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การพัฒนาทรัพยากรน้ําและการบริหารจัดการน้าํภายใตการพัฒนาทรัพยากรน้ําและการบริหารจัดการน้าํภายใต
 


ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน

 Water Resources Development and Water ManagementWater Resources Development and Water Management 

under Global Warming Situationunder Global Warming Situation

ศาสตราจารย ดร. นิพนธ  ตั้งธรรม
 ที่ปรึกษา:ศูนยวิจยัปาไม คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

pptppt  ประกอบการบรรยายในการประชุมทางวิชาการประกอบการบรรยายในการประชุมทางวิชาการ

 33rdrd THAICID NATIONAL SYMPOSIUMTHAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
““การบรรหารจัดการดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนการบรรหารจัดการดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน::  จากแนวคิดสูการปฏิบัติจริงจากแนวคิดสูการปฏิบัติจริง  

จากวิถีดังเดิมสูความทันสมัยจากวิถีดังเดิมสูความทันสมัย””
““Sustainable Water Resource and Environmental ManagementSustainable Water Resource and Environmental Management--from from 

Thinking to Action, from Tradition to ModernizationThinking to Action, from Tradition to Modernization””
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““  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ””  และและ  ““ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน””

““การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ((climateclimate
 

changechange))””  และและ  ““ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน  ((globalglobal

 
warmingwarming))””

 WhyWhy
 

““climate changeclimate change””
 

andand
 

““global warmingglobal warming””
 

are not the same thingare not the same thing??

““การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ((climateclimate changechange))””   เปนคําที่กลาวโดยรวมเปนคําที่กลาวโดยรวม  ถึงการถึงการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอยางแนนอนในชวงระยะเวลายาวนานหลเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอยางแนนอนในชวงระยะเวลายาวนานหลายศตวรรษและจากหลายายศตวรรษและจากหลาย
สาเหตุและปจจัยสาเหตุและปจจัย  ((sunspot variations, volcanic eruptions, changes in the largesunspot variations, volcanic eruptions, changes in the large--scale ocean scale ocean 
current conveyor belt, and to a lesser extent, changes in the eacurrent conveyor belt, and to a lesser extent, changes in the earth's rth's albedoalbedo.) .) 

สวนคําวาสวนคําวา  ““สภาวะโลกรอนสภาวะโลกรอน  ((globalglobal warmingwarming))”” มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการเปลี่ยนแปลงมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเขมขนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเขมขนของ  ““กาซเรือนกระจกกาซเรือนกระจก  ((greenhousegreenhouse gasesgases,,
GHGGHG))””  ซึ่งประกอบดวยกาซหลักไดแกซึ่งประกอบดวยกาซหลักไดแก  คารบอนคารบอนไดอไดออกไซดอกไซด  มีเทนมีเทน  และและ  ไนไนตรัสอตรัสออกไซดอกไซด  โดยเมื่อกาซโดยเมื่อกาซ
เหลานี้มีการสะสมมากขึ้นในชั้นบรรยากาศรอบผิวโลกจะทําหนาที่คลายเเหลานี้มีการสะสมมากขึ้นในชั้นบรรยากาศรอบผิวโลกจะทําหนาที่คลายเรือนกระจกรือนกระจก  คอืยอมใหรังสีดวงอาทิตยคลื่นสั้นคอืยอมใหรังสีดวงอาทิตยคลื่นสั้น  
((shortshort--wavewave radiationradiation))  ผานเขามาในชั้นบรรยากาศไดผานเขามาในชั้นบรรยากาศได  แตเมื่อรังสีดังกลาวตกกระทบกับพื้นโลกแลวสะทอนเปนรังสีดวงแตเมื่อรังสีดังกลาวตกกระทบกับพื้นโลกแลวสะทอนเปนรังสีดวง
อาทิตยคลื่นยาวอาทิตยคลื่นยาว  ((longlong--wavewave radiationradiation))  ไมสามารถแผกระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไดไมสามารถแผกระจายออกนอกชั้นบรรยากาศได  ทําใหเกิดการสะสมของความรอนทําใหเกิดการสะสมของความรอน
บริเวณชั้นผิวโลกบริเวณชั้นผิวโลก  (troposphere =>9(troposphere =>9--12 Km.)12 Km.)  อุณหภูมิของโลกจึงเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิของโลกจึงเพิ่มสูงขึ้น

  สภาวะโลกรอนสภาวะโลกรอน  ((globalglobal warmingwarming))  จึงเปนอาการหนึ่งของจึงเปนอาการหนึ่งของ  ““การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ((climateclimate
changechange))””  ซึง่เปนอาการที่เห็นไดชัดเจนที่สุดในอาการที่เกิดจากปจจัยตัวอื่ซึง่เปนอาการที่เห็นไดชัดเจนที่สุดในอาการที่เกิดจากปจจัยตัวอื่นๆนๆ

การสะสมของกาซเรือนกระจกดังกลาวเกิดจากกิจกรรมของมนุษยเปนสําคัญการสะสมของกาซเรือนกระจกดังกลาวเกิดจากกิจกรรมของมนุษยเปนสําคัญ  เชนเชน  การเผาผลาญเชื้อเพลิงการเผาผลาญเชื้อเพลิง
ที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดําบรรพที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดําบรรพ  ((fossilfossil fuelsfuels))  การทําลายปาการทําลายปา  การปลูกขาวแบบน้ําขังการปลูกขาวแบบน้ําขัง  เปนตนเปนตน    



สาเหตุและปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

 ปจจัยทีม่ีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

PhysicalGeography.net | FUNDAMENTALS OF PHYSICAL GEOGRAPHY

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7y.html

พลังสุริยะ

การระเบิดของ

 ภูเขาไฟ

องคประกอบทางเคม

 
ี

ของชั้นบรรยากาศ

การสะทอนรังสีความรอน

คลื่นสั้นกลับของบรรยากาศ

การสะทอนรังสีความรอน

คลื่นสั้นกลับของพื้นผิวโลก

มุมของ

ดวงอาทิตยกับโลก

การแลกเปลีย่นความ

 รอนของมหาสมุทร

ปจจัยจากนอกโลก

ปจจัยจาก มหาสมทุร ชั้นบรรยากาศ และ แผนดิน

ทีม่า: ดัดแปลงจาก

ฝุนละอองจากดวงดาว

ในอวกาศ

การเลือ่นตัว

 ของไหลทวีป

การเกิดภูเขา
(บรรพตรังสรรค)

GHGภูมิอากาศของโลก

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7y.html


ภาวะโลกรอน : ภัยคุกคามโลกมนุษย (ราวป ค.ศ.

 
2050-2100)

ระบบสังคม-วัฒนธรรมมนุษย

• การเพิ่มประชากร
• การพัฒนาเทคโนโลยี
• การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม            
การบริโภคและความเปนอยู

• การยายถิ่นฐาน
• ฯลฯ

ระบบเศรษฐกิจ

• ความหายนะทั้งชีวิตและทรัพยสิน   
ในแตละประเทศ

• ตลาดการคาโลกลมสลาย
• ตลาดการเงินพงัพินาศ
• ตองใชจายเพิม่มากขึ้นไมมีที่สิ้นสุด
• ประเทศร่ํารวยจะถลําสูความยากจน

ระบบทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ

บรรยากาศพื้นผิวโลก

บรรยากาศเบือ้งบนใน
มห

าส
มุท

ร

บ
น
บ
ก

ภเูขาน้ําแขง็ละลาย

หิมะตกหนัก

GHG

ปรากฏการณเรือนกระจก

( อุณหภูมิ   ~5 ๐c)

น้ําทะเลสูงขึ้น (~50 ซม.)
ดิน

น้ํา

ปาไม

สัตวปา

แร

ตึก/อาคารทรุดในเขตอบอุนและเขตหนาว

แผนดินถลมบนพื้นที่เขา

อุทกภยั/น้ําทวมฉับพลันในหุบเขา

พายุเฮอริเคนรุนแรงมากขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กระแสน้ําอุน Gulfstream จะหยุดหรือเย็นตัวลง

มหาสมุทรแปซิฟค
•น้ําทะเลอุนขึ้น

• ฆาแนวปะการัง (ฟอกขาว)

• เกิดการทดแทนของสาหราย

• เสียกลไกหลักในการปองกัน คลื่นจากทะเล

มหาสมุทรแอตแลนติค

ดิน

น้ํา

ปาไม-สัตวปา

แร

แมน้ําตื้นเขิน

น้ําในแมน้ําไมมีที่ไปเนื่องจากน้ําทะเลสูงขึน้

อเมริกาใต(เปรู)

เอเชีย(จีน)ปรากฏการณเรือนกระจก

โลก : บานของมนุษยกวา 6 พันลานคน

ใช

ตองลด GHG ถึง 50%

 ตองลงทุนมหาศาล
 ตองทําอยางจริงจัง ณ บัดนี้

หนทาง

 แกไข :

ปรากฏการณเอลนิโญ

• พืชและสัตวน้ํา
• แนวปะการัง

• สาหราย แพลงตอน

GHG

• เกษตร

• ประมง

• อุตสาหกรรม

• การขยายเมือง

ไฟปา

ไฟปา

3D View of the EI Nino Phenomenon

จําลองจากสารคดีเรือ่ง :Future Strom: Hell on Earth, UBC-43 : Discovery ,13 ต.ค.

 
47, 17.00-18.00 น.
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การเสียสมดุลของพลังงานความรอนของโลกการเสียสมดุลของพลังงานความรอนของโลก  ((EarthEarth''s s EnergyEnergy OutOut ofof BalanceBalance))
 GlobalGlobal ClimateClimate AnimationsAnimations

การเสียสมดุลของพลังงานความรอนของโลกจนถึงปจจุบันถือไดวาอยูในระดบัสูงตามมาตรฐานของประวัติศาสตรโลก 

ทั้งนี้พอยกเปนตัวอยางไดวา “การเสียสมดุลพลังงานความรอนของโลกเพียง 1 วตัต-ป ตอ ตารางเมตร ติดตอกนัตลอด 

10,000 ปที่ผานมา จะมีพลังงานความรอนมากพอที่จะละลายน้ําแข็งไดจนทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นถึง 1 กิโลเมตร (ถาม

 
ี

น้ําแข็งที่จะใหละลายไดมากถึงขนาดนัน้) หรือ จะเพิ่มอุณหภูมิของมหาสมุทรในชั้น thermocline
 

[the boundary layer 

between the warm surface waters and the deep ocean] ไดมากกวา 100°C”.

รังสีคลื่นสั้น

รังสีคลื่นยาว

รังสีความรอนสุทธิ

พลังงานความรอนเผาดินและอากาศ (พลังงานความรอนสทุธทิี่โลกไดรับ)

พลังงานความรอนเผาน้ํา พลังงานความรอนที่ถูกเกบ็กักไว

NASA GISS: Research News: Earth's Energy

 

Out

 

of

 

Balance

 

NASA -

 

Scientists Confirm Earth's Energy

 

Is Out

 

of

 

Balance
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/

http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/
http://www.giss.nasa.gov/research/news/20050428/
http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/earth_energy.html
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/


สมดุลน้ําสมดุลน้ํา ( (Water Balance)Water Balance)

ฝนฝน//น้ําฟาน้ําฟา ( (Precipitation, P)Precipitation, P)

ความชื้นในดินความชื้นในดิน ( (Soil Storage, S)Soil Storage, S)น้ําทา(ในลําธาร),

 
Q)

ฝน/น้ําฟา - การคายระเหยน้ํา

SQPEt Δ±−=

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 ตอความผันแปรของตอความผันแปรของ  สมดุลน้ําสมดุลน้ํา((Water Balance)Water Balance)รายเดือนรายเดือน  ในระดับโลกในระดับโลก

GlobalGlobal

 

ClimateClimate

 

AnimationsAnimations

 

http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/

http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ,

การเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจก

ระบบนิเวศ

 เปลี่ยนแปลง

เพิ่มรังษีความรอน

 จากดวงอาทิตย

ฝนและการคายระเหยน้ํา

 เกิดการเปลีย่นแปลง

การใช

 


ประโยชน

 


ที่ดินในลุมน้ํา

 เปลี่ยนแปลง

ปริมาณและการไหลของน้ําในแมน้ําเปลี่ยแปลง 

เพิ่มอุณหภูมิของ
อากาศ

ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณความเขมขนของกาซเรือนกระจกตอระบบอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ํา

ที่มา: เจษฎา  เตชมหาศรานนท 2544 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและวิวัฒนาการการใชที่ดินตอการเปลี่ยนแปลงสภาพปาไมและปริมาณน้ําทาในลุมน้ําเจาพระยา  
ตอนบน วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

((กระทบตอสมดุลน้ํากระทบตอสมดุลน้ํา  ((waterwater balancebalance))  ของพื้นที่ลุมน้ําของพื้นที่ลุมน้ํา))



รายงานลาสุดจากคณะกรรมการนานาชาติติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบกรายงานลาสุดจากคณะกรรมการนานาชาติติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(IPCC)(IPCC)

ผลกระทบที่พบเห็นไดในขณะนี้ผลกระทบที่พบเห็นไดในขณะนี้  (Impact Observable Now)(Impact Observable Now)

 ลักษณะอากาศทีม่ีผลตอการเปลี่ยนแปลงในระบบกายภาพ และชีวภาพ (physical and 

biological system)ที่ชดัเจนที่สุดคือการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมอิันเกิดจาก GHG
 

(High 

Confidence, HC=มีความมั่นใจในระดับสูง)

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นไดสงผลแลวตอ/
 กระบวนการทางอุทกวิทยา,

 
ทรัพยากรน้ํา, มหาสมุทร, และ ชายฝงทะเล (HC)

 มหีลักฐานมากขึ้นวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดสงผลกระทบตอระบบ
 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนบก (terrestrial natural biological systems)  ระบบนิเวศ

 มหาสมุทร และ แหลงน้ําจืด (HC)

 ผลกระทบตอการเกษตร และสุขภาพมนุษยก็พบบางแลว แตยังมีความมั่นใจในระดับ
 ปานกลาง  เนื่องจากมีการปรับตัวรองรับเรื่องนี้กันบางแลว (Medium Confidence, MC = ม

 
ี

ความมั่นใจในระปานกลาง)



มีมีหลักฐานปรากฏจากการตรวจวัดลักษณะลมฟาอากาศหลายแหงในทวีปเอเชียหลักฐานปรากฏจากการตรวจวัดลักษณะลมฟาอากาศหลายแหงในทวีปเอเชีย  

พบวาพบวา  ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดและอากาศรอนขึ้นอยางมีนัยสําภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัดและอากาศรอนขึ้นอยางมีนัยสําคัญคัญ

( ( distinct and significant warmingdistinct and significant warming) ) ในทศวรรษที่ผานมาในทศวรรษที่ผานมา  และพบวาปริมาณน้ําฝนและพบวาปริมาณน้ําฝน
 ทั้งปลดลงในหลายสถานีตรวจวัดทั้งปลดลงในหลายสถานีตรวจวัด  การลดลงของปริมาณน้ําฝนนี้เกิดขึ้นตอเนื่องกันการลดลงของปริมาณน้ําฝนนี้เกิดขึ้นตอเนื่องกัน
 มาตั้งแตปมาตั้งแตป  คค..ศศ..

 
19701970  และเริ่มมนีัยสําคัญตั้งแตปและเริ่มมนีัยสําคัญตั้งแตป  คค..  ศศ..

 
19901990

  มหีลักฐานการเพิ่มขึ้นทั้งความรนุแรงและความถี่มหีลักฐานการเพิ่มขึ้นทั้งความรนุแรงและความถี่ ( (intensity and frequencyintensity and frequency) ) 

ของการเกิดปรากฏการณลักษณะอากาศที่รุนแรงของการเกิดปรากฏการณลักษณะอากาศที่รุนแรง  เชนเชน  คลื่นความรอนคลื่นความรอน ( (heat waveheat wave) ) 

พายุโซนรอนพายุโซนรอน ( (tropical cyclonestropical cyclones)  )  ชวงแลงที่ยาวนานขึ้นชวงแลงที่ยาวนานขึ้น,,  ฝนตกหนักรนุแรงฝนตกหนักรนุแรง  

((intense rainfallintense rainfall) ) ทอรทอรนาโดนาโด ( (tornadoestornadoes)  )  การถลมของหิมะการถลมของหิมะ  พายุฟาคะนองพายุฟาคะนอง  และและ
 พายุฝุนพายุฝุน  เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นับตั้งแตปเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นับตั้งแตป  คค..ศศ..

 
19901990  เปนตนมาเปนตนมา

ผลสรุปผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย  
เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ



จํานวน และ เปอรเซ็นต ของพายเุฮอรรเิคน ในระดับ 4 และ 5 ที่เกิดขึ้นในรอบ 15 ป ในชวงระหวางป 

ค.ศ.

 
1975–1989 และ 1990–2004 ในเขตลุมมหาสมุทร (ocean basins) ตางๆของโลก.

ชวงเวลา (ป ค.ศ.)

ลุมมหาสมุทร (ocean basins) ๒๕๒๘-๒๕๓๒:

 
1975–1989  ๒๕๓๓-๒๕๔๗ :

 
1990–2004  

จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต

มหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันออก 36 25 49 35

มหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตก 85 25 116 41

มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ 16 20 25 25

มหาสมุทรแปซิฟกซีกตะวันตกเฉยีงใต 10 12 22 28

มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ 1 8 7 25

มหาสมุทรอินเดียตอนใต 23 18 50 34
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มหาสมุทรแปซิฟก

 ฝงตะวันตก
มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ

มหาสมุทรแอตแลนติก

 ตอนเหนือ

มหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันออก

มหาสมุทรอนิเดียตอนใต

จํานวน และ เปอรเซ็นต ของพายเุฮอรรเิคน ในระดับ 4 และ 5 ที่เกิดขึ้นในรอบ 15 ป ในชวง

 ระหวางป ค.ศ.

 
1975–1989 และ 1990–2004 ในเขตลุมมหาสมุทร (ocean basins) ตางๆของโลก

จาก 36(25%)เปน49(35%)

The Earth’s 
Biosphere

จาก 16(20%)เปน25(25%)

จาก 1(8%)เปน7(25%)

จาก 23(18%)เปน50(34%)

จาก 85(25%) 
เปน116(41%)

การเพิ่มขึ้นของพายุโซนรอนการเพิ่มขึ้นของพายุโซนรอน  ((tropicaltropical
 

cyclonescyclones))  กับกับ  ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน  

((globalglobal
 

warmingwarming))
 

Changes in Changes in TropicalTropical CycloneCyclone Number, Duration, and Intensity in a Number, Duration, and Intensity in a ......
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มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ
จาก 1(8%)เปน7(25%)

มหาสมุทรแปซิฟก

 ฝงตะวันตก
จาก 85(25%) 
เปน116(41%)

ทศิทางการเคลือนตัวของไซโคลนนารกิส
 

ระหวาง วันท
 

ี ๒๕
 

เม.ย.
 

ถึง
 

๑๐
 

พ.ค.
 

๒๕๕๑



พลานุภาพของเฮอรริเคนแคทารินา และไซโคลนนารกสิ ยิ่งตอกหมุด
 สมมุติฐานความวิปริตจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง................

ไซโคลนนารกิส ณ วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๑



Tropical Cyclone Tropical Cyclone NargisNargis::
 

Get Ready for the WorstGet Ready for the Worst
A Very Warm Bay of Bengal Means Cyclone A Very Warm Bay of Bengal Means Cyclone NargisNargis Will Will 
Hit Hard Hit Hard –– SomewhereSomewhere

April 4, 2008 at 11:16April 4, 2008 at 11:16AMAM by Chris Mooneyby Chris Mooney

http://www.thedailygreen.com/environmental-news/blogs/hurricanes-storms/tropical-cyclone-nargis-47042807

http://www.aoml.noaa.gov/phod/dataphod1/work/HHP/NEW/2008118nisst.png
http://www.thedailygreen.com/environmental-news/blogs/hurricanes-storms/tropical-cyclone-nargis-47042807
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ความผนัแปรของอากาศในเขตเอเชียตะวันออก เอเชียใต เอเชียตะวันออก
 

เฉียงใต เชื่อมโยงอยูกับปรากฏการณเอ็นโซ (ENSO)
 

เมื่ออุณหภมูิโลกรอน
 

ขึ้น ลักษณะอากาศในมหาสมทุรแปซิฟกมีแนวโนมทีจ่ะเกิดสภาวะของเอ็นณ
 

ิ

โญ (El Nino) มากขึ้น ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของความถี่การเกิด ENSO และ
 

การเปลี่ยนแปลงวัฏฏจักรของฤดูกาล ซึ่งจะเห็นไดวาความผนัแปรจาก
 

คาเฉลี่ยอุณหภมูนิ้ําทะเลบริเวณศูนยสูตรของมหาสมทุรแปซิฟก  ทําใหเกิด
 

ความแหงแลง และอทุกภัยถี่ขึ้นระหวางชวงฤดูรอนของประเทศทีอ่ยูทาง
 

ตะวันออก  ทางใต  และทางตะวนัออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย  จึงพอกลาวได
 



วาในอนาคตเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวนี้จะทวคีวามรุนแรงมากขึ้น

ผลสรุปผลสรุปจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการบริหารจัดการ((ตอตอ))

ปรากฏการณ ENSO



ในชวงปหลังในชวงปหลัง   ๆๆ  นี้นี้   ศักยภาพในการใหผลผลิตของพืชในเกือบทุกประเทศในเอเชียมีศักยภาพในการใหผลผลิตของพืชในเกือบทุกประเทศในเอเชียม
 

ี

แนวโนมลดลงแนวโนมลดลง   ซึ่งดูเหมือนจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิซึ่งดูเหมือนจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ   ซึ่งสงผลทําใหเกิดกาซึ่งสงผลทําใหเกิดการร
 ระบาดของโรคพืชและการขาดน้ํามากขึ้นและถี่ขึ้นระบาดของโรคพืชและการขาดน้ํามากขึ้นและถี่ขึ้น   ในเขตเอเชียกลางในเขตเอเชียกลาง ,,  เอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออก ,,  

เอเชียใตเอเชียใต   และเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต   การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศบกการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศบก  ( ( terrestrial terrestrial 

ecosystemecosystem) ) และระบบนิเวศมหาสมุทรและระบบนิเวศมหาสมุทร ( (marine ecosystemsmarine ecosystems) ) เริ่มปรากฏชัดขึ้นเริ่มปรากฏชัดขึ้น((HCHC))

การเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของ  GHG GHG จะมีผลทําใหความผันผวนลมฟาอากาศระหวางปจะมีผลทําใหความผันผวนลมฟาอากาศระหวางป ( (inter annualinter annual
 variabilityvariability) ) และภายในฤดูกาลตางและภายในฤดูกาลตาง  ๆๆ ( (intraintra--seasonal variabilityseasonal variability) ) ของภูมิภาคเอเชียเปนไปของภูมิภาคเอเชียเปนไป
 อยางมีนัยสําคัญเมื่อสิ้นศตวรรษที่อยางมีนัยสําคัญเมื่อสิ้นศตวรรษที่  2121  นี้นี้  ((HCHC))

  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น   มีพายุหมุนรุนแรงขึ้นมีพายุหมุนรุนแรงขึ้น  ( ( intense intense 

cyclonic variabilitycyclonic variability) ) คลื่นและลมในทะเลสูงมากขึ้นคลื่นและลมในทะเลสูงมากขึ้น  ทําใหเกิดภัยพิบัติตอพื้นที่ชายฝงในทําใหเกิดภัยพิบัติตอพื้นที่ชายฝงใน
 เขตเอเชียตะวันตกเขตเอเชียตะวันตก  เอเชียใตเอเชียใต  และเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากยิ่งขึ้นและเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากยิ่งขึ้น  ((HCHC))

ผลสรุปผลสรุปจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการบริหารจัดการ((ตอตอ))



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอผลผลิตของ
 

ธัญพืชและขาวโพดในเขตอบอุนและเขตรอน

ธัญพืชในเขตอบอุน

ขาวโพดในเขตอบอุนขาวโพดในเขตอบอุน ขาวโพดในเขตรอนขาวโพดในเขตรอน

ธัญพืชในเขตรอน

Yield 
sensitivity 
to climate 
change for 
wheat and 
maize, for 
temperate 

and tropical 
regions

สีแดง    ถาไมมกีารปรับเปลี่ยน    สีนําเงิน    ถามีการปรับเปลี่ยน 



  อุณหภูมิพื้นผิวที่รอนขึ้นและการผิดเพี้ยนไปอุณหภูมิพื้นผิวที่รอนขึ้นและการผิดเพี้ยนไป ( (shiftshift) ) ของฤดูฝนในเกือบทุกประเทศของทวีปของฤดูฝนในเกือบทุกประเทศของทวีป

 เอเชียเอเชีย  จะทําใหผลผลิตพืชลดลงจะทําใหผลผลิตพืชลดลง  ((MCMC))  เนื่องจากความเครียดที่เกิดจากความรอนเนื่องจากความเครียดที่เกิดจากความรอน ( (thermal stressthermal stress)  )  

ความแหงแลงและอุทกภัยจะรุนแรงขึ้นความแหงแลงและอุทกภัยจะรุนแรงขึ้น  อันเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินอันเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดิน ( (soil degradationsoil degradation) ) น้ําน้ํา

 ทวมชายฝงทะเลทวมชายฝงทะเล  และการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาไปในแหลงน้ําจืดและการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาไปในแหลงน้ําจืด  เนื่องจากการสูงขึ้นของเนื่องจากการสูงขึ้นของ

 ระดับน้ําทะเลระดับน้ําทะเล  ((ทําใหมีพื้นทีเพาะปลูกลดนอยลงทําใหมีพื้นทีเพาะปลูกลดนอยลง))

 
ผลผลิตของธัญพืชในเอเชียใตผลผลิตของธัญพืชในเอเชียใต ( (SASA) ) คาดวาคาดวา  จะจะ

 ลดลงไปประมาณลดลงไปประมาณ

44--1010%%  ในสิ้นศตวรรษนี้ในสิ้นศตวรรษนี้  ((MCMC) ) 

  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีศักยภาพทําใหเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรน้ําการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีศักยภาพทําใหเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรน้ํา ( (water resources water resources 

stressesstresses) ) ในเกือบทุกภูมิภาคของเอเชยีในเกือบทุกภูมิภาคของเอเชยี  ปริมาณปริมาณ//คุณภาพน้ําจืดที่จะมีใหใชไดในบริเวณเอเชยีกลางคุณภาพน้ําจืดที่จะมีใหใชไดในบริเวณเอเชยีกลาง  

เอเชียใตเอเชียใต  เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( (SEASEA) ) คาดวาคาดวา  จะไดรับการกระทบกระเทือนจะไดรับการกระทบกระเทือน

 มากขึ้นมากขึ้น  และทําใหเกิดความยากลําบากและทําใหเกิดความยากลําบากแกฅนแกฅนนบัพันลานนบัพันลาน ( (billion peoplebillion people) ) ในราวในราว  ๆๆ  ปป  คค..ศศ..

 
20502050

 
((HCHC))  

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเอเชียอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเอเชีย  จะทําใหธารน้ําแข็งจะทําใหธารน้ําแข็ง ( (glaciersglaciers) ) บนเทือกเขาหิมาลัยลดนอยถอยลงบนเทือกเขาหิมาลัยลดนอยถอยลง  ((MCMC)      )      

ดังนัน้การรูจักใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในดานการชลประทานดังนัน้การรูจักใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในดานการชลประทาน  และและ  การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง

 การบริหารจัดการน้ําชลประทานจะเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิง่การบริหารจัดการน้ําชลประทานจะเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิง่

ผลสรุปผลสรุปจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการบริหารจัดการ((ตอตอ))



การจับปลาเกินกําลังการผลิตการจับปลาเกินกําลังการผลิต  ทั้งในทะเลและบนบกในเกือบทุกประเทศของเอเชียทั้งในทะเลและบนบกในเกือบทุกประเทศของเอเชีย
 ตะวันออกตะวันออก  เอเชียใตเอเชียใต  และและ  เอเชียตะวันออกเฉียงใตเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําลดลงอยางทําใหทรัพยากรสัตวน้ําลดลงอยาง

 กรวดเร็วดังที่ทราบกันมาแลวกรวดเร็วดังที่ทราบกันมาแลว          การเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วของกระแสน้ําการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วของกระแสน้ํา  

อุณหภูมิของน้ําอุณหภูมิของน้ํา  ความเค็มของน้ําทะเลความเค็มของน้ําทะเล  ความรุนแรงความรุนแรง ( (strengthstrength) ) ของการคลุกเคลาขึ้นของการคลุกเคลาขึ้น
 และลงระหวางผิวน้ําและน้ําทะเลที่อยูลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตและลงระหวางผิวน้ําและน้ําทะเลที่อยูลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตกะวันตก  และและ
 มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือจะเพิ่มมากขึ้นมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือจะเพิ่มมากขึ้น  ทัง้เนื่องจากอุณหภูมิและระดับน้ําทะเลที่ทัง้เนื่องจากอุณหภูมิและระดับน้ําทะเลท
 

ี่

เพิ่มขึ้นจะเปนผลทําใหผลผลิตของปลาในเอเชียลดนอยลงเพิ่มขึ้นจะเปนผลทําใหผลผลิตของปลาในเอเชียลดนอยลง  ((HCHC))
 การทวมของน้ําทะเลบริเวณชายฝงจะทําใหอุตสาหกรรมสัตวน้ําของเอเชียการทวมของน้ําทะเลบริเวณชายฝงจะทําใหอุตสาหกรรมสัตวน้ําของเอเชียไดรบัไดรบั

 ความเสียหายความเสียหาย  ((HCHC))

ผลสรุปผลสรุปจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการบริหารจัดการ((ตอตอ))



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในเอเชียอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในเอเชียอยางยาง
 หลีกเลี่ยงไมไดหลีกเลี่ยงไมได  การเพิ่มขึ้นของโรคระบาดและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บการเพิ่มขึ้นของโรคระบาดและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บ  อันอัน

 เนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยและความแหงแลงเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยและความแหงแลง  คาดวาจะเกิดขึ้นในเขตเอเชียตะวันออกคาดวาจะเกิดขึ้นในเขตเอเชียตะวันออก,,  

เอเชียใตเอเชียใต  และเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ((HCHC))  การเพิ่มขึน้ของอุณหภูมขิองน้ําชายฝงทะเลการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมขิองน้ําชายฝงทะเล
 จะสงผลใหการเพิ่มขึ้นและมีพิษภัยมากขึ้นของอหิวาตกโรคจะสงผลใหการเพิ่มขึ้นและมีพิษภัยมากขึ้นของอหิวาตกโรค((Cholera Cholera ))ในเอเชียใตในเอเชียใต

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ  อันเกิดอันเกิด
 จากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิและสิ่งปกคลุมพื้นที่ดนิจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิและสิ่งปกคลุมพื้นที่ดนิ  และการเพิ่มขึน้ของพลเมืองในและการเพิ่มขึน้ของพลเมืองใน

 ทุกประเทศของทวีปเอเชียทุกประเทศของทวีปเอเชีย      

  ทั้งพันธุพืชและสัตวเสี่ยงตอการสูญพันธุทั้งพันธุพืชและสัตวเสี่ยงตอการสูญพันธุ  อันเนื่องจากถิ่นที่อยูอาศัยอยูอันเนื่องจากถิ่นที่อยูอาศัยอย
 

ู

กระจัดกระจายกระจัดกระจาย ( (habitat fragmentationhabitat fragmentation))มากขึน้มากขึน้  ((MCMC))
 

  การถูกคุกคามในเสถียรภาพการถูกคุกคามในเสถียรภาพ
 ทางนิเวศทางนิเวศ ( (ecological stabilityecological stability) ) ของพื้นทีชุ่มน้ําของพื้นทีชุ่มน้ํา  ปาโกงกางปาโกงกาง  และปะการังในเอเชียจะเพิ่มและปะการังในเอเชียจะเพิ่ม

 มากขึ้นมากขึ้น

ผลสรุปผลสรุปจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการบริหารจัดการ((ตอตอ))



  เมื่อผนวกกับการบุกเบิกใชทรัพยากรธรรมชาติเมื่อผนวกกับการบุกเบิกใชทรัพยากรธรรมชาติ   การขยายตัวของเขตเมืองการขยายตัวของเขตเมือง  

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม   และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในทุกประเทศของเอเชียและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในทุกประเทศของเอเชีย   จะทําใหเกิดจะทําใหเกิด
 ปญหามลพิษทางน้ําปญหามลพิษทางน้ํา  การเสื่อมโทรมของที่ดินการเสื่อมโทรมของที่ดิน  และปญหาสิ่งแวดลอมอื่นและปญหาสิ่งแวดลอมอื่น  ๆๆ  ตามมาตามมา  

จนเปนผลทําใหคุณภาพชีวิตของคนในทวีปนี้ต่ําลงอยางแนนอนจนเปนผลทําใหคุณภาพชีวิตของคนในทวีปนี้ต่ําลงอยางแนนอน

ผลสรุปผลสรุปจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียจากการศึกษาในภูมภิาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการบริหารจัดการ((ตอตอ))



• Most of the increase in atmospheric CO2 concentrations came from and will continue to come 
from the use of fossil fuels (coal, oil, and natural gas) for energy, but about 25% of the 
increase over the last 150 years came from changes in land use, for example, the clearing of 
forests and the cultivation of soils for food production [Figure 1].

Figure 1 :Annual emission to the atmosphere caused by using fossil fuels and land use change 

Understanding The Global Carbon Budget

http://www.whrc.org/carbon/index.htm

http://www.whrc.org/carbon/landuse.htm
http://www.whrc.org/carbon/index.htm


โลกรอนโลกรอน::ผลกระทบสะสมเชิงปฏิสัมพันธผลกระทบสะสมเชิงปฏิสัมพันธ
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••

 
ผลจากการศึกษานี้ผลจากการศึกษานี้  ไดแสดงอยางชัดเจนไดแสดงอยางชัดเจน  วาวา  TT

 
BB

 

minmin BB

 

  และและ  TT

 
BB

 

aminamin

 

BB

 

  ในประเทศไทยในประเทศไทย  ในชวงในชวง  53 53 ปทีผ่านมาปทีผ่านมา  
เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งในอัตราที่นาตกใจเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งในอัตราที่นาตกใจ

••

•• จากลักษณะการเพิ่มขึ้นของจากลักษณะการเพิ่มขึ้นของ  TT BB
 

minmin BB

 

  และและ  TT BB
 

aminamin BB

 

ในอัตราที่รวดเร็วและมากกวาในอัตราที่รวดเร็วและมากกวา  TT BB
 

maxmax BB

 

  และและ  
TT BB

 

amaxamax BB

 

  สงผลใหอุณหภูมิอากาศต่ําสุดทุกภาคของประเทศไทยขยับสูงขึ้นสงผลใหอุณหภูมิอากาศต่ําสุดทุกภาคของประเทศไทยขยับสูงขึ้นคอนขางมากอยางมีคอนขางมากอยางม

 
ี

นัยสําคัญในอัตราเฉลี่ยนัยสําคัญในอัตราเฉลี่ย  1.35 1.35 °°CC  ภายในระยะเวลาภายในระยะเวลา  5050  ปป  ตลอดจนชวงของอุณหภูมิต่ําสุดตลอดจนชวงของอุณหภูมิต่ําสุด

 และอุณหภูมิสูงสุดรายวันและอุณหภูมิสูงสุดรายวัน  (Diurnal Temperature Range; (Diurnal Temperature Range; DTRDTR))  ในประเทศไทยมีในประเทศไทยม

 
ี

แนวโนมที่แคบลงเรื่อยแนวโนมที่แคบลงเรื่อย  ๆๆ  อยางมีนัยสําคัญเชนกันในอัตราเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญเชนกันในอัตราเฉลี่ย  --0.99 0.99 °°CC  ภายในระยะเวลาภายในระยะเวลา  
50 50 ปป    

•• ปจจัยเฉพาะแหงที่มีผลกระทบตอปจจัยเฉพาะแหงที่มีผลกระทบตอ  DTRDTR  อาจจะเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองอาจจะเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง  ระบบระบบ

 ชลประทานชลประทาน  การขยายตัวของพื้นที่ที่แหงแลงหรือทะเลทรายการขยายตัวของพื้นที่ที่แหงแลงหรือทะเลทราย  และความแปรปรวนที่เกิดจากและความแปรปรวนที่เกิดจาก

 ลักษณะการใชประโยชนของที่ดินลักษณะการใชประโยชนของที่ดิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในบริเวณชุมชนเขตเมืองในบริเวณชุมชนเขตเมือง  ชวงของชวงของ  DTRDTR  
จะแคบกวาปกติจะแคบกวาปกติ  
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Fig. 34.  Linear trends (°C per 50 yrs) for annual averaged maximum temperature (a), annual averaged 
minimum temperature (b), and the differences between annual averaged maximum and minimum (c) 
from 1951 to 2003 .

Empirical evidence for Thailand surface air temperature change :Empirical evidence for Thailand surface air temperature change : 
Possible causal attributions and impactsPossible causal attributions and impacts 

Dr. Dr. AtsamonAtsamon Limsakul:EnvironmentalLimsakul:Environmental Research and Training Research and Training Center,DepartmentCenter,Department of Environmental Quality of Environmental Quality 
Promotion, August 2004Promotion, August 2004

the differences between annual averaged 
maximum and minimum

annual averaged minimum temperature

annual averaged maximum temperature

Significant at the 0.05 level 
Not significant at the 0.05 level



• การใชที่ดิน และ การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินสามารถทําใหเกิดผลกระทบตอวัฏฏจักรของน้ําในระดับภูมิภาค
 (regional hydrologic cycle)ได โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการคายระเหยน้ํา (evapotranspiration 

;ET) น้ําทา (runoff) ความชื้นในดิน (soil moisture) และบางทกี็มีผลตอการตกของฝน(precipitation) อันเปน

 ผลทําใหทั้งอุปทานและอุปสงคน้ํา (water supply and demand) เปลี่ยนแปลงไป.

• พรอมๆกันไปกับการใชที่ดิน และ การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ภาวะโลกรอนอาจจะสงผลกระทบอยางสําคัญตอ
 ระบบวัฎฎจักรของน้ําทั้งโลก อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆของระบบวัฏฏจักรของน้ําในระดับภูมิภาค

• ระดับของ CO2 ทีส่งูมากขึ้นในชั้นบรรยากาศและภมูิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
 พืชพรรณทีป่กคลมุดินในหลายลักษณะ ซึง่จะสงผลกระทบตอเนื่องไปถงึวัฏฏจักรของคารบอนและการ

 เปลี่ยนแปลงของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

• The drivers of climate and land cover change will be subject to complex feedbacks 
involving the hydrological cycle and water resources. 

• Hence, it is important to consider the web of interacting factors affecting water 
resources in the context of climate and land use change. 

•• This article reviews the effects of land cover and land use chanThis article reviews the effects of land cover and land use change on water supply and demand, ge on water supply and demand, 
the predicted effects of global warming on water resources, the the predicted effects of global warming on water resources, the interaction between climate interaction between climate 
change and land cover change, and the combined effects of land uchange and land cover change, and the combined effects of land use and climate change on se and climate change on 
water resourceswater resources. . 

http://mrw.interscience.wiley.com/emrw/9780470848944/ehs/article/hsa197/current/abstract

Land Use and Water Resources under a Changing ClimateLand Use and Water Resources under a Changing Climate 
Thomas WThomas W GiambellucaGiambelluca11

 11University of Hawaii at University of Hawaii at ManoaManoa, , HonoluluHonolulu, , HIHI,, USUS

http://mrw.interscience.wiley.com/emrw/9780470848944/ehs/article/hsa197/current/abstract
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ผลกระทบเชิงปฏิสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิผลกระทบเชิงปฏิสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ
 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลักษณะอุทกวิทยากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลักษณะอุทกวิทยา

ผลกระทบการใชที่ดินผลกระทบการใชที่ดิน

•เพิ่มความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้น
 บรรยากาศ

•หนาดินแนนทึบมากขึ้น การซึมน้ําผานผิว
 ดินนอยลง เกิดน้ําไหลบาหนาดินมากขึ้น

•สมดุลของพลังงานและของน้ําในระบบ
 นิเวศบก (terrestrial ecosystems) เปลี่ยน 

แปลง - ความรอนเผาดิน เผาอากาศมากขึ้น

โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย



Southeast Asia Forest Cover - 1973 Southeast Asia Forest Cover - 1985

Modified from: David L. Skole William A. Salas   Chaowalit Silapathong http://www.trfic.msu.edu/overview/papers/interannual.html

5.25 Mha

Forest areas in continental Southeast Asia resulted from satellite data analysis

Mha=Million hectares

22.56 Mha

48.71 Mha

18.28 Mha

19.92 Mha

3.98 Mha

16.74 Mha

44.82 Mha

16.15 Mha

16.52 Mha

114.70 Mha 98.21 Mha
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20yr moving average in East
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนรายป วิเคราะหดวยอนุกรมเวลา10 ป 15ปและ 20 ปของ
 ภาคตะวนัออก vs จ.ตราด



คําเตือนจาก IPCC

General situation General situation (high confidence).(high confidence).

•โลกรอนมีศักยภาพทําใหเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรน้ํา ในเกือบทุกภูมิภาคของ
 เอเชีย 

• ปริมาณ/คุณภาพน้ําจืดที่จะมีใหใชไดในบริเวณเอเชียกลาง เอเชียใต เอเชียตะวันออก
 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA) คาดวา จะไดรับการกระทบกระเทือนมากขึ้น และทํา

 ใหเกิดความยากลําบากแกฅนนับพันลาน ในราว ๆ ป ค.ศ.
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• อุณหภมูทิี่เพิ่มขึ้นในเอเชีย จะทําใหธารน้ําแข็ง (glaciers) บนเทือกเขาหมิาลัยลดนอย
 ถอยลง 

 ภาวะโลกรอนกับทรัพยากรน้ําในเอเชียและประเทศไทย 
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Results from the models:Results from the models:

•• Martin,et.al.,Martin,et.al.,[16][16] reported that in Thailand the warming under the GISS 2 x COreported that in Thailand the warming under the GISS 2 x CO22
climate is equivalent to a 3deg.C to 6deg.C increase in current climate is equivalent to a 3deg.C to 6deg.C increase in current mean annual mean annual 
temperature, a projection that is broadly in agreement with othetemperature, a projection that is broadly in agreement with other r GCMsGCMs..

•• Northern Thailand may be drier in most of the months except in Northern Thailand may be drier in most of the months except in July which is July which is 
currently a dry period and this would appear to benefit croppingcurrently a dry period and this would appear to benefit cropping. However, . However, 
August and September would experience only between 73 percent anAugust and September would experience only between 73 percent and 89 d 89 
percent of present rainfall. Other percent of present rainfall. Other GCMsGCMs however do not indicate such a however do not indicate such a 
reduction in rainfall and it is important to reduction in rainfall and it is important to emphasiseemphasise this uncertainty.this uncertainty.

•• Under the GISS 2 x COUnder the GISS 2 x CO22 scenario winters are also drier but as very little rain is scenario winters are also drier but as very little rain is 
normally expected during that time of year the adverse implicatinormally expected during that time of year the adverse implications may be ons may be 
less. less. 

•• Substantial Substantial elevationalelevational shifts of ecosystems in the mountains and uplands of shifts of ecosystems in the mountains and uplands of 
Thailand are projected ..  The area of tropical forest could incThailand are projected ..  The area of tropical forest could increase from 45% to rease from 45% to 
80% of total forest cover. 80% of total forest cover. Projected increases in Projected increases in evapotranspirationevapotranspiration and rainfall and rainfall 
variability are likely to have a negative impact on the viabilitvariability are likely to have a negative impact on the viability of freshwater y of freshwater 
wetlands, resulting in shrinkage and desiccationwetlands, resulting in shrinkage and desiccation

http://ciesin.columbia.edu/docs/004-149/004-149.html

http://ciesin.columbia.edu/docs/004-149/004-149.html


Results from the models:Results from the models:
•• Regarding the effect on crop production, results obtained from tRegarding the effect on crop production, results obtained from the he 

CERESCERES model  indicate that under a change of climate projected for a model  indicate that under a change of climate projected for a 
doubling of COdoubling of CO22 main crop rice cultivation in main crop rice cultivation in AyuthayaAyuthaya Province would Province would 
increase in the order of 8 percent. increase in the order of 8 percent. 

•• These benefits would however be, in most cases, quite marginal These benefits would however be, in most cases, quite marginal 
because they are substantially less than the existing yearbecause they are substantially less than the existing year--toto--year year 
variation. The modeled yields were also characterized by marginavariation. The modeled yields were also characterized by marginally lly 
greater yield variations. greater yield variations. 

•• Off season rice, planted from midOff season rice, planted from mid--December to early February, December to early February, 
exhibits a 5 percent increase in average yield under the GISS 2 exhibits a 5 percent increase in average yield under the GISS 2 x CO2 x CO2 
climate with concurrent increases in variation of 3climate with concurrent increases in variation of 3-- 40 percent. 40 percent. 
However, little value can be placed on these results because of However, little value can be placed on these results because of lack of lack of 
model validation.model validation.

•• Indeed, the results are not consistent with those for Chiang MaIndeed, the results are not consistent with those for Chiang Mai which i which 
were validated against observed data, and which indicate a decrewere validated against observed data, and which indicate a decrease ase 
in rice yield of about 5 percent under the GISS 2 x CO2 scenarioin rice yield of about 5 percent under the GISS 2 x CO2 scenario..

ภาวะโลกรอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรพัยากรน้ําของประเทศไทยภาวะโลกรอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรพัยากรน้ําของประเทศไทย  
Global warming and its probable impacts on ThailandGlobal warming and its probable impacts on Thailand’’s water resourcess water resources
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สมดุลน้ําสมดุลน้ํา ( (Water Balance)Water Balance)

ฝนฝน ( (Precipitation, P)Precipitation, P) การคายระเหยน้ํา

 (Evapotranspiration, Et) สมการสมดุลของน้ํา
 (Water Balance Equation)

SQPEt Δ±−=

ที่มา: เจษฎา  เตชมหาศรานนท 2544 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและวิวัฒนาการการใชที่ดินตอการเปลี่ยนแปลงสภาพปาไมและปริมาณน้ําทาในลุมน้ําเจาพระยา  
ตอนบน วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความชื้นในดินความชื้นในดิน

 ((Soil Storage, S)Soil Storage, S)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  ภูมิอากาศภูมิอากาศ//โลกรอนโลกรอน  ตอทรัพยากรน้ําระดับทองถิ่นตอทรัพยากรน้ําระดับทองถิ่น

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินน้ําในลําธาร (Streamflow, Q)



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา
 ตอนบนและปรมิาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

ดร.อานนท  สนิทวงษ ณ อยธุยา และ คณะฯ : ศูนยเครือขายศกึษาการเปลี่ยนแปลงของโลก จฬุาฯ 



• การศึกษาทางดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในอนาคตนี้ ใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
คือ Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) ซึง่พฒันาขึ้นโดย 
CSIRO Division of Atmospheric Research ในประเทศออสเตรเลีย ไดจําลอง

 สภาพภูมิกาศรายวัน สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนเวลา 3,650 วนัโดยทําการ
 คํานวณภายใตเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดใน

 บรรยากาศซึง่จะเพิม่ขึ้นจาก 360

 
ppm ในปจจุบนั เปน 540

 
ppm( ตรงกับชวงป ค.ศ.

 
2040-

 2049) และ 720

 
ppm (ตรงกับชวงป ค.ศ.

 
2066-2075)

• จากแบบจําลองนี้ ไดตัดเอาเฉพาะพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตอนบน ซึง่มีพื้นที่ประมาณ 116,900 
ตารางกิโลเมตร แลวนําขอมูลปริมาณฝน (Precipitation) มาปรับเพิ่มใหสอดคลองกับขอมูล

 ที่มีการตรวจวัดจริงในชวงป 1980-1989(พ.ศ.

 
2523-2532) ถือเอาวา ชวงป 1980-1989 

โดยเฉลี่ยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดอยูที่ 360

 
ppm โดยใชขอมูลทั้งหมด 11 สถานี 

(ใชวิธีการปรับแบบ nonlinear cumulative rainfall )

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา
 ตอนบนและปรมิาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์



ปพ.ศ.
 

2523-2532

(CO2 360
 

ppm) 

ป พ.ศ 2583-2592

(CO2 540
 

ppm) 

ปพ.ศ.2609-2618

(CO2 720
 

ppm) 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ                    มทีิศทางเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนมทีิศทางเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน  โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  0.50.5--11  องศาเซลเซียสในตลอดชวงปองศาเซลเซียสในตลอดชวงป 
การเปลี่ยนแปลงของฝน                           เปลี่ยนแปลงนอยมาก        เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น 
ปริมาณน้ําทา (mcm)

ปริมาณน้ําทาในลุมน้ํายอย

ลุมน้ําปง        6,346-6,508
 

5,100-5,631
 

6,346-6,508

ลุมน้ําวัง          851-858
 

632-690
 

มากกวา 1000

ลุมน้ํายม        4,338-4,681
 

4,141-4,419
 

4,338-4,681

ลุมน้ํานาน       6,013-6,073
 

5,723-6,168
 

6,013-6,07
 ลุมน้ําเจาพระยาตอนบน 17,000

 
15,000

 
17,000

ที่ปากน้าํโพ

ผลการศึกษา

อุณหภูม ิฝน และ
 น้ําทา 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาตอนบน

ผลการศึกษา  จาก Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM)



รูแตทฤษฎีไมมกีารนําไปปฏิบัติก็ไมมอีะไรเกดิขึ้นรูแตทฤษฎีไมมกีารนําไปปฏิบัติก็ไมมอีะไรเกดิขึ้น--มแีตความวางเปลามแีตความวางเปลา
 Theory without Practice is EMPTY

เอาแตทําอยางเดียวขาดทฤษฎีก็เหมือนตาบอดคลําชางเอาแตทําอยางเดียวขาดทฤษฎีก็เหมือนตาบอดคลําชาง

 Practice without Theory is BLIND
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“ผมเชื่อวาในสังคมมีอุปทาน (supply)เวลา ของคนจํานวนมากที่ยงัไมไดถูกนํามาใชประโยชนสูงสุด ขณะที่ความตองการ 
(demand) ของคนเขามาทํางานเพื่อสังคมก็มีจํานวนมาก แตไมมีกลไกชวยนาํคน ที่มีความสามารถ มีเวลา และมีจิต

 สาธารณะ ใหมาพบกับผูที่มีความตองการความชวยเหลือจากคนเหลานั้นได
 



ศ.ดร.เกรียงศักดิ์

 

 เจริญวงศศักดิ์
 

 ในฐานะผูจัดการกองทุนเวลา (Time Bank Society)

ผูจัดการกองทุนผูจัดการกองทุน  อยากใหลองคิดกันดูวาอยากใหลองคิดกันดูวา  เวลาเพียงแคเวลาเพียงแค  33  ชั่วโมงตอเดือนของแตละคนชั่วโมงตอเดือนของแตละคน  สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งไดสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได  สมมติวาคนไทยเพียงสมมติวาคนไทยเพียง  
1010  เปอรเซ็นตเปอรเซ็นต  จากประชากรจากประชากร  6464  ลานคนลานคน  ยินดีสละเวลาตามสัดสวนนั้นยินดีสละเวลาตามสัดสวนนั้น  เวลาก็จะไหลเขามายังกองทุนกวาเวลาก็จะไหลเขามายังกองทุนกวา  1919  ลานชั่วโมงตอเดือนลานชั่วโมงตอเดือน  เวลาเวลา

 
เทานี้สามารถชวยเหลือสงัคมไดมหาศาลเทานี้สามารถชวยเหลือสงัคมไดมหาศาล  เชนเชน  สรางบานไดกวาสรางบานไดกวา  900900  หลังในเวลาเพียงหลังในเวลาเพียง  11  เดือนเดือน  ไดรับบริจาคเลือดถึงไดรับบริจาคเลือดถึง  6.46.4  ลานลิตรลานลิตร  หรือหรือ

 
ปลูกตนไมแคคนละตนปลูกตนไมแคคนละตน  ก็จะไดพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นก็จะไดพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น  142,500142,500  ไรในไรใน  11  ปป  สามารถใหเวลาแกเด็กกําพราไดถึงสามารถใหเวลาแกเด็กกําพราไดถึง  12.812.8  ลานคนในลานคนใน  22  เดือนเดือน  

กองทุนกองทุน((ไมไม))ใหมใหม  
ใชแคใชแค  ''เวลาเวลา''

วันศุกรที่ 28 มีนาคม พ.ศ.
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ในประเทศไทยในประเทศไทย  ผูจัดการกองทุนเวลาผูจัดการกองทุนเวลา  ยอมรับวายอมรับวา  ยังตองปรับวิธีการนําเสนอยังตองปรับวิธีการนําเสนอ

 ใหเหมาะกับพฤติกรรมของคนไทยที่สวนใหญเปนใหเหมาะกับพฤติกรรมของคนไทยที่สวนใหญเปน  ''นักปฏิบัตินักปฏิบัติ''

 ซึ่งตรงกันขามกับคนตางชาติซึ่งตรงกันขามกับคนตางชาติ  ที่เปนที่เปน  ‘‘นักคิดนักคิด’’ 
มีการตกผลึกความคิดชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติตามอุดมการณที่ตัวเองเมีการตกผลึกความคิดชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติตามอุดมการณที่ตัวเองเชือ่มั่นชือ่มั่น  

""แตคนไทยจะตรงกันขามแตคนไทยจะตรงกันขาม  นิยมลงมือทํากอนถึงจะรูวานิยมลงมือทํากอนถึงจะรูวา  สิ่งที่ตัวเองทํานัน้สิ่งที่ตัวเองทํานัน้

 มันใชหรือไมใชตามที่คิดไวหรือเปลามันใชหรือไมใชตามที่คิดไวหรือเปลา  วิธีการที่ถูกตองคือวิธีการที่ถูกตองคือ  ดึงใหพวกเขาเขามาดึงใหพวกเขาเขามา

 มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
กอนจะพัฒนากลายเปนกรอบแนวคิดอยางเปนระบบกอนจะพัฒนากลายเปนกรอบแนวคิดอยางเปนระบบ""

http://www.bangkokbiznews.com/2008/03/28/WW06_0611_news.php?newsid=242964


เราสามารถคาดหมายผลกระทบของความผันแปรของลมฟาอากาศตอเราสามารถคาดหมายผลกระทบของความผันแปรของลมฟาอากาศตอ
 ลักษณะทางอุตุลักษณะทางอุตุ--อุทกวิทยาในบานเมืองเราไดมากนอยเพียงไรอุทกวิทยาในบานเมืองเราไดมากนอยเพียงไร??

โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย

web.mit.edu/.../solutions/climate.shtml

www.srh.noaa.gov/.../tropics/enso_patterns.htmgeochange.er.usgs.gov/sw 
/changes/natural/elnino/

เชน:

•

 
ในปหนาจะมีปรากฏการณ เอลณีโญ/

 ลาณีญา(El Niño/La Niña) ไหม? ระดับ

 รุนแรงขนาดไหน?

•

 
แลวลมมรสุมที่จะเกิดขึ้นตามมาละจะ

 สงผลมากนอยเพยีงไรตอความแหง

 แลง/อุทกภัย/นําทวมฉับพลัน?

•

 
ในอีก ๑๐-๕๐ ปขางหนาเมื่อโลกรอน

 ขึ้นกวานี้ ปรากฏการณ เอลณีโญ/

 ลาณีญา และลมมรสุมที่จะเกิดขึ้น

 ตามมา จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร?

ลองชวยกันทําใหตกผลึกทางความคิดใหชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ
Projected surface temperature changes by 2099. 

("Climate Change 2001: The Scientific Basis," 2001)

http://web.mit.edu/12.000/www/m2011/finalwebsite/solutions/climate.shtml
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/tropics/enso_patterns.htm
http://geochange.er.usgs.gov/sw/changes/natural/elnino/
http://geochange.er.usgs.gov/sw/changes/natural/elnino/


หลักการและเหตุผลของโครงการ :
คนไทยไดเริ่มตระหนักแลววา ทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนทําใหระบบสมดุลของน้ําในประเทศ 
และวัฏฏจักรของน้ําทั้งในระดับทวีปและของทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางสําคัญ โดยมีความรูความ

 เขาใจกระบวนการที่เกิดขึ้นนอยมาก   การเสริมสรางองคความรู และความตระหนัก/ความ

 รับผิดชอบ ใหกับทุกภาคสวนของสังคมไทยใหเกิดมีปฏิสัมพันธกับระบบสมดุลของน้ําในประเทศ 
และวัฏฏจักรของน้ําทั้งในระดับทวีปและของทั้งโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกรอนในอนาคตจะ

 ทําใหสังคมไทยอยูรอดได 
งานที่จะตองดําเนินการ:

งานที่โครงการนี้จะตองดําเนินการควรประกอบดวย:
• ติดตามตรวจสอบขอมูลสภาวะลมฟาอากาศของทั้งโลก ของทวีป/ภูมิภาคตางๆ และของ

 ประเทศอยูตลอดเวลา
• สรางฐานขอมูลที่ติดตามตรวจวัดในสามระดับพื้นที่ดังกลาวมาใหเปนการถาวร ใชประโยชนได

 


อยางมีประสิทธิภาพ ในทุกเวลาที่ตองการใช
• พัฒนาแบบจําลองที่สามารถใชคาดหมาย/ทํานาย/พยากรณไดทั้งในดานอุตุและอุทกวิทยาท

 
ี่

เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการใชน้ําและการใชที่ดินรปูแบบตางๆพรอมกันไป

โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย

โครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทยโครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทย
Thailand Future Water Resource System Management Project



โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย

โครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทยโครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทย
Thailand Future Water Resource System Management Project

วัตถุประสงควัตถุประสงค::
 

เพื่อตรวจวัดเพื่อตรวจวัด//ศึกษาศึกษา  ทําความเขาใจทําความเขาใจ
 

และพัฒนาแบบจําลองสมดุลของและพัฒนาแบบจําลองสมดุลของ
 

น้ําในแตลุมน้ําหลักของประเทศที่น้ําในแตลุมน้ําหลักของประเทศท
 

ี่

จะเปลี่ยนไปตามผลกระทบของจะเปลี่ยนไปตามผลกระทบของ
 

ภาวะโลกรอนและการภาวะโลกรอนและการ
 

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในอนาคตเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในอนาคต



คําถามที่ครอบหัวเราอยู:
• มนุษยชาติไดมีสวนทาํใหวัฏฏจักรของน้ําทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไปไดอยางไร?

• มนุษยชาติทําใหการรวมตัวกันเกิดการหมุนเวียนทางชีวะธรณีเคมีและ
 

องคประกอบทางชีวภาพ ในระบบการเกิดน้ําของโลกเปลี่ยนแปลงไปไดอยางไร?

• สังคมมนุษยมกีารรับรู/ความตระหนัก และ คดิแกไขปญหาที่เกิดจากการ
 

เปลี่ยนแปลงนี้อยางไร?

โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย

โครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทยโครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทย
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ระบบทรัพยากรน้ําของโลกระบบทรัพยากรน้ําของโลก

ระบบนิเวศระบบนิเวศ  และและ

 ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

ระบบกายภาพระบบกายภาพ
 ของโลกของโลก

ระบบสังคมระบบสังคม  
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ  
วิศวกรรมวิศวกรรม

วัฏฏวัฏฏจักรจักร
 ของน้ําของน้ํา



คําถามเพื่อใหเกิดการบูรณาการ

I. ภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นแลวและที่กําลังตามมาจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบของทรัพยากรน้ํา

 ทั้งในระดับโลกและในบานเรามากนอยเพียงใด? เชน จะสงผลกระทบตอการใชน้ํา การบริหารจัดการน้ํา 
การใชที่ดิน และ ความผันผวน/ความแปรผันของภูมิอากาศของทั้งในระดับโลก ระดับทวีป และ ระดับ

 ทองถิ่น มากนอยเพียงไร?

II. มีกลไก/ปจจัยหลกัๆอะไรบาง ที่มนุษย/พวกเราไปทําใหระบบน้ําของทั้งโลกและของในประเทศเราเองนี้กาํลัง
 เปลี่ยนแปลงไปเชนนี้?

III. เราจะทําอะไรกันไดบางที่จะทําใหระบบน้ําของทั้งโลกและของบานเราคืนสภาพที่ดีไดในสภาวะโลกาภิวัตร? 
เราจะปรับตัวของเราใหอยูไดในสภาพการของระบบทรัพยากรน้ําที่กาํลังเปลี่ยนไปนี้ไดอยางไร? เราจะหาวิธกีารจัดการ

 น้ําในอนาคตกันอยางไร? รวมทั้งเราจะตองดูแลระบบนิเวศที่เหลืออยูกันอยางไรตอไป?

โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย

โครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทยโครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทย
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การจัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรมการจัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรม  และและ  ประโยชนดานอื่นๆประโยชนดานอื่นๆ

โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย

• การแยงชิงน้ําเพื่อทําการเกษตร กับ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจอื่นๆ
• ความผันผวนแปรปรวนของภูมิอากาศและอุทกวิทยาในภาวะโลกรอน       
(ความถี่และขนาดของอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน  และความแหงแลงที่รุนแรงมาก

 ขึ้น)

• ความจําเปนที่จะตองปรับปรงุการใชประโยชนน้ําใตดิน
• ความจําเปนที่จะตองปรับปรงุน้ําเสยีใหสามารถใชทําเกษตรกรรมได
• จะจัดการอยางไรใหสามารถควบคุมสายน้ําที่หลากเชี่ยวในฤดูฝนและน้ําที่จะ

 เหลืออยูนอยมากในฤดูแลงในภาวะโลกรอนที่กําลังตามมาในอนาคต

โครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทยโครงการจัดการระบบทรัพยากรน้ําเพื่ออนาคตของประเทศไทย
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การบริหาร
 

จดัการน้ํา
 

ภายใต
 



ภาวะโลก
 

รอน:
 

ภาระที่หน
 

ี

ไมพน
ทั้งในทั้งใน  25 25 ลุมนําหลักลุมนําหลัก  และอีกหลายลุมน้ํายอยและอีกหลายลุมน้ํายอย



•• ความรูความเขาใจในเรื่องผลกระทบของความผันผวนความรูความเขาใจในเรื่องผลกระทบของความผันผวน
 ของสภาพอากาศและภาวะโลกรอนที่ตอทรัพยากรน้ําในของสภาพอากาศและภาวะโลกรอนที่ตอทรัพยากรน้ําใน
 

บานเราบานเรา  ที่มีอยูที่มีอยู  ณณ  วันนี้วันนี้  มีมากพอที่จะทําใหเราเกิดความมีมากพอที่จะทําใหเราเกิดความ
 แนใจไดวาเราสามารถพัฒนาทรัพยากรน้ําและการบริหารแนใจไดวาเราสามารถพัฒนาทรัพยากรน้ําและการบริหาร
 จัดการน้ําในบานเราภายใตภาวะโลกรอนไดอยางยั่งยืนจัดการน้ําในบานเราภายใตภาวะโลกรอนไดอยางยั่งยืน??

•• เราควรจะเตรียมพรอมกระบวนการสรางองคความรูเราควรจะเตรียมพรอมกระบวนการสรางองคความร
 

ู

ความสามารถที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพความสามารถที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
 

ภูมิอากาศและภาวะโลกรอนภูมิอากาศและภาวะโลกรอนในอนาคตในอนาคต  กับกับ  การพัฒนาการพัฒนา
 

ทรัพยากรน้ําและการบริหารจัดการน้ําทรัพยากรน้ําและการบริหารจัดการน้ํา  ในบานเราในบานเรา
 กันอยางไรกันอยางไร??

ทายที่สดุทายที่สดุ!!!!!!  สิ่งทาทายที่เราจะตองคนหาคําตอบสิ่งทาทายที่เราจะตองคนหาคําตอบ

โครงการจดัการน้ําโครงการจดัการน้ํา

 เพื่ออนาคตของเพื่ออนาคตของ

 ประเทศไทยประเทศไทย
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•• เราควรจะเตรียมพรอมกระบวนการสรางองคความรูเราควรจะเตรียมพรอมกระบวนการสรางองคความร
 

ู

ความสามารถที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพความสามารถที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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 ประเทศไทยประเทศไทย

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17693
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