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บทที่ 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

 
  บทน้ีเสนอกรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัว โดยใช
โครงการชลประทาน (แบบเต็มรูปแบบ(intensive) และไมเต็มรูปแบบ(extensive)) การออกแบบ
ระบบบรรเทานํ้าทวม (กรณีสุโขทัย) และ การปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าจากเขื่อนเปนตัวอยาง 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของชุดโครงการวิจัยรวมกับกรมชลประทาน (Chulalongkorn, 2010-13) และชุด
โครงการวิจัยของจุฬา (สุจริต และคณะ 2555-56) ซ่ึงจะยกตัวอยางบางโครงการมาเสนอในที่น้ี 
 
6.1 การจัดการนํ้าในโครงการชลประทาน  (กรณีศึกษาจากโครงการพลายชุมพล) 
  การศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศตอสภาพน้ําชลประทานหมายถึง การจัดรร
นํ้า การสงนํ้า และการกําหนดรอบเวรสงนํ้า และนํ้าบาดาล ซึงหมายถึง ระดับนํ้าบาดาล ปริมาณ
การสูบนํ้า ปริมาณเก็บกัก ไดเลือกพ้ืนที่โครงการชลประทานพลายชุมพลเปนพ้ืนที่ที่มีการศึกษา
มากอน และพ้ืนที่เหนือนํ้าของโครงการมีแนวโนมของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Chulalongkorn, 2010; Sucharit K., el.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 คิดเปนพ้ืนที่
ชลประทาน 218,000 ไร ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอพรหมพิราม อําเภอเมือง อําเภอบางระกํา และ
อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก และพ้ืนที่อําเภอสามงาม และอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดย
พ้ืนที่โครงการฯ เร่ิมที่คลองสงนํ้าสายใหญ กม.0+045 ในเขตตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ยาวลงมาทางดานใตเลียบไปตามฝงขวาของคลองสงน้ําสายใหญ จนถึงกม.
80+000 สวนทางดานทิศตะวันตกน้ันติดกับลํานํ้าธรรมชาติตลอดแนว โดยเริ่มจากเหนือสุดของ
โครงการฯ ติดกับคลองวังมะขาม คลองเมม คลองบางแกว ลงมาทางใต ตามลําดับ ตอจากน้ันจะ
ติดกับแมนํ้ายมเรื่อยลงมาและสิ้นสุดพ้ืนที่โครงการที่ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ซ่ึง
เปนบริเวณที่ติดตอกับพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดงเศรษฐี  

 6.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของโครงการฯ สวนใหญมีลักษณะเปนที่ราบลุมอยูระหวางแมนํ้ายม
และแมนํ้านาน โดยมีความลาดเทของพื้นที่จากทิศเหนือลงไปทางทิศใต และจากทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตก สภาพพ้ืนที่สวนใหญเหมาะแกการเพาะปลูกมากและเปนยานเกษตรกรรมที่
สําคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ดังแสดงสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพลายชุมพล ดังรูปที่ 6-1  
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 6.1.3 สภาพการจัดสรรนํ้า 
  โครงการฯ พลายชุมพล นับเปนหนึ่งในโครงการชลประทานพิษณุโลกซ่ึงเปนโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ มีรายละเอียดขอบเขตโครงการ และมีลักษณะโครงการที่สําคัญ โครงการฯ 
ไดแบงพ้ืนที่การสงนํ้าออกเปน 3 ฝาย ไดแก ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ฝายสงน้ําและ
บํารุงรกัษาที่ 2 และฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 3 โดยมีรายละเอียดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
ดังตารางที่ 6-1   

 6.1.4 การบริหารจัดการนํ้า 
  การบริหารจัดการนํ้าของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพลายชุมพล เปนการบริหาร
จัดการนํ้ารวมกันกับโครงการฯ ตางๆ ภายใตโครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่ึงมีโครงการรวมกัน
ทั้งสิ้น 4 โครงการ ไดแก โครงการ สงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลาย
ชุมพล โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดงเศรษฐี และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาบัว 
 
ตารางที่ 6-1  พ้ืนที่ชลประทานในเขตโครงการพลายชุมพล 

พ้ืนที่ความรับผิดชอบ (ไร) 
ฝาย 

พ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 
ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 1 98,200 78,600 
ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 2 96,500 77,300 
ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 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 รวมกับการระบายน้ําจากเขื่อนสิริกิติ์ 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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  เน่ืองจากปริมาณน้ําผิวดินในบางปไมพอตอความตองการใชนํ้าของเกษตรกร ในพ้ืนที่
โครงการพลายชุมพล เกษตรกรจึงมีการพัฒนาบอนํ้าบาดาล (ระดับตื้น) ขึ้นใชเปนจํานวนมาก เพ่ือ
เปนแหลงน้ําสํารองกรณีฝนทิ้งชวง หรือ ปที่นํ้าในอางเก็บนํ้ามีนอย 

  ผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลตอความตองการใชนํ้า  การ
จัดสรรนํ้าผิวดินที่มี สภาพน้ําบาดาล (ปริมาณการสูบ ระดับนํ้า ปริมาณเก็บกักใตดิน) ในการศึกษา
คร้ังนี้ จึงจําลองสภาพการใชนํ้าบาดาลในกรณีตางๆ โดยใชสภาพภูมิอากาศในอนาคตเปนเกณฑ 

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

  เน่ืองจากปริมาณฝนในชวงอนาคตใกลจะลดลงสงผลใหปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บนํ้า
สิริกิตตจะนอยลง ซ่ึงจะสงผลตอสภาพขาดแคลนน้ําจะมากขึ้น  และจะมีปริมาณมากขึ้นในชวง
อนาคตไกล  นอกจากนี้รูปแบบการตกของฝนก็เปลี่ยนไป โดยปริมาณฝนจะมาลาขึ้นโดยเฉพาะใน
เดือน กรกฏาคม ขณะที่ความตองการใชนํ้าชลประทานจะมีมากขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิที่อุนขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในพื้นที่ศึกษา สงผลกระทบตออุณหภูมิในพ้ืนที่โครงการพลายชุม
ผลสงผลใหเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นในอนาคตใกลและอนาคตไกล  อันดวยเน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
น้ันสงผลกระทบตอ ปริมาณฝน ความตองการใชนํ้าของพื้นที่ชลประทาน และการจัดการบริหาร
เขื่อนสิริกิตและเขื่อนภูมิพลในการจัดสรรนํ้าในชวงฤดูแลงซ่ึงจากการศึกษาพบวาปญหาผลกระทบ
ดังกลาวสงผลใหปริมาณฝนเฉลี่ยรายปลดในอนาคตใกล แตในทางกลับกันปริมาณฝนเฉลี่ยรายป
ในอนาคตไกลมีแนวโนมสูงขึ้น ผลของอุณหภูมิที่อุนขึ้น ทําใหความตองการใชนํ้าของพืชมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง จากการศึกษาซึ่งเปล่ียนแปลงผลของอุณหภูมิโดย
กําหนดใหคาระเหยคงที่ (ใหเทากับคาเฉลี่ยรายเดือนของอดีต) กับคาระเหยเปลี่ยนแปลง (ให
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิรายเดือนที่ประมาณการในอนาคต) พบวาทั้ง 2 วิธีน้ีใหผลของปริมาณ
ความตองการนํ้าของพืชที่แตกตางกันอยางชัดเจนโดยผลของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจะสงผลให
ความตองการนํ้าของพืชมากกวาประมาณ 7% หรือ ประมาณ 50 ลาน ลบ.ม./ป (สําหรับโครงการ
ชลประทานพลายชุมพล)ทั้งอนาคตใกลและอนาคตไกล  

  จากการศึกษาสภาพการใชที่ดินในพื้นที่พลายชุมพลพบวา สวนใหญจะปลูกขาว และ
สงผลใหการเติมนํ้าสูชั้นนํ้าบาดาลสวนลางจะขึ้นอยูกับปริมาณฝนและการใชที่ดินเปนหลัก ซ่ึงผลมี
ความสอดคลองกับปริมาณฝนคืออัตราการเติมนํ้าในอนาคตใกลจะลดลง สวนในอนาคตไกลมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นจากอดีตเพียงเล็กนอย ถึงแมวาปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  สงผลตออัตราการใชนํ้าบาดาล
และระดับนํ้าบาดาล จะเห็นไดวาปริมาณการสูบนํ้าบาดาลสูงขึ้นจากอดีตทั้งอนาคตใกลและอนาคต
ไกล ผลการศึกษาระดับนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ศึกษากลับสูงขึ้นในฤดูฝน 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 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) รายป 28.2 28.6 29.2 29.8  31.4 31.7  

รายป 1,193.3 1,504.4 1,187.3 1,201.0  1,309.3 1,314.8  
ฤดูฝน 1,069.4 1,364.2 945.8 1,203.1  1,054.0 1,128.5  ฝน (มม.) 
ฤดูแลง 123.5 129.7 241.5 265.2  255.4 276.5  
รายป 697.2 729.5 792.1 830.9  753.0 845.5  
ฤดูฝน 652.3 695.4 646.7 735.5  620.0 689.8  

ความตองการใชนํ้า (1) 
(ลาน ลบ.ม.) 

ฤดูแลง 44.9 68.2 145.4 165.3  133.0 154.4  
รายป 697.2 729.5 741.4 821.3  700.4 844.9  
ฤดูฝน 652.3 695.4 630.3 674.5  613.1 645.9  

ความตองการใชนํ้า (2) 
(ลาน ลบ.ม.) 

ฤดูแลง 44.9 68.2 181.7 220.1  170.3 216.8  
รายป 109.5 137.6 103.6 113.1  115.1 123.7  
ฤดูฝน 101.7 127.2 89.0 96.3  99.2 106.1  

อัตราการเติมนํ้า 
(มม.) 

ฤดูแลง 7.9 12.6 14.6 19.1  15.9 21.9  
รายป 52.4 68.42 56.1 64.1  50.8 72.7  
ฤดูฝน 41.7 57.24 36.9 53.1  33.1 48.6  

อัตราการสูบ (1) 
(ลาน ลบ.ม.) 

ฤดูแลง 13.7 26.41 19.2 24.8  17.7 30.7  
รายป 52.4 68.42 55.3 75.4  59.1 82.1  
ฤดูฝน 41.7 57.24 31.8 45.3  28.5 39.5  

อัตราการสูบ (2) 
(ลาน ลบ.ม.) 

ฤดูแลง 13.7 26.41 23.5 35.3  30.6 40.5  
รายป 34.04 36.07 33.77 35.81  34.62 36.67  
ฤดูฝน 34.28 36.38 34.59 36.69  34.64 36.72  

ระดับนํ้าบาดาล (1) 
(เมตร รทก.) 

ฤดูแลง 34.25 36.22 33.68 36.15  34.59 36.60  
รายป 34.19 36.27 33.79 36.07  34.35 36.31  
ฤดูฝน 34.28 36.41 34.53 36.66  34.46 36.48  

ระดับนํ้าบาดาล (2) 
(เมตร รทก.) 

ฤดูแลง 34.25 36.31 33.73 36.12  34.42 36.33  
รายป -2.27 2.60 -2.87 2.91  -0.59 0.23  
ฤดูฝน -0.59 4.65 -0.51 -0.04  -0.48 -0.08  

การเปลี่ยนแปลงปริมาณกักเก็บ 
(ลาน ลบ.ม./เดือน) 

ฤดูแลง -3.95 -0.12 -4.12 -1.25  -0.79 0.05  

หมายเหตุ P90 หมายความวา ตัวเลขที่คา percentile 90 
 
 6.1.7 แนวทางการปรับตัว 
               จากผลการศึกษาของ โครงการพลายชุมผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกขอมูล
ฝนจากแบบจําลอง MRI-GCM เปนคาความนาจะเปนหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น  ดังนั้นการที่จะ
นําไปใชจะตองเขาใจรูปแบบ และแหลงขอมูลที่ใชอางอิงเพ่ือจะนําไปบริหารจัดการกับพ้ืนที่โครง 
การชลประทานตาง ๆ สําหรับการศึกษานี้พบวา จะตองบริหารการจัดการนํ้าชลประทานในฤดูแลง
ใหมากขึ้นกวาในอดีต เน่ืองจากเหตุผลหลายประการดังน้ี ปริมาณฝนมีแนวโนมจะตกบริเวณหนา
เขื่อนหรือพ้ืนที่ลุมนํ้านานตอนลาง และฝนตกบริเวณทายเขื่อนนอยลง สวนความตองการนํ้าของ
พืชมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในฤดูแลง ตามปริมาณฝนท่ีจะมากขึ้น แตเน่ืองจากอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น
เพียง 2-4 องศาเซลเซียส ความตองการน้ําของพืชจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 15-30 ลาน ลบ.ม. ดังน้ัน
การจัดสรรน้ํา จะตองสงไปใหพอเพียงกับความตองการนํ้าของพืช 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   ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตใกล กรณีที่ 1 
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รูปที่ 6-3   ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตไกล กรณีที่ 1 
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รูปที่ 6-4   ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตใกล กรณีที่ 2 
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รูปที่ 6-5   ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดินในอนาคตไกล กรณีที่ 2 
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รูปที่ 6-6   ระดับนํ้าที่ต่ํากวาพ้ืนดิน ในพ้ืนที่ ซี18 
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รูปที่ 6-7   ระดับนํ้าต่ํากวาผิวดิน ในพ้ืนที่ ซี 17 
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 6.1.9 ผลการศึกษาทัศนะคติของชุมชน 
  การศึกษาดานผลกระทบควรพิจารณาดานของผูรับผลประกอบดวย โดยเฉพาะ
เกษตรกรและผูบริหารอาคารชลประทาน  การศึกษาเก่ียวกับทิศนคติ การรับรูตอสภาพการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวคิดในการแกไข หรือปรับตัวจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ไดมีการดําเนินการในพื้นที่โครงการชลประทานพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 

  การศึกษาดานทัศนะคติตอสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา
ดําเนินการโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําแบบสอบถามกวา 100 ชุดตอชาวนาในเขต
โครงการชลประทานพลายชุมพล (ทั้งโซน 1 2 และ 3) ในแง ความเห็นตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผลกระทบที่ประสบ และความเห็นตอการปรับตัว 
 

Interview Data Analysis
Perception towards climate change

Notice any
change

Temperature

 
 
  ผลการสํารวจเก่ียวกับการรับรูตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเจาหนาที่กรม
ชลประทาน โซนแมน (ผูควบคุมการปลอยนํ้า) และชาวนา รูสึกตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่
สูงขึ้น มีปริมาณฝนนอยลง และชวงเวลาฝนทิ้งชวงนานขึ้น และเม่ือฝนตกจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
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Interview Data Analysis
Impacts towards agricultural area

Lower Yield  
(a tang : 10 kg)

Lower Yield Average 
(tang/rai)

Past data 83

Present data 69
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Impacted by CC

 
   
  ทุกฝายรับรูตอผลกระทบที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่เห็นไดชัดคือ รอบเวรการปลูกพืช
เปลี่ยนไป การระเหยของน้ํามากขึ้น และมีภาวะการขาดแคลนน้ํามากขึ้น เน่ืองจากไดรับการ
จัดสรรนํ้านอยลง  นอกน้ัน ชาวนายังมีความรูสึกวา ปริมาณขาวที่ไดตอพ้ืนที่ลดลง 
 

Interview Data Analysis
Adaptation attitude
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  ผลสํารวจดานการปรับตัว แสดงวา ชาวนาสวนใหญจะพยายามใชนํ้าใหนอยลงเมื่อ
เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ขณะที่ชาวนาในโซน 1 จะใชนํ้าจากคลองระบายชดเชย (55 %) 
ลดระดับเก็บกักนํ้าในทองนา (18 %)  ชาวนาในโซน 2 จะลดระดับนํ้าเก็กกักในทองนา (24%) 
และใชนํ้าจากคลองระบายชดเชย (19%)  ขณะที่ชาวนาในเขต 3 จะลดระดับนํ้าเก็กกัก (42%)  ใช
นํ้าจากคลองระบายชดเชย (26%) ซ่ึงแสดงใหเห็นความแตกตางจากทัศนะคติ และสภาพทางภูมิ
ประเทศ  นอกจากนี้ ชาวนาสวนใหญยังแสดงการหาทางออกอ่ืน เชน  การเปลี่ยนพันธุขาวที่ใชนํ้า
นอย (65%)  การปรับชวงเวลาปลูกขาวใหเหมาะสม (50%) การใชพันธุขาวที่ทนนํ้าทวม (34%)  
เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ใชนํ้านอย (23%) และการเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ีนที่ทนนํ้าทวม (12%)
ในแนวทางอื่น ชาวนาจะเขารวมประชุมกลุมผูใชนํ้า (เพ่ือกําหนดตารางการปลูกขาว) (69%) ใช
บอนํ้าตื้นชดเชย (58%) ใชนํ้าจากคลองระบาย (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 ซ่ึงเจาหนาที่กรมชลประทานและโซนแมนไดใหขอคิดเห็น 
ใหมีการวิจัยทางดานสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง และถายทอดขอมูลและความรูตอ
ชาวนา ใชประโยชนจากขอมูลและความรูที่วิจัยไดในการวางแผนและจัดการดานนํ้า เชน การ
ปลอยน้ํา การจัดปฏิทินปลูกพืช การปรับพ้ืนที่ใหมีสระนํ้าสํารองเปนตน         

 6.1.10 แนวทางการปรับตัวจากกรณีศึกษา 
  จากผลการศึกษาผลกระทบทั้งดานน้ําผิวดิน นํ้าบาดาล และทัศนคติของเกษตรกรจะ
เห็นไดวา สวนใหญรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในชวงปที่ผานมา แตอาจยังไมแนใจ  
ในการดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบนั้น  แนวโนมเกษตรกรและผูบริหารอาคารจะตองปรับตัวใหเขา
กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใชอาคาร และเทคนิคการบริหารเขาชวย ซ่ึงการปรับตัว
อาจแบงเปนงานระดับลุมนํ้า  ระดับโครงการ และระดับแปลงนาได 

  เน่ืองจากแนวโนมฝนจะมีการแกวงตัวที่มากขึ้น และปริมาณฝนในชวงฤดูฝนจะลดลง 
และเพิ่มในชวงหนาแลงในอนาคต   มาตรการปรับตัวควรพิจารณาประเด็นตอไปน้ี 

 การปรับตัวในระดับลุมนํ้า  
• การปรับการบริหารอางเก็บนํ้าใหเปนไปตามปนํ้า ควบคูกับ การควบคุมดาน

ความตองการ   
• สงเสริมใหมีการเพ่ิมความจุเก็กกักนํ้ารองรับการแกวงตัวของสภาพภูมิอากาศ 

เชน การเสริมความสูงเขื่อน  การสราง check dam  
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 การปรับตัวระดับโครงการ 
• ปรับปรุงบอยื่มเพ่ือเพ่ิมปริมาตรเก็กกักนํ้า 
•  ปรับปรุงอาคารบังคับนํ้า เพ่ือการจัดการนํ้าที่ดีขึ้น  
•  ปรับการจัดสรรนํ้าใหเหมาะกับความตองการจริงและสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนไป 
• ปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม โดยเพิ่มคัน และสถานีสูบนํ้า  

 การปรับตัวระดับแปลงนา 
•  ปรับพันธุขาวใหเหมาะกับสภาพภูมิอากาศใหม 
•  ปรับตารางการปลูกพืช  
•  ปรับเทคนิคการปลูกพืช  
• ขุดสระน้ําขนาดเล็กระดับแปลงนาเปนน้ําสํารอง 

 
 6.1.11 ขอสรุปเบื้องตนจากกรณีศึกษา 
                 จากตัวอยางกรณีศึกษาโครงการชลประทานพลายชุมพล พบวา สภาพอากาศใน
อนาคตมีการเปลียนแปลง และมีการแกวงตัวมากขึ้น ขณะที่ความตองการใชนํ้าก็มีแนวโนมมาก
ขึ้นตามสภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทําใหการจัดการนํ้าจําเปนตองปรับตัวเพ่ือใหเขา
กับสภาพความตองการและศักยภาพใหม 

• แนวทางหนึ่งของการปรับตัว คือ การปรับกฏเกณฑการปลอยน้ําใหเหมาะกับสภาพ
ของฝนที่มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป  ผลการปรับกฏเกณฑการบริหารอางเก็บนํ้าให
เหมาะตามสภาพปนํ้าจะสงผลตอการลดปริมาณน้ําขาดแคลน 

• อีกแนวทางหนึ่งคือ การปรับตารางการปลูกพืชใหเหมาะกับรูปแบบฝนที่เปลี่ยนแปลง
ไป  ผลการปรับตารางปลูกพืชใหเร็วขึ้น ๒ อาทิตย ทําใหการขาดแคลนน้ําในฤดูฝน
ลดลง  5 % และหนาแลง ลดลง 30% นอกน้ันจะเปนการควบคุมพ้ืนที่เพาะปลูกให
เปนไปตามสภาพน้ําตนทุน ซ่ึงถาไมสามารถทําได ก็จะทําใหความตองการนํ้ามาก
ขึ้น สงผลใหมีการสูบนํ้าบาดาลมาชวยในแปลงนามากขึ้น ทําให ระดับนํ้าบาดาล 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) 
รับนํ้าจากแมนํ้าปงโดยมีฝายในลํานํ้าปงคอยยกระดับนํ้าและมีประตูนํ้าที่ปากคลองรับนํ้าจากแมนํ้า
ปง สงมายังอําเภอไทรงาน อําเภอบึงสามัคคี ปลายทางสงน้ําออกมาที่จังหวัดพิจิตร (ดังตําแหนง
โครงการในรูปที่ 6-8) มีโครงขายของคลองสงนํ้าจากแมนํ้าปงถึงพ้ืนที่จังหวัดพิจัตร ดังรูปที่ 6-9 

        โดยปรกติโครงการสงนํ้าวังบัว จะไดรับโควตานํ้าตามสภาวะน้ําของเข่ือนภูมิพลรายป 
ขึ้นกับวา นํ้าในเขื่อนจะมีเทาไรในตนฤดูแลง หลังจากไดรับการจัดสรรแลว ทางโครงการก็จะ
พิจารณาจัดระบบปนน้ําใหในพ้ืนที่ตามความจําเปนในปนํ้ามาก หรือปนํ้าปรกติ จะปลอยใหมีนํ้า
ไหลตลอดทุกคลอง แตจะมีนายเวรน้ําคอยปดเปดประตูในแตละชวง เพ่ือยกระดับนํ้าและใหชาวนา
สูบนํ้าขึ้นแปลงเอง  แตในชวงแลงจัด ก็จะมีระบบรอบเวรน้ํากําหนดเวลาที่จะปลอยนํ้าในแตละ
คลอง  (ดังรูปที่ 6-10 และ 6-11)  โดยท่ีคลองหลัก MC และ 1L-MC ซึงเปนคลองยาวจะไดรับนํ้า
ตลอดเวลา (ภายในเสนคลองจะมีการสลับรอบเวรไดรับนํ้าเปนชวงๆ)  แตคลอง 1R-MC และ 2R-
MC, 3R-MC จะไดรับนํ้าทุกๆ 7 วัน สลับกัน เพ่ือใหเกิดการกระจายน้ําที่ดีขึ้น 

         ในชวงน้ําทวม ซ่ึงจะไดรับนํ้าฝนในพื้นที่ นํ้าหลากจากพ้ืนที่ตะวันตกจากพื้นที่และ
จากแมนํ้าปง ก็จะรับนํ้าบางสวนเพื่อแบงเบาภาระของแมนํ้าปง เขาพ้ืนที่และระบายออกทาง
จังหวัดพิจิตร ก็จะมีการแจงเพ่ือใหปดระบบคลองซอย และมีระบบเครื่องสูบนํ้าชวยระบายนํ้าออก
จากพ้ืนที่  (รูปที่ 6-10) 

         เน่ืองจากการศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งในแงอุณหภูมิและ
ปริมาณฝนในอนาคต (รูปที่ 6-12 และ 6-13)  ซ่ึงอุณหภูมิมีแนวโนมสูงขึ้น 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   ผูมีสวนเกี่ยวของสวนใหญเห็นของการเปลี่ยนแปลง
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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   ระบบคลองสงนํ้าในโครงการ 

 

รอบเวรที่1 1R-MC สงน้ํา 7 วัน หยุด 7 วัน

คลอง MC,1L-MC สงน้ําตลอดเวลา

 
รูปที่ 6-10  ระบบรอบเวรสงนํ้า-1 ในปนํ้านอย 
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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  ในปนํ้านอย 

 

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

 
 

 
รูปที่ 6-14 การเปลี่ยนแปลงของสภาพฝนรายปในอนาคตของพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 6-15 ความเห็นของกลุมตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ 
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รูปที่ 6-16  แนวทางแกไขตอปญหานํ้าแลง และน้ําทวมที่ผานมา 

 

 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                 6–26                                         รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

ตารางที่ 6-3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีตอภาครัฐหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
 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) อ่ืนๆ ระบุ (มาตรการที่ทานเห็นวาดีท่ีสุด) 
- ออกกฏหมายขอบังคับใหชัดเจนและอยูในระบบ 

1 17 

 
 
   

กรณี อนาคตอันใกลไมมีการแบงรอบเวร

 
รูปที่ 6-17  สภาพการขาดแคลนน้ําในอนาคต กรณีไมใชรอบเวร 

 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 6 
กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                 6–27                                         รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

 

กรณี อนาคตอันใกลมีการแบงรอบเวร

 
รูปที่ 6-18  สภาพการขาดแคลนน้ําในอนาคต กรณีใชรอบเวร 

 
6.3  กรณีการจัดการนํ้าทวม (กรณีศึกษาของจังหวัดสุโขทัย) 

 6.3.1 การเกิดอุทกภัยในลุมนํ้ายมและจังหวัดสุโขทัย 
  ลุมนํ้ายมเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นเกือบทุกป ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่
ตอนบนของลุมนํ้า หรือปริมาณการไหลในลํานํ้ามากจนลนตลิ่ง แตความรุนแรงของเหตุการณจะ
เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพลํานํ้า การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆที่กีดขวางการไหลของลํานํ้า 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 
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รูปที่ 6-19   ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้ายม 

 
  จากรายงาน การศึกษาแผนรวมของการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้ายม โดยกรม
ชลประทาน ในป พ.ศ. 2544 ไดสรุปสาเหตุที่ลํานํ้ายมเออลนตลิ่ง และสรางความเสียหายตอ
ประชาชนผูทําการเกษตร และอยูอาศัยในแหลงชุมชนเมือง เปนอยางยิ่ง ไวดังน้ี 

1. ฝนตกหนักในพื้นที่ลุมนํ้าตอนบน ทําใหปริมาณน้ําไหลมาดวยอัตราที่มากเกินกวา
ความจุของลํานํ้าจะรับไหว 

2. ในพ้ืนที่ราบลุมแมนํ้ายมในปจจุบันพบวาบางชวงของลํานํ้าตื้นเขิน มีตะกอนทราย
เปนจํานวนมาก ทําใหความสามารถในการระบายน้ําลดลง ทําใหระบายนํ้าไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ประกอบกับขอจํากัดทางกายภาพของลําน้ําที่มีขนาดเล็ก ตั้งแตพ้ืนที่
อําเภอศรีสําโรงถึงอําเภอสามงาม 

3. การบุกรุกทําการเกษตร และปลูกสรางบานเรือนอยูอาศัยริมบริเวณแมนํ้า และริมตลิ่ง 
ทําใหลํานํ้ามีขนาดเล็กลง 

4. พ้ืนที่ปาไมตนน้ําถูกตัดทําลายไปมาก เม่ือฝนตกหนัก ปริมาณนํ้าจะไหลหลากสูลํานํ้า
ยมมากและเร็วขึ้น 

  สําหรับสภาพปญหาอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย พอสรุปไดวา โดยท่ัวไปพบวา ถาฝน
ตกหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร ซ่ึงเปนจังหวัดตนลุมแมนํ้ายม 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 สามารถทํานายพื้นที่ที่จะเกิดอุทกภัยได 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   ซ่ึงจะใช
ประกอบในการกําหนดมาตรการปรับตัวไดตอไป 
ตารางที่ 6-4  ความตองการที่จะใหทางภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรเขามาชวยเหลือ 

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

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

2) มาตรการในการบริหารจัดการนํ้าหลากที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลจําเปนจะ 
ตองมีระบบโทรมาตร เพ่ือการพยากรณนํ้า และเตือนภัยในลุมนํ้ายม-ลุมนํ้านาน จึง
เสนอใหเรงดําเนินการวางระบบ และติดตั้งระบบโทรมาตรลุมนํ้าเจาพระยาในสวนที่
เก่ียวของกับสํานักชลประทานที่ 3 ที่รับผิดชอบในพื้นที่ลุมนํ้ายมและลุมนํ้านาน โดยมี
สถานีสนามจํานวนทั้งสิ้น 15 สถานี และสถานีหลักยอยตั้งอยูที่สํานักชลประทานที่ 3 
จังหวัดพิษณุโลก 

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
เช้ือเพลิง (สูบน้ํา) 
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  เม่ือนําขอเสนอทั้งสองมาพิจารณากําหนดมาตรการปรับตัวตอสภาพอุทกภัย (flood 
adaptation measures) ซ่ึงไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาจากตางประเทศ จากแนวคิด
ของภาครัฐคือกรมชลประทาน และจากการรวบรวมสํารวจความคิดเห็นเบื้องตนจากชาวบานใน
พ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย โดยมาตรการทั้งหมดอาจแบงออกไดอยางงายเปน มาตรการที่ใชโครงสราง 
และมาตรการที่ไมใชโครงสราง ผลของมาตรการปรับตัวที่เสนอในการประเมินผลดวยแบบจําลอง  
สรุปพอสังเขปดังตอไปน้ี 

1) มาตรการแบบใชโครงสราง ในการศึกษาครั้งนี้ไดเชื่อมโยงถึงรูปแบบการผันน้ําเลี่ยง
เขตเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัยในปจจุบันวาใชเกณฑจากอัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ย 30 ป 
ไมไดใชระดับของความเสี่ยงเปนปจจัยตัดสิน ซ่ึงไดเสนอเปนขอแนะนําในการ
ปรับเปลี่ยนไว โดยใชเกณฑของปริมาณน้ําหลากสูงสุดผานสถานีวัดนํ้า Y.20 ที่คาบ
การเกิดซํ้า 50 ป 

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

3) มาตรการปรับตัวแบบผสมผสาน คือการนํามาตรการแบบใชโครงสรางและไมใช
โครงสรางมาใชบรรเทาสภาพอุทกภัยในชวงอนาคตอันใกล และอนาคตอันไกล 

 
รูปที่ 6-20 มาตรการบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดสุโขทยัในปจจุบันและมาตรการปรับตวัเพ่ิมเติม 
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 6.3.6 ผลของมาตรการการปรับตัว 
               ผลของการใชมาตรการปรับตัวพบวามาตรการปรับตัวแบบผสมผสานของแบบจําลอง 
MRIสามารถลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 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 จะชวยลดระดับน้ําสูงสุดลงได 1.35-1.39 ม. ในชวงอนาคตอันใกล 
และ 1.29-1.30 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวามาตรการ
ปรับปรุงการผันนํ้า 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 พบวาจะลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 1.95-2.12 
ม. ในชวงอนาคตอันใกล และ 2.04-2.19 ม. ในชวงอนาคตอันไกล หากแยกพิจารณาจะพบวา
มาตรการปรับปรุงการผันน้ํา จะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 1.20-1.22 ม. ในชวงอนาคตอันใกล 
และ 1.12-1.31 ม. ในชวงอนาคตอันไกล ณ สถานี Y.3A สวนสถานี Y.33 พบวามาตรการ
ปรับปรุงการผันนํ้า 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 จะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 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 สวนมาตรการทุงน้ําหลากพบวาจะชวยลดระดับนํ้าสูงสุดลงได 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 ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

• 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 แตระดับนํ้าลนตลิ่งจะลดลง
เทียบกับสภาวะกอนปรับตัว สวนชวงอนาคตอันไกลพบวาสถานี Y.3A จะเร่ิมเกิด
อุทกภัยตั้งแตคาบการเกิดซํ้า 50 ป เพ่ิมขึ้นจากสภาวะคาดการณปกติที่ 10 ป สวน
สถานี Y.33 จะเร่ิมเกิดอุทกภัยตั้งแตคาบการเกิดซํ้า 25 ป เชนเดียวกับสภาวะกอน
การปรับตัว แตระดับนํ้าลนตลิ่งจะลดลงเชนกัน 

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

อางเก็บนํ้า 
- เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการบริหารจัดการ

อางเก็บนํ้าหลักของประเทศไทย  

 6.4.2  วิธีการดําเนินการ 
- รวบรวมขอมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัด และจากแบบจําลองสภาพ

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

- รวบรวมขอมูลอุทกวิทยาของอางเก็บนํ้าหลักของประเทศไทยจากการไฟฟาฝายผลิต 
และกรมชลประทาน ตั้งแตที่มีการกอสรางจนถึง ค.ศ. 2012 ไดแก ขอมูลปริมาณน้ํา
ไหลเขาอางเก็บนํ้า ปริมาณน้ําเก็บกัก และปริมาณน้ําปลอย 

- รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับความตองการใชนํ้าชลประทาน ไดแก พ้ืนที่เพาะปลูก 
ปฏิทิน 

- การเพาะปลูก อัตราการคายระเหยของพืช และคาสัมประสิทธิ์การใชนํ้าของขาว 

- เพ่ิมความละเอียดของขอมูลแบบจําลองสภาพภูมิอากาศโลก MRI GCM ดวยวิธี 
Hybrid method  

- วิเคราะหแนวโนมของขอมูลสภาพภูมิอากาศของอางเก็บนํ้าหลัก ไดแก ขอมูล
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝน 

- วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝน และน้ําทาไหลเขาอางฯ ในแตละ
เดือน สําหรับใชคาดการณปริมาณน้ําทาไหลเขาอางเก็บนํ้าในอนาคต 

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

- ประมาณความตองการใชนํ้าชลประทานของพื้นที่ชลประทานภายใตการจัดสรรจาก
อางเก็บนํ้าหลักในสภาพปจจุบัน (ค.ศ. 1979 – 2012)  อนาคตอันใกล(ค.ศ. 2015 – 
2039) และอนาคตอันไกล (ค.ศ.2075 – 2099)  

- วิเคราะหสมดุลนํ้าของอางเก็บนํ้าหลักโดยใชเง่ือนไขการบริหารอางฯแบบทั่วไป 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
ประกอบการวิเคราะหปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บนํ้าจากขอมูลนํ้าฝน และประมาณความตองการ
นํ้าชลประทานจากขอมูลอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ําสุดตอไป  สําหรับขอมูลสภาพภูมิอากาศ
ในชวงที่ผานมา ไดรวบรวมขอมูล จากสถานีตรวจวัดอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวัด
นํ้าฝนจากกรมชลประทาน สวนขอมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคต  ไดรวบรวมจากแบบจําลอง
สภาพภูมิอากาศโลก MRI GCM จากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงมีความละเอียดของขนาดกริด 25 X 25 
ตารางกิโลเมตร  สภาพภูมิอากาศท่ีสําคัญๆที่ใชประกอบการศึกษา ไดแก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
ต่ําสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ย ทั้งนี้ขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
โลกมีความละเอียดอยูในระดับต่ํา  ซ่ึงไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวิเคราะหในระดับ
ลุมนํ้าไดโดยตรง ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการเพ่ิมความละเอียดของขอมูลแบบจําลอง GCM 
สามารถสรุปได ดังตารางที่ 6-5  
 
ตารางที่  6-5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพอุตุนิยมวิทยา 
    ของประเทศไทย 
 สภาพอุตุนิยมวิทยา ปจจุบัน อนาคตอันใกล อนาคตอันไกล

อุณหภูมิสูงสุด  (oC) 32.94 เพิ่มขึ้น 1.18 เพิ่มขึ้น 3.75

อุณหภูมิต่ําสุด  (oC) 23.26 เพิ่มขึ้น 1.38 เพิ่มขึ้น 4.67

อุณหภูมิเฉล่ีย  (oC) 28.1 เพิ่มขึ้น 1.07 เพิ่มขึ้น 3.52

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายป  (มม.) 1,143 ลดลง 0.35% เพิ่มขึ้น 4.35  
 
   จากผลการวิเคราะหปริมาณนํ้าทาไหลเขาอางฯรายเดือน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 
19 สําหรับการเปรียบเทียบปริมาณน้ําทาไหลเขาอางเก็บนํ้าในชวงที่ผานมา อนาคตอันใกล และ
อนาคตอันไกลของเขื่อนภูมิพล เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล 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 สําหรับอางเก็บนํ้าอ่ืนๆ 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) อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล                                     ง) เขื่อนอุบลรตัน 

 

 
จ) เขื่อนปราณบุรี 

 รูปที่ 6-21 เปรียบเทียบปริมาณน้ําทาไหลเขาอางฯ ในสภาพปจจุบัน อนาคตอันใกล  
    และอนาคตอันไกล 
 
  จากผลการวิเคราะห ปริมาณความตองการนํ้าชลประทานของอางเก็บนํ้า รายฤดู 
สามารถสรุปผลการประมาณความตองการใชนํ้าชลประทานรายเดือนในสภาพปจจุบัน อนาคตอัน
ใกล และอนาคตอันไกลได ดังตารางที่ 6-7  ซ่ึงในการคํานวณปริมาณความตองการนํ้าชลประทาน
ในครั้งน้ีไดนําสถติิพ้ืนที่ชลประทานในชวง 10 ป (ป พ.ศ. 2541 – 2550) มาพิจารณาประกอบการ
คํานวณดวย โดยกําหนดใหพ้ืนที่เพาะปลูกแปรผันตามปริมาณน้ําตนทุนของอางเก็บนํ้า หรือ
ปริมาณนํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าในฤดูกาลกอนหนาการเพาะปลูก โดยแบงพ้ืนที่การเพาะปลูก
ออกเปนปนํ้ามาก (คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ปนํ้าปานกลาง (คาเฉลี่ย) และปนํ้านอย 
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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
ดําเนการกอนป 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
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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.)

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
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ช) บริหารแบบทั่วไปของอางเก็บน้ําหนองปลาไหล   ซ) บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของอางเก็บน้ําหนอง 
        ปลาไหล 
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    และอนาคตอันไกล 
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     ฌ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนอุบลรัตน             ญ)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนอุบลรัตน 
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 ฎ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนปราณบุรี      ฏ)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของปราณบุรี 
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    และอนาคตอันไกล (ตอ) 
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 ค) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนสิริกิต์ิ                ง)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของเขื่อนสิริกิต์ิ 
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    และอนาคตอันไกล 
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ช) บริหารแบบทั่วไปของอางเก็บน้ําหนองปลาไหล   ซ) บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของอางเก็บน้ําหนอง
        ปลาไหล 
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 ฎ) บริหารแบบทั่วไปของเขื่อนปราณบุรี     ฏ)  บริหารเพื่อจัดการน้ําทวมของปราณบุรี 
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    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) 
 


