
โดย: ศ.ดร. ธนวฒัน ์ จารพุงษส์กลุ
หนว่ยศกึษาพบิตัภิยัและขอ้สนเทศนเ์ชงิพืน้ที ่คณะวทิยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ปี 2558-59 แล้ง? แห่งความทรงจ าในรอบ 60 ปี
ปี 2554 ท่วม? อนัดบั8 ทีสุ่ดของโลก 

ภูมิอากาศเปลีย่น มิติการบริหารจัดการน ้าควรเปลีย่นไหม ?
:น ้ากนิ น ้าใช้ น ้าเกษตร น ้าเสีย                



หัวข้อคร้ังนี:้
+: สภาพภูมิอากาศแปรเปลีย่นไป (ช้ีให้เห็นว่าขณะนีภู้มิอากาศได้
แปรเปลีย่นไปแล้ว แต่ประเทศไทยยงัใช้แนวทางบริหารจดัการแต่น า้ 
โดยใช้เคร่ืองมือและแนวทางปฏิบัตแิบบเดมิๆอยู่? และให้ควาส าคญั
เร่ืองการหาน า้เพิม่) 
+: ความเส่ียงของการบริหารจดัการน า้ของประเทศไทยในปัจจุบัน
และอนาคต ภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลีย่นแปลง



สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลงมผีลกระทบตอ่ประเทศ
ไทยอยา่งไรบา้ง 

คล่ืนสูง 4 เมตร จ. สงขลา ธันวาคม 2549

ปี พ.ศ.

ระดับ B1 ที่ S550 ระดับ A1B ที่ S750 ระดับ A1F ที่ S1000 เวลา

ใน
อนาคต 

(ปี)

อุณหภู
มิ (C)

ระดับ

น ้าทะเล 
(cm)

อุณหภู
มิ (C)

ระดับ

น ้าทะเล 

(cm)

อุณหภู
มิ (C)

ระดับ

น ้าทะเล 
(cm)

2543 - - - - - - 0

2593 0.8 22 1.1 25 1.8 32 50

2643 1.3 40 1.8 43 3.2 60 100

2693 1.8 57 2.3 65 4.2 93 150

2743 2.0 69 2.8 82 4.8 110 200

2793 2.2 80 3.2 100 5.2 135 250

คล่ืนสูง  6 เมตร ทีห่าดไม้ขาว  พฤษภาคม 2549

ลูกเห็บตก ทีด่อนอนินท์
3 พฤษภาคม 2557





งบประมาณ
ประจ าปี

งบกลาง 
ปี 2554

งบ พรก.
เงนิกู้ กยน.

งบ กยอ. 
(อนาคต)

งบประมาณ ปี 2549-2554

-งบ Flagship
-งบ กยน. 
(เร่งด่วน) 

งบฟ้ืนฟูและวางอนาคตประเทศไทย  (กยอ.)

ก่อนเกดิน า้ท่วม ปี54 ระยะส้ัน 
ช่วง 1 ปี

ระยะยาว

(1.19 แสนล้านบาท)

(3.5 แสนล้านบาท)

(2.27 ล้านล้านบาท)

(2.91 แสนล้านบาท)

น า้ท่วม ปี 2554

กรอบการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณทีเ่หมาะสมกบัการบริหารจัดการทรัพยากรน า้

ก่อนเกดิวกิฤตน า้ท่วม
หลงัเกดิวกิฤตน า้ท่วม

งบบริหารจัดการน า้  
(กยน. ระยะยัง่ยืน)

งบ ปี 2555
53,018 
ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบ
เร่งด่วน กบอ
30,269 ล้านบาท

งบใช้แล้วหรืออนุมัติ
(2.02 แสนล้านบาท)

(งบทั้งส้ิน 5.21 แสนล้านบาท)
งบบริหารน า้ กบอ. 
(319,731 ล้านบาท)

New TOR  9 module 
(291,000 ล้านบาท)

2555 2556



ซ่อมแซม / ปรับปรุง โครงสร้างพืน้ฐานด้านน า้ คมนาคมและขนส่ง จ านวนเงิน 55,613.15 ล้านบาท 
งานประจ าหน่วยงานด้านน า้  จ านวนเงิน 53,018.94 ล้านบาท
เยยีวยาผู้ประสบอุทกภัย / ชดเชยความเสียหาย จ านวนเงิน 45,011.92 ล้านบาท
ปรับปรุงโครงสร้างต่างๆเท่ากบัระดับน า้ท่วมปี 54 จ านวนเงิน 27,362.51 ล้านบาท
ฟ้ืนฟูสถานทีร่าชการ โบราณสถาน ศาสนสถาน โรงพยาบาลและแหล่งท่องเทีย่ว จ านวนเงิน 17,108.37 ล้านบาท
สนับสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองสูบน า้ / ระบบเตือนภัย จ านวนเงิน 5,047.34 ล้านบาท
ฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวนเงิน 472.30 ล้านบาท

สรุปงบประมาณบริหารจัดการน า้หลงัวกิฤตกิารณ์มหาอุทกภัย ปี 54 ทั้งส้ิน 2.02 แสนล้านบาท



กบัดักของสังคมไทยในอนาคต ต่อการวางระบบจัดการพบิัติภัยของประเทศทีไ่ม่สอดคล้อง
กบัสภาพภูมอิากาศแปรเปลีย่นในอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาพบัิติภัย
ทีรุ่นแรงมากขึน้



สรุปกรอบแนวคิดเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบบริหาร
จดัการน ้ าอยา่งย ัง่ยนืและระบบแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของประเทศ
ไทย ( งบ 3.5 แสนลา้นบาท) และวงเงินของแต่ละ Module 



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน า้ พ.ศ.2558-2569

ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม.25พย.2557

เน้นบรรเทาอุทกภัย ใช้กรณนี า้ท่วม ปี 2554 เน้นบรรเทาขาดแคลนน า้ ใช้กรณนี า้แล้ง ปี 2548



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม.25พย.2557



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 25พย.2557



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม.25พย.2557

ฟ้ืนฟู 25,428 ล้านบาท / เพิม่น า้ 278 MCM

พฒันา ชป 399,312 ล้านบาท / เพิม่น า้ 4,824 MCM

ฟ้ืนฟู 102,359 ล้านบาท / เพิม่น า้ 1,703 MCM
ขุดบ่อน า้ 6,405 ล้านบาท / ขุดบ่อบาดาล 14,011 ล้านบาท

พฒันา 2.67 ล้านล้านบาท / เพิม่น า้ - MCM



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน า้ พ.ศ.2558-2569

ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558



5,070

ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค.2558

10.62%)
56.25%) 0.57%)

21.45%)
5.82%)

2.29%)2.99%)

งบประมาณทั้งส้ินรวม 1,003,492 ล้านบาท



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558

8 ล้านไร่



ข้อมูลอ้างองิ: กนช/ครม. 7 พค. 2558















ความเห็นส่วนตวัมองว่าประเทศลงทุนเร่ืองน า้มากถึง 1ล้านล้าน + อกี 2.67 ล้านล้านบาท 
(โขง ชี มูล เลย/สาละวนิ) ประเทศไม่ค่อยได้อะไรยงัเป็นแนวคดิแบบเดมิๆ: x ป้องกนัพบิัติ
ภัยทั้งน า้ท่วมและน า้แล้งได้น้อย ยงัไม่พอเพยีงและกลบัยงัสร้างความเส่ียงเพิม่สูงขึน้ 
อาจจะมีปัญหาเร่ืองดนิเคม็และเส่ือมโสมเพิม่ขึน้หากมกีารตดัสินใจท าโครงการโขงชีมูล
เลย:y การพฒันาทรัพยากรน า้เป็นแบบเดมิๆมุ่งเน้น เพิม่ พท. ชป. เพิม่ปริมาณการใช้น า้
ภาคเกษตร ซ่ึงเป็นภาคทีม่ีศักยภาพเพิม่ GDP/water unit ต ่ามาก: z การเพิม่ Demand 
การใช้น า้ภาคเกษตรเพยีงอย่างเดยีว น้ันเท่ากบัรัฐบาลในอนาคตจะต้องเตรียมเงินไว้
สนับสนุนผลผลติทีม่รีาคาถูก เช่น ประกนัข้าว หรือ จ าน าข้าวต่อไป

3. ประเทศก าลงัเข้าสู่ยุค Aging Society ก าลงัจะขาดคนท างานในอนาคต รวมทั้งภาค
เกษตรกรรมเข้มข้น การมีนโยบายเพิม่ พท.ชป. เพิม่ปริมาณการใช้น า้เกษตร อาจจะเป็น
การลงทุน Infra ทีเ่สียเปล่าว น า้ที่ได้อาจจะไม่มีคนใช้ในอนาคต ควรไปพฒันาดนิและเทค
โนโลยีท่ีท่ าให้ผลผลติต่อหน่วยน า้เพิม่ขึน้ หรือ หันไปส่งเสริมปลูกพนัธ์พืชอ่ืนที่มีราคา 
เช่น ข้าวหอมมะล ิetc หรือส่งเสริมน าน า้ไปผลติอย่างอ่ืนที่มี GDP/Water unit มากว่า



Average water use per capita, Water security Index, Productivity per water use unit, Average water 
use and GDP per capita in the Asean country. ข้อมูลอ้างองิ: สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 2558



ข้อมูลเปรียบเทยีบการใช้น า้ของประเทศไทยและGDP เกษตรกบัการใช้น า้เกษตร ปี 2550
ข้อมูลอ้างองิ: สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 2558



Thank You


