
สถานะความรู้และศักยภาพการวจัิยด้านน า้ 
ที่เกีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ของนานาชาติและประเทศไทย 

ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประชมุเชิงปฏิบตัิการ 

การจดัท าแผนท่ีน าทางการวิจยัประเด็นวิจยัยทุธศาสตร์  
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ น า้ ท่ีดิน และการจดัการสิ่งแวดล้อม 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2557 

 

 



Scope of Research 

Physical Boundary 

Surface water (River, Canal, etc) 

Marine water and estuary  

Groundwater 

Local, Regional, Global  

Transboundary Issue 

 



Scope of Research 

Type of usages 

Direct uses  

Drinking, Industry, Agriculture, Recreation  

 Indirect uses such as resources in water  

Energy, Fishery, Service, etc 

Wastewater  

Point sources vs Non-point-source 

 



Scope of Methodology 

 Technology Advancement 

 Treatment  & Remediation                                          

(Physical, Chemical, Biological) 

 Modeling & Forecasting 

 GIS, Decision making support system 

 Indicators/Criteria/Analytical Method 

 Appropriate Technology 

 

 



Scope of Methodology 

 Management Tools 

 Command and Control (Law and Enforcement) 

 Economic based (Incentive-based) 

 Voluntary 

 Planning and Policy Making 

 Monitoring and Assessment 

 Cross Cutting Issues/Interdisciplinary 

 

 



การสนับสนุนจาก สกว. 

• ระหวา่งปี 2538-2555 งานวิจยัท่ีสนบัสนนุด้านการจดัการสิง่แวดล้อม               
มี 58 โครงการ 
• การศกึษาทางกฎหมายและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  

• การจดัตัง้เครือข่าย – พฒันาบทบาทภาคอตุสาหกรรม องค์กรสว่นท้องถ่ิน 
• การพฒันาดชันีสิ่งแวดล้อม  

• การพฒันาฐานข้อมลู LCA 

• การพฒันาเทคโนโลยีสะอาด 

• การวิเคราะห์ประเมินประสทิธิภาพ 



Policy Gap 

• เป้าหมายการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรและคณุภาพสิง่แวดล้อม        
ท่ีชดัเจนในระดบัประเทศและท้องถ่ิน 

• หลกัเกณฑ์ในการแบง่ปันและใช้ทรัพยากร และหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ดแูลจดัการมลพิษที่เกิดขึน้จากต้นทางสูป่ลายทางตามภาระท่ีแท้จริง 

• นโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และสร้างโอกาสทางการเพิ่มมลูค่า มากกวา่
การตามแก้ไขปัญหา 

• แนวทางและมาตรการสง่เสริมในการพฒันาจิตส านึกของการรักษา
ทรัพยากรของสว่นรวม  

• การสร้างวฒันธรรมเก่ียวกบัการดแูลและ                                       
ปกป้องสมบตัิสาธารณะ   

 



Knowledge Gap 

• ข้อมลูความรู้ในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
และคณุภาพน า้ และผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลวตัร และมีความแปรปรวน 

• แนวทางการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปใช้ และพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีความล า้
สมยัให้เหมาะสมกบัปัญหาท่ีซบัซ้อนมากขึน้ รวมถึงการเลือกใช้ให้เหมาะกบั
บริบทตา่งๆกนั 

• การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ท่ีซบัซ้อน 
ไปสูก่ารเตรียมพร้อมในการปรับตวัรับมือกบัสถานการณ์คณุภาพสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ รวมถงึการบริหารจดัการความเสี่ยงได้ ในระดบัประชาชน 

• ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการจดัการอยา่ง
เหมาะสมกบัเป้าหมาย การติดตามการแก้ไขปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 



Themes งานวจิัยด้านน า้และการจัดการส่ิงแวดล้อม  

 Urbanization 

 Disaster/Emergency Preparedness 

 Law and Regulation 

 Public Health & Risk assessment 

 Analytical Method 

 Polluter Pay Principle, Water and Wastewater Pricing  

 Decision Support System (Database & Application) 

 
 



ศักยภาพงานวจิัยด้านน ้า 

 Urbanization/Disaster 

 Water security 

 Efficiency – energy and resource utilization 

 Emergency Response 

 Cost-benefits  

 Sustainable Development 

 Balance of Economic, Environment, Social Welfare 

 Valuation, Resource allocation 

 



ศักยภาพงานวจิัยด้านน ้า 

 Emerging Pollutants & Existing Pollution 

pharmaceuticals and personal care products 

hormones and steroids 

 industrial compounds/by-products 

 engineered nano-materials 

 Etc 

 Monitoring? Public Health Impact/Risk? 
Regulation/Standard? Cost-benefit? 

 

 



THANK YOU 



สถานะความรู้ 

• ขอบเขตประเดน็ปัญหา 
• เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
• ศาสตร์เฉพาะทาง 
• การน าองคค์วามรู้ไปใชร้วมกบัศาสตร์อ่ืนๆ อยา่ง

บูรณาการ 


