
1 

แนวทางการบริหารจัดการน้ําภายใตสภาวะ

ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โครงการ “การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา” 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

ณ หองกมลทิพย 3 ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพ 
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หัวขอนําเสนอ 

•  บริบทการเปล่ียนแปลงของประเทศ 

•  ยุทธศาสตรบรหิารจัดการน้ําของชาต ิ

•  สภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของไทย 

•  แนวคิดการพฒันาแบบยั่งยืน และลดความเส่ียงภัย 

•  ความเคล่ือนไหวและแนวคิดการปรับตวักับสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

•  ผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 

•  ผลกระทบที่คาดวาจะมี 

•  แนวทางการบรหิารจัดการน้ําที่พึงม ี

•  ขอเสนอตอความรวมมือของทุกภาคสวน และภายในภูมิภาค/สากล(cop21) 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030 (UN, 2015) 

6น้ํา 8พัฒนาเศรษฐกิจ 13ภูมิอากาศเปลี่ยน 
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นายกรัฐมนตรีกลาวถอยแถลงใน High Level Special Event “Catalyzing Implementation and 

Achieving of the Water Related SDGs” ไทยพรอมเปนสวนหน่ึงเพื่อเรงการบรรลุเปาหมายวาดวยเรื่องนํ้าในวาระ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน  27 กันยายน 2558 เวลา 07.30 น.   ตามเวลาทองถ่ิน ณ อาคารสํานักงานใหญ องคการสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 

นายกรัฐมนตรีกลาววา ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนป พ.ศ. 2573 ที่ผูนําประเทศตางๆ ได

ใหการรับรองเมื่อสองวันกอน จะสานตอการดําเนินการ และขับเคลื่อนความพยายามของ

ประชาคมโลกในการดําเนินการดานนํ้าท่ีครอบคลุมมากข้ึน ตามเปาหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนขอ 6 ซ่ึงนอกจากจะเขาถึงการมีนํ้าด่ืมที่ปลอดภัยและสุขาภิบาลที่พอเพียงแลว 

ยังใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าเสีย การใชนํ้าอยางมี

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการนํ้าอยางมีบูรณาการ และการปกปองและฟนฟูระบบ

นิเวศที่เก่ียวกับนํ้า  ทั้งน้ี ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการ

ดํารงชีพมาโดยตลอด  โดยคํานึงถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปญหา

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับนํ้า เชน นํ้าทวม นํ้าแลง และนํ้าเสีย รัฐบาลเห็นถึงความสําคัญ 

ของการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและครอบคลุม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและ 

มีความตอเน่ืองในการดําเนินการ พรอมทัง้ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามาดําเนินการ เพื่อสรางสมดุล

ระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ความเปนอยูที่ดีของประชาชน กับการรักษา

สิ่งแวดลอมปน้ี รัฐบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  12 ป 

(พ.ศ. 2558 – 2569) เพื่อวางกรอบการดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร เนนการมี

สวนรวมและความรวมมือของภาคประชาชนในแตละทองถ่ิน และอยูระหวางการจัดทํา

พระราชบัญญัตินํ้า ซ่ึงจะเปนกฎหมายที่ควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

ไดในทุกมิติ 

http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&vi

ew=item&id=95881:id95881&Itemid=425&lang=th 
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1.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

ราง..ยุทธศาสตรชาติ. 20 ปและกรอบทิศทางแผนฯ 12 

2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ 

เทาเทียมกันทางสังคม 

6.ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ทั้งดานอาหาร พลังงาน และน้ํา 

น้ําเพื่อการพัฒนาภาคการผลิต (เกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ) 

การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการ
จัดการน้ํา 

การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
ความม่ันคงดานพลงังาน ดานอาหาร ดาน
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ  

การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย ความเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ํา 

ท่ีมา : สศช, 2015 
5 
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เปาหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (UN) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย (สศช) 
ยุทธศาสตรชาต.ิ 20 ปและแผนฯ 12,13 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

ป 2558-2569  (กนช.) 
ความเสี่ยง  

(ชองวาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

2.ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

5.ยุทธศาสตรดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 
6 การบริหารจัดการ  

1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค  

2 การสรางความมัน่คงของน้ํา  

ภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม)  

3 การจัดการ น้ําทวมและอุทกภัย  

4 การจัดการคุณภาพน้ํา  

5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่

เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลาย

ของดิน   

ความเช่ือมโยง เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (UN) ยุทธศาสตรชาติ (สศช)  

ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กนช) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ชองวาง 

การรวมลด
ปญหาโลก
รอนและ
ปรับตัวให
พรอมรับ
การ
เปล่ียนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 

6 
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บริบทการเปลีย่นแปลง  

บริบท
ภายนอก 

เง่ือนไข
เศรษฐกิจโลก 

การเขาสูสังคมสูง
วัยของโลก 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

วาระการพัฒนา
ของโลกภายหลัง 

ค.ศ. 2015 

•การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

•การแขงขันในตลาดการคาโลก 

•การเปดเสรี 

•ความเสี่ยงดานภมูิรัฐศาสตร 

องคการสหประชาชาติประเมิน

สถานการณวาในชวงป 2544-2643

ประชากรอายุ 60 ป ข้ึนไปมีมากกวา

รอยละ 10 ของประชากรโลก 

•ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน 

•ภัยพิบัตทิางธรรมชาตมิีแนวโนมเกดิ

บอยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน 

•รูปแบบการผลิตและการคา 

•ภาคบริการตองปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

•รูปแบบการดําเนนิชีวิต การ

ทํางาน และความสมัพันธของคน

ในสังคม ตลอดจนความซับซอน

ของปญหาทางสังคมที่จะตามมา 

การจัดทําเปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

ในชวงเวลา 15 ป 
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1.1  แนวโนมการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเฉล่ียรายป 

ของประเทศไทย ที่ผานมา 

9 
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1.1 ลักษณะของฤดูกาลเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลีย่กอนป  

ค.ศ. 1995 และอุณหภูมเิฉลี่ยหลังป ค.ศ. 1995  

10 
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1.2  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนสะสมรายป  

ของประเทศไทยท่ีผานมา  

11 
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1.2  ลักษณะของฤดูกาลเปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ย  

กอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิเฉลีย่หลังป ค.ศ. 1995  

12 



13 

1.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายปท่ีผานมา 

13 
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1.3  ลักษณะของฤดูกาลเปรียบเทียบปริมาณน้ําทาเฉลี่ย  

กอนป ค.ศ. 1995 และอุณหภูมิเฉลี่ยหลังป ค.ศ. 1995  

14 
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Index Definition Unit 

CDD Maximum number of consecutive dry days  

(Rday < 1 mm) 

Days 

CWD Maximum number of consecutive wet days  

(Rday ≥ 1 mm) 

Days 

R10 Number of days with precipitation ≥ 10 mm Days 

R20 Number of days with precipitation ≥ 20 mm Days 

Rx1Day Maximum 1-day rainfall amount  mm 

Rx5Day Maximum 5-day rainfall amount mm 

SDII Simple daily intensity index mm/day 

R95T Fraction of 95th percentile to annual precipitation % 

Extreme Precipitation Indices สําหรับสภาพอากาศในอนาคต 
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R10 R20 SDII RX1D RX5D CWD CDD R95T

Salawin 34% 256% 42% 225% 63% -35% -17% 39%

Mekong -32% -51% -6% + 50 % 25% 29% -27% 3%

Kok -32% -51% -6% 20% -5% 29% -27% 3%

Chi 17% -51% 13% 50% 63% 29% -5% -4%

Mun 34% -51% 13% 50% 10% 67% -5% -17%

Ping 34% 51% 23% 100% 63% 3% -32% 39%

Wang 17% 51% 23% 100% 10% 29% -32% 12%

Yom 17% -16% 13% 50% 10% 29% -27% 3%

Nan 17% -16% 13% 75% 37% 29% -22% 3%

Chao Phraya 52% 12% 13% -46% 10% 387% -5% -48%

Sakaekrang 52% 51% 42% 75% 10% 24% -5% 12%

Pasuk 17% 51% 4% 50% -7% -23% -13% 12%

Tha Chin 91% 51% 23% -46% 37% 204% -32% -48%

Mae Klong 145% 196% 52% 120% 63% 25% -5% 23%

Prachinburi 17% -16% 4% -46% -7% 107% -5% -25%

Bang Pakong 52% -51% 13% 20% -7% 204% -13% -25%

Tonle Sap 34% 51% 13% 50% 10% 107% -5% -17%

River Basin Percentage change in near future (AR5)

Extreme Precipitation Indices
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R10 R20 SDII RX1D RX5D CWD CDD R95T

East-Coast Gulf 52% -16% 23% 20% -7% 153% -13% -35%

Phetchaburi 145% 322% 71% 100% 63% -23% -22% 12%

West-Coast Gulf 145% 396% 71% 163% 63% -23% -22% 12%

Peninsula-East 

Coast

52% 51% 42% 163% 200% -23% -27% -17%

Tapi 116% 51% 42% 163% 125% -23% -32% -17%

Thale sap 

Songkhla

52% 51% 23% 163% 63% -23% -32% -35%

Pattani 70% -16% 23% 163% 225% 68% -46% -35%

Peninsula-West 

Coast

52% 51% 23% 163% 225% 29% -32% -25%

River Basin Percentage change in near future (AR5)

Extreme Precipitation Indices
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ผลกระทบที่คาดวาจะมีตอดานน้ํา 

•  การเปลี่ยนแปลง 

    - อุณหภูมิสูงขึ้น 

    - การแปรปรวนของฤดูกาล 

    - การเปลี่ยนแปลงของความเขมขน และความถีข่องฝน 

    - การเกิดเหตกุารณวิกฤติ (extreme  events) 

    - การขึ้นของระดับน้ําทะเล 

•  ผลกระทบตอดานน้ํา 

    - น้ําทวม น้าํแลง ดินถลม (มากขื้นในบางพื้นที่) 

    - แผนดินหาย (น้ําทวมขัง ชายฝงเปลี่ยนแปลง ) 
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Impacts on Thailand in Other Dimensions 

Economic 
• Decreased agricultural productivities 
• Growing production costs 
• More intensive trade barriers 
• Damaged tourist attractions and 

infrastructures 

Environmental and natural resource 
• Increased risk of drought, wildfire, 

and floods  
• Endangered land and marine  

ecosystems 
• Lessen biodiversity 

Social 
• Escalated migration and career  

changes 
• More Heat-Related Illnesses and  

Diseases 
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DRR 
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 Priority 1 : Governance and policy   

 Priority 2 : Risk identification and Early Warning   

 Priority 3 : Use knowledge, innovation and education   

 Priority 4 : Reducing the underlying risk factors   

 Priority 5 : Strengthen disaster preparedness  

 for effective  response  

Priority 1 : Understanding disaster risk   
Priority 2 : Strengthening disaster risk governance to 

manage disaster risk   
Priority 3 : Investing in disaster risk reduction for resilience   

Priority 4 : Enhancing disaster preparedness for effective 

response, and to building back better in recovery, 

rehabilitation and reconstruction   

SNAP(Strategic National Action Plan on  

Disaster Risk Reduction   (2010-2019)  

National Disaster Prevention and  

Mitigation Plan (2010-2014)  

Disaster Prevention and Mitigation Act  (2007)  

Bangkok Declaration  

DDPM 

National Disaster Prevention and  

Mitigation Plan (2015)  

From HFA to Sendai Framework for DRR 

21 
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Global Sustainability (SDG, 2030) 
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•This included the following goals:   
• End poverty in all its forms everywhere[14] 

• End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable  

   agriculture[15] 

• Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages[16] 

• Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning  

   opportunities for all[17] 

• Achieve gender equality and empower all women and girls[18] 

• Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all[19] 

• Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all[20] 

 

Sustainable development goals (2030) 
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• Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and  

   productive employment and decent work for all[21] 

• Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable  

   industrialization and foster innovation[22] 

• Reduce inequality within and among countries[23] 

• Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and  

   sustainable[24] 

• Ensure sustainable consumption and production patterns[25] 

• Take urgent action to combat climate change and its impacts[26] 

• Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for  

   sustainable development[27] 

SDG (2030) cont. 
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SDG (2030) cont. 

• Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,  

   sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse  

   land degradation and halt biodiversity loss[28] 

• Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development,  

   provide access to justice for all and build effective, accountable and  

   inclusive institutions at all levels[29] 

• Strengthen the means of implementation and revitalize the global  

   partnership for sustainable development[30] 
 

(reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals) 
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Source:Technical summary. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability 

Key regional risks from climate change and the potential for reducing risks 
through adaptation and mitigation. 
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ความเส่ียงในอนาคต 

(ท่ีมา: IPCC) 



สกว, SEA START RC 

http://www.thailandadaptation.net 

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ผลวิเคราะหความเปราะบาง (น้ําทวม น้ําแลง) ไทย 



31 
14.10.2015 

สถานการณ 

• ปริมาณน้ําฝนมีมากข้ึนอยางมาก 
และตกถี่ข้ึน 

• หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภาคน้ํา
ยังตองการการเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารจัดการน้ํา 

• ประชากรตามลุมน้ําตางๆ ยังคงมี
ความเส่ียงตอความเสียหายในวง
กวาง เชน ความลมเหลวของการ
เพาะปลูก และการสูญเสีย
ผลผลิต 

 

 

จุดมุงหมาย 

ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

ท่ีเพ่ิมข้ึนไดดวยการดําเนินมาตรการปรับตัว 

โดยอาศัยระบบนิเวศในพ้ืนท่ีลุมน้ําตาง ๆ  

ของประเทศไทย 

ผลประโยชนรวมกัน 

• การกระจายความรูเกี่ยวกับ 
การปรับตัวโดยใชระบบนิเวศ  
ในพ้ืนท่ีนํารอง 

• การประสานความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
จะสงผลถึงการกระจายความรู
เกี่ยวกับการปรับตัวโดยใชระบบ
นิเวศ ในสถานศึกษา 

 

 

 

   

Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

Ecosystem-based Adaptation in Catchment Areas of Thailand 
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แนวทางการบริหารจัดการน้ําที่พึงม-ี1 

ประเด็นที่ควรพจิารณา จากผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง: 

1) เพิ่มการมองผลกระทบและมาตราการรองรับทุกดาน (ทองเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติ  
    สุขภาพ) ทั้งในแงพื้นที่และเวลา (ส้ัน กลาง ยาว)  (ลดความเส่ียง การพัฒนาอยาง 
    ยั่งยืน) 

2) พิจารณาสมดุลยในแตละพืน้ที่ (ลุมน้ํา รวม transboundary) (การพัฒนาอยาง 
    ยั่งยืน) ภายใตสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

3) จัดความสําคัญตามผลกระทบที่คาดวาจะเกดิขึ้น (ลดความเส่ียง) 

4) แกปญหาเชงิโครงสรางอยางเปนระบบภายใต scenario base ของการพฒันา   

5) จัดระบบการปรับตัว (balancing, adaptation, hard and soft)  

    (ในกรอบของ CC master plan) 
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แนวทางการบริหารจัดการน้ําที่พึงม-ี2 

6) จัดระบบสํารอง (เก็บ สง ใช) และมาตราการฉุกเฉิน และรองรับความเสี่ยง  

   (แนวคิดเพ่ิม resilient, robust)  

7) การสรางความรู และรวมดําเนินงาน ท้ังในระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ และภูมิภาค  

    โลก เพ่ือการแกปญหาลดภาวะกาซเรือนกระจก และการปรับตัว (co-design) ใน   

    ระดับพ้ืนท่ี (อาจรวมกับการจดัทําแผนพัฒนาจังหวัด) 

8) แลกเปลี่ยน ถายโอนความรูและเทคโนโลยีใหมๆ   

    (Information, expert, knowledge  sharing platform) 
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แนวทางการบริหารจัดการน้ําที่พึงม-ี3 

 ภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปประเด็นไดดังน้ี:   

• เพ่ิมการประเมินยุทธศาสตรนํ้าที่มีเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาอยางย่ังยืน  

   (ตอปญหาเดิม/ใหม) 

• ลดความเสี่ยงจากพิบัติภัย ภาวะขาดนํ้าระยะยาว   

• เพ่ิมมาตราการเชิงระบบเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนและยืดหยุน (resilient/robust ) 

• ใชกลไกการมสีวนรวมในการรวมคิด วางแผน ดําเนินงาน การวางแผนปรับตัว 

   ในระดับตางๆ (ประเทศ ลุมนํ้า จังหวัด ชุมชน)  
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หัวขอที่ควรเพิ่มในยุทธศาสตรน้ํา 

• การรองรับความเสี่ยงใหม บนฐานของหลายภาพอนาคตของการพัฒนา 

• ตอบสนองตอปญหาและมีสมดุลย เหมาะสม (ย่ังยืน) รายพ้ืนท่ี  

• จัดลําดับความสําคัญจากมุมความเสี่ยง และความเปราะบาง 

   (พิจารณาผลกระทบและโอกาสเกิด ท้ังในอดีตและอนาคต)  

• มีระบบจัดการฉุกเฉิน และระบบสํารอง(น้ํา) 

• การใชขอมูล ความรูและเทคโนโลยีชวยแกปญหา  

• สรางเครือขายแลกเปลี่ยน ประสบการณ ความรู เทคนิค (ในกรอบ การพัฒนา 

   อยางย่ังยืน ลดความเสี่ยงภัยและการปรับตัวท่ีเหมาะสม)  

• เพ่ิมประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบใหม และระบบฉุกเฉิน สํารอง ในการใหความรู และ 

   สื่อสารตอชุมชน และสาธารณะ 
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ตัวแทนคณะทํางานจากลุมน้ํายอยหวยสายบาตรและลุมน้ํายอยลําภาชี เดนิทางศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนความรูกับ

ตัวแทนคณะทํางานลุมน้ํายอย คลองทาดี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558  

 

 

 

 

14.10.2015 
Ecosystem-based Adaptation in the Water Sector 

ตัวอยางกิจกรรมของโครงการ ในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางลุมน้ํา 
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มาตราการ (ตัวอยาง) 

• วิเคราะหยุทธศาตรบริหารจัดการน้ําท่ีมีอยู เ พ่ิมเติมจากผลกระทบจากสภาพ 

   ภูมิอากาศ เพ่ือดูประสิทธิผลของมาตรากร แผนงาน และโครงการ และใหมีมาตรการ 

   เตือนภัย ฉุกเฉิน และ สํารอง รองรับเพ่ิมเติม (เพ่ือลดความเสี่ยง และพัฒนา 

   อยางย่ังยืน) 

• สรางและนํากระบวนการปรับตัว ไปรวมกับการจัดทําแผนพัฒนา/ปฏิบัติการ (ภายใต 

   ภาพฉายอนาคต ความเสี่ยงตางๆ ท้ังในระดับประเทศ ลุมน้ํา จังหวัด ชุมชน) โดยให 

   ออกแบบระบบแบบบูรณการในพ้ีนท่ีแบบย่ังยืนและยืดหยุน (ในระยะสั้น กลาง ยาว) 

• สรางเครือขายผชช. และความรู ในระดับตางๆ เพ่ือรวมคิด แลกเปลี่ยน ออกแบบ  

   ดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงในอนาคต (co think, co design, co implement) 
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มาตราการ (ตัวอยาง) 

• กําหนดมาตรารองรับ และมาตราการสนับสนุนในการจัดทําแผนฯ 

• จัดทําระบบขอมูล เอกสารสนับสนุนในการจัดทําแผนฯ 

• จัดทํารายงานการปรับตัว (adaptation report)ของภาคสวนตางๆ  

   (รวมดานนํ้า) เพ่ือใชเปนขอมูลสื่อสารและแลกเปลี่ยนในระดับตางๆ   

   รวมกับ ตปท. 
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แผนงาน (ส้ัน กลาง ยาว) 

ระยะส้ัน 

•     จัดระบบเตือนภัย 

•     จัดระบบสํารองน้ํา (ผังน้ํา บัญชีน้ํา แหลงน้ําสํารอง) 

•     จัดกติกาจัดการน้ําในพื้นที่ (การจัดสรรตามฤดูและปน้ํา แผนฉุกเฉินสํารอง)  

ระยะกลาง 

•     จัดระบบอนุรักษปา พัฒนาฝายน้ํา และดูแลคุณภาพน้ํา 

•     จัดแผนจัดการน้ําในแผนพฒันาจังหวัด (โซนนิ่ง) พรอมมาตราการปรับตวั 

•     จัดแผนแมบทการจัดการและพัฒนาน้ํา พรอมมาตราการปรับตัว 
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ความรวมมือกับภาคสวนตางๆ 

• ภายในประเทศ 

   เครือขายลุมน้ํา และสมัชชาในจังหวัด 

• ในอาเซียน 

   คณะทํางานภายใต ASEAN Secretariat & ASEAN Plus 

• ในเวทีโลก 

   COP/WWF 

   เพื่อการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ความรู เทคโนโลยี ถายทอดแนวคิด 

   ประสบการณและเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งกันและกัน และสรางมาตรการฉุกเฉิน 

   สนับสนุนรวมกัน ตลอดจน มาตราฐานการจัดการรวมกัน 
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ขอเสนอตอ cop21 

(อางอิงจาก INDC (ONEB, 2015)) 

Thailand’s prioritized adaptation efforts include:  

•  Promote and strengthen Integrated Water Resources Management  

   (IWRM) practices to achieve water security, effective water resource  

   management to mitigate flood and drought  

Adaptation Technologies needed: 

•  Water Resource Management, in need of networking (via pipes and  

   canals) and management of infrastructures (including zoning), seasonal  

   climate prediction, and sensor web using observation and/or modeling  

   data  
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ขอเสนอตอ cop21(ตอ) 

• To ensure that adaptation actions can be effectively enhanced to  

   address the distress experienced in highly vulnerable developing  

   countries, it will be necessary to secure adequate means of  

   implementation including finance, technology development and  

   transfer and capacity building for adaptation in the new global  

   agreement under the UNFCCC 

• Therefore, it is expected that further concrete mitigation and adaptation  

   actions will be proposed in respective sectors 
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ขอเสนอตอ cop21(ตอ) 

•  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดผลกระทบตอวงจรน้ําในไทย และคาดวาจะมีผลตอ 

    การบริหารจัดการน้ํา ภัยพิบัติ 

•  ผลกระทบดานน้ําจะสงผลตอภาคสวนอ่ืน เชน เกษตร การต้ังถิ่นฐาน การทองเท่ียว สุขภาพ  

    ทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่อง 

•  การดําเนินการศึกษาคร้ังนี้ไดแสดงถึง ความต้ังใจของประเทศไทยในการเตรียมแผนปรับตัวดานน้ํา  

    (ผานกระบวนการเรียนรู และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ) ซึ่งจะมีการดําเนินการในรายละเอียดตอไป  

    ภายใตแผนยุทธศาสตรน้ําของชาติ 

•  การดําเนินการจัดทําแผนการปรับตัวดานน้ําของประเทศดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิผลและ 

    ประสิทธิภาพมากขึ้น ถาจะไดรับการถายทอดเคร่ืองมือบริหาร เทคโนโลยีทันสมัยสูประเทศไทย 

•  ประสบการณดังกลาวจะสามารถถายทอดไปสูกลุมอาเซียนไดตอไป เพ่ือใหเกิดสังคมคารบอนตํ่า  

    และลดความเส่ียงจากภัยพิบัติไดดียิ่งขึ้น ตามเจตนารมยของ UN 
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บทสรุป 

•  สภาพท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคตในการวางแผนน้ํา 

•  มียุทธศาสตรน้ําท่ีวางไวแกปญหาน้ําระยะยาว 

•  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเกิดขึ้น และจะสงผลกระทบตอทุกภาคสวน 

•  มีแนวคิดและมาตรการในการลดภัย ปรับตัว และพัฒนาอยางย่ังยืนในอนาคต 

•  ควรนําแนวคิดและมาตราการดังกลาวมาประเมินเพ่ิมในแผนยุทธศาสตรน้ําแหงชาติ 

•  มีตัวอยางมาตรากรและแผนงานท่ีเสนอ 

•  ขอความรวมมือและถายทอดเทคโนโลยีทันสมัยตอ cop21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

   ในการปรับตัว และขยายผลถายทอดไปสูกลุมอาเซียน 
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   น้ําเกษตร น้ําเสีย เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมทรัพยกรน้ํา 6 ตุลาคม 58. 

•  มนตรี  บุญพาณิชย ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายใตผลกระทบ 

   จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ํา  

   6 ตุลาคม 58. 

•  เสรี ศุภธาทิตย วิกฤติน้ําทวม น้ําแลง: แนวโนมและทางออก เอกสารประกอบการประชุม 

    เชิงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ํา 6 ตุลาคม 58. 
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ขอขอบคุณ 
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