาบปเทาไร ) ผลกระทบจากภาวะสภาพภูมิอากาศของโลกจะมี
ผลทําใหความเส่ียงตอความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม  และเกิดผลกระทบอยางไร  ทั้งสอง
องคประกอบจะนํามาพิจารณาในการกําหนดมาตรการปรับตวั 

             กรณีที่คาความเสี่ยงสงผลทาํใหภาวะความปลอดภัยที่กําหนดไว ลดลงต่ํากวาเกณฑ 
ก็มีแนวโนมจะตองใชมาตราการเชิงโครงสรางเขาชวย (ทั้งในแงกอสรางใหม หรือ ปรับปรุงอาคาร
ดัม)  แตถายังอยูในความเสีย่งที่รับได ก็ใชมาตรการไมใชโครงสรางเขาชวย 

               ตัวอยางของการใชมาตรการเชิงโครงสราง เชน การสรางเขื่อนก้ันปากแมน้ํา การ
สรางกําแพงกันนํ้าทวม 

                ตัวอยางการใชมาตรการปรบัปรุง เปนการซอมแซมปรับปรุงโครงสรางเดิมใหมีความ
แข็งแรง รับความเสี่ยงไดมากขึ้นเปนวธิทีี่ปฏิบตัิไดงายกวา การกอสรางอาคารใหม 

                 การกําหนดมาตราการ ยังควรพิจารณาตามลักษณะพื้นที่ และลุมน้ํา เพราะจะสงผล
กระทบซึ่งกันและกัน และการใชเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันได เชน การสรางอางเก็บน้ําเพ่ือกันนํ้า
ทวม จะสามารถใชกันตะกอน ใชเปนแหลงน้ําในชวงหนาแลงได 

             การใชเทคโนโลยีทางสารสนเทศเปนอีกเทคโนโลยีหนึง่ทิ่ควรนํามาใชรวมทั้ง
เทคโนโลยีการทํานาย เชน การควบคมุการเปดปดอาคารเปนกลุม เพ่ือยายความเสี่ยง และการ
เก็บกักนํ้าไปในพ้ืนที่ที่ทําได ในภาวะตางๆ  เชน ในระดับบุคคล สามารถใชระบบ SMS /GIS มา
ชวยเตือนภัย เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการเตรียมการ 

            นอกน้ันควรนาํระบบประกนัภัยมาชวยในการลดผลกระทบดานวบิตัิภัยดวย พรอม
กับการจัดทํา แผนที่เสี่ยงภัย (risk map) 

  United Nations Environment Program (UNEP,1998) ไดกําหนดแนวทางการ
ปรับตวั การวางแผนและจัดการดานแหลงน้ํามาตรฐานไว  ประกอบดวยมาตราการดังน้ี   

 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 5 
แนวทางการปรับตัว 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       5 - 7                                                 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

1) การปรับตวัของน้ําตนทุน ประกอบดวย  

1.1) การปรับปรุงโครงสรางทางชลศาสตรที่มีอยูเดิม 

ก) กรณีอัตราการไหลลดลงหรอืการสูญเสีย 
- การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่ตั้ง และความสูงของอาคารรับน้ํา  
- การดาดคลองคอนกรีต 
- การใชทอนํ้าปดแทนทางน้ําเปด 
- การรวมระบบอางเก็บน้ําแบบแยกเขาเปนระบบเดียว 
- การใชวธิีการเติมนํ้าใตดินเพื่อลดการระเหย 

ข) กรณีปริมาณนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 
- การยกระดับความสูงของเขื่อน  
- การติดตั้งเทอรไบนเพ่ิมมากขึ้น 
- การเพ่ิมขนาดคลอง 
- การขุดลอกตะกอนจากอางเก็บน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําเก็บกัก 

1.2) การกอสรางโครงสรางใหม 
• อางเก็บน้ํา  
• โรงไฟฟาพลังน้ํา 
• ระบบสงนํ้า 
• กลุมบอบาดาล  
• การสงถายนํ้าขามลุมนํ้า 

1.3) ทางเลือกการจัดการแหลงน้ําตนทุนในปจจุบัน 
• การเปลี่ยนกติกาการควบคุมนํ้า (operating rules ) ของอางเก็บน้ํา 
• การใชน้ํารวมระหวางนํ้าผิวดิน และใตดิน 
• การจัดลําดับความสําคัญในการปลอยนํ้า 
• การบูรณการระบบการดําเนินการเขื่อน 
• การประสานความรวมมือกันระหวางอุปทาน และอุปสงค  

2) การปรับตวัตอความตองการนํ้า ประกอบดวย 
2.1) การอนุรักษและปรับปรุงประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่ 5-1 
2.2) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 5-2 
2.3) การใชกลไกราคา/ตลาดเปนแรงผลักดันในการควบคมุ   
2.4) การใชน้ําซํ้า เพ่ือกิจกรรมตาง ๆ 
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ตารางที่  5-1    มาตรการปรับตัวเพ่ือการอนรุักษ และเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา 

ประเภทการใชนํ้า มาตรการ 

อุปโภคบริโภค การใชสุขภัณฑใชน้ํานอย 

  การใชน้ําซํ้าจากนํ้าในการทาํครัว 

  ใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

  การซอมแซมทอที่รั่วซึม 

  รานบริการลางรถควรใชน้ํารีไซเคิล 

  การเก็บน้ําฝนไวใชสําหรับน้าํอุปโภค 

การเกษตร การชลประทานในเวลากลางคืน 

  การดาดคลองคอนกรีต 

  การแนะนําใหใชทอนํ้าปด 

  การปรับปรุงวธิีตรวจวัดนํ้าสูญเสียและใชน้าํอยางมีประสิทธิภาพ 

  การใชน้ําระบายซํ้า 

  การใชน้ําที่บําบัดแลว 

  การควบคุม และจัดการระบบการจายนํ้า 

อุตสาหกรรม การใชน้ําซํ้าจากนํ้าที่มีคุณภาพพอที่จะยอมรับได 

  การรีไซเคิลน้าํ 

พลังงาน การรักษาระดับน้ําต่ําสุดเพ่ือลดอัตราการระเหย 

  การปรับเปลี่ยนการปลอยนํ้าใชสอดคลองกับการใชน้ําประเภทอ่ืนๆ 

  การปดโรงไฟฟาในกรณีที่อัตราการไหลต่าํ 

  การใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟารวม  
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ตารางที่  5-2      มาตรการปรับตัวเพ่ือเผยแพรการเปลี่ยนเทคโนโลย ี

ประเภทการใชนํ้า มาตรการ 

อุปโภคบริโภค การใชสุขภัณฑที่มีประสิทธภิาพ 

  การใชเคร่ืองมือเก่ียวกับน้าํที่มีประสิทธภิาพ 

  การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน 

  การใชน้ําประปา 2 ระบบ (น้ําที่กินได กับน้ําที่กินไมได) 

  การใชน้ํารีไซเคิลจากนํ้าที่กินไมได 

การเกษตร การเพาะปลูกพืชใชน้ํานอย 

  การเพาะปลูกพืชที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสงู 

  การประยุกตใชการชลประทานแบบหยด แบบสเปรย ใชพลังงานนอย  

  การปลูกพืชทนความเค็มสามารถใชน้ําจากการระบายได 

  การกอสรางสถานีบําบัดนํ้าเสีย 

อุตสาหกรรม การใชวธิีทําความสะอาดแบบแหง 

  การใชระบบหลอเย็นหมุนเวยีนแบบปด 

  การออกแบบโรงงานใหใชน้ําซํ้า และรีไซเคิลในตวัเอง 

  ยกระดับสินคาหัตถกรรม 

พลังงาน กอสรางอางเก็บน้ํา และสถานีโรงไฟฟาเพ่ิมเติม 

  การใชระดับน้าํต่ําในการผลติกระแสไฟฟาจากแมน้ํา 

  เพ่ิมประสิทธภิาพการปนไฟของเทอรไบน 

  หาทางเลือกอ่ืนๆในระบบหลอเย็น 

  สรางสระนํ้าเพ่ือพักนํ้า หอพักนํ้าแบบเปยก และแหง 
 
 5    มาตราการปรับตัวทางดานทรัพยากรนํ้า 
  ในระยะหลัง การกําหนดมาตรการปรับตวัทางดานทรัพยากรนํ้าโดยภาพรวม (ในที่นี้
หมายถึง ภาวะดินถลม น้าํทวม และภัยแลง) จะพิจารณามาตราการรวมระหวางนํ้าทวม ดินถลม 
และน้ําแลง เพ่ือความปลอดภัยและความม่ันคงของชีวิต ในลักษณะการออกแบบอยางยั่งยืน 
(resilient design) และพิจารณาความเสี่ยง (risk management) ประกอบโดยจัดหามาตรการ
โครงสรางในการปองกันดินถลม และจัดหานํ้าดิบ มีเกณฑการใชที่ดินและการวางผงัเมือง เพ่ือ
ไมใหใชที่ดินในพ้ืนที่อันตรายปรับปรุงความตระหนักตอการปองกันภัยดินถลม โดยมีระบบเตือน
ภัยและการจัดทําแผนที่เสีย่งภัย  แบบ real time มีกลไกการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและคูมือการ
หนีภัย ควบคูกัน เพราะ มาตราการหนึ่งใด คงไมสามารถบรรลุเปาหมายการชวยเหลือได ตอง
บูรณการมาตรการขางตนหลายๆรูปแบบ และหลายๆระดับเขาดวยกนั 
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  ทางดานนํ้าทวม ถางบประมาณจํากัด(ไมสามารถสรางเขื่อนเพ่ิม แนวปองกันนํ้าทวม 
การขยายหนาตัดลํานํ้า)  ก็อาจใชมาตรการระบบเตือนภัย  การกําหนดอาคารพ้ืนยกสูงหนีภัยน้ํา
ทวม  การปรับปรุงอาคารที่มีอยู (เพราะเกา) การปรับปรุงถนน เพ่ิมระดับกันนํ้าทวม ปรับปรุง
ระบบทํานาย และการปรับปรุงกฏการดําเนินงานควรทบทวนขั้นตอนการประเมินมาตราการท่ีมี 
และการปรับนโยบายตอการตัดสินใจ 

  ดานดินถลม จะโยงกับประเด็นตะกอน ซึ่งจะสงผลกระทบตอทายนํ้าอาคารดักตะกอน  
การขุดลอก การปลอยนํ้าไลตะกอนทีเ่หมาะสม  ควรพิจารณาไปพรอมกับการพิจารณาผลกระทบ
ตอทายนํ้า และแผนการใชที่ดิน การวางผังเมืองใหเหมาะสม (โดยใชแนวคิดการพัฒนาเมืองแบบ
ใชคารบอนต่ํา  มีการปรับตวัตอภาวะภัยธรรมชาติ มีมานตนไมเพ่ือสรางความเขยีว มีพ้ีนที่น้ําและ
สีเขียวที่เหมาะสม ใชพลังงานธรรมชาติ ประหยัดนํ้า มีการลงทุนเชงิกลยุทธตอมาตราการปองกัน 
และใชมาตราการที่ยืดหยุนตามสภาพพื้นที่และภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม) ดานน้ําแลง  เสริม
การใชน้ําอยางมีประสิทธิผล การจัดการนํ้าทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  การจัดการความเสี่ยง (ใน
ภาวะวิกฤติ)  การปรับตัวตอความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีระบบเก็กกักสํารอง  บอ
เติมนํ้า ฝายชะลอน้ําทา  พ้ืนที่ซึมนํ้า 

              ดานชลประทาน การปลอยนํ้าเพ่ือการชลประทานเม่ือพิจารณาจากฝนทั้งอนาคตใกล 
และอนาคตไกลแลว ควรทบทวนเกณฑการปลอยนํ้า  การเร่ิมฤดูเพาะปลูก  การสรางสระเก็บกัก
น้ําเสริม การปรับตวัของเกษตรในอนาคตใกลในฤดูฝนจะมีปริมาณนํ้าที่ลดลง  ดังนั้นควรจะกกัเก็บ
น้ําสํารองไวในบอยืมหรือคลองระบายเพ่ือจะชวยบรรเทาในฤดูแลง แตจากการศึกษาฤดูแลงใน
อนาคตใกลและอนาคตไกลพบวาปริมาณฝนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  ถามีการควบคุมพ้ืนที่
เพาะปลูกใหเปนไปตามสภาวะน้ําตนทุน จะไมกระทบตอการใชน้ําเพ่ือการเกษตรและระดบัน้ํา
บาดาลเทาทีค่วร ยังคงสามารถสูบขึ้นมาใชไดตามปกติ โดยเจาหนาที่กรมชลประทาน ควรจะ
ปลอยนํ้าใหนอยลงอันผลมาจากปริมาณฝนที่มากทั้งในหนาแลง   
   
5.2 แนวทางการปรับตัวระดับโครงการ 
             แนวคิดในการปรับตัวระดับโครงการจะใชแนวคิดการจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) โดยใชมาตรการปรับตัวใหเขากับน้ําทวม United Nation Environment Program 
(UNEP)  ไดกําหนดแนวทางการปรับตัวใหสอดคลองกับหลักการจัดการที่ราบลุมนํ้าทวม
(Floodplain management) ซึ่งมีนิยามคือ การจัดการกิจกรรมตางๆของมนุษยในเขตพื้นที่น้ําทวม
ซ้ําซากอยางเหมาะสมสามารถลดความเสียหายกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีอยูในปจจุบันและ
ชวยลดความเสียหายที่จะเพ่ิมขึ้นไดในอนาคต หลักอยางหนึ่งคือ การออกมาตรการทางผังเมือง
เพ่ือหามไมใหมีการพัฒนาใดๆ ในเขตพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากเพ่ิมเติมและปองกันความเสียหาย
โครงสรางที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ดังกลาว (Flood proofing) หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินใน
รูปแบบอ่ืนๆที่จะชวยลดความเสียหายได มาตรการจัดการที่ราบลุมนํ้าทวมแบงออกไดเปนสอง
ประเภทหลัก คือ 1) มาตรการแบบใชโครงสราง (Structural measures) และ 2) มาตรการแบบไม
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ใชโครงสราง (Non-structural measures) (สุจริตและคณะ, 2555; Sucharit K., et.al., 2012, 
2014) 

 1.  มาตรการแบบใชโครงสราง (Structural measures) 
  เปนมาตรการที่ใชการกอสรางโครงสรางทางชลศาสตร ดวยจุดประสงคอยางหนึ่งคือ
การบรรเทาอุทกภัย ในเชงิของการลดปริมาณน้ําที่จะไหลหลากผานพ้ืนที่ราบลุมนํ้าทวม และการ
ชวยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใหเบาบางลง ตัวอยางของมาตรการดังกลาวแสดงดังตอไปน้ี (UN, 
1998) 

- การกอสรางเขื่อน, อางเก็บนํ้า, อาคารบังคับนํ้า, ชองทางระบายน้าํจากพายุฝน และ 
คันดินก้ันน้ํา เปนตน 

- การบํารุงรักษา, ตรวจสอบ และซอมแซมโครงสรางทางชลศาสตรสาํหรับการบรรเทา
อุทกภัย 

- ปรับปรุงอาคารใหมและที่มีอยูในพ้ืนที่มาแตเดิมใหทนทานตออุทกภัยและลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นตออาคารดังกลาว (Flood proofing) 

- บังคับใชมาตรฐานและเทศบัญญัตเิก่ียวกับอาคารอยางเครงครัด 

 2.  มาตรการแบบไมใชโครงสราง (Non-structural measures) 
  มาตรการชนดิน้ีเหมาะสมกับการประยกุตใชในพ้ืนทีร่าบลุมนํ้าทวมซึ่งยังไมมีการ
พัฒนาไปมากนัก และถอืวาเปนมาตรการเสริมกับการใชโครงสรางในการจัดการอุทกภัยสําหรับ
พ้ืนที่ๆกําลังเริ่มพัฒนาอีกดวย จุดเดนของมาตรการประเภทนี้คือ การใชทรัพยากรที่มีอยูในการ
จัดการอุทกภัย ลดความเสียหายอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอยางของมาตรการดังกลาว คือ 

- การวางแผนการใชที่ดิน (Land-use planning) 
- การจัดสรรพ้ืนที่ในเขตนํ้าทวมซ้ําซาก (Zoning  of flood-prone lands) 
- การพัฒนาพ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากใหม (Redevelopment of flood-prone areas) 
- การชดเชยคาเสียหายและมาตรการจูงใจอ่ืนๆ (Compensation and incentives) 
- การประกันภัยนํ้าทวม (Flood insurance) 

          ขั้นตอนการดําเนินงาน จะเริ่มจากการศึกษาสภาพนํ้า (ทวม) วิเคราะหขอมูลสภาพ
นํ้าทวมในอดีต (ปริมาณฝน อัตราน้ําหลาก) รวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น  ทําการ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลน้ําหลาก กับความเสียหาย (โดยการวิเคราะห
ความเปนไปไดทางอุทกวิทยาของปริมาณฝน อัตราน้ําหลาก ความเสียหายในอดีต) ทําการ
ประเมินมาตรการตามแผนที่มีปจจุบัน (ถามี)  วิเคราะหความคุมทุนของการลงทุนกับผลประโยชน
ที่เกิดขึ้น (หรือความเสียหายที่ลดลง) ทางเศรษฐศาสตร  จากน้ันจะนําสภาพภูมิอากาศในอนาคต
มาพิจารณาหาผลกระทบที่แตกตาง  และประเมินมาตรการปจจุบันวา ยังสามารถรองรับตอ
ปริมาณน้ําหลากในอนาคตไดหรือไม   ถาได ก็แสดงวา มาตราการที่มีอยูสามารถรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได  ถาไมได ก็หมายความวา พ้ืนที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
(เชนตอภาวะนํ้าทวม) ก็จําเปนตองพิจารณามาตราการเสริม (ทั้งดานใชโครงสรางและไมใช
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โครงสราง) เพ่ือสรางความยั่งยืน (resilient: ลดความเสียหายกอนเกิดเหตุ ฟนกลับไดเร็วหลังเกิด
เหตุการณ) เพ่ิมเติม  และทําการประเมินความเสี่ยงที่ลดลงกับมาตรการตางๆ และการประเมิน
ทางเศรษฐศาสตรของการลงทุนเพ่ิมกับผลประโยชนที่ได (หรือ ความเสียหายที่ลดลง)  การศึกษา
ควรทําการสํารวจภาวะทางสังคมตอความสามารถในการรับมือ (adaptive capacity) ของชุมชนใน
พ้ืนที่ประกอบการกําหนดมาตราการดวย  เน่ืองจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีความ
ไมแนนอน จึงอาจจําเปนตองใชขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศหลายแหลงทําการ
เปรียบเทียบ  และเปนขอมูลของความมีโอกาสเกิดในอนาคต  การพิจารณาเลือกมาตราการจึง
ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความคุมทุนประกอบเพิ่ม (จากการพิจารณาโครงการตามแนวทาง
ปรกติ)  และการยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นประกอบดวย 

             ตัวอยางของการประเมินผลกระทบและผลจากมาตราการปรับตวัทางดานการจัดการ
นํ้า สามารถดูไดจากกรณีศึกษาในบทที่ 6 
 
5.3 สรุปเน้ือหา 
  แนวทางการวางแผนปรับตัวระดับชาติจะประกอบดวย ขอบขาย องคประกอบหลัก 
กลไกที่ใช  ในสวนมาตรการจะมีทั้งลักษณะทั่วไป และเฉพาะดานเชนดานทรัพยากรน้ํา ในระดับ
โครงการ  ใชแนวคิดการจัดการความเส่ียง โดยจะเลือกมาตรการที่ใชโครงสรางและไมใช
โครงสราง ตามระดับความเสี่ยง เพ่ือชวยลดความเสียหายลงได 
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บทที่ 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

 
  บทน้ีเสนอกรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัว โดยใช
โครงการชลประทาน (แบบเต็มรูปแบบ(intensive) และไมเต็มรูปแบบ(extensive)) การออกแบบ
ระบบบรรเทาน้ําทวม (กรณีสุโขทัย) และ การปรับปรุงเกณฑการปลอยน้ําจากเขื่อนเปนตัวอยาง 
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของชุดโครงการวิจัยรวมกับกรมชลประทาน (Chulalongkorn, 2010-13) และชุด
โครงการวิจัยของจุฬา (สุจริต และคณะ 2555-56) ซึ่งจะยกตัวอยางบางโครงการมาเสนอในที่นี้ 
 
6.1 การจัดการนํ้าในโครงการชลประทาน  (กรณีศึกษาจากโครงการพลายชุมพล) 
  การศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศตอสภาพน้ําชลประทานหมายถึง การจัดรร
น้ํา การสงนํ้า และการกําหนดรอบเวรสงนํ้า และนํ้าบาดาล ซึงหมายถึง ระดับนํ้าบาดาล ปริมาณ
การสูบนํ้า ปริมาณเก็บกัก ไดเลือกพ้ืนที่โครงการชลประทานพลายชุมพลเปนพ้ืนที่ที่มีการศึกษา
มากอน และพ้ืนที่เหนือนํ้าของโครงการมีแนวโนมของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Chulalongkorn, 2010; Sucharit K., et.al, 2015) 

 6.1.1 สภาพโครงการชลประทานพลายชุมพล  
  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล ตั้งอยูที่พิกัด 47 QPU 288557 ระวางแผนที่ 
5042 IV ของแผนที่กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ในเขตบานจูงนาง เลขที่ 204 หมูที่ 8 
ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 273,000 ไร คิดเปนพื้นที่
ชลประทาน 218,000 ไร ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอพรหมพิราม อําเภอเมือง อําเภอบางระกํา และ
อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก และพ้ืนที่อําเภอสามงาม และอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดย
พ้ืนที่โครงการฯ เร่ิมที่คลองสงนํ้าสายใหญ กม.0+045 ในเขตตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ยาวลงมาทางดานใตเลียบไปตามฝงขวาของคลองสงนํ้าสายใหญ จนถึงกม.
80+000 สวนทางดานทิศตะวันตกน้ันติดกับลํานํ้าธรรมชาติตลอดแนว โดยเริ่มจากเหนือสุดของ
โครงการฯ ติดกับคลองวังมะขาม คลองเมม คลองบางแกว ลงมาทางใต ตามลําดับ ตอจากน้ันจะ
ติดกับแมน้ํายมเรื่อยลงมาและสิ้นสุดพ้ืนที่โครงการที่ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ซึ่ง
เปนบริเวณที่ติดตอกับพื้นที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐี  

 6.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของโครงการฯ สวนใหญมีลักษณะเปนที่ราบลุมอยูระหวางแมน้ํายม
และแมน้ํานาน โดยมีความลาดเทของพื้นที่จากทิศเหนือลงไปทางทิศใต และจากทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตก สภาพพ้ืนที่สวนใหญเหมาะแกการเพาะปลูกมากและเปนยานเกษตรกรรมที่
สําคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ดังแสดงสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล ดังรูปที่ 6-1  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                 6–1                                         รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

 6.1.3 สภาพการจัดสรรนํ้า 
  โครงการฯ พลายชุมพล นับเปนหนึ่งในโครงการชลประทานพิษณุโลกซ่ึงเปนโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ มีรายละเอียดขอบเขตโครงการ และมีลักษณะโครงการที่สําคัญ โครงการฯ 
ไดแบงพื้นที่การสงน้ําออกเปน 3 ฝาย ไดแก ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 2 และฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 3 โดยมีรายละเอียดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
ดังตารางที่ 6-1   

 6.1.4 การบริหารจัดการนํ้า 
  การบริหารจัดการนํ้าของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพลายชุมพล เปนการบริหาร
จัดการนํ้ารวมกันกับโครงการฯ ตางๆ ภายใตโครงการชลประทานพิษณุโลก ซึ่งมีโครงการรวมกัน
ทั้งสิ้น 4 โครงการ ไดแก โครงการ สงน้ําและบํารุงรักษาทุงสาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลาย
ชุมพล โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดงเศรษฐี และโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทาบัว 
 
ตารางที่ 6-1  พ้ืนที่ชลประทานในเขตโครงการพลายชุมพล 

พ้ืนที่ความรับผิดชอบ (ไร) 
ฝาย 

พ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 98,200 78,600 
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 96,500 77,300 
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 78,300 62,100 
รวม 273,000 218,000 
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รูปที่ 6-1  สภาพภูมิประเทศและบริเวณใกลเคียง 

 
 6.1.5 หลักเกณฑการจัดสรรนํ้า 
  การจัดสรรนํ้าของโครงการชลประทานพิษณุโลกจะดําเนินการโดยฝายจัดสรรนํ้าของ
สํานักชลประทานที่ 3 รวมกับการระบายน้ําจากเข่ือนสิริกิติ์ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) มีหลักเกณฑดังนี้ 

1. การจัดสรรน้ําฤดูนาป : เน่ืองจากปริมาณน้ําตามธรรมชาติในลุมนํ้านาน  ชวงทายเขื่อน
สิริกิติ์ถึงเขื่อนทดน้ํานเรศวรยังมีจํานวนมาก รวมทั้งมีปริมาณฝนตกลงโดยตรงบนพื้นที่
เพาะปลูกอยางเพียงพอ ดังน้ันโครงการชลประทานจะทําการเพาะปลูกไดจนเต็มพ้ืนที่
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ความตองการของเกษตรกร การจัดสรรนํ้าผานระบบชลประทานจะมีเฉพาะในชวงที่เกิด
ภาวะฝนทิ้งชวง  ปญหาในดานการระบายน้ําและปองกันน้ําทวมจะมีความสําคัญ
มากกวาในดานการจัดสรรนํ้า 

2. การจัดสรรน้ําในฤดูนาปรัง : หลังจากสิ้นสุดฤดูฝนและการทํานาปแลว ประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายนของทุกปจะทําใหทราบถึงปริมาณน้ําตนทุนที่เก็บกักไดในเขื่อนสิริกิติ์ 
ดังนั้น การจัดสรรนํ้าเพ่ือทํานาปรังของโครงการจะเริ่มดําเนินการเพ่ือใหทันเวลากับการ
เร่ิมตนฤดูนาปรังประมาณเดือนกุมภาพันธ 

• ฝายจัดสรรนํ้า  สํานักชลประทานที่ 3  รวมกับโครงการชลประทาน 4 โครงการจะ
รวมกันกําหนดขนาดพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณความตองการใชนํ้าของแตละ
โครงการขึ้นโดยมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 30 ถึง 40 เปอรเซ็นตของพื้นที่ของแตละ
โครงการฯ โดยการหมุนเวียนพ้ืนที่เปาหมายภายในโครงการฯ ของแตละฤดู    นา
ปรังเพ่ือใหเกษตรกรไดทํานาปรังอยางทั่วถึงกันและเปนธรรม 

• สํานักชลประทานที่ 3 จะรวมกับสวนจัดสรรน้ํา สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า 
กรมชลประทาน พิจารณากําหนดพ้ืนที่เปาหมายของโครงการฯ พิษณุโลกรวมกับ
โครงการฯ เจาพระยา ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนในเขื่อนสิริกิติ์ เพ่ือใชเปน
แผนการระบายน้ําประจําฤดูกาลรวมกับ กฟผ. 

• โครงการชลประทานทั้ง 4 โครงการ จะทําการประชาสัมพันธขนาดของพื้นที่
เพาะปลูก เปาหมายใหเกษตรกรไดรับทราบกอนเร่ิมฤดูนาปรังเพ่ือใหเกษตรกรใน
แตละพ้ืนที่ไดทําการเตรียมตัวในการ   เพาะปลูก และชวยเหลือตัวเองใหมาก
ที่สุดสําหรับพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเปาหมาย 

• ฤดูการทํานาปรังของโครงการฯ พิษณุโลก สําหรับพ้ืนที่เพาะปลูกเปาหมายจะ
เร่ิมตนประมาณเดือนกุมภาพันธ  โครงการชลประทานจะสงนํ้าผานระบบคลอง
สายใหญ  สายซอยไปใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกตามแผนจัดสรรนํ้าที่ได
กําหนดไวแลว  สําหรับพ้ืนที่นอกเปาหมายเกษตรกรจะเร่ิมตนการเพาะปลูกกอน
ฤดูกาลและพยายามสูบนํ้าขึ้นมาใชประโยชนใหมากที่สุด  โดยโครงการจะทําการ
ชวยเหลือบางเปนครั้งคราว โดยสงน้ํามาใหเกษตรกรสูบจากคลองสงน้ําเอง 

• การจัดสรรนํ้าระหวางโครงการชลประทานทั้ง 4 แหง ไดมีการประสานงานกัน
ระหวางฤดูสงนํ้านาปรัง โดยการจัดตั้งเปนคณะทํางานจัดสรรน้ําเขตโครงการฯ 
พิษณุโลก เพ่ือรวมประสานงานกันและรับทราบปญหาการสงนํ้าที่เกิดขึ้นระหวาง
โครงการทําใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันเหตุการณ 

  ดังน้ัน จากแนวทางการจัดสรรนํ้าของโครงการฯ พิษณุโลก พบวา ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
ในฤดูนาปและนาปรังจะมีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกใกลเคียงกันเสมอ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกในแตละฤดูกาล
ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 ไร สําหรับปริมาณน้ําที่ไดรับจัดสรรผานอาคารปากคลองสงนํ้าสาย
ใหญจะอยูในชวงระหวาง 800 ถึง 1,000 ลาน ลบ.ม. ตอป  
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  เน่ืองจากปริมาณน้ําผิวดินในบางปไมพอตอความตองการใชน้ําของเกษตรกร ในพ้ืนที่
โครงการพลายชุมพล เกษตรกรจึงมีการพัฒนาบอนํ้าบาดาล (ระดับตื้น) ขึ้นใชเปนจํานวนมาก เพ่ือ
เปนแหลงนํ้าสํารองกรณีฝนทิ้งชวง หรือ ปที่น้ําในอางเก็บนํ้ามีนอย 

  ผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลตอความตองการใชน้ํา  การ
จัดสรรนํ้าผิวดินที่มี สภาพน้ําบาดาล (ปริมาณการสูบ ระดับนํ้า ปริมาณเก็บกักใตดิน) ในการศึกษา
ครั้งน้ี จึงจําลองสภาพการใชน้ําบาดาลในกรณีตางๆ โดยใชสภาพภูมิอากาศในอนาคตเปนเกณฑ 

 6.1.6 ผลกระทบที่จะเกิด 
  จากขอมูลแบบจําลองสภาพอากาศของ MRI GCM  ซึ่งมีการเพ่ิมความละเอียดแลว
พบวา สภาพฝนในลุมนํ้านานในอนาคตใกล (2015-2039) จะมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 
30 ปที่ผานมา ขณะที่ปริมาณฝนในอนาคตไกล (2075-2099) จะมีปริมาณฝนที่มากขึ้น ในแง
ฤดูกาลแลว ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนจะลดลง แตเพ่ิมขึ้นในชวงหนาแลง  

  เน่ืองจากปริมาณฝนในชวงอนาคตใกลจะลดลงสงผลใหปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ํา
สิริกิตตจะนอยลง ซึ่งจะสงผลตอสภาพขาดแคลนน้ําจะมากขึ้น  และจะมีปริมาณมากขึ้นในชวง
อนาคตไกล  นอกจากนี้รูปแบบการตกของฝนก็เปลี่ยนไป โดยปริมาณฝนจะมาลาขึ้นโดยเฉพาะใน
เดือน กรกฏาคม ขณะที่ความตองการใชน้ําชลประทานจะมีมากขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิที่อุนขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในพื้นที่ศึกษา สงผลกระทบตออุณหภูมิในพื้นที่โครงการพลายชุม
ผลสงผลใหเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นในอนาคตใกลและอนาคตไกล  อันดวยเน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
นั้นสงผลกระทบตอ ปริมาณฝน ความตองการใชน้ําของพื้นที่ชลประทาน และการจัดการบริหาร
เขื่อนสิริกิตและเขื่อนภูมิพลในการจัดสรรนํ้าในชวงฤดูแลงซึ่งจากการศึกษาพบวาปญหาผลกระทบ
ดังกลาวสงผลใหปริมาณฝนเฉลี่ยรายปลดในอนาคตใกล แตในทางกลับกันปริมาณฝนเฉลี่ยรายป
ในอนาคตไกลมีแนวโนมสูงขึ้น ผลของอุณหภูมิที่อุนขึ้น ทําใหความตองการใชน้ําของพืชมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง จากการศึกษาซึ่งเปลี่ยนแปลงผลของอุณหภูมิโดย
กําหนดใหคาระเหยคงที่ (ใหเทากับคาเฉลี่ยรายเดือนของอดีต) กับคาระเหยเปลี่ยนแปลง (ให
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิรายเดือนที่ประมาณการในอนาคต) พบวาทั้ง 2 วิธีนี้ใหผลของปริมาณ
ความตองการนํ้าของพืชที่แตกตางกันอยางชัดเจนโดยผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะสงผลให
ความตองการนํ้าของพืชมากกวาประมาณ 7% หรือ ประมาณ 50 ลาน ลบ.ม./ป (สําหรับโครงการ
ชลประทานพลายชุมพล)ทั้งอนาคตใกลและอนาคตไกล  

  จากการศึกษาสภาพการใชที่ดินในพื้นที่พลายชุมพลพบวา สวนใหญจะปลูกขาว และ
สงผลใหการเติมนํ้าสูชั้นนํ้าบาดาลสวนลางจะขึ้นอยูกับปริมาณฝนและการใชที่ดินเปนหลัก ซึ่งผลมี
ความสอดคลองกับปริมาณฝนคืออัตราการเติมนํ้าในอนาคตใกลจะลดลง สวนในอนาคตไกลมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นจากอดีตเพียงเล็กนอย ถึงแมวาปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  สงผลตออัตราการใชน้ําบาดาล
และระดับน้ําบาดาล จะเห็นไดวาปริมาณการสูบน้ําบาดาลสูงขึ้นจากอดีตทั้งอนาคตใกลและอนาคต
ไกล ผลการศึกษาระดับนํ้าบาดาลในพื้นที่ศึกษากลับสูงขึ้นในฤดูฝน แตในฤดูแลงจะลดลง
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เน่ืองจากปริมาณการสูบนํ้าบาดาลมากขึ้นในอนานคตใกล สวนระดับนํ้าบาดาลในอนาคตไกลมี
ความแตกตางจากอดีตไมมากนัก ในชวง 50 -70 ซม. (บนเง่ือนไขวาระดับนํ้าในแมนํ้าคงที่ตลอด
ทุกชวงเวลา) และจากสมดุลนํ้าบาดาลพบวา ระดับนํ้าบาดาลมีผลตอการเติมนํ้าในฤดูฝนและฤดู
แลง แสดงใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่กักเก็บของชั้นน้ําบาดาลสวนบน โดยสวนใหญการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณกักเก็บสูงขึ้นทําใหทราบไดวามีการเติมนํ้าและระดับนํ้าบาดาลสูงขึ้น ซ่ึงผล
สอดคลองกับการเติมนํ้าบาดาลจากแมนํ้าทั้งในอนาคตใกล สวนระดับนํ้าบาดาลในอนาคตไกลมี
แนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น และการเติมนํ้ามากขึ้นสงผลใหอัตราการสูบลดลง 
ทําใหปริมาณกักเก็บเพ่ิมสูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอระดับนํ้าบาดาล ฝนอนาคตไกลนั้นนอย 
สามารถสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นไดดังตารางที่ 6-2  

  ถาเราพิจารณาลงรายละเอียดตามพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาผลกระทบรายฤดู จะมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน และเปนวิธีที่เหมาะสมมากกวา เน่ืองจากเปนเกณฑในการตัดสินใจของ
เจาหนาที่กรมชลประทานในการจัดสรรน้ําใหกับพ้ืนที่พลายชุมพล ซ่ึงจากภาพรวมอุณหภูมิของ
พ้ืนที่สูงขึ้นสงผลทําใหปริมาณฝนในฤดูฝนมีแนวโนมลดลงทั้งในอนาคตใกลและอนาคตไกลในทาง 
กลับกัน ฤดูแลงปริมาณฝนจะเพ่ิมมากขึ้นทั้งอนาคตใกลและอนาคตไกล ซ่ึงปริมาณที่เพ่ิมละลดนั้น
ไมมีนัยสําคัญ เน่ืองจากปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นและลดลงไมแตกตางจากคาเฉลี่ยรายฤดูในอดีตมากนัก 
สงผลใหความตองการนํ้าของพืชฤดูฝนลดลงประมาณ 2% – 5% เน่ืองจากคาการระเหยอางอิง 
(ETP)ในฤดูฝนมีคาลดลงแตในทางกลับกันคาการระเหยอางอิง (ETp) ในฤดูแลงกลับเพ่ิมมากขึ้น
และพ้ืนที่เพาะปลูกมากขึ้นตามไปดวยทั้งอนาคตใกลและอนาคตไกล แตในฤดูแลงความตองการ
นํ้าของพืชเพ่ิมสูงขึ้น ถึงแมวาปริมาณฝนจะมากขึ้นก็ตาม แตปจจัยหลักมาจากพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
จะเพ่ิมขึ้นประมาณ 17 % แปรผันตามเง่ือนไขปริมาณน้ําผิวดินที่มากขึ้น  จากความตองการนํ้า
รายฤดูดังกลาวสงผลกระทบตอการใชนํ้าบาดาล ซ่ึงอัตราการเติมนํ้ารายฤดูจะลดลงในฤดูฝนและ
เพ่ิมมากขึ้นในฤดูแลงทั้งอนาคตใกลและอนาคตไกล ทําใหอัตราการสูบนํ้าในฤดูฝนลดลงเนื่องจาก
ความตองการใชนํ้าของพืชลดลงและพื้นที่เกษตรกรรมลดลงอีกดวย ในทางกลับกันอัตราการสบูนํ้า
ในแลงเพ่ิมมากขึ้นโดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ในฤดูแลงเพ่ิมมากขึ้น อัตราการ
สูบนํ้าบาดาลในฤดูแลงของอนาคตใกลจะเพ่ิมสูงขึ้นสงผลใหระดับนํ้าบาดาลลดลงและปริมาณกัก
เก็บมีแนวโนมลดลงอีกดวย แตระดับนํ้าบาดาลอนาคตไกลมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอยในชวง
ประมาณ 15-25 ซม. ในฤดูฝนปริมาณการสูบน้ําบาดาลลดนอยลงสงผลใหระดับนํ้าบาดาลและการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณกักเก็บเพ่ิมสูงขึ้นทั้งอนาคตใกลและอนาคตไกล ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการกัก
เก็บของน้ําบาดาลจะสงผลกระทบหลักตอระดับนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ศึกษา ซ่ึงมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงขึ้น
ทั้งในอนาคตใกลและอนาคตไกล สรุปไดดังตารางที่ 6-2  
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ตารางที่ 6-2  สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นในโครงการพลายชุมพล   
ปจจุบัน อนาคตใกล อนาคตไกล พารามิเตอร 

คาเฉลีย่ P90 คาเฉลีย่ P90 แนวโนม คาเฉลีย่ P90 แนวโนม 
28.2 28.6 29.2 29.8  31.4 31.7  อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) รายป 

1,193.3 1,504.4 1,187.3 1,201.0  1,309.3 1,314.8  รายป 
ฤดูฝน 1,069.4 1,364.2 945.8 1,203.1  1,054.0 1,128.5  ฝน (มม.) 

123.5 129.7 241.5 265.2  255.4 276.5  ฤดูแลง 
697.2 729.5 792.1 830.9  753.0 845.5  รายป 

ฤดูฝน 652.3 695.4 646.7 735.5  620.0 689.8  
ความตองการใชนํ้า (1) 

(ลาน ลบ.ม.) 
44.9 68.2 145.4 165.3  133.0 154.4  ฤดูแลง 
697.2 729.5 741.4 821.3  700.4 844.9  รายป 

ฤดูฝน 652.3 695.4 630.3 674.5  613.1 645.9  
ความตองการใชนํ้า (2) 

(ลาน ลบ.ม.) 
44.9 68.2 181.7 220.1  170.3 216.8  ฤดูแลง 
109.5 137.6 103.6 113.1  115.1 123.7  รายป 

ฤดูฝน 101.7 127.2 89.0 96.3  99.2 106.1  
อัตราการเติมนํ้า 

(มม.) 
7.9 12.6 14.6 19.1  15.9 21.9  ฤดูแลง 
52.4 68.42 56.1 64.1  50.8 72.7  รายป 

ฤดูฝน 41.7 57.24 36.9 53.1  33.1 48.6  
อัตราการสูบ (1) 

(ลาน ลบ.ม.) 
13.7 26.41 19.2 24.8  17.7 30.7  ฤดูแลง 
52.4 68.42 55.3 75.4  59.1 82.1  รายป 

ฤดูฝน 41.7 57.24 31.8 45.3  28.5 39.5  
อัตราการสูบ (2) 

(ลาน ลบ.ม.) 
13.7 26.41 23.5 35.3  30.6 40.5  ฤดูแลง 
34.04 36.07 33.77 35.81  34.62 36.67  รายป 

ฤดูฝน 34.28 36.38 34.59 36.69  34.64 36.72  
ระดับนํ้าบาดาล (1) 

(เมตร รทก.) 
34.25 36.22 33.68 36.15  34.59 36.60  ฤดูแลง 
34.19 36.27 33.79 36.07  34.35 36.31  รายป 

ฤดูฝน 34.28 36.41 34.53 36.66  34.46 36.48  
ระดับนํ้าบาดาล (2) 

(เมตร รทก.) 
34.25 36.31 33.73 36.12  34.42 36.33  ฤดูแลง 
-2.27 2.60 -2.87 2.91  -0.59 0.23  รายป 

ฤดูฝน -0.59 4.65 -0.51 -0.04  -0.48 -0.08  
การเปลี่ยนแปลงปริมาณกักเก็บ 

(ลาน ลบ.ม./เดือน) 
-3.95 -0.12 -4.12 -1.25  -0.79 0.05  ฤดูแลง 

หมายเหตุ P90 หมายความวา ตัวเลขที่คา percentile 90 
 
 6.1.7 แนวทางการปรับตัว 
               จากผลการศึกษาของ โครงการพลายชุมผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกขอมูล
ฝนจากแบบจําลอง MRI-GCM เปนคาความนาจะเปนหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น  ดังนั้นการที่จะ
นําไปใชจะตองเขาใจรูปแบบ และแหลงขอมูลที่ใชอางอิงเพื่อจะนําไปบริหารจัดการกับพ้ืนที่โครง 
การชลประทานตาง ๆ สําหรับการศึกษานี้พบวา จะตองบริหารการจัดการนํ้าชลประทานในฤดูแลง
ใหมากขึ้นกวาในอดีต เน่ืองจากเหตุผลหลายประการดังน้ี ปริมาณฝนมีแนวโนมจะตกบริเวณหนา
เขื่อนหรือพ้ืนที่ลุมนํ้านานตอนลาง และฝนตกบริเวณทายเขื่อนนอยลง สวนความตองการนํ้าของ
พืชมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในฤดูแลง ตามปริมาณฝนท่ีจะมากขึ้น แตเน่ืองจากอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น
เพียง 2-4 องศาเซลเซียส ความตองการนํ้าของพืชจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 15-30 ลาน ลบ.ม. ดังน้ัน
การจัดสรรน้ํา จะตองสงไปใหพอเพียงกับความตองการน้ําของพืช ที่มีปริมาณมากกวาความตอง 
การนํ้าของพืช สงผลใหความขาดแคลนน้ําในพื้นที่โครงการมากขึ้นในฤดูแลง จากปญหาการขาด
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แคลนดังกลาว ทางเจาหนาที่กรมชลประทานและเกษตรกรจึงจําเปนตองหาปริมาณน้ําที่ขาดแคลน
มาทดแทนสวนที่ขาดไปจากการเพาะปลูกพืช สําหรับการศึกษาน้ีไดเสนอนวทางการใชนํ้ารวม
ระหวางนํ้าผิวดินกับนํ้าชลประทาน จาก 2 แหลง คือ บอยืมและบอนํ้าบาดาล  

  เม่ือพิจารณาปริมาณนํ้าขาดแคลนของพื้นที่โครงการพลายชุมพลแลวพบวาปริมาณ
นํ้าที่ใชจากนํ้าบาดาลในอนาคตใกล จะมี 1 ปที่เปดการวิกฤตอยางมากและสงผลใหระดับนํ้า
บาดาลลดต่ําลง สงผลใหบอบาดาลที่เกษตรกรไดขุดไวไมสามารถสูบนํ้าบาดาลนํามาใชได (ระดับ
นํ้าต่ํากวาระดับผิวดิน 10 เมตร)  สวนในอนาคตไกลถึงแมวาปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการจะ
เพ่ิมมากขึ้นก็ตาม แตปริมาณการใชน้ําบาดาลยังมีการแปรปรวนในชวงเวลาหลาย ๆ ป แตทั้งนี้
ทั้งน้ัน ชวงเวลาอนาคตไกลระดับนํ้าบาดาลยังไมลดต่ําลงกวาระดับผิวดิน 10 เมตร ตลอดชวง 25 
ป ดังนั้นยังไมมีความจําเปนที่จะตองขุดบอบาดาลใหลึกลงไปกวาเดิมทั้ง  2 ชวงเวลาคือ อนาคต
ใกลและอนาคตไกลเหมือนอยางในอดีต แตถาหากไมสามารถควบคุมพ้ืนที่เพาะปลูก โดยยังคงมี
การเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ทั้งหนาฝนและหนาแลง จะมีแนวโนมโอกาสการลดลงของระดับนํ้าบาดาล
ในพ้ืนที่มากขึ้นและอาจจะตองเพ่ิมความลึกของบอบาดาลตื้นอีกดวย 

 6.1.8 ดานนํ้าบาดาล 
  เม่ือพิจารณาผลกระทบ ตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกพบวา  สงผลตอการกระจายตัวของฝนในพื้นที่โครงการพลายชุมพลมีผลตอการเติมนํ้าใหแก
ชั้นน้ําบาดาลซ่ึงจะสงผลกระทบตอระดับนํ้าบาดาลในพื้นที่ศึกษาและเทียบกับศักยภาพนํ้าบาดาล
ของพ้ืนที่ (Chulalongkorn, 2009) การศึกษาพบวา เม่ือนําระดับนํ้าบาดาลหักออกจากความสูง
ของภูมิประเทศจะไดระดับนํ้าที่ต่ํากวาพ้ืนดิน  และในพื้นที่ศึกษาน้ันมีการขุดบอบาดาลแบบตื้น
จํานวนมาก ซ่ึงความลึกสวนใหญจะอยูในชวง 6 -10 เมตร จากผิวดิน จากรูปทั้ง 2 กรณีที่ ที่ได
แสดงระดับนํ้าที่ต่ํากวาระดับผิวดินนั้น จากการศึกษาพบวามีการใชนํ้าบาดาลมากในโซนที่ 2 และ 
3 เน่ืองจากนํ้าชลประทานไมเพียงพอ เกษตรกรจึงนํานํ้าจากแหลงอ่ืนเขามาชวนในพ้ืนที่เชน นํ้า
บาดาล คลองระบาย หรือ บอยืมเปนตน ซ่ึงในอนาคตใกลจะเห็นไดวา ระดับนํ้าบาดาลจะต่ํากวา
ระดับของบอบาดาล (มากกวา 10 เมตร จากผิวดิน) จึงจะมีปญหาในการสูบนํ้าขึ้นมาใช (ดังรูปที่ 
6-2 ถึง 6-5 ) แตในอนาคตไกลนั้น ปริมาณฝนมากขึ้นซ่ึงจะสอดคลองกับปริมาณการใชนํ้าบาดาล
จะเห็นไดวาระดับนํ้าบาดาลในอนาคตไกลมีระดับที่สูงขึ้นในโซนที่ 1 สวนโซนที่ 2 และ 3 ระดับนํ้า
ต่ําสุดยังสามารถสูบนํ้าขึ้นมาใชในการเกษตรไดเน่ืองจากระดับพ้ืนที่ในโซนที่ 2 และ 3 เปนพ้ืนที่
ลุมจึงทําใหระดับนํ้าบาดาลไมแตกตางกันมากนัก 

  ในกรณีที่ 2 (ใชอุณหภูมิคงที่ตามอดีต) น้ันผลที่ไดจะสอดคลองกับกรณีที่ 1 (ใช
อุณหภูมิแปรผันตามอนาคต) แตยังคงมีบางพื้นที่ ที่ระดับนํ้าแตกตางกันกับกรณีที่ 1  นอกจากน้ี 
แตในการศึกษาพบวา ถาสามารถควบคุมพ้ืนที่เพาะปลูกใหแปรผันตามสถานการณนํ้า จะสงผล
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือ เกษตรกรสามารถยังคงใชนํ้าบาดาลในระดับ 0-10 เมตร ดังรูปที่   
6-6 และ 6-7 ซ่ึงปญหาสวนใหญเกิดในพ้ืนที่โซน 2 และ 3  
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รูปที่ 6-2   ระดับน้ําต่ํากวาผิวดินในอนาคตใกล กรณีที่ 1 
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รูปที่ 6-3   ระดับน้ําต่ํากวาผิวดินในอนาคตไกล กรณีที่ 1 
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รูปที่ 6-4   ระดับน้ําต่ํากวาผิวดินในอนาคตใกล กรณีที่ 2 
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รูปที่ 6-5   ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตไกล กรณีที่ 2 
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รูปที่ 6-6   ระดับน้ําที่ต่ํากวาพ้ืนดิน ในพื้นที่ ซี18 
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รูปที่ 6-7   ระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน ในพื้นที่ ซี 17 
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 6.1.9 ผลการศึกษาทัศนะคติของชุมชน 
  การศึกษาดานผลกระทบควรพิจารณาดานของผูรับผลประกอบดวย โดยเฉพาะ
เกษตรกรและผูบริหารอาคารชลประทาน  การศึกษาเกี่ยวกับทิศนคติ การรับรูตอสภาพการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวคิดในการแกไข หรือปรับตัวจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ไดมีการดําเนินการในพื้นที่โครงการชลประทานพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 

  การศึกษาดานทัศนะคติตอสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา
ดําเนินการโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําแบบสอบถามกวา 100 ชุดตอชาวนาในเขต
โครงการชลประทานพลายชุมพล (ทั้งโซน 1 2 และ 3) ในแง ความเห็นตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผลกระทบที่ประสบ และความเห็นตอการปรับตัว 
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ผลการสํารวจเก่ียวกับการรับรูตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเจาหนาที่กรมชลประทาน 
โซนแมน (ผูควบคุมการปลอยน้ํา) และชาวนา รูสึกตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้น มี
ปริมาณฝนนอยลง และชวงเวลาฝนทิ้งชวงนานขึ้น และเม่ือฝนตกจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
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Interview Data Analysis
Impacts towards agricultural area
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  ทุกฝายรับรูตอผลกระทบที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่เห็นไดชัดคือ รอบเวรการปลูกพืช
เปลี่ยนไป การระเหยของน้ํามากขึ้น และมีภาวะการขาดแคลนน้ํามากขึ้น เน่ืองจากไดรับการ
จัดสรรนํ้านอยลง  นอกน้ัน ชาวนายังมีความรูสึกวา ปริมาณขาวที่ไดตอพ้ืนที่ลดลง 
 

Interview Data Analysis
Adaptation attitude
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  ผลสํารวจดานการปรับตัว แสดงวา ชาวนาสวนใหญจะพยายามใชน้ําใหนอยลงเมื่อ
เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ขณะที่ชาวนาในโซน 1 จะใชน้ําจากคลองระบายชดเชย (55 %) 
ลดระดับเก็บกักนํ้าในทองนา (18 %)  ชาวนาในโซน 2 จะลดระดับนํ้าเก็กกักในทองนา (24%) 
และใชน้ําจากคลองระบายชดเชย (19%)  ขณะที่ชาวนาในเขต 3 จะลดระดับน้ําเก็กกัก (42%)  ใช
น้ําจากคลองระบายชดเชย (26%) ซึ่งแสดงใหเห็นความแตกตางจากทัศนะคติ และสภาพทางภูมิ
ประเทศ  นอกจากนี้ ชาวนาสวนใหญยังแสดงการหาทางออกอ่ืน เชน  การเปลี่ยนพันธุขาวที่ใชน้ํา
นอย (65%)  การปรับชวงเวลาปลูกขาวใหเหมาะสม (50%) การใชพันธุขาวที่ทนน้ําทวม (34%)  
เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ใชน้ํานอย (23%) และการเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ีนที่ทนนํ้าทวม (12%)
ในแนวทางอื่น ชาวนาจะเขารวมประชุมกลุมผูใชนํ้า (เพ่ือกําหนดตารางการปลูกขาว) (69%) ใช
บอน้ําตื้นชดเชย (58%) ใชน้ําจากคลองระบาย (37%) ขุดบอนํ้าตื้นเพ่ิม (32%)  ปรับปรุงบอยืม
ขางแปลงนา (26%) 

  ชาวนาตองการใหหนวยงานราชการชวยหาทางบรรเทาผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดย รณรงคสรางจิตสํานึก (61%) โครงการปลูกปาเพ่ิมรายไดราษฏร 
(45%) สงเสริมกิจกรรมลดคารบอนไดออกไซด (37%) และปรับปรุงพันธุขาวที่ลดมีเทน (33%) 
นอกจากชาวนาแลว ทางโครงการยังไดสํารวจทัศนะคติของ จนท. กรมชลประทาน (สํานัก 3) 
เก่ียวกับทัศนคติ ผลกระทบตอชลประทานและเกษตรกรรม เน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การแกวง
ตัวของภูมิอากาศในอนาคต และโรคพืช ซึ่งเจาหนาที่กรมชลประทานและโซนแมนไดใหขอคิดเห็น 
ใหมีการวิจัยทางดานสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง และถายทอดขอมูลและความรูตอ
ชาวนา ใชประโยชนจากขอมูลและความรูที่วิจัยไดในการวางแผนและจัดการดานนํ้า เชน การ
ปลอยนํ้า การจัดปฏิทินปลูกพืช การปรับพ้ืนที่ใหมีสระน้ําสํารองเปนตน         

 6.1.10 แนวทางการปรับตัวจากกรณีศึกษา 
  จากผลการศึกษาผลกระทบทั้งดานนํ้าผิวดิน น้ําบาดาล และทัศนคติของเกษตรกรจะ
เห็นไดวา สวนใหญรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในชวงปที่ผานมา แตอาจยังไมแนใจ  
ในการดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบนั้น  แนวโนมเกษตรกรและผูบริหารอาคารจะตองปรับตัวใหเขา
กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใชอาคาร และเทคนิคการบริหารเขาชวย ซึ่งการปรับตัว
อาจแบงเปนงานระดับลุมนํ้า  ระดับโครงการ และระดับแปลงนาได 

  เน่ืองจากแนวโนมฝนจะมีการแกวงตัวที่มากขึ้น และปริมาณฝนในชวงฤดูฝนจะลดลง 
และเพิ่มในชวงหนาแลงในอนาคต   มาตรการปรับตัวควรพิจารณาประเด็นตอไปน้ี 

การปรับตัวในระดับลุมนํ้า   
• การปรับการบริหารอางเก็บนํ้าใหเปนไปตามปน้ํา ควบคูกับ การควบคุมดาน

ความตองการ   
• สงเสริมใหมีการเพ่ิมความจุเก็กกักน้ํารองรับการแกวงตัวของสภาพภูมิอากาศ 

เชน การเสริมความสูงเขื่อน  การสราง check dam  
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 การปรับตัวระดับโครงการ 
• ปรับปรุงบอย่ืมเพ่ือเพ่ิมปริมาตรเก็กกักนํ้า 
•  ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา เพ่ือการจัดการนํ้าที่ดีขึ้น  
•  ปรับการจัดสรรนํ้าใหเหมาะกับความตองการจริงและสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนไป 
• ปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกันนํ้าทวม โดยเพ่ิมคัน และสถานีสูบน้ํา  

การปรับตัวระดับแปลงนา  
•  ปรับพันธุขาวใหเหมาะกับสภาพภูมิอากาศใหม 
•  ปรับตารางการปลูกพืช  
•  ปรับเทคนิคการปลูกพืช  
• ขุดสระนํ้าขนาดเล็กระดับแปลงนาเปนน้ําสํารอง 

 
 6.1.11 ขอสรุปเบื้องตนจากกรณีศึกษา 
                 จากตัวอยางกรณีศึกษาโครงการชลประทานพลายชุมพล พบวา สภาพอากาศใน
อนาคตมีการเปลียนแปลง และมีการแกวงตัวมากขึ้น ขณะที่ความตองการใชน้ําก็มีแนวโนมมาก
ขึ้นตามสภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทําใหการจัดการน้ําจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหเขา
กับสภาพความตองการและศักยภาพใหม 

• แนวทางหนึ่งของการปรับตัว คือ การปรับกฏเกณฑการปลอยนํ้าใหเหมาะกับสภาพ
ของฝนที่มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป  ผลการปรับกฏเกณฑการบริหารอางเก็บน้ําให
เหมาะตามสภาพปน้ําจะสงผลตอการลดปริมาณน้ําขาดแคลน 

• อีกแนวทางหนึ่งคือ การปรับตารางการปลูกพืชใหเหมาะกับรูปแบบฝนที่เปลี่ยนแปลง
ไป  ผลการปรับตารางปลูกพืชใหเร็วขึ้น ๒ อาทิตย ทําใหการขาดแคลนน้ําในฤดูฝน
ลดลง  5 % และหนาแลง ลดลง 30% นอกน้ันจะเปนการควบคุมพ้ืนที่เพาะปลูกให
เปนไปตามสภาพน้ําตนทุน ซึ่งถาไมสามารถทําได ก็จะทําใหความตองการน้ํามาก
ขึ้น สงผลใหมีการสูบนํ้าบาดาลมาชวยในแปลงนามากขึ้น ทําให ระดับน้ําบาดาล และ
ปริมาณเก็บกักจะลดลง 

• การปรับตัวจําเปนตองประเมินผลกระทบ ทั้งในเชิงปริมาณและตําแหนง และควร
บูรณาการใหดําเนินการทั้งระดับลุมนํ้า โครงการและพื้นที่ ในเวลาเดียวกัน ตาม
ขนาดของผลกระทบ 

• การถายทอดความรูและเทคนิคการปรับตัวใหกับชาวนาทําใหชาวนาเขาใจ และ
สามารถเตรียมปรับตัวไดดียิ่งขึ้น 
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  จะเห็นวา การศึกษาวิจัยเพ่ือใหเขาใจเปนความรูใหมเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงไปเปนเง่ือนไขเริ่มตนของการศึกษาผลกระทบ และการปรับตัว  การถายทอดความรู
และขอมูลดังกลาวสูหนวยงาน ชุมชน จะเปนสิ่งที่นําไปสูการประเมินผลกระทบที่เปนระบบและ
เหมาะสมตามสภาพความรุนแรงและกําลังทางเศรษฐกิจที่มี 
 
6.2 กรณีการจัดการนํ้าในโครงการชลประทาน (กรณีศึกษาจากโครงการวังบัว) 
        โครงการสงนํ้าวังบัว เปนสวนหนึงของโครงการชลประทาน จังหวัดกําแพงเพชร 
(ขึ้นกับสํานักงานชลประทานที่ 4) ตั้งอยูที่จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนที่ชลประทานดูแลประมาณ 
280,000 ไร เปนโครงการชลประทานแบบไมเต็มรูปแบบ (ไมมีระบบคลองสง คลองระบาย ใชการ
ปรับปรุงคลองธรรมชาติเดิม และมีประตูก้ันน้ําเพ่ือยกระดับนํ้า และชาวบานอาจใชสูบนํ้าเขานา) 
รับน้ําจากแมน้ําปงโดยมีฝายในลํานํ้าปงคอยยกระดับน้ําและมีประตูน้ําที่ปากคลองรับน้ําจากแมน้ํา
ปง สงมายังอําเภอไทรงาน อําเภอบึงสามัคคี ปลายทางสงนํ้าออกมาที่จังหวัดพิจิตร (ดังตําแหนง
โครงการในรูปที่ 6-8) มีโครงขายของคลองสงน้ําจากแมน้ําปงถึงพื้นที่จังหวัดพิจัตร ดังรูปที่ 6-9 

        โดยปรกติโครงการสงน้ําวังบัว จะไดรับโควตานํ้าตามสภาวะน้ําของเขื่อนภูมิพลรายป 
ขึ้นกับวา น้ําในเขื่อนจะมีเทาไรในตนฤดูแลง หลังจากไดรับการจัดสรรแลว ทางโครงการก็จะ
พิจารณาจัดระบบปนน้ําใหในพ้ืนที่ตามความจําเปนในปน้ํามาก หรือปน้ําปรกติ จะปลอยใหมีน้ํา
ไหลตลอดทุกคลอง แตจะมีนายเวรน้ําคอยปดเปดประตูในแตละชวง เพ่ือยกระดับน้ําและใหชาวนา
สูบน้ําขึ้นแปลงเอง  แตในชวงแลงจัด ก็จะมีระบบรอบเวรน้ํากําหนดเวลาที่จะปลอยนํ้าในแตละ
คลอง  (ดังรูปที่ 6-10 และ 6-11)  โดยท่ีคลองหลัก MC และ 1L-MC ซึงเปนคลองยาวจะไดรับน้ํา
ตลอดเวลา (ภายในเสนคลองจะมีการสลับรอบเวรไดรับน้ําเปนชวงๆ)  แตคลอง 1R-MC และ 2R-
MC, 3R-MC จะไดรับน้ําทุกๆ 7 วัน สลับกัน เพ่ือใหเกิดการกระจายนํ้าที่ดีขึ้น 

         ในชวงนํ้าทวม ซึ่งจะไดรับน้ําฝนในพื้นที่ น้ําหลากจากพ้ืนที่ตะวันตกจากพ้ืนที่และ
จากแมน้ําปง ก็จะรับนํ้าบางสวนเพื่อแบงเบาภาระของแมน้ําปง เขาพ้ืนที่และระบายออกทาง
จังหวัดพิจิตร ก็จะมีการแจงเพ่ือใหปดระบบคลองซอย และมีระบบเครื่องสูบน้ําชวยระบายนํ้าออก
จากพ้ืนที่  (รูปที่ 6-10) 

         เน่ืองจากการศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งในแงอุณหภูมิและ
ปริมาณฝนในอนาคต (รูปที่ 6-12 และ 6-13)  ซึ่งอุณหภูมิมีแนวโนมสูงขึ้น ปริมาณฝนในบางพื้นที่
มีแนวโนมลดลง  กอรปกับพ้ืนที่เหนือเขื่อนก็มีโอกาสฝนนอยลง ทําใหโอกาสนํ้าตนทุนจะมีนอยลง 
จําตองหามาตราการรองรับ 
         ในกา ร ดํ า เ นิ นกา รศึ กษาผลกร ะทบและกา รปรั บตั ว ใน โค ร งกา รวั งบั ว 
(Chulalongkorn,2011) ไดทําการประชุมกลุมยอย ทั้งจากภาครัฐ และประชาชน เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็น ตองจากผลกระทบที่ผานมา  ผลที่คาดวาจะเกิดในอนาคตถาเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามคาด และความเห็นตอแนวทางการแกไข โดยเลือกชาวนาจากพ้ืนที่ตน กลาง 
ปลายน้ํา (ดังรูปที่ 6-9)  ผลการสํารวจพบวา   ผูมีสวนเก่ียวของสวนใหญเห็นของการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศในชวงที่ผานมา และเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น  คือ การขาดแคลนน้ํา สงผลให
เกิดผลเสียหายตอพ้ืนที่เกษตรกรรม (รูปที่ 6-15)   ทางแกไขที่ผานมาจะใชการปรับพ้ืนที่
เพาะปลูก และใชนํ้าบอสํารองที่มี (กรณีนํ้าแลง) และการปรับปรุงระบบระบายน้ําและคันปองกันนํ้า
ทวม (กรณีนํ้าทวม)   ดังรูปที่ 6-16 ขอเสนอตอหนวยงานรัฐก็อยากใหมีการจัดรอบเวรนํ้า แนะนํา
พันธุขาวที่ใชนํ้านอย  และการเพ่ิมประตูนํ้าเพ่ือเพ่ิมการควบคุมนํ้าไดดีขึ้น (ตารางที่ 6-3) 

         การศึกษาการปรับตัวในโครงการนี้ไดนําผลการสํารวจความเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของ และเลือกประเด็นการจัดรอบเวรเพื่อดูผลกระทบและอาจใชเปนมาตรการหนึ่งในการ
ปรับตัวในอนาคตได   การศึกษาไดทําการจําลองสภาพการสงน้ําในภาวะอดีตที่ผานมา เพีอให
เทียบกับปญหาของการขาดแคลนน้ําใหใกลเคียงกับสภาพจริง  จากน้ันก็ทําการจําลองสภาพใน
อนาคตโดยใชขอมูลภูมิอากาศในอนาคต ก็จะทําใหเห็นสภาพการขาดแคลนน้ําในอนาคตได ทั้ง
กรณีไมใชรอบเวร (ดังรูปที่ 6-17)  และกรณีใชรอบเวร (รูปที่ 6-18) ซ่ึงก็จะเห็นวา โดยรวมสภาพ
การขาดแคลนน้ําจะมากขึ้น เน่ืองจากสภาพอุณหภูมิและปริมาณฝน และการจัดรอบเวรจะชวยลด
ภาระการขาดแคลนน้ําได  แตอยางไรก็ตาม เพ่ือแกปญหาระยะยาว จําเปนตองพิจารณาการหา
แหลงเก็บกักนํ้า (ทั้งแบบปรกติและแบบฉุกเฉิน)  การเพิ่มประตูนํ้า เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
เก็บกักและควบคุมนํ้า และ การปรับพ้ืนที่เพาะปลูก และเลือกพันธุขาวใหเหมาะสมกับสภาพ
อากาศในปน้ันๆ ก็จะเปนมาตรการปรับตัวเสริม และลดความเสี่ยงตอการเสียหายได 
 
 

 
รูปที่ 6-8  ตําแหนงของโครงการสงนํ้าวังบัว (ในโครงการชลประทานกําแพงเพชร) 
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รูปที่ 6-9   ระบบคลองสงน้ําในโครงการ 

 

รอบเวรที่1 1R-MC สงน้ํา 7 วัน หยุด 7 วัน

คลอง MC,1L-MC สงน้ําตลอดเวลา

 
รูปที่ 6-10  ระบบรอบเวรสงน้ํา-1 ในปน้ํานอย 
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รอบเวรที่1 2R-MC และ 3R-MCสงน้ํา 7 วัน หยุด 7 วัน

คลอง MC,1L-MC สงน้ําตลอดเวลา

 
รูปที่ 6-11 ระบบรอบเวรสงนํ้า-2  ในปน้ํานอย 

 

 
รูปที่ 6-12 สภาพน้ําทวมในพื้นที่โครงการ ป 2550 
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รูปที่ 6-13 การเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิในอนาคตของพ้ืนที่โครงการ 

 
 

 
รูปที่ 6-14 การเปลี่ยนแปลงของสภาพฝนรายปในอนาคตของพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 6-15 ความเห็นของกลุมตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ 
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รูปที่ 6-16  แนวทางแกไขตอปญหาน้ําแลง และน้ําทวมที่ผานมา 
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ตารางที่ 6-3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีตอภาครัฐหรือผูที่มีสวนเก่ียวของ 
 จํานวนคําตอบ % 

1) ปรับเวลาหรือปฎิทินการปลูกพืชในพ้ืนท่ี 5 83 
2) สงเสริมใหปลูกขาวพันธุใหมท่ีใชน้ํานอย 6 100 
3) แจกจายเมล็ดพันธุ หรือ จัดหาปุยราคาถูก 5 83 
4) ประกาศเตือนภัยลวงหนา 6 100 
5) จัดหาท่ีดินเพ่ือสรางประตูกั้นน้ําเพ่ิมขึ้น 6 100 
6) จายคาชดเชย ชวยเหลือเกษตรกร  6 100 
7) จัดทําระบบประกันความเสียหาย 3 50 
8) มีวงเงินประกันความเสียหายของทรัพยสินท่ีชัดเจน และเปนธรรม 4 67 
9) อื่นๆ ระบุ (มาตรการที่ทานเห็นวาดีท่ีสุด) 

1 17 
- ออกกฏหมายขอบังคับใหชัดเจนและอยูในระบบ 

 
 
   

กรณี อนาคตอันใกลไมมีการแบงรอบเวร

 
รูปที่ 6-17  สภาพการขาดแคลนน้ําในอนาคต กรณีไมใชรอบเวร 
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กรณี อนาคตอันใกลมีการแบงรอบเวร

 
รูปที่ 6-18  สภาพการขาดแคลนน้ําในอนาคต กรณีใชรอบเวร 

 
6.3  กรณีการจัดการนํ้าทวม (กรณีศึกษาของจังหวัดสุโขทัย) 

 6.3.1 การเกิดอุทกภัยในลุมนํ้ายมและจังหวัดสุโขทัย 
  ลุมน้ํายมเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นเกือบทุกป ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่
ตอนบนของลุมน้ํา หรือปริมาณการไหลในลํานํ้ามากจนลนตลิ่ง แตความรุนแรงของเหตุการณจะ
เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพลํานํ้า การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆท่ีกีดขวางการไหลของลํานํ้า เปนตน โดยเฉพาะป พ.ศ. 2538 2545 2549 และ 2554 ไดเกิด
ปญหาอุทกภัยอยางรุนแรงในพื้นที่ลุมนํ้ายม ตั้งแตอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรี
สําโรง อําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อําเภอ
สามงาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จนถึงบางสวนของอําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                 6–27                                         รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

 
รูปที่ 6-19   ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้ายม 

 
  จากรายงาน การศึกษาแผนรวมของการบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ํายม โดยกรม
ชลประทาน ในป พ.ศ. 2544 ไดสรุปสาเหตุที่ลํานํ้ายมเออลนตลิ่ง และสรางความเสียหายตอ
ประชาชนผูทําการเกษตร และอยูอาศัยในแหลงชุมชนเมือง เปนอยางยิ่ง ไวดังนี้ 

1. ฝนตกหนักในพื้นที่ลุมนํ้าตอนบน ทําใหปริมาณน้ําไหลมาดวยอัตราที่มากเกินกวา
ความจุของลํานํ้าจะรับไหว 

2. ในพื้นที่ราบลุมแมน้ํายมในปจจุบันพบวาบางชวงของลํานํ้าตื้นเขิน มีตะกอนทราย
เปนจํานวนมาก ทําใหความสามารถในการระบายน้ําลดลง ทําใหระบายน้ําไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ประกอบกับขอจํากัดทางกายภาพของลําน้ําที่มีขนาดเล็ก ตั้งแตพ้ืนที่
อําเภอศรีสําโรงถึงอําเภอสามงาม 

3. การบุกรุกทําการเกษตร และปลูกสรางบานเรือนอยูอาศัยริมบริเวณแมน้ํา และริมตลิ่ง 
ทําใหลํานํ้ามีขนาดเล็กลง 

4. พ้ืนที่ปาไมตนนํ้าถูกตัดทําลายไปมาก เม่ือฝนตกหนัก ปริมาณนํ้าจะไหลหลากสูลํานํ้า
ยมมากและเร็วขึ้น 

  สําหรับสภาพปญหาอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย พอสรุปไดวา โดยท่ัวไปพบวา ถาฝน
ตกหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร ซึ่งเปนจังหวัดตนลุมแมน้ํายม ปริมาณนํ้าจะ
ไหลลงสูลํานํ้ายมจํานวนมาก อยางไรก็ดีในชวงตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัยในบริเวณอําเภอศรีสชั
นาลัย ความจุของลํานํ้าจะอยูที่ 2,500 ลบ.ม./วินาที และคอยๆมีขนาดเล็กลงในอําเภอสวรรคโลก 
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อยูที่ 1,137 ลบ.ม./วินาที อําเภอศรีสําโรง 800 ลบ.ม./วินาที และอําเภอเมือง 563 ลบ.ม./วินาที 
เม่ือปริมาณน้ําในตอนเหนือไหลเขาสูจังหวัดสุโขทัยเกินกวาความจุของลํานํ้าในแตละชวงแลว 
ปริมาณน้ําสวนเกินก็จะไหลลนเขาทวมพ้ืนที่สองฝงของลุมนํ้ายม จากสถิติพบวาแมนํ้ายมจะลน
ตลิ่งทุกป โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง และอําเภอกงไกรลาศ 
(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) 

  บริเวณอําเภอสวรรคโลกใตสถานี Y.3A จะมีคลองธรรมชาติที่รับนํ้าจากแมนํ้าสาย
หลักและเชื่อมโยงกับคลองระบายน้ําซ่ึงคือแมนํ้ายมสายเกา ไดแก คลองหนองปลาหมอ มีความจุ
เทากับ 15 ลบ.ม./วินาที บริเวณอําเภอศรีสําโรงในชวงตนและทายสถานี Y.33  มีคลองธรรมชาติ
อีก 6 สาย มีความสามารถระบายน้ําออกสองฝงลํานํ้ายมเทากับ 58 ลบ.ม./วินาที และคลอง
ธรรมชาติบริเวณอําเภอเมือง อีก 11 สาย ดวยความสามารถระบายน้ําเทากับ 153 ลบ.ม./วินาที 
อยางไรก็ดี ในสภาพพื้นที่จริงพบวาบางชวงคลองเหลาน้ี มีสภาพแคบแล็กจากการบุกรุกและ
เจริญเติบโตของวัชพืช ทําใหคลองบางสายน้ําไมสามารถไหลผานไดสะดวก นอกจากน้ีในปจจุบัน
ไดมีการกอสรางคันก้ันน้ําริมตลิ่งแมนํ้ายมสองฝงในชวงอําเภอเมืองไมใหนํ้าไหลลนตลิ่ง ทําให
ปริมาณน้ําในลํานํ้าสายหลักสูงขึ้น หากคันก้ันน้ําในตําแหนงใดต่ําหรือไมแข็งแรง นํ้าจะลนขาม กัด
เซาะฐานรากและไหลเขาไปในทอลอด สรางความเสียหายตอโครงสรางของคันก้ันน้ํา เขาทวม
ชุมชนริมฝงลํานํ้าอยางรวดเร็วและรุนแรง 

 6.3.2  แนวทางการบรรเทาสภาพน้ําทวม 
  กรมชลประทานจึงไดจัดทํามาตรการบรรเทาอุทกภัย(Flood mitigation measures) 
ซ่ึงไดบรรจุแผนการนี้ไวในนามของ แผนรวมการแกไขปญหาอุทกภัยลุมนํ้ายม – ลุมนํ้านาน ซ่ึง
ทั้งหมดเปนมาตรการที่ใชสิ่งกอสราง ซ่ึงประกอบดวย 5 แนวทาง ไดแก 1) การกอสรางอางเก็บนํ้า 
2) การพัฒนาพ้ืนที่แกมลิง 3) การขุดลอกลํานํ้าและคลองผันน้ํา 4) การผันน้ําขามลุมนํ้า และ 5) 
การกอสรางและปรับปรุงประตูระบายน้ํา โดยมีโครงการระดับลุมนํ้าที่อยูในแผนดําเนินงานของ
หนวยงานและที่มีศักยภาพในการบรรเทาอุทกภัยลํานํ้ายมและลํานํ้านาน รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ 
ประกอบดวยโครงการที่กําลังดําเนินการหรือดําเนินการกอสรางแลว 11 โครงการ และโครงการ
ศักยภาพที่ยังไมไดดําเนินการ 22 โครงการ 

 6.3.3 ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   พ้ืนที่อุทกภัยของจังหวัดสุโขทัยในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
การจําลองพบวา คาจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศท่ีใชใหคาตางกันอยู (สุจริต และคณะ, 2555, 
2556; ปฏิญญา, 2557) ดังน้ี 

1) พ้ืนที่การเกิดอุทกภัยมีแนวโนมลดลงจากปจจุบัน ในชวงอนาคตอันใกลและอนาคต
อันไกลในแบบจําลองภูมิอากาศโลก MRI และ CSIRO-MK3.5 แตจะเพิ่มขึ้นสําหรับ
แบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM5 
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2) แบบจําลอง MRI-AGCM 3.1S เม่ือพิจารณาอัตราการไหลสูงสุดผานสถานี Y.14 ที่
คาบการเกิดซํ้า ตั้งแต 5 ป จนถึง 100 ป พบวาในชวงอนาคตอันใกล พ้ืนที่อุทกภัย
ของจังหวัดสุโขทัยตั้งแตสถานี Y.14 จนจรดสถานี Y.17 จะลดลงระหวาง 19.16%-
19.44% จากปจจุบัน 
  แบบจําลอง ECHAM5 เม่ือพิจารณาอัตราการไหลสูงสุดผานสถานี Y.14 
ที่คาบการเกิดซํ้า ตั้งแต 5 ป จนถึง 100 ป พบวาในชวงอนาคตอันใกล พ้ืนที่อุทกภัย
ของจังหวัดสุโขทัยตั้งแตสถานี Y.14 จนจรดสถานี Y.17 จะเพ่ิมขึ้นระหวาง 5.78%-
14.45% จากปจจุบัน  
  แบบจําลอง CSIRO-MK3.5 เม่ือพิจารณาอัตราการไหลสูงสุดผานสถานี 
Y.14 ที่คาบการเกิดซํ้า ตั้งแต 5 ป จนถึง 100 ป พบวาในชวงอนาคตอันใกล พ้ืนที่
อุทกภัยของจังหวัดสุโขทัยตั้งแตสถานี Y.14 จนจรดสถานี Y.17 จะลดลงระหวาง 
2.43%-11.24% จากปจจุบัน 

3) แบบจําลอง MRI-AGCM 3.1S เม่ือพิจารณาอัตราการไหลสูงสุดผานสถานี Y.14 ที่
คาบการเกิดซํ้า ตั้งแต 5 ป จนถึง 100 ป พบวาในชวงอนาคตอันไกล พ้ืนที่อุทกภัย
ของจังหวัดสุโขทัยตั้งแตสถานี Y.14 จนจรดสถานี Y.17 จะลดลงระหวาง 20.00%-
23.91% จากปจจุบัน 

  โดยสรุป แบบจําลอง ECHAM5 และ CSIRO เม่ือพิจารณาอัตราการไหลสูงสุดผาน
สถานี Y.14 ที่คาบการเกิดซํ้า ตั้งแต 5 ป จนถึง 100 ป พบวาในชวงอนาคตอันใกล พ้ืนที่อุทกภัย
ของจังหวัดสุโขทัยตั้งแตสถานี Y.14 จนจรดสถานี Y.17 จะเพ่ิมขึ้นระหวาง 8.88%-25.86% จาก
ปจจุบัน 

 6.3.4 ผลการสํารวจชุมชน 
          กอนการกําหนดมาตราการปรับตัว มีการสํารวจขอคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่เพ่ือดู
ผลกระทบ ความสามารถในการรับมือ และความตองการจากภาครัฐประกอบการกําหนดแนวทาง
และมาตราการปรับตัว   

          ผลจากการสํารวจภาคสนามพบวา ประชากรในเขตเมืองถึงการวิเคราะหขอมูลการ
เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขอมูลที่ตองการทราบและรับรูมากที่สุดคือ การวิเคราะหขอมูล
ที่สามารถทํานายความรุนแรงของการเกิดอุทกภัยได สามารถทํานายพ้ืนที่ที่จะเกิดอุทกภัยได และ
สามารถทํานายระยะเวลากอนเกิดอุทกภัยได คิดเปนรอยละ 32 30 และ 27 ตามลําดับ ที่เหลือ
สามารถทราบปญหาภายนอกที่จะทําใหเกิดอุทกภัยได 

        ผลจากการสํารวจภาคสนามพบวา ประชากรนอกเขตเมืองถึงการวิเคราะหขอมูลการ
เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ขอมูลที่ตองการทราบและรับรูมากท่ีสุดคือ สามารถทํานาย
ระยะเวลากอนเกิดอุทกภัยได สามารถทํานายพื้นที่ที่จะเกิดอุทกภัยได สามารถทํานายความ
รุนแรงของการเกิดอุทกภัยได และสามารถทราบปญหาภายนอกท่ีจะทําใหเกิดอุทกภัยได คิดเปน
รอยละ 29 24 19 และ 19 ตามลําดับ ที่เหลือไมแสดงความคิดเห็น 
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      ผลสํารวจภาคสนามตอความตองการใหภาครัฐมาชวย สรุปดังตารางที่ 6-4   ซึ่งจะใช
ประกอบในการกําหนดมาตรการปรับตัวไดตอไป 
ตารางที่ 6-4  ความตองการที่จะใหทางภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรเขามาชวยเหลือ 

ความตองการ พื้นที่ศึกษา อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 

กลุมพ้ืนที่ในเขต
เมืองสุโขทยั 

ประกาศเตือนภยั
ลวงหนา 

จัดทําแผนชวยเหลือรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

สูบน้ําชวยเหลือ 
ดานความ
ชวยเหลือ กลุมพ้ืนที่นอก

เขตเมืองสุโขทยั 

จัดทําแผนชวยเหลือ
รวมกับหนวยงานที่

เก่ียวของ 

จัดเจาหนาที่ดูแลผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนอยางทั่วถึง 

ประกาศเตือนภยั
ลวงหนา 

กลุมพ้ืนที่ในเขต
เมืองสุโขทยั 

สรางแนวปองกันน้ํา 
จัดหงบประมาณ 

สรางประตูก้ันน้ําเพ่ิมข้ึน 

จัดหาที่ดินและ
งบประมาณเพ่ือสราง

แกมลิง 
ดานกอสราง 

กลุมพ้ืนที่นอก
เขตเมืองสุโขทยั 

สรางแนวปองกันน้ํา 
จายคาชดเชย ชวยเหลือ

เกษตรกร 

จัดหาที่ดินและ
งบประมาณเพ่ือสราง

แกมลิง 
กลุมพ้ืนที่ในเขต
เมืองสุโขทยั 

จายคาชดเชยความ
เสียหายมากข้ึน 

จัดสรรงบประมาณเขามา
ชวยเหลือมากข้ึน 

ชวยเหลือในเรื่องอาชีพ 
ดาน

เศรษฐศาสตร กลุมพ้ืนที่นอก
เขตเมืองสุโขทยั 

จัดหาปุยราคาถูก 
จัดสรรงบประมาณเขามา

ชวยเหลือมากข้ึน 
สนับสนุนเรื่องคา
เชื้อเพลิง (สูบน้ํา) 

 6.3.5 แนวทางการปรับตัว 
  นอกจากน้ีมาตรการบรรเทา และลดความเสียหายจากอุทกภัยโดยไมใชสิ่งกอสราง 
(Non-Structural measures) ก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนกันและจะตองทําควบคูไปกับมาตรการเชิง
โครงสราง ซี่งในที่นี้มาตรการดังกลาวอาจสรุปไดเปนสองแนวทาง กลาวคือ 

1) แนวทางการบรรเทา และลดความเสียหายจากนํ้าทวม โดยไมใชสิ่งกอสรางจะ
เก่ียวของกับดานการบริหารจัดการ โดยไดเสนอแนวทางไวประกอบดวย การกําหนด
รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือรองรับการวางแผนบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งใน
บริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองและในบริเวณพื้นที่การเกษตรและชนบท  และการวางแผน 
การใชประโยชนจากนํ้าหลากทั้งการเก็บกักนํ้าหลากเพ่ือการเกษตรกรรม  การเก็บ
กักนํ้าหลากเพ่ือการประมง  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพ่ือลด
ความเสี่ยงในกรณีชวงน้ําหลาก อาทิเชน การหยุดการปลูกพืชในชวงเวลานํ้าหลาก
อยูเปนประจํา และหันมาปลูกพืชใหมเม่ือหมดฤดูน้ําหลากแลว  เปนตน 

2) มาตรการในการบริหารจัดการนํ้าหลากที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลจําเปนจะ 
ตองมีระบบโทรมาตร เพ่ือการพยากรณน้ํา และเตือนภัยในลุมน้ํายม-ลุมนํ้านาน จึง
เสนอใหเรงดําเนินการวางระบบ และติดตั้งระบบโทรมาตรลุมน้ําเจาพระยาในสวนที่
เก่ียวของกับสํานักชลประทานที่ 3 ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ลุมน้ํายมและลุมนํ้านาน โดยมี
สถานีสนามจํานวนทั้งสิ้น 15 สถานี และสถานีหลักยอยตั้งอยูที่สํานักชลประทานที่ 3 
จังหวัดพิษณุโลก 
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  เม่ือนําขอเสนอทั้งสองมาพิจารณากําหนดมาตรการปรับตัวตอสภาพอุทกภัย (flood 
adaptation measures) ซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาจากตางประเทศ จากแนวคิด
ของภาครัฐคือกรมชลประทาน และจากการรวบรวมสํารวจความคิดเห็นเบื้องตนจากชาวบานใน
พ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย โดยมาตรการทั้งหมดอาจแบงออกไดอยางงายเปน มาตรการที่ใชโครงสราง 
และมาตรการที่ไมใชโครงสราง ผลของมาตรการปรับตัวที่เสนอในการประเมินผลดวยแบบจําลอง  
สรุปพอสังเขปดังตอไปน้ี 

1) มาตรการแบบใชโครงสราง ในการศึกษาครั้งน้ีไดเชื่อมโยงถึงรูปแบบการผันน้ําเลี่ยง
เขตเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัยในปจจุบันวาใชเกณฑจากอัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ย 30 ป 
ไมไดใชระดับของความเสี่ยงเปนปจจัยตัดสิน ซึ่งไดเสนอเปนขอแนะนําในการ
ปรับเปลี่ยนไว โดยใชเกณฑของปริมาณน้ําหลากสูงสุดผานสถานีวัดนํ้า Y.20 ที่คาบ
การเกิดซํ้า 50 ป 

2) มาตรการแบบไมใชโครงสราง ในการศึกษาครั้งนี้ ไดเลือกวิธีการใชทุงน้ําหลาก 
(floodplains) สองฝงของลุมนํ้ายม เพ่ือชะลอปริมาณนํ้าสูงสุดและลดผลกระทบของ
อุทกภัยตอพ้ืนที่ชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจอ่ืนๆที่ตั้งอยูริมแมน้ํายมสายหลัก 

3) มาตรการปรับตัวแบบผสมผสาน คือการนํามาตรการแบบใชโครงสรางและไมใช
โครงสรางมาใชบรรเทาสภาพอุทกภัยในชวงอนาคตอันใกล และอนาคตอันไกล 

 
รูปที่ 6-20 มาตรการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดสุโขทยัในปจจุบันและมาตรการปรับตวัเพ่ิมเติม 
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 6.3.6 ผลของมาตรการการปรับตัว 
               ผลของการใชมาตรการปรับตัวพบวามาตรการปรับตัวแบบผสมผสานของแบบจําลอง 
MRIสามารถลดระดับน้ําสูงสุดลงได 2.25-2.32 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 2.16-2.17 ม. ในชวง
อนาคตอันไกล ในสถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวาจะลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 2.15-2.17 ม. 
ในชวงอนาคตอันใกล และ 1.99-2.07 ม. ในชวงอนาคตอันไกล หากแยกพิจารณาจะพบวา
มาตรการปรับปรุงการผันน้ํา จะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 1.35-1.39 ม. ในชวงอนาคตอันใกล 
และ 1.29-1.30 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวามาตรการ
ปรับปรุงการผันน้ํา จะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 1.17-1.27 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 1.22-
1.31 ม. ในชวงอนาคตอันไกล สวนมาตรการทุงนํ้าหลากพบวาจะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 
0.90-0.93 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 0.86-0.87 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวน
สถานี Y.33 พบวามาตรการทุงนํ้าหลากจะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดได 0.86-0.87 ม. ในชวงอนาคต
อันใกล และ 0.84-0.87 ม. ในชวงอนาคตอันไกล 

  ผลของการใชมาตรการปรับตัวพบวามาตรการปรับตัวแบบผสมผสานของแบบจําลอง 
ECHAM5สามารถลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 2.07-2.12 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 1.86-2.18 ม. 
ในชวงอนาคตอันไกล ในสถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวาจะลดระดับน้ําสูงสุดลงได 1.95-2.12 
ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 2.04-2.19 ม. ในชวงอนาคตอันไกล หากแยกพิจารณาจะพบวา
มาตรการปรับปรุงการผันน้ํา จะชวยลดระดับน้ําสูงสุดลงได 1.20-1.22 ม. ในชวงอนาคตอันใกล 
และ 1.12-1.31 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวามาตรการ
ปรับปรุงการผันน้ํา จะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 1.17-1.27 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 1.22-
1.31 ม. ในชวงอนาคตอันไกล สวนมาตรการทุงนํ้าหลากพบวาจะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 
0.87-0.89 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 0.74-0.87 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวน
สถานี Y.33 พบวามาตรการทุงนํ้าหลากจะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดได 0.78-0.85 ม. ในชวงอนาคต
อันใกล และ 0.81-0.87 ม. ในชวงอนาคตอันไกล 

  ผลของการใชมาตรการปรับตัวพบวามาตรการปรับตัวแบบผสมผสานของแบบจําลอง 
CSIROสามารถลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 2.16 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 2.16-2.17 ม. ในชวง
อนาคตอันไกล ในสถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวาจะลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 1.79-2.10 ม. 
ในชวงอนาคตอันใกล และ 1.84-2.07 ม. ในชวงอนาคตอันไกล หากแยกพิจารณาจะพบวา
มาตรการปรับปรุงการผันนํ้า จะชวยลดระดับน้ําสูงสุดลงได 1.34 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 
1.30 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวามาตรการปรับปรุงการผันนํ้า 
จะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 1.11-1.30 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 1.11-1.31 ม. ในชวง
อนาคตอันไกล สวนมาตรการทุงนํ้าหลากพบวาจะชวยลดระดับน้ําสูงสุดลงได 0.82 ม. ในชวง
อนาคตอันใกล และ 0.86-0.87 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวา
มาตรการทุงนํ้าหลากจะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดได 0.68-0.80 ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 0.74-
0.83 ม. ในชวงอนาคตอันไกล 
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  หลังการใชมาตรการปรับตัวตอสภาพอุทกภัยแลว ยังพบวาสภาพอุทกภัยยังคงเกิด
ขึ้นอยู ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

• สภาพอุทกภัยหลังมาตรการปรับตัวของแบบจําลอง MRI จะเกิดขึ้นตั้งแตคาบการ
เกิดซํ้า 30 ปขึ้นไป ในชวงอนาคตอันใกล และ 25 ปขึ้นไป ในชวงอนาคตอันไกล ณ 
สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวาสภาพอุทกภัยจะเกิดขึ้นตั้งแตคาบการเกิดซํ้า 50 
ปขึ้นไป ทั้งในชวงอนาคตอันใกลและอนาคตอันไกล 

• สภาพอุทกภัยหลังมาตรการปรับตัวของแบบจําลอง ECHAM5 พบวาจะยังเกิดตั้งแต
คาบการเกิดซํ้า 11 ป ขึ้นไป ในชวงอนาคตอันใกล และ 10 ปขึ้นไป ในชวงอนาคตอัน
ไกล ณ สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวาสภาพอุทกภัยจะเกิดขึ้นตั้งแตคาบการ
เกิดซํ้า 50 ปขึ้นไป ในชวงอนาคตอันใกล และ 30 ปขึ้นไป ในชวงอนาคตอันไกล  

• สภาพอุทกภัยหลังมาตรการปรับตัวของแบบจําลอง CSIRO–MK3.5 พบวาสามารถ
ลดสภาพอุทกภัยในสถานี Y.3A ตั้งแตคาบการเกิดซํ้ามากกวา 50 ป สวนคาบการ
เกิดซํ้าที่ต่ําลงไปจะไมเกิดนํ้าลนตลิ่ง สวนสถานี Y.33 จะเริ่มเกิดอุทกภัยที่คาบการ
เกิดซํ้า 10 ปขึ้นไป เชนเดียวกับกอนใชมาตรการปรับตัว แตระดับน้ําลนตลิ่งจะลดลง
เทียบกับสภาวะกอนปรับตัว สวนชวงอนาคตอันไกลพบวาสถานี Y.3A จะเร่ิมเกิด
อุทกภัยตั้งแตคาบการเกิดซํ้า 50 ป เพ่ิมขึ้นจากสภาวะคาดการณปกติที่ 10 ป สวน
สถานี Y.33 จะเร่ิมเกิดอุทกภัยตั้งแตคาบการเกิดซํ้า 25 ป เชนเดียวกับสภาวะกอน
การปรับตัว แตระดับน้ําลนตลิ่งจะลดลงเชนกัน 

             โดยสรุป  มาตรการปรับตัวตออุทกภัย ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก สามารถลดความเปนไปไดของเหตุการณลงไดอยางชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะ
ปจจุบัน กลาวคือที่คาบการเกิดซํ้าเดียวกันหลังใชมาตรการปรับตัว สภาพอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สถานี Y.3A (อําเภอสวรรคโลก) และสถานี Y.33 (อ. ศรีสําโรง) จะมีแนวโนมลดลงหรือหมดไป 
อยางไรก็ตามที่คาบการเกิดซํ้าสูงๆ (50-100 ป) ซึ่งพบวายังเกิดอุทกภัยอยู มาตรการปรับตัวที่
ควรดําเนินการเพ่ิมเติม ไดแก การปรับปรุงมาตรการเตือนภัยอุทกภัย การส่ือสารภัยพิบัติใหกับ
ชาวบาน เพ่ือชวยสนับสนุนเพ่ิมเติมตอการปรับตัวตอสภาพอุทกภัยในกรอบของการบริหารความ
เสี่ยง 
 
6.4  กรณีการปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าจากเข่ือน  
          การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตอ
การบริหารอางเก็บน้ําหลัก โดยใชขอมูลสภาพภูมิอากาศจาก MRI-GCM (AR4, scenario A1B) 
ในการประเมินผลกระทบจากเกณฑการปลอยน้ําแบบทั่วไป(ตามเกณฑขอมูลอุทกวิทยาเฉลี่ย ๓๐ 
ป) และแบบจัดการนํ้าทวม(ใชเกณฑขอมูลอุทกวิทยาของป 2011 ดวย) ของอางเก็บนํ้าหลักของ
ประเทศ (Chulalongkorn, 2013; สุจริต และคณะ, 2555) 
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 6.4.1  วัตถุประสงค 
- เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอสภาพอุทกวิทยาของ

อางเก็บน้ํา 
- เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการบริหารจัดการ

อางเก็บน้ําหลักของประเทศไทย  

 6.4.2  วิธีการดําเนินการ 
- รวบรวมขอมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัด และจากแบบจําลองสภาพ

ภูมิอากาศโลก MRI GCM ตั้งแตป พ.ศ. 2522 – 2555 ไดแก ขอมูลอุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณนํ้าฝน 

- รวบรวมขอมูลอุทกวิทยาของอางเก็บน้ําหลักของประเทศไทยจากการไฟฟาฝายผลิต 
และกรมชลประทาน ตั้งแตที่มีการกอสรางจนถึง ค.ศ. 2012 ไดแก ขอมูลปริมาณน้ํา
ไหลเขาอางเก็บนํ้า ปริมาณนํ้าเก็บกัก และปริมาณนํ้าปลอย 

- รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับความตองการใชน้ําชลประทาน ไดแก พ้ืนที่เพาะปลูก 
ปฏิทิน 

- การเพาะปลูก อัตราการคายระเหยของพืช และคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของขาว 

- เพ่ิมความละเอียดของขอมูลแบบจําลองสภาพภูมิอากาศโลก MRI GCM ดวยวิธี 
Hybrid method  

- วิเคราะหแนวโนมของขอมูลสภาพภูมิอากาศของอางเก็บนํ้าหลัก ไดแก ขอมูล
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณนํ้าฝน 

- วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝน และน้ําทาไหลเขาอางฯ ในแตละ
เดือน สําหรับใชคาดการณปริมาณนํ้าทาไหลเขาอางเก็บน้ําในอนาคต 

- คาดการณปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯ ในอนาคตอันใกล  (ค.ศ. 2015 – 2039) และ
อนาคตอันไกล (ค.ศ.2075 – 2099) 

- ประมาณความตองการใชน้ําชลประทานของพื้นที่ชลประทานภายใตการจัดสรรจาก
อางเก็บน้ําหลักในสภาพปจจุบัน (ค.ศ. 1979 – 2012)  อนาคตอันใกล(ค.ศ. 2015 – 
2039) และอนาคตอันไกล (ค.ศ.2075 – 2099)  

- วิเคราะหสมดุลน้ําของอางเก็บน้ําหลักโดยใชเง่ือนไขการบริหารอางฯแบบทั่วไป และ
บริหาร 

- เพ่ือจัดการนํ้าทวม ในสภาพปจจุบัน (ค.ศ. 1979 – 2012)  อนาคตอันใกล(ค.ศ. 2015 
– 2039) และอนาคตอันไกล (ค.ศ.2075 – 2099)  
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 6.4.3  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพอุตุ-อุทกวิทยา 
   ในการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอสภาพอุทกวิทยา 
และความตองการนํ้าชลประทานหลักไดพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศในชวงที่ผานมา (พ.ศ. 2522 
– 2555 หรือ ค.ศ. 1979 – 2012)สภาพภูมิอากาศโลกในอนาคตอันใกล  (พ.ศ. 2558 – 2582 หรือ 
ค.ศ. 2015 – 2039)และอนาคตอันไกล (พ.ศ. 2618 – 2642 หรือ ค.ศ. 2075 – 2099) เพ่ือใช
ประกอบการวิเคราะหปริมาณนํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าจากขอมูลนํ้าฝน และประมาณความตองการ
น้ําชลประทานจากขอมูลอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ําสุดตอไป  สําหรับขอมูลสภาพภูมิอากาศ
ในชวงที่ผานมา ไดรวบรวมขอมูล จากสถานีตรวจวัดอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวัด
น้ําฝนจากกรมชลประทาน สวนขอมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคต  ไดรวบรวมจากแบบจําลอง
สภาพภูมิอากาศโลก MRI GCM จากประเทศญ่ีปุน ซึ่งมีความละเอียดของขนาดกริด 25 X 25 
ตารางกิโลเมตร  สภาพภูมิอากาศท่ีสําคัญๆที่ใชประกอบการศึกษา ไดแก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
ต่ําสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ย ทั้งนี้ขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
โลกมีความละเอียดอยูในระดับต่ํา  ซึ่งไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวิเคราะหในระดับ
ลุมนํ้าไดโดยตรง ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองมีการเพ่ิมความละเอียดของขอมูลแบบจําลอง GCM 
สามารถสรุปได ดังตารางที่ 6-5  
 
ตารางที่  6-5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพอุตุนิยมวิทยา 
    ของประเทศไทย 
 สภาพอุตุนิยมวิทยา ปจจุบัน อนาคตอันใกล อนาคตอันไกล

อุณหภูมิสูงสุด  (oC) 32.94 เพิ่มข้ึน 1.18 เพิ่มข้ึน 3.75

อุณหภูมิต่ําสุด  (oC) 23.26 เพิ่มข้ึน 1.38 เพิ่มข้ึน 4.67

อุณหภูมิเฉล่ีย  (oC) 28.1 เพิ่มข้ึน 1.07 เพิ่มข้ึน 3.52

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายป  (มม.) 1,143 ลดลง 0.35% เพิ่มข้ึน 4.35  
 
   จากผลการวิเคราะหปริมาณนํ้าทาไหลเขาอางฯรายเดือน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 
19 สําหรับการเปรียบเทียบปริมาณน้ําทาไหลเขาอางเก็บนํ้าในชวงที่ผานมา อนาคตอันใกล และ
อนาคตอันไกลของเขื่อนภูมิพล เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อางเก็บน้ําหนองปลาไหล เขื่อนอุบลรัตน  และ
เขื่อนปราณบุรี แสดงดังรูปที่ 6-21 

    เม่ือเปรียบเทียบปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯ รายฤดู พบวา ในอนาคตอันใกล เขื่อน
ภูมิพลมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบันไมมากนัก โดยในฤดูฝนมีคาเฉล่ียลดลงเพียงรอย
ละ 1.35 และฤดูแลงมีคาเฉล่ียเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 2.28 ขณะที่รายปมีแนวโนมลดลงเพียงรอยละ 
0.64 สวนในอนาคตอันไกล เขื่อนภูมิพลมีปริมาณนํ้าทาไหลเขาอางฯรายปเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.11 ทั้ง
ฤดูฝน และฤดูแลงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.13 และ 16.27 ตามลําดับ สําหรับอางเก็บน้ําอ่ืนๆ ที่
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มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯ อยางมีนัยสําคัญ พบวา ในอนาคตอันใกล เขื่อน
อุบลรัตนมีปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯรายปลดลงรอยละ 24.33 ทั้งฤดูฝน และฤดูแลงมีแนวโนม
ลดลงรอยละ 25.46 และ 16.16 ตามลําดับ และเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯรายป
เพ่ิมขึ้น 19.60 โดยที่ฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 31.38 และฤดูแลงมีแนวโนมลดลงรอยละ 
26.79 สวนในอนาคตอันไกล  เขื่อนอุบลรัตนมีปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯรายปลดลงรอยละ 18.41 
ทั้งฤดูฝน และฤดูแลงมีแนวโนมลดลงรอยละ 18.96 และ 14.45 ตามลําดับ และเขื่อนปราณบุรีมี
ปริมาณนํ้าทาไหลเขาอางฯรายปเพ่ิมขึ้น 33.07 โดยท่ีฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 48.33 และ
ฤดูแลงมีแนวโนมลดลงรอยละ 27.07 
 
ตารางที่  6-6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯ 
 

ฤดูฝน ฤดูแลง รวม ฤดูฝน ฤดูแลง รวม ฤดูฝน ฤดูแลง รวม

1. ภาคเหนือ

    - ภูมิพล 4,435.23 1,074.72 5,509.95 4,375.23 1,099.20 5,474.43 4,707.24 1,249.61 5,956.85

    % ผลตางเทียบกับปจจุบัน -1.35 2.28 -0.64 6.13 16.27 8.11

2. ภาคกลาง

   - ปาสักชลสิทธ์ิ 2,184.96 244.98 2,429.94 2,306.20 213.40 2,519.60 2,365.54 220.43 2,585.97

    % ผลตางเทียบกับปจจุบัน 5.55 -12.89 3.69 8.26 -10.02 6.42

3. ภาคตะวันออก

  - หนองปลาไหล 154.48 43.80 198.28 164.41 32.02 196.43 169.57 34.94 204.51

    % ผลตางเทียบกับปจจุบัน 6.43 -26.89 -0.93 9.77 -20.23 3.14

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  - อุบลรัตน 2,247.66 313.09 2,560.75 1,675.30 262.49 1,937.79 1,821.47 267.83 2,089.29

    % ผลตางเทียบกับปจจุบัน -25.46 -16.16 -24.33 -18.96 -14.45 -18.41

5. ภาคใต

  - ปราณบุรี 374.04 94.94 468.98 491.41 69.51 560.92 554.82 69.24 624.06

    % ผลตางเทียบกับปจจุบัน 31.38 -26.79 19.60 48.33 -27.07 33.07

อางเก็บน้ํา สภาพปจจุบัน (ลานลบ.ม.) อนาคตอันใกล (ลานลบ.ม.) อนาคตอันไกล (ลานลบ.ม.)
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ก) เขื่อนภูมิพล                                           ข) เขื่อนปาสักชลสิทธิ ์

 

 
ค) อางเก็บน้ําหนองปลาไหล                                     ง) เขื่อนอุบลรตัน 

 

 
จ) เขื่อนปราณบุรี 

 รูปที่ 6-21 เปรียบเทียบปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯ ในสภาพปจจุบัน อนาคตอันใกล  
    และอนาคตอันไกล 
 
  จากผลการวิเคราะห ปริมาณความตองการนํ้าชลประทานของอางเก็บนํ้า รายฤดู 
สามารถสรุปผลการประมาณความตองการใชน้ําชลประทานรายเดือนในสภาพปจจุบัน อนาคตอัน
ใกล และอนาคตอันไกลได ดังตารางที่ 6-7  ซึ่งในการคํานวณปริมาณความตองการนํ้าชลประทาน
ในครั้งน้ีไดนําสถิติพ้ืนที่ชลประทานในชวง 10 ป (ป พ.ศ. 2541 – 2550) มาพิจารณาประกอบการ
คํานวณดวย โดยกําหนดใหพ้ืนที่เพาะปลูกแปรผันตามปริมาณน้ําตนทุนของอางเก็บนํ้า หรือ
ปริมาณนํ้าไหลเขาอางเก็บน้ําในฤดูกาลกอนหนาการเพาะปลูก โดยแบงพ้ืนที่การเพาะปลูก
ออกเปนปน้ํามาก (คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ปน้ําปานกลาง (คาเฉลี่ย) และปน้ํานอย 
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(คาเฉลี่ย - คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แสดงรายละเอียดของพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน และฤดูแลง
ตามปนํ้า สําหรับการเปรียบเทียบปริมาณความตองการใชนํ้าชลประทานในชวงที่ผานมา อนาคต
อันใกล และอนาคตอันไกลของเขื่อนภูมิพล  เขื่อนปาสักชลสิทธิ์  อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล  เขื่อน
อุบลรัตน  และเขื่อนปราณบุรี แสดงดังรูปที่ 6-22 พบวา ปริมาณนํ้าความตองการนํ้าชลประทาน
ในฤดูฝนของโครงการชลประทานสวนใหญมีแนวโนมลดลง แมวาอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโนมสูงขึ้น 
ซ่ึงสงผลทําใหคาอัตราการคายระเหยของพืชสูงตามไปดวย ประกอบกับพ้ืนที่ชลประทานมี
แนวโนมลดลง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลายปจจัยของฝนเปนสําคัญ เชน ปริมาณน้ําฝนมีปริมาณสูงขึ้นกวา
ปจจุบันก็มีผลตอคาปริมาณน้ําฝนใชการ ซ่ึงสงผลทําใหปริมาณน้ําชลประทานมีแนวโนมลดลง ซ่ึง
คาอัตราการคายระเหยท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น มีผลตอปริมาณความตองการน้ําชลประทานเพียงเล็กนอย 
เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําฝน  สวนปริมาณความตองการนํ้าชลประทานในฤดูแลงมีแนวโนมผันผวน 
แตอยางไรก็ตามในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย แตพ้ืนที่เพาะปลูกมีมากกวาปริมาณน้ําชลประทานที่สามารถจัดสรรได 
 
ตารางที่  6-7 สรุปผลการประมาณความตองการใชนํ้าชลประทานรายฤดูในสภาพ ปจจุบัน  
    อนาคตอันใกล และอนาคตอันไกล 
 

ฤดฝูน ฤดแูลง รวม ฤดฝูน ฤดแูลง รวม ฤดฝูน ฤดแูลง รวม

1. ภาคเหนือ

- ภูมิพล 2,249.59 2,900.28 5,149.87 3,004.99 3,720.91 6,725.90 ปริมาณน้ําฝนเพิ่ม 2,637.59 3,392.48 6,030.07 ปริมาณน้ําฝนเพิ่ม

%ผลตาง 33.58 28.29 30.60 อัตราการคายระเหยเพิ่ม 17.25 16.97 17.09 อัตราการคายระเหยเพิ่ม

พื้นทีเ่พิ่ม พื้นทีเ่พิ่ม

2. ภาคกลาง

- ปาสักชลสิทธ์ิ 135.48 161.85 297.33 122.83 154.14 276.97 ปริมาณน้ําฝนเพิ่ม 122.67 155.89 278.56 ปริมาณน้ําฝนเพิ่ม

%ผลตาง -9.34 -4.76 -6.85 อัตราการคายระเหยเพิ่ม -9.45 -3.68 -6.31 อัตราการคายระเหยเพิ่ม

พื้นทีล่ดลง พื้นทีล่ดลง

3. ภาคตะวนัออก

- หนองปลาไหล 21.74 25.52 47.26 19.95 25.27 45.22 ปริมาณน้ําฝนเพิ่ม 21.37 27.46 48.83 ปริมาณน้ําฝนลดลง

%ผลตาง -8.20 -0.98 -4.30 อัตราการคายระเหยเพิ่ม -1.68 7.61 3.33 อัตราการคายระเหยเพิ่ม

พื้นทีล่ดลง พื้นทีล่ดลง

4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

- อุบลรัตน 147.51 226.57 374.08 155.02 218.65 373.67 ปริมาณน้ําฝนลดลง 204.87 222.33 427.19 ปริมาณน้ําฝนลดลง

%ผลตาง 5.09 -3.49 -0.11 อัตราการคายระเหยเพิ่ม 38.88 -1.87 14.20 อัตราการคายระเหยเพิ่ม

พื้นทีล่ดลง พื้นทีล่ดลง

5. ภาคใต

- ปราณบรีุ 268.80 150.34 419.14 183.10 155.60 338.70 ปริมาณน้ําฝนลดลง 190.73 163.30 354.03 ปริมาณน้ําฝนเพิ่ม

%ผลตาง -31.88 3.50 -19.19 อัตราการคายระเหยเพิ่ม -29.05 8.62 -15.54 อัตราการคายระเหยเพิ่ม

พื้นทีล่ดลง พื้นทีล่ดลง

สภาพปจจุบนั (ลานลบ.ม.) อนาคตอันใกล (ลานลบ.ม.) อนาคตอันไกล (ลานลบ.ม.)อางเก็บน้ํา หมายเหตุ หมายเหตุ
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ก) เขื่อนภูมิพล                        ข) เขื่อนปาสักชลสิทธิ ์
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ค) อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล                       ง) เขื่อนอุบลรัตน 
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จ) เขื่อนปราณบุรี 

 รูปที่ 6-22  เปรียบเทียบความตองการใชนํ้าชลประทานในสภาพปจจุบัน อนาคตอันใกล 
    และอนาคตอันไกล 
 
   2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    ตอการบริหารอางเก็บนํ้าหลัก 
   ในการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการจัดการนํ้าของอางเก็บ
นํ้า  ไดวิเคราะหจากแบบจําลองสมดุลนํ้าของอางเก็บนํ้า โดยใชเง่ือนไขการบริหารจัดการอางเก็บ
นํ้า 2 เง่ือนไข คือ การบริหารจัดการอางเก็บนํ้าตามสถานการณนํ้าปกติหรือตามแบบทั่วไป(ที่
ดําเนินการกอนป 2555)      และการบริหารจัดการอางเก็บนํ้าเพ่ือจัดการนํ้าทวมเชนเดียวกับการ
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ประเมินผลกระทบการบริหารอางฯในปจจุบัน(จากป 2555) โดยจําลองสภาพสมดุลนํ้าของอางเก็บ
นํ้าในชวงปที่ผานมา (พ.ศ.2522 – 2555 หรือ 1979 - 2012) อนาคตอันใกล (พ.ศ. 2558 – 2582 
หรือ ค.ศ. 2015 – 2039) และ อนาคตอันไกล (พ.ศ. 2618 – 2642 หรือ ค.ศ. 2075 – 2099) จาก
ผลการวิเคราะหปริมาณนํ้าเก็บกัก  ปริมาณน้ําปลอยจากอางเก็บนํ้า และปริมาณนํ้าขาดแคลน 
รายฤดู สามารถสรุปไดดังตารางที่ 6-8 สําหรับการเปรียบเทียบปริมาณน้ําเก็บกัก  และปริมาณน้ํา
ปลอยจากอางเก็บนํ้าในปจจุบัน อนาคตอันใกล และอนาคตอันไกลของเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ 
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล เขื่อนอุบลรัตน และเขื่อนปราณบุรี แสดงดังรูปที่   
6-23  และ 6-24  ตามลําดับ 

   ในการวิเคราะหการบริหารอางฯในสภาพปจจุบัน และอนาคตในครั้งนี้ไดวิเคราะห
คาเฉลี่ย เปอรเซ็นตไทลที่ 20 (คานอย) และเปอรเซ็นตไทลที่ 80 (คามาก) สรุปผลการวิเคราะห
การบริหารอางฯไดดังน้ี 

   เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าเก็บกัก ปริมาณน้ําปลอย และปริมาณน้ําขาด
แคลนของเขื่อนภูมิพล ในชวงตนฤดูฝน การบริหารอางฯแบบทั่วไปมีปริมาณนํ้าเก็บกัก (6,778 
ลานลบ.ม.) สูงกวาการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวม (4,767 ลานลบ.ม.) ซ่ึงการบริหารอางฯแบบ
ทั่วไป มีการปลอยนํ้า (1,915 ลานลบ.ม.) มากกวาการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวมเกือบ 2 เทา 
จะเห็นไดวา การบริหารอางฯแบบทั่วไป สามารถลดสภาพความขาดแคลนน้ําในฤดูฝนไดดีกวา 
ซ่ึงขาดแคลนน้ําเพียง 60.7 ลานลบ.ม. ในขณะที่การบริหารเพ่ือจัดการนํ้าทวมขาดแคลนน้ําในฤดู
ฝนสูงถึง 151.3 ลานลบ.ม. สําหรับในชวงตนฤดูแลง การบริหารอางฯแบบทั่วไป มีการเก็บกักนํ้า
สูงกวา (9,176 ลานลบ.ม.) การบริหารอางฯเพ่ือจัดการ นํ้าทวม (8,121 ลานลบ.ม.) ซ่ึงการบริหาร
อางฯแบบทั่วไปมีการปลอยนํ้านอยกวา (3,311 ลานลบ.ม.) การบริหารอางฯ เพื่อจัดการนํ้าทวม 
(4,330 ลานลบ.ม.) โดยที่การบริหารอางฯแบบทั่วไปมีขาดแคลนนํ้า 168.4 ลานลบ.ม. ในขณะท่ี
การบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวมจะขาดแคลนน้ํามากถึง 264.3 ลานลบ.ม.  

   เม่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการอางฯทั้ง 2 เง่ือนไข ในอนาคตอันใกล และอนาคต
อันไกล พบวา สภาพการบริหารอางฯเปนไปในทิศทางเดียวกันกับชวงเวลาปจจุบัน กลาวคือ 
ในชวงตนฤดูฝน การบริหารอางฯแบบทั่วไป มีการเก็บกักนํ้าสูงกวาการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้า
ทวม มีการปลอยน้ํามากกวา และขาดแคลนน้ํานอยกวา  ในชวงตนฤดูแลง การบริหารอางฯแบบ
ทั่วไปมีปริมาณน้ําเก็บกักสูงกวา มีการปลอยน้ํานอยกวา และมีการขาดแคลนน้ํานอยกวา  

   สําหรับการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวา ในอนาคต
อันใกล การบริหารอางฯ แบบทั่วไป ในฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนน้ําสูงขึ้นเปน 195.9 ลานลบ.ม. 
สวนในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนลดลงเหลือ 128.4 ลานลบ.ม. ในขณะที่การบริหารอางฯเพ่ือ
จัดการนํ้าทวมในฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนสูงขึ้นเปน 241.8 ลานลบ.ม. สวนในฤดูแลงมีแนวโนม
ขาดแคลนลดลงเหลือ 142 ลานลบ.ม. ในอนาคตอันไกล การบริหารอางฯแบบทั่วไปในฤดูฝนมี
แนวโนมขาดแคลนลดลงเปน 52.8 ลานลบ.ม. ในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนนอยลงเหลือเพียง 
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12.6 ลานลบ.ม. ในขณะที่การบริหารอางฯ เพ่ือจัดการนํ้าทวมในฤดูฝนมีแนวโนมลดลงเปน 142.1 
ลานลบ.ม. สวนในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนลดลงเหลือ 85.7 ลานลบ.ม.   

   เม่ือพิจารณาคาเปอรเซ็นตไทลที่ 20 (คานอย) ของปริมาณน้ําเก็บกัก ปริมาณน้ํา
ปลอย และปริมาณน้ําขาดแคลนของเขื่อนภูมิพล การบริหารอางฯแบบทั่วไปมีปริมาณนํ้าเก็บกัก
สูงกวา (5,664 ลานลบ.ม.) การบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวม (4,493 ลานลบ.ม.) ซ่ึงการบริหาร
อางฯแบบทั่วไปมีการปลอยนํ้า (1,460 ลานลบ.ม.) มากกวาการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวม 
(679 ลานลบ.ม.) และไมมีสภาพขาดแคลนน้ําเกิดขึ้น ในชวงตนฤดูแลง การบริหารอางฯแบบ
ทั่วไปมีปริมาณนํ้าเก็บกักสูงกวา (7,845 ลานลบ.ม.) การบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวม (7,144 
ลานลบ.ม.) ซ่ึงการบริหารอางฯแบบทั่วไปมีการปลอยนํ้า (2,557 ลานลบ.ม.) นอยกวาการบริหาร
เพ่ือจัดการนํ้าทวม (3,334 ลานลบ.ม.) ในขณะที่การบริหารอางฯ แบบทั่วไปไมมีการขาดแคลนนํ้า 
แตการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวมขาดแคลนน้ํา 19.8 ลานลบ.ม. เม่ือเปรียบเทียบการบริหาร
อางฯทั้ง 2 เง่ือนไข ในอนาคตอันใกล และอนาคตอันไกล พบวา การบริหารอางฯ แบบทั่วไป และ
การบริหารเพ่ือจัดการนํ้าทวม ไมมีการขาดแคลนน้ําเกิดขึ้น  

   เม่ือพิจารณาคาเปอรเซ็นตไทลที่ 80 (คามาก) ของปริมาณน้ําเก็บกัก ปริมาณน้ํา
ปลอย และปริมาณน้ําขาดแคลนของเขื่อนภูมิพล ในชวงตนฤดูฝน การบริหารอางฯแบบทั่วไปมี
ปริมาณนํ้าเก็บกักสูงกวา 7,826 ลานลบ.ม.) การบริหารอางฯเพื่อจัดการนํ้าทวม (5,072 ลานลบ.
ม.) ซ่ึงการบริหารอางฯแบบทั่วไปมีการปลอยน้ํา (2,300 ลานลบ.ม.) มากกวาการบริหารอางฯเพ่ือ
จัดการนํ้าทวม (1,295 ลานลบ.ม.) ซ่ึงการบริหารอางฯแบบทั่วไปมีการขาดแคลนน้ําเพียง 74.6 
ลานลบ.ม. ในขณะที่การบริหารเพ่ือจัดการนํ้าทวมขาดแคลนน้ําสูงถึง 172.2 ลานลบ.ม. ในชวงตน
ฤดูแลง การบริหารอางฯ แบบท่ัวไปมีปริมาณนํ้าเก็บกัก (10,492 ลานลบ.ม.) สูงกวาการบริหาร
อางฯ เพ่ือจัดการนํ้าทวม (9,227 ลานลบ.ม.) ซ่ึงการบริหารอางแบบทั่วไปมีการปลอยนํ้า (3,987 
ลานลบ.ม.) นอยกวาการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวม (5,254 ลาน ลบ.ม.) โดยที่การบริหารอาง
ฯแบบทั่วไปมีการขาดแคลนนํ้า 259.2 ลานลบ.ม. ในขณะที่การบริหารอางฯ เพ่ือจัดการนํ้าทวมจะ
ขาดแคลนนํ้าสูงถึง 370.7 ลานลบ.ม. สําหรับการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พบวา ในอนาคตอันใกล การบริหารอางฯ แบบทั่วไป ในฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนน้ํา
สูงขึ้นเปน 326.6 ลานลบ.ม. สวนในฤดูแลงมีการขาดแคลนน้ําลดลงเปน 105.3 ลานลบ.ม. ในขณะ
ที่การบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวมในฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนสูงขึ้นเปน 325.7 ลานลบ.ม. 
สวนในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนลดลงเปน 229.2 ลานลบ.ม. ในอนาคตอันไกล การบริหารอางฯ
แบบทั่วไปในฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนเพิ่มขึ้นเปน 91.0 ลานลบ.ม. สวนในฤดูแลงไมมีการขาด
แคลนน้ํา ในขณะที่การบริหารอางฯ เพ่ือจัดการนํ้าทวมในฤดูฝนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปน 251.4 ลาน
ลบ.ม. สวนในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนลดลงเหลือ 198.2 ลานลบ.ม. ตามลําดับ 
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ตารางที่  6-8 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการบริหาร 
    จัดการอางเก็บนํ้า 
 อางเก็บน้ํา ชวงเวลา ปริมาณน้ํา ผลวิเคราะห

ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง

(ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.)

1. ภาคเหนือ

   - ภูมิพล ปจจุบนั ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 6,778 9,176 4,767 8,121

เปอรเซ็นตไทลที ่20 5,664 7,845 4,493 7,144

เปอรเซ็นตไทลที ่80 7,826 10,492 5,072 9,227

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 1,915 3,311 1,009 4,330

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,460 2,557 679 3,334

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,300 3,987 1,295 5,254

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 60.7 168.4 151.3 264.3

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 19.8

เปอรเซ็นตไทลที ่80 74.6 259.2 172.2 370.7

อนาคตอันใกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 7,266 7.2 9,883 7.7 4,891 2.6 8,567 5.5

เปอรเซ็นตไทลที ่20 6,281 10.9 8,975 14.4 4,717 5.0 7,691 7.7

เปอรเซ็นตไทลที ่80 8,049 2.8 10,847 3.4 4,998 -1.5 9,234 0.1

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 2,193 14.5 3,659 10.5 1,187 17.6 4,771 10.2

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,678 14.9 2,991 17.0 916 35.0 3,972 19.1

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,477 7.7 4,025 1.0 1,401 8.2 5,356 1.9

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 195.9 223.0 128.4 -23.8 241.8 59.8 142.0 -46.3

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 326.6 337.9 105.3 -59.4 325.7 89.2 229.2 -38.2

อนาคตอันไกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 7,867 16.1 10,647 16.0 4,963 4.1 8,906 9.7

เปอรเซ็นตไทลที ่20 7,321 29.3 9,583 22.2 4,693 4.4 7,710 7.9

เปอรเซ็นตไทลที ่80 8,604 9.9 11,654 11.1 5,207 2.6 10,217 10.7

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 2,319 21.1 3,864 16.7 1,240 22.9 5,099 17.8

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,827 25.1 3,112 21.7 926 36.4 3,956 18.7

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,860 24.3 4,352 9.2 1,531 18.2 6,197 17.9

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 52.8 -13.0 12.6 -92.5 142.1 -6.1 85.7 -67.6

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 91.0 22.0 0.0 -100.0 251.4 46.0 198.2 -46.5

บริหารอางฯแบบท่ัวไป บริหารอางฯเพ่ือจัดการน้ําทวม
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ตารางที่  6-8 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการบริหาร 
    จัดการอางเก็บนํ้า (ตอ) 
 อางเก็บน้ํา ชวงเวลา ปริมาณน้ํา ผลวิเคราะห

ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง

(ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.)

   - สิริกิติ์ ปจจุบนั ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 4,981 7,417 3,719 6,800

เปอรเซ็นตไทลที ่20 3,832 5,691 3,433 5,579

เปอรเซ็นตไทลที ่80 5,965 8,984 3,929 7,940

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 2,275 3,097 1,696 3,797

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,585 2,096 1,167 2,612

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,770 3,824 2,150 4,906

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 129.3 48.7 150.2 70.6

เปอรเซ็นตไทลที ่20 8.3 3.2 58.9 19.4

เปอรเซ็นตไทลที ่80 167.0 76.5 243.7 104.3

อนาคตอันใกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 4,818 -3.3 7,062 -4.8 3,576 -3.9 6,469 -4.9

เปอรเซ็นตไทลที ่20 4,521 18.0 6,292 10.6 3,468 1.0 5,810 4.1

เปอรเซ็นตไทลที ่80 5,161 -13.5 8,057 -10.3 3,689 -6.1 7,421 -6.5

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 2,272 -0.1 2,921 -5.7 1,694 -0.1 3,602 -5.1

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,864 17.7 1,999 -4.6 1,193 2.2 2,946 12.8

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,720 -1.8 3,728 -2.5 2,042 -5.0 4,285 -12.7

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 59.9 -53.7 16.9 -65.3 139.5 -7.1 32.5 -53.9

เปอรเซ็นตไทลที ่20 3.1 -62.5 0.0 -100.0 55.8 -5.3 0.0 -100.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 88.7 -46.9 20.2 -73.6 210.0 -13.8 47.3 -54.6

อนาคตอันไกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 4,931 -1.0 7,503 1.2 3,617 -2.8 6,707 -1.4

เปอรเซ็นตไทลที ่20 4,121 7.5 6,555 15.2 3,456 0.7 5,591 0.2

เปอรเซ็นตไทลที ่80 5,392 -9.6 8,385 -6.7 3,794 -3.5 7,671 -3.4

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 2,269 -0.3 3,223 4.0 1,801 6.2 3,813 0.4

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,672 5.5 2,571 22.7 1,300 11.4 2,696 3.2

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,669 -3.7 3,770 -1.4 2,251 4.7 4,794 -2.3

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 32.9 -74.6 8.7 -82.0 80.6 -46.3 25.9 -63.3

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 -100.0 0.0 -100.0 15.7 -73.4 0.0 -100.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 65.2 -61.0 15.4 -79.8 139.9 -42.6 42.6 -59.1

บริหารอางฯแบบท่ัวไป บริหารอางฯเพ่ือจัดการน้ําทวม
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ตารางที่ 6-8  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการบริหาร 
    จัดการอางเก็บนํ้า (ตอ) 
 อางเก็บน้ํา ชวงเวลา ปริมาณน้ํา ผลวิเคราะห

ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง

(ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.)

2. ภาคกลาง

   -  ปาสักชลสิทธ์ิ ปจจุบนั ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 455 592 109 844

เปอรเซ็นตไทลที ่20 381 219 96 820

เปอรเซ็นตไทลที ่80 577 960 130 960

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 1,005 575 611 852

เปอรเซ็นตไทลที ่20 775 450 454 747

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1,209 715 762 1,041

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 8.4 4.3 21.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.1 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 21.1 2.1 35.7 0.0

อนาคตอันใกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 360 -20.8 930 56.9 116 6.8 947 12.1

เปอรเซ็นตไทลที ่20 343 -10.0 960 339.2 108 13.1 960 17.1

เปอรเซ็นตไทลที ่80 363 -37.0 960 0.0 124 -4.7 960 0.0

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 1,093 8.8 680 18.3 697 14.1 955 12.1

เปอรเซ็นตไทลที ่20 945 21.9 689 53.1 596 31.2 949 27.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1,194 -1.2 715 0.1 806 5.7 974 -6.4

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 1.2 -85.2 0.1 -97.3 6.5 -69.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 0.0 -100.0 0.0 -100.0 8.4 -76.6 0.0 0.0

อนาคตอันไกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 365 -19.8 932 57.3 365 235.0 933 10.5

เปอรเซ็นตไทลที ่20 340 -10.6 960 339.2 340 256.5 960 17.1

เปอรเซ็นตไทลที ่80 379 -34.3 960 0.0 379 191.1 960 0.0

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 1,124 11.9 677 17.9 1,124 84.1 677 -20.5

เปอรเซ็นตไทลที ่20 950 22.6 654 45.5 950 109.3 654 -12.4

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1,245 2.9 714 -0.2 1,245 63.4 714 -31.5

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 0.4 -95.7 0.0 -100.0 0.4 -98.2 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0

บริหารอางฯแบบท่ัวไป บริหารอางฯเพ่ือจัดการน้ําทวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                 6–46                                         รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

 
ตารางที่ 6-8 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการบริหาร 
    จัดการอางเก็บนํ้า (ตอ) 
 
 อางเก็บน้ํา ชวงเวลา ปริมาณน้ํา ผลวิเคราะห

ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง

(ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.)

3. ภาคตะวนัออก

   - หนองปลาไหล ปจจุบนั ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 119 140 89 151

เปอรเซ็นตไทลที ่20 100 95 75 129

เปอรเซ็นตไทลที ่80 135 187 101 179

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 168 57 104 95

เปอรเซ็นตไทลที ่20 118 28 84 81

เปอรเซ็นตไทลที ่80 233 86 127 116

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 2.1 5.5 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 4.0 9.4 0.0 0.0

อนาคตอันใกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 107 -10.2 133 -5.1 85 -4.7 163 8.1

เปอรเซ็นตไทลที ่20 94 -6.1 94 -0.9 80 5.8 150 16.4

เปอรเซ็นตไทลที ่80 123 -9.3 184 -1.7 90 -10.3 182 1.7

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 201 19.5 50 -13.0 106 1.9 102 7.7

เปอรเซ็นตไทลที ่20 120 2.3 29 5.0 97 14.7 92 13.5

เปอรเซ็นตไทลที ่80 241 3.4 79 -7.8 117 -8.1 110 -5.4

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 1.5 -28.3 5.8 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2.5 -38.8 12.9 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0

อนาคตอันไกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 105 -12.2 154 10.0 87 -2.4 166 9.6

เปอรเซ็นตไทลที ่20 78 -22.1 104 9.4 82 9.0 155 20.5

เปอรเซ็นตไทลที ่80 124 -8.7 187 0.0 92 -8.2 183 2.4

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 159 -5.6 76 34.2 110 5.0 105 10.9

เปอรเซ็นตไทลที ่20 120 2.1 62 124.9 102 21.7 99 22.4

เปอรเซ็นตไทลที ่80 212 -8.8 88 1.7 117 -8.0 115 -1.0

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 1.0 -53.5 0.3 -94.5 0.0 0.0 0.1 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1.9 -52.0 0.7 -92.3 0.0 0.0 0.0 0.0

บริหารอางฯแบบท่ัวไป บริหารอางฯเพ่ือจัดการน้ําทวม
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ตารางที่ 6-8 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการบริหาร 
    จัดการอางเก็บนํ้า (ตอ) 
 อางเก็บน้ํา ชวงเวลา ปริมาณน้ํา ผลวิเคราะห

ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง

(ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.)

4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

   - อุบลรัตน ปจจุบนั ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 1,659 2,207 860 2,015

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,509 1,935 788 1,434

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1,812 2,432 911 2,432

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 1,825 702 1,426 1,395

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,297 553 978 892

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,317 816 1,755 1,803

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 0.0 5.3 11.9 2.0

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 3.7 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 0.0 11.3 19.6 0.0

อนาคตอันใกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 1,661 0.1 2,193 -0.6 842 -2.0 1,924 -4.5

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,579 4.6 1,974 2.0 826 4.9 1,717 19.7

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1,779 -1.8 2,432 0.0 865 -5.1 2,192 -9.9

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 1,696 -7.1 703 0.1 1,282 -10.1 1,305 -6.4

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,398 7.7 615 11.2 1,179 20.5 1,102 23.4

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1,886 -18.6 777 -4.8 1,407 -19.8 1,557 -13.6

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 0.0 0.0 6.5 21.3 6.0 -49.9 2.1 7.6

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 0.0 0.0 9.8 -12.9 7.8 -60.3 0.0 0.0

อนาคตอันไกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 1,673 0.8 2,218 0.5 842 -2.0 1,983 -1.6

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,596 5.8 2,085 7.8 796 1.1 1,766 23.2

เปอรเซ็นตไทลที ่80 1,772 -2.2 2,432 0.0 883 -3.0 2,320 -4.6

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 1,806 -1.1 696 -1.0 1,371 -3.9 1,341 -3.9

เปอรเซ็นตไทลที ่20 1,600 23.3 645 16.6 1,201 22.8 1,147 28.5

เปอรเซ็นตไทลที ่80 2,024 -12.6 766 -6.2 1,524 -13.1 1,570 -12.9

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 0.0 0.0 5.3 -0.8 13.3 11.6 1.2 -39.8

เปอรเซ็นตไทลที ่20 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 66.1 0.0 0.0

เปอรเซ็นตไทลที ่80 0.0 0.0 13.2 17.0 18.6 -5.0 0.0 0.0

บริหารอางฯแบบท่ัวไป บริหารอางฯเพ่ือจัดการน้ําทวม
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ตารางที่ 6-8 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการบริหาร 
    จัดการอางเก็บนํ้า (ตอ) 
 อางเก็บน้ํา ชวงเวลา ปริมาณน้ํา ผลวิเคราะห

ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง ฤดูฝน %ผลตาง ฤดูแลง %ผลตาง

(ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.) (ลานลบ.ม.)

5. ภาคใต

   - ปราณบรีุ ปจจุบนั ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 163 252 109 299

เปอรเซ็นตไทลที ่20 60 134 75 170

เปอรเซ็นตไทลที ่80 225 365 145 387

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 271 179 170 269

เปอรเซ็นตไทลที ่20 173 122 103 162

เปอรเซ็นตไทลที ่80 371 205 228 378

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 110.6 57.6 164.2 21.9

เปอรเซ็นตไทลที ่20 51.4 36.8 102.0 7.5

เปอรเซ็นตไทลที ่80 152.1 72.6 220.3 30.4

อนาคตอันใกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 180 10.8 361 43.1 115 5.5 372 24.3

เปอรเซ็นตไทลที ่20 166 178.4 279 109.0 105 39.7 321 89.5

เปอรเซ็นตไทลที ่80 204 -9.5 430 17.8 124 -14.3 419 8.2

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 296 9.2 237 32.5 223 31.1 309 15.1

เปอรเซ็นตไทลที ่20 257 48.8 160 31.8 203 97.2 268 64.9

เปอรเซ็นตไทลที ่80 329 -11.2 320 56.4 252 10.5 338 -10.6

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 38.3 -65.4 59.9 4.1 67.1 -59.1 18.8 -13.8

เปอรเซ็นตไทลที ่20 26.5 -48.5 34.1 -7.4 45.2 -55.7 4.5 -40.1

เปอรเซ็นตไทลที ่80 46.8 -69.3 87.6 20.7 83.5 -62.1 36.4 19.7

อนาคตอันไกล ปริมาณน้ําเก็บกัก คาเฉล่ีย 177 8.9 425 68.5 123 12.1 407 36.3

เปอรเซ็นตไทลที ่20 162 171.7 396 196.2 110 47.0 365 115.1

เปอรเซ็นตไทลที ่80 206 -8.6 487 33.3 137 -5.3 453 17.1

ปริมาณน้ําปลอย คาเฉล่ีย 294 8.5 301 68.5 255 50.1 337 25.6

เปอรเซ็นตไทลที ่20 266 53.4 237 94.7 227 120.5 294 81.2

เปอรเซ็นตไทลที ่80 329 -11.3 362 77.1 275 20.6 381 0.9

ปริมาณน้ําขาดแคลน คาเฉล่ีย 38.0 -65.6 66.5 15.5 59.8 -63.6 15.7 -28.2

เปอรเซ็นตไทลที ่20 23.9 -53.6 39.5 7.4 45.4 -55.5 1.8 -76.8

เปอรเซ็นตไทลที ่80 55.3 -63.6 88.0 21.1 76.1 -65.5 22.4 -26.3

บริหารอางฯแบบท่ัวไป บริหารอางฯเพ่ือจัดการน้ําทวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                 6–49                                         รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

 

 
        ก) บรหิารแบบทั่วไปของเขื่อนภูมิพล               ข)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนภูมิพล 

 
 ค) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนสิริกิต์ิ                 ง)  บรหิารเพื่อจดัการน้ําทวมของเขื่อนสิริกิต์ิ 
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     จ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ      ฉ) บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 
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ช) บริหารแบบทั่วไปของอางเก็บน้ําหนองปลาไหล   ซ) บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของอางเก็บน้ําหนอง 
        ปลาไหล 

 รูปที่ 6-23 เปรียบเทียบปริมาณน้ําเก็บกักของอางเก็บนํ้าในปจจุบัน อนาคตอันใกล  
    และอนาคตอันไกล 
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     ฌ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนอุบลรัตน             ญ)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนอุบลรัตน 
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 ฎ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนปราณบุรี      ฏ)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของปราณบุรี 

 รูปที่ 6-23 เปรียบเทียบปริมาณน้ําเก็บกักของอางเก็บนํ้าในปจจุบัน อนาคตอันใกล  
    และอนาคตอันไกล (ตอ) 
 

 
      ก) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนภูมิพล     ข)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนภูมิพล 

 
 ค) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนสิริกิต์ิ                ง)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนสิริกิต์ิ 

 รูปที่ 6-24 เปรียบเทียบปริมาณน้ําปลอยของอางเก็บนํ้าในปจจุบนั อนาคตอันใกล  
    และอนาคตอันไกล 
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จ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ           ฉ) บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 
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ช) บริหารแบบทั่วไปของอางเก็บน้ําหนองปลาไหล   ซ) บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของอางเก็บน้ําหนอง
        ปลาไหล 
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     ฌ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนอุบลรัตน              ญ)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนอุบลรัตน 
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 ฎ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนปราณบุรี     ฏ)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของปราณบุรี 

 รูปที่ 6-24 เปรียบเทียบปริมาณน้ําปลอยของอางเก็บนํ้าในปจจุบนั อนาคตอันใกล  
    และอนาคตอันไกล (ตอ)  
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   3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
    ตอการบริหารอางเก็บนํ้า 
   จากการจําลองสภาพการบริหารอางฯ ทั้ง 2 เง่ือนไข คือ การบริหารอางฯแบบทั่วไป 
และการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวม จะเห็นไดวา ในชวงตนฤดูฝน การบริหารอางฯแบบทั่วไป
มีการเก็บกักนํ้าสูงกวาการบริหารอางฯเพ่ือจัดการน้ําทวม มีการปลอยนํ้ามากกวา และขาดแคลน
นํ้านอยกวา ในชวงตนฤดูแลง การบริหารอางฯแบบทั่วไปมีปริมาณน้ําเก็บกักสูงกวา มีการปลอย
นํ้านอยกวา และมีการขาดแคลนน้ํานอยกวา ทั้งน้ีการบริหารอางฯแบบทั่วไปไดคํานึงถึงปริมาณ
น้ําตนทุน และปริมาณน้ําปลอยที่สอดคลองกับความตองการดานทายนํ้าตามความนาจะเปนที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต ซ่ึงการบริหารอางฯดวยวิธีน้ีสามารถจัดสรรนํ้าตามปริมาณนํ้าตนทุนที่เหมาะสม 
และลดความขาดแคลนน้ําได สําหรับการบริหารอางฯ เพ่ือจัดการนํ้าทวมมีวัตถุประสงคเพ่ือเรง
ระบายนํ้าจากอางฯในชวงฤดูแลง เพ่ือใหอางฯมีปริมาตรเหลือมากเพียงพอที่จะเก็บนํ้าในฤดูฝน 
แตอยางไรก็ตามการบริหารดวยวิธีดังกลาวจะดําเนินการไดดีในปที่นํ้ามากเพียงเทาน้ัน แตเม่ือ
คํานึงถึงการบริหารอางฯในปนํ้าอ่ืนๆ หรือในระยะยาวอาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ําไดทั้งฤดู
ฝน และฤดูแลง โดยในฤดูแลงถัดไปอาจมีความรุนแรงกวาเดิม 

   สําหรับการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวา ในอนาคต
อันใกล การบริหารอางฯของเขื่อนภูมิพล แบบทั่วไป ในฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนน้ําเฉลี่ยสูงขึ้น  
สวนในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนเฉลี่ยนอยลง  ในขณะท่ีการบริหารอางฯเพ่ือจัดการนํ้าทวมใน
ฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนสูงขึ้น เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าไหลเขาอางฯนอยลง ประกอลกับมีการ
ปลอยนํ้าในฤดูแลงมาก สวนในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนลดลงเนื่องจากมีการปลอยนํ้ามากขึ้น  
สวนในอนาคตอันไกล การบริหารอางฯแบบทั่วไปในฤดูฝนมีแนวโนมขาดแคลนเฉลี่ยลดลง  สวน
ในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนเฉลี่ยนอยลง ในขณะที่การบริหารอางฯ เพ่ือจัดการนํ้าทวมในฤดูฝน
มีแนวโนมลดลง สวนในฤดูแลงมีแนวโนมขาดแคลนลดลง ตามลําดับ เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าไหล
เขาอางฯมากขึ้น 
 
6.5   สรุปเน้ือหา 
         มาตรการประเมินผลกระทบ การสอบถามชุมชนตอทางออก และขอเสนอในการ
ปรับตัวในแตละโครงการจะมีความแตกตางตามสภาพภูมิประเทศและศักยภาพทรัพยากรในแตละ
พ้ืนที่ จากกรณีตัวอยางที่เสนอ พอสรุปโดยสังเขปไดดังน้ี 

         โครงการชลประทานพลายชุมพล (เปนโครงการชลประทานเต็มรูปแบบ) ไดรับ
ผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึ้น และปริมาณฝนในชวง
อนาคตอันใกลมีแนวโนมลดลง และมีความแตกตางระหวางฤดูฝนและฤดูแลง การปรับตัวในชวงป
นํ้าแลง จําตองหาแหลงนํ้าสํารองเพ่ิมและการใชนํ้าบาดาลมาชวย ซ่ึงก็จะสงผลตอการลดของระดับ
นํ้าใตดินในชวงดังกลาว    
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         โครงการชลประทานวังบัว (เปนโครงการชลประทานไมเต็มรูปแบบ) จะไดรับ
ผลกระทบเน่ืองจากการจัดสรรนํ้าจากแมนํ้าปงมีโอกาสลดลงในชวงน้ํานอยจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง จําตองพิจารณาหาแหลงเก็บกักสํารอง การปรับระบบใหนํ้าเปนเวรน้ํา ชวยในชวงป
นํ้าแลง   

         การประเมินผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจะทําใหโครงการบรรเทาน้ํา
ทวมเมืองสุโขทัยลดประสิทธิผลลงเนื่องจากอัตราไหลน้ําหลากมีแนวโนมสูงขึ้น จึงควรมีมาตราการ
ปรับตัวเสริม โดยมีแผนที่เสี่ยงภัย ระบบเตือนภัยและทางระบายน้ําลน พรอม ทางนํ้าหลาก
เพ่ิมเติม ในชวงน้ําหลากในอนาคต 

         กรณีการศึกษาปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าจากเขื่อนเปนอีกมาตรการปรับตัวหนึ่งที่
อาจนํามาใช โดยอาศัยเหตุการณนํ้าทวม ๒๐๑๑ มาเปนตัวอยาง เพ่ือลดภาระการปลอยนํ้าในชวง
นํ้าหลาก ซ่ึงจะมีสวนชวยลดภาวะน้ําทวมในพื้นที่ใตเขื่อนไดอีกทางหนึ่ง (แตก็สรางโอกาสเกิด
ภาวะแลงในปถัดไปดวยเชนกัน) 
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บทที่ 7 
การวางแผนดานน้ําตอไปในอนาคต 

 
  บทน้ีนําเสนอแนวคิดใหมในการวางแผนดานนํ้าในอนาคต โดยนําแนวคิดของ การ
วางแผนแบบหลายภาพฉาย การจัดการความเส่ียง ความยั่งยืน (resilience) และ ความม่ันคงดาน
นํ้ามาประกอบการวางแผน นอกจากน้ียังไดเสนอขอมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคต (ภายใต AR5 
ป2014)  การประเมินผลประโยชนและเสียหายเปนมูลคาทางเศรษฐกิจประกอบ 
 
7.1   ข้ันตอนการวางแผนดานนํ้าที่ผานมา 
  ในการวางแผนดานน้ําจะเปนการพิจารณาโครงการอยางมีระบบ เ ร่ิมจาก
วัตถุประสงคของโครงการ การพิจารณาแนวทางเลือก การประเมินทางเลือก จะตัดสินใจคัดเลือก 
และดําเนินงาน  การดําเนินงานจะเปนการออกแบบโครงการทุกอยาง  (ยกเวนการออกแบบ
โครงสรางในรายละเอียด) เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจเดินหนา หรือ ยกเลิกโครงการ ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่สําคัญ โดยเฉพาะโครงการดานนํ้าซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทั้งทางกายภาพและการกําหนด
ดานเศรษฐกิจ ในแตละโครงการ 
 

       การวางแผนดานน้ําจะมีการดําเนินการในหลายระดับ ตั้งแตระดับประเทศ(มหภาค) 
ภูมิภาค(ลุมนํ้า) จังหวัด ลุมนํ้ายอย ตําบล และชุมชน ในระดับประเทศ จะเร่ิมจากการกําหนด
เปาหมายในการวางแผนในภาพรวม เชน สงออก การผลิตอาหาร พลังงานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัยเปนตน จากน้ันจึงนําทรัพยกรน้ํามาเปนปจจัยนําเขา วาตองมีเทาไรจึง
เพียงพอ และในวางแผนในหลายประเทศมักจะเปนงานที่เก่ียวของกับหลายหนวยงานซึ่งจะตองมี
การประสานงาน กําหนดวิธีการรวมเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบรวมกันได  เชนเดียวกับ การ
วางแผนในระดับลุมนํ้าหรือจังหวัด ก็จะเปนการประสานงานวางแผนระหวางหนวยงานตางๆ 
เพ่ือใหเกิดกลยุทธรวม การถายทอดปจจัย สูเปาหมายการพัฒนาในพื้นที่น้ันๆได จากน้ันจึงเปน
การวางแผนระดับแผนงาน และโครงการเพ่ือการตัดสินใจตอไป โดยคํานึงถึงประสิทธิผลของการ
จัดการนํ้าตอเปาหมายการพัฒนา  ในการประเมิน กลยุทธ แผนงาน มักจะใชปจจัยดาน
เศรษฐศาสตร สังคม เปนเกณฑพิจารณา เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาในพื้นที่ได เชน การลงทุนดาน
ทรัพยากรนํ้าจะทําใหเกิดผลิตภัณฑสงออก หรือ ตอบการบริโภคในประเทศไดเทาไร  หรือ ชวย
ลดความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยไดเทาไร เปนตน 
 

         การวางแผนระดับโครงการ อาจมีไดหลายระดับ โดยอาจเริ่มจากการศึกษาเบื้องตน 
(reconnaissance) เพ่ือรวบรวมขอมูลและตัดโครงการหรือกิจกรรมที่ไมจําเปนออก  กอนจะ
ดําเนินการในขั้นตอน prefeasibility หรือ feasibility ตอไป   การดําเนินการเปนระดับ เพ่ือ
พยายามลดคาใชจายในการศึกษา โดยการตัดงานบางงานที่คาดวาไมเก่ียวของออก   ใน
การศึกษาในระดับความเปนไปได จําเปนตองมีการออกแบบโครงสรางในรายละเอียดเพ่ือให
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สามารถประมาณราคาคากอสรางไดถูกตอง  เน้ือหาในการศึกษาความเปนไปไดประกอบดวย  
การกําหนดวัตถุประสงค การวางแผนการศึกษา  การคาดการณในการวางแผน (ลวงหนาไปก่ีป)  
การกําหนดโครงการ และการประเมินโครงการ ซ่ึงอาจรวมการประเมินดานสิ่งแวดลอมในระหวาง
วางแผนดวย (Ray K. Linskley, J.B. Franzini, 1979; David K. Todd, et. al., 2009) 
 

              

1. การกําหนดปญหา  2. การกําหนดวัตถุประสงค  
3. การกําหนด
องคประกอบ 

- การลดของระดับน้ํา 
- การทรุดตัวแผนดิน 
- น้ําเค็มรุกลํ้า 

 - การหาน้ําดวยตนทุนต่ํา 
- ขอจํากัดดานสังคมและเศรษฐกิจ 
- การบริหารแหลงน้ํา 

 - ตําแหนงและชวงเวลาสูบน้ํา 
- การเติมน้ํา 
- กฎหมาย, การติดตาม 
- องคกร การเงิน 

 
 

4. ขออนุมติ
ดําเนินการ 

 
5. กําหนดเปาหมาย 

การสํารวจ 
 

6. คัดเลือกขอบเขต 
การสํารวจ 

  - เตรียมเอกสารเพ่ือประชุม 
- ทางเลือกการจัดการ 

(ทางเลือกใช/ไมใช โครงสราง) 
- สรุปแผนท่ีจะดําเนินการ 

 - พิจารณาพ้ืนท่ีศึกษา 
- ตารางเวลาศึกษา 
- ระดับการศึกษา 

(เบ้ืองตน, ความเปนไปได) 

 
 

7. จัดทําแผนการศึกษา  8. จัดตั้งทีมงาน  
9. เร่ิมทําการ 
ศึกษาสํารวจ 

- กําหนดส่ิงท่ีตองทําเพ่ือบรรลุ 
- ขอมูลท่ีมี 
- ขอมูลท่ีตองสํารวจเพิ่ม 
- จัดทําผังและตารางทํางาน 

 วิศวกร, เศรษฐกร, 
นักอุทกธรณี นักกฏหมาย 
ฯลฯ 

  

 
รูปที่ 7-1 ขั้นตอนการเตรียมการศึกษา 
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1. คาดการณความ
ตองการใชนํ้าในอนาคต 

 2. สํารวจนํ้าผิวดินและใตดิน  3. ประเมินศกัยภาพ 

การใชน้ําปจจุบัน / อนาคต 
(ชลประทาน, อุปโภคบริโภค, 
อุตสาหกรรม) 

 สํารวจทางฟสิกสและเจาะทดสอบ  - ปริมาณใหน้ําในพ้ืนท่ี 
- โอกาสการนําน้ําจากนอก
พ้ืนท่ี 

 
 

4. สํารวจแหลงนํ้า 
ที่ใชอยู 

 5. เงื่อนไขขอบเขตแองนํ้า  
6. พิจารณาดานกฎหมาย/

องคกร 

- บัญชีแหลงน้ํา 
- โอกาสปรับปรุงแหลงน้ํา
ปจจุบัน 

 ปริมาณคุณภาพของน้ําใตดิน 
(น้ําเขา ออก) 

 - สิทธิการใชน้ํา การใชน้ําจาก
แหลงน้ําท่ีมี 
- กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา 
- ผูอนุมัติและหนวยงาน 

 
 

7. ทางเลือกในการจัดการแหลงนํ้า  8. สรุปและรายงานผล 

จัดทําแผนทางเลือกท้ังในแงกายภาพและคาใชจาย 
กายภาพ: รูปแบบและชวงเวลาผูใชน้ํา 

การนําน้ําจากนอกพ้ืนท่ี 
การควบคุมระดับน้ําใตดิน 

คาใชจาย: ตนทุนผลประโยชน 
ความเปนไปไดทางการเงิน 

 รายงานสรุปผลการศึกษา  
โดยพิจารณาจากทางเลือกตางๆ 
ตองการทางเลือกท่ีเปนไปในทั้งดาน
กายภาพและการเงิน 

 
รูปที่ 7-2 ขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได 

 
 
              การวางแผนในการจัดการภัยพิบัติ  (แบงประเภทพิบัติภัยตามรูปที่ 7-3) จะยึดวงจร
การจัดการภัยพิบัติ (disaster management cycle) โดยจะออกแบบใหเกิดกิจกรรมในแตละชวงให
ครบวงจร 2P2R ตั้งแตการเตรียมการ(preparedness) การรับภัย (response) การแกไข
(recovery) และการวางแผนปองกัน (preventive mitigation) ดังรูปที่ 7-4 เพ่ือการปองกัน และลด
ความเสียหายเม่ือเกิดวิบัติภัยขึ้น 
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รูปที่ 7-3  ตัวอยางวิบัติภัยตามประเภทตางๆ  (ที่มา:CDEEP, 2007) 

 

 
รูปที่  7-4  วงจรการบริหารพิบัติภัย  (ที่มา: Das Gupta, 2013) 

 
7.2  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวโนมในอนาคตของไทย 
  การศึกษาปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดในบริบท AR5 เปนการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะความรุนแรงของฝนจากดัชนีปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุด โดยการวิเคราะห
แบงออกเปนสองสวนหลัก กลาวคือ สวนที่หน่ึงเปนการศึกษาปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดใน
ชวงเวลาปจจุบัน (ค.ศ. 1979-2006) เพ่ือทําการเปรียบเทียบผลที่ไดระหวางแบบจําลอง MRI-
AGCM 3.1S (AR4 ชุดป 2009) และแบบจําลอง MRI-AGCM 3.2S (AR5 ชุดป 2014) โดยทําการ
วิเคราะหและเปรียบเทียบปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดในเชิงพ้ืนที่และเวลา และการแจกแจง
ความนาจะเปนของดัชนีปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุด 
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  การวิเคราะหสวนที่สองเปนการศึกษาสภาวะความรุนแรงของฝนที่เปลี่ยนแปลงไป
ในชวงอนาคต ซ่ึงแบงออกเปน ชวงอนาคตอันใกล (ค.ศ. 2015-2039) และชวงอนาคตอันไกล 
(ค.ศ. 2075-2099) โดยทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดในเชิงพ้ืนที่
และเวลา และสรุปการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดในระดับลุมนํ้าของประเทศไทย 
 
7.3 ดัชนีปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ใชในการศึกษาวางแผน     
  การประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาวะความรุนแรงของภูมิอากาศใน
ประเทศไทย ไดใชดัชนีปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุด (Extreme Precipitation Indices) จํานวน 8 
ดัชนี ดังแสดงในตารางที่ 7-1  ซ่ึงดัชนีทั้งหมดคํานวณจากขอมูลอนุกรมรายวันของฝนจาก
แบบจําลองภูมิอากาศโลกของแตละกริด เพ่ือแสดงถึงจํานวนเหตุการณดังกลาวในคาบเวลาหนึ่งป 
(annual time scale) นอกจากนี้ยังไดคํานวณดัชนีดังกลาวเพ่ิมในชวงฤดูฝน (พฤษภาคม – 
ตุลาคม) และฤดูแลง (พฤศจิกายน – ธันวาคม) เพ่ือวิเคราะหลักษณะและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของทั้งสองดัชนีตามฤดูกาล  (สุจริต และคณะ, 2558) 
 
ตารางที่ 7-1 ดัชนีปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ใชในการศึกษา 

 
• จํานวนวันที่ฝนไมตกและจํานวนวันที่ฝนตกอยางตอเน่ือง เปนดัชนีที่บงชี้ถึงระยะเวลาที่

ยาวนานที่สุดที่ฝนไมตกและฝนตกอยางตอเน่ือง มักใชในการประเมินความแหงแลงและ
เปยกชุมที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งป  

• จํานวนวันที่ฝนตกหนักและหนักมาก (Number of heavy and very heavy rainfall days: 
R10 and R20) 

 

  เปนดัชนีฝนซึ่งแสดงถึงระยะเวลาที่ฝนตกอยางนอย 10 มิลลิเมตร ขึ้นไปอยาง
ตอเน่ือง และในกรณีของฝนที่ตกหนักมาก จะพิจารณาที่ปริมาณฝนอยางนอย 20 มิลลิเมตร ขึ้นไป 
ดัชนีฝนทั้งสองนี้จะใชในการประเมินสภาวะของความชุมชื้นและเปนแหลงขอมูลในการชวย
ประเมินความเสี่ยงเบื้องตนของการเกิดอุทกภัยได 
 

ดัชนีฝน คํานิยาม หนวย 
CDD Maximum number of consecutive dry days 

(Rday < 1 mm) 
Days 

CWD Maximum number of consecutive wet 
days (Rday ≥ 1 mm) 

Days 

Rx1Day Maximum 1-day rainfall amount  mm 
Rx5Day Maximum 5-day rainfall amount mm 
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• ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 1 วัน และ 5 วัน (Maximum 1-day and 5-days precipitation: 
Rx1Day and Rx5Day) 

 

  เปนดัชนีปริมาณฝนสะสมสูงสุดซ่ึงนิยมใชในงานดานอุตุนิยมวิทยาเพ่ือประเมินความ
รุนแรงของฝน มีหนวยเปน มิลลิเมตร 
 

• ดัชนีความเขมฝนรายวัน (Simple Daily Intensity Index: SDII) 
• ใชวัดปริมาณความเขมของฝน มีหนวยคือ มิลลิเมตรตอวันที่ฝนตกตอป (mm/wet days) 

ดัชนีน้ีใชเปนตัวชี้วัดความรุนแรงของปริมาณฝนที่เกิดขึ้นไดเชนกัน 
• สัดสวนของปริมาณฝนที่เปอรเซ็นไทลที่ 95 (R95T) 
 

  เปนดัชนีฝนซึ่งคํานวณสัดสวนของปริมาณฝนที่อยูในระดับมากกวารอยละ 95 ของ
ฝนรายวันทั้งหมดตอป เพ่ือใชในการพิจารณาปริมาณความรุนแรงและความเขมของฝน 
 
 7.3.1 การวิเคราะหดัชนี RX1Day และ RX5Day 
  จากรูปที่ 7-5  ผลการจําลองดัชนีฝนสุดขีด Rx1Day ในอนาคตอันใกล (Near 
Future) จากแบบจําลอง AR4 น้ันมีแนวโนมลดลงประมาณรอยละ 14 – 32 จากปจจุบันเปนสวน
ใหญของพื้นที่ตอนกลางของลุมนํ้ายมและนาน ลุมนํ้ากก และลุมนํ้าโขงบริเวณภาคเหนือ ลดลง
รอยละ 2 – 14 ของพื้นที่สวนใหญของลุมนํ้าเจาพระยาตอนบน ลุมนํ้าชีและมูลตอนกลาง และจะ
เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 17 – 34 บริเวณตะวันตกของลุมนํ้าปง ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้าโขงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 34 – 70 บริเวณลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง และ
ลุมนํ้าชายฝงภาคตะวันออก ปริมาณฝนสะสมสูงสุดหน่ึงวันจะเพ่ิมขึ้นมากที่สุดกวารอยละ 116 – 
145 ในพ้ืนที่ลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าเพชรบุรี ลุมนํ้าประจวบคีรีขันธ และลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก 
ในกรณีของแบบจําลอง AR5 คาของ RX1Day จะมีแนวโนมสวนทางกับฝนแบบจําลอง AR4 
อยางชัดเจน โดยปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นในพื้นที่สวนใหญของประเทศไทย ตั้งแตรอยละ 25 – 50 ใน
พ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยาตอนบน โขง-ชี – มูล  ตามลําดับ และกวารอยละ 50 – 225 ในพ้ืนที่ลุมนํ้า
สาละวิน ปง แมกลอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ลุมนํ้าตาป ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก แตจะลดลงรอยละ 5 – 46 ในพ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยา
ตอนลาง และลุมนํ้าชายฝงภาคตะวันออก 
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a) b) c) 
 

รูปที่ 7-5   ผลตางการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน RX1Day (Max 1-Day rainfall) ใน 
  อนาคตอันใกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI – AGCM 
  3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   
 

a) b) c) 
 

รูปที่ 7-6   ผลตางการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน RX1Day (Max 1-Day rainfall) ใน 
  อนาคตอันไกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI – AGCM  
  3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   
 

  จากรูปที่ 7-6 เปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของดัชนีฝนสุดขีด RX1Day ในชวง
อนาคตอันไกล (Far Future) จากแบบจําลอง AR4 น้ันมีแนวโนมลดลงรอยละ 28 – 48 จาก
ปจจุบันในสวนใหญของลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าเพชรบุรี และลุมนํ้าประจวบคีรีขันธ ลุมนํ้าบางปะกง 
ตอนใตของลุมนํ้าปาสัก และบางสวนของลุมนํ้ามูล ดัชนี RX1Day จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 - 37 ใน
พ้ืนที่ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าโตนเลสาป ตอนใตของลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าชายฝงทะเล
ตะวันออก สวนแบบจําลอง AR5 พบวาดัชนี RX1Day มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2 - 10 ในลุมนํ้า
สาละวัน ลุมนํ้าปง วัง ยม นาน ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าฝงทะเลตะวันออก รวมถึงบริเวณภาคใต ไดแก 
ลุมนํ้าประจวบคีรีขันธ ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก และเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 36 – 55 ในทางตะวันออก
ของลุมนํ้าโขง ชี และมูล 
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a) b) c) 
 

รูปที่ 7-7  ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน RX5Day (Max 5-Day  
  rainfall) ในอนาคตอันใกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI –  
  AGCM 3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   
  ในรูปที่ 7-7 แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีฝนสุดขีด RX5Day ในชวง
อนาคตอันใกล (Near Future) จากแบบจําลอง AR4 พบวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากปจจุบันรอยละ 
18 – 30 ในพ้ืนที่ตอนเหนือของลุมนํ้าสาละวิน ปง วัง ยม และ นาน ลุมนํ้าโขง ชี และมูล รวมถึง
บางสวนของลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุมนํ้าปตตานี และ
ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก พ้ืนที่ตอนกลางจรดตอนลางลุมนํ้ายม ตอนเหนือของลุมนํ้าแมกลอง ลุม
น้ําเจาพระยาตอนลาง ลุมนํ้าบางปะกง ละลุมนํ้าปราจีนบุรี คา RX5Day จะลดลงรอยละ 20 – 47 
และลดลงเล็กนอย (รอยละ1 – 7) ในพ้ืนที่สวนใหญของลุมนํ้าปง ตอนเหนือของลุมนํ้าสาละวิน ลุม
นํ้านาน และลุมนํ้าโขง ในกรณีของแบบจําลอง AR5 ทุกลุมนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคตะวันตก  และพ้ืนที่สวนใหญของภาคใต  ยกเวนลุม นํ้า
ประจวบคีรีขันธ บริเวณลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกและตะวันตก และลุมนํ้าปตตานี ที่ RX5day จะ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 2 – 25 จนถึงรอยละ 55 – 159   
 

  ในรูปที่ 7-8 แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีฝนสุดขีด RX5Day ในชวง
อนาคตอันไกล (Far Future) จากแบบจําลอง AR4 พบวามีแนวโนมลดลงรอยละ 10 - 18 จาก
ปจจุบันในพื้นที่บางสวนของทุกๆลุมนํ้าในภาคเหนือ และจะลดลงมากถึงรอยละ 40 - 62 ในลุมนํ้า
แมกลอง ลุมนํ้าเพชรบุรี ลุมนํ้าประจวบคีรีขันธ ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก และลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลา สวนผลการจําลองดวยฝนจากแบบจําลอง AR5 พบวาดัชนี RX5Days  มีแนวโนม
ใกลเคียงกับแบบจําลอง AR4 แตในพ้ืนที่ลุมนํ้าเพชรบุรี และลุมนํ้าประจวบคีรีขันธ ดัชนี 
RX5Days มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 23 - 38 จากปจจุบัน 
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a) b) c) 
 

รูปที่ 7-8  ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน RX5Day (Max 5-Day 
  rainfall) ในอนาคตอันไกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI – 
  AGCM 3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   
 
 7.3.2 การวิเคราะหดัชนี CDD และ CWD 
  ดัชนี CDD (Maximum Consecutive Dry Days) และ CWD (Maximum 
Consecutive Wet Days) เปนดัชนีซ่ึงมีความสําคัญและมีการนําไปใชเปนขอมูลซ่ึงนักอุตุและอุทก
วิทยาตางใชเปนดัชนีชี้วัดความแหงแลงและความชุมชื้นอยูเสมอๆ  
 

   ในการศึกษาเปรียบเทียบดัชนี CDD ดวยแบบจําลอง AR4 และ AR5 ในชวงอนาคต
อันใกล (Near Future) จากรูปที่ 7-8 ถึง 7-11 ในอนาคตอันใกล สรุปสภาพโดยรวมพบวา จํานวน
วันฝนทิ้งชวงสูงสุดไดลดลงถึงเพ่ิมขึ้นเล็กนอย (รอยละ -2 – 9 ) ในพ้ืนที่ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้าแม
กลอง ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง และรอยตอของลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าชีและมูล ลดลงรอยละ 
14 – 22 ในตอนใตของลุมนํ้าปง วัง ยม และสวนใหญของลุมนํ้านาน  และจะลดลงมากกวารอยละ 
30 – 45 ในพ้ืนที่ลุมนํ้ากก โขง ตอนบนของลุมนํ้าปง ลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง และกลุมลุมนํ้าหลัก
ของภาคใต ไดแก ลุมนํ้าชายฝงตะวันออก ตะวันตก ลุมนํ้าตาป ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุมนํ้า
ปตตานี ในกรณีของแบบจําลอง AR5 จํานวนวันฝนทิ้งชวงจะลดลงนอยกวาและกินพ้ืนที่
กวางขวางกวาเม่ือเทียบกับแบบจําลอง AR4 ไดแก พ้ืนที่ลุมนํ้าสาละวิน ตอนเหนือของลุมนํ้าแม
กลอง ตอนใตของลุมนํ้าปง ยม และนาน ลุมนํ้าสะแกกรัง ตอนเหนือของลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้า
ปราจีนบุรี และลุมนํ้ามูล โดยจํานวนวันฝนทิ้งชวงสูงสุดจะลดลงถึงเพ่ิมขึ้นเล็กนอย (รอยละ -5 - 3) 
จากปจจุบัน พ้ืนที่ซ่ึงลดลงมากที่สุด คือ ลุมน้ําปตตานี และลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก โดยจะลดลง
มากกวารอยละ 39 – 46  
 

  การศึกษาเปรียบเทียบดัชนี CDD ดวยแบบจําลองฝน AR4 ในชวงอนาคตอันไกล 
พบวาจํานวนวันฝนแลงสะสมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 33 – 70 ในพ้ืนที่ลุมนํ้าสาละวิน ตอนเหนือ
ของลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง ลุมนํ้าเพชรบุรี ลุมนํ้าประจวบคีรีขันธ ตอน
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เหนือของลุมนํ้าตาป และลุมนํ้าปตตานี ในทางตรงกันขามพ้ืนที่ซ่ึงดัชนี CDD มีแนวโนมลดลงรอย
ละ 18 – 28 จากปจจุบัน ไดแก ตอนเหนือของลุมนํ้ายมและลุมนํ้านาน ลุมนํ้าเจาพระยา สะแกกรัง 
และทาจีน  รวมถึงพ้ืนที่บางสวนของลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามูล ในกรณีของแบบจําลองฝน AR5 พบวา
ภาพรวมมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แตการเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนในลุม
นํ้าแมกลอง ลุมนํ้าชายฝงทะเลภาคตะวันออก และลุมนํ้าปตตานี ซ่ึงมีแนวโนมวาคาดัชนี CDD จะ
เพ่ิมขึ้น ไดถึงรอยละ 46 – 61 จากปจจุบัน   
 

 

a) b) c) 
 

รูปที่ 7-8  ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน CDD (Consecutive Dry 
  Days) ในอนาคตอันใกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI – 
  AGCM 3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7-9  ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน CDD (Consecutive Dry 
  Days) ในอนาคตอันไกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI – 
  AGCM 3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   

 

a) b) c) 
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a) b) c) 
 

รูปที่ 7-10  ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน CWD (Consecutive Wet 
  Days) ในอนาคตอันใกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI – 
  AGCM 3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   
 
 

a) b) c) 
 

 

รูปที่7-11  ผลตางเปรียบเทียบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของดัชนีฝน CWD (Consecutive Wet 
  Days) ในอนาคตอันไกล ระหวาง a) ฝนสังเกตการณ b) ฝนจากแบบจําลอง MRI – 
  AGCM 3.1S และ c) MRI – AGCM 3.2S   
 
  สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบดัชนี CWD ในอนาคตอันใกล ของฝนแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลก AR4 และ AR5 พบวา จากรูป b) คา CWD ของแบบจําลอง AR4 จะลดลงรอยละ 
29 – 38 เทียบกับปจจุบัน ในพ้ืนที่ตอนบนของลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้าเจาพระยาตอนบน ลุมนํ้าแม
กลอง ลุมนํ้าโขง และกลุมลุมนํ้าในภาคใต เชน ลุมนํ้าประจวบฯ ลุมนํ้าตาป ลุมนํ้าภาคใตฝง
ตะวันตกและตะวันออก ลดลงรอยละ 14 – 19 ในตอนกลางของลุมนํ้ายม และพ้ืนที่ลุมน้ําภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และลุมนํ้าภาคตะวันออก ขณะที่พ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางจะมีคา CWD 
เพ่ิมขึ้นสูงสุดรอยละ 19 – 42 
  สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบดัชนี CWD ในอนาคตอันไกล ของฝนแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลก AR4 พบวามีแนวโนมลดลงรอยละ 32 - 45 ในพ้ืนที่สวนใหญของลุมนํ้าในภาค
ตะวันตกและภาคใตของประเทศไทย แตจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 31 – 50 ในพ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยา
ตอนลาง และทางตะวันออกของลุมนํ้าโขง ชี และมูล ในกรณีของแบบจําลองฝน AR5 พบวา 
แนวโนมของการลดลงและเพ่ิมขึ้นไมแตกตางกับของ AR4 มากนัก โดย CWD จะลดลงรอยละ 15 
– 52 ในพ้ืนที่สวนใหญของลุมนํ้าในภาคตะวันตกและภาคใตของประเทศไทย 
 
7.4 แนวคิดใหมของการวางแผนดานนํ้า 
         ในการวางแผนระดับประเทศ ในชวงหลังน้ี องคกรระหวางประเทศมีการกําหนด
หัวขอใหแตละประเทศคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development) และกําหนด
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง คศ 2015 (ตามตารางที่ 7-2, สนช 2558) ซ่ึงประเทศไทยก็นํา
กรอบแนวคิดดังกลาวมากําหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 นอกจากน้ีทางดานพิบัติภัย
เอง  จากเหตุการณวิบัติภัยที่เกิดขึ้นหลังป 1970 ไดมีการประชุมระดับนานาชาติเพ่ือกําหนดกรอบ
นโยบายรับมือ (เชน Hyogo Framework for Action) เพ่ือใหประเทศตางๆนําไปปฏิบัติลดความ
เสียหายจากภัยพิบัติ  ขอเสนอแนะที่สรุปไดดังน้ี 

1) ควรใหครูนักเรียนเขารวมกิจกรรมลดความเสี่ยง 
2) เคารพในกระบวนการทองที่ในการรวมวางแผน และมีความเปนเจาของแนวคิด 
3) ใหอํานาจการตัดสินใจประเด็นทางสังคมใหกับพ้ืนที่ และความชอบธรรมตอคําม่ัน 
4) ใหความรูทั้งดานเทคนิคและสังคมเพื่อแกปญหา 
5) กอใหเกิดรายไดจากการฝกอบรมเทคนิดเบื้องตน 
6) รวมการวางแผนและกิจกรรมกลุมไวที่ระดับทองถิ่น (การปลูกปา การขุดลอกทางน้ํา) 

และระดับเมือง (การวางแผนฉุกเฉิน  การซอมรับมือ) 
7) ดําเนินการมาตรการบรรเทาหลายๆแบบ เพือแสดงใหชุมชนเลือกความเปนไปไดเอง 
8) อบรมและใหเคร่ีองมือกับกลุมอาสาสมัคร โดยมีคนหนุมสาวเปนกําลังหลัก 

   

  นอกจากนี้ ยังไดใหความเห็นตอสื่อมวลชนที่ดี ควรใหความตระหนักตอสวนรวม ให
ขอมูลที่ประชาชนตองการรู ใหคําแนะนําตอวิธีรับมือ  ใหสารสนเทศที่ถูกตองและทันเวลา ใช
ตัวอยาง เร่ืองเลา เรื่องสมมติเพ่ืออธิบายประเด็นที่ตองการ ไมสมมติไปเองวา มีความเขาใจ
ระหวางผูเชื่ยวชาญกับกลุมเปาหมาย (ISDR, 2009) 
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ตารางที่ 7-2   วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ 2015  (ที่มา: http://sustainabledevelopment.un.org) 

ดาน เปาหมาย 
1. สังคม (Social) 1. ยุติความยากจน 

2. ยุติความหิวโหย การเพ่ิมความปลอดภัยและโภชนาการใน
อาหาร และสงเสริมเกษตรกรรม 

3. สงเสริมการมีสุจภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดทุกชวงอายุ 
4. สรางความเทาเทียมของคุณภาพ และโอกาสในการเขาถึง

การศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ และสงเสริมบทบาทสตรี 
6. สรางความปลอดภัยในเขตเมือง 
7. สงเสริมสันตภิาพที่ยั่งยืน และสงเสริมการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมในทุกระดับ 
2. เศรษฐกิจ (Economy) 1. สงเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและการจางงานเต็ม

อัตราอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกงาน 
2. สง เสริมความยั่ งยืนทางอุตสาหกรรม  สนับสนุนการ

ชวยเหลือดานนวัตกรรม 
3. สิ่งแวดลอม (Environment) 1. สรางความม่ันคงในการจัดการทรัพยากรน้ํา และสงเสริมให

เกิดการเขาถึงสาธารณสุข 
2. สงเสริมการเขาถึงและความยั่งยืนของพลังงานทางเลือก 
3. การตอสูกับสภาวะโลกรอน และการรับมือกับผลกระทบจาก

สภาวะโลกรอย 
4. ปกปอง ฟนฟู สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรปาไมอยาง

ยั่งยืน ลดการขยายตัวของพื้นที่ทะเลทราย ปองกันการลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. การจัดการ (Management) 1. การลดความเหลื่อมล้ําระดับประเทศ 
2. สงเสริมความยั่งยืนในการบริโภคและรูปแบบการผลิต 
3. สงเสริมการเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนใน

ประชาคมโลก 
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  ทางดานทรัพยากร มีแนวคิดกําหนดเปาหมายของการพัฒนาใหเกิดความม่ันคงดาน
นํ้า (water security) ตามเกณฑที่มีหลายมิติ (ตามบทที่ 2) และมีความยั่งยืน (resilient) และ
ยืดหยุน (robust) หลังกอสรางเสร็จ   นอกจากน้ีการวางแผนดานทรัพยากรน้ําจะตองสรางสมดุลย
กับการพัฒนาพลังงาน และอาหารไดดวย (เรียกวา water-food-energy nexus)  ทางดานพิบัติภัย 
มีการเสนอแนวคิดความยั่งยืน (resilience) ในการออกแบบระบบ หรือ โครงการ (ดังรูปที่ 7-12 
โดยมีมาตรการดานการจัดการ (การเตือนภัย การหนีภัย และการฟนฟูหลังภัย) เพ่ิมจาก
มาตราการทางโครงสรางเพ่ือใหครอบคลุมทุกความเสี่ยง (รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดวย)  ซ่ึงลวนเปนแนวโนมของโลกที่เรียกรองใหประเทศสมาชิกดําเนินการ 
เพ่ือใหสรางความสมดุลยของการพัฒนาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหได  
การวางแผนดานนํ้าทั้งระดับมหภาคและระดับโครงการจึงตองนําแนวคิดที่กลาวขางตนไป
ประกอบการออกแบบแผนงานและโครงการ เพ่ือใหตอบโจทยของโลก และความตองการของ
โครงการใหไดในเวลาเดียวกัน 
 
 

 
 

รูปที่  7-12   แนวคิดเก่ียวกับความยั่งยืน (resilience) ในการออกแบบระบบปรับตัวจากภัยพิบัติ  
  (ที่มา: Srikantha, 2011) 
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7.5 การประเมินความเสี่ยง  
            เน่ืองจากมีความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหัวขอที่ 7.2  การ
คิดถึงอนาคตบนหลักของภาพฉายอนาคต (Scenario Thinking): เราตองสรางภาพอนาคตไดเปน
หลายภาพ  และแตละภาพ ยังมีแนวทางเลือกตางกัน ขึ้นกับเปาหมายการพัฒนา 
 

  สถานการณในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นไดในหลายรูปแบบ ขึ้นกับพลวัตของตัวแปร
ตางๆ ซ่ึงมีอนาคตท่ีไมแนนอน  (เชน ภาพฉายการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของ
ไทย กรณี ดี ปานกลาง และต่ํา จะมีผลตอการใชนํ้า การบริหารน้ํา ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแบบตางๆ (เชนอุณหภูมิจะขึ้น  2 หรือ 3 หรือ 4 องศา อยางไร ดังรูปที่ 7-13) 
องคประกอบสําคัญในการศึกษาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การมองภาพ
แบบองครวม (Holistic view) ภาคสวนตางๆ / พ้ืนที่ตางๆ ตกอยูใตอิทธิพลของภูมิอากาศท่ีทําให
เกิดความเสี่ยงไมเหมือนกัน มีการสนองตอบที่ตางกัน แตอาจสงผลซ่ึงกันและกัน 
 

             การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมใชการเปลี่ยนแปลงประการเดียวที่เกิดขึ้น การทํา
ความเขาใจกับความเสี่ยงในอนาคต ตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดานอ่ืนๆ ประกอบดวย 
องคประกอบสําคัญในการศึกษาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

                การมองการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการพัฒนาควบ
รวมลงในแผนการพัฒนา (Mainstreaming climate change adaptation into development plan) 
อาจเปนแผนพัฒนาในระดับใดก็ได เชน ชุมชน - จังหวัด - ลุมนํ้า - ชาติ  อาจเปนแผนอนุรักษ
ระบบนิเวศ / แผนการใชทรัพยากร / ฯลฯ  
 

  องคประกอบสําคัญในการศึกษาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ  
การมองการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทปรับวิถีชีวิตชุมชน (Alternative 
livelihood) การศึกษากลไกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในบริบทของชุมชน และการเติมเต็มชองวางตางๆ 
 

        แนวคิดการประเมินความเสี่ยงของการเกิดนํ้าหลากและการปรับตัวอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตนั้น ไดมีการนําเสนอแนวคิดขั้นตอน การประเมิน
ความเสี่ยงดังกลาว (P. Sayers, et al., 2013.) โดยเพ่ิมเขาไปในขั้นตอนกระบวนการทํางานที่
ตอเน่ืองโดยปกติ ในการวางแผนงาน การปฎิบัติงาน การติดตามงาน การทบทวนและ การปรับตวั 
ซ่ึงวิเคราะหบนฐานของขอมูลภูมิอากาศในอนาคตแบบตางๆ (เชน RCP4.5 (อุณหภูมิขึ้น 3 องศา) 
หรือ RCP 8.5 (อุณหภูมิขึ้น 5 องศา))ดังแสดงในรูปที่ 7-14  
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รูปที่ 7-13   ภาพฉายอนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับโอกาสของการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศตางๆ 
 

 
  รูปที่  7-14   ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการปรับตวัตอสภาพนํ้าทวม  
                       (ที่มา: P. Sayers, and et al., 2013) 
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  ในการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบจากเหตุการณมา
ประกอบการกําหนดมาตราการแกไข ปองกัน เชนกรณีวางแผนน้ําในลุมนํ้าตะวันออก จะพิจารณา
โอกาสเกิดฝนแลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ํา(สุจริต  คูณธนกุลวงศ, อรอนงค  
วรรณราช, 2550) การวางแผนการบรรเทาภาวะน้ําทวมเมืองสุโขทัยภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Sucharit K., et. al., 2014)  การใชเคร่ืองมือการกําหนดนโยบาย เทคนิคการประเมิน 
และเครื่องมือตัดสินใจในระดับตางๆยอมแตกตางกัน (รูปที่ 7-15) เพราะขนาดพื้นที่และความ
สลับซับซอนขององคประกอบที่ตองพิจารณาแตกตางกัน การพิจารณาการวางแผนตองเลือกให
เหมาะสม 
 

 
รูปที่7-15  การบริหารความเสี่ยงน้ําทวมและระบบการวางแผน (ที่มา:สุรินทร, 2555) 

 
7.6  การกําหนดมาตราการรวมและลําดับการตัดสินใจ 
        ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลตอความไมแนนอนของการวางแผน 
และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น  จึงจําเปนจะตองพิจารณาผลกระทบที่จะเกิด และวางมาตราการ (ตามที่
ระบุตัวอยางมาตรการตางๆดานน้ําในบทที่ 5) รองรับในลักษณะมาตรการรวม ทั้งการลด การ
ปรับตัว และการพัฒนา (mitigation+adaptation+development) ไปดวยกัน และใหจัดเตรียมทํา
แผนเตรียมการ เพ่ือลดและจัดการความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น (preparation for actions through 
reducing and manage risk) แนวโนมการวางแผนจากนี้ไปจึงเปนลักษณะ scenario base 
planning และการตัดสินใจจะจัดทําเปน แผนที่ทางออก (map of solutions) และประเมินทางเลือก
ดวยเทคนิค sustainable pathway (ทุก scenario, options, aspects) ดังรูปที่ 7-16 
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         ในตางประเทศ มีการศึกษาผลกระทบและมาตรการบรรเทาผลกระทบดังกลาว เชน 
กรณีประเทศญีปุน ไดมีการออกคูมือการปรับตัวเชิงกลยุทธขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการวางโครง 
การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (MLIT, 2010) ในลุมนํ้าแดงของประเทศ
เวียตนาม ก็มีการศึกษา ผลกระทบสภาพน้ําทวมตอเมืองฮานอย และก็พบวา มีแนวโนมของการ
เกิดนํ้าหลากเพ่ิมขึ้น และเสนอมาตรการทําทางน้ําลนจากแมนํ้า เหนือเมืองโฮจิมินทเพ่ือระบาย
ออกทุง และลดปริมาณน้ําหลากที่จะไหลเขาสูเมืองได (Mai Trong Nhuan, 2013)  (รูปที่ 7-17 )  
ในเมืองจารการตา ประเทศอินโดนีเซีย ก็ใชในแนวคิดการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมในชวย
บรรเทาภาวะน้ําทวมในเขตชุมชน เพ่ือการเตือนภัยและการหนีภัย (Syahril Badri Kusuma, et. 
al., 2014) 
 
 

 
รูปที่ 7-16   การประเมินแนวทางตางๆ ทั้งดานจัดหาและผูใชในแนวทางเลือกตางๆ 
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รูปที่  7-17 มาตรการทําทางน้ําลนจากแมนํ้า เหนือเมืองโฮจิมินทเพ่ือระบายออกทุง 

        
7.7 การประยุกตใช 
              แนวคิดการนําปจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาประกอบการวางแผนทําได
หลายระดับ เชน ระดับประเทศ ระดับโครงการ  (ทั้งดานโครงสราง และดานการจัดการ) และมี
ตัวอยางการดําเนินงานทั้งในประเทศและตางประเทศ  (สุจริตและคณะ, 2558) 
 

         7.7.1 การวางแผนระดับมหาภาค               
               ในการวางแผนระดับประเทศ (มหภาค) มีโครงการตัวอยางที่ทําการกําหนดกรอบการ
ทํางานในการจัดทํารายงานการปรับตัวของประเทศ   มีการประเมินผลกระทบจากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ ภาคทรัพยากรน้ําไวดังน้ี   
 

            ทรัพยากรน้ํามีความสําคัญในมิติของเศรษฐกิจและสังคมใน 2 ดานหลักคือ (1) การ
พัฒนาโดยใชทรัพยากรน้ําเปนวัตถุดิบ (input) เพ่ือการใชสอยของภาคสวนตางๆ และ (2) ความ
เสียหายตอการพัฒนาจากภัยพิบัติดานน้ํา  
 

  1) นํ้าเพื่อการพัฒนา 
  สําหรับการพัฒนาโดยใชทรัพยากรนํ้าเปนวัตถุดิบ (input) เพ่ือการใชสอยของภาค
สวนตางๆน้ัน ตารางที่ 7-3 ถึง 7-4 ไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางปริมาณการใชนํ้าเพ่ือ
การผลิต มูลคาทางเศรษฐกิจของภาคสวนตางๆ เชน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ รวมถึงปริมาณการใชนํ้าดานสังคมในภาคครัวเรือน และการใชนํ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ 
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จะเห็นไดวาภาคเกษตรเปนภาคสวนหลักที่ใชนํ้ามากที่สุดแตมีมูลคาทางเศรษฐกิจของน้ํา (มูลคา 
เพ่ิมจากการผลิตของแตละภาคสวนตอการใชนํ้าหน่ึงหนวย) ต่ําที่สุด อยางไรก็ตามการใชนํ้าใน
ภาคเกษตรจะมีความสําคัญในมิติของสังคมดังที่กลาวมาแลวในหัวขอกอนหนาน้ี สําหรับภาคสวน
อุตสาหกรรมและภาคบริการ จะพบวามูลคาทางเศรษฐกิจของน้ําในภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการมีคาสูงกวาภาคเกษตรคอนขางมาก โดยภาคบริการจะเชื่อมโยงกับประเด็นดานสังคมหรือ
ประชากรในภาคครัวเรือน จากแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (มูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย) ที่สูงขึ้น กิจกรรมในภาคสวนตางๆ มีแนวโนมที่มีความ
ตองการใชนํ้ามากขึ้น  
 

  จากประเด็นการบริหารจัดการนํ้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ดังกลาว ผูวางนโยบายจําเปนตองบริหารจัดการนํ้าที่มีความตองการสูงขึ้นจากทุกภาคสวน ภายใต
ความไมแนนอนของสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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   สําหรับประเด็นความเสียหายตอการพัฒนาจากภัยพิบัติดานนํ้าน้ัน สามารถแบงออก 
ไดเปนสองปจจัยหลักคือ นํ้าทวม และน้ําแลง  
 

  อุทกภัย จากขอมูลของธนาคารโลกท่ีทําการประเมินผลเสียหายจากน้ําทวมใหญของ
ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554 ที่เกิดจากฝนตกหนักกับพายุ ในชวงฤดูฝนที่นานกวาปกติ สงผลให
กวา 66 จังหวัดไดรับผลกระทบจากน้ําทวมน้ี พ้ืนที่เกษตรกวา 11.2 ลานไร (18,000 ตาราง
กิโลเมตร) ถูกน้ําทวม ประชากรกวา 13 ลานคน ไดรับผลกระทบและมีผูเสียชีวิตกวา 680 คน 
มูลคาความเสียหาย และการสูญเสีย ทางเศรษฐกิจถูกประเมินไวที่ 1.43 ลานลานบาท (46.5 พัน
ลานดอลลาร) ภาคอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบมากที่สุดประมาณ 70 เปอรเซ็นต จากความ
เสียหายทั้งหมด อาจกลาวไดวาภาคเอกชนไดรับผลกระทบประมาณ 90 เปอรเซ็นต จากความ
เสียหายทั้งหมด เม่ือพิจารณาผลกระทบตออัตราการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศไทยพบวา คาการเติบโตลดลง 1.1 เปอรเซ็นต จาก 4.0 เปอรเซ็นตในชวงกอนเกิดนํ้า
ทวมปน 2.9 เปอรเซ็นต ในดานสังคม ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ จากการสูญเสียงานในชวงน้ํา
ทวมประมาณ 1.1 แสนลานบาท ซ่ึงกลุมเหลาน้ีเปนกลุมประชากร ที่เปราะบางและมีภูมิคุมกันทาง
สังคมต่ําทั้งชุมชนเมืองและชนบทจะเห็นไดวาผลกระทบจากน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 สงผลกระทบ
ตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในวงกวาง คําถามที่สําคัญสําหรับผูกําหนด
นโยบายการพัฒนาประเทศ คือ ในอนาคตหากเกิดเหตุการณนํ้าทวมอยางที่เคยเกิด ในป พ.ศ. 
2554 และมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝนที่เปลี่ยนแปลง จํานวน
และทิศทางของพายุ จะสงผลกระทบตอนํ้าทวมในอนาคตอยางไร 
 

ตารางที่ 7-5  มูลคาความเสียหาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจในแตละภาคการผลิต (ลานบาท) 

 
ที่มา: The World Bank, 2012, Rapid Assessment for Resilient Recovery and Reconstruction Planning, Washington, DC 

  3) ภัยแลง 
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  ภัยแลงในไทย สวนใหญมักเกิดขึ้นใน  2 ชวงเวลา ไดแก ภัยแลงตามฤดูกาล คือ ราว
เดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนชวงฤดูหนาวตอเน่ืองถึงฤดูรอน โดยภัยแลงชวงนี้
มักเกิดขึ้นเปนประจําทุกปตามฤดูกาล และภัยแลงนอกฤดูกาล คือราวกลางเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม ซ่ึงเปนชวงกลางฤดูฝน โดยภัยแลงชวงนี้มักเกิดในสภาพภูมิอากาศโลกผิดปกติ (กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

  ในป  2558 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ผลจากภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้น ในชวงจังหวะ
เวลาที่แนวโนมราคาสินคาเกษตรยังคงอยูในระดับต่ํา อาจสงผลตอรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวนา
ปรัง ซ่ึงจากการประเมินจนถึงขณะนี้คิดเปนมูลคาความเสียหายแลวราว 5,600 ลานบาท และ
ชาวนาผูปลูกขาวอาจสูญเสียรวมกวา 14,000 ลานบาท เม่ือจบแลง (นับเปนมูลคาความเสียหาย
มากที่สุดในคาเฉลี่ยรอบ 5 ปที่อยูที่ราว 11,900 ลานบาท โดยปจจัยสําคัญมาจากผลของพื้นที่ทาง
การเกษตรที่เสียหายในวงกวาง เน่ืองดวยปริมาณน้ําในเขื่อนที่อยูในระดับต่ํา ซ่ึงหักลางผลดาน
ราคาที่ลดลง) ซ่ึงหากรวมผลเสียหายของพืชเกษตรอ่ืน อาจทําใหเกษตรกรสูญเสียรายไดมากกวา 
14,000 ลานบาท โดยสถานการณน้ีจะยิ่งเปนการฉุดกําลังซื้อภาคครัวเรือนในชนบท และสงผล
ตอเน่ืองไปยังธุรกิจเก่ียวเนื่อง ซํ้าเติมภาวะยากลําบากอยูแลวใหแยลงไปอีก โดยเฉพาะหากภัย
แลงกินเวลายาวนานกวาที่คาดการณไว 
 

  จากสภาพภูมิอากาศโลกที่แปรปรวน อาจสงผลใหไทยเผชิญภาวะภัยแลงเร็วขึ้น และ
คาดวาจะมีระดับความรุนแรงมากกวาปกติ โดยไดเร่ิมสงสัญญาณสถานการณภัยแลงมาตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2557 และคาดวาอาจตอเน่ืองจนถึงเดือนเมษายน 2558 อีกทั้งยังมีทีทาวาภัย
แลงอาจขยายวงกวางมากขึ้นในหลายจังหวัดของไทย อันเปนประเด็นนาเปนหวงในปน้ี ทามกลาง
ภาวะที่ราคาสินคาเกษตรยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ําโดยเฉพาะสินคาเกษตรรายการหลักของไทย
อยางขาว และยางพารา ที่ยังคงมีแนวโนมถูกกดดัน ผนวกกับผลจากภัยแลงซ่ึงหากมีความรุนแรง
มากขึ้น ก็อาจยิ่งเปนการซ้ําเติมเกษตรกร ฉุดกําลังซื้อใหลดลงไปอีกตามระดับภาวะความรุนแรง
ของผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายจากภัยแลง นอกจากน้ี รายไดเกษตรกรที่ลดลงยังสงผล
กระทบเชิงลบตอกําลังซ้ือสินคาในธุรกิจเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ อีกดวย 
 

  กลาวโดยสรุปในการวางแผนระดับภูมิภาคหรือประเทศ คือภาคทรัพยากรน้ํามีสวน
สําคัญทั้งการพัฒนาโดยใชทรัพยากรนํ้าเปนวัตถุดิบ (input) เพ่ือการใชสอยของภาคสวนตางๆ 
และความเสียหายตอการพัฒนาจากภัยพิบัติดานนํ้า ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงจําเปนตองบรรจุเกษตรเปนหนึ่งในภาค
สวนที่สําคัญในการศึกษาความตองการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
ของประเทศไทย 
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        7.7.2  การวางแผนระดับโครงการ    
           ในการวางแผนระดับโครงการ  มีการศึกษาประเมินผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
หลายโครงการอยู  เชนกรณีตัวอยางของโครงการบรรเทานํ้าทวมในเขตสุโขทัย มีการศึกษาเพ่ือ
พิจารณาวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุนน้ํายม จะมีผลตอโครงการบรรเทาน้ําทวมใน
จังหวัดสุโขทัยอยางไร (จากกรณีตัวอยางในบทที่ ๖) การศึกษาพบวา  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในตอนบนของลุมนํ้ายมจะสงผลใหปริมาณน้ําหลากมีขนาดมากขึ้น  ทําใหประสิทธิภาพ
ของการบรรเทาน้ําทวมในเขตจังหวัดสุโขทัยลดลง จําเปนตองพิจารณามาตราการเสริม ใหมีพ้ืนที่
ใหนํ้าที่หลากมีทางน้ําระบายผานทุงลงสูพ้ืนที่ดานใตเพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว 
(Sucharit K., et. al., 2014) 
 

            กรณีการปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าของเขื่อนสิริกิตตไดนําสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงมาพิจารณาปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าจากเขื่อน เพ่ือหาเกณฑที่เหมาะสมที่สุดใน
การปลอยนํ้าภายใตสภาพการไหลในอนาคต ก็พบวา ควรปรับปรุงเกณฑควบคุมการปลอยน้ําให
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในอนาคต (วินัย, 2558) 
 
7.8   สรุปเน้ือหา 
  ในการวางแผนดานน้ําจะเปนการพิจารณาโครงการอยางมีระบบ เ ร่ิมจาก
วัตถุประสงคของโครงการ การพิจารณาแนวทางเลือก การประเมินทางเลือก จะตัดสินใจคัดเลือก 
และดําเนินงาน  การดําเนินงานจะเปนการออกแบบโครงการทุกอยาง  (ยกเวนการออกแบบ
โครงสรางในรายละเอียด) เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจเดินหนา หรือ ยกเลิกโครงการ ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่สําคัญ โดยเฉพาะโครงการดานนํ้าซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทั้งทางกายภาพและการกําหนด
ดานเศรษฐกิจ ในแตละโครงการดวย    
 

         แนวคิดการนําปจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาประกอบการวางแผนทําได
หลายระดับ เชน ระดับประเทศ ระดับโครงการ  (ทั้งดานโครงสราง และดานการจัดการ) และมี
ตัวอยางการดําเนินงานทั้งในประเทศและตางประเทศ การวางแผนบนความไมแนนอนจึงจําตอง
จัดทําภายใตภาพในอนาคตหลายภาพ และทางเลือกตางๆในการแกไขปญหา เพ่ือหาทางออกท่ีดี
ที่สุดได  ในการศึกษาความเปนไปไดในระดับโครงการ จําเปนตองมีการออกแบบโครงสรางใน
รายละเอียดเพ่ือใหสามารถประมาณราคาคากอสรางไดถูกตอง  เน้ือหาในการศึกษาความเปนไป
ไดประกอบดวย  การกําหนดวัตถุประสงค การวางแผนการศึกษา  การคาดการณในการวางแผน 
(ลวงหนาไปก่ีป)  การกําหนดโครงการ และการประเมินโครงการ ซ่ึงอาจรวมการประเมินดาน
สิ่งแวดลอมในระหวางวางแผน  หลังจากน้ันจึงนําประเด็นสภาพภูมิอากาศในอนาคตมาพิจารณา
เพ่ิม เพ่ือดูความเส่ียงที่จะเกิด และผลจากการพัฒนาโครงการวา ยังสามารถตอบโจทยไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม  เพ่ือหามาตราการปรับตัวเสริมเพ่ิม โดยประเมินจากความ
เสี่ยงที่ลดลงประกอบ 
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บทที่  8 
บทสรุป 

 
8.1  สถานการณนํ้า 
  จากสภาพการจัดหานํ้าขางตน สรุปไดวา ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าที่ไหลเขาอางเก็บ
น้ําโดยรวมในป พ.ศ.2550 ประมาณ 41,489 ลานลบ.ม./ป และมีปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดของ
แองนํ้าบาดาลโดยรวม 27,376 ลานลบ.ม./ป สรุปปริมาณนํ้าที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา และปริมาณน้ํา
บาดาลที่พัฒนาไดของแองนํ้าบาดาล รายกลุมลุมนํ้าของประเทศไทย ซึ่งพบวาปริมาณน้ําที่พัฒนา
ของแองนํ้าแตละแองคงที่ตลอดทั้งป กลุมลุมนํ้าสาขาแมน้ําโขงมีศักยภาพในการพัฒนานํ้าบาดาล
สูงสุด  ประมาณ 9,953  ลานลบ.ม./ป  ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บน้ําโดยรวม 45,171 ลานลบ.
ม./ป แบงเปนขนาดใหญ 41,372 ลานลบ.ม./ป ขนาดกลาง 2,948.46 ลานลบ.ม./ป และขนาดเล็ก 
850.10 ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ  โดยกลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีนเปนกลุมลุมนํ้าที่มีการจัดสรรนํ้า
จากอางเก็บนํ้าสูงที่สุด สรุปปริมาณนํ้าปลอยจากอางเก็บน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 

         ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ไดประเมินวา เม่ือมีการพัฒนา
โครงการชลประทานตามแผนแลวจะทําใหพ้ืนที่ชลประทานโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขนจาก
เดิม 21,868,000 ไร ในป 2547 เปน 27,162,255 ไร ในป 2567 ซึ่งมีความตองการน้ําผันแปรไป
ตามสถานการณน้ําตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปน้ํามากมีความตองการน้ํา 24,695 ลาน
ลบ.ม.ตอป กรณีปน้ําปกติ 23,360 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปน้ํานอย 21,758 ลานลบ.ม.ตอป 
ตามลําดับ สวนความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน จากคาดการณพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ไดแก ขาวนาป 
ขาวนาปรัง ขาวโพด และออย) พบวา เม่ือมีการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานตามศักยภาพที่
พ้ืนที่ลุมนํ้าสามารถรองรับได ทําใหพ้ืนที่เพาะปลกโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 
81,210,126 ไร ในป 2547 เปน 94,195,547 ไร ในป 2567 ซึ่งในความเปนจริงแลวการเพาะปลูก
พืชนอกเขตชลประทานในชวงฤดูฝน สวนใหญเปนการทําเกษตรน้ําฝนเปนหลัก ซึ่งในการ
พิจารณาความตองการน้ําของพืชในครั้งนี้จึงมุงพิจารณาไปที่การทํานาปรังหรือความตองการใชน้ํา
เพ่ือการเกษตรในฤดูแลงเปนหลัก ซึ่งอยูบนสมมติฐานที่วาพ้ืนที่ขาวนาปรังเหลาน้ีมีการใชนาจาก
อางเก็บน้ําหรือสูบนํ้าจากลํานาเสริมในชวงฤดูแลง โดยมีความตองการนํ้าผันแปรไปตาม
สถานการณน้ําตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปน้ํามากมีความตองการนํ้า 7,392 ลานลบ.ม.ตอ
ป กรณีปน้ําปกติ 6,969 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปน้ํานอย 5,875 ลานลบ.ม.ตอป ตามลําดับ 
 
8.2  ความม่ันคงดานนํ้า 
         สถานะความมั่นคงดานนํ้าของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศตางๆ
ในโลก ประเทศไทยมีจุดเดนมากในเรื่องของการเขาถึงแหลงนํ้าด่ืมที่สะอาด และแหลงนํ้าที่ถูก
สุขอนามัยที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับสากลมาก เพราะไดลงทุนดานน้ีไปมากในชวงเวลาที่
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ผานมา แตประเทศไทยก็มีสถานะการใชนํ้าในอีกหลายดานที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศอ่ืนในโลก 
ตัวอยางเชน ปริมาณน้ําใชภายในประเทศของไทยที่มีคาเฉลี่ยที่ต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน
ในโลก หรือหากจะมองแคบลงมาเฉพาะในกลุมประเทศแถบเอเชีย และกลุมอาเซียน นอกจากน้ี
ประเทศไทยมีศักยภาพน้ําดิบเหลือไมมาก สัดสวนการใชนํ้าในภาคการเกษตรของประเทศไทยยัง
สูงกวาคาเฉลี่ยของโลกมาก ในทางกลับกัน สัดสวนการใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นต่ํา
กวาคาเฉลี่ยในระดับโลก  รองรอยการใชนํ้า (water footprint) ในภาคเกษตรของไทยอยูในอันดับ
ตนๆของโลก แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชนํ้าในภาคการเกษตรที่ต่ําซ่ึงจะสงผลตอการผลิต
สินคาเกษตร นอกจากน้ี ผลิตผลจากการใชนํ้าตอรายไดที่เกิดขึ้น ต่ําเม่ือเทียบกับประเทศตางๆ 
แมแตในอาเซียน ซ่ึงจะกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เพราะ
ศักยภาพนํ้าดิบจํากัด การใชนํ้าภาคเกษตรมีผลิตภาพต่ํา ตองการนํ้าดิบสําหรับการเติบโตใน
อนาคต จึงมีประเด็นทางดานการปรับโครงสรางการใชนํ้าใหเหมาะสมทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ
สําหรับอนาคต (ดูภาคผนวก ง)  
 

8.3   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        ภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเร่ิมสงผลตอการดําเนินชีวิตและภาวะการ
ทําอาชีพ โดยเฉพาะในภาคเกษตร สมควรที่เราควรมาทําความเขาใจกับปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
เพ่ือจะไดนําความรูดังกลาวมาประเมิน เตรียมการ ตอสภาพที่จะเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น  การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเริ่มมีการศึกษามาหลายป สงผลใหเกิดฐานขอมูล เคร่ืองมือ
ในการศึกษา และผลกระทบในดานตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 

  ผลการศึกษาในระดับโลกพบวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่ิมเห็นไดชัดหลัง
ป 1990 จนมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับโลกเพื่อทําการศึกษาและกําหนดมาตรการตางๆ จน
เกิดขอตกลงเกียวโตโปโตคอล (Kyoto Protocal) ขึ้น หลังจากนั้นก็มีการศึกษาการคาดคะเนสภาพ
อากาศในอนาคตดวยเงื่อนไขและแบบจําลองตางๆและจากหลายหนวยงาน  การศึกษาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น   การหาแนวทางการลดผลกระทบ และการปรับตัว ความพยายามในการพัฒนา
เทคโนโลยีตางๆเพ่ือการลด และปรับตัว ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใหเกิดผลทางภาคปฏิบัติ 

  การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวน้ีมิใชมีการดําเนินการเฉพาะ
ในประเทศไทย แตมีการดําเนินการในประเทศใหญของโลกไมวาจะเปนสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย 
จีน อินเดีย กลุมประเทศในยุโรป และองคกรสากลตางๆ เชน World Bank, ADB, MRC, UNU 
เปนตน  ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเองก็มีความเคลื่อนไหวเพื่อตองการกําหนดทาทีรวม และหา
มาตราการรองรับกันทั้งสิ้น  เร่ืองสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเปนหัวขอหน่ึงในหาขอสําคัญที่
องคกรอาเซียนบรรจุไวเปนหัวขอที่จะดําเนินการรวมกัน นอกจากน้ีกลุมประเทศในภูมิภาคยุโรป 
ซ่ึงมีความขยันขันแข็งมาก และมีมาตราการตางๆออกมา เพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจกของตน 
เชน การกําหนดการเก็บคาคารบอนสําหรับเครื่องบินที่จะบินผานภูมิภาคยุโรป เปนตน 

  สําหรับประเทศไทยมีการวิจัยในระยะแรก ในชวงป 1990 แตเปนการศึกษาจากกรณี
ตางประเทศเพ่ือการถายทอดขอมูลเพ่ือสรางความตระหนักเปนหลัก  ชวงหลังป 2005 จึงมี
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การศึกษาลงลึกดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลกระทบดานตางๆ   การศึกษาดังกลาว
เพ่ิมระดับเปนการศึกษาเพ่ือกําหนดทาทีในการเจรจาในเวทีโลก และกําหนดนโยบาย
ระดับประเทศตอการรองรับ รวมไปกับการกําหนดมาตรการรองรับตอวิกฤติการอาหารและ
พลังงานในลักษณะแผนแมบท 
 

8.4  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
         ในการศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้น   การศึกษาผลกระทบ
ดานอุทกวิทยาเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวในดานอ่ืนๆตอ เพราะ
เปนตนทางของสัญญาณการเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนผลกระทบดานแหลงน้ํา  เกษตร 
อาหาร  พลังงาน สุขอนามัย อุตสาหกรรมตางๆ ฯลฯ  ผลการศึกษาดานอุทกวิทยาในไทยพบวา 
สภาพอุทกวิทยาเริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบและคาเฉลี่ยเดิมหลังป 1994  ทั้ง
ในแงอุณหภูมิที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนโดยรวมอยูในชวงมากและลดลง 5-20% ตอป 
แตการเปลี่ยนแปลงของฝนที่สําคัญจะเปน วงจรการเกิด รูปแบบการตกของฝนรายเดือน และ
ความเขมขนของฝน ทั้งในระดับประเทศและแตละพ้ืนที่  ผลกระทบดังกลาวจะสงผลตอการจัดการ
นํ้า ทั้งในเชิงปริมาณและชวงเวลาในการจัดการนํ้า  ตลอดจนโอกาสในอนาคตของการเกิดอุทกภัย
ดานน้ํา (water related disasters) ซ่ึงจะมีทั้งพ้ืนที่ที่รุนแรงมากขึ้น และลดลง รวมทั้งการยายพ้ืนที่
ที่จะเกิดในเวลาเดียวกัน  
 

8.5  แนวทางการปรับตัว  
          การทบทวนแผนงานจากการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมบนพ้ืนฐานขอมูล
สภาพอากาศใหม (โดยจัดทํา flood, drought, landslides risk map) และปรับชวงเวลาการจัดการ
นํ้า (เชน การบริหารอางเก็บนํ้า การปลูกพืช ฯลฯ ) ใหเหมาะสมกับสภาพในอนาคตที่มีความไม
แนนอน (uncertainty situations) ซ่ึงจะตองประสานการใชทั้งมาตราการดานโครงสราง
(structural)  ไมใชโครงสราง(nonstructural) ระบบการจัดการ (management system) และการมี
สวนรวม (participation) ใหเปนระบบ(systematic) และเปนขอมูลเชิงพ้ีนที่และเวลา (spatial and 
temporal distribution) ใหได ในการศึกษาการรับรู (perception)และการปรับตัว(adaptation)ของ
ชุมชนก็พบวา เกษตรกรเองรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะหลังนี้ และมีการปรับตัว
ในลักษณะทํากันเอง (unplanned  type) อยู แตไมทราบวา การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีมาก
เพียงใด และระบบรัฐ/อปท จะชวยเหลือเขาไดเพียงใดใน ทางดานเกษตรไดมีการศึกษาผลกระทบ
ตอพืช (เชน ขาว) พบวา ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชและ
ผลผลิตที่ได ในแตละพ้ืนที่แตกตางกัน  ถึงแมความแปรปรวนของอากาศและผลผลิตจะมีอยูตาม
ธรรมชาติเดิมอยูก็ตาม แตสภาพการเปล่ียนแปลงจะรุนแรงขึ้น และเม่ือพิจารณาจากนโยบาย
ความม่ันคงดานพลังงานและอาหาร จําเปนตองมีการกําหนดพ้ืนที่เปาหมายทั้งดานอาหารและ
พลังงานใหชัดเจนขึ้น โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานอุทกวิทยา การจัดการนํ้าและดิน 
ผลกระทบจากระบบการประกันรายไดของรัฐบาลตอการใชประโยชนจากทรัพยากร   โดยมี



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 8 
บทสรุป 
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กรณีศึกษาของโครงการชลประทานพลายชุมพล โครงการวังบัว และโครงการบรรเทาน้ําทวม
จังหวัดสุโขทัยเปนกรณีศึกษาตัวอยางในการประเมินผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 
 

8.6  แนวคิดใหมของการวางแผนดานนํ้าตอไปในอนาคต 
         เน่ืองจากมีการออกรายงานสภาพภูมิอากาศชุดใหม (AR5) เพ่ือเพ่ิมความละเอียด
ของการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  มีการวิจัยเพ่ือสเกลและความเอนเอียง
ของขอมูลดังกลาวใหเขาใกลสภาพอุทกวิทยาของไทย รวมทั้งประเมินดัชนีที่เก่ียวของกับภาวะน้ํา
ทวมและน้ําแลงขึ้น นอกจากน้ีในโลกไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศแบบการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน   การนําแนวคิดความมั่นคงดานนํ้า  การหาความเหมาะสมของการใชทรัพยากรน้ํา 
พลังงานและอาคาร (ตามแนวคิด water-food-energy nexus) การเสนอแนวคิดออกแบบโครงการ
แบบ resilience และการประเมินโครงการแบบหลายอนาคตภาพ โดยมีการวิเคราะหความเส่ียง  
ซ่ึงหลายประเทศก็กําลังเริ่มดําเนินการในแนวนี้อยู 

        การวางแผนโครงการน้ําของไทยในอนาคตจึงจําตองนําแนวคิดดังกลาวมาประกอบ 
ทั้งการวางแผนปรับตัวระดับประเทศ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามภาระกิจและรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได และการวางแผนระดับโครงการโดยใชแนวคิดการ
จัดการความเส่ียง และการกําหนดมาตรการรวมทั้งดาน demand, supply (ใชโครงสรางและไมใช
โครงสราง)ในการพัฒนา เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดและเปนไปตามความสามารถการรองรับของ
ชุมชนที่เก่ียวของไดดวย 
 

8.7  งานวิจัยตอไปในอนาคต 
         สภาพภัยแลงและน้ําทวมมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมา ซ่ึงหลาย
ฝายพยายามศึกษา วิเคราะห วางแผนแกไข จัดทําแผนงานกัน (ดูภาคผนวก ก)  นอกจากน้ีการ
จัดการทั้งดานลดผลกระทบและปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศในอนาคต ยังมีประเด็นที่ตอง
ศึกษาวิจัยเพ่ิมในอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกเองยังอยูในระยะเริ่มตน  
การเปล่ียนแปลงจากน้ียังมีแนวโนมที่รุนแรงมากข้ึน การศึกษาวิจัยจากน้ีไปตองยกระดับเพ่ือ
สามารถปรับตัวไดอยางเปนวิทยาศาสตร มีระบบและมีประสิทธิภาพไปพรอมๆกับการณรงคการ
ลดกาซเรือนกระจก   เรื่องที่ควรดําเนินการยังคงเปนการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   การพัฒนาเคร่ืองมือในการคาดการณ  การวิจัยดานเทคโนโลยีเพ่ือลดผลกระทบและ
การปรับตัว การหาความรูรวมในการแกไข พัฒนาเคร่ืองมือใหมๆในการบริหารจัดการนํ้า (ดู
ภาคผนวก ข และ ค) เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น (เชน สุจริตและคณะ 2551, 2555, 2557) 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ผลวิจัย ความรูในการปรับตัวในดานตางๆ ในระดับสากล 
ประเทศ  และสรางกระบวนการสื่อสาร ถายทอดเพ่ือสรางความแข็งใหกับหนวยงานรัฐ ทุกภาค
สวน และชุมชนในการตอบสนองตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามบทบาทของ
ตนเองอยางมีระบบ และมีประสิทธิผลไดตอไป 



 

หนวยปฎิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหลงน้าํ 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โทร.02-218-6425-6  โทรสาร. 02-218-6425 
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