
จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันประกอบดวย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
และสตูล โดยเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดชายฝงอันดามัน ข้ึนอยูกับการทองเท่ียวและ
ภาคเกษตรกรรม ซ่ึงมีการใชน้ําสูง

พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดชายฝงทะเลอันดามันเปนพ้ืนท่ีท่ีชวงฤดูฝนมีฝนมาก แตดวยสภาพ
ภูมิประเทศ ทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชขามฤดูกาลได ทําใหมีปญหาในฤดูแลงท่ี
ฝนท้ิงชวง

การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอันดามันมีแนวโนมเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ มีความตองการน้ําและ
การพ่ึงพาระบบน้ําประปามากข้ึน โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเท่ียว (เดือนตุลาคม - 
มีนาคม) ซ่ึงตรงกับชวงเวลาท่ีมีฝนตกนอย

ภาวะกดดันจากสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหตอง
วางแผนพัฒนาและจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคของชุมชนในพ้ืนท่ีใหมีความม่ันคง
และมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ การพัฒนา
เศรษฐกิจและระบบประปา
ในอดีต – ป�จจ�บัน

นกัทองเทีย่วเขามาทองเทีย่วในพ้ืนที ่เปนจํานวนมาก
ความตองการน้ําใช  น้ําเพิ่มข้ึนบางปอาจเกิด
สถานการณขาดแคลนนํ้าในพื้นที่

แหลงนํ้าดิบบางแหงอยู ในสถานะเต็มศักยภาพ
ที่จะใหนํ้าเพ่ือผลิตนํ้าประปา ทําใหไมสามารถ
ผลิตเพิ่มเติมได เชน น้ําตกบางอีและขุมเหมือง
โคกเคียน น้ําตกโตน คลองบางหลุน ฝายคลอง
กะลาเส คลองหละ คลองชลประทานดุสน เปนตน

ภาวะกดดันจากสภาพอากาศแปรปรวนนั้น 
เกดิจากการกระจายตัวของฝน ในชวงป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งฝนทิ้งชวงในฤดูแลง ทําใหการประปา
บางสาขา บางปประสบกับภาวะขาดแคลนนํ้าดิบ
ในชวงฤดูแลง (เดือนมกราคม - พฤษภาคม)

การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของการให�บร�การนํ้าประปา
ในพ�้นที่กลุ�มจังหวัดชายฝ��งอันดามัน



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก 2 แบบจําลองภูมิอากาศ
ภายใต� 3 เง�่อนไข (A1B, RCP 4.5, RCP 8.5)

ในป� พ.ศ. 2590 พ�้นที่กลุ�มจังหวัดอันดามันมีแนวโน�มที่จะมีปร�มาณฝนลดลง โดยเฉพาะช�วงฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งเป�นช�วงเวลาที่มีฝนตกในพ�้นที่น�อยในป�จจ�บัน ซึ่งส�งผลต�อปร�มาณนํ้าท�าที่นํามาผลิตนํ้าประปา

นอกจากนี้ ภายใต�แบบจําลองทั้ง 3 เง�่อนไข พ�้นที่กลุ�มจังหวัดอันดามันแนวโน�มอ�ณหภูมิ
สูงข�้นเล็กน�อยตลอดป� ซึ่งส�งผลให�เกิดการระเหยและสูญเสียนํ้ามากข�้น

ภาพฉายอนาคตของความต�องการนํ้าประปา จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรพ�้นที่
และจํานวนนักท�องเที่ยวจากนโยบายส�งเสร�มการท�องเที่ยว

การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวในกลุมจังหวัดชายฝงอันดามัน สามารถคาดการณเปนอนาคต 2 แบบ
อนาคตแบบที่ 1 จํานวนนักทองเท่ียวมีการเติบโตตามปกติ
อนาคตแบบที่ 2 จํานวนนักทองเท่ียวมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนมากกวาปกติ เน่ืองจากนโยบายสนับสนุน
  การทองเท่ียว และการกระจายตัวของนักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปเมืองรอง
  (ระนอง ตรัง และสตูล)

จังหวัด

ระนอง

พังงา

กระบ่ี

ตรัง

สตูล

ความตองการน้ํา ใน พ.ศ. 2590
(ลาน ลบ. ม.)

อนาคตท่ี
1

อนาคตท่ี
2

การเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําฝน (%) รายทศวรรษของกลุมน้ําภาคใตตะวันตก (ตอนบน)
กปภ.สาขาระนอง ตะก่ัวปา พังงา ทายเหมือง กระบ่ี อาวลึก และคลองทอม

การเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําฝน (%) รายทศวรรษของกลุมน้ําภาคใตตะวันตก (ตอนบน)
กปภ.สาขาระนอง ตะก่ัวปา พังงา ทายเหมือง กระบ่ี อาวลึก และคลองทอม

ความตองการน้ํา
ปจจุบัน พ.ศ. 2560

(ลาน ลบ. ม.)

การเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําฝน (%)รายทศวรรษของกลุมน้ําภาคใต
ตะวันตก (ตอนลาง) กปภ.สาขาหวยยอด ตรัง กันดัง ละงู และสตูล

การเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําฝน (%)รายทศวรรษของกลุมน้ําภาคใต
ตะวันตก (ตอนลาง) กปภ.สาขาหวยยอด ตรัง กันดัง ละงู และสตูล

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต
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เกณฑ�การพ�จารณาความเสี่ยงของการประปา
การใหบริการประปาแตละสาขาเผชิญความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา

ดานการทองเท่ียวไมเทากัน โดยสามารถแบงความเส่ียงไดตามเกณฑดังน้ี

ประปาความเส่ียงสูงมาก

ประปาความเส่ียงสูง

ประปาความเส่ียงปานกลาง

ประปาความเส่ียงต่ํา

การลดลงของปริมาณน้ําทา
ในชวงฝนนอย

ความตองการใชน้ําประปา
เพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด

ระดับน้ําในแหลงน้ําดิบเคย
ลดต่ําถึงระดับวิกฤติ

50%

50%
26-50%

26-50%
26-50%

26-50%

ความเสี่ยงในอนาคตของการประปาในพ�้นที่กลุ�มจังหวัดชายฝ��งอันดามัน
การประปาแตละแหงมีความเส่ียงมาก-นอยแตกตางกันออกไป 

ตามเกณฑท่ีใชพิจารณาในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน

ชวงทศวรรษท่ี 

พ.ศ. 2590
ชวงทศวรรษท่ี 

พ.ศ. 2600

ระนอง

อ.ตะก่ัวปา
พังงา 

อ.ทายเหมือง

กระบ่ี 
อ.อาวลึก

ตรัง

อ.คลองทอม

สตูล

อ.หวยยอด

อ.กันตัง
อ.ยานตาขาว

อ.ละงู

ระนอง

อ.ตะก่ัวปา
พังงา 

อ.ทายเหมือง

กระบ่ี 

อ.อาวลึก

ตรัง

อ.คลองทอม

สตูล

อ.หวยยอด

อ.กันตัง
อ.ยานตาขาว

อ.ละงู

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงตํ่า



แนวทางการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการประปา
ในพ�้นที่กลุ�มจังหวัดชายฝ��งอันดามัน

ระยะส้ัน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจายน้ําเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมรายไดใหแกการประปา เน่ืองจาก
มีการสูญเสียน้ําในระบบทอจายน้ําสูงโดยในหลายพ้ืนท่ีมีอัตราการสูญเสียสูงถึง 50%

สามารถดําเนินการไดเลย แตตองไดรับความรวมมือจากฝายอ่ืนๆ

กําหนดใหผูใชน้ํารายใหญ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน มีการสํารองน้ําประปา
ใหเพียงพอตอการใชน้ําโดยประหยัดในระยะเวลาหน่ึง เชน ไมนอยกวา 3-5 วัน

รณรงคใหผูใชน้ํารายยอยท่ัวไปมีการสํารองน้ําไวในครัวเรือนใหเพียงพอตอการใชน้ํา
โดยประหยัดในระยะเวลาหน่ึง เชน ไมนอยกวา 2-3 วัน

ดําเนินการหาแหลงน้ําสํารอง โดยพิจารณาหาแหลงน้ําท่ีมีขนาดและปริมาณเพียงพอ
กับความตองการใชน้ําท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทาง
การเก็บกักน้ําไวใชขามฤดูกาล

สรางถังเก็บน้ําขนาดใหญ ณ โรงผลิตน้ําประปาเพ่ือสํารองน้ําประปารอจาย เพ่ือให
สามารถใหบริการน้ําประปาไดอยางตอเน่ืองแมจะตองลดกําลังการผลิตลงในบางชวง
ท่ีระดับน้ําในแหลงน้ําดิบลดระดับลงจนถึงจุดวิกฤติ

ขอมูลเพ่ิมเติม (QR)

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
(Risk based National Adaptation Plan Project: Risk-NAP)
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)
Email: giz-thailand@giz.de Tel: 02-298-6588 | www.thai-german-cooperation.info

กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
E-mail: ccmcpolicy@onep.go.th Tel: 02-265-6692 | www.climate.onep.go.th

สามารถดําเนินการไดเลยและมีประโยชนชัดเจนในปจจุบัน

ระยะกลาง 

มาตรการมีความซับซอน ยังไมมีความจําเปนเรงดวน ตองการการลงทุนสูง
จึงตองศึกษาความเปนไปไดท่ีชัดเจน

ระยะยาว 


