
Climate Change Technology Needs 

Assessments for Thailand

การประเมินความตองการเทคโนโลยี 
เพื่อการจัดการน้ํา
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หัวขอนาํเสนอ

• สถานการณน้ํา และ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

• กรอบการจัดลําดับความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อการ• กรอบการจัดลําดับความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อการ
ปรับตัว



สถานการณที่เปลี่ยนไป
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

- อดตีถงึปจจบุัน

- อนาคต



แนวโนม
การเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณฝน

ไทยไดรับผลกระทบไทยไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศคอนขางนอย และ
แนวโนมปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

ที่มา: IPCC (2551)



แนวโนมปริมาณฝนเฉลี่ยของโลก 
เทียบกบัคาเฉลี่ย

IPCC 4th Assessment Report

แนวโนมมีความแปรปรวนระหวางปมากขึ้น



ปริมาณฝนสะสมรายปของประเทศไทย
ระหวางป 2544-2553 เทียบกับคาเฉลี่ยป 2493-2540

ปริมาณฝนสะสม
รายปเฉลี่ย 
ป 2493-2540 
เทากับ 1,374 มม./ป

แนวโนมปริมาณฝนเพิ่มขึ้น



แผนภาพฝนสะสมรายเดือน มีนาคม
เทียบกบัคาเฉลีย่เดือนมีนาคมป 2493-2540

      (39) (58.5)             (36)                 (39)                (81)               (19) (146) (มม./เดือน)

คาเฉลี่ย (2493-2540)  2549               2550                  2551                2552                2553               2554
มม.

ความแปรปรวนรายเดือนสงูขึน้
 ทัง้ชวงเวลา และพื้นทีท่ี่ฝนตก



แผนภาพฝนสะสมรายเดือน พฤษภาคม
เทียบกบัคาเฉลีย่เดือนพฤษภาคมป 2493-2540

   (174) (196)              (271)               (204)              (210)              (111) (212)

คาเฉลี่ย (2493-2540)  2549               2550                  2551                2552                2553               2554
มม.

(มม./เดือน)



แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ตุลาคม
เทียบกบัคาเฉลีย่เดือนตุลาคมป 2493-2540

(149)                 (196)                (202)               (166)                (137)             (232)

มม. 

(มม./เดือน)

คาเฉลี่ย (2493-2540)     2549                  2550                   2551                  2552                    2553



พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม (ซาย) และน้ําแลง (ขวา) 

ขอมูลจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลายพื้นที่มคีวามเสี่ยงทั้งภัยน้ําทวมและน้ําแลงในที่เดียวกัน



Year
Number of 

events
Number of 
province

Loss of damage
Injury

(person)
dead 

(person)
value 

(Million Baht)
2002 5 72 0 216 13,385.31
2003 17 66 10 44 2,050.26
2004 12 59 3 28 850.65
2005 12 63 0 75 5,982.28
2006 6 58 1,462 446 9,627.41

Table 1.1 Loss from flood in ThailandTable 1.1 Loss from flood in ThailandTable 1.1 Loss from flood in Thailand

Loss from flood in Thailand

ภัยน้ําทวม

2006 6 58 1,462 446 9,627.41
2007 13 54 17 36 1,687.86
2008 6 65 0 113 7,601.79
2009 5 64 22 53 5,252.61



Year
Number of 
province

Loss
Victim 

(person)
Damaged agriculture 

area  (Rai)
Value

(Million Baht)

2002 66 12,841,110 2,071,560 508.78
2003 63 5,939,282 484,189 174.32
2004 64 8,388,728 1,480,209 190.66
2005 71 11,147,627 13,736,660 7,565.86

Loss from drought in Thailand

ภัยน้ําแลง

2005 71 11,147,627 13,736,660 7,565.86
2006 61 11,862,358 578,753 495.27
2007 66 16,754,980 1,350,118 198.30
2008 61 3,531,570 524,999 103.90
2009 62 17,353,358 594,434 108.34



Pacific Typhoons in 2009
Total depressions: 41

Total storms: 22 official, 
3 unofficial

Typhoons: 13 official, 
2 unofficial

Super typhoons: 5 (unofficial)
Total fatalities: >2301 total, 

240 missing
Total damage 

(2009):
$10.836 billion

ป 2552 มีพายุ 40 
ลูก สวนคาเฉลี่ย 

31.6 ลูก/ป 
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เสนทางพายุจาล สภาพเมฆ และฝนที่ตรวจวัดได 
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 

14



• จากขอมูล ป 2490-2550 ไมพบการเปลี่ยนแปลงของไมพบการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ําทะเล ทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน ระดับน้ําทะเล ทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน 

หากพิจารณาขอมูลลาสดุ พบวา
อาวไทย:
สถานีสัตหีบ จ.ชลบุรี ระดับน้ําสูงขึ้น 2.5 มม./ป (2538-2550) 

ระดับน้ําทะเล

สถานีสัตหีบ จ.ชลบุรี ระดับน้ําสูงขึ้น 2.5 มม./ป (2538-2550) 
สถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ ระดับน้ําลดลง 0.4 มม./ป 
(2525-2550)
อันดามัน:
สถานีเกาะตะเภานอย จ.ภูเก็ต ไมพบการเปลี่ยนแปลง

ที่มา: กรมอุทกศาสตร



ระดับน้ําลดลง 
0.4 มม./ป

ไมพบ
การเปลี่ยนแปลง



การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ: 
ปรากฏการณ El Nino Southern Oscillation 

(ENSO)

ที่มา: Climatic Data Center/NESDIS/NOAA

เกิดเอลนิโนและลานญีาสลับกันถี่ขึ้น 
สภาพอากาศแปรปรวนยิ่งขึ้น



การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศกับแนวโนมปริมาณน้ํา
ป 2633-2642 (80-90 ปขางหนา)

ที่มา: IPCC (2551)

คาดการณ
ปริมาณฝน

เพิ่มขึ้น



โครงสรางน้ําของประเทศไทย
เขื่อนและพื้นที่ชลประทานเขื่อนและพื้นที่ชลประทาน



ปริมาณฝนและสัดสวนที่กกัเกบ็ไดในอางเกบ็น้ําขนาดใหญ
ขอมูลรายปเฉลี่ย ป 2548-2553

ภาค ปริมาณฝน
(ลาน ลบ.ม.)

ความ
แปรปรวน

สูงสุดของฝน

ปริมาณน้ํา
ไหลลงอาง

(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ํา
ไหลลงอาง
(รอยละของ
ปริมาณฝน)

ความแปรปรวน
สูงสุดของ

ปริมาณน้ําไหล
ลงอาง

กลางและตะวนัตก 122,239 3% 13,988 11.4 29%

เหนอื 167,783 15% 14,708 8.8 20%

ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ
243,605 10% 8,783 3.6 26%

ใต 139,352 6% 5,847 4.2 26%

ตะวันออก 64,356 10% 978 1.5 32%

คาเฉลี่ยทั้งประเทศ 745,338 6% 44,303 5.9 19%

- ทัง้ประเทศ:  ฝนตก 100  สวน เก็บได 6 สวน  
- ความแปรปรวนของฝน ประมาณ 10% แตน้ําที่เก็บได แปรปรวน ≥ 20% 



พื้นที่เกษตร ในและนอกเขตชลประทาน
ภาค

พื้นที่เกษตร (ลานไร)
%ในเขต

ชลประทานรวม ในเขต
ชลประทาน

นอกเขต
ชลประทาน

เหนือ 28.71 3.80 24.91 13.2%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 66.69 3.99 62.70 6.0%

ตะวันออก 5.52 0.41 5.11 7.5%

กลาง 29.29 15.27 14.01 52.1%

ใต 24.31 2.99 21.32 12.3%

รวม 154.52 26.46 128.05 17.1%

17% ของพื้นที่
เกษตรทั้งหมด หรือ 
26.5 ลานไร อยูใน

เขตชลประทาน



กรอบการจัดลําดับความสําคัญ 
ของเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวของเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัว



โจทยของประเทศ

� แกปญหาน้ําทวมน้ําแลงไปดวยกัน

� สรางความมั่นคงดานน้ํา สําหรับ

� ภาคเกษตร

� พื้นที่ในเขตชลประทาน 26.5 ลานไร

� พื้นที่นอกเขตชลประทาน 130 ลานไร

� ภาคอุตสาหกรรม

� ชุมชนเมือง/เทศบาล



เปาหมายหลกั: 
ความมั่นคงดานน้ําและการเกษตรของประเทศไทย

เปาหมายหลัก  แนวทาง

1 เพิ่มความมั่นคงดานตนทุนน้ํา - เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน/ความจุเก็บกัก
แพรกระจายน้ํา
- พัฒนาระบบโครงขายน้ําตอเชื่อมแหลงน้ํา-
พื้นที่ทวม-พื้นที่แลง 

2 สรางความยดืหยุนในการจัดการ
ทุกสถานการณ

- พัฒนาระบบโครงขายน้ําตอเชื่อมแหลงน้ํา-
พื้นที่ทวม-พื้นที่แลง ทุกสถานการณ พื้นที่ทวม-พื้นที่แลง 
-มีแหลงสํารองน้ําเพื่อบริหารความเสี่ยง

3 ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ - เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
รักษาระบบนิเวศ

4 เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา - เทคนิค 3R (Reduce-Reuse-Recycle)

5 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ - ทุกภาคสวนแลกเปลี่ยนขอมูล/ประสบการณ
- รวมวางแผนและจัดการ
-สรางเครือขาย

6 สรางองคความรู/ขอมูลเพื่อ
การจัดการ

- รวบรวมและจัดการขอมูลอยางเปนระบบ



Outcome

Focused 

กรอบการจดัลําดบัความสาํคญั กรอบการจดัลําดบัความสาํคญั 
ของเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวของเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัว

Focused 

Technologies

Area

Existing 

researches 

and data



เปาหมาย

1 2 3 4 5 6 7

กลุมเทคโนโลยี

ผลกระทบสูง
(High Impact)

ผลกระทบต่ํา
(Low Impact)

M
u

lt
i 

C
ri

te
ri

a

Methodology

วิเคราะหจาก 
output/outcome

วิเคราะหจาก
ศักยภาพ SWOT

Criteria

แหลงเงินทุน

ในประเทศ ตางประเทศ

High
Impact

High
SWOT

High/Low
Impact

Low
SWOT

M
u

lt
i 

C
ri

te
ri

a
P

ri
o

ri
ti

ze
d

Te
ch

n
o

lo
g

y



เปาหมายหลัก: 
ความมั่นคงดานน้ําและการเกษตร

เปาหมายหลัก  แนวทาง

1 เพิ่มความมั่นคงดานตนทุนน้ํา - เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน/ความจุเก็บกัก
แพรกระจายน้ํา
- พัฒนาระบบโครงขายน้ําตอเชื่อมแหลงน้ํา-
พื้นที่ทวม-พื้นที่แลง 

2 สรางความยดืหยุนในการจัดการ
ทุกสถานการณ

- พัฒนาระบบโครงขายน้ําตอเชื่อมแหลงน้ํา-
พื้นที่ทวม-พื้นที่แลง ทุกสถานการณ พื้นที่ทวม-พื้นที่แลง 
-มีแหลงสํารองน้ําเพื่อบริหารความเสี่ยง

3 ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ - เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
รักษาระบบนิเวศ

4 เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา - เทคนิค 3R (Reduce-Reuse-Recycle)

5 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ - ทุกภาคสวนแลกเปลี่ยนขอมูล/ประสบการณ
- รวมวางแผนและจัดการ
-สรางเครือขาย

6 สรางองคความรู/ขอมูลเพื่อการ
จัดการ

- รวบรวมและจัดการขอมูลอยางเปนระบบ



พิจารณาภาพรวม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ํา 7 กลุม



เกณฑ และการใหคะแนน

Inputs 

1 ความพรอม ดานความรู คน และโครงสรางพื้นฐาน (พรอม 3 --- ไมพรอม 1)

2 ขนาดของเงินลงทุน (ถูก 3 --- แพง 1)

3 เวลาที่ใชจนเห็นผลสําเร็จ (เร็ว 3 --- ชา 1)

OutputsOutputs

4 ชุมชนเกษตรไดประโยชนไดทันที (งาย 3 --- ยาก1)

5 ชุมชนเมือง/อุตสาหกรรมไดประโยชนไดทันที (งาย 3 ---ยาก1)

6 สรางความมั่นคงของรัฐเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (มาก 3---นอย 1)

Impacts

7 ประโยชนตอภาคสวนอื่น เชน เกษตร พลังงาน (มาก 3 ---นอย 1)

8 การตอตานจากภาคสวนอื่นๆ / ความขัดแยงระหวางหนวยงาน (นอย 3---มาก 1)



คัดเลือกเทคโนโลยจีาก Multi 
Criteria

Technologies

วิเคราะหความสําคัญของ
เทคโนโลยี

วิเคราะหความพรอม/ศักยภาพของ
ประเทศ

Comment
s

output/outcome input (SWOT)

ชุมชน
เกษตร

ชุมชน
เมือง/
อุตฯ

ความ
มั่นคง

ภาค
สวน
อื่น รวม

ความ
พรอม 
(S)

เงิน
ลงทุน 
(W)

เวลาที่
ใช (O)

การ
ตอตาน 

(T) รวม

1 เทคโนโลยีการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรน้ํา   

 1.1 โทรมาตรอัตโนมัติ (ปริมาณน้าํ 
น้ําฝน คุณภาพน้าํ)            

 1.2 การสํารวจและจัดทําแผนที่น้ํา            

 1.3 การสํารวจระยะไกลและภาพถาย 1.3 การสํารวจระยะไกลและภาพถาย
จากดาวเทียม            

 1.4 แผนที่และระบบภมูิสารสนเทศ 
และขอมูลสนับสนุนอืน่ๆ            

2 เทคโนโลยีแบบจําลองสภาพ
อากาศและอุทกวิทยา            

 2.1 การคาดการณสภาพอากาศระยะ
ยาว            

 2.2 การพยากรณสภาพอากาศระยะ
สั้น            

 2.3 แบบจําลองอุทกวทิยา            
 2.4 แบบจําลองชลศาสตร            
 2.5 แบบจําลองน้ําใตดิน            
 2.6 แบบจําลองคุณภาพน้ํา            



Technologies

วิเคราะหความสําคัญของเทคโนโลยี
วิเคราะหความพรอม/ศักยภาพของ

ประเทศ
Comment

s
output/outcome input (SWOT)

ชุมชน
เกษตร

ชุมชน
เมือง/
อุตฯ

ความ
มั่นคง

ภาค
สวน
อื่น รวม

ความ
พรอม 
(S)

เงิน
ลงทุน 
(W)

เวลาที่
ใช (O)

การ
ตอตาน 

(T) รวม

3 เทคโนโลยีการบริหารความเสี่ยงน้ํา
ทวมน้ําแลง            

 3.1 การประเมินความเสี่ยง            
 3.2 การจัดการความเสี่ยง            

 - เทคโนโลยี/มาตรการ ลดความเสี่ยง
แบบใชโครงสราง (ฝายยาง/อาคาร)            

 - เทคโนโลยี/มาตรการ ลดความเสี่ยง
แบบไมใชโครงสราง            

 3.3 เทคโนโลยีเพื่อจัดการความเสี่ยงน้ํา
แลงในภาคสวนตางๆ            

 - มาตรการจัดหาและบริหารแหลงน้ํา
สํารอง (conjunctive use)             สํารอง (conjunctive use)            

 - เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชน้ํา (3R)            

4 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารโครงสราง
น้ํา            

 4.1 การกําหนดสถานการณน้ําทั้ง 
supply และ demand            

 4.2 การเชื่อมโยงการบริหารโครงสราง
น้ํา pipe/คลอง + แบง block/zone            

 4.3 Optimization (e.g. Dynamic 
dam/Network  rule curve)+DSS            

 4.4 ระบบติดตามและบํารุงรักษา 
(Monitoring and Maintenance)            

 4.5 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automisation) + Scada            

 4.6 การจัดการน้ําเสีย            
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วิเคราะหความสําคัญของเทคโนโลยี
วิเคราะหความพรอม/ศกัยภาพของ

ประเทศ
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ชุมชน
เกษตร

ชุมชน
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ฯ
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(S)

เงิน
ลงทุน 
(W)

เวลาที่ใช 
(O)

การ
ตอตาน 

(T) รวม
5 การจัดการทรัพยากรน้าํชุมชน            

 5.1 รวบรวมและจัดการขอมูลของชุมชน 
(Data management)            

 5.2 สํารวจและจดัทําแผนที่ชุมชน + ผังน้ํา
ชุมชน            

 5.3 การประเมินสมดุลน้ําเพื่อประเมินความ
เสี่ยง และวางแผนการผลิต            

 
5.4 วิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการน้ําทองถิ่น (Rain Harvest, Wind 
break)            

 5.5  การจัดการความรู (Knowledge 
management)            

6 เทคโนโลยีการจัดการน้าํในเขตชุมชน6 เทคโนโลยีการจัดการน้าํในเขตชุมชน
เมือง/เทศบาล            

 6.1 การจดัการแหลงน้ํา (Water Supply 
Management)            

 6.2 จดัทําผังน้ําชุมชน            

 6.3 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
น้ํา            

 6.4 ระบบสุขาภิบาล (Waste & Sanitation 
Management)            

 6.5 ระบบระบายน้ําทวม (Flood 
Management)            

 6.6 น้ําเสียจาก non-point source            
7 เทคโนโลยีเตือนภัย (Early Warning)            

 7.1 ระบบตรวจจบัและติดตามภัย (Sensor 
Web: OBS/model)            

 7.2 เกณฑเตือนภัย (Criteria) ตามฤดู/
พื้นที่/ชนิดภัย            

 7.3 การสื่อสารขณะเกิดภัย (Disaster 
Communication)            


