
นางสาวลดาวัลย์  ค าภา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
และความเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน  า อาหาร และพลังงาน 

1 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  

ห้องประชุม213 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 



สถานการณ์น  า และกลไกการบริหารจัดการ 

ประเด็นการน าเสนอ 

ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิสัยทศัน์ 2570 
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความมั่นคงด้านน  า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านพลังงาน 



ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอดตีตั งอยู่บนกระแสสังคมโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งการแข่งขนัและการตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโลกเป็นหลัก ในขณะทีโ่ครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรรมไปสู่อุตสาหกรรมและ
บริการที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออก และสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ  

การพัฒนาประเทศไทยในอดีตต้องแลกมาด้วยความสิ นเปลืองอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ และความเสือ่มโทรม
ของสภาพแวดล้อมทั้งในเมอืงและชนบท รากฐานทางสังคม และวฒันธรรมที่ดีงามของไทยอ่อนแอลง เกิดความรุนแรงใน
สังคมบอ่ยครั้ง การใช้สันติวิธีไม่ได้ผล 

ไทยต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ของโลก ควบคู่ไปกับการเปลีย่นแปลงภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
ดังน้ี 

1. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูค่วามเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะทีศู่นย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกจะ
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย การเงินโลกมีความผันผวนสูงขึ้นจากการเก็งก าไรของกองทุนการเงินระดับใหญ่ 

2. การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายขุองโลกกระทบต่อเศรษฐกิจตกต่ า และผลิตภาพแรงงานของไทยลดลง ในขณะที่การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจท าให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่แหล่งจ้างงานหลักอีกต่อไป 

3. เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นในการด ารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ พร้อมกับ 
ความเป็นเมอืงทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4. น้ ามันมีปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และการผลติพืชพลังงานทดแทนจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก  
5. ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  
6. หลักการบริหารจัดการที่ดีและระบอบประชาธิปไตยภายใต้กระแสธรรมาภิบาล 
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“คนไทยภาคภูมใิจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมทีด่ี เกื้อกูลและเอือ้อาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันไดใ้น
เวทีโลกสามารถอยู่ในประชาคมภูมภิาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570  

พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในตลาดโลก  

ปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีความเอือ้อาทรและพึ่งพาตนเองได้สามารถด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง  

ร่วมมอืกันจัดการทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  

เสริมสรา้งวัฒนธรรมประชาธิปไตยควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขและ
ความเป็นธรรมในสังคมไทย  

พัน
ธก

ิจข
อง

ปร
ะเท

ศ 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาตัวเองเพิ่มมากขึ้น มีความมั่นคงด้าน อาหาร พลังงาน และเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

ประเทศไทยเชื่อมโยงและเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านและอนุภูมิภาค  

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร มีความมั่นคงปลอดภัย พึ่งตนเองได้และมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีดี เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
อุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคและโลก มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ค านึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ มีความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรในระดับภูมิภาค  

ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีให้อยู่ในกลุ่มประเทศผู้น าร้อยละ 25 แรกของ
โลกในปี 2570 

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
มากขึ้น   

การพัฒนา
ประเทศก้าว
ไปสู่วสิัยทัศน์
ประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2570  
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ความมั่นคงทางน  า อาหาร และพลังงานที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในปี ค.ศ. 2030 

หลายประเทศในโลกยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท้ังอุทกภัยและภัยแล้ง อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ได้ซ้ าเติมวิกฤตปัญหาผลผลิตอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของโลกท่ีเพิ่มขึ้น ให้ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น  
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ราคาอาหารส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2015 เป็นอย่างน้อย ดังนั้น ประเทศท่ีก าลังพัฒนา
และประเทศยากจน จ าเป็นต้องปกป้องพื้นท่ีการเกษตรและวิถีการเกษตรแบบชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันให้คนยากจนมี
อาหารพอเพียงส าหรับการด ารงชีวิต  

การพยายามหาแหล่งพลังงานทางเลือกหรือการใช้เทคโนโลยีเพ่ือทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลท าให้ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานถูกน ามาเชื่อมโยงกับวิกฤตด้านอาหาร ซึ่งจะน าไปสู่วิกฤติพืชอาหาร  
ปริมาณน า้ที่จะน ามาใช้ปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงานตอบสนองความต้องการในอนาคตเทยีบเท่ากับการใช้น า้
เพื่อผลิตพืชอาหารทัง้หมด และยงัอาจมีปัญหาในเร่ืองของผลกระทบทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพตาม
ธรรมชาติด้วยเหตนีุ ้จงึเกิดความกงัวลในวงกว้างถงึผลกระทบจากนโยบายดงักล่าวท่ีอาจท าให้การผลิตอาหารของโลก
มีปริมาณไม่เพียงพอกบัความต้องการของประชากรโลก หรือ มีราคาสงูเกินกว่าก าลงัซือ้ของกลุ่มประเทศยากจน 
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ความมั่นคงด้าน
อาหาร 



ความมั่นคงทางน  า อาหาร และพลังงานที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในปี ค.ศ. 2030 

ความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

ในช่วง 15 ปีข้างหน้า ความต้องการใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอยา่งมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมขึ นของจ านวนประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา IEA ได้คาดการณ์
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานของประเทศก าลังพัฒนาในช่วงปี 2547-2573 ซึ่งจะขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.6 
ต่อปี โดยประเทศก าลังพัฒนาในเอเซีย จะมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี  

อุปทานของพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพลังงานไม่หมุนเวียน ซึ่งคดิเป็นประมาณ 
ร้อยละ 87.0 ในขณะท่ีพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 13.0 ซึ่งจะส่งผลใหป้ระเทศไทย ซึ่งมีอัตราการ
พึ่งพาการน าเข้าพลังงานในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ ามันภายในประเทศ จะยังคงมีความอ่อนไหวต่อ
ภาวะความไม่แน่นอนของอุปสงค์และอุปทานพลังงานในตลาดโลก 

การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนที่เพ่ิมขึ น จะส่งผลให้อุปสงค์และระดบัราคาของพืชพลังงานในประเทศมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน รวมท้ังอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิง
พื้นท่ีเพาะปลูกระหว่างพืชท่ีใช้ในการผลิตน้ ามันกับพืชท่ีใช้เพื่ออาหารและประเด็นด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ าท่ีใช้ใน
เพาะปลูกพืชในอนาคต  
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แรงกดดันเร่ืองทรัพยากรน า้ก าลังเกดิขึน้ในหลายพืน้ที่ของโลก น าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแย่งชิงระหว่างผู้ใช้กลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม ปริมาณน า้จืดของโลกเฉล่ียต่อคนต่อปี ลดลงจาก 17,000 ลบ.ม. ในปี 1950 เหลือ 6,000 ลบ.ม. ในปี 2005 และคาด
ว่าจะลดลงเหลือ 4,800 ลบ.ม. ในปี 2025 ในอนาคต ความต้องการน า้จืดในโลกอาจจะเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 50 การเกษตรท่ีอาศยัระบบ
ชลประทานเป็นภาคท่ีใช้น า้เป็นส่วนใหญ่ถึงประมาณร้อยละ 75 ขณะท่ีอตุสาหกรรมใช้ประมาณร้อยละ 20 มีเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ท่ี
ใช้ส าหรับครัวเรือน 

การใช้น า้ที่มากเกินไปท าให้ระดับน า้ผิวดนิลดลง และเกิดความขาดแคลนขึน้ในหลายภมูิภาค ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากจ านวน
ประชากรและรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ จะเร่ิมมีพฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไปสู่การบริโภคเนือ้สตัว์มากขึน้ 
ส่งผลให้ปริมาณการใช้น า้ในการผลิตเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ทศวรรษหน้า 

ความมั่นคงทางน  า อาหาร และพลังงานที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในปี ค.ศ. 2030 
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ความมั่นคงด้านน  า 



สถานการณ์น  า และกลไกการบริหารจัดการ 

ประเด็นการน าเสนอ 

ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิสัยทศัน์ 2570 
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความมั่นคงด้านน  า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านพลังงาน 



ก๊าซเรือนกระจกของโลก 77% เป็นก๊าซ CO2  
ซึ่งส่วนใหญ่ปล่อยจากภาคพลังงาน 

อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ น 0.74 
องศา C 

ปริมาณน  าฝน 
เฉลี่ยเพิ่มขึ น 

ความแห้งแล้ง
เพิ่มขึ น 

คลื่นความร้อนเกิดเพิ่มขึ นอย่าง
ต่อเนือ่ง 

เกิดน  าท่วมใหญ่ใน 
เอเชียเพิ่มขึ น 6 เท่า 

ภูเขาน  าแข็งละลาย 
ระดับน  าทะเลเพิ่มขึ น 1.2-
1.7 มม./ปี  
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สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร 

สถานการณ์ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา 
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สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของไทยในเวทีระดับโลก 

จากดัชนีชี วัดความมั่นคงทางอาหารของโลก ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 45 จาก 105 ประเทศทั่วโลก และเป็น
ล าดับที่ 2 ของอาเซยีน รองจากมาเลเซีย 

ที่มา: Global Food Security Index: GFSI 

ดัชนีที่เป็นเหตุให้ไทยถกูจัดล าดับต่ า ได้แก ่

1.  การวิจัยและพัฒนา โดยประเทศไทยจัดงบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาไว้เพียงปีละ 5,000 ล้านบาท อีกทั้งเป็นการวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตรน้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ 500 ล้านบาท 

2. ประสิทธภิาพการผลิต การเกษตรของไทยมีประสิทธิภาพการผลิต จัดอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหารอื่นๆ ในโลก เช่น กรณีผลผลิตข้าวของไทยประมาณ 448 กก.ต่อไร่ คิดเป็นอันดับ 13 ของเอเชีย และอันดับที่ 7 ของ
อาเซียน ในขณะที่เวียดนามมีผลผลิตข้าว 862 กก.ต่อไร่ คิดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน อันดับ 4 ของเอเชีย รองจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน 



สถานการณแ์ละปัจจยัเสี่ยงต่อความม่ันคงด้านอาหารของไทย 

ภาพรวมประเทศไทย ยังไม่ประสบปัญหาด้านความเพียงพอของอาหาร (Availability) เนื่องจาก สามารถผลิตในประเทศได้
เพียงพอหรือเกินความต้องการบริโภคในประเทศ ยกเว้นผลผลิตถั่วเหลือง ซึ่งยังต้องพึ่งพาการน าเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยจาก
ตัวชี วัดความมั่นคงทางอาหารที่ส าคัญ พบว่า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารของไทย 

อัตราการพ่ึงพาตนเอง 
(Self-sufficiency ratio) 

ที่มา : เอกสารประกอบการอภิปรายเร่ือง “ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยสู่ระบบอาหารที่ย่ังยืน เพ่ือสขุภาพที่ดีของประชาชน” ของ ดร.อภชิาต พงษ์ศรีหดุลชัย ทปษ.
รมว.เกษตร เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 56 โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์

อัตราความมั่นคงทางอาหาร 
(Food-security ratio) 

จากค่าเฉลี่ยย้อนหลังของประเทศไทยปี 2554 – 2556 ส าหรับผลผลิตที่ใช้เป็น
อาหารในหมวดพืชและสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ น  าตาล มันส าปะหลัง  
ถั่วเหลือง น  ามันปาล์มดิบ ไข่ไก่ ไก่เนื อ สุกร และโคเนื อ พบว่า อัตราการพึ่งพา
ตนเองมีค่าสูงกว่าร้อยละ  100 ยกเว้นผลผลิตถั่วเหลือง และโคเนื อ ซึ่งยังต้องพึ่งพา
การน าเข้าเป็นหลัก 

เปรียบเทียบสัดส่วนของผลผลิตท่ีผลิตได้ต่อ
ปริมาณที่ต้องใช้บริโภคในประเทศต่อปี โดย
สัดส่วนที่ได้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 100  

สินค้าหมวดพืชที่มีอัตราความมั่นคงทางอาหารเกินกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์  น  าตาล มันส าปะหลัง และน  ามันปาล์มแสดงให้ เห็นว่า 
สถานการณ์ ณ ขณะนั น มีอาหารเพียงพอส าหรับการบริโภคได้อีกประมาณ 2 - 3 
เดือนข้างหน้า หากไม่มีผลผลิตใหม่เพิ่มเข้ามาในประเทศ เปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของปริมาณสต็อก

ผลผลิต ณ เวลาในเวลาหนึ่งกับปริมาณ
ผลผลิตที่ต้องใช้ทั งปี โดยสัดส่วนที่ได้ควรมี
ค่าประมาณร้อยละ 20 
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สถานการณแ์ละปัจจยัเสี่ยงต่อความม่ันคงด้านอาหารของไทย 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหาการเข้าถึงอาหาร (Accessibility) เนื่องจาก ปัญหาความยากจน การขาด
แคลนที่ดินท ากิน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอาหาร (Utilization) ทั้งจากปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร (Food 
safety) และการสูญเสียของอาหาร (Food waste)  

 นอกจากน้ี ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของไทย ได้แก่ 

• ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากร จากการตัดไม้ท าลายป่า การใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง และ
ขาดการบ ารุงและฟื้นฟูคุณภาพดินและแหล่งน้ าทางการเกษตร 

• การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทาง
การเกษตรไปเป็นที่อยู่อาศัย / พื้นที่อุตสาหกรรม / ใช้ผลิตพลังงานทดแทนมากขึ้น 

• ความอ่อนแอในภาคการเกษตร จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นสังคมปัจเจกต่างคนต่างอยู่ 
ผลิตภาพการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และโครงสร้างพื้นฐาน (แหล่ง
น้ า) ไม่ทั่วถึง 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับภัยธรรมชาติ และโรคแมลงศัตรูพืช
และสัตว์ ท าให้ผลผลิตลดลง 

• โครงสร้างประชากรของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุที่ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น 

• วิกฤติพลังงาน ส่งผลต่อการหันมาพึ่งพลังงานทดแทนจากพืชอาหารมากขึ้น 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารของไทย 
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ปัจจัยเสี่ยง 
ภายใน 

ปัจจัยเสี่ยง
ภายนอก 



สถานการณแ์ละปัจจยัเสี่ยงต่อความม่ันคงด้านอาหารของไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมีความเสือ่มโทรมมากขึ้น 

พื นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน  าถูกบุกรุก
ท าลายและลดลงอย่างต่อเนือ่ง จาก 171 
ล้านไร่ ในป ี2504 (ร้อยละ 53) ของพื นที่
ประเทศ) เหลือ 107.6  
ล้านไร่ ในปี 2552 (ร้อยละ 33.6) 

มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง/ไม่มปีระสิทธิภาพ และขาดการ
บ ารุงรักษา เกิดความเสือ่มโทรมโดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมสภาพ จ านวน 
190 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ 
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สถานการณแ์ละปัจจยัเสี่ยงต่อความม่ันคงด้านอาหารของไทย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรนุแรงมากขึ น 

• อุทกภัย ปี 54 เกิดความเสียหายกว่า 64 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ
ประมาณ 1.2 ล้านราย เป็นพื้นที่เสียหายกว่า 11.2 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 9.2 ล้านไร่ พืชไร่ 1.5 ล้านไร่ และพืชสวน/อื่นๆ 0.5 
ล้านไร่ ด้านประมง มีชาวประมงได้รับผลกระทบกว่า 1.2 แสนราย ส่วนด้านปศุ
สัตว์ มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 2.1 แสนราย  

• ภัยแล้ง ปี 55 ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งถึง 50 จังหวัด 
497 อ าเภอ 3,417 ต าบล 36,388 หมู่บ้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ 17 
จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด และ
ภาคตะวันออก 6 จังหวัด และภาคใต้ 1 จังหวัด  
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สถานการณแ์ละปัจจยัเสี่ยงต่อความม่ันคงด้านอาหารของไทย 

• การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมเกษตรที่ต่างคนต่างอยู่มากขึ้น 
• ปัญหาสุขภาพของเกษตรกร มีแนวโน้มความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากพิษภัยของสารเคมี

เพิ่มสูงขึ้น 
• โครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลิตภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทาน

ที่มีเพียง 28 ล้านไร่ หรือร้อยละ 22 ของพื้นที่เกษตร 
• ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งปัจจัยการผลิตและขนส่งตาม 

ราคาพลังงาน  
• พึ่งพาต่างประเทศมาก เช่น การน าเข้าปุ๋ยและสารเคมีประมาณ 

ปีละ 80,000 ล้านบาท 
• ทรัพยากรถูกแย่งชิงจากภาคการผลิตอื่น ทั้งที่ดินและน้ า 
• การเปิดเขตการค้าเสรีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 

กับประเทศเพื่อนบ้าน 

ความอ่อนแอของภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย 
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สถานการณแ์ละปัจจยัเสี่ยงต่อความม่ันคงด้านอาหารของไทย 

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชเพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลเพิ่มมากขึ น 

นโยบายรัฐในการส่งเสริมการผลิต 
และใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการ
น าเข้าพลังงานจากฟอสซิล  

• การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)  
ทั้งในส่วนของไบโอดีเซล ทีใ่นช่วงปี 2555-59 จะเริ่มบังคับใช้น้ ามันดีเซลที่มีไบ
โอดีเซล 5% (B5) พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลมากกว่า 
5% เช่น B10 เป็นต้น เป็นทางเลือก และในส่วนของแก๊สโซฮอล์ มีมาตรการ
ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด โดยใช้มาตรการจูงใจทางด้านราคา /
มาตรการทางด้านภาษี และยกเลิกเบนซิน 91 ในเดือน ต.ค. 55 จะส่งผลให้
โครงสร้างการผลิตพืชเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งทรัพยากรผลิตทั้ง
ที่ดิน แรงงานและน้ า ถูกแย่งชิงจากภาคการผลิตพืชอาหารมาสู่การผลิตพืช
พลังงานมากขึ้น 

• นอกจากนี  การด าเนินนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน จะ
เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตในภาค
การเกษตรมากขึ้น อาทิ นโยบายการรับซื้อมันส าปะหลังในโครงการแทรกแซง
ตลาดมันส าปะหลัง ปี 54/55 เป็นหัวมันสดจ านวน 150,000 ตัน เพื่อน ามา
ผลิตเป็นเอทานอล โดยกองทุนพลังงานฯ จะจ่ายชดเชยส่วนต่างต้นทุนการผลิต
ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
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สถานการณ์น  า และกลไกการบริหารจัดการ 

ประเด็นการน าเสนอ 

ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิสัยทศัน์ 2570 
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความมั่นคงด้านน  า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านพลังงาน 
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ประชากร 67 ล้านคนมีแนวโนม้
เพ่ิมขึ น 

เศรษฐกิจโตขึ น 
เฉลี่ย 3.5% (GDP) 

ความต้องการใช้ 
พลังงานเพิม่ขึ น 

แนวโน้มการใช้พลังงานของไทย 

ถา่นหนิ 18.9% 

น ้ามันดบิ 29% 

ก๊าซธรรมชาต ิ38.5% 

พลงังานน ้า 1.2% 
พลงังานทดแทน 10.9% 

ที่มา : *Thailand Energy outlook 2013 
         **อ้างอิงแนวโน้มการเติบโตของพลังงานรวมถึงแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง AEDP EE PDP และภาคขนส่ง          

การใช้พลังงานของประเทศไทยมีทิศทางเพิ่มขึน้ในระยะยาว ตามการขยายตัวของจ านวนประชากร และเศรษฐกิจ โดยการใช้พลังงานจะ
เพิ่มในทุกภาคส่วนและชนิดพลังงาน 
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2557* 

เบญจมาศ 
18% 

สิริกิต์ิ 
20% 

ทานตะวัน 
1% 

ยูโนแคล 
20% 

จัสมิน 
7% 

บัวหลวง 
6% 

สงขลา 
12% 

บานเยน็ 
3% 

อื่นๆ 
13% 

* เดือน ม.ค. – มี.ค. 

ผลิตในประเทศ 14% 

135,837 บาร์เรล/วัน 

ตะวันออกกลาง
   

ตะวันออกไกล
  

แหล่งอื่นๆ
   

 หรั   
ม ิรต       

ซา  ด ิาร  บ  
      

  มาน    

กาตาร     

   น   ต  
กลาง     

มา ล ซ     
  

 นิ ดน  ซ     
  

 ซ    ต    

    ตร ล     
  

   น   แหล่ง
   น       

2557*

น าเข้า 86% 

836,107 บาร์เรล/วัน 

การจัดหาน  ามันดิบ 

การจัดหาน  ามันดิบของประเทศไทย 

ไทยน าเข้าน  ามันจากต่างประเทศ โดยสามารถผลิตไดเ้องเพียงร้อยละ 14 ของน  ามันดิบที่ตอ้งการใช้ทั งหมด 

ปร  ทศน า ขา้   

 หรั   ม ิรต       

ซา  ด ิาร  บ    9  

  มาน    

กาตาร     

   น   ต  กลาง     

มา ล ซ      

 นิ ดน  ซ      

บรูไน    

   น   ต  ไกล  0  

 ซ    ต    

    ตร ล      

   น   แหลง่   น       

สรุปการส ารวจปิโตรเลียมประเทศไทย 
1. แหล่งปิโตรเลียมส่วนใหญ่ถูกค้นพบไปแล้วในสัมปทานรอบท่ี 1 

(คิดเป็น 65% ของปิโตรเลียมท่ีค้นพบ) 
2. แหล่งปิโตรเลียมท่ีค้นพบในรอบต่อๆ มา มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ 
3. ปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีเหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติ 

และอยู่ในสัมปทานรอบท่ี 1 มากท่ีสุด  
4. หลังจากเปลี่ยนมาใช้กฏหมายปัจจุบัน (Thailand III) มีการ

ส ารวจพบปิโตรเลียมน้อยมาก โดยเฉพาะใน 3 รอบ สุดท้าย (18 
19 และ 20)  
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 ป้าหมา การ ชพ้ลังงานทดแทน 25% ข งการ ชพ้ลังงานทัง้หมด  า  นป  2564

     /         13,927 MW/9800 ktoe)

                MW     ktoe

           ,    MW

                      MW    400 MW 200 ktoe

               ,    MW 8500 ktoe

       
      
    

 MW

                

                        

             00 MW

  00 ktoe

                     

                 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 

ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทยมีจ ากัด และจะหมดลงในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับการที่ประเทศไทยต้อง
พึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ประเทศขาดความมั่นคงทางพลังงาน การเตรียมพร้อมของประเทศจึงต้อง
ส ารองพลังงานฟอสซิล และจัดหาพลังงานทดแทน 

การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

21 



ปี 2557-2558 ด าเนินโครงการน าร่องผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปยีร์ จ านวน 13 แห่ง (13 MW) 
เป้าหมาย ผลิตไฟฟ้า : 3,000 MW และ ผลิต CBG : 1,200 ตัน/วัน  

การส่งเสริมปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตพลังงาน 
 



สถานการณ์น  า และกลไกการบริหารจัดการ 

ประเด็นการน าเสนอ 

ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิสัยทศัน์ 2570 
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความมั่นคงด้านน  า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านพลังงาน 



ปริมาณน  าท่าเปลี่ยนไป 

 เขตแห้งแล้งของโลกขยายตัว
เป็นวงกว้าง และเกิดปัญหาขาด
แคลนน้ าในหน้าแล้งท่ีรุนแรง
มากขึ้น 

 อุณหภูมเิฉลี่ยสูงขึ น 
 ปริมาณและความถี ่

ของฝนเปลี่ยนไป 

 พื นที่ในระดับละติจูดที่สูงและพื นที่ชุ่ม
ชื นบริเวณเส้นศูนย์สูตรปริมาณน้ าท่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-40 

 

 พื นที่แห้งแล้งระดับละติจูดปานกลาง
และพื นที่แห้งแล้งบริเวณเส้นศูนย์สูตร 
น้ าท่าลดลงร้อยละ 10-30 

ความแห้งแล้งและ
น  าท่วมรุนแรงขึ น 

 ความเสี่ยงในการเกิดน้ าท่วม
ฉับพลันเพิ่มขึ้น  

ทรพัยากรน  า  (แนวโน้มภายในกลางศตวรรษที่ 21) 

สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
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ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์อุทกภัยเป็นล าดับท่ี 7 จาก 162 ประเทศทั่วโลก  

85% ของประชากร และ 60% ของมลูค่าความเสยีหายจากเหตุการณภัยพิบัติ อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประสบกับ
เหตุการอุทกภัย ซึ่งสร้างความสูญเสียในชีวิต

และทรัพย์สินบ่อยครั้ง 

ประชากรยากจนท่ีอาศัยอยู่ตามแนวชายฝ่ังใน
แถบเอเชียตะวันออก เผชิญความเสี่ยงสูงจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สิน กรุงเทพฯ ถูกจัด
อยู่ในล าดับท่ี 10 จาก 20 เมืองใหญ่ที่มีความเสี่ยง

ภัยจากเหตุการณ์น้ าท่วม 
25 

จ านวนประชากรเสี่ยงภัย และล าดับของประเทศ (2523-2553) 
ภัยธรรมชาต ิ จ านวนประชากร (หัว) ล าดบั 

ไซโคลน 5,147 52  จาก 89 
ภัยแล้ง 2,440,010 31 จาก 184 
น้ าท่วม 819,822 7 จาก 162 
ดินโคลนถล่ม 2,496 42  จาก 162 
แผ่นดินไหว 22,860 92 จาก 153 
สึนามิ 3,487 54 จาก 76 
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สถานการณ์อุทกภัยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2538 น  าท่วมกรุงเทพ 
แม่น้ าเจ้าพระยาเอ่อท่วมพ้ืนท่ีริมน้ า สูง 50-100 ซม. ร่วม 2 เดือน 

ปี 2543 น  าท่วมหาดใหญ ่
น้ าท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดของหาดใหญ่ มีความเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาท เสียชีวิต 233 คน 

ปี 2544 น  าป่าถล่ม อ.วังชิ น จ. แพร ่
บ้านเรือนถูกน้ าพัดหาย 45 หลังคาเรือน เสียชีวิต  23 คน 
น  าท่วม – ดินถล่มบ้านน  าก้อ เพชรบูรณ์ 
บ้านเรือนถูกน้ าพัดหายไปหลายสิบหลังคาเรือน เสียชีวิต 147 คน 

ปี 2548 น  าท่วมเชียงใหม่ 
น้ าท่วม 4 ครั้งในรอบเดือนเศษ ระดับน้ าสูง 70 ซม. - 2 เมตร สูงท่ีสุดในรอบ 50 ปี  

ปี 2549 
 

น  าท่วม 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
เกิดน้ าท่วมและดินถล่ม ประชาชนเสียชีวิตและสูญหาย 116 คน 

ปี 2553 น  าท่วมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ 
ครอบคุลมพื้นท่ีกว่า 50 จังหวัด เสียชีวิต 258 คน 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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น้้าท่วมป ี2554 

อุทกภัยปี 2554 เป็นเหตุการณ์ครั้งรุนแรงในรอบ 70 ปี ของประเทศ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากพายุโซนร้อนหลายลูก อาทิ ไหหม่า นกเตน ไห่ถาง  
เนสาด ท่ีเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทย ในช่วงเดือน มิ .ย.- ต.ค. 54ส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายท่ัวไปในหลายพื้นท่ี สร้างความเสียหายในชีวิต และ
ทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง 

ปริมาณฝนตกสะสมสูงผิดปกต ิ

 ปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค. 54 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ถึงร้อยละ 35 เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อง
หลายลูก 

 ศักยภาพของแม่น้ า/ล าน้ าในการรองรับ/ระบายน้ า ไม่
สามารถรองรับปริมาณน้ าที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 

Source: www.thaiwater.net 

สา
เห

ตุ 
ผล

กร
ะท

บ 

67 จาก 77 จังหวัด 
ทั่วประเทศเผชิญกับน้ าท่วม 

พื้นที่การเกษตร 4.9 ล้าน
เอเคอร์ ถกูน้ าท่วมขัง 

ประชาชน 13.4 ล้านคน
ไดร้ับความเดือดร้อน 

บ้านเรือน 2,329 หลังคาเสียหาย
โดยสิ้นเชิง และ 96,833 หลังคา
เรือนเสียหายบางส่วน 

นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง
(839 โรงงาน) ถูกน้ าท่วม
ขัง 

เส้นทางคมนาคน ขนส่ง
ไดร้ับความเสียหาย 
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ที่มา:  สศช. รายงาน GDPไตรมาส 4/2554 

อุทกภัย 2554 
ผลกระทบต่อ GDP  

3.2 2.7 3.7 
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Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 

GDP (%YOY) 

ผลกระทบต่อ GDP ไตรมาส 4/2554 หดตัวร้อยละ 9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาส 3/54 โดย GDP ณ 
ราคาปัจจุบันของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ มีมูลค่าลดลง 328,154 ล้านบาท  

GDP Growth (%) 

อุทกภัยปี 2554 : ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

นิคมอุตสาหกรรมเสียหาย 7 แห่ง  รวม 804 บริษัท การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ลดลง
ร้อยละ 85 เทียบกับในช่วงเดือนเดียวกันของป ี2553 



พื้นที่น  าท่วมซ  าซาก 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน 

ท่วม 8-10 ครั งในรอบ 10 ปี  
ภาคเหนือ: สุโขทยั พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หนองคาย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร 

ท่วม 4-7 ครั งในรอบ 10 ปี  
ภาคเหนือ: เชียงราย พะเยา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ภาคใต:้ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

ท่วมไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี 
ภาคเหนือ: เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก ก าแพงเพชร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อุดรธานี สกลนคร 
ภาคกลาง: ชัยนาท สิ่งห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

นครปฐม 
ภาคใต:้ สุราษฎร์ธานี ตรัง 
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2555 2556 2557 

มี.ค.  เม.ย.  มี.ค.  เม.ย.  มี.ค.  เม.ย.  

จังหวัด  50  50  50  50  29  43  

อ าเภอ  552  497  568  538  162  308  

ต าบล  3,923  3,417  3,869  3,639  949  1,913  

หมู่บ้าน  38,567  36,388  37,236  35,450  8,465  18,246  

พื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย (ไร)่  1,486,512  4,272,297 922,854 * 

พื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ (ขาดแคลนน้ า) และความเสยีหายของพื้นที่การเกษตร ปี 2557  
ต่ ากว่าปี 2555 และ ปี 2556  

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 * ข้อมูลจาก ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  (ณ วันท่ี 2 พ.ค.) 

พื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ (ขาดแคลนน้ า) ปี 2555-57 

เหตุการณ์ภัยแล้ง: ความเสียหาย 
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1,886 
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5,361 

มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปี 9,726 ล้านบาท 36,795 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 10 ปีย้อนหลัง 
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การบริหารจัดการน  าก่อนปี 2554 

ข้อสังเกต: แผนดังกล่าวขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ โดยได้สิ นสุดลงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ท าให้โครงการต่างๆ  
ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผน โดยเฉพาะโครงการระยะยาว ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบท่ีแผนก าหนดไว้ 

รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ ์จุลลานนท ์ รัฐบาล นายสมัคร  สุนทรเวช รัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

 
 วัตถุประสงค์: เพื่อลดความรุนแรง

ของอุทกภัยในพื้นท่ีวิกฤต 
 ร ะ ย ะ เ ว ล า ด า เ นิ น ก า ร : 9  ปี  

(ปี 2551-2559)  
 กรอบงบประมาณ: 112,032 ล้าน

บาท  
 ผลการด าเนินงาน: ได้รับจัดสรร 

15 ,074  ล้ านบาท  ส าห รั บก า ร
ด าเนินการในปี 2551 ส่วนอุทกภัย
ระยะกลางและระยะยาวได้รับจัดสรร
งบประมาณปกติเพียงร้อยละ 52.4 
ของกรอบแผนท่ีก าหนดไว ้

 วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงแหล่ง
น้ าท่ีมีอยู่เดิม เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ า
แ ล ะ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ร ะ บ บ
ชลประทาน 

 ระยะ เวลาด า เนินการ : 12  ปี  
(ปี 2552-25639)  

 กรอบงบประมาณ : 322 ,703  
ล้านบาท  

 ผลการด าเนินงาน: ได้รับจัดสรร
งบประมาณปกติเพียงร้อยละ 38 
ของกรอบแผนท่ีก าหนดไว้ 

 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ : เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ า 
พั ฒ น า แ ห ล่ ง น้ า ข น า ด เ ล็ ก เ พื่ อ
การเกษตร และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม  

 ร ะ ย ะ เ ว ล าด า เ นิ น ก า ร : 1 2  ปี  
(ปี 2553-2555)  

 ก ร อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ : 5 9 , 4 4 3 
ล้านบาท  

 ผลการอนุมัติ : ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 47,281 ล้านบาท และ
การเบิกจ่าย ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 57  
ร้อยละ 98 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
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แผนการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
แผนการลงทุนพัฒนาและการบริหาร

จัดการน  าและการชลประทาน 
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

ด้านทรัพยากรน  า 



การพัฒนาทรัพยากรน  าในแผน 8 แผน 9 และ แผน10 

• มีกลไกในการก ากับดูแล ในระดับชาติ
และระดับลุ่มน้ าโดยมีกฎหมายรองรับ 

• จัดระบบการจัดสรรและแบ่งปันน้ า โดย
ยึดหลักความจ าเป็นและเป็นธรรม โดย
ให้ทุกฝ่ายร่วมบริหารจัดการ 

• จั ด เ ก็ บค่ าน้ า ดิ บ  ร วม ท้ั งปรั บปรุ ง
โครงสร้างและราคาค่าน้ าให้สะท้อน
ต้นทุนการจัดหา การผลิต การแจกจ่าย 
และการบ าบัดน้ าเสีย 

• ปรับปรุงระบบส่งและจ่ายน้ า เพื่อลดการ
รั่วไหลของน้ า 

• ส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า การน าน้ าท่ี
บ าบัดแล้วมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรม 

แผน 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
การจัดการทรัพยากรน้ า 

ในระดับลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 

• ใช้ประโยชน์แหล่งน้ าท่ีมีอยู่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ปรับระบบการเกษตรไปสู่พืช
ท่ีใช้น้ าน้อย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า 

• จัดหาแหล่งน้ าเอนกประสงค์ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

• ศึกษาศักยภาพน้ าใต้ดินท่ัวประเทศ 
ก าหนดแนวทางการจัดการ 

• เก็บค่าบริการใช้น้ าดิบ ควบคู่กับการสร้าง
แรงจูงใจในการรักษาคุณภาพแหล่งน้ าและ
ใช้น้ าอย่างคุ้มค่า 

• พัฒนาระบบการพยากรณ์ ให้เอื้ออ านวย
ต่อการแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน และการ
ป้องกันน้ าท่วม 

• จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
ระดับลุ่มน้ า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

แผน 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ยั่งยืน และเป็นธรรม 

แผน 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
บริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า 

อย่างบูรณาการ 

• ฟื้นฟูป่าต้นน้ า ปลูกป่า สร้างฝาย ปลูกหญ้า
แฝกในพื้นท่ีลาดชัน 

• พัฒนาแหล่งน้ า จัดหาน้ าสะอาดให้เพียงพอ 
ปรับปรุงแหล่งน้ าท่ีมีอยู่ ขุดสระน้ าในไร่นา 
พัฒนาระบบโครงข่ายน้ า พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ 
น าน้ าบาดาลมาใช้ร่วมกับน้ าผิวดิน 

• ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ก่อสร้างแก้มลิง 
และปรับปรุงระบบระบายน้ าชุมชนเมือง 

• บรรเทาปัญหาน้ าเสีย เพิ่มความสามารถของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม บังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมและก าจัดน้ าเสีย สนับสนุนการบ าบัด
น้ าเสียท่ีแหล่งก าเนิด จัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 

• เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูล พัฒนาระบบ
ช่วยตัดสินใจ ระบบพยากรณ์และเตือนภัย  

• พัฒนาองค์กรบริหารจัดการน้ า สร้างความ
ร่วมมือระหว่างส่วนกลางกับพื้น ท่ี พัฒนา
องค์กรลุ่มน้ าและองค์กรชุมชน 33 



ปัญหาของการบริหารจัดการน  า 

• การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียว ท าให้ความ
ต้องการน้ าสูงขึ้น 

• พื้นท่ีเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ าใหม่ๆ 
มีจ ากัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 

• โครงการผันน้ า ท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ ระหว่าง
การศึกษา  

• การเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ ามีขั้นตอน
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

• ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ภาวะภัยแล้งรุนแรง ในปี 2537 2542 
2545 2548 และ 2552 มูลค่าความ
เสียหายจากภัยแล้งช่วงปี 2532-2552 
รวมประมาณ 13,200 ล้านบาท ส่วน
ค ว าม เ สี ยห ายจ ากอุ ทกภั ย มี มู ล ค่ า 
110,516 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิด
ความผันผวนของปริมาณฝนในแต่ละ
ช่วงเวลาของปี  
 

ความต้องการใช้น้ ามากกว่า 
ปริมาณน้ าต้นทุนท่ีมีอยู่ 

1 
  ภัยแล้งและน้ าท่วมมีความถี ่

และความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
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3 การขาดระบบการกระจายน้ า
จากแหล่งเก็บกักน้ า และระบบท่ี
อยู่เดิมมีสภาพทรุดโทรม 

• ระบบกระจายน้ า ไ ม่ ไ ด้ ก่ อส ร้ า ง ใน
ช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับการสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ าท าให้สูญเสียโอกาสในการน า
น้ ามาใช้ประโยชน ์

• อัตราการสูญเสียน้ าในระบบชลประทาน 
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากระบบ 
ส่งน้ าส่วนใหญ่มีอายุใช้งานเกินกว่า 30 ปี 



• อัตราการสูญเสียน้ าในระบบจ่ายน้ าสูง โดย
ในปี 2553 การจ่ายน้ าของ กปน. และ 
กปภ. มีอัตราการสูญเสียฯ คิดเป็นร้อยละ 
27.8 และ 26.0 ตามล าดับ 

• ก า รบริ ห ารจั ดก ารของ  อปท .  ข าด
ประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่ขาดความพร้อม
ด้านบุคลากรและด้านเทคนิค ท าให้ไม่ได้
มาตรฐานน้ าดื่ม 

• การขาดกลไกก ากับดูแลด้านคุณภาพและ
มาตรฐานน้ าประปาของ อปท. 

การบริหารจัดการน้ าอุปโภค 
บริโภคขาดประสิทธิภาพ 

5 6 
การบริหารจัดการน้ าในระดับชาติ 
ขาดเอกภาพ ท้ังด้านกฎหมายและ
กลไกการด าเนินงาน 

• มีหน่วยงานกว่า 20 หน่วยงาน ดูแลด้านน้ า
ภายใต้กฎหมายท่ีต่างกัน เช่น พ.ร.บ. การ
ชลประทานหลวง 2485 พ.ร.บ. น้ าบาดาล 2520 
เป็นต้น และหน่วยงานสามารถเสนอโครงการ
เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ได้โดยตรง โดยไม่
ผ่านการพิจารณาของ กนช. และ คกก.ลุ่มน้ า 

• ขาดกฎหมายท่ีท าให้ เกิดเอกภาพในการ
บริหารจัดการน้ า 

ปัญหาของการบริหารจัดการน  า 
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การใช้น้ าไม่มีประสิทธิภาพ 4 

• ผู้ใช้น้ าใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่ 

• คน กทม. ใช้น้ าเฉลี่ยต่อวัน 400 ลิตร คิด
เป็น 6.7 เท่าของคนชนบท และมากกว่า
คนฮ่องกง ซึ่งใช้น้ าเฉลี่ยต่อวันเพียง 122 
ลิตร 



พัฒนาแหล่งน้ าเดิมให้สามารถ
เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึ้น 

จัดหาแหล่งน้ าใหม่ส าหรับภาค
เกษตร 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจาย
น้ าชลประทาน 

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กในไร่นา 

การพัฒนาแหล่งน  าเพื่อเป็น
ฐานผลิตภาคเกษตร 

ฟื้นฟูป่าต้นน้ า แหล่งน้ าผิวดิน 
และแหล่งน้ าบาดาล  

เพิ่มน้ าต้นทุนด้วยการผันน้ า 

จัดการความต้องการใช้น้ าโดย
ค านึงถึงความสมดุลและเป็นธรรม 

พัฒนาระบบพยากรณ์น้ าเพื่อ
จัดสรรและเตือนภัย 

สนับสนุน อปท. และชุมชน ให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

การสร้างความสมดลุและ
ยั่งยืนของทรัพยากรน  า 

การสร้างมั่นคงของอาหารและพลังงาน ทรัพยากรน้ ามีความสมดุลและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน  าในแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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กลไกการบริหารจัดการน  าก่อนปี 2554 

โครงสร้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการน  า 

อนุมัติเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใน
การบริหารทรัพยากรน้ า 

ฝ่ายเลขานุการ 

ประสานงาน 

คณะรัฐมนตร ี
เสนอแนะนโยบาย คณะกรรมการ 

ทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

สั่งการ / อนุมัติ 

กรมทรัพยากรน  า 

คณะกรรมการลุ่มน  า  
๒๕ คณะ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กระทรวงเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

 กรมชลประทาน 
 กรมพัฒนาท่ีดิน 
 กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ส านักฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

 กรมป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 

 กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 การประปานครหลวง 

 กรมทรัพยากรน้ า 
 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 กรมป่าไม ้
 ส านักงานนโยบายและแผน  

    ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ าและการเกษตร 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมศิาสตร์
สารสนเทศ 

 กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน หน่วยงานอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ 

 กรมเจา้ท่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

 กรุงเทพมหานคร 
 อปท. อื่นๆ 
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งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู  
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยฯ 

วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท  

กลไกการบริหารจัดการน  าหลังเกิดอุทกภัย 2554 

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย 

(ศปภ.) 

คกก. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพ่ือการฟื้นฟูและสร้าง
อนาคตประเทศ (กยอ.) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพ่ือวางระบบการบริหาร

จัดการทรพัยากรน  า (กยน.) 

คกก. ด้าน
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน (กศอ.) 

คกก. ด้านฟื้นฟู
คุณภาพชีวิต 

(กคช.) 

คกก. ด้าน
โครงสร้างพื นฐาน

(กคฐ.) 
 

คณะรัฐมนตรี 

ระยะเร่งด่วน ระยะสั น ระยะยาว 

สนับสนนุ ประสานงาน 



คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ้

คณะอนุกรรมการพ.ท. 
ภาคเหนือ-กลางและ

ภาคตะวันออก 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

คณะกรรมการลุ่มน  า 25 คณะ 

คณะอนุกรรมการ 
ระบบข้อมูลสนับสนนุการ

ตัดสินใจ 

คณะอนุกรรมการ 
การจัดองค์กรและ

ข้อก าหนดกฏหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ประธาน   
ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

ประธาน   
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 จัดท าแผนบริหารทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
 จัดล าดับความส าคัญและก าหนดปริมาณการใช้น้ า

ในแต่ละกิจกรรม 
 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจกับ

ประชาชนในลุ่มน้ า 

สบอช. 

กลไกการบริหารจัดการน  าภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ประธาน พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
เลขาฯ เจ้ากรมการทหารช่าง 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านการประชาสมัพันธ ์

ประธาน   
ผู้อ านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน  าและ
การเกษตร   

ประธาน   
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ประธาน   
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

แนวคิด 5 อนุฯ : เพื่อให้การบรหิารจดัการน้ าของประเทศ
เป็นรปูธรรมเนื่องจากประเทศไทยมคีวามแตกตา่งกันเรือ่ง
พ้ืนที่ ประกอบกบัการจดัส่วนราชการรบัผิดชอบกม็คีวาม
แตกตา่งกัน ต้องพิจารณาหลายมิต ิโดยใช้หลัก “ ร่วมกนัคดิ 
แยกกนัท างาน ”  
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สถานการณ์น  า และกลไกการบริหารจัดการ 

ประเด็นการน าเสนอ 

ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิสัยทศัน์ 2570 
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความมั่นคงด้านน  า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านพลังงาน 



แนวความคิดการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร 

การบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ 
สอดคลอ้งกับศักยภาพ  
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

การพัฒนาอยา่งเป็นระบบ 
ตั งแต่ต้นน  าถึงปลายน  า 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และลดต้นทุนการผลิต 

• สร้างความม่ันคงรายได้ให้เกษตรกร 

• ใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มตามศักยภาพ 

• ตอบสนองตลาดโลก 
• รักษาวินัยทางการเงินการคลัง 

เพื่อรักษาดุลใน 4 ด้าน 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในระยะยาว 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรทั งระบบ 

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยค านึงถึงความหลากหลายของการผลิตสินค้าการเกษตร  
(Agricultural Diversification) ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย 

แนวโน้มส าคัญในอนาคต 
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ปศุสัตว์ (5 ชนิด) 

ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ สับปะรด
โรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรยีน มังคุด มะพร้าว และกาแฟ 

โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข ่

ประมง (2 ชนิด) กุ้งทะเล และสัตว์น้ าจืด 

ขณะนี้ กษ. ได้มีการจัดท าแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตหลัก ท้ังในเรื่องดนิและน้ า โดยกรมพัฒนาท่ีดิน และ 
กรมชลประทาน จัดเตรียมข้อมูลและแผนการจัดการดินและน้ าเข้าสู่พื้นท่ี Zoning ท่ีได้ประกาศไว้แล้ว  
รวมท้ังร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดท าแผนการบริหารจัดการพื นที่และสินค้าเกษตรระดบัจังหวดั  
ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการผลผลิตตามปฏิทินผลผลิตเกษตร 

การประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจ ระหว่างวันที ่5 ก.พ. – 9 พ.ค. 56 กษ. ได้มีการประกาศเขตฯ รวม 20 ชนิด 
 พืช (13 ชนิด) 

การจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร 
 

ความก้าวหน้า 
การด าเนนิงาน 

แนวโน้มส าคัญในอนาคต 
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การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน  
 

แนวโน้มส าคัญในอนาคต 

ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ น จะส่งผลให้อุปสงค์และระดบัราคาของพืชพลังงานในประเทศมีแนวโนม้เพิ่มขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ท้ังจากอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และจากอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตร 

การพัฒนาพลังงานชีวภาพต้องการที่ดนิและน  าเพิม่ขึ น ซึ่งจะน าไปสู่วิกฤติพชือาหาร โดยในปัจจุบัน หลายประเทศได้ใช้นโยบายการ
เพาะปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นพลังงานชีวภาพซึ่งอาจน ามาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ ามัน พร้อมท้ังสามารถลดปัญหาโลกร้อนด้วย จึงจ าเป็นต้องมี
ท่ีดินและน้ าอย่างเพียงพอ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงพื้นท่ีเพาะปลูกระหว่างพืชท่ีใช้ในการผลิตน้ ามันกับพืชท่ีใช้เพื่อ
อาหารและประเด็นด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ าที่ใช้ในเพาะปลูกพืชในอนาคต  

  สาเหตุของปญัหาการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของนานาประเทศ ปริมาณน้ าท่ีจะน ามาใช้ปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงานตอบสนองความ
ต้องการในอนาคตเทียบเท่ากับการใช้น้ าเพื่อผลิตพืชอาหารท้ังหมด และยังอาจมีปัญหาในเร่ืองของผลกระทบทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามธรรมชาติด้วย จึงเกิดความกังวลในวงกว้างถึงผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวท่ีอาจท าให้การผลิตอาหารของโลกมีปริมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือ มีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อของกลุ่มประเทศยากจน อันจะเป็นสาเหตุของปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของนานาประเทศ ปัญหาโภชนาการและการขาดแคลนอาหารรุนแรง จนน าไปสู่ความวุ่นวายทางการเมือง และ
ผลกระทบต่อปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามมา  
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แนวทางการสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เขม้แข็งและยั่งยืน รักษาและ
คุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปที่ดิน น าที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
มาจัดสรรให้กับเกษตรกรรายย่อยมากข้ึนจัดหาแหล่งน้ าใหม่ เพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ าในภาค
เกษตรอย่างท่ัวถึง พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา ฯลฯ 
  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่าสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่สามารถ

เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึงเสริมสร้างความรู้และการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร รณรงค์ให้เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้น ฯลฯ 

สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แกเ่กษตรกร พัฒนาระบบประกันรายไดเ้กษตรกร เร่ง
พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา ส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร  ฯลฯ 

สร้างความมั่นคงด้านอาหารและหลังงานในระดับครัวเรือนและชมุชนส่งเสริมให้เกษตรกรท าการ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภค ส่งเสริมการน าวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต
เป็นพลังงานทดแทน ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารและ
พลังงาน  

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขม้แข็งภาค
เกษตร วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ สร้างจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน สนับสนุนบทบาท
ของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร พัฒนาปรับปรุง
ระบบกฎหมายเฉพาะให้มีความเหมาะสมต่อการคุ้มครองพันธุ์พืช และสมุนไพร สร้างความร่วมมือด้านการเกษตร อาหาร และ
พลังงาน ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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สถานการณ์น  า และกลไกการบริหารจัดการ 

ประเด็นการน าเสนอ 

ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิสัยทศัน์ 2570 
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความมั่นคงด้านน  า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านพลังงาน 
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ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบน ามาผลิตพลังงาน ทั้งชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงไบโอดีเซลและเอ
ทานอล อีกทั้งภายหลังการแปรรูปจากอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุเหลือทิ้งยังสามารถก่อให้เกิดเป็นพลังงานจากขยะอีกด้วย 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์ เฉลีย่
ประมาณ 18.2 MJ/m2/dayและบางแห่งของประเทศมีศักยภาพพลังงานลมดี จึงท าให้ประเทศไทยมีศักยภาพด้าน
พลังงานทดแทนอยู่ในระดับดีมาก และมีโอกาสที่จะส่งเสริมพลังงานทดแทนให้กลายเปน็พลังงานมีส่วนสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศได้ในอนาคต 

แนวโน้มส าคัญในอนาคต 

การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการพึ่งพาและการน าเข้าน้ ามนัเช้ือเพลิงและพลังงานชนิดอื่น และยัง
ช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศซึ่งเดิมต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก
มากกว่าร้อยละ 70 โดยพลังงานทดแทน ถือเป็นหนึ่งในเช้ือเพลิงเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยส าคญั โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทติย์ พลังงานลมแบบทุ่งกังหันลม พลังน้ าขนาดเล็ก 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ และหากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเหลา่นี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง ก็อาจสามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยได้ในอนาคต 

กระทรวงพลังงานได้พยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคตของประเทศ โดยในปี 2564 คาดว่าจะมีความ 
ต้องการ 99,838 ktoe จากปัจจุบัน 71,728 ktoe โดยแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 
และแผนการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 ได้ก าหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้นจาก 7,413 ktoe ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด 
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แนวโน้มส าคัญในอนาคต 

ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติในประเทศจะหมดไปในอีก 15-20 ปีข้างหน้า 

ความต้องการพลังงานของประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ความท้าทายและความเสี่ยงด้านพลังงานของไทย 

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังอยู่ในระดับต่ าเพราะนโยบายตรึงราคาพลังงาน และการไร้จิตส านึกในการอนุรักษ์
พลังงาน 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้นทกุปี ในขณะที่ประเทศพึง่พิงก๊าซธรรมชาติ (65%) เป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียว
ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมคีวามเสี่ยงสูง 

ประเทศไทยต้องพึ่งพาประเทศเพือ่นบ้านในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน และต้องน าเข้าพลงังานที่มีราคาแพงเพื่อ
ทดแทนก๊าซธรรมชาติที่ก าลังจะหมดไป 



ลดการพ่ึงพาพลังงานฟอสซิลจากภายนอก โดยการพฒันาแหล่งพลังงานภายในประเทศ/ในพื้นที่ทับซ้อนทาง
ทะเล ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ ทุ่มเทการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดย
ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ก้าวไปสู่ Decarbonized Future และด าเนินนโยบายเชิงรุกในการประหยัด
พลังงาน และเพิม่พูนประสทิธิภาพในการใช้พลังงาน  

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ด้วยการลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า และหันมาใช้
เชื้อเพลิงทางเลือกมากขึ้น ร่วมกับส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า (Green Power) อย่าง
จริงจัง 

ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกันและสะท้อนต้นทุนที่แทจ้ริง 
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แนวทางการปฏิรปูพลังงานเพื่อความย่ังยืน 
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การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง โดยส่งเสริมโครงการระบบขนาดเล็กที่
สามารถตดิตัง้ในระดับชุมชนและครัวเรือนรวมท้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้า
ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าอื่นในชุมชนห่างไกล และเกาะท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้- กังหันลมเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะกังหันลมสูบน้ าและ
ระหดัวดิน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะใน อปท.ขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นต้น 

การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการปรับ Adder เป็นระบบ Feed In 
Tariff (FiT) ให้เอกชนสามารถที่จะขอใช้พื้นท่ีและด าเนินตดิตั้งกังหนัลมในพ้ืนท่ีห่างไกลได้ 

 การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น ผลักดันปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน 
(พ.ศ.2535) ผลักดันแก้ไข ปรับปรุง ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติบางอย่างท่ียังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ 

การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเตรียมความพร้อมในการการขยาย และเพิ่มระบบสายส่งเพื่อรองรับพลังงานทดแทนท่ี
เพิ่มขึ้นรวมท้ังเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid การจัดท าแผนขยายระบบสายส่ง และระบบเก็บสะสมพลังงาน เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน การส่งเสริมให้ภาคประชาชน หรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ  

การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร อาทิศึกษาการจัดการเชื้อเพลิง 
RDF  วิจัยพัฒนาเตาเผาขยะและระบบผลิตพลังงานจากขยะขนาดเล็กไม่เกิน 50 ตัน/วัน ให้สามารถผลิตในประเทศ  

แนวทางการปฏิรปูพลังงานเพื่อความย่ังยืน การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน 



สถานการณ์น  า และกลไกการบริหารจัดการ 

ประเด็นการน าเสนอ 

ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิสัยทศัน์ 2570 
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านอาหาร 

ทิศทางในอนาคต ความมั่นคงด้านน  า 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน 

ทิศทางในอนาคต ความม่ันคงด้านพลังงาน 
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เกษตรกรรม

อุปโภคบริโภค

อุตสาหกรรม

ความต้องการใช้น้ าในระดับภาพรวมของประเทศในระยะ 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ 
อย่างต่อเนื่องจาก 76,472 ล้าน ลบ.ม. ในปี 2554 เป็น 94,294 ล้าน ลบ.ม. ในปี 2564  

ความต้องการรวม 
76,472 ล้าน ลบ.ม. 

ความต้องการรวม 
84,444 ล้าน ลบ.ม. 

ความต้องการรวม 
94,294 ล้าน ลบ.ม. 

น า้ต้นทนุปี 2554 
54,338 ล้าน ลบ.ม. 

แนวโน้มส าคัญในอนาคต 

ที่มา:  

ความต้องการใช้น  าเพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง 



กรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการทรพัยากรน  า ของคณะกรรมการก าหนดนโยบายฯ ยึดแนวพระราชด าริ  
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Conceptual 
Framework  

กรอบนโยบาย และแนวคิด  
นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและ
คุณภาพน้ าของประเทศ มีเอกภาพและบูรณาการ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ าของประเทศด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ียึดแนวพระราชด าริ 
และแนวนโยบายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
การด าเนินแผนงาน โครงการด้านการบริหารจัดการน้ าของประเทศ จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ และ
ผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที และประเทศชาติโดยส่วนรวม เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอพยบโยกย้ายครัวเรือนประชาชน การประกอบอาชีพ และรายได้ เป็นต้น 

การเสริมสร้างความเข้าใจ   
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน และภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ตลอดกระบวนการด าเนินงาน ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินแผนงาน โครงการ 

การประสานและบูรณาการการท างานร่วมกัน  
การสั่งงานด้านการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ มีการประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข บรรเทาปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเท่าทัน  

ทิศทางการพัฒนาและการบรหิารจัดการทรัพยากรน้า้ของประเทศไทย 



ความมั่นคงด้านน  า  
 

ประเด็นส าคัญด้านน  าที่ควรให้ความส าคัญในอนาคต  
 เอกภาพและ

การบริหาร
จัดการน้ าใน
ภาพรวมโดย
ปราศจากการ
แทรกแซงเชิง
นโยบายจาก
ภาคการเมือง 

กฎหมายด้าน
ทรัพยากรน้ าที่
ทันสมัย มี
เอกภาพใน
การสนับสนุน
การจัดการ
ทรัพยากรน้ า
ในภาพรวม 

กลไกการจัดสรร
การใช้น้ าระหว่าง
ภาคการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในภาคอุตสาห 
กรรม และ
เกษตรกรรม 
รวมถึงบริการ 

ศักยภาพในการกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ภายในประเทศ
ได้อย่างเพียงพอ และ
ขีดความสามารถใน
การประเมินและ
บริหารจัดการปริมาณ
น้ าใต้ดินท้ังหมดของ
ประเทศไทย 

การฟื้นฟูระบบนิเวศนของ 25 
ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ ให้
เป็นพื้นท่ีป่าต้นน้ าได้อย่าง
ยั่งยืน มีรวมถึงดแูล ฟื้นฟู
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม จากการ
ลักลอบท้ิงน้ าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนท่ี
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

ความมั่นคงทางน  า 
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•การ Zoning ภาคการเกษตร ร่วมกับ
การลดปริมาณการใช้น  าของพืช วิจัย
พันธุ์พืชและเทคนิคการปลูกพืชท่ีใช้น้ า
น้อย  
•ลดปริมาณความต้องการใช้น  าและ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน  า 
อาทิ เทค โนโลยีการประหยัดน้ า
ส าหรับชุมชนเมือง การน าน้ า เสีย
กลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสา หกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียในระบบ
ส่งน้ า ท้ังในแง่ของการประปาและการ
ชลประทาน  
•พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือ ใน
การคาดการณ์และประเมินความเสี่ยง
ของภัยแล้งและน้ าท่วมรายพื้นท่ี และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และระบบนิเวศ 

เศรษฐกิจ 

• คุณภาพชีวิต ประชาชน ชุมชน ในทุก
ระดับ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้
อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

• ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการบิหารจัดการน  าในทกุ
ระดับ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
(Capacity Building) ให้กับองค์กรจัดการ
น้ าตามกฎหมาย และองค์กรจัดการน้ า
ระดับท้องถิ่น เปิดช่องให้มีส่วนร่วมและ
ติดตามประเมินผลในทุกขั้นตอนเพื่อ
ป้องกัน/ลดการใช้อิทธิพลทางการเมืองใน
การเข้ามาแทรกแซงและหาผลประโยชน์ 
จากการด าเนินนโยบายด้านทรัพยากรน้ า 

สังคม สิ่งแวดล้อม 
• น ามาตรการด้านภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมา

ใช้ในการชี น า/ก ากับการขยายตัวของเมือง เพื่อ
ก ากับการใ ช้ประโยชน์รวมทั้ งควบคุมการ
ขยายตัวของเมืองและการเก็งราคาหรือใช้ท่ีดิน
ผิดประเภท 

• ปรับปรุ งระบบการบริหารจัดการน  าของ
ประเทศและเขื่อนส าคัญเพิ่มขีดความสามารถใน
การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัย
แล้งที่เกิดขึ้นร่วมกับการเสริมสร้างศักยภาพใน
การกักเก็บน้ าให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้ได้อย่างพอเพียง 

• การบังคับใช้กฎหมายผั ง เมืองให้มีความ
ต่ อ เ นื่ อ ง  แล ะส อดคล้ อ ง กั บ ร ะบบนิ เ ว ศ 
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จัดระบบการใช้
ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการช้ีน าการจัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับการ
ควบคุมการใช้ที่ดินน้ าท่วม น้ าแล้งซ้ าซาก 

• ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานโครงการให้
มีความเช่ือมโยงกันทุกมิติ  เพื่อให้ เกื้อกูลกัน 
(Win-Win) ทั้งในระดับลุ่มน้ าหลักทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า
และลุ่มน้ าย่อยภายในลุ่มน้ าหลัก 

นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
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