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การวางแผนโครงสร้างพืน้ฐานด้านนํา้ 
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เป้าหมายและเนือ้หา 
• เป้าหมาย 

          เขา้ใจหลกัการขั้นตอนวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นนํ้า 

        เขา้ใจความเช่ือมโยงของการวางแผนระดบัต่างๆ 

         เขา้ใจการบริหารความเส่ียงในการวางแผนฯ พร้อมกรณีตวัอยา่ง 

•  เน้ือหา 

           ส่วนท่ี ๑  หลกัการ ขั้นตอนการวางแผน  กม ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           ส่วนท่ี ๒  การวางแผนและเช่ือมโยงในระดบัประเทศ ภูมิภาค ชุมชน 

           ส่วนท่ี ๓  การวางแผนภายใตค้วามไม่แน่นอน 
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ส่วนที ่๑ 

• ความหมายโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นนํ้า 

• ขั้นตอนการวางแผน 

• องคป์ระกอบในการวางแผน 

• กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้า 

•     (พรบ ชลประทาน ร่างพรบทรัพยากรนํ้า) 

• ประเดน็ท่ีควรใหค้วามสาํคญั 

• Quiz 1 
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ส่วนที ่๒ 

• การวางแผนในระดบัต่างๆ (กรณี ประเทศชิลี ภาคตะวนัออก) 

• การวางแผนระดบัภูมิภาค และการประเมินความเส่ียง 

• การวางแผนระดบัจงัหวดั 

• กรณีศึกษา นํ้าแลง้ระยอง และนํ้าชุมชน 

• Quiz 2 
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ส่วนที ่๓ 
• แนวคิดการวางแผนในอนาคต 

• การวางแผนในภาวะความไม่แน่นอน 

• การวางแผนภายใตห้ลายอนาคตภาพ 

• การวางแผนเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

• กรณีศึกษา แผนบรรเทานํ้าท่วมสุโขทยั 

                       ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

                       กรณีของประเทศมาเลเซีย 

• Quiz 3  
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เอกสารอ้างอิง 
• กรมชลประทาน การบริหารจดัการนํ้าในลุ่มนํ้ายม จงัหวดัสุโขทยั 

      เอกสารนาํเสนอ สาํนกัชปท่ี ๔,  ๒๐๑๒ 

• กรมชลประทาน แหล่งนํ้าและการจดัสรรนํ้า ภาคตะวนัออก เอกสารนาํเสนอ กค ๕๓ 

• สุจริต คูณธนกลุวงศ ์ตวัอยา่งการบริหารจดัการแหล่งนํ้าในชุมชน 

       เอกสารการประชุมวชิาการ "ขบัเคล่ือนประเทศดว้ยพลงัความรู้และความร่วมมือ“ จดัโดย สกว   

       ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔. 

• สุจริต คูณธนกลุวงศ ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกบัการวางแผนบริหารจดัการนํ้าของไทย 

(ISBN : 978-616-551-963-2) หนงัสือวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิายลยั กย ๕๘ 
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เอกสารอ้างอิง 

• สุจริต คูณธนกลุวงศ ์อนุรักษ ์ศรีอริยวฒัน ์และ นายขวญัชยั แพโคกสูง   แผนท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วม รายงานฉบบัสมบูรณ์

ของโครงการวจิยัภายใตโ้ครงการวจิยัประจาํปีงบประมาณ 2555 (no. 135/35) กย ๕๖ 

• สอท. การจดัทาํแผนพฒันานํ้าเพื่อภาคอุตสาหกรรม เอกสารนาํเสนอ กค ๕๓ 

• Chile, Regional Plans of Infrastructure and Water Resource  

       Management to 2021, 2012. 
• EAWAG, Sustainable water infrastructure planning for an uncertain 

future, News sheet,  Apr 2014. 
• EPA, Planning for Sustainability, Technical Report No. EPA-832-R-

12-001, Feb 2012. 
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เอกสารอ้างอิง 

• Mayor of London, ENABLING INFRASTRUCTURE: GREEN, 
ENERGY, WATER AND WASTE INFRASTRUCTURE TO 2050, 
2014. 

• NHRI,  HYDROCLIMATE PROJECTIONS TO ENGINEERING 
PRACTICES FOR ADAPTATION MEASURES IN WATER 
RESOURCES SECTOR, Proc. THA2015, Thailand, Jan 2015. 

• Sucharit KOONTANAKULVONG Anurak SRIARIYAWAT and  
Kwanchai PAKOKSUNG, Sukhothai Flood Risk Management  under 
changing climate, Proc. 2012 AIT-NUS-ITB-KU JOINT 
SYMPOSIUM ON HUMAN SECURITY ENGINEERING, Bangkok, 
Thailand,  November 19-20, 2012. 
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การวางแผนโครงสร้างพืน้ฐานด้านนํา้ 

ส่วนที ่๑  การวางแผนโครงสร้างพืน้ฐานด้านนํา้ 
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เป้าหมายและเนือ้หา 
• เป้าหมาย 

          เขา้ใจหลกัการขั้นตอนวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นนํ้า 

• เน้ือหา 

ความหมายโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นนํ้า, ขั้นตอนการวางแผน 

องคป์ระกอบในการวางแผน,กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้า 

(พรบ ชลประทาน ร่างพรบทรัพยากรนํ้า PPP), กรณีตวัอยา่ง 
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ความหมายของโครงสร้างพืน้ฐานด้านน้ํา 

• ความหมายโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นนํ้า 

• ขั้นตอนการวางแผน 

• องคป์ระกอบในการวางแผน 

• กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้า 

    (พรบ ชลประทาน ร่างพรบทรัพยากรนํ้า PPP) 

• ประเดน็ท่ีควรใหค้วามสาํคญั 

• Quiz 1 
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ขัน้ตอนการวางแผน 
1: Goal Setting—Establish Sustainability Goals 
that Reflect Utility and   Community Priorities 

2: Objectives and Strategies—Establish Objectives 
and Strategies for Each  Sustainability Goal  

 3: Alternatives Analysis—Analyze a Range of 
Alternatives Based on  Consistent Criteria 

 4: Financial Strategy—Ensure that Investments 
are Sufficiently Funded,  Operated, Maintained, 
and Replaced over Time  
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องค์ประกอบของการวางแผน 
Element Description  

• Current Planning Process  

• Building Sustainability Considerations into 
Goal Setting  

• Implementing These Steps on a Smaller 
Scale  

• Key Diagnostic Questions 
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กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• การเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้า นํ้ าครัวเรือนและชุมชน 

      คมนาคม ประมง อนุรักษ ์

• พรบ งบประมาณ  พรบ ร่วมทุน (๒๕๕๘) 
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กรณีตัวอย่าง 

• ลุ่มนํ้ายม 
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เอกสารอ่านเพ่ิมเติม 

• 101-EPA, Planning for Sustainability, 
Technical Report No. EPA-832-R-12-001, 
Feb 2012. 

• 102- water regulations 
• 103- กรณีตวัอยา่ง ลุ่มนํ้ายม 

• 104-  PPP (พรบ ร่วมทุน) 
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Quiz 1 
1)  องคป์ระกอบการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานดา้นนํ้ามีอะไรบา้ง 

      ก)   การตั้งเป้าหมาย    ข)  การวเิคราะห์ทางเลือก    ค)  ทั้งสองขอ้ 

2) ลุ่มนํ้ายม มีปริมาณฝนเฉล่ียรายปี เท่าไร (มม ต่อ ปี) 

     ก)  1,100      ข)   1,200        ค)  1,300 

3) ทุ่งทะเลหลวงอยูใ่นจงัหวดัอะไร  ? 

     ก) แพร่          ข)  สุโขทยั      ค)  พิษณุโลก 

4) กม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้า 

      ก)  พรบ ชลประทาน     ข)  พรบ เจา้ท่า        ค) ทั้งสองพรบ 

5) แหล่งทุนสาํหรับโครงการพื้นฐานดา้นนํ้ามาจากไหนไดบ้า้ง 

      ก)   พนัธบตัรรัฐบาล    ข)  การร่วมทุนกบัเอกชน   ค)  ทั้งสองแหล่ง 
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สุจริต คณูธนกลุวงศ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วชิา 01217397 SEMINAR  
(ปริญญาโท หลกัสูตรวศิวกรรมโครงสร้างพืน้ฐานและบริหาร, มก) 

7 พฤศจกิายน 58 

การวางแผนโครงสร้างพืน้ฐานด้านนํา้ 

ส่วนที ่2 การวางแผนระดบัต่างๆ 
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เป้าหมายและเนือ้หา 
• เป้าหมาย 

      เขา้ใจความเช่ือมโยงของการวางแผนระดบัต่างๆ 

•   เน้ือหา 

      การวางแผนในระดบัต่างๆ (กรณี ประเทศชิลี ภาคตะวนัออก) 

      การวางแผนระดบัภูมิภาค และการประเมินความเส่ียง 

      การวางแผนระดบัจงัหวดั 

      กรณีศึกษา นํ้าแลง้ระยอง และนํ้าชุมชน 
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การวางแผนงานระดับต่างๆ 
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การวางแผนงานระดับภมิูภาค และการประเมินความเส่ียง 
• การวางแผนงานระดบัภูมิภาค 

      ภูมิภาค (กายภาพ  กลุ่มเศรษฐกิจ logistic) 

      I-O Table and goods/resources 
• การประเมินความเส่ียง 

    demand (scenarios base) 
    supply (มาตราการ แผนงาน โครงการ การเงิน) 
    ความเส่ียง (demand, supply, management) 
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Regional planning 
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กรุงเทพมหานคร อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม 

ลาํดบั ปัจจยัความเส่ียง 
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1 การขาดแคลนนํา้ เน่ืองจากนํา้ในอ่างเกบ็นํา้หลกั 3 5 8 4 

  ทีใ่ช้ในลุ่มนํา้ไม่เพยีงพอ ได้แก่ อ่างเกบ็นํา้ภูมพิล         

    สิริกติ ป่าสักชลสิทธ์ิ  วชิราลงกรณ์           

            

2 ปริมาณนํา้เคม็รุกลํา้ ทาํให้เกดิไม่สามารถนํานํา้ไปใช้ 3 3 6 3 

  ในกจิกรรมต่างๆ ได้          

            

3 พืน้ทีเ่กดิปริมาณฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือ 4 4 8 4 

  เกดิเหตุการณ์ปริมาณฝนทิง้ช่วง         
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ศักยภาพแหล่งน้ําต้นทุนจากการพฒันาตามแผนดาํเนินการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลน 

แนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ําจากผลการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. กรณสีภาพปี พ.ศ. 2548 

2. ก่อสร้างระบบผันน้ําจากบางปะกงไปอ่างฯบางพระ 

3. ก่อสร้างระบบผันน้ําอ่างฯคลองใหญ่-อ่างฯหนอง

ปลาไหล 

4. ก่อสร้างระบบผันน้ําอ่างฯประแสร์-อ่างฯคลองใหญ่ 

1 

3 

2 

4 

ศักยภาพแหล่งนําต้นทุนและแนวโนม้ความตอ้งการใชนํ้า้เพือการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จ.ชลบุรี และ ระยอง 

(ที่มา: การศึกษาเพ่ือผนันํา้จากอ่างฯประแสร ์- อ่างฯคลองใหญ่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ปี 2549) 

 

5 

5. ก่อสร้างระบบผันน้ําอ่างฯดอกกราย-อ่างฯหนอง

ปลาไหลและเพิม่ระดบัเกบ็กกัน้ําของอ่างฯดอกกราย 

(10.68) 

  6. ก่อสร้างระบบผันน้ําคลองวังโตนด-อ่างฯประ

แสร์ (70) 

6 

7 

7. ก่อสร้างระบบผันน้ําจากคลองพระองค์ไชยานุชิต

ไปลงอ่างฯบางพระ (70) 

8 

8. ก่อสร้างอ่างฯมาบหวายโสมและอ่างฯห้วยไข่เน่า 

   พร้อมระบบผันน้ําเช่ือมโยง (14.32) 

Presenter
Presentation Notes
ศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนและแนวโน้มความต้องการใช้น้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรีรวม จ.ระยอง เส้นประสีดำแสดงความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ปี 2548 ความต้องการน้ำ 337 ล้าน ปริมาณน้ำต้นทุน 330 ล้านลบ.ม. เมื่อก่อสร้างระบบท่อผันน้ำบางปะกง-อ่างฯ บางพระ ระบบท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯประแสร์-อ่างฯคลองใหญ่ ปริมาณน้ำต้นทุนในปี 2552 เพิ่มเป็น 450 ล้านลบ.ม. กำลังจะเริ่มก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯดอกกราย-อ่างฯหนองปลาไหลและเพิ่มระดับเก็บกักน้ำของอ่างฯดอกกราย ระบบท่อผันน้ำคลององค์ไชยานุชิต-อ่างฯ บางพระ ระบบผันน้ำคลองวังโตนด-อ่างฯประแสร์และ และก่อสร้างอ่างฯ มาบหวายโสม , อ่างฯ ห้วยไข่เน่าและระบบผันน้ำ จะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2555 ปริมาณน้ำต้นทุนจะเพิ่มเป็น 613 ล้านลบ.ม. สามารถรองรับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตในทั้ง 2 จังหวัดได้มากกว่า 15 ปี
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การวางแผนระดับจังหวดั 

• วสิยัทศัน ์(swot) 

• เป้าหมาย  (แผนพฒันาจงัหวดั การจดัทาํงบประมาณ) 

• การบรรลุ กลไก 

• ทรัพยากร 

• ความเส่ียง (รวมดา้นสงัคม) 
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เป้าประสงคก์ารพฒันาจงัหวดัในมติติา่งๆ 

ความมัน่คง 

ความ

ปลอดภยั 

 

อคัคีภยั 

ภยั

ธรรมชาต ิ

อาชญา 

กรรม 

ยาเสพตดิ 

ความมัน่คง 

ดชันคีวามสขุของประชาชน (GPH) 

มีความรู้ 

มีรายได้ มีอาชีพ  

สขุภาพ 

กาย 

ใจ 

อารมณ์ 

ท่ีดี 

ความ  พงึ

พอใจ

บริการ

ภาครัฐ 

เกษตรกรรม 
อตุสาหกรรม 
การท่องเท่ียว 
การค้าภายใน 

จงัหวดั

อ่ืนๆ 

เกษตรกรรม 
อตุสาหกรรม 
การทอ่งเท่ียว 

การค้าภายในจงัหวดั 

ผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (GPP) 

บริโภค/อปุโภค 

แรงงาน 

Supply - Demand 

สง่ออก / ประชาชนต่างจงัหวดัเขา้มาใชบ้รกิาร 

นําเขา้วตัถุดบิ / ประกอบธุรกจิรว่มกนั / แรงงานต่างจงัหวดั 

บรโิภค/อุปโภค สนิคา้บรกิารจาก

ต่างจงัหวดั 

แรงงานไป 

ทาํงานต่างจงัหวดั 

ท่ีดิน นํา้ พลงังาน ป่าไม้ สาธารณปูโภค 

สาธารณปูการ 

การจดัการ 

ของเสีย 

 

การศกึษา  

 

การแพทย์และ 

สาธารณสขุ 

ศิลปวฒันธรรม 

ศาสนา 
กีฬา และนนัทนาการ 

มีความ

ปลอดภยั 

การขนสง่ 
(Logistics) 

การขนสง่ 
(Logistics) 

การบริหาร

จดัการ

ภาครัฐ 

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

บรกิารทางสงัคมและชุมชน 

เศรษฐกจิ 
สงัคม 

•พฒันาจงัหวดัในมติติ่างๆ อยา่งครอบคลุมและสอดคลอ้งกนั 



copyright @ 2010 

กรณีศึกษา 

• นํ้าแลง้ระยอง และนํ้าชุมชน 
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เอกสารอ่านเพ่ิมเติม 

• 201-Chile, 
Regional Plans of Infrastructure and Water
 Resource Management to 2021, 2012. 

• 202- นํ้าตะวนัออก 

• 203- การจดัสรรนํ้าและความเส่ียง 

• 204- ตวัอยา่งการบริหารนํ้าในชุมชน 
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Quiz 2 
1) ความทา้ยทายของการบูรณาการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของชิลีคือ 

      ก)  การวางแผนเชิงกลยทุธ ข) การสร้างกลไกระดมทุน ค) ทั้งสองอยา่ง 

2) อ่างเกบ็นํ้าขนาดใหญ่ในภาคตะวนัออกมีก่ีแห่ง 

      ก)  ๔ แห่ง     ข)   ๕   แห่ง     ค)  ๖ แห่ง 

3) ความเส่ียงสูงสุดในการจดัการนํ้าภาคตะวนัออก 

   ก)  การเติบโตไร้ทิศทาง  ข) การจดัการนํ้าไม่เป็นเอกภาพ ค)  ทั้งสองอยา่ง 

4) การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานดา้นนํ้า มีก่ีระดบั 

   ก)   ๒  ระดบั    ข)   ๓  ระดบั    ค)  ๔ ระดบั 

5) แหล่งนํ้าดิบของการจดัการนํ้าชุมชนตวัอยา่งท่ีนาํเสนอมาจากไหนบา้ง 

  ก)  สระท่ีอบต ซ้ีอและสร้าง  ข)  ทา้ยคลองชลประทาน    ค)  ทั้งสองแหล่ง 
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สุจริต คณูธนกลุวงศ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วชิา 01217397 SEMINAR  
(ปริญญาโท หลกัสูตรวศิวกรรมโครงสร้างพืน้ฐานและบริหาร, มก) 

7 พฤศจกิายน 58 

การวางแผนโครงสร้างพืน้ฐานด้านนํา้ 

ส่วนที ่3  การวางแผนภายใต้ความไม่แน่นอน   

30 
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เป้าหมายและเนือ้หา 
• เป้าหมาย 

      เขา้ใจการบริหารความเส่ียงในการวางแผนฯ พร้อมกรณีตวัอยา่ง 

•  เน้ือหา 

       แนวคิดการวางแผนในอนาคต, การวางแผนในภาวะความไม่แน่นอน 

     การวางแผนภายใตห้ลายอนาคตภาพ, การวางแผนเพ่ือการพฒันา 
     อยา่งย ัง่ยนื, กรณีศึกษา แผนบรรเทานํ้าท่วมสุโขทยั,   ผลกระทบจาก 

         สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง, กรณีของประเทศมาเลเซีย 
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แนวคิดในการวางแผนในอนาคต 
• ท่ีผา่นมา   

      การศึกษาแผนหลกั การศึกษาความเป็นไปได ้

      (ทั้งงานพฒันา บริหารจดัการ วางแผนพิบติัภยั 

• จากน้ีไป 

     SDG, resilient, risk reduction, uncertainty 
   (input, environment, system, output)           
    risk management, holistic(integrated), 
    nexus 

 32 
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นายกรัฐมนตรีกลาวถอยแถลงใน High Level Special Event “Catalyzing Implementation and 

Achieving of the Water Related SDGs” ไทยพรอมเปนสวนหนึ่งเพื่อเรงการบรรลุเปาหมายวาดวยเร่ืองน้ําในวาระ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน  27 กันยายน 2558 เวลา 07.30 น.   ตามเวลาทองถิ่น ณ อาคารสํานักงานใหญ องคการสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 

นายกรัฐมนตรีกลาววา ในวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนป พ.ศ. 2573 ท่ีผูนําประเทศตางๆ ได

ใหการรับรองเม่ือสองวันกอน จะสานตอการดําเนินการ และขับเคลื่อนความพยายามของ

ประชาคมโลกในการดําเนินการดานนํ้าที่ครอบคลุมมากข้ึน ตามเปาหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนขอ 6 ซ่ึงนอกจากจะเขาถึงการมีนํ้าด่ืมท่ีปลอดภัยและสุขาภิบาลท่ีพอเพียงแลว 

ยังใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเสีย การใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ําอยางมีบูรณาการ และการปกปองและฟนฟูระบบ

นิเวศท่ีเกี่ยวกับน้ํา  ท้ังนี้ ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ

ดํารงชีพมาโดยตลอด  โดยคํานึงถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปญหา

ตางๆ ที่เก่ียวกับนํ้า เชน นํ้าทวม นํ้าแลง และนํ้าเสีย รัฐบาลเห็นถึงความสําคัญ 

ของการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและครอบคลุม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและ 

มีความตอเนื่องในการดําเนินการ พรอมท้ังไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามาดําเนินการ เพื่อสรางสมดุล

ระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ความเปนอยูท่ีดีของประชาชน กับการรักษา

สิ่งแวดลอมปนี้ รัฐบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  12 ป 

(พ.ศ. 2558 – 2569) เพื่อวางกรอบการดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร เนนการมี

สวนรวมและความรวมมือของภาคประชาชนในแตละทองถิ่น และอยูระหวางการจัดทํา

พระราชบัญญัติน้ํา ซ่ึงจะเปนกฎหมายท่ีควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

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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การวางแผนเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

1. สงัคม (Social) 
2. เศรษฐกิจ (Economy) 
3. ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
4. การจดัการ (Management) 

 
 

(ท่ีมา: http://sustainabledevelopment.un.org) 

34 



copyright @ 2010 

Resilience (ยัง่ยืน) 

35 
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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 
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การวางแผนในความไม่แน่นอน 
• Development of planning instruments (SWIP) 
• Transparent decision-making (MCDA) 
• Emphasis on collaboration (collaborative) 
• Long-term data often unavailable (scenarios) 
• Limited influence of climate change in the 

medium term  
• Future scenarios from doom to boom 
• Practical applicability of methods and 

results  

37 



copyright @ 2010 

การวางแผนในหลายอนาคตภาพ 

38 
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Incorporate with normal planning 

39 
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Decision pathway 
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Nexus (holistic) in water infra 
– Green infrastructure – London’s network of 
parks, green spaces, trees and features such as 
green roofs 
– Energy – Electricity, gas and renewable, 
nationally and locally produced 
 – Water – Water supply, drainage (rain and waste 
water), wastewater and flood risk management 
– Resource management – Recycling, re-use and 
disposal facilities 
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กรณีศึกษา 

• แผนบรรเทานํ้าท่วมสุโขทยั,    

• ผลกระทบจากภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

• กรณีของประเทศมาเลเซีย 
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เอกสารอ่านเพ่ิมเติม 

• 301- Future planning 
• 302- Planning under uncertainty 
• 303- Enabling infrastructure 
• 304- Sukhothai Flood Risk management 
• 305- Hydroclimate projection 
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Quiz 3 
1) ความเส่ียงในการวางแผนนํ้ามีอะไรบา้ง 

         ก)  ความไม่แน่นอนของความตอ้งการนํ้า  ข)  ขนาดพื้นท่ีศึกษา     ค)  ทั้งสองอยา่ง 

2) ทางแกไ้ขหรือลดความเส่ียง ทาํอยา่งไร 

         ก)  กาํหนดเป็นหลายอนาคตภาพ     ข)  กาํหนดเป็นหลายชนิดของฝน ค)  ทั้งสองอยา่ง 

3) กรณีทางเลือกไม่ชดัเจน  เราจะแกไ้ขปรับปรุงอยา่งไร 

        ก)  ไถ่ถามผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง     ข)  ใชเ้ทคนิคการใหน้ํ้ าหนกั   ค)  ทั้งสองอยา่ง 

4) กรณีมาเลเซีย ใชก้ลไกใดในการกาํหนดมาตราการปรับตวัจากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

         ก)  ทดลองและกาํหนดมาตรการ ข) หาความรู้ สร้างมาตราฐาน  ค) ประเมินความเส่ียง 

5) ในอนาคตการวางแผนโครงสร้างดา้นนํ้าจะตอ้งพิจารณาอะไรเพิ่ม 

       ก)  โครงสร้างสีเขียว    ข)  การใชพ้ลงังาน     ค)  ทั้งสองอยา่ง 
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Lastly 

• Materials can be downloaded from 
http://project-
wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/ 
 
Thanks you. 
 
Any questions or comments. 
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