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หัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมา และวัตถุประสงคของโครงการ

2. แนวทางการดําเนินงาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

4. ขอเสนอแนะตอประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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ความเปนมาของโครงการ

วิสัยทศัน ป 2580

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

เปนประเทศที่พัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูป

แผนพัฒนาฯ

ยุทธศาสตรน้ํา

พรบ. น้ํา

ยุทธศาสตรการวิจัย

และนวัตกรรม

แหงชาติ



1) เพ่ือรวบรวมขอมูล และประมวลสถานภาพการวิจัยในเรื่องการจัดการนํ้า

ที่ผานมา

2) เพ่ือระบุประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตรในเรื่องการจัดการนํ้าเพ่ือรองรับ

ยุทธศาสตรนํ้าของประเทศ ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศและความตองการของหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมุงเนนไปที่ 

สทนช. ซึ่งมีบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการบริหารจัดการนํ้าของ

ประเทศรวมกับ สกว.

3) เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ

4

วัตถุประสงคโครงการ
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หัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมา และวัตถุประสงคของโครงการ

2. แนวทางการดําเนินงาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

4. ขอเสนอแนะตอประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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แนวทางการดําเนินงาน

Demand

ยุทธศาสตรชาติ

และนโยบาย

ภาครัฐ

Supply

ขอกําหนด

และ

ยุทธศาสตร

สากล

Gap
ความตองการ

จากภาคสวน

ตางๆ
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แนวทางการดําเนินงาน

Demand

ยุทธศาสตรชาติ

และนโยบาย

ภาครัฐ

ขอกําหนด

และ

ยุทธศาสตร

สากล

Gap
ความตองการ

จากภาคสวน

ตางๆ

SRI และ

งานวิจัย

ที่ผานมา

Supply

บทสัมภาษณ

ขอคิดเห็นจาก

การจัด

เสวนา/ประชุม
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แนวทางการดําเนินงาน

Demand

ยุทธศาสตรชาติ

และนโยบาย

ภาครัฐ

SRI และ

งานวิจัย

ที่ผานมา

Supply

ขอกําหนด

และ

ยุทธศาสตร

สากล

บทสัมภาษณ

ขอคิดเห็นจาก

การจัด

เสวนา/ประชุม

Gap

ประเด็นวิจัย

ยุทธศาสตร 

(SRI)

ขอเสนอแนะ

โครงการวิจัย

ความตองการ

จากภาคสวน

ตางๆ
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ขอกําหนดและยุทธศาสตรสากล

ที่มา: United Nations
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ขอกําหนดและยุทธศาสตรสากล

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2013, ADB
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หัวขอการนําเสนอ
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ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580

ยุทธศาสตรชาติ

6 ดาน

1. ดานความม่ันคง

6. ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

2. ดานการสราง

ความสามารถ

ในการแขงขัน

3. ดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนษุย

4. ดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม

5. ดานการสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม

1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

(อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ)

2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ

4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง

5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา

6. ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ
5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา
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ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรยอย 5 ประเด็น ดังนี้

1) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของประเทศ

2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคาและสราง

มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล

3) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน

5) พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคา และการเขาถึงอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตรหลัก: การพัฒนาความมั่นคงน้ํา
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ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) จัดการน้ําเพ่ือชมุชนชนบท

2) จัดการน้ําเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3) จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ

4) จัดการบริหารน้ําเชิงลุมน้ําอยางมีธรรมาภิบาล 

ประเดน็ยุทธศาสตรยอย: พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของประเทศ
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ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) จัดการน้ําในเขตเมือง 

2) จัดการน้ําเพ่ือการพัฒนา 

3) เพ่ิมผลิตภาพของการใชน้ํา

ประเดน็ยุทธศาสตรยอย: เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และ

สรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล
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แผนการปฏริูปประเทศ พ.ศ. 2561

1. การบริหารแผนโครงการท่ีสําคัญตามแผนยุทธศาสตร

การบริการจัดการทรัพยากรน้ํา

2. การบริหารเชิงพื้นท่ี

3. ระบบเสนทางน้ํา 

4. ระบบขยายผลแบบอยางความสําเร็จ

5. ความรู เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยเพื่อการบริหาร

จัดการน้ํา 

แผนการปฏิรูปประเทศ

11 ดาน

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

(เรื่องทรัพยากรน้ํา)
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แผนพัฒนาฯ

10 ดาน

4. ดานทรัพยากร

ส่ิงแวดลอม

(เรื่องทรัพยากรน้ํา)

1. เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพ.ร.บ. นํ้า พ.ศ. ... 

และแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 25 ลุมนํ้า 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าในภาคการผลิต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564



18

พรบ.น้ํา พ.ศ. 2561

พรบ.น้ํา 

9 หมวด

6 การอนุรักษและการ

พัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ

2. สิทธิในนํ้า

3. องคกรบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา

1. ทรัพยากรน้ํา

2. สิทธิในน้ํา

4. การจัดสรรน้ําและ

การใชน้าํ

5.ภาวะน้ําแลงและ

ภาวะน้ําทวม

7.พนักงานเจาหนาท่ี

8.ความรับผิดทางแพงในกรณี

ท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ

9.บทกําหนดโทษ
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พรบ.น้ํา พ.ศ. 2561

1. ทรัพยากรนํ้า

2. สิทธิในนํ้า

3. องคกรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

4. การจัดสรรนํ้าและการใชนํ้า

 ใบอนุญาตสําหรับการใชนํ้าประเภทที ่2 และ 3 (มาตรา 41-44)

 การคิดอตัราคาธรรมเนียมสําหรับการใชนํ้าประเภทที่ 2 และ 3 (มาตรา 48-51)

 การติดต้ังเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณนํ้าทีใ่ช (มาตรา 51)

 แผนการบริหารจัดการนํ้าเมือ่เกิดภาวะนํ้าแลงและนํ้าทวม

5. ภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม

 ผังนํ้า (มาตรา 56)

6. การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อการอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ (มาตรา 78)

7. พนักงานเจาหนาท่ี

8. ความรับผิดทางแพงในกรณีท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรนํ้าสาธารณะ

 มูลคาทรัพยากรนํ้าสาธารณะที่ตองเสียหายหรอืถูกใชไปโดยไมมสีิทธิตามกฎหมาย (มาตรา 83)

9. บทกําหนดโทษ
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ยุทธศาสตรน้ํา

ยุทธศาสตรน้ํา

6 ดาน

1.การจัดการ

น้ําอุปโภคบริโภค

6. การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การบริหารการจัดการ

2.การสรางความม่ันคง

ของน้ําภาคการผลิต

3.การบริหารจัดการ

น้ําทวมและอุทกภัย

4. การจัดการ

คุณภาพน้ํา

5. การอนุรักษฟนฟูสภาพ

ปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและ

ปองกันการพังทลายของดิน
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ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาต ิพ.ศ. 2560-2579

4. การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน บุคลากร และ

ระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ

1. การวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือสรางความม่ังคั่งทาง

เศรษฐกิจ

3. การวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือการสรางองคความรู

พ้ืนฐานของประเทศ

ยุทธศาสตรการวิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ 

4 ดาน

2. การวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอม

1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21

2. คนไทยในศตวรรษท่ี 21

3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต

4. การบริหารจัดการน้ํา

5. การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู
4. การบริหารจัดการน้ํา
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ประกอบดวยแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสําคัญสูง 4 แผน ดังนี้

1) การจัดการน้ําใหสมดุลทั้งดานอุปสงคและอุปทาน และเกิดการประหยัดน้ํา

2) กระบวนการนโยบายแบบมีสวนรวมของภาคสวนที่เก่ียวของและมิติสังคมใน

การบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําพ้ืนที่ EEC

3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชวยในการจัดการน้ํา (การสงน้ํา คาดการณฝน 

และระบบการเตือนภัยที่สื่อสารสองทาง) และนวัตกรรมใหมในการประหยัดน้ํา

4) การขับเคลื่อนสังคมเพ่ือสรางวัฒนธรรมรักษน้ําและการประหยัดน้ํา

แผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead: SIP) ดานสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ํา
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ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป แผนพัฒนาฯ พรบ.น้ํา ยุทธศาสตรน้ํา ยุทธศาสตรการวิจัย (SIP)

• จัดการน้าํเพือ่ชมุชน

ชนบท

• การบริหารเชิงพืน้ที่ • การจัดสรรน้ําและการใชน้าํ • การจัดการน้าํอปุโภคบริโภค • การจัดการน้าํใหสมดุลทั้งดานอุปสงคและ

อุปทาน และเกิดการประหยัดน้าํ

• จัดการน้าํในเขตเมอืง 

• จัดการน้าํเพือ่การ

พัฒนา

• เพิ่มผลิตภาพของการใช

น้ํา

• เพิ่มประสิทธิภาพ

การใชน้าํในภาค

การผลิต 

• การสรางความมัน่คงของน้าํ

ภาคการผลิต

• กระบวนการนโยบายแบบมีสวนรวมของ

ภาคสวนที่เกี่ยวของและมิติสังคมในการ

บริหารจัดการน้าํในลุมน้าํพืน้ที่ EEC

• จัดการน้าํเพือ่

ส่ิงแวดลอม 

• การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ

• การจัดการคุณภาพน้ํา

• การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตน

น้ําทีเ่ส่ือมโทรมและปองกัน

การพังทลายของดิน

• จัดระบบการจัดการน้าํ

ในภาวะวกิฤติ

• ระบบเสนทางน้าํ • ภาวะน้ําแลงและภาวะน้าํทวม • การบริหารจัดการน้าํทวมและ

อุทกภัย

• จัดการบริหารน้าํเชิงลุม

น้ําอยางมธีรรมาภิบาล

• การบริหารแผนโครงการที่

สําคัญตามแผนยุทธศาสตรการ

บริการจัดการทรัพยากรน้าํ

• ระบบขยายผลแบบอยาง

ความสําเร็จ

• ความรู เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรมนษุยเพื่อการบริหาร

• ทรัพยากรน้าํ

• สิทธิในน้าํ

• องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 

• พนักงานเจาหนาที่

• ความรับผิดทางแพงในกรณีทีท่ําใหเกิดความ

เสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ

• บทกาํหนดโทษ

• การเพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารการจัดการ

• การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีชวยในการ

จัดการน้าํ (การสงน้ํา คาดการณฝน และ

ระบบการเตือนภัยที่ส่ือสารสองทาง) และ

นวัตกรรมใหมในการประหยัดน้าํ

• การขบัเคล่ือนสังคมเพื่อสรางวัฒนธรรม

รักษน้าํและการประหยัดน้าํ

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร
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หัวขอการนําเสนอ

1. ความเปนมา และวัตถุประสงคของโครงการ

2. แนวทางการดําเนินงาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

4. ขอเสนอแนะตอประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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1) จัดการน้ําเพ่ือชมุชนชนบท

2) จัดการน้ําในเขตเมือง

3) จัดการน้ําเพ่ือการพัฒนา และเพ่ิมผลิตภาพของการใชน้ํา

4) จัดการน้ําเพ่ือสิ่งแวดลอม 

5) จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ

6) จัดการบริหารน้ําเชิงลุมน้ําอยางมีธรรมาภิบาล

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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1) จัดการน้ําเพ่ือชมุชนชนบท

• การพัฒนาเทคนคิการปรับคุณภาพน้ําสะอาด ท่ีเหมาะสม (ตอบโจทย SDGs)

(*การควบคุมคุณภาพประปาหมูบาน) 

• การศึกษาจัดระบบสุขาภิบาลในชุมชนท่ีเหมาะสม (ตอบโจทย SDGs)

• การพัฒนารูปแบบการบริหารน้ําชุมชน อยางมีสวนรวม

(ความสามารถในการรวมลงทุนการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน)

หมายเหตุ: *ขอเสนอแนะจากการประชุมปฏิบัติการคร้ังที่ 1

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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2) จัดการน้ําในเขตเมือง 

• การใชเทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหมในการวางแผนระบบน้ํา (น้ําเก็บกัก น้าํประปา 

น้ําใชแลว น้ําสิ่งแวดลอม) ในเขตเมือง (Modular and new water system) 

• การใชเทคโนโลยีและการสรางกลไกการอนุรักษและรักษน้ําในเขตเมือง

• งานวิจัยความตองการน้ํา (Demand) ท่ีแทจริงของเมือง ในอนาคต

(ความตองการใชน้ําจากจํานวนประชากรและประชากรแฝง การขยายตัวเมืองใน

แนวดิ่ง (คอนโด) พฤติกรรมของผูใชน้ําท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเมือง)

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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3) จัดการน้ําเพ่ือการพัฒนา และเพ่ิมผลิตภาพของการใชน้ํา

• การออกแบบระบบน้ํา พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการผลิต แบบ Circular economy  

(Towards zero waste) ในเขตอุตสาหกรรมและการบริการ

• การศึกษาพัฒนาระบบน้ําในเขตชลประทานใหเหมาะสมกับเกษตรในอนาคตเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมและครบวงจร

(แนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลติ ในภาคการเกษตร)

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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4) จัดการน้ําเพ่ือสิ่งแวดลอม 
• การพัฒนารูปแบบปรับปรุงพ้ีนที่ริมน้ํา (Water front) และปรับปรุงคณุภาพน้ํา เพ่ีอการ

ทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม

• การศึกษาการจัดการน้ํา (น้ําทิ้ง * น้ําบําบัด) ในพ้ืนที่เขตเมืองชายฝง รองรับมาตรการลดขยะลง

ทะเล

(การจัดการขยะเพ่ือบริหารจัดการน้ําใตดินและผิวดิน)

• การพัฒนาฟนฟูระบบน้ําและดินในเขตตนน้ํา อยางมีสวนรวม (ใหสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจ

สีเขียว)

(หลักเกณฑการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและการอนุรักษพ้ืนที่กันน้ําและแนวทางปฏิบัติ)

• การศึกษาขยายผลสําเร็จจากตัวอยางการบริหารน้ําและดูแลรักษาอยางมีสวนรวมที่ดี ตอพ้ีนที่อ่ืน

* น้ําท้ิง คือ น้ําเสียท่ีผานการบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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5) จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ
• การพัฒนาระบบน้ําสําหรับเกษตรยังชีพในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

• การวางแผนบรรเทาภัยพิบัติแบบบูรณาการภายใตแนวคิดการบริหารความเสี่ยง

• การประเมินผลประโยชน ความเสียหายและความสูญเสียจากภัยพิบัติเพื่อใชประกอบการวางแผน

ความเสี่ยง

(เครื่องมือการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและผลดานเศรษฐกิจ (Risk based planning) และจัดสรรลําดับ

ความสําคัญในการแกปญหา)

• การพัฒนาปรับปรุงแนวทางเตือนภัยและการฟนฟูพิบัติภัยโดยใชเทคโนโลยี และมาตรฐานการ

กอสรางแบบใหมรองรับ

• การศึกษาการประมาณความเสียหาย ความสูญเสีย เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงในโครงการพิบัติ

ภัย และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การสรางระบบอัจฉริยะ (Smart water system) เพื่อบูรณาการขอมูล จัดการขอมูล การเตือนภัยใน

ระบบทันสมัย

(IoT ระบบการพยากรณฝน และความชื้นในดินเพื่อคาดการณการปลอยน้ํา การพัฒนาผังน้ํา ที่

รวมทั้งแหลงน้ําธรรมชาติและอางเก็บน้ํา)

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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6) จัดการบริหารน้ําเชิงลุมน้ําอยางมีธรรมาภิบาล
• การศึกษากําหนดมาตราการ และคาน้ํา (ตาม พรบ.น้ํา) เพ่ือการปรับโครงสรางการใชนํ้าใหเหมาะสม

(ใชกลไกราคา เพ่ือลดการใชน้ําแบบส้ินเปลือง แนวทางผลักดันการใชอุปกรณประหยัดน้ํา )

• การจัดทําแผนมโนภาพของการพัฒนาระบบน้ําในพ้ีนที่สําคัญ (เชน เจาพระยาตอนลาง) (Delta 

Water Master Plan 2040)

• การพัฒนา platform ยกระดับการบริหารน้ํา (รวมฐานขอมูลและการส่ือสาร) ในระบบ Smart and 

intelligence

(ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงลงไปถงึขอมูล อปท.และชุมชนตางๆ การควบคุมประตูระบายน้ําแบบอัตโนมัติ)

• การศึกษานําแนวทางธรรมาภิบาลมาใชในการวางแผน พัฒนา ดูแล โครงการพัฒนาแหลงนํ้า

(การจัดการน้ําชุมชน ความสามารถในการรวมลงทุนการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน การกําหนดโควตา

สําหรับแตละภาคสวน เชน โควตาการผลิตน้ําประปา ศึกษาความพรอมในการจัดต้ังศาลส่ิงแวดลอม 

ศึกษาความพรอมในการจัดทํา Green GDP ของประเทศไทย)

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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6) จัดการบริหารน้ําเชิงลุมน้ําอยางมีธรรมาภิบาล (ตอ)
• การพัฒนาบุคลากรดวยเทคโนโลยี (Sensor, IT, Intelligent system) และแนวคิดใหม (Modular, 

cellular economy) ผานกระบวนการวิจัย ทดลอง พัฒนา

• การศึกษารณรงคสรางกลไกวัฒนธรม การรักษและอนุรักษน้ําดวยใชกลไกสังคมและเทคโนโลยี  

แบบใหม

(ปริมาณการใชน้ําพ้ืนฐาน (baseline) ในเขตเมืองและชนบท ในภาคครัวเรือน/บริการ/

อุตสาหกรรม)

• การสรางความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ สรางเครือขาย และยกระดับการบริหารจัดการน้ําของประเทศ ผานกระบวนการ

ศึกษาวิจัยนวัตกรรมรวมกัน

ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
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งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562

งานวิจัย

จัดการน้ํา

เพ่ือชุมชน

ชนบท

จัดการน้ํา

ในเขตเมือง 

จัดการน้ํา

เพ่ือการ

พัฒนา 

และเพ่ิม

ผลิตภาพ

ของการใช

น้ํา

จัดการน้ํา

เพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

จัดระบบ

การจัดการ

น้ําในภาวะ

วิกฤติ

จัดการ

บริหารน้ํา

เชิงลุมน้ํา

อยางมีธรร

มาภิบาล

การศึกษามาตรการและคาน้ําสําหรับผูใชประเภทตางๆ พื้นท่ีตางๆ 

ตาม พรบ. น้ํา เพื่อการปรับโครงสรางน้ําใหเหมาะสม 

x x x x

การทบทวนศึกษาสราง Platform การบริหารน้ําและส่ิงแวดลอม ใน

ยุคสมัยใหม (Digital transformation) 

x x x x x

งานวิจัยดานการส่ือสารกับ สังคม มนุษย ดานทรัพยากรน้ําและ

ส่ิงแวดลอม 

x x

งานวิจัยระบบน้ําสมัยใหม สําหรับเขตเมือง (New urban water 

design, IWA) 

x x x

งานทบทวนการศึกษาทํานายน้ําในระยะกลาง (Seasonal water 

forecast)

x x x

งานศึกษาผลของการเปล่ียนแปลง (เพิ่มขึ้น) ของพื้นท่ีปาตอปริมาณ

น้ําทาและตะกอน

x x
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งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562

งานวิจัย

จัดการน้ํา

เพ่ือชุมชน

ชนบท

จัดการน้ํา

ในเขตเมือง 

จัดการน้ํา

เพ่ือการ

พัฒนา 

และเพ่ิม

ผลิตภาพ

ของการใช

น้ํา

จัดการน้ํา

เพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

จัดระบบ

การจัดการ

น้ําในภาวะ

วิกฤติ

จัดการ

บริหารน้ํา

เชิงลุมน้ํา

อยางมีธรร

มาภิบาล

งานทบทวนพัฒนาเทคนิคทํานายน้ําทวมดวยเทคนิคสมัยใหม (ขอมูล

ดาวเทียม, Smart technology รวมกับไตหวัน มาเลเซีย กระจายสู 

อาเซียน) 

x x

การศึกษาการประมาณความเสียหาย ความสูญเสีย เพื่อใชในการ

บริหารความเส่ียงในโครงการพิบัติภัย และการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

x

การระบุแหลงน้ําเสียท่ีชัดเจนเพื่อการประเมินปริมาณมลพิษท่ีแมนยํา

และลดน้ําเสียท่ีแหลงกําเนิด 

x

งานวางแผนน้ําในกรอบ Nexus and SGDs x x x x x x

การทบทวนศึกษาแนวคิดธรรมาภิบาลท่ีมาใชในการพัฒนาโครงการ

ดานน้ําและส่ิงแวดลอม

x
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การศึกษามาตรการและคาน้ําสําหรับผูใชประเภทตางๆ พ้ืนที่ตางๆ ตาม พรบ. น้ํา 

เพ่ือการปรับโครงสรางน้ําใหเหมาะสม 

เปาหมาย

• หาโครงสรางคาน้ําท่ีเหมาะสมและเปนธรรมกับผูใชน้ําประเภทตางๆ รวมถึง

มาตรการท่ีจะมีผลตอการประหยัดน้ํา

• หาตัวเลขการใชน้ําพ้ืนฐานเพ่ือเปนฐานในการจัดทําโครงสรางคาน้ําท่ีเหมาะสม

เปนธรรม

ผลลัพธ

• โครงสรางคาน้ําท่ีเหมาะสมและเปนธรรมกับผูใชน้ําประเภทตาง รวมถึงมาตรการ

ท่ีจะมีผลตอการประหยัดน้ํา

• หาตัวเลขการใชน้ําพ้ืนฐาน

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562

การทบทวนศึกษาสราง Platform การบริหารน้ําและสิ่งแวดลอม ในยุคสมัยใหม 

(Digital transformation) 

เปาหมาย

• เพ่ือสราง platform ท่ีเชื่อมโยงขอมูลการเขาถึง คุณภาพ ราคา การบําบัด 

สุขอนามัย ของระบบน้ําชุมชน (ระดับตําบล) กับแผนการขับเคลื่อนความม่ันคง

ดานน้ําในระดับประเทศ

ผลลัพธ

• เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลความม่ันคงดานน้ํา

• ไดขอมูลระบบน้ําชุมชนท่ีสะทอนสถานการณจริง
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งานวิจัยดานการสื่อสารกับ สังคม มนุษย ดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

• กระบวนการส่ือสาร เพ่ือสรางความตระหนักในการรักษน้ําและส่ิงแวดลอมใหกับประชาชนทุกภาคสวน

• กระบวนการสรางเครือขายพันธมิตรกับภาคเอกชนและสรางความตระหนักในบทบาทของภาคเอกชน

ในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

• พัฒนาหาวิธีการและกระบวนการในการเพ่ิมศักยภาพในการประสานและบูรณาการการดําเนินงาน    

ในระดับจังหวัดและทองถิ่น

ผลลัพธ

• ไดกระบวนการส่ือสาร เพ่ือสรางความตระหนักในการรักษน้ําและส่ิงแวดลอมใหกับประชาชนทุก    

ภาคสวน

• ไดกระบวนการสรางเครือขายพันธมิตรกับภาคเอกชนและสรางความตระหนักในบทบาทของภาคเอกชน

ในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

• ไดวิธีการและกระบวนการในการเพ่ิมศักยภาพในการประสานและบูรณาการการดําเนินงานในระดับ

จังหวัดและทองถิ่น

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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งานวิจัยระบบน้ําสมัยใหม สําหรบัเขตเมือง (New urban water design, IWA) 

เปาหมาย

• เพ่ือสรางฐานและเทคโนโลยีโดยประเมินความสามารถของเมืองวาจะใชเทคโนโลยี 

บลอกเชน และการวิเคราะหขอมูล ในการบริหารจัดการระบบกระจายน้ําไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต

ผลลัพธ

• มีฐานและเทคโนโลยีโดยประเมินความสามารถของเมืองโดยใชเทคโนโลยี ในการ

บริหารจัดการระบบกระจายน้ําไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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งานทบทวนการศึกษาทํานายน้ําในระยะกลาง (Seasonal water forecast)

เปาหมาย

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานายปริมาณฝนและปริมาณน้ําท่ีจะไหลลงสูอางเก็บน้ํา

ในชวงระยะเวลา 1-3 เดือนลวงหนา

ผลลัพธ

• มีการนําผลการทํานายปริมาณฝนและปริมาณน้ําท่ีจะไหลลงสูอางเก็บน้ํา 

(probability based) มาใชรวมในการวางแผนการจัดสรรน้ําและการบริหารจัดการ

อางเก็บน้ํา

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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งานศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลง (เพ่ิมขึ้น) ของพ้ืนที่ปาตอปริมาณน้ําทาและตะกอน 

เปาหมาย

• เพ่ือศึกษา Environmental (Minimum flow) และปริมาณตะกอนท่ีเหมาะสมของ

แตละระบบลุมน้ํา

• เพ่ือศึกษาผลจากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีปาตอปริมาณน้ําทาท่ีและตะกอน (รายป ราย

ฤดูกาล)

ผลลัพธ

• ทราบถึง Environmental (Minimum flow) และปริมาณตะกอนท่ีเหมาะสมของแต

ละระบบลุมน้ํา

• ทราบถึงผลจากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีปาตอปริมาณน้ําทาและปริมาณตะอน

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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งานทบทวนพัฒนาเทคนิคทํานายน้ําทวมดวยเทคนิคสมัยใหม (Smart technology, 

AI, ขอมูลดาวเทียม) 

เปาหมาย

• เพ่ือพัฒนาระบบและเทคนคิทํานายน้ําทวมดวยเทคนิคสมัยใหมดวย Artificial 

Intelligence และขอมูลดาวเทียม (Event based)

• เพ่ือจัดทําแผนท่ีความเสี่ยงน้ําทวม (Probability based)

ผลลัพธ

• มีระบบทํานายน้ําทวมท่ีมีความแมนยําสูงขึ้น

• มีแผนท่ีความเสี่ยงน้ําทวม

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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การศึกษาการประมาณความเสียหาย ความสูญเสีย เพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงใน

โครงการพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสรางฐานขอมูลและออกแบบวิธีการประเมินความเสียหายดานเศรษฐกิจสังคม เม่ือเกิด

ภัยพิบัติ

เปาหมาย

• เพ่ือรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลภัยพิบัติและความเสียหาย

• เพ่ือพัฒนาวิธีการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติใหมีความถูกตองย่ิงขึ้น

ผลลัพธ

• ฐานขอมูลภัยพิบัติและความเสียหาย

• วิธีการหรือแบบจําลองท่ีใชประมาณความเสียหายจากภัยพิบัติ

• ขอมูลสนับสนุนการออกแบบมาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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การระบุแหลงน้ําเสียที่ชัดเจนเพ่ือการประเมินปริมาณมลพิษที่แมนยําและลดน้ําเสียที่

แหลงกําเนิด

เปาหมาย

• สามารถระบุสัดสวนการปนเปอนจากแตละแหลงกําเนิดได ทั้งจากแหลงที่ระบุไดแนนอน (point 

source) และแหลงที่ไมสามารถระบุไดแนนอน (non-point source)

• มุงเนนพ้ืนที่ศึกษาแหลงน้ําธรรมชาติหรือคคูลองที่มีคณุภาพน้ําเส่ือมโทรมและมีแหลงปลอยน้ําเสีย

หลายประเภทต้ังอยู

ผลลัพธ การทราบแหลงน้ําเสียที่ชัดเจน นําไปสู 

• การปองกันและลดน้ําเสียที่ตนทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การควบคุม กํากับ และบังคบัการกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ชัดเจน 

• การคํานวณปริมาณมลพิษ (loading) ประกอบการประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของ

แหลงน้ํา (carrying capacity) ไดแมนยํา 

• การฟนฟูคุณภาพแหลงน้ํา

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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งานวางแผนน้ําในกรอบ Nexus and SGDs 

เปาหมาย

• เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการน้ําโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางน้ํา พลังงาน และ

อาหารไปดวยกัน 

• เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ SDGs ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาอยางย่ังยืน

ผลลัพธ

• แผนการบริหารจัดการน้ําโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางน้ํา พลังงาน และอาหาร

• ความม่ันคงดานน้ําของประเทศไทยท่ีสูงขึ้น

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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การทบทวนศึกษาแนวคิดธรรมาภิบาลที่มาใชในการพัฒนาโครงการดานน้ําและ

สิ่งแวดลอม 

เปาหมาย

• เพ่ือศึกษาแนวคดิธรรมาภิบาลท่ีใชในระดับนานาชาติ

• เพ่ือวิเคราะหและนําแนวคิดธรรมภิบาลท่ีเหมาะสมมาใชวางแผนการบริหารจัดการน้ํา

และสิ่งแวดลอมมในประเทศไทย

• เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา

ผลลัพธ

• แนวทางการบริหารจัดการน้ําท่ีมีความโปรงใสและเปนธรรมตามแนวคิดธรรมาภิบาล

งานวิจัยท่ีนําเสนอตอ สกว. สําหรับงบประมาณป 2562
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• ความเขาใจสภาพปญหาและสถานะงานวิจัยดานน้ํา

• แผนท่ีนําทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร
ผลผลิต

(Output)

• ประเด็นวิจัยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กับการบริหารจดัการน้ํา โดยเฉพาะสทนช.
ผลลัพธ

(Outcome)

• การดําเนินงานของหนวยงานฯ มีความชัดเจนโดยงานวิจัย

สนับสนุน
ผลกระทบ

(Impact)

• นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมรวมกับหนวยงานฯ

• จัดทําหนังสือเลมเล็กเรื่องแผนท่ีนําทางประเด็นงานวิจัยฯ
การผลกัดันออกสู

การใชประโยชน

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
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