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ข้อเสนอกรอบการบริหารจัดการน ้า 
ภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการน ้า 

โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ ์
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สถานะภาพการบริหารจัดการน ้า  
 ที่ผ่านมา มุ่งแก้ปัญหา แต่ยังแก้ไม่หมดสิ้น   
 ปัจจุบัน มีเป้าหมาย แผนแม่บท ฯ เพื่อแก้ปัญหา  
    และสร้างพื้นฐานการบริหารรองรับการบริหาร 
    ความเสี่ยงในอนาคต 
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บริบทสากล  
 water account (UN), 
 water security (ADB),  
 water resilience (UNFCC),  
 SDG (UN),  
 Scenarios and risk based planning and 

management (ISO), 
 IOT/Smart/Artificial Intelligence  (4.0). 
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
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บริบทในประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับทรัพยากรน้้า 
 แผนแม่บทยุทธ (เล่ม 18 และ 19)  
 ยุทธวิจัย(กระทรวงอุดม) 
 แผนแม่บทด้านน้้า (สทนช.) 
 อื่นๆ  
   (เศรษฐกิจสีเขียว สีฟ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,   
   WEF-nexus) 
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กรอบที่พึงมี ด้านน ้า 
 เป้าหมาย (objective/target) เทียบกับสากล 
 เนื้อหา (way/measures/program/project) 
 ทรัพยากร (งบประมาณ งบสมทบ ฯลฯ) 
 ผู้ด้าเนินการ (leading party) 
 ผลลัพธ์ (output/outcomes) measurable 
 พื้นที่ (focus area) 
 เวลา (timing/phasing) 
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป้าหมาย ลดความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้้า 

แก้ปัญหาเร่งด่วน เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการพัฒนา 

เกณฑ์ที่ใช ้ - Water security - Water resilience 
- Water productivity 

- Water governance 

เนื อหา - Rural water supply/sanitary  
- Rainfed agriculture 

- Water disaster mitigation 
  (flood & drought) 
- Urban water development 
- water for development 

- Water quality 
- Water Infrastructure  
  (water way : canal, river) 

ตัวชี วัด ADB (Water Security) 
SDG (17 Criteria) 

Sendai Declaration 
ADB (Water Security) 
SDG (17 criteria) 

OECD (Water Gov.) 
World Bank (Gov.) 
SDG (17 Criteria) 

การขับเคลื่อน Phase1 ซ่อม Phase2 สร้าง Phase 3 พัฒนา กระโดด 

1. Policy                                                        4. Knowledge (basic, innovative) 
2. Resources (HR, financial, social capital)           5. Rules, measures (Fee, Tax, PPP etc.) 
3. Collaboration/participation                            6. Data/Information/IOT/AI 

วิจัยสนับสนุน  หาหลักการ/แนวทางใหม่ พัฒนาความรู/้เทคนิคใหม่ ทดลองวิจัยเพื่อสร้างคน/ระบบ/ผลลัพธ์ใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ที่มีความเก่ียวเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง 
    (ต้าบลมั่นคง พื้นที่ชายแดน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความสามารถ 
    (พลังงานทดแทน โครงข่ายคมนาคม เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     smart farming) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคน 
    (ค่านิยม ความสามารถ เกษตรกรยุคใหม่) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ที่มีความเก่ียวเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความเหลื่อมล้้า 
   (การกระจายอ้านาจ การบริหารกลุ่มจังหวัด บริหารพื้นที่) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (น้้า ป่า ทะเล ผังเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(การลงทุนอย่างเป็นมิตร) มลภาวะ ปรับกระบวนทัศน์) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลระบบบริหารภาครัฐ 
    ( e-government, กระบวนการยุติธรรม) 
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บทส่งท้าย 
 การบริหารจัดการน้้าภายใต้หลายเป้าหมาย หลายมิติ หลายระดับ  

(บูรณการ) ตามแกนเวลา (ซ่อม สร้าง พัฒนา กระโดด) ตามเป้า  
ลดจน แก้ปัญหาเร่งด่วน และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา 
(เชิงยุทธศาสตร์)      

 ต้องการการด้าเนินการไปพร้อมๆ กับการเตรียมพร้อม (คน วิชาการ 
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การปรับตัว) และสร้างแฟลตฟอร์มการทดลอง 
เพื่อเปลี่ยนผ่าน (โดยทดลองอะไรใหม่เพื่อปรับเปลี่ยน (transform)) 

  ตย. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบspearhead project 
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เอกสารอ้างอิง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (สิ่งแวดล้อม วิจัย) 
 ร่างแผนแม่บท (ยุทธชาติ  สทนช.  วช) 
 รายงานวิจัยโครงการวิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้้า ผลิตภาพจากน้้า และ

ภัยพิบัติเพ่ือใช้ในการจัดท้าแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้้า ของ สกว. 
 มธ. รายงานวิจัย เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน้้า ของ สกว.   
 TDRI, การวัดค่าความยืดหยุ่นต่อราคา และต่อรายได้ ของอุปสงค์ต่อน้้า  

ในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และบริการ 
 เอกสารสากล (ADB’s water outlook 2016, World Bank, Sendai 

Declaration, OECD etc.) 
 WB, Malaysia Economic Monitor 2017. 
 โครงการวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้้าประจ้าปี 2562 โดย วช./สกว. 
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http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/ 

ขอขอบคุณ 


