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สถานะความรู้และ
ศักยภาพการวจิยัดา้นน ้า
ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก 
การใช้ทีด่นิ และ
ส่ิงแวดลอ้มของโลกและ
ประเทศไทย พงษศั์กดิ ์ สุทธนินท์

ภาควชิาวศิวกรรมแหลง่น ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
Pongsak.su@chula.ac.th

การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่ 2/2557
เรือ่ง โจทยว์จิยัดา้นน ้าเชือ่มโยงหลายมติขิองการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ทีด่นิ 
การจดัการส่ิงแวดล้อมและการบรหิารจดัการ ทีต่อบสนองตอ่ทศิทางการพฒันาประเทศ

และตอ่ความมัน่คงด านทรพัยากรน ้า ดา้นอาหาร และดา้นพลงังาน 
วนัพฤหสับดทีี ่ 14 สิงหาคม 2557

โรงแรมแมนดารนิ พระราม 4 เขตบางรกั กทม
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Outline
• เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของโลก
• เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของประเทศ
ไทย 

• สถานะความรู้และศักยภาพการวจิยัดา้นน ้า
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก 
การใช้ทีด่นิ และส่ิงแวดลอ้มของโลก
และประเทศไทย 
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เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของโลก
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Sustainable Development 
Timeline
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Source: http://www.unep.org

1987 our common future (Brundtland report) 

popularizes term [sustainable development]

1992 UN conference on environment 

and development (Rio Earth Summit)

2008 world food, fuel and finance crises converge

2008 UNEP green economy initiative launched

2001 first world social forum, Porto Alegre,  Brazil

2000 millennium summit UN 
millennium development goals

1988 IPCC is established

2001 China joins the WTO

2005 Kyoto Protocol

2008 Increasing urbanization. 
For the first time in history,  more than 50 
per cent of the world’s population lives in 
towns and cities. 

2011 The world population 
reaches 7 billion

2012 RIO+20 UN conference on sustainable 

development

2012 One of the MDG is achieved, in advance of the 

2015 deadline: the percentage of the world’s people 

without access to safe drinking water is cut in half. 4
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From Rio to Rio+20 เกดิอะไร
ขึน้กบัโลกเราบา้ง
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Source: http://www.unep.org 5
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อุปสรรคตอ่การพฒันา
(ความเชือ่มโยงของความเส่ียงของโลกในปี 2557)(The Global Risks 
2014 Interconnections Map)

ทีม่า World Economic Forum, 2014
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Note: Survey 
respondents were asked 
to identify between three 
and six pairs of global 
risks they believe to be 
most interconnected. 
See Appendix B for 
more details. To ensure 
legibility, the names of 
the global risks are 
abbreviated. Please see 
Appendix A for the full 
name and description6
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เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของไทย
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เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของไทยในบรบิทของ
ประเทศไทย

เป้าหมายและแผนการพฒันาของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม

เป้าหมายและแผนการพฒันาประเทศของสภาพฒัน์

2540-2544
แผน 8
การพฒันาทีเ่น้น
เรือ่งคน

2545-2549
แผน 9
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

2550-2554
แผน 10
ดชันีความสุข

2555-2559
แผน 11
การพฒันาหรอื
จดีพีสีีเขยีว

ประเด็นของแผนใหมค่อืการบรูณาการเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม

อดตี
การอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต,ิ 
ระบบนเิวศ, คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2555-2559 เพิม่
- การพฒันาทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม
- พจิารณาภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละ

สภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

- ความรบัผดิชอบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม
8
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ความมัน่คงดา้นน ้า พลงังาน อาหารในบรบิท
ของประเทศไทย

ทีม่า United Nation 9
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สถานะความรู้และศักยภาพการวจิยั
ดา้นน ้าทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศโลก การใช้ทีด่นิ และ
ส่ิงแวดลอ้มของโลกและประเทศไทย

SRI3-WS2
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ตวัอยา่งลกัษณะความรู้และประเด็นวจิยัของโลก 

11



www.eng.chula.ac.th

ลกัษณะฐานงานวจิยัทีม่อียูเ่ดมิ (ส านกังานสนบัสนุนการวจิยั)

ความเช่ือมโยงของทนุงานวิจยัเดิม

น า้

การเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สิ่งแวดล้อม

3

3

1

30

2

10 8

2

1116

ทรัพยากรน า้
เพียงอย่างเดียว

4

2 3

วธิกีารสืบค้นจาก http://elibrary.trf.or.th/ โดยใช้ค าส าคญัค้นหา
ดงัน้ี
ทรพัยากรน ้า, สภาพภมูอิากาศ, การใช้พืน้ที่
ส าหรบัส่ิงแวดลอ้มใช้ความสัมพนัธก์บัค าค้นหาทีเ่กีย่วข้อง
ความเชือ่มโยงพจิารณาจาก keyword ในรายงานและการวเิคราะห์
ของผู้วจิยั

(รวมทัง้หมด 102 โครงการ)

บทสรุป
งานวจิยัในปจัจุบนัถูกด าเนนิการในลกัษณะของชุด
งานวจิยัโครงการ 
ยกตวัอยา่งเช่น ชุดโครงการ การจดัการทรพัยากร
น ้าประกอบดว้ย 18 โครงการยอ่ย ตัง้แตปี่ 2539 –
2548 

ตวัอยา่งงานวจิยั
- โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวจิยัใน

ดา้นการจดัการทรพัยากรน ้า, เจษฎา แก้วกลัยา, 2539 
- ระบบเครอืขา่ยเพือ่การจดัการทรพัยากรน ้าแหง่ประเทศไทย, 

รอยล จติรดอน, 2541
- แนวนโยบายการจดัการน ้าส าหรบัประเทศไทย, มิง่สรรพ ์

ขาวสอาด, 2542
- โครงการหาความสัมพนัธข์องระดบัน ้าและปรมิาณน ้าปาก

แมน่ ้าเจ้าพระยา, ชูเกยีรต ิ ทรพัยไ์พศาล, 2544
- การพฒันาแผนหลกัการจดัการภยัธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบั

น ้า : น ้าทว่ม น ้าแลง้ และแผน่ดนิถลม่, ธวชัชยั ตงิสัญ
ชล,ี 2545

- การพฒันาองคก์รการจดัการน ้า-กรณีศึกษาลุม่น ้าบางปะกง, วี
ระพล แต้สมบตั,ิ 2545

- การตดิตามข้อมลูน ้าบาดาลส าหรบัพืน้ทีด่า้นเหนือของทีร่าบ
ภาคกลางตอนลา่งและพฒันาระบบเชือ่มโยงขอ้มลูของ
แบบจ าลองน ้าบาดาล, สจุรติ คูณธนกุลวงศ์, 2546

- ประสิทธผิลการจดัการน ้าผวิดนิและผลกระทบตอ่น ้าใต้ดนิ, ชยั
ยุทธ สขุศร,ี 2546

- การจดัการทรพัยากรน ้าโดยชุมชน , ชยัพนัธ ์ ประภาสะวตั, 
2548

งานวจิยัส่วนใหญมุ่ง่เน้นในหวัข้อวจิยัเพยีงเรือ่งเดยีว (Single 
Discipline Approach) ไมค่อ่ยมกีารเชือ่มโยงกบัประเด็นอืน่  
(Multidisciplinary Approach ) 12
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ลกัษณะฐานงานวจิยัทีม่อียูเ่ดมิ (จากแหลง่อืน่)

โครงการวจิยั “การก าหนดทศิทางของนโยบาย
และแผนหลกัการบรหิารจดัการน ้าระดบัประเทศ
และการวจิยัเพือ่ลดผลกระทบจากภยัพบิตั”ิ, 
ศ.ดร. ชยัยุทธ ชนิณะราศร ี และคณะ (2557) 
ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ

ทีม่า ศ.ดร. ชยัยุทธ ชนิณะราศร ี และคณะ 13
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ลกัษณะฐานงานวจิยัทีม่อียูเ่ดมิ (จากแหลง่อืน่)

บทสรุปจากงานวจิยัในส่วน ”ส่งเสรมิการวจิยั และการเรยีนรู้ภาคประชาชน”
จากโครงการวจิยั “การก าหนดทศิทางของนโยบายและแผนหลกัการบรหิารจดัการน ้าระดบัประเทศและ
การวจิยัเพือ่ลดผลกระทบจากภยัพบิตั”ิ, 
ศ.ดร. ชยัยุทธ ชนิณะราศร ี และคณะ (2557) ไดร้บัทนุอุดหนุนการวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ

ทีม่า ศ.ดร. ชยัยุทธ ชนิณะราศร ี และคณะ 

แหลง่เงนิทนุมาจาก กองทนุพฒันา
ทรพัยากรน ้าผวิดนิ 
(หน่วยงานกองทนุวจิยัและพฒันา
ทรพัยากรน ้า) 
แนะน าการจดัตัง้ผา่นองคก์รใหม่

14
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ลกัษณะฐานงานวจิยัทีม่อียูเ่ดมิ (จากแหลง่อืน่)
จากรายงาน”แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงของสภาวะภมูอิากาศของโลก 
การผนัผวนของราคาพลงังาน และวกิฤตอาหารของโลก” เสนอ ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  โดยศนูยบ์รกิารวชิาการ
แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2553 

จากการเปลีย่นแปลงของทรพัยากรน ้าภายใต้สภาวะภมูอิากาศของโลก 
รายงานสนบัสนุนดา้นน ้าไดแ้นะน าวา่ควรส่งเสรมิการวจิยัพฒันาในเรือ่งตอ่ไปนีเ้พือ่เพิม่ความสามารถใน
การปรบัตวั ในประเด็น ดงัตอ่ไปนี้ 

- การพฒันาเทคนิคการท านายสภาพอากาศระยะกลาง (รายฤด ู ปี) (กรมอุตุนิยมวทิยา) 
- การประยุกตใ์ช้เทคนิคไอทแีละสารสนเทศตอ่การเตอืนภยั (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ 

กรมทรพัยากรน ้า) 
- การปรบักฎเกณฑก์ารปลอ่ยน ้า/จดัสรรน ้า/การปลกูพชืให้สอดคลอ้ง (กรมชลประทาน และ กฟผ.) 
- การพฒันาระบบบรหิารจดัการน ้าโดยการจดัการอุปสงค ์ (Demand Sided Management – DSM) 

(กรมทรพัยากรน ้า และกรมชลประทาน) (เพือ่ปรบัประสิทธภิาพการใช้น ้า และเกดิการใช้น ้าอยา่ง
ประหยดั) 

- การจดัท าฐานขอ้มูลและใช้ประโยชนร์ว่มเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพือ่ใช้ในการ
วางแผนดา้นทรพัยากร เกษตร และเทคโนโลย ี (กระทรวงทรพัยากรฯ และกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
และกระทรวงเกษตรฯ) 

- การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่การเตรยีมตวั (กระทรวงมหาดไทย และอปท.) 
- การจดัเวทแีลกเปลีย่นขอ้มลู และประสบการณใ์นระดบัตา่งๆ (มหาวทิยาลยั กรมกอง และอปท.) 
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