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1. ที่มาและความสําคัญ
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศได้สง่ ผลกระทบไปทัวโลกและส่
่
งผลกระทบต่อปริมาณฝนซึ่งทําให้รปู แบบการตกของ
ฝนและการกระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พื้นที่ลุ่มนํ้ าในประเทศไทยได้รบั ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศเช่นเดียวกับพืน้ ที่ลุ่มนํ้าอื่นๆ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบต่อปริมาณนํ้ าฝนและนํ้าท่าทําให้มแี นวโน้ม
เปลีย่ นแปลงไปจากอดีต ซึง่ ในปจั จุบนั มีความรุนแรงและความถีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละรอบปี จากผลงานวิจยั (สุจริต และ
คณะ 2553, Chinvanno, S. and Snidvongs, A. 2007, Plangoen, P. et al. 2013, Shrestha et al. 2013) ชีใ้ ห้เห็น
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อปริมาณฝนทําให้ปริมาณฝนและการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศมีผลกระทบ
ต่อปริมาณนํ้าฝนหลายด้าน เช่น การเพิม่ ความถี่ พลังงานงานและความเข้มของฝน (Zhang et al. 2010, Pruski and
Nearing. 2002) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนและปริมาณนํ้าท่าทําให้มแี นวโน้มเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต อย่างไรก็ตาม
ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลและส่งผลกระทบการเปลีย่ นแปลงปริมาณนํ้ าท่าประกอบด้วย การเปลีย่ นแปลงการภูมอิ ากาศและการใช้
ทีด่ นิ การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้ าท่าจะส่งกระทบต่อปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าซึ่งทําให้ปริมาณนํ้ าเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ั หาในการจัด สรรทรัพ ยากรนํ้ า และป ญ
ั หาความขัด แย้ ง การแย่ ง นํ้ า ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า งๆ เช่ น
และนํ า ไปสู่ ป ญ
ภาคอุ ส าหกรรมและภาคการเกษตรซึ่ง ทํา ให้ร ฐั บาลและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งต้อ งสูญ เสีย งบประมาณจํา นวนมากใน
การแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
ลุม่ นํ้าห้วยหลวงมีพน้ื ทีล่ มุ่ นํ้าประมาณ 3,427 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 5.99 ของพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าอยูใ่ นพืน้ ทีล่ ุ่ม
นํ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ครอบคลุมพืน้ ที่ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็ นพืน้ ทีบ่ ริเวณที่
ราบลุ่มจะอยู่ตามแนวลํานํ้ าห้วยหลวงและบริเวณที่ราบลุ่มนํ้ า ท่วมถึงทุกปี ในฤดูฝนจะอยู่ตามแนวลํานํ้ าห้วยหลวง พืน้ ที่
ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ประมาณร้อยละ 67 ประกอบด้วยพืน้ ทีป่ ลูกข้าว (ประมาณร้อยละ 38) และพืน้ ทีป่ ลูกพืชไร่
(ประมาณร้อยละ 26) โดย พืชไร่หลักที่สาํ คัญ ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กรมพัฒนาที่ดนิ , 2550)
โดยมีอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวงเป็ นแหล่งเก็บกักนํ้าและมีพน้ื ทีร่ บั นํ้าเหนืออ่างก็บนํ้ าประมาณ 662 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
ความต้องการนํ้าของผูใ้ ช้น้ําแต่ละกลุ่มประกอบด้วยภาคการเกษตร ร้อยละ 60.7 ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 35.7 ) และ
ภาคอุปโภค-การท่องเทีย่ ว ร้อยละ 3.6 (จริยา ฐิตเิ วศน์ และพนมศักดิ ์ พรหมบุรมย์ , 2556)
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศได้สง่ ผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยาของลุ่มนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย และส่งผลให้บางพื้นลุ่มนํ้ ามีปริมาณนํ้ าฝนมากและทําให้เกิดปญั หาอุทกภัยและปรากฏการณ์ท่มี ปี ริมาณนํ้ าฝนน้อย
กว่าปกติและทําให้เกิดปญั หาภัยแล้งในหลายลุ่มนํ้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะลุ่มนํ้ าห้วยหลวงและพืน้ ที่
ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นจังหวัดทีม่ คี วามเสีย่ งภัยแล้งอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นในปี 2555 จังหวัดอุดรธานี
ได้ถูกประกาศให้เป็ นพื้นที่ประสบภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงระดับรุนแรง มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งมากกว่าร้อยละ 50 ในทุก
อําเภอ ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 23 เมษายน 2556 ซึง่ ในปี ดงั กล่าวมีปริมาณฝนรายปี เฉลีย่ 818
มม. ซึ่งปริมาณนํ้ าฝนน้ อยที่สุดในรอบ 60 ปี และปริมาณนํ้ าต้นทุนในอ่างเก็บนํ้ าห้วยหลวงมีน้ํ าเพียง 40 ล้าน ลบ.ม.
(ความจุเขื่อนเต็มศักยภาพ 135 ล้าน ลบ.ม.) เหตุการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนบริเวณต้นนํ้าของอ่างเก็บนํ้า
เปลี่ยนไปย่อมส่งผลต่อปริมาณนํ้ าท่าที่ไหลลงอ่างเก็บนํ้ าและส่งผลกระทบทําให้การปฏิบตั กิ ารอ่างเก็บนํ้ าไม่เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิบตั ิท่เี คยดําเนินการมาในอดีต ในขณะเดียวกันความต้องการนํ้ าเพื่อกิจกรรมต่างๆ บริเวณท้ายอ่างเก็บนํ้ า
ห้วยหลวง มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
และอุ ปโภค-บริโภคที่มคี วามต้องการเพิม่ ขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินที่
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเพิม่ ขึน้ ของประชากรและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงดังที่
กล่าวมาจะส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้าปริมาณนํ้าท่าและนํ้าต้นทุนในลุม่ นํ้าห้วยหลวงในอนาคต
ดังนัน้ การศึก ษาการเปลี่ย นแปลงปริม าณนํ้ า ท่า และผลกระทบต่ อปริม าณนํ้ า ในอ่ า งเก็บ นํ้ า ห้ว ยหลวงภายใต้
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและการใช้ทด่ี นิ ในอนาคตจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ เพื่อคาดการณ์ปริมาณนํ้าท่าภายใต้ภาพฉาย
อนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศและการใช้ท่ดี นิ และประเมินศักยภาพนํ้ าต้นทุนในอ่างเก็บนํ้ าห้วยหลวงในอนาคต ซึ่ง
ปริมาณนํ้าต้นทุนเป็ นข้อมูลหลักทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ในการนําไปใช้ในการพิจารณาวางโครงการในอนาคตและใช้เป็ นแนวทาง
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การวางแผนการปลูกพืช การวางแผนการส่งนํ้าและระบายนํ้า การจัดสรรนํ้าให้มคี วามสัมพันธ์
กับความต้องการนํ้าของกลุ่มผูใ้ ช้น้ํ าแต่ละกลุ่ม และใช้เป็ นแนวการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศในพืน้ ที่ลุ่มนํ้ า
ห้วยหลวงและอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวงในอนาคตต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) ศึกษาปริมาณนํ้าท่าของลุม่ นํ้าห้วยหลวงและปริมาณนํ้าทีไ่ หลสูอ่ ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง ระหว่างอดีตและปจั จุบนั
2) คาดการณ์ปริมาณนํ้าท่าในอนาคตและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงปริมาณนํ้าต้นทุนในอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง
3) เพือ่ ทบทวนสถานภาพปญั หาการขาดแคลนนํ้าและแนวทางการแก้ไขปญั หาในอดีตทีผ่ า่ นมาและเปรียบเทียบ
ปริมาณนํ้าท่า/นํ้าต้นทุนระหว่างอดีตกับอนาคต
3. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภูมิอากาศในประเทศไทย
การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ (weather) ต่างกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ (Climate) กล่าวคือ สภาพอากาศ
หมายถึงการเปลีย่ นแปลงเป็ นรายวัน เช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ในช่วงปี เทียบกับปี ก่อนๆ หรือเป็ นการเทียบ
เป็ นทศวรรษ หรือศตวรรษเป็ นต้น ก๊าซเรือนกระจกอาจจะไม่มผี ลให้เห็นเมือ่ เป็ นการวัดสภาพอากาศ แต่ผลกระทบของก๊าซ
เรือนกระจกต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ สามารถศึกษาผลกระทบได้ดว้ ยวิธที างวิทยาศาสตร์ การเพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือน
กระจกทัง้ ปริมาณและความเข้มข้นในบรรยากาศ จะเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ กัดการสะท้อนกลับของพลังความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทีม่ า
กระทบโลกทําให้อุณหภูมขิ องโลกสูงขึน้ เมื่อมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึน้ ไปสูช่ นั ้ บรรยากาศ IPCC ได้คาดการณ์
ว่าหากมีการดําเนินชีวติ และเศรษฐกิจดังเช่นปจั จุบนั อุณหภูมโิ ลกจะสูงขึน้ 1-3.5 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2643 สภาวะ
ทีโ่ ลกมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงขึน้ แม้วา่ จะมีการคาดการณ์วา่ อุณหภูมจิ ะสูงขึน้ เพียงไม่กอ่ี งศา แต่ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดนัน้ จะ
มีความรุนแรงในหลายๆ ด้าน คือความรุนแรงของพายุต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ปริมาณและรูปแบบการตกของฝนจะเปลีย่ นไปบาง
พืน้ ทีบ่ างประเทศจะได้ประโยชน์จากสภาวะโลกร้อน
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคตของประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ี ่านมา โดยศูนย์เครือข่าย
งานวิเคราะห์วจิ ยั และฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) ได้รว่ มมือ
กับทางหน่วยงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย ได้
ทําการจําลองสภาพภูมอิ ากาศประเทศไทยในอนาคต และได้ทําการศึกษาและจําลองการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศใน
ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างขึน้ โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM)
(McGregor and Dix, 2001) ซึง่ ได้ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2546-2548 ภายใต้โครงการนําร่องศึกษาในชุดโครงการ
Assessment of Impact and Adaptation to Climate Change in Multiple Sectors and Multiple Regions (AIACC) โดยที่
ทาง SEA START RC ได้ทาํ การศึกษาในโครงการย่อย AIACC regional study AS07: Southeast Asia Regional
Vulnerability to Changing Water Resource and Extreme Hydrological Events Due to Climate Change ได้
ทําการศึกษาผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศต่อทรัพยากรนํ้ าและการเกษตรในพื้นที่ท่อี าศัยนํ้ าฝน
ตลอดจนการประเมินภาวะเสีย่ งต่อความเดือดร้อนและแนวทางการปรับตัวต่อสภาพภูมอิ ากาศในอนาคตของเกษตรกรใน
พืน้ ทีข่ องกลุม่ ประเทศในเขตลุม่ แม่น้ําโขงตอนล่าง (Chinvanno, S. and Snidvongs, A. 2007)
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จากโครงการวิจ ัย ดัง กล่ า ว ได้ม ีก ารจัด ทํา สถานการณ์ จํา ลองสภาพภูม ิอ ากาศขึ้น โดยใช้เ งื่อ นไขที่ป ริม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซง่ึ เป็ นก๊าซเรือนกระจกทีส่ าํ คัญในบรรยากาศเพิม่ สูงขึน้ จาก 360ppm เป็ น 540ppm และ 720ppm หรือ
เพิม่ ขึน้ ประมาณหนึ่งเท่าครึง่ และสองเท่าจากช่วงทศวรรษที่ 1980 อันเป็ นช่วงปี ฐาน ซึง่ ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ CCAM
climate model วิเคราะห์สภาพอากาศรายวันของภูมภิ าคเป็ นเวลา 10 ปี โดยทําการคํานวณในความละเอียดเชิงพืน้ ทีท่ ่ี
มีความละเอียดสูง (10 x 10 km) ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ (Chinvanno, S. and Snidvongs, A. 2007) ทิศทางและ
แนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเทศไทยในอนาคตจะเปลีย่ นแปลงไปในทางทีม่ ฝี นมากขึน้ ในเกือบทุก
ภาคของประเทศไทย ในขณะทีอ่ ุณหภูมสิ งู สุดและตํ่าสุดในประเทศไทยจะไม่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากนัก อาจเพิม่ สูงขึน้
หรือลดลงประมาณ 1-2 ºC แม้วา่ ประเทศไทยโดยเฉลีย่ แล้วจะไม่รอ้ นขึน้ มากนัก แต่จะร้อนนานขึน้ กว่าเดิมมาก โดยทีฤ่ ดู
ร้อนจะยาวขึน้ กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั และฤดูหนาวในประเทศไทยจะหดสัน้ ลง
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วจิ ยั และฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกับ
The Met Office Hadley Center for Climate Change, United Kingdom ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 ได้ทาํ การจําลองสถานการณ์
สภาพภูมอิ ากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ในโครงการ Climate Change in
Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and Adaptation on Rice Production and Water Resource
โดยเป็ นการจําลอง สภาพอากาศรายวันทีม่ คี วามละเอียดเชิงพืน้ ทีท่ ค่ี วามละเอียด 0.22° (25 x 25กม.) โดยใช้ แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies) (http://precis.metoffice.com) โดย
แบบจําลองคณิตศาสตร์ท่มี คี วามละเอียดสูงและใช้เวลาในการคํานวณสูงด้วยและการคํานวณโดยใช้ระบบ personal
computer หลายระบบขนานกัน และใช้ชุดข้อมูล Global dataset ECHAM4 เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการคํานวณ โดยคํานวณ
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1: การจําลองสภาพภูมอิ ากาศในช่วงปี ฐาน เพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องกับข้อมูล
สภาพอากาศที่ได้จากการตรวจวัด โดยคํานวณสภาพอากาศรายวันของพืน้ ที่ประเทศไทยและประเทศข้างเคียงทัง้ หมด
ในช่วงเวลา 30 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1989 ช่วงที่ 2: การจําลองสภาพภูมอิ ากาศในอนาคต เพื่อใช้วเิ คราะห์ถงึ แนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในสภาวะโลกร้อน ในช่วงเวลา 90 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 2010-2099 ภายใต้สมมติฐาน
การเปลีย่ นแปลงก๊าซเรือนกระจกตาม IPCC SRES Scenario A2 และ B2
3.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรนํ้าในประเทศไทย
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งนํ้าโดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงการกระจายตัวของฝนและ
ปริมาณฝนรายปีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมคิ วามเร็วและทิศทางลมมีสว่ นทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อแหล่งนํ้าเนื่องจากเป็ น
ตัวกํา หนดปริม าณนํ้ า ที่เกิด จากลุ่ ม นํ้ าผลจากแบบจํา ลองวัฏ จัก รนํ้ า โดยใช้ข้อมูล สภาพอากาศอนาคตจากแบบจํา ลอง
ภูมอิ ากาศ CCAM แสดงให้เห็นว่าลุม่ นํ้าสาขาส่วนใหญ่ของแม่น้ําโขงในประเทศลาวและประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่
ปริมาณนํ้าจะมากขึน้ เนื่องจากปริมาณฝนทีต่ กเพิม่ ขึน้ (Chinvanno, S. and Snidvongs, A. 2007) เมื่อพิจารณา
สถานการณ์ในปี ทฝ่ี นตกมากในช่วงทศวรรษทีค่ วามเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ เป็ น 540 ppm
นัน้ เกือบทุกลุ่มนํ้ าสาขาของแม่น้ํ าโขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมีปริมาณสูงขึน้ และจะเพิม่ สูงขึน้ อีกภายใต้สภาพ
อากาศเมือ่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ เป็ น 720 ppm อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาสถานการณ์ในปี ทฝ่ี นตก
น้อยพบว่าแหล่งนํ้าสาขาในหลายๆ พืน้ ทีจ่ ะมีปริมาณนํ้าน้อยลงภายใต้สภาพภูมอิ ากาศเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 540
ppm แต่ภายใต้สภาพอากาศเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ เป็ น 720 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 540
ppm แต่ภายใต้สภาพอากาศเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ เป็ น 720 ppm แม้ในปี ทม่ี ฝี นน้อยปริมาณ
นํ้าจากเกือบทุกลุ่มนํ้าก็ยงั เพิม่ สูงขึน้ กว่าปจั จุบนั (Southeast Asia START Regional Center. 2006) จากผลงานวิจยั
การประเมินการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในบริเวณลุ่มแม่น้ําโขงในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2030 พบว่าแนวโน้มปริมาณฝน
เพิม่ ขึน้ ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงฤดูแล้ง สําหรับภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนลดลง คาดว่าปริมาณ
ฝนรายปีโดยรวมทัง้ ประเทศจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากจะมีปริมาณฝนเพิม่ ขึน้ ในช่วงฤดูฝนและการคาดการณ์วา่ การไหลของนํ้าบน
ผิวดินและการเกิดนํ้าท่วมจะเพิม่ ขึน้ ซึง่ งานวิจยั นี้ใช้ชุดข้อมูลจากแบบจําลองภูมอิ ากาศโลกหลาย จํานวน 11 แบบจําลอง
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จึงทําให้สามารถสรุปผลการเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาลนี้ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ (Eastham et al., 2008) อย่างไรก็ตาม
การเปลีย่ นแปลงการกระจายตัวของฝน ทําให้การจัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคตมีความซับซ้อนและยากมากขึน้
จากการศึกษาความสมดุลของนํ้าในลุ่มนํ้ าแม่กลอง โดยใช้ขอ้ มูลสภาพอากาศอนาคตจากแบบจาลองภูมอิ ากาศโลก
ECHAM4 ภายใต้สถานการณ์ท่กี ๊าซเรือนกระจกเพิม่ สูงขึน้ ตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และทําการคํานวณเพิม่
รายละเอียดโดยแบบจําลองภูมอิ ากาศระดับท้องถิน่ PRECIS (Chinvanno et al., 2009) ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2025 2050
และ 2095 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ปริมาณนํ้าฝนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทําให้ความต้องการใช้น้ําลดลง แต่การดําเนินงานของ เขือ่ น
ศรีนครินทร์และเขือ่ นวชิราลงกรณ์จะมีความยุง่ ยากขึน้ เนื่องจะต้องมีการปล่อยนํ้าเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ นํ้าทะเล
บริเวณปากแม่น้ํา โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีป่ ริมาณนํ้าในลํานํ้าลดตํ่าลง (Rojrungtavee, 2009) นอกจากนี้
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูม ิอากาศต่อทรัพยากรนํ้ าได้ม ีการศึกษาโดยการประเมินผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการกักเก็บนํ้ าของ เขื่อนหลายแห่งในประเทศไทย เช่น เขื่อนศรีนครินทร์และในพืน้ ที่ลุ่มนํ้ าเจ้าพระยา
ผลการศึกษาวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า ปริมาณนํ้าในเขือ่ นศรีนครินทร์มอี ตั ราการระเหยของนํ้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และอาจทําให้ปริมาณ
นํ้าในลุ่มนํ้าเหนือเขือ่ นศรีนครินทร์ลดตํ่าลงภายใน 10-15 ปี ส่วนการศึกษาในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาพบว่า อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้
และปริมาณฝนทีต่ กน้อยลงอันเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอาจทําให้ปริมาณนํ้ าท่าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาลดลง
มากกว่าร้อยละ 34 - 44 อย่างไรก็ดี ในการศึกษาครัง้ นี้มขี อ้ จํากัดคือ ใช้ค่าตัวแปรสภาพภูมอิ ากาศจากสถานีวดั แห่งเดียว
และใช้ภาพจําลองสภาพภูมอิ ากาศจากแบบจําลองเพียงแบบเดียว ควรมีการขยายการศึกษาวิจยั ให้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้
อาจทําให้เข้าใจถึงแนวโน้มของผลกระทบการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศต่อทรัพยากรนํ้าได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
3.3 แบบจําลองอุทกวิ ทยา Soil and Water Assessement Tool (SWAT)
แบบจําลอง SWAT (Arnold et al., 1998, Neitsch et al., 2009) เป็ นแบบจําลองทางอุทกวิทยาทีส่ ามารถจําลอง
ลักษณะทางกายภาพของลุ่ม นํ้ าโดยการกระจายพารามิเตอร์ตามสภาพทางกายภาพของพื้น ที่จ ริง สามารถใช้ใ นการ
คาดการณ์ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการใช้ท่ดี นิ ต่อปริมาณนํ้ าท่า ปริมาณตะกอน และสารเคมีจาก
เกษตรกรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็ นแบบจําลองประเภท river basin scale model โดยสามารถจําลองกระบวนการทาง
กายภาพต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในลุม่ นํ้าโดยแบ่งลุ่มนํ้าทีศ่ กึ ษาเป็ นลุ่มนํ้าย่อยต่างๆ โดยข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งกําหนดให้แต่ละลุ่มนํ้าย่อย
ประกอบด้วย ข้อมูลภูมอิ ากาศ หน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา (Hydrologic Response Unit, HRUs) หนอง บึง สระนํ้า
นํ้าใต้ดนิ ลํานํ้าสายหลัก ลํานํ้าสาขา การวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยาของลุ่มนํ้าด้วยแบบจําลอง SWAT สามารถแยกออก
ได้เป็ น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนพืน้ ทีด่ นิ (land plase) เป็ นการศึกษาวงจรอุทกวิทยา เพื่อประเมินปริมาณนํ้าท่า ตะกอน
ไนไตรเจนและสารเคมีจากการเกษตรที่ไหลลงสู่ลํานํ้ าหลักของแต่ละลุ่มนํ้ าย่อย และ 2) ส่วนการเคลื่อนที่ในลํานํ้ า(water
routing phase) จะคํานวณการเคลื่อนที่ของนํ้า ตะกอน ไนไตรเจนและอื่นๆ นอกจากนี้แบบจําลอง SWAT ได้ถูก
พัฒนาขึน้ เพือ่ ศึกษาผลกระทบในเชิงปริมาณของการจัดการพืน้ ทีท่ ม่ี ขี นาดใหญ่ พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าทีซ่ บั ซ้อน โดยเป็ นแบบจําลอง
ทีเ่ ป็ น Public demain model โดยมีกระบวนการคํานวณทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เป็ นทีย่ อมรับ
ทัง้ ในระดับสากล (Cruiseet al., 1999, Huang. 2003, Alibuyog et al.,2009, Sanjay et al., 2009, Shrestha et al., 2013)
และในระดับภูมภิ าคของประเทศไทย (โอฬาร เวศอุไร. 2548, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล. 2552, ศรายุทธ วงษาศรี. 2554,
ั้
Babel et al., 2011, ปิ ยะวัฒน์วุฒชิ ยั กิจเจริญ และ เจริญ สารตัน. 2556, ปิ ยะวัฒน์ วุฒชิ ยั กิจเจริญ และ นรินทร์ แก้วฝน,
2557) รวมบทความทีป่ ระยุกต์ใช้แบบจําลอง SWAT เป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ ที่
ผ่านการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Peer-Reviewed Journal Articles) ทัวโลก
่
(ทีไ่ ด้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลไว้) นับตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2527 ถึงปจั จุบนั ได้ 1693 บทความ (CARD, 2014) จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีผ่ ่านมา จะเห็นได้ว่า
แบบจําลอง SWAT ได้รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็ นแบบจําลองทีเ่ ป็ นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ลุ่มนํ้าภายใต้
การเปลีย่ นแปลงปจั จัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลุม่ ผูใ้ ช้งานอย่างกว้างขวาง
การวิจยั ครัง้ นี้จงึ เลือกแบบจําลอง SWAT เป็ นเครื่องมือในการประเมินปริมาณนํ้าท่า ภายใต้สภาวะการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในอนาคต ซึง่ ทําให้ทราบปริมาณนํ้าท่าในพืน้ ทีห่ นึ่งๆ ซึง่ เป็ น
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ปริมาณนํ้าต้นทุนในอนาคตทีจ่ ะนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ได้ความความต้องการใช้น้ําของกลุ่มผูใ้ ช้น้ําต่างๆ ประกอบกับ
ทําให้ทราบถึงปริมาณนํ้าต้นทุนตามธรรมชาติ จํานวนแหล่งนํ้าและสถานทีท่ เ่ี หมาะสมในการพัฒนาแหล่งนํ้า
3.4 แนวคิ ดและหลักเกณฑ์ภาพฉายอนาคตการปรับโครงสร้างการผลิ ตพืชไร่-นาข้าวภายใต้ทิศทางการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงเชิ งเศรษฐกิ จที่แตกต่างกัน
(รายละเอียดตามข้อเสนอโครงการ)
3.5 ศักยภาพของแหล่งนํ้าต้นทุนในพืน้ ที่ศึกษา
ปริมาณนํ้าต้นทุนเป็ นข้อมูลหลักทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ในการนํ าไปใช้การพิจารณาโครงการ การวางแผนการส่งนํ้า-ระบาย
นํ้า การจัดสรรนํ้าให้สมั พันธ์กบั ความต้องการใช้น้ําของผูใ้ ช้น้ําแต่ละกลุ่ม แหล่งนํ้าต้นทุนในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าห้วยหลวง ได้แก่
อ่างเก็บนํ้าห้วยหลวงซึง่ กัน้ ลํานํ้าห้วยหลวงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และได้รบั การปรับปรุงเมื่อปี 2513 แล้วเสร็จ
ในปี 2527 พืน้ ทีอ่ ่างขนาด 31 ตร.กม. มีพน้ื ทีร่ บั นํ้า 662 ตร.กม. ความสามารถในการกักเก็บนํ้าในปจั จุบนั 135 ล้าน
ลบ.ม ดังแสดงในรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 ปริมาณนํ้าต้นทุนไหลเข้าอ่างสะสมและปริมาตรการกักเก็บ ซึง่ ปริมาณนํ้าทีไ่ หลเข้า
อ่างอยูร่ ะหว่าง 77 - 291 ล้าน ลบ.ม. จะเห็นได้ชดั เจนว่าปริมาณนํ้าต้นทุนในปี 2554 มีปริมาณมากทีส่ ดุ ถึง 291 ล้าน
ลบ.ม. ขณะทีป่ ริมาณนํ้าสะสมน้อยทีส่ ดุ ในปี 2554 มีปริมาณนํ้าต้นทุนน้อยทีส่ ดุ 77 ล้าน ลบ.ม. ซึง่ แสดงให้เห็นถึง
ความแปรปรวนของปริมาณนํ้าต้นทุนทีไ่ หลเข้าสูอ่ ่างเก็บนํ้าห้วยหลวงในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี า่ นมา

ภาพที่ 1 ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างสะสม เขือ่ นห้วยหลวง ปี พ.ศ. 2552 – 2556
(ศูนย์ปฏิบตั กิ ารจัดสรรนํ้า สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า กรมชลประทาน)

ภาพที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก เขือ่ นห้วยหลวง ปี พ.ศ. 2552 – 2556
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(ศูนย์ปฏิบตั กิ ารจัดสรรนํ้า สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า กรมชลประทาน)
4.ผลที่คาดว่าจะได้รบั เมื่อการดําเนิ นงานเสร็จสิ้ นที่เป็ นรูปธรรม และตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
1) ฐานข้อมูลเบื้องต้นของข้อมูลภูมอิ ากาศที่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงต่อปริมาณนํ้ าฝนและนํ้ าท่าในอนาคตลุ่มนํ้ าห้วย
หลวง
2) ข้อมูลการพยากรณ์น้ํ าท่าในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมอิ าการศและการใช้ท่ดี นิ และข้อมูลปริมาณนํ้ าท่าใน
อนาคตโดยแยกพิจารณาแต่ละผลกระทบระหว่างการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและการใช้ทด่ี นิ
3) ปริมาณนํ้ าต้นทุนและปริมาณนํ้ าท่าที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บนํ้ าห้วยหลวงและข้อมูลสถานการณ์น้ํ าในอดีต ทัง้ จํานวนปี
และปริมาณนํ้า (ปีน้ํามาก นํ้าปกติ และนํ้าน้อย)
4) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้ าท่าและนํ้ าต้นทุนในอ่างเก็บนํ้ า ระหว่างอดีต-ปจั จุบนั และ ปจั จุบนั -อนาคต และ
อดีต-อนาคต โดยแยกวิเคราะห์ปีน้ํามาก ปีน้ําปกติ และปีน้ําน้อย
5) พืน้ ทีข่ าดแคลนนํ้า สภาพปญั หาการแคลนนํ้าและจัดสรรนํ้าในพืน้ ทีช่ ลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง และแนวทาง
การรับมือกับปญั หาของผูใ้ ช้น้ําในอดีต
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