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บทที่ 4  
การประเมินผลกระทบ และความเปราะบาง 

 
บทน้ีเสนอแนวทางการประเมินผลกระทบ และผลกระทบจากสภาวะโลกรอนตอประเทศไทย ทั้ง
ทางดานเกษตรและทรัพยากรนํ้า (นํ้าทวม ดินถลม ภัยแลง)  รวมทัง้การประเมินความเปราะบาง
โดยมีตัวอยางของอาเซียน 
 
4.1 แนวทางการประเมินผลกระทบ 

 4.1.1 การประเมินผลกระทบ 
   องคความรูในปจจุบัน ดานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังมีขอจํากัดอยู
หลายประการ ซ่ึงรวมถึงการขาดความเทาเทียมกันของขอมูลเพ่ือใชอางอิงในแตละภูมิภาค ที่อาจ
สงผลกระทบตอความถูกตองของการคาดการณผลกระทบดังกลาว การประเมินและคาดการณ
ผลกระทบอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงมักมีการจัดอันดับความรุนแรงหรือความ
เปนไปไดที่จะเกิดผลกระทบดังกลาว1  

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้ันเปนปรากฏการณที่เกิดขึน้อยางชาๆ และใช
เวลานานกวาที่จะเปนที่สังเกตได เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศน้ันมีความแปรปรวนอยูแลวตาม
ธรรมชาต ิ ดังน้ันการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้ันจึงจําเปนตองมองไปใน
อนาคตระยะยาว ซ่ึงเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันน้ียังไมสามารถทําการพยากรณสภาพอากาศ
อนาคตระยะยาวได อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเทคโนโลยีใน
อนาคตก็สงผลใหเกิดความไมแนนอนถึงปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคต ดังน้ัน 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 

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 

ที่มา : START, 2549 
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   อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยาและคณะ(2002) ไดศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลและเขือ่นสิริกิติ์ (The 
Impact of Climate Change on the inflow of Bhumipol and Sirikit Reservoir) โดยศึกษาถงึ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปรมิาณน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตอนเหนอื 
โดยใชขอมูลสภาพอากาศในอนาคตจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ CCAM climate model และ
วิเคราะหดวยแบบจําลองทางดานอุทกวิทยา Variable Infiltration Capacity (VIC) และไดผลสรุป
ถึงปริมาณน้ําที่ไหลลงสูอางเก็บนํ้าของเขือ่นภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไปภายใต
สภาพภูมิอากาศในอนาคตที่ไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนดังน้ี คือ 

   เจษฎา เตชะมหาสรานนท ( )2544  การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและววิัฒนาการการใชที่ดินตอการเปลี่ยนแปลงสภาพปาไมและปริมาณนํ้าทาในลุมนํ้า
เจาพระยา  โดยใชแบบจําลอง ECHAM 4  และ HadCAM 2  เพ่ือหาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และฝนในพื้นที่ พบวาในอนาคต (พ.ศ. 2613-2642) ปริมาณน้ําฝนจะมีแนวโนมสูงขึ้นจากปฐาน 
(พ.ศ.2504-2533) ประมาณ 13-15% และเม่ือนําไปคาํนวณปริมาณน้ําทา พบวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
เปน 4-7% ของปฐาน  
 
ตารางที่ 4-2  แนวโนมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการ 
    เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาที่ไหลเขาสูเขือ่นภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ ์

 
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 

ที่มา : START, 2549 

 
4.2 ตัวอยางการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ตอดานหลักของประเทศ  

  4.2.1 ผลกระทบตอพื้นที่การผลิตพืชไรหลกั (ที่ใชเปนอาหาร และแหลงพลงังาน) 
   การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 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 มันสําปะหลัง ขาวโพด  
(ที่มา: SEA START) 

การกระจายตวัพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญในปจจุบัน 

 
   การคาดการณผลผลติในอนาคตนี้ ดําเนินการโดยการใชแบบจําลองคณิตศาสตร 
DSSAT ทําการคํานวณผลผลติที่นาจะเปนขึ้นจากขอมูลทางดานพันธุกรรม รูปแบบการบริหาร
จัดการแปลงเพาะปลูกที่นิยมใชกันเปนมาตรฐานในปจจุบัน และขอมูลดินจากการสํารวจของกรม
พัฒนาที่ดิน สวนขอมูลสภาพอากาศนั้นยึดตามขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ และทําการ
ประเมินผลผลิตในอนาคตรวมกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกตามแนวทางที่ไดกําหนดและ
วิเคราะหขึ้น โดยในขั้นตนน้ี เพียงพิจารณาพืชพลังงานที่เปนพืชไรที่นําไปผลติ ethanol เปนหลัก 
โดยท่ียังไมไดพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงการผลิตของพืชพลังงานหลักอีกชนิดหนึ่งคือปาลมน้ํามัน
ซ่ึงมีบทบาทสาํคัญในการผลิต bio-diesel โดยที่ปจจุบันน้ีมีพ้ืนที่ปลูกในภาคใตเปนหลัก แตก็มี
แนวโนมที่จะขยายไปปลูกในพ้ืนที่อ่ืน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน 

ผลกระทบทีค่าดวาจะมี (ในแงผลผลติเชงิพื้นที่ โอกาส ความเส่ียง)  
       ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดจากสภาพภูมิอากาศในอนาคตตอพืชหลักของประเทศ 
สรุปไดดังน้ี 

 1)  ผลกระทบทีค่าดวาจะมีตอการผลิตขาว  
   ขาวเปนพืชอาหารสาํคัญของประชากรไทยและประชากรโลกมากกวารอยละ 50
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความมั่นคงทางอาหาร
และความมั่นคงของระบบสงัคมเศรษฐกิจ  

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

   ในบทนี้ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับการผลิตพืชหลัก 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 ผลกระทบตอพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม ดินถลม 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
ละพ้ืนที่ จากนั้นนําไปวิเคราะหคาความเสี่ยงแตละดาน เพ่ือประเมินวา ผลกระทบจะเพิ่ม หรือ 
ลดลงมากเพียงใด และแบงระดับของความเส่ียง เพ่ือจัดกลุมความเสีย่งในระดับตางๆ (สภาพัฒน, 
2553) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังน้ี 

 1)   แนวทางการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
   1.1  ทบทวน  
   ทบทวนและศกึษาประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพ
อุทกวิทยา นํ้าทวม ภัยแลง และดินถลม ทั้งในแงของโอกาส และความเสี่ยงในเชิงพ้ืนที่จาก
รายงานหรือโครงการศึกษาวิจัยที่ไดมีการดําเนินการไปแลวจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนา
ที่ดิน เปนตน โดยพิจารณารวมกับผลการคาดการณการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและ
อุทกวิทยาในอนาคต 
 

   1.2 การประเมินผลกระทบ 
   การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพอุทกวิทยา นํ้า
ทวม ภัยแลง และดินถลม สามารถประเมินไดจากการเปลี่ยนแปลงของ 
 

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

กับพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงซํ้าซาก 
 

 2)  การทบทวนพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม ดินถลม และภัยแลง 
 

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

 

 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),  ขอมูลแผนที่ลุมนํ้าและขอมูลแผนที่หมูบาน 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, ทุงหญาและพ้ืนที่
อ่ืนๆ 

Step 3. นําแผนที่จากขอ 1 มาซอนทับกับแผนที่ในขอ 2 จะไดแผนที่ของลักษณะดิน
และพืชแตละพ้ืนที่ จากน้ันนําแผนที่ลุมนํ้ามาซอนทับเพ่ือแบงการวิเคราะห
ออกเปนลุมนํ้ายอย 255 ลุมนํ้า 

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) และพ้ืนที่รับนํ้ายอย(contributing area) รายลุม
นํ้าจนครบทั้ง 255 ลุมนํ้า 

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 (Pack et al., 1998 a, b) 
สัดสวนแรงยึดของดินและ
รากพืชกับนํ้าหนักถวงของ

ดิน © 

มุมของดินที่ทํากับชั้ หินพื้น 
(Phil, ∅) 

สัดสวนการไหลของนํ้าลงใต
ดินกับไหลผานผิวดิน(T/R) ลักษณะดิน ชนิดพืช 

คาตํ่าสุด 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 พบวามีหมูบานที่มีความเสี่ยงทั้งสิ้น 581 หมูบาน 42 จังหวัด แสดงพ้ืนที่เสี่ยงจากดินถลม
และน้ําปาไหลหลากดังรูปที่ 4-1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

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

- ภาคตะวันออก มีจํานวนทั้งสิ้น 27 หมูบาน 17 ตําบล 12 อําเภอ 4 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดชลบุรี, 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, นราธวิาส, 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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ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการปองกันการเปนทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

รูปที่ 4-1   พ้ืนที่เสี่ยงจากดินถลมและน้ําปาไหลหลาก 
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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

ผลกระทบท่ีมีตอพื้นที่เสี่ยงภยัดินถลม
ในอนาคตอันใกล

กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก

กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก

กลุมลุมนํ้าบางปะกง

กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก

กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก

 
รูปที่ 4-2   พ้ืนที่ไดรับผลกระทบดานดินถลมจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 4 
การประเมินผลกระทบ และความลอแหลมเปราะบาง 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       4 - 13                                                 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

   2.2 พ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซาก 
   จากการทบทวนรายงาน “การศึกษาและวเิคราะหพ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากประเทศไทย” 
กรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2548 โดยรายละเอียดขอมูลและแหลงที่มามีดังน้ี 

 ขอมูลพ้ืนที่เสีย่งภัยนํ้าทวมที่ดําเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2547 
 ขอมูลพ้ืนที่นํ้าทวมที่ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 
 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) 

   สําหรับวธิีการสรางแผนที่พ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากใชขอมูลจากหลายสวนเชน ขอมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัยนํ้า, ขอมูลพ้ืนทีนํ้่าทวม, 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. นําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) เชน แผนที่การใชที่ดินระดับจังหวัด แผน
ที่ขอบเขตการปกครองระดับตําบล แผนที่กลุมชุดดิน โดยใชโปรแกรม 
ARC/INFO และ ArcView โดยใชพิกัดอางอิงนําเขาแบบ Universal 
Transverse Mercator (UTM)  

Step 2. กําหนดขอบเขตพื้นที่ราบนํ้าทวมถึง จากขอมูลกลุมชุดดิน  

Step 3. วิเคราะหภาพถายดาวเทียม โดยการจําแนกพ้ืนที่นํ้าทวม จากภาพถาย
ดาวเทียม MODIS ใน 9 ชวงเวลา ในชวงเวลา 3 ป โดยพิจารณาจากคา 
Digital Number (DN) เพ่ือกําหนดขอบเขตพื้นที่นํ้าทวม และทําการแปลง
ขอมูลจากขอมูลราสเตอร (Raster) เปนเวกเตอร (Vector) เพ่ือใชในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางขอมูลเชิงพ้ืนที่  
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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. จัดทําแผนที่พ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากประเทศไทย 
    
   จากขอมูลขอบเขตและระดับการเกิดนํ้าทวมซ้ําซาก ผานการวิเคราะหจากขอบเขต
พ้ืนที่ราบนํ้าทวมถึง ขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดนํ้าทวมซ้ําซาก และขอมูลดาวเทยีมที่ทําการแปล
ความหมายเฉพาะบริเวณที่เกิดนํ้าทวม มาซอนทับกัน โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แสดง
พ้ืนที่เสี่ยงจากน้ําทวมซํ้าซากเปนประจําดังรูปที่ 4-3 สามารถจัดกลุมระดับความ รุนแรงในการเกิด
นํ้าทวมซ้ําซากเปน 3 กลุม มีรายละเอียดดังน้ี  
   กลุมที่ 1  พ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขัง 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  พ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขัง 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  พ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขังไมเกิน 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
หมูบานที่คาดวาจะมีภัยนํ้าทวมมากขึ้นมาถึง 3014 หมูบาน และเกดิขึ้นมากในพื้นที่ภาคกลางและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการปองกันการเปนทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

รูปที่ 4-3  พ้ืนที่เสี่ยงจากน้ําทวมซ้ําซาก 
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กลุมลุมน้ําเจาพระยาทาจีน

ผลกระทบท่ีมีตอพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม
ในอนาคตอันใกล

กลุมลุมน้ําแมกลอง

กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก

กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทย

กลุมลุมน้ําบางปะกง

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวัน

กลุมลุมน้ําโขงกลุมลุมน้ําสาละวิน

 
รูปที่ 4-4   พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบดานน้าํทวมจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 
   2.3 พ้ืนที่แลงซํ้าซาก 
   จากการทบทวนรายงาน “แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่แลงซํ้าซากเพ่ือการเกษตร” กรม
พัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2548  สําหรับการศึกษาเพ่ือกําหนดพ้ืนที่แลงซ้ําซากของประเทศไทยใชขอมูล
จากหลายสวน เชน ปริมาณน้ําฝนรายป, การอุมน้ําของดิน, พ้ืนที่ในเขตชลประทาน, พ้ืนทีป่าไม 
และการสังเคราะหฝนเฉลีย่ปลาสุดดวยวธิี IDW ผานโปรแกรม ArcView  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 

Step 1. สังเคราะหปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ยทั้งประเทศ ในคาบเวลา 30 ป  

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

Step 3. กําหนดขอบเขตพื้นทีใ่นเขตชลประทาน ซ่ึงพ้ืนที่ที่มีการสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า 
ฝาย เพ่ือกักเก็บนํ้า ไวใช เม่ือเกิดสภาวะความแหงแลง จะมีการปลอยน้ํา เขา
สูระบบคลองสงน้ําตางๆ เพ่ือบรรเทาสภาวะความแหงแลง 

Step 4. กําหนดขอบเขตพื้นที่ปาไม ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่นํามาพิจารณา โดยพื้นที่ปา
ไมเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณ มีความชุมชื้น เปนกลไกสําคัญในการรักษาความชุม
ชื้นของดิน 

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

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

 
ตารางที่  4-5   การจัดระดับสภาวะของฝน            

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 % 
           ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

    
   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 

   พ้ืนที่แลงซ้ําซาก สามารถกําหนดไดโดยพิจารณาจากปจจัยน้ําฝน, ความถี่ของการ
เกิดสภาวะฝนแลง, ความสามารถการอุมน้ําของดิน, สภาพพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ที่ไดรับน้ํา
ชลประทาน  แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงซํ้าซาก ดังรูปที่ 4-5 สามารถแบงระดับความแลงซ้ําซากเปน 
3 ระดับ และมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. พ้ืนที่แลงซ้ําซาก 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. พ้ืนที่แลงซ้ําซาก เกิดซ้ํา 4-5 ปตอคร้ัง 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. พ้ืนที่แลงซ้ําซาก เกิดซ้ํา 6-10 ปตอคร้ัง 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 โดยอยูในพ้ืนที่ภาคใต 
และภาคกลางตอนบน 
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กลุมลุมน้ําเจาพระยาทาจีน

ผลกระทบท่ีมีตอพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง
ในอนาคตอันใกล

กลุมลุมน้ําแมกลอง

กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก

กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย

กลุมลุมน้ําบางปะกง

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวัน

กลุมลุมน้ําโขงกลุมลุมน้ําสาละวิน

 
รูปที่ 4-6  พ้ืนที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานภัยแลงจากสภาพเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 
            ผลการวิเคราะหน้ีทําใหพ้ืนที่ที่ประสบภัยแลงอยูแลว มีความรุนแรงมากขึ้นและ
เน่ืองจากความรุนแรงของฝนมีมากขึ้น ก็จะทําใหเกิดภาวะความเสี่ยงของการเกิดแผนดินถลมและ
นํ้าทวมมากขึ้นไดโดยมีความเสี่ยงและผลกระทบที่ตางกันในแตละพ้ืนที่  

              ปจจุบัน กรมปองกันภัย มียุทธศาสตรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูเพ่ือ
เตรียมพรอมรับภัยที่จะมี ทั้งกอน ระหวาง และภายหลังเกิดภัย หรือแผนที่เสี่ยงภัยทั้งดานดินถลม 
นํ้าทวมและภัยแลง เปนการจัดทําภายใตขอมูลที่เกิดขึ้นมาในอดีต มาทําการวิเคราะห  แตยังมิได
นําขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาประกอบในการจัดทําแผน 
                          
4.3 แนวทางการประเมินความเปราะบาง 
           การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะหลัง ไดเพ่ิม
องคประกอบของการประเมินเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงดานผูรับผลกระทบเพ่ิม เรียกเปนการประเมิน
ความเปราะบาง ( รูปที่ 4-7) ซ่ึงจะมีดานที่พิจารณาสองดานใหญ คือ ดานผลกระทบ (potential 
impact) และดานความสามารถรับมือ (Adaptive Capacity)  ในสวนของดานผลกระทบจะ
พิจารณาประเด็นของการรับผล (exposure :ผลกระทบที่ไดรับ เชน นํ้าทวม  นํ้าแลง)  และความ
ไว(sensitvity : ดานมนุษยและecology เชน ความหนาแนนประชากร  ลักษณะของการใช
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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  
                       ภูมิอากาศในพื้นที่อาเซียน 
 
4.4  สรุปเน้ือหา 
               การประเมินผลการศึกษาในปจจุบันถึงความสัมพันธระหวางขอมูลของอุณหภูมิ
พ้ืนผิวโลกที่สูงขึ้นกับผลกระทบในวงกวางจากการสังเกตการณสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิหรือภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นกําลังสงผลกระทบในวงกวางตอระบบทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพของประชาคมโลก รวมถึงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ 

           การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะหลัง ไดเพ่ิม
องคประกอบของการประเมินเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงดานผูรับผลกระทบเพ่ิม เรียกเปนการประเมิน
ความเปราะบาง  ผลการประเมินความเปราะบางจะชวยในการวางแผนหามาตรการปรับตัวไดดี
ยิ่งขึ้น  ในบทน้ีไดยกตัวอยางการประเมินความเปราะบางของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเปน
ตัวอยางไว 


