
สถานะภาพและปัญหาเกีย่วกับทรัพยากรน า้
และสังคม และทางเลือกในการแก้ไข 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
๖ พฤศจิกายน ๖๓
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หัวข้อน าเสนอ

• ตอนท่ี ๑  ภยัพิบติั (น ้ าท่วม น ้าแลง้)ในสากล
• ตอนท่ี ๒  ภยัพิบติั(น ้ าท่วม น ้าแลง้) ในไทย
• ตอนท่ี ๓  น ้ าเสีย
• ตอนท่ี  ๔   ปนเป้ือน
• ตอนท่ี ๕   งานวิจยัช่วยอะไรไดบ้า้ง
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ตอนท่ี ๑  น า้ท่วม

• Clip 01-1  ฟูคูชิม่า
https://www.youtube.com/watch?v=oWzdgBNfhQU

• Clip 01-2  น ้าท่วมญ่ีปุ่น
https://www.youtube.com/watch?v=XTpg6cVG4aE
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Observed trend in cost of flooding
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Figure 1. Relative number of hydrological and geophysical events 1980-2012. Base: 
value of trend lines for absolute numbers in 1980. Source: Munich Re 
NatCatSERVICE, June 2013.



Flood tendency
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ญีปุ่่น  Fukushima (2554)
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อินโดนีเซีย  (Ache, 2556) 
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ความสูญเสียจากภัยพิบัติด้านน า้ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค
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ความสูญเสียรายปี (แบบฉับพลนั และรวม)
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พืน้ท่ีท่วมหลกั
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copyright @ 2010
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Quiz 1
1 ความเสียหายจากพิบติัภยัจากสาเหตุใดส่งผลเสียหายมากกวา่กนั
ก)ภยัจากอุทก   ข) ภยัจากภูมิศาสตร์  ค) ภยัจากอุตุ  ง) ภยัจากสภาพอากาศ

2 ภูมิภาคใดไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด
ก) ประเทศเกาะ ข) อฟัริกา  ค) เอเชีย  ง) ยโุรป

3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภยัทางน ้าใดส่งผลเสียหายมากท่ีสุด
ก)  จึนามิ  ข) น ้าท่วม  ค)  แผน่ดินไหว  ง) น ้าแลง้

4 ประเทศไหนประสบภยัพิบติั (โดยรวม) มากท่ีสุด
ก) ประเทศญ่ีปุ่น  ข) ประเทศจีน  ค) อินเดีย  ง) อินโดนิเซีย

5 พื้นท่ีท่วมหลกัในเอเชียแปซิฟิค
ก) แม่น ้าสินธุ   ข) แม่น ้าคงคา  ค) แม่น ้าเหลือง  ง) ถูกทุกขอ้
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ตอนท่ี ๒  ภัยพิบัติทางน า้ของไทย

• คลิป 02  น ้าท่วม ๕๔  (กรณี เทศบาลปากเกร็ด)
https://www.youtube.com/watch?v=Q_4qL1V9iZU
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น ้าท่วมใหญ่ 2554
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ดินถล่ม  (น า้ก้อ2544, บ่อเกลือ(น่าน))
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การจัดการน า้ในภาวะน า้แล้ง
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copyright @ 2010
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สาเหต ุและแนวคิดทางแก้
• ธรรมชาติ (เดิม การเปล่ียนแปลง)
• มนุษย ์(เศรษฐกิจ สงัคม การใชท้รัพยากร)
• แหล่งรับ (ความเป็นเมือง การเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ี)

• การจดัการ (hard, soft (กฎ กติกา กลไก กม))
• การรับมือ (การรับรู้ การเตือนภยั ความสามารถการรับมือ)

แนวคิดในการแกปั้ญหา : พอเพียง (มีภูมิ, ใชปั้ญญา, พอประมาณ)
ลดความเสียหาย  (DRR, Sendai 2015), อยูก่บัน ้า  (live with water, EU)

ฟ้ืนตวั (resilience (COP2015), SDG(2030))

24



25 กันยายน 2558 25www.nesdb.go.th

บริบทการเปลี่ยนแปลง อนาคต 

บริบท
ภายนอก

เงื่อนไข
เศรษฐกิจโลก

การเข้าสู่สังคมสงู
วัยของโลก

เทคโนโลย/ี
นวัตกรรมที่

เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

วาระการพัฒนา
ของโลกภายหลัง 

ค.ศ. 2015

•การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
•การแข่งขันในตลาดการค้าโลก
•การเปิดเสรี
•ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

องค์การสหประชาชาติประเมิน
สถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรโลก

•ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
•ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น

•รูปแบบการผลิตและการค้า
•ภาคบริการต้องปรับตัวให้ทันตอ่
การเปลี่ยนแปลง
•รูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ท างาน และความสัมพันธ์ของคน
ในสังคม ตลอดจนความซับซ้อน
ของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา

การจัดท าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
ในช่วงเวลา 15 ปี



Future Floods Trend due to CC (Tachikawa)
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การพฒันาเศรษฐกิจของไทยจากอดีตถึงปัจจบุนั
GDP gr, %

ทศวรรษแห่งการเติบโต
Eastern Seaboard
2531 GDP gr = 13.3 %

วิกฤตการเมือง 2557 
GDP gr = 1.0 %

มหาอุทกภัย 2554
GDP gr = 0.8 %

วิกฤตซับไพรม์ 2552 
GDP gr = -0.7 %

วิกฤตต้มย ากุ้ง 2541 
GDP gr = -7.6 %

วิกฤตโควิท 19
GDP gr = -12.5 %*

ทีม่า: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ * ธนาคารแห่งประเทศไทย 2563 Q2 (ขอ้มลูเมือ่ 31 ก.ค. 2563)

ประเดน็ส าคญัด้านน ้า
1. ภยัพิบติัทางน ้า เช่น อทุกภยั 2554 ภยัแล้งต้นปี 2563 เป็นตวัฉุดการพฒันา หากจดัการความเส่ียงไม่ดี ประเทศไทยไม่โต
2. น ้าเพ่ือการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ เช่น eastern seaboard ในอดีต และ EEC ในอนาคต ต้องการการจดัการเพ่ือบตูการพฒันา
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Task in Eastern polders



นครปากเกร็ด .........โมเดล

สถานการณท่ี์ควบคมุได ้ ระดบัน า้ ๓-๓.๘๐ เมตร รทก.
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Quiz 2
6) ภยัพิบติัทางน ้าของไทย ท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ยอะไรบา้ง
ก) น ้าท่วม  ข)  น ้ าเสีย  ค)  แผน่ดินทรุด  ง)  ทั้งหมด

7) สาเหตุของการเกิดพิบติัภยั
ก)  ธรรมชาติ   ข) มนุษย ์ ค) การจดัการ  ง)  ทั้งหมด

8) ผลกระทบจากภยัพิบติัทางน ้าต่อเศรษฐกิจและสงัคม
ก) การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง  ข) น ้าท่วมบ่อยข้ึน   ค) น ้าแลง้ลดลง  ง) ทั้งหมด

9) การแกไ้ขเชิงโครงสร้าง (hard) มีอะไรบา้ง
ก) จดัองคก์ร  ข)  คนักนัน ้าท่วม ค) ระบบเตือนภยั ง) ทั้งหมด

10) การแกไ้ขโดยไม่ใชโ้ครงสร้าง (soft) มีอะไรบา้ง
ก) เปล่ียนท่อระบายน ้า  ข) สร้างสถานีสูบน ้า  ค) ชุมชนซอ้มรับมือ  ง)  ทั้งหมด
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ตอนท่ี ๓  มลพิษทางน า้

31

https://sites.google.com/site/wichakarxnuraks/mlphis-na

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER056/GENERAL/DATA

0000/00000333.PDF

https://sites.google.com/site/wichakarxnuraks/mlphis-na
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หัวข้อหลกั
• ความหมาย (น ้ าเน่าเสีย น ้ าเป็นพิษ น ้ ามีเช้ือโรค น ้าขุ่นขน้ น ้ าร้อน 

น ้ากร่อย น ้ ามีคราบน ้ามนั)
• แหล่งก าเนิด (อุตสาหกรรม ชุมชน เกษตร ปศุสตัว ์เหมืองแร่ การ

คมนาคมทางน ้า)
• ผลกระทบ (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข การ

ประมง ความสวยงาน เหตุร าคาญ)
• แนวทางป้องกนั (ลดท่ีแหล่งก าเนิด สงัคม กม เฝ้าระวงั)
• วิธีบ าบดั (กายภาพ เคมี ชีวภาพ)
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สภาพคุณภาพน า้ในล าน า้หลกั
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สภาพคุณภาพน า้ผิวดิน ในล าน า้หลกั
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สภาพคุณภาพน า้บาดาล
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
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Quiz 3
11) มลพิษทางน ้าหมายถึงอะไร
ก) น ้ากร่อย   ข)  น ้ าข้ึนน ้าลง  ค) น ้าจืด  ง) ทั้งหมด

12) แหล่งก าหนดหลกัของมลพิษทางน ้า
ก) อุตสาหกรรม  ข) ชุมชน  ค) ปศุสตัว ์ ง) ทั้งหมด

13) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากมลพิษทางน ้า
ก) สุขภาพ  ข) ปลูกขา้วไม่ได ้ ค) อุปโภค บริโภค  ง) ทั้งหมด

14) คุณภาพน ้าผวิดินของไทยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัใด
ก) ดี    ข) พอใช ้ ค) เส่ือมโทรม  ง) เส่ือมโทรมมาก

15) คุณภาพน ้าใตดิ้นของไทย ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาอะไร
ก)  มีน ้ามนัปน   ข)  มีมลพิษอุตสาหกรรม  ค) น ้าเคม็    ง) ทั้งหมด
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ตอนที ่๔ การปนเป้ือน
 เกดิเหตุลักลอบฝังกลบสารเคมีจาก
บริษัทเอกชนแหง่หน่ึงเมื่อปี พ.ศ. 2547 บริเวณจ.
นครราชสีมา

 มีการด าเนินการปาดหน้าดนิออกไปก าจัด
ประมาณ 1-2 เมตร ตามระดับการปนเป้ือน และ
น าดนิใหม่มาถมทบัประมาณ 1 เมตร

 กรมทีเ่กีย่วข้อง เข้ามาตดิตัง้บ่อสังเกตการณ์
และตรวจสอบสารอินทรียร์ะเหยในดนิและน า้
ใต้ดนิพบสารจ าพวก TCE และ Benzene เกนิ
ระดับมาตรฐาน
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พืน้ทีศึ่กษา

ระดับ 2

ระดับ 1

จุดทิง้สารปนเป้ือน
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การเจาะบ่อสังเกตการณ์ใหม่ (open hole; 12 บ่อ)
 ส ารวจธรณีฟิสิกสใ์ต้ดนิ
 ทดสอบคุณสมบัตทิางชลศาสตร ์(T, K)  ตดิตามระดับและคุณภาพน ้าใต้ดนิ
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หนิทรายแปง้ สีเขียวเขม้
Siltstone: dark green

ภาคตัดขวางแสดงธรณีฟิสิกส์ใต้ดิน

TV log 10 บ่อ

Caliper log 12 บ่อ

PZ01
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ขอบเขตและปริมาณสารปนเป้ือน

มิ.ย. 50 : 300,000 m2

ก.พ.50 : 260,000 m2

Benzene: 14,170 kg.

TCE      : 235,218 kg.
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แผนทีค่วามเส่ียง ปีที ่10

บ่อบาดาล

ระดับความเสี่ยง
ระดับที ่1
ระดับที ่2
ระดับที ่3
ระดับที ่4
ระดับที ่5
ระดับที ่6

พืน้ทีท่ิง้สารปนเป้ือน

5 10

5

10
Y

x

A02 พชืไร่ (องุ่น, ข้าวโพด)

A04 ไม้ผล (น้อยหน่า)

A07 ทุ่งหญ้า, เลีย้งสัตว์

U02 ทีอ่ยู่อาศัย

U03 สถานทีร่าชการ

U05 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

M01 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ

M03 พืน้ทีเ่หมืองแร่ บ่อขุด

F03 พืน้ทีป่่า



เทคโนโลยฟ้ืีนฟูพ้ืนท่ีปนเป้ือนโดยพืชสีเขียว
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เหตกุารณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
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โรงขยะเชือ้เพลิง RDF
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https://www.dailymotion.com/video/x7vk4q1
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Quiz 4
16) การปนเป้ือนน ้าใตดิ้น มีสาเหตุมาจากอะไร
ก) น ้ามนัหก   ข) สารเคมีหก   ค) น ้าท้ิงจากโรงงาน  ง) ทั้งหมด

17) การส ารวจหาแหล่งและขนาดการปนเป้ือนท าอยา่งไร
ก)  ใชเ้ทคนิคธรณีฟิสิคส์ ข) การเจาะบ่อ  ค) การเกบ็ตย.น ้า ง) ทั้งหมด

18) ผลกระทบท่ีเกิด
ก) ต่อสุขภาพ  ข) ต่อโรงงาน  ค) ต่อการคมนาคม  ง) ทั้งหมด

19) ทางแกไ้ขต่อการปนเป้ือน
ก) ออก กม   ข)  จบักมุผูก้ระท าความผดิ  ค) ใชเ้ป็นพลงังาน  ง) ทั้งหมด

20) ทางป้องกนั
ก)  สร้างจิตส านึก   ข) สร้างโรงไฟฟ้า  ค) สร้างโรงก าจดัขยะ ง) ทั้งหมด
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ตอนท่ี ๕  งานวิจัยช่วยอะไรได้บ้าง 

• คลิป 05-1 ป่าน่าน (sandbox)
https://www.youtube.com/watch?v=DUYkwlFeBwM

• คลิป 05-2 ชุมชน ระยอง
https://www.youtube.com/watch?v=tBaGG5jr_dw 
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การลดของพืน้ท่ีป่าในลุ่มน า้น่าน 
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ต้นน า้แม่น า้น่าน
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สภาพป่ารอบข้าง (พร้อมป่าเมี่ยง)
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สภาพน า้ในหน้าแล้ง ในพืน้ท่ีมป่ีาปกคลมุ
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การท าวิจัยในพืน้ท่ี (เพ่ือหาความสัมพันธ์น า้กับป่า)
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copyright @ 2010

บทบาทปริมาณน า้ท่าจากการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีป่า
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copyright @ 2010

บทบาทของลุ่มน า้น่านต่อน า้ในภาคกลาง 
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
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copyright @ 2010

สมดลุน า้ของลุ่มน า้น่าน กับภาคกลาง
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copyright @ 2010

ผลท่ีได้
• ความสมัพนัธ์พื้นท่ีป่ากบัปริมาณ และลกัษณะของน ้าท่า
• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ผลกระทบต่อน ้าท่วมและน ้าใชต่้อภาคกลาง
ทางแกไ้ข (ระยะยาว)
• การแกไ้ขปัญหาดว้ยการปลูกป่า
• การส่งเสริมรายได้
• สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่กบัพื้นท่ี

ใหก้ลบัมองภยัพิบติัดา้นน ้า ในเขตเมือง และบทบาทของเรา  (????)
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copyright @ 2010

ภาวะแล้งระยอง 2548

60







การแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีตนเอง



64

ประปาบา้นกน้หนอง

ประปาบา้นหนองพญา

อ่างเก็บน า้หว้ยมะเฟือง

ประปาบา้นยายดา

ประปาบา้นชากลาว

ประปาหนองใหญ่

สวนปาหนนั

สวนยายดา

สวนเกษตรผสมผสาน

โครงการระบบส่งน า้ด้วยท่อหนองท่ากะสาว-ห้วย
มะเฟือง

ผลของการเข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารท าใหอ้บต. เกดิความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
มากขึน้ และเล็งเหน็สภาพปัญหาของต าบลตะพงอย่างแทจ้ริง จงึท าใหต้ าบลตะพงไดรั้บ

งบประมาณภายใต้แผนปฏบิัตกิาร ไทยเข้มแข็ง จ านวนเงนิ 50 ล้านบาท  ปี 2553



ชุมชน



แนะน าแผนงานวจิยัเขม็มุ่งดา้นการจดัการน ้า (วช-สกสว.)
https://www.youtube.com/watch?v=mLNk2qgk7hs



copyright @ 2010

สรุป และค าถาม

• ภยัพิบติัดา้นน ้าของโลก
• ภยัพิบติัดา้นน ้าของไทย (น ้ าท่วม น ้าแลง้ ดินถล่ม น ้าเสีย ปนเป้ือน)
• สาเหตุและการแกไ้ข
• ตวัอยา่งบทบาทของป่าในลุ่มน ้าน่าน
• ทางออกท่ีส าคญั   ชุมชนแขง็แรง  ปรับแนวคิด  ปรับกติกา ใหใ้ชไ้ด้

วางแผนเหมาะสม เพิ่ม-สร้างความรู้ดว้ยเครือข่าย
• บทบาทของเราในการช่วยบรรเทาปัญหาภยัพิบติัดา้นน ้าไดอ้ยา่งไร
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copyright @ 2010

Quiz 5
21) พื้นท่ีป่าช่วยอะไรต่อการไหลของน ้า
ก) ช่วยชะลอความเร็ว  ข) ช่วยชะลอปริมาณ ค) เกบ็น ้าไว ้ง) ทั้งหมด

22) ภาคกลางพึ่งพาน ้าจากลุ่มน ้าน่านทั้งหมดก่ีเปอร์เซ็นต ์(หนา้แลง้)
ก) 20  ข) 30 ค) 40 ง) 50

23) การเพิ่มพื้นท่ีป่าช่วยอะไรได ้ต่อ ภยัพิบติัดา้นน ้าในภาคกลาง
ก) ลดน ้าท่วม   ข) มีน ้าใชห้นา้ฝน  ค) ลดน ้าเคม็  ง) ทั้งหมด

24) การแกปั้ญหาภยัแลง้โดยชุมชน ท าไดอ้ยา่งไร
ก) ส ารวจแหล่งน ้าในพื้นท่ี  ข) ลดขยะ  ค) สร้างทางระบายน ้า ง) ทั้งหมด

25) เราจะช่วยลดความเสียหายจากภยัพิบติัในพื้นท่ีเราไดอ้ยา่งไรบา้ง
ก) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว   ข)  ลดการท้ิงขยะลงท่อ   ค) กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน  ง) ทั้งหมด
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เอกสารอา้งอิง-1

• กนช  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ ปี 2558-2569

• จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั การจดัท ากรอบการด าเนินงานดา้นการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
แห่งชาติ  รายงานเสนอต่อ สผ และ GIZ   พฤษภาคม 58

• พงศศ์กัดิ ์สทุธินนัท ์ ผลการศกึษาทบทวนรายงาน UNFCC เอกสารประกอบการประชมุเชิงปฏิบตัิการ กรม
ทรพัยากรน า้ 22 กนัยายน 58

• ปิยะธิดา เรอืงรศัมี ผลกระทบต่อตวัแปรทางอทุกวิทยาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เอกสารการประชมุ
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ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการน า้ในพืน้ที่ภาคตะวนัออก รายงานวิจยั 28 กรกฎาคม 2551
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เอกสารประกอบการประชมุเชิงปฏิบตัิการ กรมทรพัยกรน า้ 6 ตลุาคม 58

• มนตร ี บญุพาณิชย ์ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยภายใตผ้ลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏิบตัิการ กรมทรพัยากรน า้ 6 ตลุาคม 58
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Youtube Channel (Sucharit K.)

• WR1 https://youtu.be/qcmFMSTQRlg

• WR2 https://youtu.be/nj9l4nHO35E

• WR3 https://youtu.be/ku7nl4iXisA

• WR4 https://youtu.be/Je0W1MLx5rA

• WR5.1 https://youtu.be/yldSHGUISgk

• WR5.2 https://youtu.be/kjqP_qUZqKY

สง่ค าตอบ quiz ๒๕ ขอ้ ไดท่ี้ sucharit.k@gmail.com
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