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ภาวะนํ้าแลงป 2558 
เกิดอะไรข้ึน ควรคิดอยางไรตอไป 

 
รองศาสตราจารย ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

หัวหน้ําภาควชิาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
1)  ความเปนมา  
  หลังป 2554 ที่ประเทศไทยประสบปญหานํ้าทวมใหญ โดยมีปริมาณฝนตกมากใน
รอบ 60 ป ไดมีการปรับปรุง เกณฑการกักเก็บน้ํา (ตนเดือนพฤษภาคม อยูที่ 45%) เพ่ือใหรองรับ
ตอการเกิดนํ้าทวมขึ้นในป 2555 โดยใชเกณฑฝนเฉลีย่ อยางไรก็ตามเม่ือมีการดําเนินการ ปรากฏ
วา ปริมาณฝนในป 2556, 2557 มีคาตากวาเกณฑคาเฉลี่ยมาตลอด และปริมาณเก็บกักนํ้าของ
เขื่อนสิริกิตตและเขื่อนภูมิพลในรอบป 2556, 2557 และ 2558 ณ ตนเดือนพฤษภาคม อยูทีร่ะดับ 
30 % มาตลอด มีคาตากวาเกณฑที่กาหนดมาตลอด (สวนหนึ่งเกิดจากปริมาณฝนตกนอยกวา
คาเฉลี่ย และการใชน้ําแบบปรกติ โดยเฉพาะในชวงหน้ําแลง)  
  

   

 
รูปที่ 1 ปริมาณฝนสะสมจากป 2554 ถึง 2558 (ขอมูลกรมชลประทาน) 
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รูปที่ 2 ปริมาณนํ้าของเขื่อนสิริกิตตและภูมิพล (ขอมูลกรมชลประทาน) 

 
2)  สถานการณนํ้าป 2558  
  เน่ืองจากปริมาณฝนในป 2557 ในชวงปลายฝนมีปริมาณตา (กวาตนฤดูฝน) ทาใหมี
นโยบายไมสนับสนุนใหปลกูขาวนาปลัง ปริมาณในชวงเดือน กพ ถึง พฤษภาคม 2558 มีระดับดี
ขึ้นเม่ือเทียบกับป 2557 จึงมีการปลอยนํ้าในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2558 เพ่ือใหเร่ิมมีการปลูก
ขาว (ประมาณ 1,000 ลาน ลบ.ม. ดังรูปที่ 2) และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 กรมอุตุนิยมวิทยา
ไดประกาศการเริ่มฤดูฝนของประเทศ ทาใหเกิดความตองการในการปลูกขาวเพ่ิมขึ้น  
  อยางไรก็ตาม สภาพฝนซึ่งคาดวาจะตกตามปรกติในเดือนพฤษภาคม ในปนี้ไมเปน
ตามคาด สงผลใหปริมาณนํ้าเก็บกักในเขื่อนหลัก ในภาคกลาง ลดลงอยางตอเน่ือง จนตองมี
มาตรการลดปริมาณการปลอยอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอภาคเกษตร และขยายผลตอภาค
อุปโภค บริโภค ในภาคกลางเปนอยางมาก  
 
3)  สถานการณนํ้าจากน้ีไประยะสั้น  
  ชวงนี้หลายทานคงจะรูสึกดีขึ้นเนื่องจากมีฝนเริ่มตก และบางพื้นที่ก็มีน้ําทวมแบบ
ฉับพลัน ซึ่งยังเปนอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต แนวโนมมรสุมกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟคและ
ทะเลจีนใตเริม่กอตัว (ปนีช้ามามาก) ทาใหเห็นแนวโนมของการเกิดมรสุมซ่ึงจะเกิดในชวง 2 ถึง 3 
เดือนนี้ ซึ่งจะทาใหประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากมรสุมดังกลาว จากทางทิศตะวันออก แต
เน่ืองจากในชวงปจจุบันนี้ ยังมีภาวะเอลนิโน (รูปที่ 3) อยู ซึ่งคาดวาจะดารงอยูถึงเดือนมกราคม 
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รูปที่ 3 การคาดการณปรากฏการณ เอลนิโน ในป 2558 (จาก JMA) 

 
  

 
รูปที่ 4 ผลกระทบจากอิทธพิลของเอลนิโน ในภูมิภาคตางๆของโลก (จาก G-WADI) 
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4)  มาตราการระยะสั้น  
  จากสภาพดังกลาว ทาใหเห็นสถานการณน้ําในภาคกลางที่ยังไมฟนตัวเรว็ ตอง
ประคองตัว ไปพรอมๆกับการปรับการปลอยนํ้า การหาแหลงน้ําสํารอง การแจกจายนํ้า และการ
ควบคุมการใชน้ําไปพรอมๆกับการติดตามสภาพฝน ในชวง ๒เดือนนี้ วาจะทาใหสามารถมีน้ําเก็บ
กักในเขื่อนหลักไดมากนอยเทาไร การปลูกขาวในนาป ตองเนนเปนขาวระยะสั้น เพ่ือไมใหเกิด
ความเสียหาย และลดภาระการปลอยนํ้าจากเข่ือนเสริม ตองมีมาตรการประหยดันํ้า และใชน้ํา
เวียนในแปลง สํารองน้ําใหใชในหน้ําแลง ถึงตนเดือนพฤษภาคม 2559 ใหมากทีสุ่ด ซึ่งจะตองมา
วางแผนรับหน้ําแลงในตนเดือนพฤศจิกายน 2558 อีกคร้ัง  
  แนวโนม ถาฝนในชวงสองเดือนนี้ยังไมมากพอ (ปริมาณนํ้าเก็กกักในเขื่อนหลักมีนอย 
(นอยกวา 3,500 ลาน ลบ.ม.) มีพอใชได (นอยกวา 6,500 ลาน ลบ.ม.) ณ วันที่ 1 พย.2558) จา
เปนตองพิจารณาหามาตรการงดนาปลังตอในปหน้ํา (โดยมีมาตรการอ่ืนรองรับดวย) และประคอง
น้ําในเขื่อนเพ่ือนํ้ากินนํ้าใชตลอดหน้ําแลง ถึง ตนฤดูฝนปหนํ้า และประชาชนทุกคนตองชวยกัน
ประคองเพ่ือใหมีน้ํากินนํ้าใช ขณะเดียวกับกัน ตองเร่ิมมาตราการสงเสริมบอนํ้าตื้น และหาแหลง
เก็บกักนํ้า (บึง สระ) ในลักษณะใชน้าํรวม ใหมากที่สุด โดยคานึงถึง การกระจายน้ํา และมี
มาตราการบริหารในภาวะวกิฤติรองรับ (จะเวียนนํ้า แจกจายนํ้า อยางไร ใครกอน ใครหลัง 
ทะเบียนนํ้า กติกาแจกนํ้า ฯลฯ)  
 
5)  แนวโนมระยะยาว  
  ถาพิจารณาสภาพแลงของประเทศไทยที่ผานมา จะมีลักษณะการเกิดประมาณรอบ 
10 ป และการเกิดอาจเปนแบบปเดียว หรอื 3 ปตอเน่ือง (ชวงป 2537 และ 2542 ที่ปริมาณนํ้าเก็บ
กักในเขื่อนหลักภาคกลางมีนอย) ผลกระทบจะรุนแรงไมรุนแรง จะขึ้นกับสภาพเก็บกักในเขื่อน
ประกอบดวย หมายความวา ถาฝนแลง แตถานํ้าในเขื่อนยังพอมี ก็ยังประคอง แจกจายนํ้าได แต
ถาไมมีน้ําเขื่อนชวย ก็จะประสบภาวะแลง ที่มีผลกระทบมาก (ในอดีตที่มีภาวะแลงตอเน่ืองหลายป 
เคยมีมาตรการชวยเหลือขุดบอตื้น ใหปละประมาณ 5,000 บอ 3 ปตอเน่ืองมาแลว)  
  ผลจากการวิเคราะห สภาพฝนในอนาคต จากแบบจาลองสภาพภูมิอากาศของโลก 
(GCM-MRI) บอกแนวโนมวา ในชวง 20 ปขางหน้ํา คาเฉลี่ยฝนของลุมนํ้านาน จะมีคาประมาณ 
1,171 มล. /ป (เทียบกับ 1,265 มม ตอป ในรอบ 20 ปที่ผานมา ) หมายความวา สภาพฝนโดย
เฉลี่ยจะนอยลง 7.4 % จากสภาพฝนทีผ่านมา และมีแนวโนมการเกิดภาวะรุนแรง (extreme) 
เพ่ิมขึ้นได (ปแลงจัดๆ) ดังรูปที่ 5 ซึ่งจะตองมีการตกลงแผนสารองกรณีเชนนี้ไวดวย  
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  รูปที่ 5  สภาพฝนในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ของลุมนํ้านาน  
    (ตนนํ้าแมน้ําเจาพระยา) (งานวิจัยนาน) 
 
6)  มาตราการระยะยาว  
  จากวิกฤติการณภัยแลงในปนี้ ทาใหเห็นความตองการนํ้าที่เพ่ิมขึน้ (ปริมาณการเพ่ิม
ของนาปลังในภาคกลางยอนหลัง 20 ป) การเพ่ิมของพ้ืนที่เมือง (ที่ตองการมาตรการทั้งการ
ปองกันนํ้าทวม น้ําบริโภค น้ําเสีย) ขอกาหนดของปริมาณน้ํา และโครงสรางการจัดการนํ้าที่มี ซึ่ง
ถาไมมีมาตราการระยะยาว (ไปพรอมๆ กับระยะสั้น) จะทาใหเกิดความขัดแยงทัง้ทางสังคม และ
เศรษฐกิจในอนาคตได  
  สวนการแกปญหาระยะยาวตองทบทวนแผนการใชน้ํา ปรับโครงสรางการใชน้ํา เพ่ิม
แหลงเก็บกัก ทั้งแบบเดียว และแบบเครือขาย(อางพวง) รวมทั้งพจิารณาแผนจัดการดานผูใช คือ
การจัดโควตาน้ําระบบ bcm และ โลจิสตกิ ที่สาคัญคือตองมีกฎหมายแมบทเรื่องนํ้าของประเทศ ที่
บรรจุภาพรวมการแกไขปญหาดานน้ําในทุกมิติและมีความเชื่อมโยงในระดับลุมนํ้าและมอบอานา
จลงสูลุมน้ําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร  
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7)  สิ่งที่ควรคิด  
  ประเทศไทยควรวางแนวคิดการแกไขปญหานํ้าบนพ้ืนฐานแนวคิดของความมั่นคง
ดานน้ํา (water security ) โดยใหแตละพืน้ที่ประเมินความม่ันคงดานนํ้าเอง (ในระดับความมั่นคงที่
กาหนด) ในเชิงมาตราการ ควรพิจารณาดังน้ี  

- ทบทวนแผนการใชน้ํา ปรับโครงสรางการใชน้ํา (พัฒนาเกษตรทันสมัย เมืองและ
อุตสาหกรรมสีเขียว)  

- เพ่ิมแหลงเก็บกัก ทั้งแบบเด่ียว และแบบเครือขาย (อางหรือสระพวง) เพ่ือลดภาระ
ตอการปลอยนํ้าเขื่อน (สระหรือบึงขนาดใหญ กลาง มีระบบเชื่อมสงได โดยเฉพาะ
ทายนํ้าของเขือ่น เชน สระพระราม 9)  

- พิจารณาแผนจัดการดานผูใช (demand management) (การจัดโควตานํ้า ระบบแผน
จัดการฉุกเฉิน และระบบสงน้ํา ลลล)  

- การใชประโยชนจากความรูจากงานวิจัยที่ผานมาผานเครือขายมหาวิทยาลัย(ประเด็น 
วิจัยดานนํ้าเชงิยุทธศาสตรบทเรียนจากการวางแผนจัดการนํ้าระดับชุมชน สู จังหวัด)  

- การวิจัยสนับสนุน เพ่ือหา และ สราง ความรู สนับสนุน ของเครือขายสถาบัน ใหกับ
ชุมชน (อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ําทะเล การเก็บกักนํ้า การระบาย/สงน้ํา การพยากรณ 
การสงเสริมชุมชนในการจัดการ น้ํา โดยใชความรู)  

 
8)  เอกสารอางอิง  

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจัดทําบัญชีน้ํา รายงานวิชาการเสนอตอสภาพัฒน 
2553  

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การประเมินความมั่นคงดานนํ้าของไทย รายงานทาง
วิชาการ 2555  

- สุจริต และคณะ บทความวิชาการดานความม่ันคงดานน้ําของไทยกับอาเซียน เสนอ 
UNESCO สิงหาคม 2557  

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยพัฒนาเชิงกลยุทธลุมนํ้านาน, สกว. 2558 
(ระหวางดาเนินการอยู)  

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยเพ่ือสรางความม่ันคงในการวางแผนน้ําระดับ
จังหวัด, สกว. 2558 (ระหวางดําเนินการอยู)  

- สกว โครงการศึกษาการจัดทําแผนที่นาทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร เรื่อง 
“การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นํ้า ที่ดิน และการจัดการส่ิงแวดลอม” 2557  

- สกว. โครงการขอเสนอโครงการชุดความรูดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการปฏิรูป ประเทศ กค. 2558  

- http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/impacts.html  
- http://www.srh.noaa.gov/jetstream/tropics/enso_impacts.htm  
- http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/eln/rcnt.rxml  
 (บทความเผยแพรของคณะวิศว จุฬา (050815) ) 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                   ภาคผนวก ก 
ภาวะน้ําแลงป 2558 
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“วิกฤตภัยแลง” กับการบริหารจัดการนํ้า 
นักวิชาการจฬุาฯ เสนอแนวทางการแกปญหาในระยะยาว 

 
1/9/2015    ขาว, ขาวสาร, ขาวเดน Tag: ประหยัดนํ้า, ภัยแลง, แลง 
 
  “น้ํา” มีความสําคัญอยางยิ่งในการอุปโภคหรือบริโภค เปนที่ทราบกันดีวาในป 2518 
ไดเกิดภาวะภัยแลงที่รุนแรงที่สุดในรอบ 15 ป ซึ่งสรางความเสียหายตอการเกษตรและชีวติความ
เปนอยูของประชาชน การบริหารจัดการนํ้าในภาวะภัยแลงจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
  รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ กลาววา ระบบบริหารการจัดนํ้าของประเทศไทยตามกฎหมายชลประทาน
นั้น จะมีการกําหนดวา พ้ืนที่ใดเปนที่สาํหรับชลประทาน เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชทําการเกษตร แตใน
ระยะหลังมีการใชน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค จึงตองมีการกระจายน้ําไปยังภาคสวน
อ่ืน ๆ โดยกรมชลประทานเปนหนวยงานหลักที่ดูแลในเรื่องของประตูปลอยนํ้า และคลองสงน้ํา 
ทั้งน้ีเขื่อนในประเทศไทย มีทั้งเขื่อนที่อยูในความดูแลของกรมชลประทานและการไฟฟาฝายผลติ 
ซึ่งที่ผานมาจะใชคณะกรรมการรวมในตดัสินใจในการปลอยนํ้าในชวงเดือนตาง ๆ การบริหาร
จัดการนํ้าของประเทศไทยจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ปลอยลงพ้ืนดิน และน้ําจากเข่ือนที่ปลอย
ลงมาสมทบ โดยไมใหเกิดปญหาน้ําทวม  ที่ผานมาจะมีการประเมินวา ในแตละเดือนจะปลอยนํ้า
เปนปรมิาณเทาใดจึงจะใหเกิดความสมดุล ซึ่งในแตละปอาจไมเทากัน สวนภาคเกษตรกรที่ประสบ
ภัยแลง อาจจะใชน้ําบาดาลชวยบรรเทาความเดือดรอน สําหรับปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการ
น้ําใหมีประสทิธิภาพ จะตองมีแผนรองรับในการผันนํ้าจากเขื่อนตางๆ ประสานงานระหวางกรม
อุตุนิยมวิทยากับกรมชลประทานในเรื่องพยากรณอากาศ การกักเก็บน้ําและการปลอยนํ้า 
   รศ.ดร.สุจริต กลาวเพ่ิมเติมถึงแนวทางการแกปญหาภัยแลง ควรหาที่กักเก็บนํ้าให
มากขึ้นหรือควบคุมการใชน้ําใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม หลายๆจังหวัดตองมีบึงน้ําธรรมชาติ
ขนาดใหญเพ่ือเปนการสํารองน้ําไวใชในฤดูแลง ในอนาคตประเทศไทยอาจประสบปญหาสภาพ
อากาศท่ีเปลีย่นแปลง จึงตองมีการสรางเขื่อนขนาดกลาง ขนาดเล็กมาชวยกักเก็บน้ําในฤดูฝน 
รวมถึงประชาชน ทุกคนตองชวยประหยดันํ้าดวย 


