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แผนที่น�ำทำงกำรวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศำสตร์
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น�้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม”6  

ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจรญิก้าวหน้าในด้านเศรษฐกจิและสงัคมสงูขึน้จากอดีตท่ีผ่านมา	
ซ่ึงในการพัฒนาประเทศ	 จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน�้า	ที่ดิน	และสิ่งแวดล้อม	ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม	งานวิจัยจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศชี้ให้
เหน็ว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ	ส่งผลโดยตรงต่อทรพัยากรน�า้	ท้ังในด้านปรมิาณน�า้	ต้นทุน	ความ
ต้องการน�้า	และพิบัติภัยจากน�้า	ได้แก่	ภัยแล้ง	น�้าท่วม	และดินถล่ม	การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม	และขาด 
การบรูณาการข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ส่งผลให้เกดิการพงัทลายของหน้าดนิ	และปัญหาน�า้ท่วมใน
พื้นที่เมือง	นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม 
เท่าที่ควร	 ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนโดยตรง	 แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้มีผลงานวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจ�าลองสภาพภูมิอากาศโลก	 ผลกระทบ	 และปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่บ้างพอสมควร	 เนื่องจากประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเรว็	มคีวามจ�าเป็นต้องแข่งขนักบันานาชาต	ิเพือ่ผลกัดนัให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง	
และต้องการข้อมูลที่ทันสมัย	และมีความน่าเชื่อถือเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ	อีกท้ังประเทศยังต้อง 
เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 จ�าเป็นต้องใช้ผลการวิจัยเพื่อเป็นฐานความรู้
ประกอบการก�าหนดมาตรการปรับตัว	 การวางแผนรองรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	และการรองรับต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง	ๆ	นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	พ.ศ.2555-2559	 ได้ก�าหนดให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ต้อง 
ค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาประเทศ	

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	เป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุการสร้างองค์ความรูท้ัง้
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ	 โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส�าหรับการแก้ปัญหาให้แก่
สังคม	และในแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่	ปี	 พ.ศ.2557-2560	ซึ่ง	 สกว.	 ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเป็นกรอบก�ากับการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย	ซึ่งจัดท�าให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ประเทศ	(country	strategy)

เพื่อให้เกิดเป้าหมาย	การให้ทุนวิจัยและก่อให้ผลงานวิจัยที่มีผลลัพธ์และผลกระทบสูงขึ้น	สกว.	จึง
ได้ก�าหนดกรอบ	ประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ	สกว.	(Strategic	Research	Issues:	SRI)	ขึ้นมา	12	
หัวข้อ	และหัวข้อเรื่อง	การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	น�้า	ที่ดิน	และการจัดการสิ่งแวดล้อม	เป็นประเด็นหนึ่ง
ในนั้น	 โดยในเอกสารเล่มนี้	 เป็นการเสนอประเด็นเรื่อง	กำรจัดกำรน�้ำภำยใต้กรอบแบบหลำยมิติ (การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	ที่ดิน	 และสิ่งแวดล้อม)	และเป็นการก�าหนดประเด็นวิจัยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ	ซึ่งจ�าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อให้ทราบถึงประเด็นวิจัย	และเป็นไปตาม
ทิศทางในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง	ๆ	 โดยมีเป้าหมายการวิจัยที่ชัดเจน	สามารถขยายผลไปสู่ฝ่าย

บทน�ำ
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ปฏิบัติ	และมีระยะเวลาที่สามารถด�าเนินการได้ในระยะเวลา	3	ปี	ตลอดจนการเชื่อมโยงประเด็นวิจัยและ
บูรณาการท�างานจากหลายฝ่ายเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	จงึต้องจดัท�ายุทธศาสตร์	เพือ่การก�าหนดประเด็น
วิจัย	ส�าหรับเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติต่อไป

แนวคิดและทิศทำงของกำรจัดท�ำประเด็นวิจัยเชิงยุทธศำสตร์ (SRI) 

รปูที	่1	แสดงกรอบความคดิของกรอบประเดน็การวจิยัเชงิยทุธศาสตร์	(SRI)	โดยเป้าหมายของ	SRI	
คือ	มุ่งไปสู่ยุทธศาสตร์ประเทศ	3	ด้าน	พร้อม	ๆ	กัน	ได้แก่

1.	 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(growth	and	competitiveness)
2.	 การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	(inclusive	growth)
3.	 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(green	growth)
โดยการเช่ือมประสานและผนึกก�าลังทั้ง	 3	ด้าน	 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน	 (sustainable	

growth)	ผ่านการสนับสนุนงานวิจัย	การพัฒนางานวิจัยและระบบการวิจัย	 รวมถึงการน�าผลงานวิจัยไป 
ใช้ประโยชน์โดยมีการบูรณาการการท�างานของ	SRI	 อ่ืน	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงฝ่ายต่าง	 ๆ	และในทุกมิติ	 
ยกตัวอย่างเช่น	SRI3	ในด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	น�้า	ที่ดิน	และการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น	มีการ
เชื่อมโยงกับ	SRI2	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่งคงด้านอาหาร	ซึ่งต้องการน�้าในการปลูกพืชอาหาร	 รวมถึง
ต้องการงานวิจัยและข้อมูลที่ด�าเนินการไปแล้วจากฝ่ายสวัสดิการสาธารณะและฝ่ายอื่น	ๆ	ภายใน	สกว.

รายละเอียดของ	 SRI3	 มีองค์ประกอบ	 3	 ส่วนท่ีส�าคัญ	 ดังน้ี	 ข้อมูลงานวิจัยและผลลัพธ์	 ได้แก่	 
นโยบาย	นวัตกรรม	และการรู้เท่าทัน	 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ประกอบด้วย	 ฐานข้อมูล	 ทีมงานวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้วิจัยและผู้ก�าหนดนโยบายที่ท�างานควบคู่กัน	 ความรู้ใหม่	 นโยบายและนวัตกรรมท่ี 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้	และระบบการจัดการการวิจัยใหม่แบบองค์รวม	(รูปที่	2)

▲ รูปที่ 1	กรอบควำมคิดของกรอบประเด็นกำรวิจัยเชิงยุทธศำสตร์	(SRI)

National strategy 
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Strategic Research 
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Research 
1. Meet the needs 
2. Dynamic 
3. Theme & Sub 
Management 
1. Clear target 
2. 5 year plan 
3. Integration
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Green growth Growth and competitiveness 
Inclusive Growth

SRI.1
SRI.2

SRI.3 SRI.4
SRI.5

SRI.6

D.6
D.3 D.1

D.2 Linkage among 
Division

Linkage among 
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ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของน�้ากับตัวแปรอื่น	ๆ	นั้น	จะเห็นได้ว่า	น�้าเป็นตัวแปรที่ส�าคัญที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 (climate	 change)	 และการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ	-	สังคม	(socio-economic	development)	รวมถึงปัจจัยด้านชีวกายภาพ	(biophysical	factors)	
ในด้านสภาพภมูอิากาศนัน้	น�า้เป็นปัจจยัทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างมากจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
เนื่องจากวัฏจักรของน�้า	 เกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านภูมิอากาศในชั้นบรรยากาศบนผิวดิน	 รวมถึงผืนน�้า 
ยกตัวอย่างเช่น	ปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นทั้งจากปริมาณและรูปแบบฝนหรือ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป	 เนื่องจากภาวะโลกร้อนส�าหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึง 
การด�าเนินอยู่ของปัจจัยด้านชีวกายภาพนั้น	น�้าเป็นปัจจัยน�าเข้า	(input)	ที่ส�าคัญของทุกกิจกรรมหลัก	เช่น	
ความม่ันคงทางด้านอาหาร	 ซึ่งต้องการน�้าเพื่อการเจริญเติบโตของพืชอาหารท่ีส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 หรือ

▲ รูปที่ 2	องค์ประกอบของประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ของ	SRI3
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ด้านสุขภาพของมนุษย์	 ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการกระจายของการแพร่พันธุ ์ของ 
เชื้อโรคที่มาจากยุงที่เกิดเปลี่ยนแปลงจาก
อุณหภูมิหรือปริมาณฝนที่เปลี่ยนไปจาก
ความสัมพันธ์ของน�้าและตัวแปรต่าง	 ๆ	ที่
แสดงในรูปที่	3	จะเห็นได้ว่า	การวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ของน�้า	 การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	การใช้
ที่ดิน	 สิ่งแวดล้อม	 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
อืน่	ๆ 	นัน้	จ�าเป็นต้องอาศยักระบวนการวจิยั
แบบมองภาพรวม	และการวเิคราะห์ตวัแปร
ที่เกี่ยวข้องพร้อม	ๆ	กัน

▲ รูปที่ 3	ควำมสัมพันธ์และควำมเชื่อมโยงของน�้ำกับตัวแปรอื่น	ๆ

ส�าหรับกรอบความคิดเบื้องต้นของ	SRI3	นั้น	สามารถสรุปได้ในรูปท่ี	 4	กล่าวคือ	 เป้าหมายหลัก 
คือ	นโยบายบริหารจัดการน�้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	งานวิจัยที่มุ่งเน้น	3	ด้านหลัก	คือ

1.	 ด้านสถานการณ์ของน�้าในปัจจุบัน	และอนาคตภัยพิบัติทางด้านน�้า	ทั้งน�้าท่วมและน�้าแล้ง	ซึ่ง
ต้องการข้อมูลด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลง

2.	 ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านน�้า	มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการน�้า	การพัฒนาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	(green	development)	เช่น	การผนวกบัญชีน�้าและสิ่งแวดล้อมลงในบัญชีประชาชาติของ
ประเทศ	ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

3.	 ด้านการจัดการน�้าผ่านมาตรการด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ปรับปรุงกฎหมายน�้า	 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	การน�างานวิจัยไปใช้โดยสัมพันธ์กับข้อมูลด้านบริหารจัดการเดิม
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ภำพรวมของประเด็นกำรวิจัยในระดับนำนำชำติ

ในการประชุมระดบันานาชาตทิางด้านน�า้ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา	จะเหน็ว่า	ทัว่โลกให้ความสนใจ
ในเรือ่ง	การพฒันาอย่างย่ังยืน	(sustainable	development)	และการพฒันาสเีขยีว	(green	development)	
โดยมีฐานอยู่ที่ความมั่นคงอย่างบูรณาการของน�้า	อาหาร	และพลังงาน	(nexus	of	water-food-energy)	ซึ่ง
จะส่งผลต่อการออกแบบระบบการเกบ็ข้อมลู	สารสนเทศให้ครอบคลุมและตอบสนองได้มากข้ึน	อกีประเด็น
จะเป็นเรือ่ง	การก�าหนดนโยบายน�า้และธรรมาภิบาล	(water	policy	and	governance)	เพือ่ก�าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาหลังปี	2015	(Water	in	the	post-2015	development		agenda	and	sustainable	development	
goals)	และโยงสูเ่รือ่งการสือ่สารและให้การศกึษากบัสาธารณชน	(public	communication	and	education) 

ท�าให้เกิดประเด็นวิจัยร่วมด้าน	Water	Disaster	Resilience	and	Water	
Security	 ในวงวิชาการในขณะนี้	 รูปที่	 5	 เป็นผลการวิเคราะห์สถานะ
ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศต่าง	ๆ 	ในโลก	โดยใช้แนวคิดของ	Water	
Security	 ในการประเมิน	 ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของสถานภาพการ

จัดการน�้า	และสถานะในแต่ละด้าน	ทั้งหมด	5	ด้าน	(Rural	Water,	
Urban	Water,	Reserve	Water,	Water	Quality,	Water	Disaster)	
ของแต่ละประเทศได้	 ส�าหรับสถำนะควำมมั่นคงด้ำนน�้ำ
ประเทศไทยก็อยู่ในสภำพปำนกลำง โดยมีประเด็นด้ำน 

Water Disaster เป็นประเด็นหลัก และอนำคตจะต้องมี
กำรจัดกำรทั้งด้ำน Supply and Demand ให้สมดุล เพิ่ม
ปริมำณส�ำรองและปรับปรุงระบบส่งน�้ำ (logistic) ให้มำก

และดีขึ้น โดยเฉพำะภำคกลำง

▲ รูปที่ 4 กรอบควำมคิดเบ้ืองต้นของ	SRI3
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จากการศึกษาสถานะความมั่นคงด้านน�้าของประเทศไทยเปรียบเทียบกับโลก	เอเชีย	และอาเซียน	
ดงัแสดงในตารางที	่1	(Sucharit,	et	al.	2014)	พบว่า	ประเทศไทยมกีารใช้น�า้ในภาคเกษตรกรรมต่อจ�านวน
ประชากรสูงสุด	ผลิตภาพจากการใช้น�้าอยู่ในระดับปานกลาง	และสถานะความมั่นคงด้านน�้าโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

▲ รูปที่ 5	สถำนะควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศต่ำง	ๆ	ในโลก	(Sucharit,	et	al.	2014)

Items Elements
World Asia ASEAN

Thailand
Average Ranking Average Ranking Average Ranking

Basic	Water 1.		Fresh	Water	Renewable	(m3/capita) 22,167 79 10,854 15 19,205 8 6,382

2.		Water	Supply	(m3/capita) 84 46 84 9 85 3 98

3.		Sanitation	Water	(m3c) 67 15 70 6 71 2 96

Sufficient	Water	 1.		Water	use	per	Capita	(m3/capita) 511 12 842 9 531 7 1,391

2.		House	Holds	(m3/capita) 84 46 84 9 85 3 98

3.		Agricultural	Water	(m3/capita) 354 159 712 7 424 1 1,322

Water	for	Development 1.		 Irrigation	Area	(%) 19 49 41 30 18 3 25

2.		 Industrial	Water	(m3/capita) 97 68 60 18 49 4 34

3.		Water	for	Energy	(%) 31 89 20 23 14 6 4

4.		Water	for	Fresh	Water 346,734 4 1,241,323 4 582,458 2 1,385,801

Water	Disaster 1.		Flood	Damage	(US$) 3,543,108 3 8,670,092 2 6,002,888 1 41,051,592

2.	 Drought	Damage	(US$) 1,261,531 22 1,896,770 5 239,512 2 424,300

Water	for	Future 1.		Population	Growth	(%) 1.3 137 1.43 38 1.31 10 0.43

2.		Urban	Population	Growth	(%) 63 147 59 30 59 7 42

3.		Water	Footprint	(m3/capita) 1,338 7 1,304 2 1,697 2 2,223

Water	Productivity 1.		GDP	(106 US$) 343,530 29 445,799 7 151,224 2 318,907

2.		Productivity	(US$/	m3	water) 81 132 41.3 132 117.3 6 3.6

3.		Agricultural	Productivity
	 (US$/	m3	water)

392 124 33.8 18 162.5 7 0.32

4.		 Industrial	Productivity	(US$/	m3	water) 169.1 63 69.5 8 121.6 4 51.2

ตารางท่ี 1	สถำนะควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศไทยเปรียบเทียบกับโลก	เอเชีย	และอำเซียน
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ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการวางแผน	และผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้น	 จึงจ�าเป็นจะต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิด	 และวางมาตรการรองรับในลักษณะ	Map	 of	
Solutions	 (Mitigation+Adaptation+Development,	Pathway	 for	Sustainability)	และให้จัดเตรียมท�า
แผนเตรียมการ	 เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 (preparation	 for	actions	 through	 reducing	
and	manage	risk)	แนวโน้มการวางแผนจากนี้ไป	จึงเป็นลักษณะ	Scenario	Base	Planning	และเสนอให้
ตรวจสอบด้วยเทคนิค	Sustainable	Pathway	(ในทุก	Scenario,	Options,	Aspects)	ดังรูปที่	6

ภำพรวมของประเด็นกำรวิจัยในระดับชำติที่ผ่ำนมำ

ในปี	พ.ศ.2539	โดยส�านกังานคณะกรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาติ	ส�านักนายกรฐัมนตร	ีส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 และส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ทบทวนการศึกษา
สถานภาพ	และประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน�้า	ปี	พ.ศ.2539	สรุปประเด็นวิจัยออก
เป็น	2	ประเด็นหลัก	ได้แก่

1.	 การจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าขาดแคลน	
2.	 การจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	
ในปี	พ.ศ.2552	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	(วช.)	(องัสนา	โตกิจกล้า	และคนอืน่	ๆ ,	2552)	

ได้จดัท�าโครงการการศึกษาสถานภาพการวจัิยด้านการจัดการน�า้	เพือ่ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร
จดัการน�า้ในทศิทางทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของประเทศชาตใินภาพรวมได้	นอกจากนี	้ได้ทราบ
ถงึแนวทางการท�าวจิยัเรือ่งน�า้	และสามารถวางแผนการวจัิยเพือ่ตอบประเด็นปัญหาท่ียังไม่มกีารแก้ไข	หรือ
เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้เกิดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

▲ รูปที่ 6	กำรประเมินแนวทำงต่ำง	ๆ	ตำมนโยบำย	(Tjitte	A.	Nauta,	2014.)
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จากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน�้าของหน่วยงานต่าง	 ๆ	พบว่า	 มี 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีท่�างานวจิยัในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.2546-2551	รวมทัง้สิน้	107	หน่วยงาน	
โดยแบ่งเป็น	 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	 จ�านวน	 22	 หน่วยงาน	 มหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 
66	หน่วยงาน	ที่เหลือเป็นสถาบัน	 องค์การ	 เครือข่าย	กลุ่มต่าง	 ๆ	และนักวิจัยอิสระ	 รวมท้ังหมดจ�านวน 
19	 หน่วยงาน	 โดยหน่วยงานที่มีจ�านวนผลงานวิจัยด้านการจัดการน�้ามากท่ีสุด	 คือ	 กรมชลประทาน	 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คิดเป็นร้อยละ	12.72	และ	12.59	ของโครงการวิจัยทั้งหมด	ตามล�าดับ

ส�าหรบัสถานภาพของการวจิยัด้านการบรหิารจดัการน�า้จะมุง่เน้นการวเิคราะห์ในภาพรวม	โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มเรื่องที่ท�าวิจัย	10	กลุ่มเรื่อง	พบว่า	หน่วยงานต่าง	ๆ	ได้ด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
น�้า	จ�านวน	268	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	33.75	ของจ�านวนโครงการทั้งหมด	(794	โครงการ)	รองลงมา	คือ	
การบริหารจัดการน�้าและการจัดการสิ่งแวดล้อม	คิดเป็นร้อยละ	20.78	และ	15.87	ของจ�านวนโครงการ
ทั้งหมด	ตามล�าดับ	แต่กลุ่มเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งที่เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ	 และรัฐบาลได้ทุ่มเท
งบประมาณมหาศาลเพือ่หาวธิกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	กลับพบว่า	มจี�านวนโครงการวจิยัเพยีง
ร้อยละ	8.44	และ	1.76	ของโครงการวิจัยทั้งหมด	ชี้ให้เห็นว่า	โจทย์วิจัยหรือเรื่องที่ท�าการวิจัยไม่สอดคล้อง
กับปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน	ผลการวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	จึงท�าให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

จากการทบทวนรายงาน	“นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	ฉบับที่	8	(พ.ศ.2555-2559)”	
ซึ่งจัดท�าโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์	 เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางใน 
การด�าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่าง	 ๆ	และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอ 
การวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ�าปีตามมติคณะรัฐมนตรี	 โดยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศบนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและยทุธศาสตร์การวจิยัระดบัภมูภิาค	รวมทัง้
ความต้องการของพื้นที่	 และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11 
(พ.ศ.2555-2559)	โดยมีโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	ดังนี้

โจทย์วิจัยที่		1		 การศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน�้า
โจทย์วิจัยที่		2		 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
โจทย์วิจัยที่		3		 การศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
โจทย์วิจัยที่		4		 การวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (2553)	 ได้เสนอรายงาน	 “แผนแม่บทรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก	การผันผวนของราคาพลังงาน	และวิกฤตอาหารของโลก”	
เสนอส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยจากการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรน�้าภายใต้สภาวะภูมิอากาศของโลก	รายงานด้านทรัพยากรน�้าได้แนะน�าว่า	ควรส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาในเรื่องต่อไปนี้	เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัว	ในประเด็นดังต่อไปนี้	

➲	 การพัฒนาเทคนิคการท�านายสภาพอากาศระยะกลาง	(รายฤดู	ปี)	(กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
➲	 การประยุกต์ใช้เทคนิคไอทีและสารสนเทศต่อการเตือนภัย	 (กรมป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภัย และกรมทรัพยำกรน�้ำ) 
➲	 การปรบักฎเกณฑ์การปล่อยน�า้/จดัสรรน�า้/การปลกูพชืให้สอดคล้อง	(กรมชลประทำน และกำร

ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)) 
➲	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าโดยการจัดการอุปสงค์	 (Demand	Sided	Management:	

DSM)	(กรมทรัพยำกรน�้ำ และกรมชลประทำน) (เพื่อปรับประสิทธิภาพการใช้น�้า	และเกิดการ
ใช้น�้าอย่างประหยัด)	

➲	 การจัดท�าฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้ใน
การวางแผนด้านทรัพยากร	 เกษตร	 และเทคโนโลยี	 (กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

➲	 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมตัว	(กระทรวงมหำดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)) 

➲	 การจัดเวทีแลกเปลีย่นข้อมลู	และประสบการณ์ในระดบัต่าง	ๆ 	(มหำวทิยำลยั กรม กอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.))

ในปี	พ.ศ.2557	ศ.ดร.	ชัยยุทธ	ชินณะราศรี	และคณะ	ได้น�าเสนอผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง	การ
ก�าหนดทศิทางของนโยบายและแผนหลกัการบรหิารจดัการน�า้ระดบัประเทศและการวจิยัเพือ่ลดผลกระทบ
จากภยัพบิตั	ิโดยได้รบัทนุอดุหนนุการวจิยัจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิโดยสามารถสรปุเนือ้หา
หลักได้ดังนี้
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แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อบรรเทาภัยพิบัติควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่ต้น	โดยมีการพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างพื้นที่	และประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	4	ส่วนคือ	
(1)	บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าจากทุกภาคส่วน	 (2)	พัฒนาและปรับปรุงองค์กรหลักด้าน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 (3)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรน�้า 
และภัยพิบัติ	และ	(4)	ช่วยเหลือและประกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ	โดยมีรายละเอียดดังรูปที่	7

▲ รูปที่ 7 แนวควำมคิดกำรก�ำหนดทิศทำงของนโยบำยและแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรน�้ำระดับประเทศ

และกำรวิจัยเพื่อลดผลกระทบจำกภัยพิบัติ	(ศ.ดร.ชัยยุทธ	ชินณะรำศรี	และคณะ,	2557)

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ

เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย และ 
แผนแมบทการบริหารจัดการน้ำ โดยยึดหลัก "ความแตกตาง" 
ของแตละลุมน้ำ ผลักดันใหเกิด "ตนแบบ" ในแตละพื้นที่ 
มีการปรับปรุงกลไก บทบาทและหนาที่ของ "องคกรหลัก" และ 
"คณะกรรมการลุมน้ำ" ใหเขมแข็ง พัฒนาระบบโครงสราง "คลังขอมูล" 
ที่เกี่ยวของกับน้ำและภัยพิบัติ สงเสริมการมี "สวนรวมของภาคประชาชน" 
ในการจัดการภัยพิบัติ การเตรียมการวางแผน การคาดการณกอนเกิดภัย 
ระยะเกิดภัย และหลังเกิดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบ "ประกับภัย" 
และปรับปรุงระบบ "การเยียวยา" ใหเปนธรรม

บูรณาการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ

จากทุกภาคสวน

กำหนดทิศทางการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ

ที่มีความเปนเอกภาพ

เสริมสรางประสิทธิภาพ

การใชน้ำทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ

จัดทำระบบ

ศูนยขอมูลน้ำแหงชาติ

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

ที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรน้ำอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาและปรับปรุง
องคกรหลักดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ

พัฒนาและปรังปรุงโครงสราง

องคกรหลัก

สงเสริม เครือขายองคกร

และเสริมสรางความเขมแข็ง

เพื่อการจัดการภัยพิบัติทางน้ำ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ภายใตทุกสถานการณ

อยางเหมาะสม

สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติ

สงเสริมการพึ่งตนเอง

ของภาคประชาชน

สงเสริมความเขมแข็ง

ของกลุมองคกรเครือขาย

ภาคประชาชน

สงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน

สงเสริมการวิจัย และ

การเรียนรูของภาคประชาชน

ชวยเหลือ
ชดเชยและประกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ

คาดคะเนความเสี่ยงภัยพิบัติ

เพื่อการประกันภัย

ประกันภัยและชดเชยใหแก

ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

จัดทำนโยบายสาธารณะ

ดานภัยพิบัติเพื่อ

ความยั่งยืนตอประชาชน
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ในด้านการวิจัยนั้น	 ศ.ดร.ชัยยุทธ	 ชินณะราศรี	 และคณะ	 ได้เสนอแนะงานวิจัยที่รองรับการ 
ปรบัตวัจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตแิละจากมนุษย์	โดยเน้นหนักในส่วนของการบริหาร
จัดการน�้าอย่างมีส่วนร่วม	 การด�ารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง	 และปริมาณและคุณภาพน�้าที่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ	 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาทรัพยากรน�้าผิวดิน	 (หน่วยงานกองทุนวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า)	ผ่านการจัดตั้งองค์กรใหม่

นอกจากนี้ทาง	 สกว.	 ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน�้า	 การจัดการส่ิงแวดล้อม	 และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	 รวมถึงงานวิจัยในองค์กรกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	ซึ่งพบว่า	 งานวิจัย 
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในหัวข้อวิจัยเพียงเรื่องเดียว	(single	discipline	approach)	แต่ยังเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น	
(multidisciplinary	approach)	จากโครงการที่เกี่ยวข้องกับ	ทั้งหมด	102	โครงการ	

▲ รูปที่ 8	งำนวิจัยที่รองรับกำรปรับตัวจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติ

และจำกมนุษย์	(ศ.ดร.ชัยยุทธ	ชินณะรำศรี	และคณะ,	2557)

ทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพเหมาะกับ

การใชประโยชนและมีปริมาณ

ที่เพียงพอกับความตองการ

ไมสงผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสิน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

อยางมีเอกภาพ ภายใตทุกสถานการณ

โดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน

การวิจัยที่รองรับการปรับตัวจาก

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางธรรมชาติ และ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และสังคมอยางตอเนื่อง
การดำรงชีวิตอยูในสังคม

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยอาศัยเครือขายองคกรภาครัฐและ

ภาคประชาชนที่เขมแข็ง

เพื่อใหประชาชนพึ่งพาตนเองได
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ภำพจ�ำลอง
ทิศทำงพัฒนำในอนำคต
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ภาพทศิทางอนาคตการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตควรพจิารณาใน
รูปแบบภาพฉาย	 (scenario)	คือ	พิจารณาเป็นภาพฉายที่มีโอกาสที่

จะเกิดในอนาคตในแง่มุมมองที่แตกต่างกัน	 ในการระดมความคิดเห็นคร้ังน้ี	 ได้มีการเสนอ	 3	ภาพฉาย	
(scenario)	 และมีการเสนอประเด็นการวิจัยด้านน�้าที่จ�าเป็นต้องมีภายใต้การเชื่อมโยงหลายมิติ	 (การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การใช้ที่ดิน	การจัดการสิ่งแวดล้อม	และการบริหารจัดการ)	โดยสภาพทั่วไป
และปัญหาของแต่ละภาพฉายเป็นดังนี้

Scenario 1 ภำพฉำยของประเทศไทยแบบพัฒนำแบบอดีต (BAU case)

สภำพทั่วไปและปัญหำ
➲	 ภายใต้	Millennium	Development	Goals	ไทยต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจ	คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
➲	 Feedstock	พลังงานจะหมดไปภายในอีก	10	ปี	 ท�าให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาพลังงาน

ทางเลือก
➲	 หลงัจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(	AEC)	จะเกดิการถ่ายเทสนิค้า	บรกิาร	และแรงงาน

กับประเทศเพื่อนบ้าน
➲	 อุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย
➲	 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมด้านอาหารจะมีการเติบโตมากขึ้น
➲	 การท่องเที่ยวยังมีความส�าคัญแต่มีความไม่แน่นอนจากการเมือง

Scenario 2 ภำพฉำยของประเทศไทยที่วิกฤตในอนำคต (critical case)

สภำพทั่วไปและปัญหำ
➲	 Feedstock	พลังงานจะหมดไปภายในอีก	 10	ปี	 แต่ประเทศไทยไม่ได้มีการพัฒนาพลังงาน 

ทางเลือก
➲	 จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น	 ต้นทุนการผลิตจะมีราคาสูงขึ้น	 ความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมจะลดลง
➲	 อตุสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลางมปัีญหาในการด�าเนินธรุกิจ	อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ย้าย

ฐานการผลิต
➲	 ภาคเกษตรมีต้นทุนสูงจากปุ๋ยและสารเคมี	
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➲	 ด้านส่งออกมีปัญหาจากราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น	มีความล�าบากในการแข่งขันในตลาดโลก
➲	 การท่องเที่ยวมีปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
➲	 ประชาชนไม่มีความตระหนัก	และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เห็นแก่ตัว

Scenario 3 ประเทศไทยแบบลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ (BAU+Mega Project : ขยำยพื้นที่

ชลประทำน 60 ล้ำนไร่ โครงกำรพัฒนำน�้ำ โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟ) (best case)

สภำพทั่วไปและปัญหำ
➲	 Feedstock	พลังงานจะหมดไปภายในอีก	10	ปี	แต่ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทางเลือก

เพื่อรับมือกับปัญหาความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต
➲	 การลงทุนทางรางท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลงและสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
➲	 อุตสาหกรรมทุกระดับทั้งขนาดเล็ก	กลาง	และใหญ่	มีความสามารถในการแข่งขัน
➲	 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมจะเติบโตมากขึ้น	มีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมระหว่าง

พืชพลังงานและพืชอาหาร
➲	 สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวดีขึ้น
➲	 ประชาชนมีความตระหนัก	ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสีเขียว

ผลจากการประชุมและรวบรวมประเด็น	ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนสามารถสรุป
ประเด็นหลักที่มีความส�าคัญที่ต้องด�าเนินการในทุกภาพฉายได้ดังนี้

ที่ ประเด็นหลักที่มีควำมส�ำคัญในทุก Scenario หมวดหมู่

1 พลังงานชีวภาพ	 พลังงาน

2 พัฒนา	สนับสนุน	Bio-based	Technology

3 การประเมินศักยภาพของทรัพยากรไทย	 น�้า,	ทรัพยากรธรรมชาติ

4 Demand	Side	Management

5 Zoning เกษตร,	เมือง,	การใช้ที่ดิน

6 กลไกรับมือกับความไม่แน่นอน	 ภัยธรรมชาติ,	Climate	Change

7 สร้างกลไก	กลยุทธ์การสื่อสารกับคนให้ดี คน,	สังคม,	การสื่อสาร

ตารางท่ี 2	ประเด็นหลักและหมวดหมู่ที่มีควำมส�ำคัญในทุกภำพฉำยอนำคต
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สถำนภำพงำนวิจัย

เมื่อพจิารณาภายใต้เงือ่นไขของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศแบบยัง่ยนื	โดยเชือ่มโยง
กับเป้าหมาย	 4G	 (Growth	 and	Competitiveness,	 Inclusive	Growth,	Green	Growth,	 

Sustainable	Growth)	จะต้องพจิารณาถึงความต้องการเร่งด่วนทีส่ามารถตอบสนองต่อกระบวนการปฏริปู
ประเทศไทยจากนี้ไป	 2-5	ปี	 ข้อสรุปถูกน�าเสนอในประเด็นหมวดหลัก	 ซึ่งถูกจัดล�าดับความส�าคัญสูงสุด 
3		ประเด็น	คือ

➠	 การประเมินศักยภาพน�้าที่มีอยู่จริง
➠	 การจัดสรรน�้าเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและความเป็นธรรม
➠	 การพัฒนาเครื่องมือการจัดการทรัพยากรน�้ารองรับการตัดสินใจ

นอกจากนีย้งัพบว่า	ประเทศไทยยงัคงมช่ีองว่างทางนโยบายและองค์ความรูข้องประเทศไทยในด้าน
ต่าง	ๆ	ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ภายใต้ความมั่นคงด้านต่าง	ๆ	นั้น	
(ยกตัวอย่างกรณี	ทรัพยากรน�้า)	สามารถจ�าแนกช่องว่างดังกล่าวได้ดังนี้

สภำพปัญหำและองค์ควำมรู้ในปัจจุบัน
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ช่องว่ำงทำงนโยบำย
➲	 ไม่มีแผนหลักการพัฒนาและจัดการน�้า	 (master	plan	 for	water	 resources	development/	

management)	ระดับประเทศ	(คล้ายกับ	Energy	Development	Plan:	EDP)
➲	 ไม่มีเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร	 (รวมทั้งเหตุการณ์วิกฤต)	 (resources	 allocation	 criteria 

(including	extreme	events))	ในระดับประเทศ
➲	 มีช่องว่าง	 (gap)	 ในข้อต่อ	 (linkage)	 ในการด�าเนินงาน	จากประเด็นทางกฎหมายและการ 

ถ่ายโอน	(ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ)
➲	 ไม่มีแผนการพัฒนาก�าลังคน	และพัฒนาเทคโนโลยีรองรับเป็นการเฉพาะ

ช่องว่ำงทำงองค์ควำมรู้
➲	 ยังไม่มีความรู้และเทคโนโลยีพอในการจัดการกับการแปรปรวนของสภาพอุตุนิยมวิทยา	 และ

สภาพภูมิอากาศ	ท�าให้การจัดการมีข้อจ�ากัด
➲	 ยังไม่มีเครื่องมือประมาณการความต้องการน�้าท่ีเป็นมาตรฐานรองรับต่อแผนการพัฒนา	และ

สร้างความมั่นคงที่ดี
➲	 ยังไม่มีเครื่องมือที่บูรณาการการวางแผน	และการประเมินที่ดี
➲	 ยงัไม่มกีารพฒันาเครือ่งมือการจัดการทีแ่ก้ไขปัญหาได้ด	ี (ทัง้ในแง่	Enforcement,	 Incentive,	

Insurance)

งานวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญที่สามารถเติมเต็มช่องว่างทางนโยบายและองค์ความรู้ 
ของประเทศไทยในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย	 เพื่อเผชิญกับ
ความท้าทายและความไม่แน่นอนในอนาคตได้	 จากความจ�าเป็นข้างต้นประเทศไทยต้องบูรณาการและ 
จัดรูปแบบการวิจัยใหม่เพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มุ่งเน้นในหัวข้อวิจัยเพียงเร่ืองเดียว	 (single	 discipline	 
approach)	เป็นงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น	(multidisciplinary	approach)	เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาภายใต้เงื่อนไขของภาพฉายต่าง	ๆ	ในอนาคต

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	ทั่วโลกให้ความสนใจในเรื่อง	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(sustainable	develop-
ment)	และการพัฒนาสีเขียว	 (green	development)	 โดยมีฐานอยู่ที่ความมั่นคงอย่างบูรณาการของน�้า	
อาหาร	และพลังงาน	(nexus	of	water-food-energy)	อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาดังกล่าวในอนาคตจะต้อง
เผชญิกบัความไม่แน่นอน	(uncertainty)	ทัง้ด้านสภาพภมูอิากาศท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต	และการผันผวน
ทางเศรษฐกิจสังคม	 เพราะฉะนั้นแนวโน้มการวางแผนจากนี้ไปจึงเป็นการวางแผนในลักษณะบนรูปแบบ
ภาพฉายอนาคตต่าง	ๆ 	(scenario	base	planning)	หรือการวางแผนภายใต้ความไม่แน่นอนในอนาคต	ใน
บริบทของประเทศไทยนั้น	 เราจะได้รับผลกระทบจากโลกท้ังด้านความไม่แน่นอนท้ังด้านสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต	 และการผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมเช่นเดียวกัน	 เมื่อพิจารณาเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของประเทศในทุกรูปแบบภาพฉายอนาคต	 ควบคู่กับทรัพยากร	 นโยบายและองค์ความรู้ 
ของประเทศไทยจะพบว่า	 ประเทศไทยยังคงมีประเด็นหลักที่ต้องให้ความส�าคัญตามหมวดหมู่ดังนี้	 
(1)	พลังงาน	(2)	น�้า	ทรัพยากรธรรมชาติ	(3)	เกษตร	เมืองการใช้ที่ดิน	(4)	ภัยธรรมชาติ	การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	และ	 (5)	 คน	สังคมการสื่อสาร	 เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพราะ	 
ถ้าไม่ด�าเนินการ	จะส่งกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาในอนาคต



แผนที่น�ำทำงกำรวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศำสตร์
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น�้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม”22  

จากการวิเคราะห์เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะงานวิจัยได้ใช้หลักการ	DPSIR	 (Driver-Pressure-State-
Impact-Response)	 Framework	พบว่า	 ในอนาคต	ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับแรงผลักท้ัง

จากภายนอกและภายในประเทศต่อการพัฒนาในมิติต่าง	ๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	ความต้องการปฏิรูประบบ
ราชการ	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	สังคมผู้สูงอายุ	 ประชาคมอาเซียน	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	ภัย
ธรรมชาติ	และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	หากไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับแรงผลัก
เหล่านี้	ประเทศไทยอาจจะประสบกับปัญหาความไม่มั่นคงทางพลังงาน	อาหาร	และน�้า	หรือความขัดแย้ง
ทางสงัคม	หรอืภยัธรรมชาต	ิ(น�า้ท่วม	น�า้แล้ง)	ค�าถามทีส่�าคัญส�าหรบัผูก้�าหนดนโยบาย	คือ	เราจะรบัมอืกบั
แรงผลักเหล่านี้ในอนาคตอย่างไร	 เพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศไทย

จากอดีตถึงปัจจุบัน	นานาชาติรวมถึงประเทศไทยมีแนวโน้มพัฒนาแนวทางท่ีจะบรรเทาในบาง
ปัญหาเหล่านี	้เช่น	การพฒันาพลงังานทางเลอืกเพือ่ลดข้อจ�ากดัของอปุทานด้านพลงังาน	หรอืการมกีฎหมาย
น�้าเพื่อการจัดการด้านกฎ	ระเบียบ	การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ควบคู่กับการใช้แผน
แม่บทในการจัดการน�้า	อย่างไรก็ตาม	การบรรเทาปัญหาเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดเป้าหมายพร้อม
กรอบเวลา	นโยบายที่ชัดเจน	รวมถึงองค์ความรู้ที่จ�าเป็นในการบรรเทาปัญหานั้น

ยกตวัอย่างเช่น	ด้านทรพัยากรน�า้	ประเทศไทยต้องการกฎหมายน�า้เพือ่ก�าหนดหน้าที	่ความรบัผิดชอบ
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรน�า้	ซึง่ปัจจบุนัยงัมกีารบรูณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกรม	หรือ
ระหว่างกระทรวงค่อนข้างน้อย	ทัง้ในภาวะปกตแิละโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน	ด้วยเหตุน้ี	เป้าหมายของการ
บริหารจัดการน�้าในอนาคตของประเทศไทยที่ควรจะมี	คือ	กฎหมายน�้า	 การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่
ดูแล	และการจัดการภายใต้สภาวะต่าง	 ๆ	ที่ครอบคลุมทุกมิติ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	ประเทศไทย
จ�าเป็นต้องมีแผนการพัฒนาและจัดการน�้าแห่งชาติภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม	 จากประสบการณ์ในอดีตของนานาชาติและประเทศไทย	 สามารถสรุปได้ว่า	
ประเทศไทยยังคงต้องการการพัฒนาองค์ความรู้	 เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการจัดการหรือนโยบาย	เช่น	การ
ก�าหนดแนวทางหรือทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับทรัพยากรของประเทศไทย	 การพัฒนาเครื่องมือใน
การก�าหนดและประเมินผลกระทบจากนโยบาย	เครื่องมือในการจัดการ	เครื่องมือ	หรือแนวทางการสื่อสาร
ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ	 รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้	 โดยรูปที่	 9	
ได้แสดงรายละเอียด	 กิจกรรม	 และเวลาของแผนที่น�าทาง	 (roadmap)	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยในปี	พ.ศ.2573	(ค.ศ.2030)	ซึง่ได้พจิารณาในหลายมติิท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม

เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของประเทศ
ข้อเสนอแนะงำนวิจัยที่ต้องกำร
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▲ รูปที่ 9	แผนที่น�ำทำง	(roadmap)	กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทยในปี	ค.ศ.2030	(พ.ศ.2573)
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Key drivers

Significant

Alternative & clean energy

Water & Natural management 

Land use

Disaster & climate change

Alternative & clean energy

Green economy in 
11th NESDB planWater & Natural management

Land use

Disaster & climate change

Alternative & clean energy

Water & Natural management

Land use

Disaster & climate change

Social communication & 
education (com. & ed.)

National Strategy

Planning and tool

Management tools

Social com. & ed. study

Technology development

Social com. & ed.

Social communication & 
education (com. & ed.)

Institutional reform, Socio-economic development, aging society, AEC, environment,
disaster, climate change

Export, energy cost, pressure on agricultural-industrial sectors, flood-drought, 
social conflict pressure, Food-Energy-Water security

Limited energy feedstock ➞ more alternative energy/import

New water laws

Water management master plan

Zoning (urban – rural),
Reforestation

CC impacts assessment  in big project,
National adaptation plan

More social communication, mass media  
New tools for education

Alternative energy (25%) e.g. Bio-based industrial estate

Water laws, institutional establishment

Multidisciplinary management rules in normal and emergency cases

Reforestation ➞ 40 %

Damage and risk reduction X %

Social acceptance and coping capacity build-up X %

Energy development plan

National water development and management plan

Reforestation + city planning

CC mitigation and adaptation implementation plan

Awareness campaign, two-way communication, Knowledge creation

Thailand outlook 2030/ institutionalize/ 
National water management plan/ Food-Energy-Water Nexus/
Climate change mitigation and adaptation

Water laws, institutional reform, NAP, Scenario-based planning

Risk-based management, financial-economic measures, IO model
new operation rules for emergency cases, water/forest fund

Behavioral study, coping capacity, demand side management,
Education based and public based active education system, 
citizen participation (co-design and co-benefit system), 
regional and social communication

Satellite and remote sensing research for water management system

9 % in 2011 25 % in 2021

40 % in 20XX
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จากการพิจารณาแผนที่น�าทางที่ได้จากการสังเคราะห์จากการวิจัยควบคู่กับแผนการพัฒนาและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ของประเทศไทยจะท�าให้เราสามารถเหน็ช่องว่างทางองค์ความรูแ้ละนโยบาย
ที่เราสามารถเติมเต็มโดยใช้งานวิจัยได้	 โดยสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	 รวมถึงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด	จึงได้เสนอ	4	โครงการวิจัย	ดังนี้

ก.	 สมุดปกขาวด้านการจัดการน�้าประจ�าปีของประเทศไทย	/	Water	Schooling
ข.	 การพัฒนาเครื่องมือในการจัดการน�้าที่เหมาะสม	เพื่อตอบสนองการก�าหนดนโยบายจัดการน�้า

ของประเทศไทย
ค.	 การพัฒนาแบบจ�าลองการจัดการน�้าที่เช่ือมโยงกับแบบจ�าลองด้านเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย
ง.	 งานประเมินผลกระทบและการปรับตัว	 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงในโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้า

ตารางท่ี 3	งำนวิจัยที่ต้องกำรเพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์

การจัดการน้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ

การสื่อสารและให
ความรูกับสังคม

การใชที่ดิน

ปญหา ยุทธศาสตร/หนวยงาน

การพัฒนาระบบฐานขอมูล องคความรู และ
เทคโนโลยี (ทุกหนวยงาน อนุ 3) 

ดานนโยบาย กฎหมาย และองคกร (อนุ 4)

การบริหารจัดการน้ำ (ก.ชล ก.น้ำ ก.น้ำบาดาล)

การพยากรณ เตือนภัยและเตรียมความพรอม
การเผชิญเหตุ (ก.ชล ก.น้ำ ก.ควบคุมมลพิษ)

การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
(ทุกหนวยงาน)

การโซนนิ่งภาคเกษตร/ อุตสาหกรรม
(ก.โยธาและผังเมือง)

งานว�จัยที่ตองการ ระยะเวลา (ป)

ตอเนื่องก       ข        ค       ง 1     2    3    4     5



แผนที่น�ำทำงกำรวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศำสตร์
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น�้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” 25  

ข้อเสนอแนะงำนวิจัย

ต่อ	สกว.

ในการตอบโจทย์ของการพฒันาและการจดัการน�า้ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิสงัคม
ของประเทศ	หัวข้อหลักที่ควรท�าการวิจัยให้ตอบโจทย์ดังกล่าว	มีข้อเสนอสรุปได้ดังนี้

Theme 1 กำรศึกษำ Thailand Outlook 2030
เป้าหมาย : มองหาแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปี	ค.ศ.2030	 (พ.ศ.2573)	 ในภาพทาง

เลอืกต่าง	ๆ 	และภายใต้ความมัน่คงด้านน�้า	อาหาร	และพลงังาน	เพือ่หาความเป็นไปได้
ในการพฒันาและข้อจ�ากดัทางด้านทรพัยากรทีป่ระเทศม	ีพร้อมข้อเสนอแนะต่อทางออก

ผลลัพธ์ :	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเป็นในปี	ค.ศ.2030	ข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรที่มี
Theme 2 กำรศึกษำด้ำนศักยภำพของทรัพยำกรน�้ำของไทย

เป้าหมาย : ประมาณการความต้องการน�้าในมิติต่าง	ๆ	และเงื่อนไขต่าง	ๆ	แนวโน้มการเพียงพอ	
ความขาดแคลนของน�้าในอนาคต

ผลลัพธ์ :		 ความต้องการ	การจัดหา	ความเพียงพอของทรัพยากรน�้า
Theme 3 กำรศึกษำด้ำนกำรจัดสรรน�้ำ

เป้าหมาย :		พัฒนาเครือ่งมือทีพ่จิารณาทัง้ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์	สังคมและกายภาพ	เพือ่ก�าหนด
กติกาการจัดสรรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เป็นธรรมและเท่าเทียม

ผลลัพธ์ :  เกณฑ์กติกาการจัดสรรน�้าที่เหมาะสม	บนพื้นฐานทางวิชาการ
Theme 4 กำรศึกษำด้ำนเครื่องมือกำรจัดกำร

เป้าหมาย : 	ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือในการจัดการน�้าในประเทศต่าง	ๆ	
ผลลัพธ์ :		 ข้อเสนอแนะเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองการก�าหนดนโยบายจัดการน�้า	 (น�้า

และสิ่งแวดล้อม)	(ภาษี	ค่าบริหารน�้า	กองทุนประกัน	การก�าหนดการชดเชย	ฯลฯ)	
Theme 5 กำรศึกษำด้ำนพฤติกรรมผู้ใช้น�้ำเพื่อก�ำหนดมำตรกำรด้ำนผู้ใช้

เป้าหมาย :		ศึกษาพฤตกิรรมการใช้น�้า	แนวโน้ม	และการรบัรู้	การแก้ไขข้อขดัแย้งต่อการจดัการน�้า
จากผู้ใช้กลุ่มต่าง	 ๆ	และพื้นที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อก�าหนดมาตรการด้านผู้ใช้	 (demand	side	
management)	ให้เหมาะสม	รวมทัง้การรบัรูต่้อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และ
ความเห็นต่อการบริหารจัดการน�้าต่อไปในอนาคต	ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ	และ 
ผู้ใช้น�้าทุกประเภท

ผลลัพธ์ :  ลักษณะการรับรู้	การตัดสินใจ	แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้ง	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
น�้า	(น�้าและสิ่งแวดล้อม)

รวม	5	หัวข้อวิจัยหลัก	ระยะเวลาด�าเนินการ	5	ปี	
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บทส่งท้ำย

ในช่วงเวลาทีผ่่านมานี	้ทัว่โลกให้ความสนใจในเรือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื	(sustainable	development) 

และการพัฒนาสีเขียว	 (green	development)	 โดยมีฐานอยู่ท่ีความมั่นคงอย่างบูรณาการของน�้า	

อาหาร	และพลงังาน	(nexus	of	water-food-energy)	การพฒันาดังกล่าว	ในอนาคตจะต้องเผชญิกบัความ

ไม่แน่นอน	(uncertainty)	ทั้งด้านสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต	และการผันผวนทางเศรษฐกิจ

สังคม	 ส่ิงที่ประเทศไทยต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน	 เพราะจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาใน

อนาคตจะเป็นเรือ่ง	(1)	พลงังาน	(2)	น�า้,	ทรพัยากรธรรมชาต	ิ(3)	เกษตร,	เมอืง,	การใช้ทีด่นิ	(4)	ภยัธรรมชาต,ิ	

Climate	Change	และ	(5)	การพัฒนาคน,	สังคม,	การสื่อสาร	นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงมีช่องว่างทาง

นโยบายและองค์ความรูข้องประเทศไทยในด้านต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ	ภายใต้ความมั่นคงด้านต่างๆ

จากผลการระดมความคิดในการประชุมเรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและข้อจ�ากัด”	

“ประเด็นวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้า”	และ	“ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยของ	สกว.	 เพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการน�้าของประเทศ”	 รวมถึงการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกท�าให้ทีมผู้วิจัยสามารถ

สังเคราะห์แผนที่น�าทาง	 (roadmap)	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในปี	ค.ศ.2030	 (พ.ศ.2573)	

ซึ่งแผนที่น�าทางนี้จะถูกน�าไปพิจารณาควบคู่กับแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของ

ประเทศไทยเพื่อสังเคราะห์หาโครงการวิจัยที่ลดช่องว่างและช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการน�้ามี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนที่น�าทางที่ได้จากการสังเคราะห์โดยทีมวิจัยควบคู่กับแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าของประเทศไทยจะท�าให้เราสามารถเห็นช่องว่างทางองค์ความรู้และนโยบายที่เราสามารถ

เติมเต็มโดยใช้งานวิจัยได้	 โดยสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	 รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายใต้ระยะเวลาทีก่�าหนด	และได้มีการก�าหนดชดุโครงการวจิยัหลกัไว้	5	ชดุโครงการ

วจิยั	โดยจะต้องมีการออกแบบรปูแบบการบรหิารโครงการวจิยัแบบนีใ้ห้เหมาะสมและสอดคล้องกบัวธิที�า

วิจัย	(แบบหลายทีม	หลายหน่วยงาน)	และเวลาที่ต้องการผลลัพธ์ด้วย	ซึ่งก็หวังว่า	หัวข้อ	ระบบการท�างาน

วิจัย	 จะสามารถสร้างโจทย์	 ค�าตอบ	 เสริมต่อการวางแผนพัฒนาจัดการน�้าให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศในแนวทางที่ต้องการ	และเป็นการพัฒนาศักยภาพของงานวิจัย	และก�าลังคนวิจัยของประเทศให้

กับประเทศเราเองและขยายผลสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป
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