
การประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดท า 
หัวข้อเสนอการวิจยั 

การพัฒนาเคร่ืองมือการจัดการน  าที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยในอนาคต 



ประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรประชุม:  

1. นโยบายรัฐ 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ (2560-2579) & แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (2560-2564) 
 - แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า (2558-2569) 
2. เครื่องมอืสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์น  า 
 - ที่มีอยู่ 
 - ที่ต้องการเพิ่มเตมิ 
3. ความเชือ่มโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์น  าและเครื่องมือ 
 - การจัดล าดบัความส าคัญ 
 - การเสนอหัวข้อวิจัย 



ในปี 2558 ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ที่ส าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ 

(1). การก าหนดแผนยุทธศาสตร์น  าของประเทศ (2558-2569) โดย ครม. 
เหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย 

 (1.1). การจัดการน  าอุปโภค-บริโภค 
 (1.2). การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต (กษ และ อต) 
 (1.3). การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
 (1.4). การจัดการคุณภาพน  า 
 (1.5). การอนุรกัษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและการป้องกันการ 

   พังทลายของดิน 
 (1.6). การบริหารจัดการโดย 
   * ตั ง กนช 
   * ร่าง พรบ ทรพัยากรน  า 
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(2). การจัดท ารา่งยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (2558-2577) และการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ซึ่ง
สอดรับกับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์  

  (2.1) การพัฒนาคน 
  (2.2) ความสามารถในการแข่งขัน 
  (2.3) ความมัน่คงในทุกมิติ 
  (2.4) ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล  า 
  (2.5) การบริหารจัดการและการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

  บริหารจัดการน  าภายใต้ยุทธศาสตร์น  า 
  (2.6) การบริหารจัดการภาครัฐ 

ในปี 2558 ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ที่ส าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ 



(3). นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาต ิ
      ครั งที่ 71 วันที่ 26 กย 2558 มเีป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนดังนี  

ในปี 2558 ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานด้านนโยบาย  

ที่ส าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ 



1). ลดความยากจน 
2). สรา้งความมั่นคงดา้นอาหาร 
3). สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี
4). มีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5). มคีวามเทา่เทียม 
6). เข้าถึงน  าสะอาดและระบบ

สุขาภิบาล 
7). เข้าถึงพลังงาน 
8). มีงานดี และเศรษฐกิจ

เจริญเตบิโต 
9). มีการพัฒนาอุตสาหกรรม 

นวัตกรรม และโครงสร้าง
พื นฐาน 

 

10). ลดความเหลื่อมล  า 
11). เมอืงและชุมชนน่าอยูแ่ละ

ปลอดภัย 
12).มคีวามรับผิดชอบในการผลิต

และการบริโภค 
13). สามารถรับมือการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
14). อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล

มหาสมุทร 
15). อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตบนบก 
16). ธ ารงความยุติธรรมในสังคม

และองค์กร 
17). การเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 



น  า และ งาน 

น  า    งาน 

• สิทธิมนุษยชนในการ
เข้าถึงน  าที่สะอาดถูก
สุขอนามัย 

• การคุ้มครอง
แรงงาน &ความ
ปลอดภัย 

• การพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
• สันติภาพและเสถยีรภาพของประเทศ 

• การขับเคลื่อน 



ส าหรับในส่วนของ สกว.  
ได้สนับสนุนงานวิจยัในการพัฒนากลไกและ

เครื่องมอืในการท าแผนปฏิบัติการระดับ
จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ได้มีการทดสอบใชใ้นหลายพื นที ่

 



ประเด็นท้าทายในการก้าหนดนโยบายจัดการน ้า  
ในมุมมองของเครื่องมือต่างๆ 

 
ด้าน เครือ่งมือ 

 

1.เศรษฐศาสตร์ 
 

1. การก้าหนดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการก้าหนดราคา ค่าน ้า 

ค่าปรับ ค่าชดเชย ภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้น ้าที่มี

ประสิทธิภาพและตระหนักในมูลค่าของน ้า 

2. การก้าหนดรูปแบบการศึกษาความเหมาะสมทาง

เศรษฐศาสตรข์องโครงการพัฒนาแหล่งน า้ 

3. การประเมินมูลค่าของน ้าต่อหน่วยผลผลิต (water 

productivity) 



ประเด็นท้าทายในการก้าหนดนโยบายจัดการน ้า  
ในมุมมองของเครื่องมือต่างๆ 

 
ด้าน เครือ่งมือ 

 

1.เศรษฐศาสตร์ 
 

4. การใชม้าตรการทางการค้าและการจดัเก็บผลผลิตในการ

ประหยดัน ้า (Exchange of virtual water through food 

trade - Water footprint) 

5. การประเมนิผลตอบแทนให้แก่ผู้รกัษาระบบนเิวศ (PES) 

6. การการประกนัภัยจากความเสีย่งจากภยัพิบตัิที่เกี่ยวกับน ้า 

7. Water Marginal Cost Curve for the Basin 



ด้าน เครือ่งมือ 
 

2. กฎหมาย 

และระเบียบ 

 

1. ร่าง พรบ. ทรัพยากรน ้า พ.ศ... 

2. การปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองและเทศบัญญัติที่ต้องค้านึงถึง

การจัดการน ้า การถมดนิ การขุดลอก การอนุรักษ์พื นทีชุ่่มน ้าฯ 

3. การเชื่อมโยงการจดัเก็บค่าน ้าประปาและการบ้าบดัน า้เสีย 

4. การสร้างกลไกเพื่อลดการขัดแย้งการพัฒนาและบริหารจัดการ

น ้า 

 



ด้าน เครือ่งมือ 
 

2. กฎหมาย 

และระเบียบ 

 

5. การทบทวนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวขอ้งกับสวสัดิการและ

ความปลอดภยัของแรงงานที่ท้างานและการให้บริการดา้น

ทรัพยากรน ้า 

6. การสร้างระเบียบ กติกาส้าหรับกลุม่ผู้ใช้น ้า / ผู้ใช้น ้าให้มีวินัย 

สามัคคี และตระหนักในคุณค่าของน ้า เพือ่การจัดการน ้าที่มี

ประสิทธภิาพ 



ด้าน เครื่องมือ 
 

3. วิศวกรรม 
 

1. การประเมนิความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Climate Change Risk Assessment) 

2. การตัดสินใจการจดัการน า้และที่ดินโดยค้านึงถึงสภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใตส้ภาวะปรกติ และ

การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า รวมถึงการใช้มาตรการ 3R 



ด้าน เครื่องมือ 
 

3. วิศวกรรม 
 

4. การเพิม่ผลตอบแทนจากน ้า (Water productivity) 

5. การจัดท้าเมนูทางเลือกในการปลูกพืชใช้น ้าน้อย 

6. การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซก่ารผลิต เพื่อลด

ปริมาณการใชน้ ้า (Water footprint reduction) 

7. การบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ (Integrated 

Flood Managemant) 

8. แบบจ้าลองการประเมนิและการจัดการคุณภาพน ้า (Water 

Quality Modelling and Management) 



ด้าน เครือ่งมือ 
 

4. การบริการ

จัดการสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลางเพื่อการบูรณาการ และการ

มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ และเพื่อการเตอืนภัย 

2. การสร้างระบบธรรมาภบิาล และตดิตามประเมินผล การ

บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในทุกระดับ ทุกขั นตอนของหน่วย

ที่เกี่ยวข้อง 

3. การจดัการองค์ความรูด้้านทรัพยากรน า้โดยระบบสารสนเทศ

และสื่อต่างๆ ให้ทั่วถึงสาธารณชนทุกระดบั 

4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มผู้ใช้น ้า ให้มีการ

บริหารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพ 



ด้าน เครือ่งมือ 
 

4. การบริการ

จัดการสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

 

5. การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีผลกระทบตอ่คุณภาพน ้า 

    ผิวดิน และใต้ดิน 

6. รูปแบบการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ แบบบูรณาการเชื่อมโยง แผน

ชุมชน กับแผนหน่วยงาน แผนจังหวัด และแผนระดบัชาติ 

7. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อทดแทนแรงงานผู้สูงอายุ และ

แรงงานที่ลดน้อยลงในภาคการเกษตรและการจัดการน ้า 

8. รูปแบบการบริหารจัดการพื นที่ต้นน ้า ครอบคลุมการจดัการน ้า 

การปลูกป่า การอนุรักษ์ดินและน ้า การใช้ทีด่ิน การอนุรักษ์

ระบบนิเวศ (Watershed Management) 



การปฏิบัติ 

นโยบาย 

เครื่องมือด้าน
เศรษฐศาสตร ์

เครื่องมือด้าน
กฎหมายและ
ระเบียบ 

เครื่องมือด้านการ
บริหารจัดการ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องมือด้าน
วิศวกรรม 



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ปัญหา แนวทาง เครื่องมือ 
1.การจัดการน  า
อุปโภคบริโภค 

1.ทุกหมู่บ้านมีน  า
สะอาด  

1.น  าต้นทุนมี
จ ากัด 

2.คุณภาพน  า 

3.ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 

4.ไม่ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน 

5.ช ารุดทรุดโทรม 

6.กลุ่มผู้ใช้น  าไม่
เข้มแข็ง 

1.การเพิ่มน  า
ต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้น  า 

2.ปรับปรุง
คุณภาพน  า 

3.ขยายเขต
บริการ 

4.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนในการ
จัดการน  า 

1.การประเมินผล
โครงสร้าง
พื นฐานและการ
บริหารจัดการ
โครงการ 

2.รูปแบบการ
ปรับปรุง
โครงการเพื่อ
ความยั่งยืนของ
โครงการโดย
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับเครื่องมือ 



การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับเครื่องมือ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ปัญหา แนวทาง เครื่องมอื 
2.ความมั่นคง
ของน  าเพื่อ
การผลิต 

1.ขยายพื นที่
ชลประทาน 
18 ล้านไร่ 

2. การกระจาย
น  าที่สมบูรณ์
ในพื นที่ที่มี
อยู ่

3. มีน  าต้นทุน
รองรับ
อุตสาหกรรม 

1.น  าต้นทุนมี
จ ากัด 

2. เทคโนโลยี
การจัดการน  า 

1.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการน  า 

2.การจัดการ
การใช้ที่ดิน
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

1.การ
ประเมินผล
การจัดการน  า
ของโครงการ 

2.รูปแบบการ
จัดการที่ดิน
และน  าให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด (IWRM)  



การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับเครื่องมือ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ปัญหา แนวทาง เครื่องมือ 
3.การจัดการน  า
ท่วมและ
อุทกภัย 

1.การบรรเทา
อุทกภัยเมือง
หลัด 

2. การบรรเทา
อุทกภัยพื นที่น  า
ท่วมซ  าซาก/
รุนแรง 

1.ข้อมูลไม่
ชัดเจน/ไม่
เพียงพอ 

2.ผังเมืองไม่
ครอบคลุมการ
จัดการน  า 

3.ขาดการบูรณา
การ 

1.การจัดท า
ฐานข้อมูลกลาง 

2.การปรับปรุงผัง
เมืองและเทศ
บัญญัติ 

3.การบริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการ 

4.การปรับตัวให้
สามารถอยู่
ร่วมกันได้กับ
ภาวะอุทกภัย 

1.ฐานข้อมูลกลาง 
แผนที่เสี่ยงภัย 

2.แบบจ าลอง
ส าหรับการบริ
หาจัดการ
อุทกภัยแบบ
บูรณาการ 
(Integrated Flood 
Management 
Model)  

3.รูปแบบการ
ปรับตัวเข้ากับ
อุทกภัย  




