
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการปรับตัว 

นายจเร  ทองดวง 
กรมชลประทาน 



ประเด็นนําเสนอ 

• ผลการศึกษาตางๆท่ีเก่ียวของ 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศกับทรัพยากรน้ําในประเทศ

ไทย 

• การดําเนินงานของกรมชลประทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และบทบาทของกรมชลประทานตามแผนแมบท

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 

 



Climate change ทีสั่มผสัได้ 

พายุใต้ฝุ่น นํา้ท่วม วาตภัย 

ดนิโคลนถล่ม นํา้ทะเลรุกลํา้ ภัยแล้ง 



Climate change 
  

อะไรเปลีย่น ? 





การผนัแปรของพลงังานจากดวงอาทติย์ 
Variations in solar activity during the last several centuries based on 

observations of sunspots and beryllium isotopes 



การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ 
Atmospheric Temperature from 1979 to 2010 



โลกร้อนขึน้ 



การผนัแปรของอุณหภูมิมหาสมุทรอาร์กติกในรอบ 100 ปี 



การเปลีย่นแปลงอุณหภูมผิวินํา้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนบน 
(Decadal Oscillation 1925 to 2010) 



การเปล่ียนแปลงของความหนาของธารนํ้าแขง็ในระยะ 50 ปียอ้นหลงั 
(Decline in thickness of glaciers worldwide over the past half-century) 



The Boulder Glacier retreated 450 m 
(1,480 ft) from 1987 to 2003 

 

The Easton Glacier retreated 255 m 
(837 ft) from 1990 to 2005. 

การถอยร่นของธารนํา้แข็งในช่วงปี 1987-2005 



การเปล่ียนแปลงของระดบันํ้าทะเลหลงัจากยคุนํ้าแขง็ 
(Changes in sea level since the end of the last glacial episode) 

ในช่วง 24,000 ปี 

ระดบันํา้ทะเลสูงขึน้ 120 ม. 



แนวโน้มสูงขึน้ของระดบันํา้ทะเลในรอบ 33 ปี(1880-2013) 
(Trends in global average absolute sea level, 1880-2013) 

ระดบันํา้ทะเลสูงขึน้ 20 ซม.

ในรอบ 33 ปี 



การเพิม่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศ 



ต้นเหตุของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 



พืน้ทีแ่ละความรุนแรงของ Climate Change 



1993–2012 Sea level trends from satellite altimetry 



เมืองหลกัท่ีมีความเส่ียงสูงสุดท่ีเกิดผลกระทบเก่ียวกบันํ้าทะเลรุกลํ้า 



พ้ืนท่ีนํ้ าท่วมกรณีท่ีนํ้ าทะเลสูงข้ึน 6 เมตร 



โรคภัย 



Global Warming and Human Health 

อตัราการตายต่ออุณหภูมอิากาศ 



ไข้เดงกี ่Dengue Fever 



 The Global Changes !!! 

• Melting Glacial Ice 
• Ocean & Sea Level rise 
• The Hydrological Cycle 
• Changes in Precipitation and Flood&Drought 

Patterns 
• Water Quality 
• Effects on Coastal Populations 
• การเพิ่มของโรคภัยชนิดใหม่ 



ผลทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 

ในประเทศไทย 



Tracks of all tropical cyclones in the northwestern Pacific Ocean  
between 1980 and 2005 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean




ผลกระทบกบัชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 

ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 2,600 
กโิลเมตร และมีจาํนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 11 ล้านคน 
ทัง้นีส้ามารถแบ่งได้เป็น 
 

• ชายฝ่ังทะเลด้านอา่วไทย มีความยาว 1,660 กิโลเมตร 
ครอบคลมุพืน้ท่ีรวม 17 จงัหวดั อนัได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
สมทุรสาคร สมทุรสงคราม ตราด จนัทบรีุ ระยอง ชลบรีุ 
ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

• ชายฝ่ังทะเลด้านอนัดามนั มีความยาว 954 กิโลเมตร 
ครอบคลมุพืน้ท่ีรวม 6 จงัหวดั ได้แก่ ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบ่ี 
ตรัง และสตลู 



การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย 

การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย  มีอตัราการ

กดัเซาะรุนแรง เฉล่ียมากกว่า 5.0 เมตรตอ่ปีโดยบาง

พืน้ท่ีมีอตัราการกดัเซาะชายฝ่ังมากกวา่ 25 เมตรตอ่ปี 

(ถือเป็นพืน้ท่ีวิกฤติ) เกิดขึน้ในพืน้ท่ีชายฝ่ังระยะทาง

รวม 181 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของแนว

ชายฝ่ังอา่วไทยตอนบน  ตัง้แตป่ากแมนํ่า้บางปะกง    

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จนถงึปากแม่นํา้ทา่จีน จงัหวดั

สมทุรสาคร  

เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความออ่นไหวและเกิดการกดัเซาะท่ี

รุนแรงท่ีสดุ 



สภาพนํ้าทะเลรุกลํ้า วดัขนุสมุทราวาส  

บา้นขนุสมุทรจีน ตาํบลแหลมฟ้าผา่ อ.

พระสมุทรเจดีย ์  จ.สมุทรปราการ 

“ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการกดัเซาะของอา่วไทยตอนบน

ขณะนีอ้ยูท่ี่ 25 เมตร/ปี แตจ่ะเพิ่มเป็น 65 เมตร/ปีอีก 20 ปี

ข้างหน้า โดยอตัรานีห้ากเราไมทํ่าอะไรเลย อา่วไทย

ตอนบนจะหายไปประมาณ 1.3 ก.ม.ในอีก 20 ปี  ใน 50 ปี

จะหายไป 2.3 ก.ม. และใน 100 ปีจะหายไป 6-8 ก.ม.”  

รศ.ดร.ธนวฒัน์ แจกแจง  



การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศกบัทรัพยากรนํา้ 



 

https://www.e-education.psu.edu/geog438w/node/240 

ผลกระทบจาก Climate change ตอวฏัจักรน้ํา 



ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,193.5 ม.ม.  

ปริมาณฝนสูงสุด 1,715.4 ม.ม.  

ตํ่าสุด 853.8 ม.ม. แนวโน้มปริมาณฝนโดยรวม ลดลงเล็กน้อย  



แนวโน้มปริมาณนํา้ฝนรายปีลุ่มนํา้เจ้าพระยา 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

2460 2465 2470 2475 2480 2485 2490 2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560 

ปริ
มา

ณ
น้ํา

ฝน
-ม

ม.
 

ช่วงเวลาท่ี 1 ระหว่างปี 2463-2585 (23 ปี) มีปริมาณฝนสูงสุดในปี 2485   1,715.4 ม.ม. ตํ่าสุดปี 2483    1,055.7 ม.ม. เฉล่ีย 1,240.9 ม.ม. แนวโน้มสูงขึน้  

ช่วงเวลาท่ี 2 ระหว่างปี 2585-2513 (29 ปี) ปริมาณฝนสูงสุดปี 2485  1,424.8 ม.ม. ตํ่าสุดปี 2510  1,067.2 ม.ม. เฉล่ีย 1,218.1 ม.ม. มีแนวโน้มลดลง

เล็กน้อย 

ช่วงเวลาท่ี 3ระหว่างปี 2513-2536 (24 ปี) ปริมาณฝนสูงสุดปี 2554  1,351.5 ม.ม. ปริมาณฝนตํ่าสุดปี 2522  864.0 ม.ม. เฉล่ีย 1,120.5 ม.ม. แนวโน้ม

ลดลง 

ช่วงเวลาท่ี 4 ระหว่างปี 2536-2557 (22 ปี) มีปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียรายปีมีความผันแปรมาก ปริมาณฝนสูงสุดปี 2554  1,531.0 ม.ม. ตํ่าสุด ปี 2547  853.8 

ม.ม. เฉล่ีย 1,187.01 ม.ม.มี แนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อย  



แนวโน้มการเปล่ียนแปลงปริมาณนํา้ฝนรายปีในช่วงระยะสัน้

(ระยะเวลา 4-13  ปี) ลุ่มนํา้เจ้าพระยา 

ปริมาณนํา้ฝนลุ่มเจ้าพระยาในช่วงระยะเวลาสัน้(ไม่เกิน20ปี)มีความผันแปรตลอดเวลา 



ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนเฉล่ียลุ่มนํ้าเจา้พระยาปี 2463-2557 

ปริมาณฝน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

สูงสุด 
165.8 285.2 255.8 300.6 342.5 364.5 267.4 124.6 42.9 77.1 55.9 109.7 

ตํ่าสุด 
8.7 59.5 53.0 78.3 104.5 152.7 19.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 

เฉล่ีย 
66.4 155.1 143.3 159.8 195.9 251.1 138.8 29.6 6.5 6.7 12.9 27.3 







ปริมาณและแนวโนม้ฝนรายเดือนลุ่มเจา้พระยา 

เดือน ฝนสูงสุด-ม.ม. ฝนตํ่าสุด-ม.ม. ฝนเฉล่ีย-ม.ม. แนวโน้ม 

เมษายน 165.8   8.7 66.4 คงที่ 

พฤษภาคม 285.2   59.5 155.1   สูงขึน้ 

มิถุนายน 300. 78.3   159.8   ลดลง 

กรกฎาคม 300.6   78.3   159.8   ลดลง 

สิงหาคม 342.5   104.5   195.9   คงที่ 

กันยายน 364.5   152.7   251.1   ลดลง 

ตุลาคม 267.4   19.0 138.8    ลดลงเล็กน้อย 

พฤศจิกายน 124.6   0.3   29.6   ค่อนข้างคงที่ผันแปรสูง 

ธันวาคม 42.9   0.0   6.5   ค่อนข้างคงที่ 

มกราคม 77.1   0.0   6.7   คงที่ 

กุมภาพันธ์ 55.9   0.1 12.9   ลดลง 

มีนาคม 109.7 0.0   27.3 ค่อนข้างคงที่ผันแปรสูง 



4,336 cms. 

4,820 cms. 
3,997 cms. 

4,689 cms. 

5,451 cms. 

4,420 cms. 

3,725 cms. 

3,392cms. 

ผลต่างจากค่าเฉล่ียของปริมาณนํา้ฝนลุ่มเจ้าพระยากับปีที่เกิดอุทกภยั 

4,320 cms. 



สถติปิริมาณนํา้สูงสุดรายปีสถานี C.2 



สถตินํิา้ใช้การเขือ่นภูมิพลและสิริกติิ์ 



นํา้เคม็รุกลํา้ 



การเตรยีมรับสถานการณ 



 

 

บทบาทของกรมชลประทาน 

ตามแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมอิากาศ พ.ศ.2558-2593 

 
 

 



 
บทบาทของการชลประทาน ภายใต Climate Change  

(ดานความมัน่คงทางอาหาร) 



แนวทางการดําเนนิงานตามแผนแมบทฯ 

1.การปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

  

ชป. เก่ียวของดานการจัดการน้ํา 
อุทกภัย และภัยแลง และดาน
การเกษตรและความม่ันคงทาง
อาหาร 

2.การลดกาซเรือน
กระจกและสงเสริม
การเติบโตที่ปลอย
คารบอนตํ่า  

  ชป. เก่ียวของโดยออม
ดานการจัดการน้ําใน
นาขาว 

ชป. เกี่ยวของดานการพัฒนาขอมูล, งานศึกษาวิจัยเทคโนโลยี,   
การสรางความตระหนักรูและเสริมสรางศักยภาพดาน CC , 
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศดาน CC 

3.การสรางขีด
ความสามารถ
ดานการบริหาร

จัดการ 



การใชประโยชนจากน้ําใตดิน 
สําหรับการชลประทาน 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย 

http://khothai.com/index.php/ 



      การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ําชลประทาน 
การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง 

http://www.rid.go.th/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=1660:2015-01-22-08-58-49&catid=23:2009-12-21-08-25-
31&Itemid=54 

ลดการใชน้ําไดถึง 340 ลูกบาศกเมตรตอไร ตนทุนการผลิตลดลง คุณภาพขาวและผลผลิตสูง 



      การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ําชลประทาน 
การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง 



      การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ําชลประทาน 
การปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง 



แนวทางการบริหารจัดการนํา้เพือ่แก้ผลกระทบด้านคุณภาพนํา้ 

• แม่นํ้าเจา้พระยา  ควบคุมปริมาณนํ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์90-95 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาที 

เพ่ือผลกัดนันํ้าเคม็ไม่ใหรุ้กลํ้าเขา้มาถึงจุดเฝ้าระวงับริเวณสถานีสูบนํ้าดิบสาํแล 

ของการประปานครหลวง แหล่งนํ้าดิบท่ีจะนาํไปใชผ้ลิตนํ้าประปา โดยควบคุมค่า

ความเคม็ท่ีสถานีสูบนํ้าสาํแล ไม่เกิน  0.25 กรัมต่อลิตร 

• แม่นํ้าท่าจีน  ควบคุมปริมาณนํ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์50-65 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาที เพ่ือ

ควบคุมความเคม็ท่ีจุดเฝ้าระวงับริเวณปากคลองจินดา อาํเภอสามพราน ไม่ใหเ้กิน

กวา่ 0.75 กรัมต่อลิตร  

• แม่นํ้าแม่กลอง  ความคุมปริมาณนํ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์70–90 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาที 

เพ่ือไม่ใหค้่าความเคม็ท่ีจุดเฝ้าระวงับริเวณปากคลองดาํเนินสะดวก มีค่าเกินกวา่ 

0.75 กรัมต่อลิตร 



การเสริมศักยภาพงานวจิัยและพัฒนา 
โครงการ IMPAC-T 



โครงการ IMPAC-T 



โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพชลประทานและน้ําบาดาล 
(กรณี โครงการฯ พลายชุมพล) 









สรุป 

กรมชลประทานไดดําเนินการเตรียมความพรอมทัง้ 3 ดาน ไดแก 

1.การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนตํ่า 

3.การสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งสอดคลอง
กับแผนแมบทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-
2593 ที่ใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนนิการ 



ถึงเวลาแลวหรือยัง 
ที่ทุกภาคสวนจะตองตระหนักถึงผลกระทบ 

เกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก ? 



ขอบคุณครับ 
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