
การประชมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชงปฏบตการ 
โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

การศึกษาความต้องการใช้น้ําในลุ่มน้ําห้วยหลวงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันุ ุ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

พงษ์ศักดิ์ สทุธินนท์ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยุ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500
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ั ้หวัขอ้การบรรยาย

1. วัตถปุระสงค์และขอบเขตของโครงการ
ไ ์ไ ์ ั ้ ใ ้ ้ํ2. ไทม์ไลน์การพฒันาและความต้องการใชน้ํา

3. การพฒันาของพื้นที่กบัมติิของน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศู
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ั ป ์ โวตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
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วัตถุประสงค์ของโครงการุ
1. วิเคราะห์ความต้องการใช้น้ําภายใต้สภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน

้ ่2. ศึกษาวิธีการปรับตัวหรือแก้ไขปัญหาด้านความต้องการใช้น้ําในปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ํา

3. วิเคราะห์ความต้องการใช้น้ําภายใต้ภาพฉายการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศในอนาคตการใชทดน แล การเปลยนแปลงสภาพภูมอากาศในอนาคต

ขอบเขตขอบเขต
1. การวิเคราะห์ความตอ้งการใช้น้ําใน (1) อดีตจนถึงปัจจุบัน และ 2 ในอนาคต 

้2. ภาคเกษตร อตุสาหกรรม บริการ ครัวเรือน และการรักษาระบบนเิวศท้ายน้ํา
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ไ ์ไ ์ ั ้ ใ ้ ้ํไทม์ไลน์การพฒนาและความต้องการใช้นํา

5

ความเสี่ยงในอนาคต

(ที่มา: IPCC)
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ไทม์ไลน์ในอดีต (ความไมแ่น่นอนของน้ําต้นทุน: supply)

Timeline: Pongsak SUTTINON

ุ pp y
พลเมืองเพิ่มขึ้นแล้งตดิกนัหลายปี
กระทรวงเกษตราธิการปิดทํานบใน

ํ ้ ั ้ํ

2513-2527 สร้างเขื่อนห้วยหลวง เขื่อนดนิเก็บกัก
น้ํา ปิดกั้นห้วยหลวงและห้วยกระติบ ปริมาณน้ําใช้

108 ้ ี่ ั 5 ้

อ่าง ความจุ 
ล้าน ลบม

%
12 พค 2558

บ้านเชียง

ลําห้วยหลวงและขุดคลองชักนํา
ขึ้นมาเพื่อเลี้ยงนารอบ ๆ ตวัเมือง

งาน 108 ลาน ลบ.ม. ความจุทพกตะกอน 5 ลาน 
ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 234 ล้าน ลบ.
ม./ปี ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,460 มม./ปี กม. เนื้อที่
ชลประทาน 86,987 ไร่ และอุปโภคบริโภค

อ่างห้วยหลวง 137.6 23.5
กุมภวาปี 102.0 52.9

อ่างขนาดกลาง 38.3 27.6บานเชยง

2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 25552436‐5000

2527 2558
อางขนาดกลาง 38.3 27.6

www.rid.go.th
www.rid.go.th

พระเจา้บรมวงศ์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ย้ายหน่วยทหารไทยมาที่บ้านเดือ่หมากแข้ง            

2495
2483-2495

กรมชลประทานจัดทํา

2522 25552542
2542 อ่างฯห้วยหลวง 

แหล่งน้ําผลิตประปา น้ําเหลือ
2522 
เคยเป็นปีที่มีฝนสะสมต่าํสด

2555
เคยเป็นปีที่มีฝนสะสมต่าํสด

       เพราะมีชัยภูมิ
         เหมาะสมมีน้าํดี 

                          เช่น หนองนาเกลือ 
(หนองปร จักษ์

โครงการชลประทานลุ่ม
น้ําห้วยหลวงขึ้นโดย

ก่อสร้างเขื่อนทดน้ําและ
ระบบส่งน้ําเขื่อนระบาย

แหลงนาผลตประปา นาเหลอ
ต่ําสุด 7.51 ล้าน ลบม.

เคยเปนปทมฝนสะสมตาสดุ 
964.3 มม ตั้งแต่ปี 2494-2522

เคยเปนปทมฝนสะสมตาสดุ 
888.5 มม ตั้งแต่ปี 2494

                            (หนองประจกษ
                     ปัจจุบัน) 

                          ห้วยหมากแข้ง

ระบบสงนาเขอนระบาย
น้ํา (หวยหลวงเดิม)

http://udonthaniintheworldtoday.blogspot.com http://thaisaeree.com/http://www.thairath.co.th/http://www.matichon.co.th/
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ไทม์ไลน์ในอดีต (การพัฒนา)
2556 โรงงานยางพาราขนาดใหญ่มา
ยื่นขออนุญาตเงินลงทุน  2500 ล้าน

GDP: www.nesdb.go.th, Timeline: Boonyisa SUTTINON

ครึ่งปีหลัง 2557  โครงการบา้น

65,000 ราคามันสําปะหลังเพิ่มขึ้นจาก0.63 

ราคามันสําปะหลังเพิ่มขึ้นเพราะ
แหล่งผลิตอื่นในต่างประเทศ

ประสบภัยแล้ง

บาทผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปรมิาณลกูโซ่ 
(ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) ลา้นบาท

GDP gr 2538-2544 = 0.5 %

และคอนโดชะลอตัว  สาเหตุจาก
เศรษฐกจิชะลอตัว ประชาชนมี
สภาพผืดเคืองกับภาระหนี้สินใน
ครัวเรือน , ไม่มกีําลังซื้อจากฝรั่ง 
เพราะปัญหาเศรษฐกิจยโรป

60,000
B/kg ในปี 2544  เป็น 1.11
ส่งผลให้ GPP สูงขึ้น 1,397

อุตสาหกรรม
โครงการก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม 

เริ่มผลิต 1 พ.ย. 2549  
ส่งผลให้ GPP สูงขึ้น 3,268

ราคายางพาราสูง 154 บ/กก

ประสบภยแลง

ส่งผลให้ GPP สูงขึ้น 

g
GDP gr 2545-2555 = 5.5 %
          ปีที่ GDP gr < -10 %
 ปีที่ GDP gr > 10 %

เพราะปญหาเศรษฐกจยุโรป

50,000

55,000

กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อ
การศกึษา เริ่ม 2539 

้ํ ่ ไ ้ ั ิ

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ  รายได้
ภาคการเกษตรกลับตัวสูงขึ้น

อยา่งต่อเนื่อง

ู

อุตสาหกรรมIndex Living Mall
ใหญ่ที่สุดในเอเซยี

1,181

นโยบายรถไฟความเร็วสูง  
-บา้น, คอนโด มิเนียม 

45,000
การลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม

วิกฤตการณ์

นําทว่ม  ได้รับเงิน
ช่วยเหลอื 40 ล้าน

ส่งผลต่อการก่อสรา้ง 
ซ่อมแซมเพิ่มสูงขึ้น

HomePro
- อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต

, ไม้แปรรูป

นักลงทุน ชาวต่างชาติในลาว 
ต้องการอสังหาริมทรัพย์

35,000

40,000 ต้มยํากุ้ง

กีฬาซีเกมส์ครั้งที่  25 ที่เวียงจันทร์  

เซ็นทรัลพัฒนาซือ้เจริญศรีคอมเพล็กซ ์
เปิด Central Plaza วันที่ 8  เม.ย. 52

เพิ่มการจับจ่ายใช้

ตองการอสงหารมทรพย

ราคาที่ดินสูงขึ้น100%  ขณะนี้
ราคาที่ดินรอบเซ็นทรัลขายอยูท่ี่ 

30,000
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

การก่อสรา้งชะลอตัว 
GPP ลดลง 1,055

GPP ภาคการก่อสร้าง อุตสาหกรรม การขาย และ
การศกึษา ลดต่ําลง  รวม  3,806

ส่งผลให้รายได้จากการก่อสรา้ง  การคา้
ขาย อสังหาริมทรัพย์ สูงขึ้น

สอยจของเศรษฐีลาว
ู

1.2-1.5 แสนบาทต่อตร.ว
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ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและความต้องการใช้น้าํเพื่อตอบสนองการพฒันาในจังหวัดและลุ่มน้ําปี พ.ศ. 2556 ุ

เกษตร, 
23,224, 22%

ิ

, 0, 0%
GPP อุดรธานี
80,518
้

อุตสาหกรรม, 
116, 10%

บริการ,
ครัวเรือน, 

, 0, 0%
WD อุดรธานี
1,213
้

อุตสาหกรรม, 
20,781, 20%

บริการ,
ครัวเรือน, 

59,737, 58%

ลานบาท

เกษตร, 988, 
81%

116, 10% 109, 9%ล้าน ลบ.ม.

GRP ห้วยหลวง
ระหว่างการคํานวณ
ล้านบาท

อุตสาหกรรม, 
3, 2%

บริการ,
ครัวเรือน, 31, 

17%

, 0, 0%
WD ห้วยหลวง
180
ล้าน ลบ.ม.จังหวัด % ต่อพื้นที่ทั้งหมด

จ หนองบัวลําภ 2 4
เกษตร, 146, 

81%

จ.หนองบวลาภู 2.4

จ.ขอนแก่น 0.0

จ.อดุรธานี 86.6 

ที่มา * สศช ** กรมทรัพยากรน้ํา *** คาํนวณเบื้องต้นจากอัตราส่วนของพื้นที่และประชากร

จ.หนองคาย 11.0
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การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาู ุ

สกว, SEA START RC http://www.thailandadaptation.net
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ขอบคุณครับ
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