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1. ท่ีมาและความสาํคญั 
 การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศไดส้ง่ผลกระทบไปทัว่โลกและสง่ผลกระทบต่อปรมิาณฝนซึ่งทําใหร้ปูแบบการตกของ
ฝนและการกระจายตวัของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ พื้นที่ลุ่มน้ําในประเทศไทยได้รบัผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศเช่นเดยีวกบัพืน้ที่ลุ่มน้ําอื่นๆ ทัว่โลก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบต่อปรมิาณน้ําฝนและน้ําท่าทําใหม้แีนวโน้ม
เปลีย่นแปลงไปจากอดตี   ซึง่ในปจัจุบนัมคีวามรุนแรงและความถีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละรอบปี    จากผลงานวจิยั (สจุรติ และ
คณะ 2553, Chinvanno, S. and Snidvongs, A.  2007,  Plangoen, P. et al. 2013, Shrestha et al. 2013)  ชีใ้หเ้หน็ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีส่ง่ผลกระทบต่อปรมิาณฝนทาํใหป้รมิาณฝนและการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศมผีลกระทบ
ต่อปรมิาณน้ําฝนหลายดา้น เช่น การเพิม่ความถี ่ พลงังานงานและความเขม้ของฝน (Zhang et al. 2010, Pruski and 
Nearing. 2002)  ซึง่สง่ผลกระทบต่อปรมิาณฝนและปรมิาณน้ําทา่ทาํใหม้แีนวโน้มเปลีย่นแปลงไปจากอดตี    อยา่งไรกต็าม
ปจัจยัที่มอีทิธพิลและสง่ผลกระทบการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ําท่าประกอบดว้ย การเปลีย่นแปลงการภูมอิากาศและการใช้
ทีด่นิ  การเปลี่ยนแปลงปรมิาณน้ําท่าจะส่งกระทบต่อปรมิาณน้ําในอ่างเกบ็น้ําซึ่งทําใหป้รมิาณน้ําเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
และนําไปสู่ปญัหาในการจัดสรรทรัพยากรน้ําและปญัหาความขัดแย้งการแย่งน้ําระหว่างภาคส่วนต่างๆ  เช่น  
ภาคอุสาหกรรมและภาคการเกษตรซึ่งทําให้รฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมากใน 
การแกไ้ขผลกระทบดงักลา่ว 

ลุม่น้ําหว้ยหลวงมพีืน้ทีลุ่ม่น้ําประมาณ  3,427  ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 5.99 ของพืน้ทีลุ่่มน้ําอยูใ่นพืน้ทีลุ่่ม
น้ําโขง (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) พืน้ทีส่ว่นใหญ่ครอบคลุมพืน้ที ่จงัหวดัอุดรธานี   ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นพืน้ทีบ่รเิวณที่
ราบลุ่มจะอยู่ตามแนวลําน้ําหว้ยหลวงและบรเิวณที่ราบลุ่มน้ํา ท่วมถงึทุกปีในฤดูฝนจะอยู่ตามแนวลําน้ําหว้ยหลวง  พืน้ที่
สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม ประมาณรอ้ยละ  67  ประกอบดว้ยพืน้ทีป่ลกูขา้ว (ประมาณรอ้ยละ 38) และพืน้ทีป่ลกูพชืไร ่
(ประมาณรอ้ยละ 26) โดย พชืไร่หลกัที่สาํคญั ไดแ้ก่ อ้อย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์(กรมพฒันาที่ดนิ, 2550)    
โดยมอ่ีางเกบ็น้ําหว้ยหลวงเป็นแหล่งเกบ็กกัน้ําและมพีืน้ทีร่บัน้ําเหนืออ่างกบ็น้ําประมาณ 662  ตารางกโิลเมตร   ปรมิาณ
ความตอ้งการน้ําของผูใ้ชน้ํ้าแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยภาคการเกษตร  รอ้ยละ 60.7  ภาคอุตสาหกรรม (รอ้ยละ 35.7 )  และ
ภาคอุปโภค-การทอ่งเทีย่ว รอ้ยละ 3.6   (จรยิา ฐติเิวศน์ และพนมศกัดิ ์พรหมบุรมย ์, 2556)     
 การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศไดส้ง่ผลกระทบต่อสภาพอุทกวทิยาของลุ่มน้ําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย  และส่งผลใหบ้างพื้นลุ่มน้ํามปีรมิาณน้ําฝนมากและทําใหเ้กดิปญัหาอุทกภยัและปรากฏการณ์ที่มปีรมิาณน้ําฝนน้อย
กว่าปกตแิละทําใหเ้กดิปญัหาภยัแล้งในหลายลุ่มน้ําของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   โดยเฉพาะลุ่มน้ําห้วยหลวงและพืน้ที่
สว่นใหญ่ครอบคลุมจงัหวดัอุดรธานี ซึ่งเป็นจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งภยัแลง้อยู่เสมอ ตวัอย่างเช่นในปี 2555  จงัหวดัอุดรธานี
ได้ถูกประกาศใหเ้ป็นพื้นที่ประสบภยัแล้งและฝนทิ้งช่วงระดบัรุนแรง  มหีมู่บ้านประสบภยัแล้งมากกว่ารอ้ยละ 50 ในทุก
อําเภอ  ขอ้มลูจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 23 เมษายน 2556  ซึง่ในปีดงักล่าวมปีรมิาณฝนรายปีเฉลีย่ 818 
มม.  ซึ่งปรมิาณน้ําฝนน้อยที่สุดในรอบ 60  ปีและปรมิาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงมน้ํีาเพยีง 40 ล้าน ลบ.ม.  
(ความจุเขื่อนเตม็ศกัยภาพ 135 ลา้น ลบ.ม.)  เหตุการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าปรมิาณน้ําฝนบรเิวณตน้น้ําของอ่างเกบ็น้ํา
เปลี่ยนไปย่อมส่งผลต่อปรมิาณน้ําท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ําและส่งผลกระทบทําให้การปฏบิตักิารอ่างเก็บน้ําไม่เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบตัิที่เคยดําเนินการมาในอดตี ในขณะเดยีวกนัความต้องการน้ําเพื่อกิจกรรมต่างๆ บรเิวณท้ายอ่างเก็บน้ํา 
หว้ยหลวง มแีนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิในอดตีโดยเฉพาะอย่างยิง่ความต้องการใชน้ํ้าเพื่อการเกษตร  อุตสาหกรรม
และอุปโภค-บรโิภคที่มคีวามต้องการเพิม่ขึ้น เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ  การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ  การเพิม่ขึน้ของประชากรและการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ-สงัคม  ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงดงัที่
กลา่วมาจะสง่ผลกระทบต่อปรมิาณน้ําปรมิาณน้ําทา่และน้ําตน้ทุนในลุม่น้ําหว้ยหลวงในอนาคต 
 ดงันัน้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําท่าและผลกระทบต่อปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงภายใต ้
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและการใชท้ีด่นิในอนาคตจงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ เพื่อคาดการณ์ปรมิาณน้ําท่าภายใตภ้าพฉาย
อนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและการใช้ที่ดนิและประเมนิศกัยภาพน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ําหว้ยหลวงในอนาคต  ซึ่ง
ปรมิาณน้ําตน้ทุนเป็นขอ้มลูหลกัทีส่าํคญัอย่างยิง่ในการนําไปใชใ้นการพจิารณาวางโครงการในอนาคตและใชเ้ป็นแนวทาง
บรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา การวางแผนการปลกูพชื การวางแผนการสง่น้ําและระบายน้ํา  การจดัสรรน้ําใหม้คีวามสมัพนัธ์
กบัความตอ้งการน้ําของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าแต่ละกลุ่ม    และใชเ้ป็นแนวการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในพืน้ที่ลุ่มน้ํา
หว้ยหลวงและอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวงในอนาคตต่อไป 
 
2.วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1)  ศกึษาปรมิาณน้ําทา่ของลุม่น้ําหว้ยหลวงและปรมิาณน้ําทีไ่หลสูอ่่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง ระหวา่งอดตีและปจัจุบนั 
2)  คาดการณ์ปรมิาณน้ําทา่ในอนาคตและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ําตน้ทุนในอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง 
3)  เพือ่ทบทวนสถานภาพปญัหาการขาดแคลนน้ําและแนวทางการแกไ้ขปญัหาในอดตีทีผ่า่นมาและเปรยีบเทยีบ

ปรมิาณน้ําทา่/น้ําตน้ทุนระหวา่งอดตีกบัอนาคต 
 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและภมิูอากาศในประเทศไทย 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ (weather) ต่างกบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (Climate) กล่าวคอื  สภาพอากาศ 
หมายถงึการเปลีย่นแปลงเป็นรายวนั  เช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ในช่วงปีเทยีบกบัปีก่อนๆ หรอืเป็นการเทยีบ
เป็นทศวรรษ หรอืศตวรรษเป็นตน้ ก๊าซเรอืนกระจกอาจจะไมม่ผีลใหเ้หน็เมือ่เป็นการวดัสภาพอากาศ แต่ผลกระทบของก๊าซ
เรอืนกระจกต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ สามารถศกึษาผลกระทบไดด้ว้ยวธิทีางวทิยาศาสตร ์ การเพิม่ขึน้ของก๊าซเรอืน
กระจกทัง้ปรมิาณและความเขม้ขน้ในบรรยากาศ  จะเป็นสิง่ทีจ่าํกดัการสะทอ้นกลบัของพลงัความรอ้นจากดวงอาทติย ์ทีม่า
กระทบโลกทาํใหอุ้ณหภูมขิองโลกสงูขึน้เมื่อมกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขึน้ไปสูช่ ัน้บรรยากาศ     IPCC ไดค้าดการณ์
วา่หากมกีารดาํเนินชวีติ และเศรษฐกจิดงัเช่นปจัจุบนั อุณหภูมโิลกจะสงูขึน้ 1-3.5 องศาเซลเซยีส ในปี พ.ศ. 2643  สภาวะ
ทีโ่ลกมอุีณหภูมเิฉลีย่สงูขึน้ แมว้า่จะมกีารคาดการณ์วา่อุณหภูมจิะสงูขึน้เพยีงไมก่ีอ่งศา แต่ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดินัน้จะ
มคีวามรุนแรงในหลายๆ ดา้น คอืความรุนแรงของพายุต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ปรมิาณและรปูแบบการตกของฝนจะเปลีย่นไปบาง
พืน้ทีบ่างประเทศจะไดป้ระโยชน์จากสภาวะโลกรอ้น  

การศกึษาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในอนาคตของประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา  โดยศนูยเ์ครอืขา่ย
งานวเิคราะหว์จิยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแห่งภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA START RC) ไดร้ว่มมอื
กบัทางหน่วยงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลยี ได้
ทาํการจําลองสภาพภูมอิากาศประเทศไทยในอนาคต  และไดท้ําการศกึษาและจําลองการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศใน
ภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขงตอนล่างขึน้ โดยใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร ์ Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) 
(McGregor and Dix, 2001) ซึง่ไดด้ําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2546-2548 ภายใตโ้ครงการนํารอ่งศกึษาในชุดโครงการ 
Assessment of Impact and Adaptation to Climate Change in Multiple Sectors and Multiple Regions (AIACC) โดยที่
ทาง  SEA START RC  ไดท้าํการศกึษาในโครงการยอ่ย AIACC regional study AS07:  Southeast Asia Regional 
Vulnerability to Changing Water Resource and Extreme Hydrological Events Due to Climate Change  ได้
ทําการศกึษาผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศต่อทรพัยากรน้ําและการเกษตรในพื้นที่ที่อาศยัน้ําฝน 
ตลอดจนการประเมนิภาวะเสีย่งต่อความเดอืดรอ้นและแนวทางการปรบัตวัต่อสภาพภูมอิากาศในอนาคตของเกษตรกรใน
พืน้ทีข่องกลุม่ประเทศในเขตลุม่แมน้ํ่าโขงตอนลา่ง  (Chinvanno, S. and Snidvongs, A. 2007) 
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จากโครงการวิจัยดงักล่าว  ได้มีการจดัทําสถานการณ์จําลองสภาพภูมิอากาศขึ้นโดยใช้เงื่อนไขที่ปริมาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกทีส่าํคญัในบรรยากาศเพิม่สงูขึน้จาก 360ppm เป็น 540ppm และ 720ppm หรอื 
เพิม่ขึน้ประมาณหน่ึงเท่าครึง่และสองเท่าจากช่วงทศวรรษที ่ 1980 อนัเป็นช่วงปีฐาน ซึง่ใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตร ์CCAM 
climate model วเิคราะหส์ภาพอากาศรายวนัของภูมภิาคเป็นเวลา 10  ปี    โดยทาํการคาํนวณในความละเอยีดเชงิพืน้ทีท่ี่
มคีวามละเอยีดสงู (10 x 10 km)   ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (Chinvanno, S. and Snidvongs, A. 2007)  ทศิทางและ
แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในประเทศไทยในอนาคตจะเปลีย่นแปลงไปในทางทีม่ฝีนมากขึน้ในเกอืบทุก
ภาคของประเทศไทย  ในขณะทีอุ่ณหภมูสิงูสดุและตํ่าสดุในประเทศไทยจะไมเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิมากนกั อาจเพิม่สงูขึน้
หรอืลดลงประมาณ 1-2 ºC  แมว้า่ประเทศไทยโดยเฉลีย่แลว้จะไมร่อ้นขึน้มากนกั แต่จะรอ้นนานขึน้กวา่เดมิมาก โดยทีฤ่ดู
รอ้นจะยาวขึน้กวา่เดมิอยา่งเหน็ไดช้ดัและฤดหูนาวในประเทศไทยจะหดสัน้ลง  

ศนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะหว์จิยั และฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ รว่มมอืกบั 
The Met Office Hadley Center for Climate Change, United Kingdom ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ไดท้าํการจาํลองสถานการณ์
สภาพภูมอิากาศอนาคตสาํหรบัประเทศไทยและพืน้ทีข่า้งเคยีง  เป็นสว่นหน่ึงของงานวจิยัในโครงการ Climate Change in 
Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and Adaptation on Rice Production and Water Resource   
โดยเป็นการจาํลอง สภาพอากาศรายวนัทีม่คีวามละเอยีดเชงิพืน้ทีท่ีค่วามละเอยีด 0.22°  (25 x 25กม.) โดยใช ้แบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร ์ PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies) (http://precis.metoffice.com) โดย
แบบจําลองคณิตศาสตร์ที่มคีวามละเอียดสูงและใช้เวลาในการคํานวณสูงด้วยและการคํานวณโดยใช้ระบบ personal 
computer หลายระบบขนานกนั และใชชุ้ดขอ้มลู Global dataset ECHAM4  เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการคาํนวณ โดยคาํนวณ
แบง่ออกเป็น 2 ชว่งเวลา  คอื  ช่วงที ่1: การจาํลองสภาพภูมอิากาศในช่วงปีฐาน เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบความถูกตอ้งกบัขอ้มลู
สภาพอากาศที่ไดจ้ากการตรวจวดั โดยคํานวณสภาพอากาศรายวนัของพืน้ที่ประเทศไทยและประเทศขา้งเคยีงทัง้หมด 
ในช่วงเวลา 30 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1989  ช่วงที ่2: การจาํลองสภาพภูมอิากาศในอนาคต เพื่อใชว้เิคราะหถ์งึแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในสภาวะโลกรอ้น ในช่วงเวลา 90 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 2010-2099  ภายใตส้มมตฐิาน 
การเปลีย่นแปลงก๊าซเรอืนกระจกตาม IPCC SRES Scenario A2 และ B2  
 
3.2 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อทรพัยากรน้ําในประเทศไทย 

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน้ําโดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงการกระจายตวัของฝนและ
ปรมิาณฝนรายปีการเปลีย่นแปลงอุณหภมูคิวามเรว็และทศิทางลมมสีว่นทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อแหล่งน้ําเน่ืองจากเป็น
ตวักําหนดปริมาณน้ําที่เกิดจากลุ่มน้ําผลจากแบบจําลองวฏัจกัรน้ําโดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลอง
ภมูอิากาศ  CCAM แสดงใหเ้หน็วา่ลุม่น้ําสาขาสว่นใหญ่ของแมน้ํ่าโขงในประเทศลาวและประเทศไทยในอนาคตมแีนวโน้มที่
ปรมิาณน้ําจะมากขึน้เน่ืองจากปรมิาณฝนทีต่กเพิม่ขึน้ (Chinvanno, S. and Snidvongs, A. 2007)   เมื่อพจิารณา
สถานการณ์ในปีทีฝ่นตกมากในชว่งทศวรรษทีค่วามเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 540 ppm 
นัน้เกอืบทุกลุ่มน้ําสาขาของแม่น้ําโขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมปีรมิาณสงูขึน้และจะเพิม่สงูขึน้อกีภายใต้สภาพ
อากาศเมือ่ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาสถานการณ์ในปีทีฝ่นตก
น้อยพบวา่แหล่งน้ําสาขาในหลายๆ   พืน้ทีจ่ะมปีรมิาณน้ําน้อยลงภายใตส้ภาพภูมอิากาศเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์540 
ppm แต่ภายใตส้ภาพอากาศเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 540 
ppm แต่ภายใตส้ภาพอากาศเมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้เป็น 720 ppm  แมใ้นปีทีม่ฝีนน้อยปรมิาณ
น้ําจากเกอืบทุกลุ่มน้ํากย็งัเพิม่สงูขึน้กวา่ปจัจุบนั (Southeast Asia START Regional Center. 2006) จากผลงานวจิยั 
การประเมนิการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในบรเิวณลุ่มแม่น้ําโขงในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030  พบวา่แนวโน้มปรมิาณฝน
เพิม่ขึน้ในบรเิวณภาคเหนือของประเทศไทย  ในช่วงฤดแูลง้ สาํหรบัภาคตะวนัออกจะมปีรมิาณฝนลดลง   คาดวา่ปรมิาณ
ฝนรายปีโดยรวมทัง้ประเทศจะเพิม่ขึน้เน่ืองจากจะมปีรมิาณฝนเพิม่ขึน้ในช่วงฤดฝูนและการคาดการณ์วา่การไหลของน้ําบน
ผวิดนิและการเกดิน้ําท่วมจะเพิม่ขึน้  ซึง่งานวจิยัน้ีใชชุ้ดขอ้มลูจากแบบจาํลองภูมอิากาศโลกหลาย จาํนวน 11 แบบจาํลอง 
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จงึทาํใหส้ามารถสรุปผลการเปลีย่นแปลงตามฤดกูาลน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึน้  (Eastham et al., 2008)   อยา่งไรกต็าม 
การเปลีย่นแปลงการกระจายตวัของฝน ทาํใหก้ารจดัการทรพัยากรน้ําในอนาคตมคีวามซบัซอ้นและยากมากขึน้   

จากการศกึษาความสมดุลของน้ําในลุ่มน้ําแม่กลอง โดยใชข้อ้มลูสภาพอากาศอนาคตจากแบบจาลองภูมอิากาศโลก 
ECHAM4  ภายใต้สถานการณ์ที่ก๊าซเรอืนกระจกเพิม่สูงขึน้ตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และทําการคํานวณเพิม่
รายละเอยีดโดยแบบจาํลองภูมอิากาศระดบัทอ้งถิน่ PRECIS (Chinvanno et al., 2009) ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2025 2050 
และ 2095 แสดงใหเ้หน็วา่ ถงึแมป้รมิาณน้ําฝนทีเ่พิม่ขึน้จะทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้าลดลง แต่การดาํเนินงานของ เขือ่น 
ศรนีครนิทรแ์ละเขือ่นวชริาลงกรณ์จะมคีวามยุง่ยากขึน้เน่ืองจะตอ้งมกีารปล่อยน้ําเพื่อควบคุมการแพรก่ระจายของ น้ําทะเล
บรเิวณปากแมน้ํ่า  โดยเฉพาะในฤดแูลง้ซึง่เป็นช่วงเวลาทีป่รมิาณน้ําในลาํน้ําลดตํ่าลง (Rojrungtavee, 2009)   นอกจากน้ี
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรพัยากรน้ําได้มีการศึกษาโดยการประเมินผลกระทบต่อขดี
ความสามารถในการกกัเกบ็น้ําของ เขื่อนหลายแห่งในประเทศไทย  เช่น  เขื่อนศรนีครนิทรแ์ละในพืน้ที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา  
ผลการศกึษาวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่  ปรมิาณน้ําในเขือ่นศรนีครนิทรม์อีตัราการระเหยของน้ําทีเ่พิม่สงูขึน้   และอาจทาํใหป้รมิาณ
น้ําในลุ่มน้ําเหนือเขือ่นศรนีครนิทรล์ดตํ่าลงภายใน 10-15 ปี   สว่นการศกึษาในลุ่มน้ําเจา้พระยาพบวา่  อุณหภูมทิีเ่พิม่ขึน้
และปรมิาณฝนทีต่กน้อยลงอนัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอาจทําใหป้รมิาณน้ําท่าในลุ่มน้ําเจา้พระยาลดลง
มากกวา่รอ้ยละ  34 - 44 อยา่งไรกด็ ีในการศกึษาครัง้น้ีมขีอ้จาํกดัคอื ใชค้่าตวัแปรสภาพภูมอิากาศจากสถานีวดัแห่งเดยีว
และใชภ้าพจาํลองสภาพภูมอิากาศจากแบบจาํลองเพยีงแบบเดยีว ควรมกีารขยายการศกึษาวจิยัใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากขึน้ 
อาจทาํใหเ้ขา้ใจถงึแนวโน้มของผลกระทบการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อทรพัยากรน้ําไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
3.3 แบบจาํลองอทุกวิทยา Soil and Water Assessement Tool (SWAT) 

แบบจาํลอง SWAT  (Arnold et al., 1998, Neitsch et al., 2009) เป็นแบบจาํลองทางอุทกวทิยาทีส่ามารถจาํลอง
ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มน้ําโดยการกระจายพารามิเตอร์ตามสภาพทางกายภาพของพื้นที่จรงิ สามารถใช้ในการ
คาดการณ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการใช้ที่ดนิต่อปรมิาณน้ําท่า ปรมิาณตะกอน และสารเคมจีาก
เกษตรกรรม หรอืกลา่วอกีนยัหน่ึงวา่เป็นแบบจาํลองประเภท river basin scale model โดยสามารถจาํลองกระบวนการทาง
กายภาพต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในลุม่น้ําโดยแบ่งลุ่มน้ําทีศ่กึษาเป็นลุ่มน้ํายอ่ยต่างๆ โดยขอ้มลูทีผู่ใ้ชต้อ้งกําหนดใหแ้ต่ละลุ่มน้ํายอ่ย
ประกอบดว้ย  ขอ้มลูภูมอิากาศ หน่วยตอบสนองทางอุทกวทิยา (Hydrologic Response Unit, HRUs)  หนอง บงึ สระน้ํา 
น้ําใตด้นิ ลาํน้ําสายหลกั ลาํน้ําสาขา   การวเิคราะหท์างดา้นอุทกวทิยาของลุ่มน้ําดว้ยแบบจาํลอง SWAT  สามารถแยกออก
ไดเ้ป็น  2  สว่นหลกั  คอื  1) สว่นพืน้ทีด่นิ (land plase)  เป็นการศกึษาวงจรอุทกวทิยา เพื่อประเมนิปรมิาณน้ําท่า ตะกอน 
ไนไตรเจนและสารเคมจีากการเกษตรที่ไหลลงสู่ลําน้ําหลกัของแต่ละลุ่มน้ําย่อย  และ 2) ส่วนการเคลื่อนที่ในลําน้ํา(water 
routing phase) จะคํานวณการเคลื่อนที่ของน้ํา ตะกอน ไนไตรเจนและอื่นๆ   นอกจากน้ีแบบจําลอง SWAT ไดถู้ก
พฒันาขึน้เพือ่ศกึษาผลกระทบในเชงิปรมิาณของการจดัการพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่  พืน้ทีลุ่่มน้ําทีซ่บัซอ้น  โดยเป็นแบบจาํลอง
ทีเ่ป็น Public demain model  โดยมกีระบวนการคาํนวณทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีารใชง้านอยา่งแพรห่ลาย เป็นทีย่อมรบั
ทัง้ในระดบัสากล (Cruiseet al., 1999, Huang. 2003, Alibuyog et al.,2009, Sanjay et al., 2009, Shrestha et al., 2013) 
และในระดบัภูมภิาคของประเทศไทย (โอฬาร เวศอุไร. 2548, เทวนิทร์ แก้วเมอืงมูล. 2552, ศรายุทธ วงษาศร.ี 2554,   
Babel et al., 2011, ปิยะวฒัน์วุฒชิยั กจิเจรญิ และ เจรญิ สารตนั. 2556, ปิยะวฒัน์ วุฒชิยักจิเจรญิ และ นรนิทร ์ แกว้ฝ ัน้, 
2557)  รวมบทความทีป่ระยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง SWAT เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห ์ทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ที่
ผา่นการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ(Peer-Reviewed Journal Articles) ทัว่โลก (ทีไ่ดล้งทะเบยีนในฐานขอ้มลูไว)้ นบัตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2527 ถงึปจัจุบนัได ้1693 บทความ (CARD, 2014)  จากการทบทวนเอกสารงานวจิยัทีผ่่านมา จะเหน็ไดว้่า
แบบจําลอง  SWAT ไดร้บัการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง เป็นแบบจําลองทีเ่ป็นเครื่องมอืช่วยในการวเิคราะหลุ์่มน้ําภายใต ้
การเปลีย่นแปลงปจัจยัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมกีลุม่ผูใ้ชง้านอยา่งกวา้งขวาง 

การวจิยัครัง้น้ีจงึเลอืกแบบจาํลอง SWAT เป็นเครื่องมอืในการประเมนิปรมิาณน้ําท่า ภายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคต  ซึง่ทาํใหท้ราบปรมิาณน้ําท่าในพืน้ทีห่น่ึงๆ  ซึง่เป็น
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ปรมิาณน้ําตน้ทุนในอนาคตทีจ่ะนําไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ ไดค้วามความตอ้งการใชน้ํ้าของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าต่างๆ ประกอบกบั
ทาํใหท้ราบถงึปรมิาณน้ําตน้ทุนตามธรรมชาต ิ จาํนวนแหลง่น้ําและสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการพฒันาแหลง่น้ํา  
 
3.4 แนวคิดและหลกัเกณฑภ์าพฉายอนาคตการปรบัโครงสร้างการผลิตพืชไร่-นาข้าวภายใต้ทิศทางการพฒันา

และการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั 
(รายละเอยีดตามขอ้เสนอโครงการ) 

 
3.5 ศกัยภาพของแหล่งน้ําต้นทนุในพืน้ท่ีศึกษา 

ปรมิาณน้ําตน้ทุนเป็นขอ้มลูหลกัทีส่าํคญัอย่างยิง่ในการนําไปใชก้ารพจิารณาโครงการ  การวางแผนการสง่น้ํา-ระบาย
น้ํา  การจดัสรรน้ําใหส้มัพนัธก์บัความตอ้งการใชน้ํ้าของผูใ้ชน้ํ้าแต่ละกลุ่ม  แหล่งน้ําตน้ทุนในพืน้ทีลุ่่มน้ําหว้ยหลวง  ไดแ้ก่ 
อ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวงซึง่กัน้ลาํน้ําหว้ยหลวงในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี และไดร้บัการปรบัปรุงเมื่อปี 2513  แลว้เสรจ็
ในปี 2527  พืน้ทีอ่่างขนาด 31 ตร.กม.  มพีืน้ทีร่บัน้ํา  662  ตร.กม. ความสามารถในการกกัเกบ็น้ําในปจัจุบนั 135 ลา้น 
ลบ.ม ดงัแสดงในรปูที ่2 และ รปูที ่3  ปรมิาณน้ําตน้ทุนไหลเขา้อ่างสะสมและปรมิาตรการกกัเกบ็ ซึง่ปรมิาณน้ําทีไ่หลเขา้
อ่างอยูร่ะหวา่ง  77 - 291 ลา้น ลบ.ม.   จะเหน็ไดช้ดัเจนวา่ปรมิาณน้ําตน้ทุนในปี 2554  มปีรมิาณมากทีส่ดุถงึ 291 ลา้น 
ลบ.ม.  ขณะทีป่รมิาณน้ําสะสมน้อยทีส่ดุในปี 2554  มปีรมิาณน้ําตน้ทุนน้อยทีส่ดุ  77  ลา้น ลบ.ม.  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ 
ความแปรปรวนของปรมิาณน้ําตน้ทุนทีไ่หลเขา้สูอ่่างเกบ็น้ําหว้ยหลวงในชว่งระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา  
 

 
ภาพท่ี 1  ปรมิาณน้ําไหลลงอ่างสะสม  เขือ่นหว้ยหลวง ปี พ.ศ. 2552 – 2556  
(ศนูยป์ฏบิตักิารจดัสรรน้ํา  สาํนกัอุทกวทิยาและบรหิารน้ํา  กรมชลประทาน) 
 

 
ภาพท่ี 2  ปรมิาตรเกบ็กกั  เขือ่นหว้ยหลวง ปี พ.ศ. 2552 – 2556  
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(ศนูยป์ฏบิตักิารจดัสรรน้ํา  สาํนกัอุทกวทิยาและบรหิารน้ํา  กรมชลประทาน) 
 
4.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัเม่ือการดาํเนินงานเสรจ็ส้ินท่ีเป็นรปูธรรม และตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ 

1) ฐานขอ้มูลเบื้องต้นของขอ้มูลภูมอิากาศที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงต่อปรมิาณน้ําฝนและน้ําท่าในอนาคตลุ่มน้ําหว้ย

หลวง  

2) ขอ้มูลการพยากรณ์น้ําท่าในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมอิาการศและการใชท้ี่ดนิและขอ้มูลปรมิาณน้ําท่าใน

อนาคตโดยแยกพจิารณาแต่ละผลกระทบระหวา่งการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการใชท้ีด่นิ  

3) ปรมิาณน้ําต้นทุนและปรมิาณน้ําท่าที่ไหลเขา้สู่อ่างเก็บน้ําหว้ยหลวงและขอ้มูลสถานการณ์น้ําในอดตี ทัง้จํานวนปี

และปรมิาณน้ํา (ปีน้ํามาก น้ําปกต ิและน้ําน้อย)   

4) การเปลี่ยนแปลงของปรมิาณน้ําท่าและน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ํา ระหว่างอดตี-ปจัจุบนั และ ปจัจุบนั-อนาคต  และ

อดตี-อนาคต โดยแยกวเิคราะหปี์น้ํามาก   ปีน้ําปกต ิและปีน้ําน้อย 

5) พืน้ทีข่าดแคลนน้ํา สภาพปญัหาการแคลนน้ําและจดัสรรน้ําในพืน้ทีช่ลประทานอ่างเกบ็น้ําหว้ยหลวง  และแนวทาง

การรบัมอืกบัปญัหาของผูใ้ชน้ํ้าในอดตี 
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