การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของการใหบร�การนํ้าประปา
ในพ�้นที่กลุมจังหวัดชายฝงอันดามัน
จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันประกอบดวย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และสตูล โดยเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดชายฝงอันดามัน ขึ้นอยูกับการทองเที่ยวและ
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีการใชนํ้าสูง
การทองเที่ยวในพื้นที่อันดามันมีแนวโนมเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ มีความตองการนํ้าและ
การพึ่งพาระบบนํ้าประปามากขึ้น โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเที่ยว (เดือนตุลาคม มีนาคม) ซึ่งตรงกับชวงเวลาที่มีฝนตกนอย
พื้นที่กลุมจังหวัดชายฝงทะเลอันดามันเปนพื้นที่ที่ชวงฤดูฝนมีฝนมาก แตดวยสภาพ
ภูมิประเทศ ทําใหไมสามารถกักเก็บนํ้าไวใชขามฤดูกาลได ทําใหมีปญหาในฤดูแลงที่
ฝนทิ้งชวง
ภาวะกดดันจากสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทําใหตอ ง
วางแผนพัฒนาและจัดหานํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่ใหมีความมั่นคง
และมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ การพัฒนา
เศรษฐกิจและระบบประปา
ในอดีต – ปจจ�บัน

นักทองเทีย่ วเขามาทองเทีย่ วในพืน้ ที่ เปนจํานวนมาก
ความต อ งการนํ้ า ใช นํ้ า เพิ่ ม ขึ้ น บางป อ าจเกิ ด
สถานการณขาดแคลนนํ้าในพื้นที่
แหลง นํ้าดิบบางแหง อยูใ นสถานะเต็ม ศักยภาพ
ที่จะใหนํ้าเพื่อผลิตนํ้าประปา ทําใหไมสามารถ
ผลิตเพิ่มเติมได เชน นํ้าตกบางอีและขุมเหมือง
โคกเคียน นํ้าตกโตน คลองบางหลุน ฝายคลอง
กะลาเส คลองหละ คลองชลประทานดุสน เปนตน
ภาวะกดดั น จากสภาพอากาศแปรปรวนนั้ น
เกิดจากการกระจายตัวของฝน ในชวงป โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ฝนทิ้ ง ช ว งในฤดู แ ล ง ทํ า ให ก ารประปา
บางสาขา บางปประสบกับภาวะขาดแคลนนํ้าดิบ
ในชวงฤดูแลง (เดือนมกราคม - พฤษภาคม)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก 2 แบบจําลองภูมิอากาศ
ภายใต 3 เง�่อนไข (A1B, RCP 4.5, RCP 8.5)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝน (%) รายทศวรรษของกลุมนํ้าภาคใตตะวันตก (ตอนบน)
กปภ.สาขาระนอง ตะกั่วปา พังงา ทายเหมือง กระบี่ อาวลึก และคลองทอม
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ในป พ.ศ. 2590 พ�้นที่กลุมจังหวัดอันดามันมีแนวโนมที่จะมีปร�มาณฝนลดลง โดยเฉพาะชวงฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งเปนชวงเวลาที่มีฝนตกในพ�้นที่นอยในปจจ�บัน ซึ่งสงผลตอปร�มาณนํ้าทาที่นํามาผลิตนํ้าประปา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝน (%) รายทศวรรษของกลุมนํ้าภาคใตตะวันตก (ตอนบน)
กปภ.สาขาระนอง ตะกั่วปา พังงา ทายเหมือง กระบี่ อาวลึก และคลองทอม
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นอกจากนี้ ภายใตแบบจําลองทั้ง 3 เง�่อนไข พ�้นที่กลุมจังหวัดอันดามันแนวโนมอ�ณหภูมิ
สูงข�้นเล็กนอยตลอดป ซึ่งสงผลใหเกิดการระเหยและสูญเสียนํ้ามากข�้น
ECHAM A1B

MPI RCP 45

MPI RCP 85

ภาพฉายอนาคตของความตองการนํ้าประปา จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรพ�้นที่
และจํานวนนักทองเที่ยวจากนโยบายสงเสร�มการทองเที่ยว
การเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวในกลุมจังหวัดชายฝงอันดามัน สามารถคาดการณเปนอนาคต 2 แบบ
อนาคตแบบที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวมีการเติบโตตามปกติ
อนาคตแบบที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากกวาปกติ เนื่องจากนโยบายสนับสนุน
การทองเที่ยว และการกระจายตัวของนักทองเที่ยวจากเมืองหลักไปเมืองรอง
(ระนอง ตรัง และสตูล)
จังหวัด

ความตองการนํ้า
ปจจุบัน พ.ศ. 2560
(ลาน ลบ. ม.)

ความตองการนํ้า ใน พ.ศ. 2590
(ลาน ลบ. ม.)
อนาคตที่
1

ระนอง
พังงา
กระบี่
ตรัง
สตูล
= 1 ลาน ลบ.ม.

อนาคตที่
2

เกณฑการพ�จารณาความเสี่ยงของการประปา

การใหบริการประปาแตละสาขาเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวไมเทากัน โดยสามารถแบงความเสี่ยงไดตามเกณฑดังนี้
การลดลงของปริมาณนํ้าทา
ในชวงฝนนอย

ประปาความเสี่ยงสูงมาก

ความตองการใชนํ้าประปา
เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด

ระดับนํ้าในแหลงนํ้าดิบเคย
ลดตํ่าถึงระดับวิกฤติ

50%

ประปาความเสี่ยงปานกลาง

50%
26-50%
26-50%
26-50%

ประปาความเสี่ยงตํ่า

26-50%

ประปาความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงในอนาคตของการประปาในพ�้นที่กลุมจังหวัดชายฝงอันดามัน
การประปาแตละแหงมีความเสี่ยงมาก-นอยแตกตางกันออกไป
ตามเกณฑที่ใชพิจารณาในชวงเวลาที่แตกตางกัน
ชวงทศวรรษที่

ชวงทศวรรษที่

พ.ศ. 2590

พ.ศ. 2600

ระนอง

พังงา
กระบี่
ตรัง
สตูล

ระนอง

อ.ตะกั่วปา
อ.ทายเหมือง
อ.อาวลึก
อ.คลองทอม
อ.หวยยอด
อ.กันตัง
อ.ยานตาขาว

กระบี่

อ.คลองทอม
อ.หวยยอด
อ.กันตัง
อ.ยานตาขาว

ตรัง
สตูล

อ.ละงู

เสี่ยงสูงมาก

อ.ตะกั่วปา
อ.ทายเหมือง
อ.อาวลึก

พังงา

เสี่ยงสูง

เสี่ยงปานกลาง

อ.ละงู

เสี่ยงตํ่า

แนวทางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการประปา
ในพ�้นที่กลุมจังหวัดชายฝงอันดามัน
ระยะสั้น

สามารถดําเนินการไดเลยและมีประโยชนชัดเจนในปจจุบัน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจายนํ้าเพื่อลดตนทุนและเพิ่มรายไดใหแกการประปา เนื่องจาก
มีการสูญเสียนํ้าในระบบทอจายนํ้าสูงโดยในหลายพื้นที่มีอัตราการสูญเสียสูงถึง 50%

ระยะกลาง สามารถดําเนินการไดเลย แตตองไดรับความรวมมือจากฝายอื่นๆ
กําหนดใหผูใชนํ้ารายใหญ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน มีการสํารองนํ้าประปา
ใหเพียงพอตอการใชนํ้าโดยประหยัดในระยะเวลาหนึ่ง เชน ไมนอยกวา 3-5 วัน
รณรงคใหผูใชนํ้ารายยอยทั่วไปมีการสํารองนํ้าไวในครัวเรือนใหเพียงพอตอการใชนํ้า
โดยประหยัดในระยะเวลาหนึ่ง เชน ไมนอยกวา 2-3 วัน
ดําเนินการหาแหลงนํ้าสํารอง โดยพิจารณาหาแหลงนํ้าที่มีขนาดและปริมาณเพียงพอ
กับความตองการใชนํ้าที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทาง
การเก็บกักนํ้าไวใชขามฤดูกาล

ระยะยาว

มาตรการมีความซับซอน ยังไมมีความจําเปนเรงดวน ตองการการลงทุนสูง
จึงตองศึกษาความเปนไปไดที่ชัดเจน
สรางถังเก็บนํ้าขนาดใหญ ณ โรงผลิตนํ้าประปาเพื่อสํารองนํ้าประปารอจาย เพื่อให
สามารถใหบริการนํ้าประปาไดอยางตอเนื่องแมจะตองลดกําลังการผลิตลงในบางชวง
ที่ระดับนํ้าในแหลงนํ้าดิบลดระดับลงจนถึงจุดวิกฤติ

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
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