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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสนใจเก่ียวกับสภาวะการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศมากข้ึน เน่ืองจากมีหลายพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะ
ดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นภยัแลง้หรือนํ้ าท่วมท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนกว่าใน
อดีต ลุ่มนํ้ าเจ้าพระยาถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่นํ้ าของประเทศไทย เน่ืองจากมี
ลกัษณะภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เกษตรกรรม โดยมีพื้นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยาตอนล่างเป็นแหล่งปลูกขา้ว
ท่ีสาํคญัของประเทศและเป็นแหล่งอาหารท่ีสาํคญัของโลก แต่ในช่วง 10 ปี
ท่ีผา่นมาลุ่มนํ้าเจา้พระยาประสบปัญหาทั้งนํ้ าท่วมและนํ้ าแลง้เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ทาํให้ช่วงเวลาท่ีเกิดฝนและปริมาณฝนเกิดความ
แปรปรวนไปจากค่าเฉล่ีย เป็นปัญหาต่อการบริหารจดัการนํ้ าและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตร การศึกษาน้ีเป็นการคาดการณ์ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อปริมาณนํ้ าต้นทุนในลุ่มนํ้ า
เจา้พระยาในอนาคต โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณ
นํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ เน่ืองจากอ่างเก็บนํ้ าทั้ง
สองเป็นแหล่งเก็บกกันํ้ าตน้ทุนหลกัในภาคเกษตรของลุ่มนํ้ าเจา้พระยา
ในช่วงฤดูแล้ง   โดยผลการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าตน้ทุนว่าเป็นไปในทิศทางใด ภายใตส้มมุติฐาน
ของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ  

คาํสาํคญั: การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ, อ่างเกบ็นํ้าภมิูพล, อ่างเกบ็
นํ้าสิริกิต์ิ, ลุ่มนํ้าเจา้พระยา 

 

Abstract 

At present, the whole world has been increasingly interested in the 
effect of climate change. Its impact leads to an increase in the frequency 
and intensity of extreme flood and drought than in the past. Chao Phraya 
river basin is considered as a rice bowl of Thailand. This is due to 
country’s natural topography and climate that is fertile and favorable for 
agriculture. The delta of Chao Phraya river basin is the most important 
area for rice cultivation for Thailand and also considered as one of a 
major source for rice production in the world. However in the past 10 
years, the Chao Phraya river basin has been suffered from flood and 
drought problems due to the impact of climate change. The variability in 
both temporal and spatial uncertainties in rainfall differs from the 
averaged causing difficulties in water management. This uncertainty in 
rainfall has a direct impact on the agricultural sector. This study focusses 
on the effect of climate change on the assessment of future reservoirs 
inflows. Bhumibol and Sirikit reservoirs have been selected as they are 
major sources of water budget for the whole Chao Phraya river basin 
especially for agricultural sector during the dry season. The results will 
provide a tendency of reservoir inflow variability under the impact of 
different climate scenarios.  

Keywords: climate change, Bhumibol reservoirs, Sirikit reservoirs, Chao 
Phraya river basin 
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1. คาํนํา 
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกเป็นปรากฏการณ์ท่ี

นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เร่ิมยอมรับว่าได้เร่ิมปรากฏให้เห็นชัดเจนข้ึน 
โดยเฉพาะในประเทศไทยเร่ิมให้ความสาํคญักบัการศึกษาผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อทรัพยากรด้านต่างๆมากข้ึน
โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้ า เน่ืองจากมีความสาํคญัและส่งผลกระทบต่อการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยโ์ดยตรง ซ่ึงความแปรปรวนของทรัพยากรนํ้ าทั้งใน
ทางบวกหรือทางลบลว้นส่งผลให้เกิดภยัธรรมชาติอุทกภยัและภยัแลง้ 
ดงันั้นหากสามารถคาดการณ์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรนํ้ า
ในอนาคตกส็ามารถหาแนวทางการปรับตวัเพื่อเตรียมรับมือกบัผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

การศึกษาน้ีเป็นการคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ า
ตน้ทุนในลุ่มนํ้ าเจา้พระยาในอนาคตจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ โดยเน้นท่ีการศึกษาการเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้ าท่ี
ไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ เน่ืองจากอ่างเก็บนํ้ าทั้งสอง
แห่งเป็นแหล่งนํ้าตน้ทุนท่ีสาํคญัในลุ่มนํ้าเจา้พระยา 

2. พืน้ทีศึ่กษา   
ลุ่มนํ้ า เจ้าพระยามีพื้ น ท่ี รับนํ้ าฝนประมาณ  157 ,925 ตร .กม . 

ประกอบด้วยลุ่มนํ้ าหลัก 8 ลุ่มนํ้ า ได้แก่ ลุ่มนํ้ าปิง วงั ยม น่าน ป่าสัก 
สะแกกรัง ท่าจีน และเจา้พระยาสายหลกั (รูปท่ี 1) มีแหล่งกกัเก็บนํ้ าขนาด
ใหญ่ท่ีสําคญัหลายแห่งแต่แหล่งเก็บกกันํ้ าท่ีเป็นแหล่งนํ้ าตน้ทุนหลกัคือ 
อ่างเกบ็นํ้าภูมิพล และอ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิ   

 
รูปที่ 1 ลกัษณะทางภูมิประเทศของลุ่มนํ้าเจา้พระยา 

2.1 อ่างเกบ็นํา้ภูมิพล 

อ่างเก็บนํ้ าภู มิพลเป็นเ ข่ือนคอนกรีตโค้งและเป็นอ่างเก็บนํ้ า
อเนกประสงคแ์ห่งแรกของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลาํนํ้ าปิง ท่ีบริเวณเขา
แกว้ อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก มีพื้นท่ีรับนํ้ า 26,386 ตารางกิโลเมตร 
ความจุเก็บกกัปกติ 13,462 ลา้น ลบ.ม. ปริมาตรใชก้าร 9,662 ลา้น ลบ.ม. 
มีการใชป้ระโยชน์จากอ่างเก็บนํ้ าภูมิพลในหลายดา้นเช่น ผลิตไฟฟ้า นํ้ า
ตน้ทุนเพื่ออุปโภคบริโภคและภาคเกษตร บรรเทาอุทกภยั 

2.2 อ่างเกบ็นํา้สิริกิต์ิ 

อ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิเป็นเข่ือนดิน สร้างปิดกั้นลาํนํ้ าน่าน ท่ีบริเวณเขาผา
ซ่อม อาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีพื้นท่ีรับนํ้ า 13,130 ตารางกิโลเมตร 
ความจุเก็บกกัปกติ 9,510 ลา้น ลบ.ม. ปริมาตรใชก้าร 6,660 ลา้น ลบ.ม. 
ผลประโยชน์จากอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิมีหลายดา้นเช่นเดียวกบัอ่างเก็บนํ้ าภูมิ
พลคือ ผลิตไฟฟ้า นํ้ าตน้ทุนเพื่ออุปโภคบริโภคและภาคเกษตร บรรเทา
อุทกภยั 

2.3 การใช้นํา้ต้นทุนจากอ่างเกบ็นํา้ภูมิพลและอ่างเกบ็นํา้สิริกิต์ิ 
ปริมาณนํ้ าท่ีเก็บกักในอ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิเป็น

แหล่งนํ้ าตน้ทุนท่ีสาํคญัของดา้นอุปโภคบริโภค และดา้นเกษตรในลุ่มนํ้ า
เจา้พระยาในช่วงฤดูแลง้ (พฤศจิกายน - เมษายน  ระยะเวลา 6 เดือน) ซ่ึง
จากแผนการบริหารจดัการนํ้ าและเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ในเขตชลประทาน
ปี 2012/2013 ของกรมชลประทาน[1] พบว่าลุ่มนํ้ าเจา้พระยามีแผนการ
จดัสรรนํ้ าในฤดูแลง้รวม 9,000 ลา้น ลบ.ม. โดย ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2012 อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิมีปริมาณนํ้ าใช้งานไดร้วม 
8,612 ลา้น ลบ.ม. จึงกาํหนดแผนการจดัสรรนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าทั้งสองตาม
กิจกรรมการใชน้ํ้ าต่างท่ีกาํหนด(ตารางท่ี 1 และรูปท่ี 2 แสดงรายละเอียด
แผนการจดัสรรนํ้ าในลุ่มนํ้ าเจา้พระยาช่วงฤดูแลง้ปี 2012/2013) รวมกนั 
6,800 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 75.56% ของปริมาณนํ้ าท่ีจัดสรรในลุ่มนํ้ า
เจา้พระยาช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ีปริมาณนํ้าใชก้ารไดท่ี้เหลืออีก 1,812 ลา้น ลบ.
ม. สามารถสงวนไวใ้ชส้าํหรับนาปีตน้ฤดูในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2013 
ก่อนถึงช่วงฤดูฝนหนกัในเดือนสิงหาคม 2013  

ตารางที่ 1 แผนการใชน้ํ้ าจากอ่างเกบ็นํ้าภูมิพลและอ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิ ในช่วงฤดู
แลง้ปี 2012/2013 [1] 

กิจกรรมการใชน้ํ้ า 
ปริมาณนํ้าท่ีจดัสรร 

(ลา้น ลบ.ม.) 

1. การใชน้ํ้ าเหนืออ่างเกบ็นํ้าเจา้พระยา 2,820 

2. การใชน้ํ้ าในเขตโครงการฯเจา้พระยาใหญ่ 4,280 

3. การรักษาระบบนิเวศน์และผลกัดนันํ้าเคม็
ปากแม่นํ้า 

1,100 

4. การประปานครหลวง 800 

รวมระบายทา้ยอ่างเกบ็นํ้าภูมิพลและสิริกิต์ิ 6,800 
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รูปที่ 2 ผงัการจดัสรรนํ้าของลุ่มนํ้าเจา้พระยาในช่วงฤดูแลง้ ปี 2012/2013 [1] 

3. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
3.1 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ตามคําจ ํากัดความของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงใดๆ ของภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม  อันทําให้ส่วนประกอบของบรรยากาศโลก
เปล่ียนแปลงไป นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติในช่วงเวลา
เดียวกนั การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเกิดจากก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ก๊าชเรือนกระจกมีคุณสมบติัในการดูดกลืนความ
ร้อน ทาํใหค้วามร้อนไม่สามารถระบายออกไปนอกบรรยากาศโลกได ้ทาํ
ให้โลกร้อนข้ึนจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ  

ดงันั้นปริมาณก๊าชเรือนกระจกในบรรยากาศในอนาคตเป็นขอ้มูลท่ี
สําคัญในการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต   
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดป้ระเมินการ
ปล่อยปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการนาํเขา้
แบบจาํลองภูมิอากาศโลก (GCMs) โดยประเมินปริมาณการปล่อยก๊าช
เรือนกระจกในอนาคต ตามรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเติบโต
ของประชากร และเทคโนโลย ีโดยกาํหนดความเป็นไปไดข้องการพฒันา
เป็น 4 รูปแบบ (IPCC SRES) (รูปท่ี 3) ดงัน้ี 

A : พฒันาโดยใหค้วามสาํคญักบัการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั 
B : พฒันาโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
1 : พฒันาโดยมีความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
2 : พฒันาโดยมีความร่วมมือระหวา่งภูมิภาค 

 
รูปที่ 3 รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจ-สังคมในอนาคตตาม SRES scenario ท่ี
ส่งผลต่อปริมาณก๊าชเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ [2] 

โดยมีรายละเอียดของ scenarios ดงัน้ี   
A1 : อนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชากรโลกสูงสุดในก่ึง

ศตวรรษและลดลงเลก็นอ้ยหลงัจากนั้น มีเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพสูง 
มีการพัฒนาบุคลากร มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรม  และมีความ
แตกต่างของรายได ้(GDP) ระหวา่งภูมิภาคลดลง 

A2 : อนาคตของโลกมีความหลากหลาย พึ่งพาตวัเองมากข้ึนใน
ภูมิภาค อนุรักษเ์อกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ประชากรเพิ่มข้ึนโดยตลอด การ
พฒันาเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัภูมิภาค การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียน
เทคโนโลยชีา้กวา่แบบอ่ืนและกระจายตามทอ้งถ่ินและภูมิภาค 

B1 : อนาคตของประชากรโลกเพิ่มสูงสุดในก่ึงศตวรรษเช่นเดียวกบั 
A1 และลดลงหลงัจากนั้น แต่โครงสร้างเศรษฐกิจ เปล่ียนอยา่งรวดเร็วไป
เป็นภาคบริการและสารสนเทศ ลดการใชว้ตัถุ มีการใชเ้ทคโนโลยสีะอาด 
เน้นการแก้ปัญหาเศรฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืนในระดับ
นานาชาติ มีความเสมอภาคแต่ไม่มีการนาํประเด็นด้านภูมิอากาศเป็น
แรงจูงใจ 

B2 : เน้นท่ีการแก้ปัญหาท้องถ่ิน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ประชากรเพิ่มต่อเน่ืองแต่น้อยกว่า A2 เน้นท่ีการ
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ประชากรโลกเพิ่มอยา่งต่อเน่ือง 
แต่ในอตัราท่ีตํ่ากวา่ A2 มีการพฒันาเศรษฐกิจปานกลาง การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีหลากหลายและชา้ลงกว่า B1 และ A1 โดยมีการปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม และเสนอความเสมอภาคของสังคม โดยเน้นท่ีทอ้งถ่ินและ
ภูมิภาค 

A1F1 : เป็นการพฒันาท่ีใชพ้ลงังานฟอสซิล เช่น นํ้ามนั ถ่านหินอยา่ง
มาก 

A1T : พฒันาโดยไม่ใชพ้ลงังานฟอสซิลเป็นหลกัแต่ใชเ้ทคโนโลยี
อ่ืนๆ 

A1B : อนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชากรโลกสูงสุดในก่ึง
ศตวรรษและลดลงเล็กน้อยหลงัจากนั้น มีการพฒันาโดยมีความสมดุล
ของแหล่งพลังงานท่ีใช้ ไม่เน้นการใช้พลังงานฟอสซิลหรือพลังงาน
หมุนเวยีน แต่ใหมี้การผสมผสานระหวา่งพลงังานทั้งสองแบบ 

แนวโน้นการการเพ่ิมข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของ 
ของ scenarios ต่างๆแสดงดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 แบบจาํลองภูมิอากาศและ Emission Scenario ท่ีพิจารณาในแบบจาํลอง 

3.2 แบบจาํลอง 

ในการศึกษาน้ีใชแ้บบจาํลอง NAM ท่ีไดรั้บการพฒันาโดย Danish 
Hydraulic Institute (DHI) ซ่ึงรวมอยูใ่นซอฟตแ์วร์ MIKE 11 ในการ
คาํนวณปริมาณนํ้าท่าท่ีไหลเขา้อ่างเกบ็นํ้าภูมิพลและอ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิ โดย
ใช ้application climate change เพื่อศึกษาผลกระทบจาก climate change ท่ี
มีผลต่อปริมาณนํ้าท่าท่ีไหลเขา้อ่างเกบ็นํ้า 

3.2.1 NAM Model 
แบบจาํลอง NAM ใชใ้นการจาํลองนํ้ าท่าจากขอ้มูลนํ้ าฝน จดัอยูใ่น

แบบจาํลองประเภท Lumped model จาํลองวฎัจกัรนํ้ าบนดิน โดยปริมาณ
นํ้าจะถูกแบ่งไปเกบ็ไวใ้นแหล่งเกบ็กกั 4 ส่วน(รูปท่ี5) ดงัน้ี 

 

รูปที่ 5 โครงสร้างของแบบจาํลอง NAM 

1) การเก็บกกัของหิมะ (Snow storage) จะข้ึนอยูก่บัอตัราการ
ละลายของหิมะ การละลายของหิมะจะไปเพิ่มปริมาณนํ้าใหก้บัการเก็บกกั
ในชั้นผวิดิน 

2) การเก็บกกับนผิวดิน (Surface storage) คือปริมาณนํ้ าท่ีคา้งอยู่
บนพืช และกกัเกบ็อยูใ่นแอ่งบนพื้นดิน 

3) การเก็บกกัในชั้นดินส่วนล่าง (Lower zone storage) คือปริมาณ
ความช้ืนของชั้นดินท่ีอยูร่ะหวา่งชั้นเกบ็กกับนผวิดินกบัชั้นนํ้าใตดิ้น 

4) การเก็บกกัในชั้นนํ้ าใตดิ้น (Groundwater storage)  คือปริมาณนํ้ า
ท่ีซึมผา่นการเกบ็กกับริเวณชั้นดินส่วนล่าง  

3.2.2 Application Climate change 
Climate change เป็น Application หน่ึงในซอฟตแ์วร์ MIKE 11 ท่ี

พิจารณาผลกระทบของ Climate change ต่อปริมาณนํ้ าท่าและสภาพการ
ไหลของนํ้ า โดยใช้ข้อมูลผลการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศจาก Global climate model จาํนวน 25 model จากรายงานผล
การศึกษาของ IPCC คร้ังท่ี 25 ซ่ึงใชก้าร Statistical downscaling method 
ดว้ยเทคนิค Mean correction (รูปท่ี 6) ซ่ึงผลกระทบจาก Climate change 
จะแสดงในรูปแฟคเตอร์ค่าท่ีเบ่ียงเบนจากค่ารายเดือนของปีฐาน 

 
รูปที่ 6 แนวคิดการ Downscaling ผลกระทบของ Climate change จาก Global 
climate model ของ Climate change tool 

พิจารณาแบ่งภาพจําลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (Emission 
Scenario) ออกเป็น 3 scenarios คือ A2 A1B และ SRB1 ซ่ึงทั้ง 3 scenarios 
ครอบคลุมทั้ง กรณีมีการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) มาก
(SRA2) ปานกลาง(SRA1B) และนอ้ย(SRB1) ตามลาํดบั(รูปท่ี 4) 
 

แบ่งช่วงเวลาการคาดการณ์ออกเป็น 4 ช่วงทุก 20 ปี คือช่วงท่ี 1 ปี 
2011-2030 ช่วงท่ี 2 ปี 2046 – 2065 ช่วงท่ี3 ปี 2080 – 2099 และช่วงท่ี 4 ปี 
2180-2199  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีพิจารณาประกอบ
ไปดว้ย 4 ดา้น คือ 

1) การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายเดือน 
2) การเปล่ียนแปลงปริมาณการระเหยรายเดือน 
3) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
4) การเปล่ียนแปลงระดบันํ้าทะเล 
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4. วธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ีไดศึ้กษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ต่อปริมาณนํ้ าตน้ทุนในลุ่มนํ้ าเจา้พระยา โดยพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายเดือนและปริมาณการระเหยรายเดือนอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้ าไหล
เขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ ในอนาคตปี 2050 ตามภาพ
จาํลองปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต IPCC SRES Scenarios แบบ 
A2 แบบA1B และแบบB1  

แบบจาํลอง NAM Model และพารามิเตอร์ลุ่มนํ้ าของแบบจาํลองท่ีใช้
ในการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้
คาดการณ์ปริมาณนํ้ าไหลลงอ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ       
( รูป ท่ี  7 )ในปัจจุบัน ซ่ึง มีความถูกต้องอยู่ ใน เกณฑ์ ท่ี ดี  เ น่ืองจาก
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองมีการปรับเทียบ(Calibrate) และปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง จากการตรวจพิสูจน์แบบจาํลอง(Validate)โดยใชข้อ้มูลฝน
จากกรมอุตุนิยมวิทยา(รูปท่ี 8)ในช่วงปี 2005 – ปี 2010 พบว่า ผลการ
คาํนวณปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพล (รูปท่ี 9) มีค่า R2= 0.812 
WBL=0.3% และผลการคาํนวณปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ (รูปท่ี 
10) มีค่า R2= 0.769 WBL=-5.7% ซ่ึงมีความถูกตอ้งของการคาํนวณเป็นท่ี
น่าพอใจ 

 

 
รูปที่ 7 การคาดการณ์ปริมาณไหลเขา้อ่างเกบ็นํ้ าภูมิพลและอ่างเกบ็นํ้ าสิริกิต์ิ
ในช่วง 7 วนัขา้งหนา้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 
รูปที่ 8 ขอบเขตพื้นท่ีรับนํ้าของอ่างเกบ็นํ้าภูมิพลและอ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิ และสถานี
ตรวจวดัปริมาณฝนท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
รูปที่ 9 ผลการตรวจพิสูจน์(Validate) ปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเกบ็นํ้ าภูมิพล 

 

 
รูปที่ 10 ผลการตรวจพิสูจน์(Validate) ปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเกบ็นํ้ าภูมิพล 

จากขอ้มูลปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ
ในอดีต 40 ปี ตั้งแต่ปี 1972 – ปี 2011 เลือกปีท่ีมีเขอ้มูลปริมาณนํ้ าไหลเขา้
อ่างเก็บนํ้ าอยูใ่นเกณฑน์ํ้ าปกติ เพื่อกาํหนดเป็นปีฐาน(Base Line) ตวัแทน
สภาพปัจจุบนั โดยอ่างเก็บนํ้ าภูมิพลใชปี้ 2008 เป็นปีฐาน และอ่างเก็บนํ้ า
สิริกิต์ิใชปี้2007 เป็นปีฐาน (รูปท่ี 11) 
 

R2 = 0.812 

WBL = 0.3% 

R2 = 0.769 

WBL = -5.7% 
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รูปที่ 11 การวิเคราะห์ปริมาณไหลเขา้อ่างเกบ็นํ้าภูมิพลและอ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิ เพื่อ
กาํหนดปีฐาน(Base Line) 

คาํนวณแบบจาํลองเพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าไหลเขา้
อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิในอนาคตปี 2050 ตามภาพจาํลอง
ปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต IPCC SRES Scenarios โดยพิจารณา 3 
Scenarios คือ  

1) แบบ A2 มีการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
มาก  

2) แบบA1B มีการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2)ปานกลาง  

3) แบบB1 มีการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
นอ้ย  

โดยเลือกใชผ้ลลพัทแ์บบรวม(Ensemble) จาก 13 GCMs (รูปท่ี12) ท่ี
มีผลลพัธ์ครอบคลุมทั้ง 3 Scenarios    

 
รูปที่ 12 รายละเอียด 13 GCMs ท่ีใชใ้นการศึกษา 

5. ผลการศึกษา 
5.1 การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายเดือน 

ผลกระทบจาก climate change ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนราย
เดือนในปี 2050 ตามภาพจาํลองปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต IPCC 
SRES Scenarios จาก 13 GCMs ของพื้นท่ีรับนํ้ าอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิและอ่าง
เก็บนํ้ าภูมิพลจะแสดงผลในรูปแฟคเตอร์ของค่าฝนรายเดือน ซ่ึงพบว่า
ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ปริมาณฝนมีแนวโนม้นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 
5% - 30%  และช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. ปริมาณฝนมีแนวโน้มมากกว่า
ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 1% - 9%  โดย Scenario A2 มีค่าท่ีเบ่ียงเบนจากปีฐาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ Scenario A1B และ Scenario B1 ตามลาํดบั (รูปท่ี 
13)  

  

  

  
(ก) สิริกิต์ิ   (ข)  ภูมิพล 

รูปที่ 13 แฟคเตอร์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายเดือนจากปีฐาน ตาม
ภาพจาํลองปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต IPCC SRES Scenarios จาก 13 
GCMs ในพื้นท่ีรับนํ้าอ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิและภูมิพล 

5.2 การเปล่ียนแปลงปริมาณการระเหยรายเดือน 

ผลกระทบจาก climate change ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณการระเหย
รายเดือนในปี 2050 ตามภาพจาํลองปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต 
IPCC SRES Scenarios จาก 13 GCMs ของพื้นท่ีรับนํ้ าอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ
และอ่างเก็บนํ้ าภูมิพลจะแสดงผลในรูปแฟคเตอร์ของค่าการระเหยราย
เดือน ซ่ึงพบว่าค่าการระเหยมีแนวโนม้สูงข้ึน 4% - 8% จากปีฐาน โดย
เพิ่มข้ึนสูงสุดในช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค. และเพิ่มข้ึนน้อยท่ีสุดในช่วงเดือน 
ก.ค. – ส.ค. โดยในภาพรวม Scenario A2 มีค่าการระเหยเพิ่มข้ึนจากปีฐาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ Scenario A1B และ Scenario B1 ตามลาํดบั (รูปท่ี 
14) 
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(ก) สิริกิต์ิ   (ข)  ภูมิพล 

รูปที่ 14 แฟคเตอร์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงปริมาณการระเหยรายเดือนจากปี
ฐาน ตามภาพจาํลองปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต IPCC SRES Scenarios 
จาก 13 GCMs ในพื้นท่ีรับนํ้ าอ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิและภูมิพล 

5.3 การเปล่ียนแปลงปริมาณนํา้ไหลเข้าอ่างเกบ็นํา้ 

ปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงมาก
ท่ีสุดท่ี Scenario A2 ลดลง 4.87% หรือคิดเป็น 238 ลา้น ลบ.ม./ปี  ซ่ึง
เป็นกรณีท่ีคาดการณ์วา่มีปริมาณก๊าชเรือนกระจกมากท่ีสุดใน 3 Scenarios 
รองลงมาคือ Scenario A1B แต่ Scenario B1 มีปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บ
นํ้ าสิริกิต์ิเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจากปีฐาน รายละเอียดการเปล่ียนแปลงปริมาณ
นํ้าไหลเขา้อ่างเกบ็นํ้าสิริกิต์ิแสดงดงัตารางท่ี 2 และ รูปท่ี 15 

ปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลมีแนวโน้มลดลง มีปริมาณนํ้ า
ไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าลดลงมากท่ีสุด ท่ีScenario A2 ลดลง 7.91% หรือคิด
เป็น 429 ลา้น ลบ.ม./ปี รองลงมาคือ Scenario A1B แต่ Scenario B1 มี
ปริมาณนํ้ าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ าภู มิพลเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปีฐาน  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลคํานวณของอ่าง เก็บนํ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  รายละเ อียดการ
เปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลแสดงดงัตารางท่ี 3 และ 
รูปท่ี 16  

ตารางที่ 2 การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิของแต่ละ 
Scenarios เทียบกบัปีฐาน 

Scenario Inflow (MCM) การเปล่ียนแปลงจากปีฐาน (%) 

Base Line 2007 4,891.25 0.00 

A1B 2050 4,801.58 -1.83 

A2 2050 4,653.02 -4.87 

B1 2050 4,971.74 1.65 

 

 
รูปที่ 15 การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิของแต่ละ 
Scenarios เทียบกบัปีฐาน 

ตารางท่ี 3 การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลของแต่ละ 
Scenarios เทียบกบัปีฐาน 

Scenario Inflow (MCM) การเปล่ียนแปลงจากปีฐาน (%) 

Base Line 2008 5,431.57 0.00 

A1B 2050 5,034.74 -7.31 

A2 2050 5,001.99 -7.91 

B1 2050 5,582.60 2.78 

 

 
รูปที่ 16 การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ าภูมิพลของแต่ละ 
Scenarios เทียบกบัปีฐาน 

6. สรุปผลการศึกษา 

จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ทาํใหป้ริมาณฝนรายเดือนและ
ปริมาณการระเหยรายเดือนมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง
กบัปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิ ซ่ึงจากภาพ
จาํลองปริมาณก๊าชเรือนกระจกในอนาคต IPCC SRES Scenarios แบบ 
A2 แบบA1B และแบบB1 จาก 13 GCMs เทียบกบัปีฐาน พบวา่ในอนาคต
ปี 2050 ปริมาณนํ้ าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิมี
แนวโนม้ลดลง ตามปริมาณก๊าชเรือนกระจกท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ดงันั้นหากโลกยงัมีการพฒันาโดยไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  และมีการ
เพิ่มปริมาณก๊าชเรือนกระจกมากข้ึนในอนาคต ประเทศไทยย่อมไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก ซ่ึงจะทาํให้ปริมาณ
นํ้ าตน้ทุนในลุ่มนํ้ าเจา้พระยาลดลง จากการท่ีมีปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บ
นํ้ าภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าสิริกิต์ิซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าต้นทุนหลักของลุ่มนํ้ า
เจา้พระยานอ้ยลงกวา่สภาวะปัจจุบนั ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาขาดแคลน
นํ้าในลุ่มนํ้าเจา้พระยาเพิ่มข้ึนและรุนแรงข้ึนกวา่สภาพปัจจุบนั 

Base Line 
A2 
A1B 
B1 

Base Line 
A2 
A1B 
B1 
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การศึกษาน้ีเป็นการนําความรู้จากการท่ีผูว้ิจยัได้มีโอกาศอบรบท่ี 
DHI( Danish Hydraulic Institute) ประเทศเดนมารกใ์นช่วงวนัท่ี 25 ก.พ. 
– 8 มี.ค. 2013 มาประยุกต์ใช้ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีไดอ้นุเคราะห์
ขอ้มูลและแบบจาํลองท่ีไดพ้ฒันาไวใ้นอดีตสาํหรับใชใ้นการศึกษาน้ี  

เอกสารอ้างองิ 

[1] กรมชลประทาน, รายงานแผนการบริหารจดัการนํ้ าและการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลง้ในเขตชลประทาน ปี 2555/2556, (2555), หนา้ 
34 – 42. 

[2] สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, รายงานการสังเคราะห์และ
ประมวลสถานภาพองค์ความรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของ
ไทย คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2554, (2554), หนา้ 34 – 36. 

 


