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บทที่  8 
บทสรุป 

 
8.1  สถานการณนํ้า 
  จากสภาพการจัดหาน้ําขางตน สรุปไดวา ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าที่ไหลเขาอางเก็บ
นํ้าโดยรวมในป พ.ศ.2550 ประมาณ 41,489 ลานลบ.ม./ป และมีปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดของ
แองน้ําบาดาลโดยรวม 27,376 ลานลบ.ม./ป สรุปปริมาณนํ้าที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา และปริมาณน้ํา
บาดาลท่ีพัฒนาไดของแองนํ้าบาดาล รายกลุมลุมนํ้าของประเทศไทย ซ่ึงพบวาปริมาณน้ําที่พัฒนา
ของแองนํ้าแตละแองคงที่ตลอดทั้งป กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าโขงมีศักยภาพในการพัฒนานํ้าบาดาล
สูงสุด  ประมาณ 9,953  ลานลบ.ม./ป  ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บนํ้าโดยรวม 45,171 ลานลบ.
ม./ป แบงเปนขนาดใหญ 41,372 ลานลบ.ม./ป ขนาดกลาง 2,948.46 ลานลบ.ม./ป และขนาดเล็ก 
850.10 ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ  โดยกลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีนเปนกลุมลุมนํ้าที่มีการจัดสรรนํ้า
จากอางเก็บนํ้าสูงที่สุด สรุปปริมาณน้ําปลอยจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 

         ความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ไดประเมินวา เม่ือมีการพัฒนา
โครงการชลประทานตามแผนแลวจะทําใหพ้ืนที่ชลประทานโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขนจาก
เดิม 21,868,000 ไร ในป 2547 เปน 27,162,255 ไร ในป 2567 ซ่ึงมีความตองการนํ้าผันแปรไป
ตามสถานการณนํ้าตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความตองการนํ้า 24,695 ลาน
ลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้าปกติ 23,360 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 21,758 ลานลบ.ม.ตอป 
ตามลําดับ สวนความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน จากคาดการณพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ไดแก ขาวนาป 
ขาวนาปรัง ขาวโพด และออย) พบวา เม่ือมีการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานตามศักยภาพที่
พ้ืนที่ลุมนํ้าสามารถรองรับได ทําใหพ้ืนที่เพาะปลกโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 
81,210,126 ไร ในป 2547 เปน 94,195,547 ไร ในป 2567 ซ่ึงในความเปนจริงแลวการเพาะปลูก
พืชนอกเขตชลประทานในชวงฤดูฝน สวนใหญเปนการทําเกษตรน้ําฝนเปนหลัก ซ่ึงในการ
พิจารณาความตองการน้ําของพืชในครั้งน้ีจึงมุงพิจารณาไปที่การทํานาปรังหรือความตองการใชนํ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแลงเปนหลัก ซ่ึงอยูบนสมมติฐานที่วาพ้ืนที่ขาวนาปรังเหลาน้ีมีการใชนาจาก
อางเก็บนํ้าหรือสูบนํ้าจากลํานาเสริมในชวงฤดูแลง โดยมีความตองการนํ้าผันแปรไปตาม
สถานการณน้ําตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความตองการน้ํา 7,392 ลานลบ.ม.ตอ
ป กรณีปนํ้าปกติ 6,969 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 5,875 ลานลบ.ม.ตอป ตามลําดับ 
 
8.2  ความม่ันคงดานนํ้า 
         สถานะความมั่นคงดานนํ้าของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศตางๆ
ในโลก ประเทศไทยมีจุดเดนมากในเรื่องของการเขาถึงแหลงน้ําด่ืมที่สะอาด และแหลงนํ้าที่ถูก
สุขอนามัยที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉล่ียในระดับสากลมาก เพราะไดลงทุนดานน้ีไปมากในชวงเวลาที่
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ผานมา แตประเทศไทยก็มีสถานะการใชนํ้าในอีกหลายดานที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศอ่ืนในโลก 
ตัวอยางเชน ปริมาณน้ําใชภายในประเทศของไทยที่มีคาเฉลี่ยที่ต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน
ในโลก หรือหากจะมองแคบลงมาเฉพาะในกลุมประเทศแถบเอเชีย และกลุมอาเซียน นอกจากน้ี
ประเทศไทยมีศักยภาพน้ําดิบเหลือไมมาก สัดสวนการใชนํ้าในภาคการเกษตรของประเทศไทยยัง
สูงกวาคาเฉลี่ยของโลกมาก ในทางกลับกัน สัดสวนการใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นต่ํา
กวาคาเฉลี่ยในระดับโลก  รองรอยการใชนํ้า (water footprint) ในภาคเกษตรของไทยอยูในอันดับ
ตนๆของโลก แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชนํ้าในภาคการเกษตรที่ต่ําซ่ึงจะสงผลตอการผลิต
สินคาเกษตร นอกจากน้ี ผลิตผลจากการใชนํ้าตอรายไดที่เกิดขึ้น ต่ําเม่ือเทียบกับประเทศตางๆ 
แมแตในอาเซียน ซ่ึงจะกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เพราะ
ศักยภาพนํ้าดิบจํากัด การใชนํ้าภาคเกษตรมีผลิตภาพต่ํา ตองการนํ้าดิบสําหรับการเติบโตใน
อนาคต จึงมีประเด็นทางดานการปรับโครงสรางการใชนํ้าใหเหมาะสมทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ
สําหรับอนาคต (ดูภาคผนวก ง)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


