
สรุปสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรในประเด็นที่

เก่ียวของกับนํ้าและขอเสนอแนะเพื่อเติมเต็มชองวาง
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โดย 

ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ณ หองบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4



- รางกรอบยทุธศาสตรชาติ อนาคตประเทศไทย ป 2579

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

-   เปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (2573) 

-   ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ํา ป 2558-2569

-   การกําหนดทิศทางของนโยบายและแผนหลักการบริหารจัดการน้าํ   

    ระดับประเทศและการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพบิัติ

-   ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้าํ ที่ดิน 

    และการจดัการสิง่แวดลอม” SRI3 

2

หัวขอการนําเสนอ



สรุปสาระสําคัญ

รางกรอบยุทธศาสตรชาติ

กรอบการพัฒนาระยะยาว อนาคตประเทศไทย ป 2579

(สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ )
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ตัวอยางเปาหมายในระยะ 5 ปของ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย

ความมั่นคง เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางดานอาหาร มีหลักประกันความมัน่คงดานอาชีพ และมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดี

การสรางความสามารถใน

การแขงขัน

ผลิตภาพการผลิต, การลงทุนรวมขยาย, สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา, 

สัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและ, สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ตอ, เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู

การพัฒนาและเสรมิสราง

ศักยภาพคน

คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน, การศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล, 

ครอบครัวมีความอบอุน เขมแข็ง และมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ 

ความเสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม

ลดความแตกตางทางรายไดและ, ประชาชนเขาถึงระบบการคุมครองทางสังคม, สถาบันทางสังคม

และชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งตนเองไดและเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

พื้นที่ปาไม, การบริหารจัดการนํ้ามีความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน และเนนการจัดหา

นํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคใหเพียงพอเปนลําดับแรก, การปลอยกาซเรือนกระจก, 

ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมข้ึนท้ังใน

ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี, การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ระบบ

การผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารภาครัฐ

• การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน, เมืองศูนยกลางความ

เจริญในภูมิภาคไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
ท่ีมา: สศช
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สรุปสาระสําคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(2560-2564)

(สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ )
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“มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื”

กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาทีมุ่งสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศทีม่ีรายได

ปานกลางไปสูประเทศทีม่รีายไดสงู มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มกีารกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและ

โลจิสตกิสของภูมภิาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสนิคาเกษตรกรรม

ยั่งยืน แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

ในภาพรวม

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

รายสาขา

การพัฒนา

การเกษตร

สูความเปน

เลิศดาน

อาหาร

การเสริม

สรางและ

พัฒนา

ศักยภาพคน

การลด

ความ

เหล่ือมลํ้า

ในสังคม

การเติบโต

ท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน

การพัฒนา

พ้ืนท่ี ภาค 

และการ

เช่ือมโยง

ภูมิภาค

การบริหาร

งานภาครัฐ

ของประชาชน

เพ่ือประชาชน

กรอบวิสัยทศันและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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กรอบวิสัยทศันและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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กรอบวิสัยทศันและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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สรุปสาระสําคัญ 

Millennium Development Goals (2030)

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (2573)
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เปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (2573) ดานน้ํา
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เปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (2573) ดานน้ํา
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เปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (2573) ดานน้ํา
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เปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (2573) ดานน้ํา



สรุปสาระสําคัญ 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา ป 2558-2569

กรมทรัพยากรน้าํ
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15

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป 2558-2569

การจัดการน้ํา

อุปโภคบรโิภค
การสรางความม่ันคง

ของน้ํา

ภาคการผลิต 
(เกษตร/อุตสาหกรรม)

การจัดการ

น้ําทวมและ

อุทกภัย

การจัดการ

คุณภาพน้ํา
การอนุรักษฟนฟู

สภาพปาตนน้ําที่

เสื่อมโทรมและ

ปองกันการพังทลาย

ของดิน

การบรหิารจัดการ
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การขบัเคลื่อนประเด็นการพฒันา

ประเด็น งานวิจัยเสนอแนะ หมวด

1. การจัดการเชงิสมดุล

ในการพัฒนาและการ

อนุรักษ

การจัดทําบัญชีน้าํรายลุมน้ํา Econ 

แนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา แนวทางการอนุรักษฟนฟู

พ้ืนท่ีปา และจัดทําแผนในการพัฒนา

ใหมีการบูรณาการกันระหวางท้ัง 2 ดาน

Eng 

ขอกฎหมายท่ียังมีความขัดแยง ระหวางการพัฒนา

แหลงน้ํา และการอนุรักษ พรอมท้ังแนวทางการแกไข

ปญหาดังกลาวใหสามารถดําเนินการรวมกันได

Law 

2 การจัดทําเขตการใชน้ํา 

และการบริหารจดัการ

พ้ืนท่ีเกษตร/

อุตสาหกรรม/เมือง

การวางแผนการใชท่ีดินและการใชน้ําในลุมน้ําอยาง

สมดุล

Eng 
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การขบัเคลื่อนประเด็นการพฒันา (ตอ)

ประเด็น งานวิจัยเสนอแนะ หมวด

3. การจัดทําแผนการใช

ประโยชนท่ีดินและผัง

เมือง

การวิเคราะหน้ําทาในเขตเมือง Eng

แบบจําลองการวางผังการระบายน้ําในเขตเมือง Eng 

ผลการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ท่ีมีตอการเกิดน้ําทา Eng

4. การจัดการการใช

ประโยชนท่ีดินตนน้ําและ

การเกษตรในพ้ืนท่ีลาด

ชัน

การเปลี่ยนแปลงของน้ําทาจากการใชท่ีดินและฝน Eng 

รูปแบบการทําเกษตรท่ีมีผลตอการเกิดน้ําทา Eng

5. การจัดสรรน้ําระดับ

ลุมน้ําและระหวางภาค

การใชน้ํา

การจัดทําสมดุลน้ําและวิเคราะหการจัดสรรน้ํา Econ 

แบบจําลองเพ่ือคาดการณและแสดงบัญชีน้ําใน

สภาพการณตางๆ

Econ 

การวิเคราะหตนทุนน้ํา ตนทุนเศรษฐศาสตร Econ 17



การขบัเคลื่อนประเด็นการพฒันา (ตอ)

ประเด็น งานวิจัยเสนอแนะ หมวด

6. การปรับตัวในพ้ืนท่ี

เสี่ยงอุทกภัยและการ

จัดการพ้ืนท่ีรับน้ํานอง

แบบจําลองการบริหารน้ําและพ้ืนท่ีน้ําทวม เพ่ือการ

ปรับตัว และการบรรเทา

Eng

7. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชน้ํา (3R)

ศักยภาพการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําจากโรงงาน

ประเภทตางๆ

Eng 

รูปแบบการลงทุนและการสนับสนุนการดําเนินการของ

ภาคเอกชน

Econ

8. การจัดหาน้ําสําหรับ

อุตสาหกรรมสงออกและ

อุตสาหกรรมตนน้ํา

ศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา ขยายตัว ของ

ภาคอุตสาหกรรม

Econ 

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมีความเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพ้ืนท่ีและน้ําตนทุน 

Econ 
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สรุปประเด็นวิจัยและโครงการท่ีเสนอแนะ

การกําหนดทศิทางของนโยบายและแผนหลักการบรหิารจัดการน้าํระดับประเทศ

และการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบติั

โดย

ศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ชนิณะราศร ีและคณะ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี เสนอตอ วช พฤษภาคม 2557
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ทิศทางท่ีเหมาะสมของนโยบายการจัดการน้ําและศูนยขอมลูกลาง

แหงชาต ิ  

ประเด็นปญหากอนการวิจัย (problem and policy gap)

•   ความไมชัดเจนดานนโยบายท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําของรัฐบาล 

•   การไมมีแผนแมบทท่ีใชในการบริหารจัดการน้ําระดับลุมน้ํา 

•   ความซับซอนและยุงยากในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

•   การกระจัดกระจายของขอมูลความไมเปนเอกภาพของหนวยงานปฏิบัติการดานน้ํา 

•   การไมรูขอมูลท่ีแทจริงท่ีเปนปจจุบัน หรือการเขาถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับน้ําท่ียุงยาก หรือการ

หวงขอมูลซ่ึงกันและกันระหวางหนวยงานท่ีเปนผูจัดทําฐานขอมูล ทําใหไมสามารถประเมิน

สถานการณน้ํา ท่ีกําลังจะเกิดหรือในขณะเกิดภัยพิบัติไดถูกตอง 
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แผนหลักเพ่ือการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือ

บรรเทาภัยพิบัติ โดยการบูร

ณาการการบริหารจัดการ

น้ําจากทุกภาคสวน

1) กําหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ํา

ระดับประเทศท่ีมีความเปนเอกภาพ

2) ใชน้ําใหเกิดประสิทธิภาพท้ังเชงิปริมาณและ

เชิงคุณภาพ

3) จัดทําระบบศูนยขอมูลน้ําแหงชาติ

4) สนับสนุนการประสานงานระหวางองคกร

หลักระดับนโยบาย

5) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายใตทุก

สถานการณอยางเหมาะสม

6) สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง
21



1) กําหนดทิศทางการ

บริหารจัดการนํ้า

ระดับประเทศที่มีความ

เปนเอกภาพ

โครงการที่ 1.1 บริหารจัดการน้ําโดยเนนการพ่ึงพาตนเองระดับครัวเรือน 

ชุมชน ทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติ (เนนคน)

โครงการที่ 1.2 บริหารจัดการน้ําแบบองครวม มีการเชื่อมโยงทุกมิติและ

เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงาน(สูงสูลาง หรือ ลางสูสูง)

โครงการที่ 1.3 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีสิทธิ์

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในชุมชน

โครงการที่ 1.4 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการคิด การกําหนด

นโยบาย เพ่ือปฏิบัติงานในระดับตางๆ 

โครงการที่ 1.5 ผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 

ทั้งน้ําฝน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําบาดาล ใหเกิดผลเชิงปฏิบัติ

โครงการที่ 1.6 เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ําเดิมใหมีความ

ยั่งยืนและเพียงพอตอความตองการ

โครงการที่ 1.7 มุงเตรียมความพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลง รองรับการ

ปรับตัวจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 22
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2) ใชน้ําใหเกิด

ประสิทธิภาพทั้งเชิง

ปริมาณและเชิง

คณุภาพ

โครงการที่ 2.1 ประเมินสถานการณหรือลักษณะของปญหาตางๆ ในแต

ละลุมน้ํา รวมถึงสถานการณการใชน้ําของภาคสวนตางๆ 

โครงการที่ 2.2 ใชกลยุทธทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ําที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

โครงการที่ 2.3 จัดลําดับความสําคัญของการใชน้ําผิวดินและน้ําบาดาล

ในฤดูแลง 

โครงการที่ 2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําตนทุน โดยการบริหารจัดการ

น้ําในอางเก็บน้ําใหสอดคลองกับน้ําตนทุนและการใชประโยชน 

โครงการที่ 2.5 เรงพัฒนาการใชประโยชนจากแหลงน้ําอยางอนุรักษ

โครงการที่ 2.6 ปรับตัวเพ่ือรองรับจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ของภูมิอากาศ ปริมาณฝน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการที่ 2.7 การพัฒนาน้ําบาดาลรวมกับน้ําผิวดินใหเกิดประสิทธิผล

โครงการที่ 2.8 ใชมาตรการในการบริหารจัดการน้ําเชิงคุณภาพที่

หลากหลายและสอดคลองกับบริบทของแตละปญหา 23
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3) จัดทําระบบศูนย

ขอมูลน้ําแหงชาติ

โครงการที่ 3.1 พัฒนาโครงสรางฐานขอมูลหนวยงานราชการแตละ

หนวยใหมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 3.2 ปรับปรุงกระบวนการวัดและการจัดเก็บขอมูลตนทางให

มีความถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนจริงในปจจุบัน

โครงการที่ 3.3 พัฒนาระบบพยากรณอากาศระยะยาว ระบบพยากรณ

อุทกวิทยาและการเตือนภัย 

โครงการที่ 3.4 ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห นําเสนอขอมูล และ

เผยแพรขอมูลใหมีความหลากหลายรูปแบบที่เปนปจจุบันตลอดเวลา 

โครงการที่ 3.5 ปรับปรุงระบบเตือนภัยของประเทศใหสามารถติดตาม 

ประมิน และวิเคราะหสถานการณน้ําไดอยางทันเหตุการณ 24
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5) บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําภายใตทุก

สถานการณอยาง

เหมาะสม

โครงการที่ 5.1 วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ

ทั้งในระยะส้ัน (1-5 ป) และระยะยาว (10-20 ป) 

โครงการที่ 5.2 เพ่ิมโครงการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพเพ่ือใหสามารถ

เก็บกักน้ําใหอยางพอเพียง 

โครงการที่ 5.3  สํารวจและวิเคราะหสภาพของพ้ืนที่ที่ประสบปญหาภัย

พิบัติ ใหเปนปจจุบนัและคาดการณ 

โครงการที่ 5.4 เรงจัดทํามาตรการการปองกันภัยพิบัติ แนวทางปฏิบัติ

หรือมาตรการการดําเนินงาน แตละรูปแบบของภัยพิบัติ 

โครงการที่ 5.5 ออกแบบแนวทางการปองกันและบรรเทาการสาธารณ

ภัยแตละประเภท ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
25
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6) สนับสนุนการวิจัย

และการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง

สรางเนื้อหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและภัยพิบัติดานน้ํา ใน

หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สรางหลักสูตรทองถิ่นเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและภัย

พิบัติจากน้ํา

สงเสริมการเรียนรูการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงแผนที่ ใหเขาใจถึงผังน้ํา 

ผังเมือง และระดับความเส่ียงภัยจากน้ํา

การส่ือสารกับประชาชน ทางส่ือตางๆ

26
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โครงสรางองคกรและกลไกที่เหมาะสมของการบริหารจัดการน้าํอยางยัง่ยืน 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย (problem and policy gap)

•   การทํางานที่ซับซอน ไมเปนเอกภาพ การขาดการทําความเขาใจถึงหนาที่การ

บริหารจัดการภัยพิบัติดานนํ้าของสวนราชการระดับภูมิภาคทั้งภายใตสภาวะปกติและ

วิกฤต 

•   การขาดการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 

•   ความหลากหลายของกฏหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า จากหลายสาเหตุ

ดังกลาวขางตน การวิเคราะหและแกไขปญหาไมสามารถทําไดอยางถูกตองทัน

สถานการณจึงยังไมสามารถแกไขปญหาได 
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โครงสรางองคกรและ

กลไกที่เหมาะสมของ

การบริหารจัดการน้ํา

อยางยั่งยืน 

การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรหลกัการบริหารจดัการนํา้ 

เครือข่ายองค์กรวิจยั ควรเร่ิมสร้างท่ีสถาบนัการศกึษา  เครือข่าย

กลุม่วิจยัภายในแตล่ะสถาบนัการศกึษา  เครือข่ายกลุม่นกัวิจยั

ตา่งสถาบนั   เครือข่ายกลุม่นกัวิจยักบัหน่วยงานภายนอก 

แนวทางปฏิบติัขององค์กรหลกัด้านนํา้ภายใต้สภาวะฉกุเฉิน การให้

คณะกรรมการลุม่นํา้เป็นผู้จดัทําแผนปอ้งกนัและแก้ไขปัญหานํา้ท่วม

และขาดแคลนนํา้ในระดบัพืน้ท่ี ทําให้สาระสําคญัในแผนสามารถ

เช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานรัฐระดบัตําบล อําเภอ และจงัหวดั รวมถึง

คณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ

ประเดน็กฎหมาย: องค์กรบริหารจดัการทรัพยากรนํา้, องค์กรผู้ใช้นํา้, 

กองทนุทรัพยากรนํา้

กลไกการดําเนินงานในเร่ืองงบประมาณ
28
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ระบบทีเ่หมาะสมสําหรบัการประกันภัย และการชดเชยใหแกผูไดรับผลกระทบจาก

ภัยพิบัติ 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย (problem and policy gap)

•ภัยพิบัติหลักท่ีกอความเสียหายมากท่ีสุด คือ ภัยน้ําทวม และภัยแลง ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอง

ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปการจัดสรรงบประมาณโดยตรง หรือการดําเนินกิจกรรมกึ่งการ

คลังผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เปนตน ดังนั้น รัฐบาลจึงควรท่ีจะหามาตรการแกไขและปองกัน

ปญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามมานี้ การประกันภัยเปนมาตรการท่ีมีประโยชนหลายอยาง โดยเฉพาะ

•   ดานการปรับปรุงระบบการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขภายหลังเกิดภัยพิบัติ  เนื่องจากภัย

พิบัติในแตละพ้ืนท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ขอเรียกรองของผูท่ีตองการไดรับเบี้ยประกันในแตละท่ีก็

แตกตางดวยเชนกัน 

•   ระบบท่ีเหมาะสมสําหรับการประกันภัย และการชดเชย เพ่ือการกระจายความชวยเหลือให

ท่ัวถึงใหกับผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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ระบบที่เหมาะสม

สําหรับการประกันภัย 

และการชดเชยใหแกผู

ไดรับผลกระทบจากภัย

พิบัติ 

วางแผนการจัดการน้ําทวมในลุมน้ําตางๆที่มีลักษณะที่แตกตางกันดวย

ภูมิปญญาทองถิ่น

กองทุนแหงชาติเพ่ือเยียวยาผูประสบภัยและใชหลักประกันภัยที่

เหมาะสมกับความเสียหาย

สรางระบบองคกรที่ชวยสนับสนุนการเกษตรประกันภัยอันเนื่องมาจาก

ภัยพิบัติซึ่งเปนกลุมที่มีความตองการความชวยเหลือที่จําเปนในการดํารง

ชีพ 

เผยแพรระบบการประกันภัยทางการเกษตร 

การแจงเตือนภัยลวงหนา 

บทบาทของภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับการประกันภัยพืชผล

การเกษตร
30
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แนวทางในการจัดการภัยพบิัติดานน้ําที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยกระบวนการมี

สวนรวมของภาคประชาชน 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย (problem and policy gap)

•  ภัยพิบัติจากน้ํามีแนวโนมเกิดขึ้นบอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น จากเหตุการณภัยพิบัติท่ีเกิด เห็น

วามีหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แตละหนวยงานตางทําหนาท่ีโดยขาดการมีสวนรวมทําใหการ

บริหารจัดการภัยพิบัติไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคประชาชน ซ่ึงเปนภาคท่ี

ไดรับผลกระทบโดยตรง ยังไมทราบบทบาทการมีสวนรวม ควรมีสวนรวมในเรื่องอะไร ควรมีสวน

รวมเม่ือไร และมีสวนรวมอยางไร กับหนวยงานไหน 
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แนวทางในการจัดการ

ภัยพิบัติดานน้ําที่

เหมาะสมกับประเทศ

ไทยโดยกระบวนการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

การนํารูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติไปปฏิบัติในพ้ืนที่ประสบภัย

การจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับชุมชนที่มีความเส่ียงในการเกิดภัย

พิบัติจากน้ํา

การศึกษาภูมิปญญาในการจัดการภัยพิบัติดานน้ําของชุมชน

การศึกษาเคร่ืองมือที่ใชสําหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติดานน้ํา

มาตรฐานการชดเชยคาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

แนวทางการบูรณาบทบาทหนาที่ในการจัดการภัยพิบัติจากน้ําระหวาง

องคกรภาคีเครือขาย 

การศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการภัยพิบัติดานน้ํา
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สรุปสาระสําคัญ

 ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร เรื่อง “การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ นํ้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดลอม” SRI3

(สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย)
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ชองวางและประเด็นความทาทายในการกําหนดนโยบายจัดการน้ําของประเทศไทย

ดานนโยบาย ดานองคความรู

•  ไมมีแผนหลักในการพัฒนาและจัดการ

•  ไมมีเกณฑการจัดสรรที่ชัดเจน

•  ไมมีแผนพัฒนากําลังคนและพัฒนา

เทคโนโลยี

•  ขาดความรูและเทคโนโลยใีนการจัดการ

ความแปรปรวน

•  ไมมีเครื่องมือประมาณความตองการ

•  ไมมีเครื่องมือที่บูรณการ

•  ไมมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดการที่

แกไขปญหาไดดี

• Scenario base planning, 

•  กมและ ระเบียบไมทันสมัย เครื่องมือ

การบริหารไมพอ  การบังคับใชกม 

กระบวนการมีสวนรวม



ประเด็นวิจัยหลัก

ปที่ ประเด็นวิจัยหลัก

1 •  การศึกษา Thailand outlook 2030 (Econ)

•  การเติบโตดานเศรษฐกิจและสงัคม ในบริบทโลกและอาเซียน  (Econ)

• Scenarios ตางๆ  (Econ)

•  ความตองการดานพลังงาน ทรัพยากร  (Econ)

•  ความม่ันคงดานน้ํา อาหาร พลังงาน  (Eng)

2 การศึกษาดานศกัยภาพของทรัพยากรน้ําของไทย

•  ประมาณการความตองการน้ําในมิติตางๆ และเงื่อนไขตางๆ  (Eng)

•  ประมาณการความสามารถในการจัดหา ในเงื่อนไขตางๆ (Eng)

•  การพัฒนาและการจัดการท่ีตองการ (Eng)

•  เทคโนโลยีท่ีตองการ (Eng)

•  แนวโนมในอนาคตและทางออก (Eng)



ประเด็นวิจัยหลัก

ปที่ ประเด็นวิจัยหลัก

3 การศึกษาดานการจัดสรรน้ํา

•  โครงขายน้ํา (Eng)

•  การกระจาย (Eng)

•  การจัดสรร (พัฒนาเครื่องมือจัดการดานกายภาพควบคูกับเศรษฐกิจและสังคม) 

(Econ)

•  กฎกติกาท่ีมีอยู (Law)

4 การศึกษาดานเครื่องมือการจัดการ

•   ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือในการจัดการน้ําในประเทศตางๆ พรอมเสนอแนะ

เครื่องมือท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองการกําหนดนโยบายจัดการน้ํา (ภาษี  คา

บริหารน้ํา กองทุนประกัน การกําหนดการชดเชย ฯลฯ) (Econ)



ประเด็นวิจัยหลัก

ปที่ ประเด็นวิจัยหลัก

5 การศึกษาวจิัยดานพฤติกรรมดานผูใชตอการจัดการน้ํา

•   งานศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใชน้ํา แนวโนม และการรับรูตอการจัดการน้ําจาก

ผูใชกลุมตางๆ และพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือกําหนดมาตรการดานผูใช (demand side 

management) ใหเหมาะสม รวมท้ังการรับรูตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และความเห็นตอการบริหารจัดการน้ําตอไปในอนาคต (Econ)

•   การใหความรูเพ่ือการรับมือของชุมชนและบุคลากร (Eng)



สรุปหัวขอดานกฏหมาย ระเบียบ การบริหาร

•  พัฒนากลไกและกระบวนการจัดทํา  Scenario base planning

•   ศึกษาปรับปรุงกม ระเบียบองคกรใหทันสมัย 

•   ศึกษาปรับปรุงการจัดองคกร  สวนกลาง ภูมิภาค ทองถิ่น  (ภายใตนโยบายการกระจายอํานาจ 

    วางแผนระดับพ้ืนที่)

•   พัฒนาเคร่ืองมือการบริหารใหครบวงจร (directions, demand estimation, resource 

development & allocation, project financing, water fund, charging, penalty,   

insurance, compensation,  demand sided mgt,  communication, risk management,  

conflict management, management under extreme events, Information 

management)

•   คึกษาหลักการบังคับใชกม  การจูงใจ (enforcement and  incentives)

•   พัฒนากระบวนการมีสวนรวมในแนวใหม  (co design, co benefit, capacity building)

•   วิจัยการประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการวางแผน จัดการ (satellite, ICT )

•   การกําหนดความสัมพันธในการวางแผนน้ําระดับชาติ ลุมน้ํา (จังหวัด) ลุมน้ํายอย ชุมชน

•   การพัฒนากําลังคนรองรับ และการประเมินผล ศึกษา วิจัยอยางตอเนื่อง

•   การศึกษาทบทวน (ปญหาปจจุบันในระดับตางๆ)   สรุปบทเรียนจากประเทศตางๆ



สรุปหัวขอดานสรุปหัวขอประเด็นวิจัยเครื่องมือการจัดการน้ําดานวิศวกรรม

•   การศึกษาดานศักยภาพของทรัพยากรน้ําของไทย

•   ประมาณการความตองการน้ําในมิติตางๆ และเงื่อนไขตางๆ 

•   ประมาณการความสามารถในการจัดหา ในเงื่อนไขตางๆ 

•   การพัฒนาและการจัดการที่ตองการ 

•   เทคโนโลยีที่ตองการ 

•   แนวโนมในอนาคต 

•   ทางออก

•   การศึกษาดานการจัดสรรน้ํา

•   โครงขายน้ํา  

•   การกระจาย 

•   การจัดสรร (พัฒนาเคร่ืองมือจัดการดานกายภาพควบคูกับเศรษฐกิจและสังคม) 

•   กฎกติกาที่มีอยู

•   การบริหารจัดการการใชน้ํารวมระหวางน้ําผิวดินและน้ําบาดาล

•   การประเมินอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนํา Appropriate Technology ในการจัดการน้ํา

และการบําบัดน้ําเสียใหแพรหลายและเหมาะสมกับบริบทตางๆ  เชน ภาคชุมชน ภาคเกษตร



สรุปหัวขอดานสรุปหัวขอประเด็นวิจัยเครื่องมือการจัดการน้ําดานวิศวกรรม (ตอ)

•   การพัฒนานโยบายเชิงรุก แนวทางการสรางคุณคาทางวัฒนธรรมกับการใชน้ําใหเกิดประโยชน

สูงสุด (การบูรณาการความรู วัฒนธรรม การส่ือสาร และการศึกษา)

•   โครงสรางระบบขอมูลดานน้ํา ควรมีรูปแบบและลักษณะอยางไรบาง เพ่ือเหมาะการใชประโยชน

ในระดับตางๆ ในสถานการตางๆ และเปนไปไดไดอยางทั่วถึง

•   เคร่ืองมือชวยในการตัดสินใจในการใชน้ําอยางเหมาะสมในแตละระดับ แตละพ้ืนที่ แตละปญหา 

ควรมีรูปแบบอยางไร Top-down vs Bottom up จะบูรณาการและบริหารกันไดอยางไร

•   แนวทางพัฒนาศักยภาพและความพรอมของบุคคลและองคกรที่เหมาะสมในการรับมือกับภัยพิบัติ

ที่เก่ียวของกับน้ํา 

•   วิจัยความเชื่อมโยงระหวางนโยบายและกลุมผูใชน้ําทุกระดับ

•   วิจัยEnforcement ในมิติใหม

•   วิจัยรูปแบบและกระบวนการ การส่ือสาร การนําเสนอ ท่ีสรางความตระหนักในการใชทรัพยากร

•   ศึกษาดานกลไก  ภาคเกษตร ประสิทธิภาพของภาคเกษตรตํ่า เนื่องจากน้ําเกษตรฟรีจึงไมมี

ประสิทธิภาพ วิธีการ กลไก ใชมาตรการราคาน้ํา water policy

•   การหาความสัมพันธของปาไม และการเกิดฝนตกในฤดูรอนหรือชวงที่ลมสงบ มันสอดคลองกับ

พ้ืนที่ปาไมหรือตนไมที่หายไป



สรุปหัวขอดานสรุปหัวขอประเด็นวิจัยเครื่องมือการจัดการน้ําดานวิศวกรรม (ตอ)

•   ระบบฐานขอมูลที่มีความถูกตอง รวดเร็ว และแมนยําในพ้ืนที่ที่เส่ียงภัยในภาวะวิกฤต

•   องคกรบริหารจัดการน้ําระดับลุมน้ํา/พ้ืนที่ วางแผนรองรับความตองการของทองถิ่น ประสานแผน

ระดับชาติ รวมทั้ง การบริหารการใชนําในระดับพ้ืนที่

•   จัดระบบการวางแผนและการน้ําไปสูการปฏิบัติใหมีการประสานกันของแผนระดับชาติและระดับ

ทองถิ่น

•   ระบบงบประมาณที่สนับสนุน แผนงาน/โครงการ 

ระดับทองถิ่น

•   ลดความสูญเสียน้ํา เพ่ิมมูลคาน้ํา ในพ้ืนที่ชลประทาน

•   บริหารจัดการความตองการใชน้ําในดานการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการ

ทองเที่ยว ใหสมดุลกับน้ําตนทุน

•   การจัดรูปและปรับพ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากใหสามารถทํา การเกษตรไดหลังน้ําลด



สรุปหัวขอดานเศรษฐศาสตร

•  การจัดทําบัญชีน้ํารายลุมน้ํา

•  การจัดทําสมดุลน้ําและวิเคราะหการจัดสรรน้ํา

•  แบบจําลองเพ่ือคาดการณและแสดงบัญชีน้ําในสภาพการณตางๆ

•  การวิเคราะหตนทุนน้ํา ตนทุนเศรษฐศาสตร

•  กลไกการดําเนินงานในเร่ืองงบประมาณ

•  กองทุนแหงชาติเพ่ือเยียวยาผูประสบภัยและใชหลักประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสียหาย

•  เผยแพรระบบการประกันภัยทางการเกษตร 

•  มาตรฐานการชดเชยคาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

•  การเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคม ในบริบทโลกและอาเซียน

•  ความตองการดานพลังงาน ทรัพยากร  

•  การจัดสรร (พัฒนาเคร่ืองมือจัดการดานกายภาพควบคูกับเศรษฐกิจและสังคม)

•  ศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองมือในการจัดการน้ําในประเทศตางๆ พรอมเสนอแนะเคร่ืองมือที่เหมาะสม

เพ่ือตอบสนองการกําหนดนโยบายจัดการน้ํา (ภาษี  คาบริหารน้ํา กองทุนประกัน การกําหนดการ

ชดเชย ฯลฯ) 

•  งานศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใชน้ํา แนวโนม และการรับรูตอการจัดการน้ําจากผูใชกลุมตางๆ และ

พ้ืนที่ตางๆ เพ่ือกําหนดมาตรการดานผูใช (demand side management) ใหเหมาะสม รวมทั้งการ

รับรูตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเห็นตอการบริหารจัดการน้ําตอไปในอนาคต



ขอขอบคุณ
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