
ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน 
น ้า และพลังงานในประเทศไทย 
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ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ 

2 

 

 

 เหตุผล: ไทยจ าเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพในอนาคตของ
ทรัพยากรที่ส าคัญเพื่อใช้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์: การคาดคะเนอุปสงค์ และอุปทาน และ ภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3 ประเภทของไทยใน 20 ปีข้างหน้า ได้แก่ การใช้ที่ดินเกษตร 
น  า พลังงาน 

 วิธีศึกษา 
• สร้างฉากทัศน์เศรษฐกิจ 4 ฉากทัศน์เป็นกรอบในการคาดคะเน  (1) business as usual (2) การเติบโตที่เน้น

อุตสาหกรรม (3) การเติบโตที่เป็นคุณภาพและสร้างมูลค่าของภาคบริการและภาคเกษตร (4) ฉากทัศน์ที่มีความ
เป็นไปได้มากท่ีสุด (eclectic) 

• ใช้การคาดคะเน 2 วิธี (1) ใช้เศรษฐมิติวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตจากข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อพยากรณ์อนาคต (2) 
ใช้วิธี foresight โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลในรอบแรก  และรอบสองใช้การสัมมนาโต๊ะ
กลม โดยให้ข้อมูลการพยากรณ์ล่วงหน้า 

• ประเด็นการท า foresight คือ (1) ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้มากที่สุด (โอกาสที่จะเกิด คูณด้วยขนาดของผลกระทบ) 
คือเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด (2) ปัจจัยหักเห (disruptive factors) และ (3) ความไม่แน่นอน มีอะไร จะเกิดผล
กระทบอย่างไร 

 



การสร้างฉากทัศน์เศรษฐกิจไทย 2035 
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ผลพยากรณ์: ฉากยุทธศาสตร์โตเร็วที่สุด ฉากเกษตรโตช้าที่สุด 
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อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 

Total  ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคบรกิาร 
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ฉากทศัน์ที ่1 ฉากทศัน์ที ่2 ฉากทศัน์ที ่3 ฉากทศัน์ที ่4 

อตัราการเจริญเติบโตของจ านวนแรงงาน (ร้อยละต่อปี) 

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคบรกิาร 

เกษตร อุตสาหกรรม ยทุธศาสตร ์

การเคล่ือนย้ายแรงงาน 
ขึน้กบั labor productivity 
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ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้มากที่สุดจาก foresight 
 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่เป็นไปได้มากที่สุด อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.73 – 3.85 ต่อปี 

• อัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในแต่ละสาขา 

– ภาคเกษตร  : ร้อยละ 2.53 – 2.80 ต่อปี 

– ภาคอุตสาหกรรม : ร้อยละ 3.74 – 4.08 ต่อปี 

– ภาคขนส่ง  : ร้อยละ 3.36 – 3.49 ต่อปี 

– ภาคบริการ  : ร้อยละ 4.28 – 4.57 ต่อปี 

 

• อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงงานรายสาขา 
– ภาคเกษตร  : ลดลงร้อยละ 0.99 – 1.25 ต่อปี 

– ภาคอุตสาหกรรม : เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.11 – 1.48 ต่อปี 

– ภาคขนส่ง  : เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.72 – 2.16 ต่อปี 

– ภาคบริการ  : เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 – 3.85 ต่อปี 

 

 

• แรงงานต่างด้าวจะสามารถเข้ามาทดแทนแรงงานไทยได้เพียงร้อยละ 50 – 54 เท่านั น 
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ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคบริการ 

อัตราการเจรญิเติบโตของผลิตภาพแรงงานในแต่ละสาขา 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงงานรายสาขา 

ร้อยละ 0.99-1.25 ต่อป ี ร้อยละ 1.11-1.48 ต่อป ี

ร้อยละ 1.72-2.16 ต่อป ี ร้อยละ 3.04-3.85 ต่อป ี

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคขนส่ง ภาคบริการ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นจุดหักเหให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ในอนาคต 

 
 

ปัจจัยคุกคามที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 

- การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ 
- ทิศทางการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก 
 

ปัจจัยคุกคามที่สามารถควบคุมได้บางส่วน 
 

- ปัญหาการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ 
- ปัญหาสังคมสูงวัย 

ปัจจัยที่สามารถควบคุมได ้
 

- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน   - การส่งเสริม SMEs และ Startups 
- ความสามารถในการแข่งขันเพื่อส่งออก  - การเผยแพร่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- การเติบโตแบบกระจุกตวัเฉพาะกรุงเทพและภาคตะวันออก  
- การสนับสนุนภาคท่องเที่ยวให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
- การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 



ภาพอนาคตการใช้ที่ดินภาคเกษตร: 
แบบจ าลองเศรษฐมิติ-ปัจจัยที่อธิบายการใช้ที่ดิน 
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‹#› 



สรุปผลพยากรณ์การใช้ที่ดินเกษตรปี 2578 

 กรณีที่ 1 สมมติฐานสต็อกทุนภาคเกษตรเท่ากันทุกฉากทัศน ์

 กรณีที่ 2 สมมติฐานยสต็อคทุนภาคเกษตรเปลี่ยนแปลงไปในสัดสว่นเดียวกันกับผลผลิตมวล
รวมภาคเกษตรของแต่ละฉากทัศน์ 

 

 

 
ป ี Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

(BAU) (Industry) (Ag& Service) (eclectic) 

2557 (ข้อมูลจริง-

ล้านไร)่ 
138.19 138.19 138.19 138.19 

กรณีที่ 1 2578 

(est.) 
122.36 124.48 126.93 129.56 

กรณีที่ 2 2578 

(est.) 
129.51 123.06 132.05 128.48 

9 

ล้านไร่ 



สรุปการใช้ที่ดนิเกษตรในอนาคต 

 การใช้ที่ดนิเกษตร:  

 ที่ดินเกษตรจะลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากการยกเลิกโครงการจ าน าสินค้าเกษตรและประกัน
รายได้เกษตรกร จากนัน้จึงค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น 
 ที่ดินเกษตรจะลดลงจาก 138 ล้านไร่ ในปี 2557 เหลือ 122-132 ล้านไร่ ภายในปี 2035 หรือ
ลดลงร้อยละ 11.59-4.35  
 ขนาดฟาร์มเฉล่ียอาจใหญ่ขึน้หรือเลก็ 
 การใช้ที่ดินในสาขาที่อยู่อาศัยจะขยายตัวสูงสุด 

 ปัจจัยหักเห (disruptive) ที่อาจท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงแนวโน้มของการใช้ที่ดินเกษตรไป
จากปัจจุบัน 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ และ พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเกษตร 
 นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล และนโยบายราคาน้ าชลประทาน 
 Climate Change 
 การขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และการทอ่งเที่ยว 
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การคาดคะเนภาพอุปทาน-อุปสงค์ ด้านน  าในประเทศไทย 
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วิธีประมาณการความต้องการใช้น ้า 

 การพยากรณ์อุปสงค์ต่อน ้าอุปโภค-บริโภค / ธุรกิจ ใช้ 2 วิธี คือ 
time series decomposition และ ARIMA with 
exogenous variables  

 ความต้องการน ้าภาคเกษตรใช้ Artificial Neural Network 
Autoregressive ANNAR with exogenous variables  

 ตรวจสอบความแม่นย้าของผลพยากรณ์ใช้ฟังก์ชั่น normal inverse 
(RAND, Average, STDEV.P) หรือการใช้เส้นแจกแจงปกติในการ
คาดการณ์ค่าความคาดเคลื่อนของการประมาณการ 
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ผลประมาณการฉากทัศน์ที่ 2-4 
คาดการณ์อปุสงคน์ ้าภาคอปุโภคบริโภค

ในฉากทศัน์ท่ี 2-4 
ARIMA with Exogenous variables 

คาดการณ์อปุสงคน์ ้าภาคธรุกิจ 
ในฉากทศัน์ท่ี 2-4 
ARIMA with Exogenous variables 
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ผลประมาณการฉากทัศน์ที่ 2-4 
วิธีสาม: คาดการณ์อปุสงคน์ ้าภาคการเกษตรในฉากทศัน์ท่ี 2-4 

NNAR with Exogenous variables 



สรุปผลพยากรณ์ความต้องการ 
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ทีม่า: การค านวนโดยผูว้จิยั 

ช่วงปี ฉากทศัน์ อปุโภคบริโภค ธรุกิจ เกษตรกรร
ม 

รวม 

1995-2015 +127.2% +87.1% +32.8% +34% 

2016-2035 

BAU +35.6% +48.1% -9.1% -7.49% 

ฉากทศัน์ 2  
(อุตสาหกรรม) 

+70.2% +91.2% -8.4% -5.5% 

ฉากทศัน์ 3  
(เกษตร-
บรกิาร) 

+218.5% +221.8% -2.05% -5% 

ฉากทศัน์ 4   
(เป็นไปได้
ทีสุ่ด) 

+197.8% +214.2% -7.97% -1% 



‹#› 



ปัจจัยหักเหที่จะส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานน  า 

อปุทานน ้า 
 Climate Change: น  าท่วม-น  าแล้งจะเกิดถี่และ

รุนแรงขึ น  
 อุปทานน  าจะเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของฝน ที่มี

แนวโน้มผันผวนสูงขึ น ทั งในด้านปริมาณสถานที่ 
และเวลาที่ตก 

 การจัดการแบบปัจจุบันเกินวิสัย เพราะเป็นเรื่อง
ของธรรมชาต ิต้องปรบัปรุงรูปแบบการบริหาร
จัดการเท่านั น 

 ปัญหา land use ขวางทางน  า และ ตะกอนในอ่าง
เก็บน  า  

 การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ช้า หรือ เกิดไมไ่ด้ 
เพราะ กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐที่เน้น
ประโยชน์ของหน่วยงาน มากกว่าประโยชน์
สาธารณะ ขาดการมีส่วนร่วมแท้จริง ราคาเวนคืน
ที่ดิน และ veto politic  
 

การใช้น ้าภาคเกษตร 
 

• การใช้ที่ดินต่ ากว่าตัวเลขทางการ (-)  
• กม.ภาษีที่ดินอาจท าให้ใช้ที่ดินเกษตรในการ

เก็งก าไร (+) 
• รูปแบบการท าเกษตร เช่น เกษตรแปลงใหญ่ 

(+) เกษตรแม่นย า (-) การเปลี่ยนชนิดพืช (?)  
• เกษตรกรก าลังแก่ตัวลง ไม่แน่ชัดว่าคนรุ่นใหม่

จะหันมาท าการเกษตรหรือไม่ (?) 
• ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้น  า เช่น drip irrigation เพราะการใช้
น  าไม่มีราคา 

• ความไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายบริหารจัดการ(ค่า
น  า/จัดการด้านอุปสงค์)และกระจายอ านาจ 
เพราะเหตุผลทางการเมือง จะก่อให้เกิดความ
ขาดแคลนน  าและความขัดแย้งรุนแรง 
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ปัจจัยหักเหที่จะส่งผลต่ออุปสงค์ต่อน  า 

 

 

 

   อปุสงคน์ ้าอตุสาหกรรม 
 การตั งเขตอุตสาหกรรม ท าให้การใช้น  า

กระจุกตัวในพื นทีใ่ดพื นทีห่นึ่ง อาจ
ส่งผลให้ขาดแคลนน  าและความขัดแย้ง
รุนแรงในอนาคต โดยเฉพาะในเขตพื นที่
ฝั่งตะวันออก (EEC) 

 ปัญหาน  าเสีย และการขาดอุตสาหกรรม
บ าบัด ท าให้ปริมาณน  าดีลดลง (-) 

 สภาวะเศรษฐกจิ เช่น ต้มย ากุ้ง 
แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น 

 

อปุสงคน์ ้าอปุโภคบริโภค 
 การขยายตัวของพื นที่ชุมชนและเขตตัว

เมือง (urbanization) (+) 
 อัตราการเกิดของประชากรชะลอตัว (-) 
 ปริมาณนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 

(35 ล้านคน) อาจท าให้เกิดสภาวะขาด
แคลนน  า โดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยว
ส าคัญที่ติดชายทะเล และเมือง
ท่องเที่ยวรอง(-) 

 ระเบิดเวลา “ความขัดแย้งด้านน  า” 
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ภาพอนาคตความต้องการพลังงานในปี 2035 
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ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความต้องการพลังงาน 

ขนาดของกจิกรรมในสาขา
เศรษฐกจิ (e.g. GDP ราย

สาขา) 

ประสทิธภิาพ (ความเขม้ขน้) 
ของการใชพ้ลงังานในสาขา
เศรษฐกจิ (e.g. ktoe/$) 

 ความต้องการ
พลงังานขัน้สดุท้ายใน
แต่ละสาขาเศรษฐกิจ 

(ktoe) 

ผลพยากรณ์เศรษฐกจิมหภาค 

พยากรณ์จากแนวโน้มในอดีต + ความเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญด้าน
พลงังาน 

1 

2 



การใช้พลังงานโดยรวม ภายใต้ฉากทัศน์ต่าง ๆ  

การใช้พลงังานโดยรวม (หน่วย: พนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ) 

ทีม่า : จากการค านวณของคณะผูว้จิยั 



อัตราการเติบโตของการใช้พลังงานรายสาขา 

สาขาเศรษฐกิจ อตัราการเติบโต 
(ร้อยละต่อปี) 

ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกั 

เกษตร 1 – 3 การน าเครือ่งจกัรมาใชม้ากขึน้ 
(Mechanization) 

อุตสาหกรรม 0.85 – 4 การขยายตวัของกจิกรรมการผลติ 
 

การคา้และบรกิาร 1 – 5 การขยายตวัของกจิกรรมบรกิาร 
 

ขนสง่ 0.5 – 3 การขยายตวัของการขนสง่ 
โดยเฉพาะการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

ครวัเรอืน 2 – 3 รายไดแ้ละคุณภาพชวีติทีส่งูขึน้ 
 



ผลสรุปจากการประชุม foresight ของผู้เชี่ยวชาญ 
 การใช้พลงังานโดยรวม: เพิม่ขึน้ระหวา่งรอ้ยละ 0.5 – 5 ตอ่ปี  
 สดัส่วนการใช้พลงังานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ: แตกต่างจากปัจจุบนัเพยีง

เลก็น้อย 
 การใช้พลงังานในทกุสาขาเศรษฐกิจจะเพิม่ขึน้ในอตัราทีแ่ตกต่างกนั  

• ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ สอดคลอ้งกบัผลการพยากรณ์ในฉากทศัน์ยทุธศาสตรช์าต ิ
 

23 

 ปัจจยัหกัเห (disruptive) ทีอ่าจท าใหแ้นวโน้มของการใชพ้ลงังานเปลีย่นจากปัจจุบนั 
อยา่งสิน้เชงิ (trend break) 
• ไม่แน่ใจว่าปัจจยัหกัเห ด้านรถไฟฟ้า  และ Solar จะท าให้การใช้พลงังานโดยรวม เพ่ิม 

หรือ ลดลง 
• ยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicles): AI ประหยดัพลงังาน ใช้กา๊ซ/ถ่านหินแทนน ้ามนั เป็น

มิตรส่ิงแวดล้อม 
• การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar PV): ลดกา๊ซเรือนกระจก เพ่ิมความมัน่คง

ทางพลงังาน ผูใ้ช้ไฟฟ้ากลายเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า ต้องเปล่ียนการบริหารจดัการ-ก ากบัระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

 



ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 ปัจจยัหกัเห (disruptive) (ต่อ) 
• ระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy storage) ท าใหปั้ญหาพลงังานหายากลดลง/ หมดไป 

• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change): เพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานจาก
เช้ือเพลิงคารบ์อนต า่ในทกุสาขาเศรษฐกิจ 
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 ความไม่แน่นอน 
• ต้นทนุของเทคโนโลยี battery จะถกูลงเรว็เพียงใด 

• นโยบายส่งเสริมของภาครฐั กฎระเบียบของรฐั 

• ความเช่ือมัน่ และการยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผูใ้ช้รถ 
• ระยะเวลาในการปรบัปรงุโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรบัพลงังานทดแทน 

• ความร่วมมือในการปฏิบติัตามข้อตกลงในการลดกา๊ซเรือนกระจกตามท่ีสญัญาไว้ใน COP21 
ของสหรฐัอเมริกา ไทย และทัว่โลก 

 



ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ ที่ดิน 

 ข้อมูลที่ดินป่ามีการเปลีย่นแปลงผดิปรกติหลังการใช้ภาพถ่านดาวเทยีม แตไ่ม่มีผู้ใดให้
ค้าอธิบายได้ เพราะขาดระบบบันทึกปัญหาในระหว่างการจัดท้าข้อมูล 

 ประเด็นที่ยังไม่ไดค้้านึงถึง เช่น ความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน การขยายตัวของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน การครอบครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติในไทย บทบาทของรถไฟ
ความเร็วสูงต่อการใช้ที่ดิน และบทบาทของตลาดซื อขายทีด่ินออนไลน ์

 การศึกษานี มองขา้มมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินในอนาคต 
โดยเฉพาะปัจจยัแรงงานต่างชาตทิี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ นเรื่อย ๆ 

 แบบจา้ลองการใช้ที่ดิน ควรเพิ่มปัจจัยสา้คัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปริมาณแหล่งน ้า การขยายตัวของพืชพลังงาน และภาษีที่ดิน  

 การเปรยีบเทียบผลการพยากรณก์ับการศึกษาอื่นๆ เรื่องการใชท้ี่ดนิของไทยทา้ไดย้าก 
เนื่องจากงานวจิัยส่วนมากเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปรมิาณ  
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ข้อเสนอแนะ น ้า 

 ปัญหาส้าคัญทีก่ระทบงานวิจยัและนโยบายคือ คุณภาพข้อมูลด้านน ้า 
• โดยเฉพาะปริมาณการใช้น ้าเกษตร  
• ปัญหาการประปาไม่ได้จ้าแนกประเภทกิจการ(TSIC)โดยละเอียดเหมือนการไฟฟ้า  
• ปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายแม้แต่ภายในกรมเดียวกัน  
• ปัญหานิยาม และวิธีประมาณการที่ไม่ระบุท่ีมาที่ไป ฯลฯ ท้าให้งานวิจัยได้ผลไม่น่าเชื่อถือ และอาจ

ส่งผลเสียต่อการก้าหนดนโยบาย และการลงทุนด้านทรัพยากรน ้า 
• หน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้น้าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์-วิจัย ใช้แค่ตอบค้าถามของรัฐมนตรี 
• BIG DATA จึงไม่มีความหมาย 

• จึงสมควรต้องปฏิรปูด้านข้อมูลอย่างเร่งด่วน 

 แม้การประมาณการความต้องการน ้าระดับประเทศไม่สามารถบอกไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะ
เกิดปัญหาขาดแคลนน ้ารุนแรงเพียงใด และที่ไหน (ซึ่งต้องใช้การศึกษาระดับลุ่มน ้า/
จังหวัด) แต่การทีค่วามต้องการใช้น ้านอกภาคเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ นมาก ขณะทีก่ารใช้
น ้าในภาคเกษตรยังค่อนข้างฟุ่มเฟอืย (แม้อัตราการเติบโตจะติดลบ) แสดงว่าการขาด
แคลนน ้ามีโอกาสเกิดสูงขึ นในอนาคตหากไม่มีการปรับเปลีย่นนโยบายการใช้น ้า ให้
ประหยัดขึ น 
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ข้อเสนอแนะ น ้า 

 อุปสงค์ต่อน ้า: การปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการเพื่อแก้ปัญหาอุปสงค์ส่วนเกินเปน็
กุญแจส้าคัญที่จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้า และเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น ้า  เครื่องมือ คือ 
• นโยบายค่าชลประทาน (บ้ารุงรักษาคูคลอง)   

• การประปาหลายแห่ง/ธุรกิจยังไม่ได้จ่ายค่าน ้า รัฐควรเร่งรัดออกประกาศเก็บค่าน ้าประปาจากการ
ประปาทุกแห่ง ทุกธุรกิจ และค่าบ้าบัดน ้าเสีย  

• การรวมกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อให้กลุ่มต้นน ้า-ปลายน ้าเริ่มหันมาท้าข้อตกลงการใช้น ้าอย่างเป็นธรรมตามกติกา  

• การประเมินความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ   

• การก้าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณน ้าเสีย และการก่อตั งอุตสาหกรรมบ้าบัดน ้าเสีย 

• การสร้างมาตรฐาน water footprint ให้กับสินค้าส่งออก  

 การเพิ่มอุปทานน า้ เช่น การออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณน ้าเสีย การสร้างแหล่งกัก
เก็บน ้า สร้างพื นที่รับน ้าตามธรรมชาติเหมือนกรณบีางระก้า การขุดลอกคูคลองและใช้
เทคโนโลยีขดุลอกตะกอนในแหล่งเก็บน ้าขนาดใหญ ่เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ พลังงาน 
 งานวิจยัพลังงานในอนาคตควรมุ่งเป้าไปที่ “เทคโนโลย”ี ซึ่งจะมบีทบาทส้าคัญที่จะ

เปลี่ยนฉากทัศน์อย่างสิ นเชงิ  

 คณะผู้วิจัยจึงไดเ้สนอตัวอย่างของฉากทัศน์ทีเ่ป็นไปไดห้นึ่งกรณี คือ ฉากทัศน์ “พลงังานใส
สะอาด” ที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการใช้พลังงานทดแทน และ รถยนตร์
ไฟฟ้า อย่างแพรห่ลาย 

 คณะผู้วิจัยประสบปัญหาว่าข้อมูลทางด้านพลังงานไม่เพยีงพอต่องานวิเคราะห์บางเรือ่ง  
เพราะหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลไม่เปิดเผยข้อมูลการใชพ้ลงังานที่ละเอยีดมากกว่าการ
ใช้พลังงานรายสาขา และปัญหาขอ้มูลอยู่กระจัดกระจายในหลายหนว่ยงาน....การบูรณา
การข้อมูลเป็นเรื่องส้าคัญ แต่จะเกดิขึ นได้อย่างไร???..........ต้องให้นักรัฐศาสตร์ตอบ 

 ในอนาคตควรส่งเสริมใหน้ักวิชาการสาขาต่างๆร่วมกันท้าวจิัยเพื่อช่วยก้าหนดนโยบายมาก
ขึ น เหมือนเวทีสาธารณะนโยบายน า้วันนี  
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ข้อเสนอแนะ การจัดการข้อมูล 
 ข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า และที่ดิน มปีัญหามากที่สุด  เช่น การใช้น ้าเกษตรต่างกันมโหฬาร คอื 

51,786 – 135,448 ล้านลบม. ต่อปี 
 สาเหตุของปัญหา 

• หน่วยราชการที่รับผิดชอบด้านน ้ามีมากกว่า 33 แห่ง มีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ต่างกัน  ตัวอย่างไม่ครอบคลุม 
เช่น จ้านวนสถานีตรวจอากาศไม่เพียงพอ จึงต้องใช้การสันนิษฐานทางสถิติศาสตร์และคณิตศาสตรเ์พื่อสร้าง
ตัวเลขขึ นมา 

• เทคนคิการค้านวณ และวิเคราะห์ข้อมลูของแต่ละหน่วยงานต่างกัน ท้าให้ผลลัพท์ต่าง ข้อมลูรัฐจึงขัดแย้ง
กันเอง ซึ่งลดความน่าเชื่อถือ 

• ระบบข้อมลูของไทยไมม่ีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ขาดการบันทึกวิธีและกระบวนการจัดท้า ขาดความ
ร่วมมือด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

• หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล เช่น GISTDA ขาดนกัวิเคราะห์ เพราะไม่ตอ้งท้าวิจัย หรืองานวิเคราะห์ปัญหาส้าคัญ 

 ผลกระทบคือ นโยบายรัฐที่ใช้ข้อมูลไม่มีคุณภาพ/ ผิด ย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรอือาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

 ข้อเสนอ: (1) รัฐบาลต้องลงทุนและจัดการระบบข้อมูลอย่างจริงจัง รวมถึงท้าการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะ (open data) เพื่อประโยชน์ทั งทางเศรษฐกิจ และสังคม 
• (2) นักวิจัยต้องอธิบายวิธีการ”ปั้นข้อมูล” โดยเฉพาะการประมาณการความต้องการน ้า และ

อุปทานน ้า 30 



 


