
09/08/57

1

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1
ภาพอนาคตและช่องว่างเชิงนโยบายในปัจจุบันต่อทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและต่อความม่ันคงด้านทรัพยากร

นํ้า อาหาร และพลังงาน 

ดร.ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

หัวข้อการนําเสนอ

� กรอบความคิดการจัดทําแผนที่นําทางงานวิจัย

� แนวทางการพัฒนาปี 2030 ด้านน้ํา อาหาร พลังงาน (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

� สถานการณ์น้ํา และการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ จุดยืนด้าน
พลังงาน ความม่ันคงด้านอาหาร (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

� ภาพทิศทางอนาคตของประเทศไทย 

� ประเด็นสําคัญด้านน้ําภายใต้การเช่ือมโยงหลายมิติ (การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การใช้ที่ดิน และส่ิงแวดล้อม) จากการประชุมครั้งที่ 1
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Target 
Vision 

(scenario)

Existing 
Resources
(research,
Human) Gap

Best practices

Roadmap
Research 
projects

External factor
- Global cooperation   
(MDG, 3 securities,  
green)

- Climate change

Internal factor
- National target related  
to MDG, 3 securities, 
4 G

- Aging society
- Limited resources

WS1 WS2

กรอบความคิดการจัดทําแผนท่ีนําทางงานวิจัย SRI3

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
และความเช่ือมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้าน

ทรัพยากรนํ้า อาหาร และพลังงาน

คุณลดาวัลย์  คําภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอดีตต้ังอยู่บนกระแสสังคมโลกมาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งการแข่งขันและการตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโลกเป็นหลัก ในขณะท่ีโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ปรับเปล่ียนจากเกษตรกรรรมไปสู่อุตสาหกรรมและ
บริการท่ีเนน้การผลิตเพื่อส่งออก และสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ 

การพัฒนาประเทศไทยในอดีตต้องแลกมาด้วยความสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วของทรพัยากรธรรมชาติ และความเส่ือมโทรม
ของสภาพแวดล้อมท้ังในเมืองและชนบท รากฐานทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยอ่อนแอลง เกิดความรนุแรงใน
สังคมบ่อยครั้ง การใช้สันติวิธีไม่ได้ผล

ไทยต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ของโลก ควบคู่ไปกับการเปล่ียนแปลงภายในท่ีจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
ดังนี้

1. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนยร์วมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกจะ
เคล่ือนย้ายมาสู่เอเชีย การเงินโลกมคีวามผันผวนสูงขึ้นจากการเก็งกําไรของกองทุนการเงินระดับใหญ่

2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกกระทบต่อเศรษฐกิจตกตํ่า และผลิตภาพแรงงานของไทยลดลง ในขณะท่ีการปรบั
โครงสร้างเศรษฐกิจทําให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่แหล่งจ้างงานหลักอีกต่อไป

3. เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึน้ในการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ พร้อมกับ
ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4. น้ํามันมปีรมิาณลดลง ราคาแพงขึน้ และการผลิตพืชพลังงานทดแทนจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของโลก 
5. ภาวะโลกร้อนก่อใหเ้กิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรนุแรงเพิม่มากขึน้ 
6. หลักการบริหารจัดการท่ีดีและระบอบประชาธิปไตยภายใต้กระแสธรรมาภิบาล

5

“คนไทยภาคภมูิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมคีวาม
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เก้ือกูลและเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ใน
เวทีโลกสามารถอยู่ในประชาคมภมูิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศร”ี

วิสัยทัศนป์ระเทศไทยปี พ.ศ. 2570

พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้พึ่งตนเองและแข่งขนัได้ในตลาดโลก 

ปรับโครงสร้างทางสังคมให้มคีวามเอ้ืออาทรและพึ่งพาตนเองได้สามารถดํารงอยู่อย่าง
มั่นคงภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง 

ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เสรมิสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยควบคู่กับการบรหิารจัดการท่ีดีเพื่อสร้างสันติสุขและ
ความเป็นธรรมในสังคมไทย 

พัน
ธก

ิจข
อง

ปร
ะเท

ศ
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แนวความคิดการจดัทําโซนนิ่งภาคเกษตร

การบริหารจัดการท่ีดินให้เกิดประโยชน์ 
สอดคล้องกับศักยภาพ 
และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิต

• สร้างความม่ันคงรายได้ให้เกษตรกร

• ใช้ประโยชน์ท่ีดินเต็มตามศักยภาพ

• ตอบสนองตลาดโลก
• รักษาวินัยทางการเงินการคลัง

เพ่ือรักษาดุลใน 4 ด้าน

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร

สร้างเสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตรในระยะยาว
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรทั้งระบบ

เช่ือมโยงไปสูก่ารพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

โดยคํานึงถึงความหลากหลายของการผลิตสินค้าการเกษตร 
(Agricultural Diversification) ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย

แนวโน้มสําคญัในอนาคตทางความมัน่คงด้านอาหาร
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การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน

แนวโน้มสําคญัในอนาคตทางความมัน่คงด้านอาหาร

ปรับเปล่ียนมาใชพ้ลังงานทดแทนท่ีเพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้อุปสงค์และระดับราคาของพืชพลังงานในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะ มันสําปะหลัง ออ้ย และปาล์มน้ํามัน ท่ีมีความต้องการเพ่ิมข้ึน ท้ังจากอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และจากอตุสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตร

การพัฒนาพลังงานชีวภาพต้องการท่ีดินและนํ้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่วิกฤติพืชอาหาร โดยในปัจจุบัน หลายประเทศได้ใช้นโยบายการ
เพาะปลูกพืชเพ่ือผลิตเป็นพลังงานชีวภาพซึ่งอาจนํามาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ํามัน พร้อมท้ังสามารถลดปัญหาโลกร้อนดว้ย จึงจําเป็นต้องมี
ท่ีดินและน้ําอย่างเพียงพอ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจกอ่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงพ้ืนท่ีเพาะปลูกระหว่างพืชท่ีใช้ในการผลิตน้ํามันกับพืชท่ีใช้เพ่ือ
อาหารและประเดน็ด้านการจดัสรรทรัพยากรน้ําท่ีใช้ในเพาะปลูกพืชในอนาคต 

 สาเหตุของปัญหาการขาดเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของนานาประเทศ ปริมาณน้ําท่ีจะนํามาใช้ปลูกพืชเพ่ือผลิตพลังงานตอบสนองความ
ต้องการในอนาคตเทียบเท่ากับการใช้น้ําเพ่ือผลิตพืชอาหารท้ังหมด และยังอาจมีปัญหาในเร่ืองของผลกระทบทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามธรรมชาติด้วย จึงเกดิความกังวลในวงกว้างถึงผลกระทบจากนโยบายดงักล่าวท่ีอาจทําให้การผลิตอาหารของโลกมีปริมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือ มีราคาสูงเกนิกว่ากําลังซือ้ของกลุ่มประเทศยากจน อันจะเป็นสาเหตุของปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางเศรษฐกจิของนานาประเทศ ปัญหาโภชนาการและการขาดแคลนอาหารรุนแรง จนนําไปสู่ความวุ่นวายทางการเมือง และ
ผลกระทบต่อปัญหาด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมตามมา 
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แนวโน้มสําคญัในอนาคตทางความมัน่คงด้านพลังงาน

ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติในประเทศจะหมดไปในอีก 15-20 ปีข้างหน้า

ความต้องการพลังงานของประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ความท้าทายและความเสี่ยงด้านพลังงานของไทย

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังอยู่ในระดับตํ่าเพราะนโยบายตรึงราคาพลังงาน และการไร้จิตสํานึกในการอนรุักษ์
พลังงาน

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในขณะท่ีประเทศพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติ (65%) เป็นเช้ือเพลิงชนิดเดียว
ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซ่ึงมีความเส่ียงสูง

ประเทศไทยต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน และต้องนําเข้าพลังงานท่ีมีราคาแพงเพื่อ
ทดแทนก๊าซธรรมชาติท่ีกําลังจะหมดไป

ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากภายนอก โดยการพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ/ในพืน้ท่ีทับซ้อนทาง
ทะเล ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ ทุ่มเทการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดย
กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ก้าวไปสู่ Decarbonized Future และดําเนินนโยบายเชิงรุกในการประหยัด
พลังงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ด้วยการลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า และหันมาใช้
เช้ือเพลิงทางเลือกมากขึ้น ร่วมกับส่งเสริมการใช้พลังงานหมนุเวียนในการผลิตไฟฟ้า (Green Power) อย่าง
จริงจัง

ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกันและสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง

10

แนวทางการปฏิรูปพลังงานเพ่ือความย่ังยืน
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การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง โดยส่งเสริมโครงการระบบขนาดเล็กท่ี
สามารถติดตั้งในระดับชุมชนและครัวเรือนรวมท้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา กังหันลมเพ่ือการผลิตไฟฟ้า
ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าอื่นในชุมชนห่างไกล และเกาะท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้- กังหันลมเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะกังหันลมสูบน้ําและ
ระหัดวิดน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะใน อปท.ขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นตน้

การปรับมาตรการจูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการปรับ Adder เป็นระบบ Feed In 
Tariff (FiT) ให้เอกชนสามารถท่ีจะขอใช้พืน้ท่ีและดําเนินติดตั้งกังหันลมในพ้ืนท่ีห่างไกลได้

การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียังไม่เอือ้ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น ผลักดันปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน 
(พ.ศ.2535) ผลักดนัแก้ไข ปรับปรุง ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติบางอย่างท่ียังไม่เอื้อตอ่การพัฒนาพลังงานทดแทนอืน่ๆ

การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การเตรียมความพร้อมในการการขยาย และเพ่ิมระบบสายส่งเพ่ือรองรับพลังงานทดแทนท่ี
เพ่ิมข้ึนรวมท้ังเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid การจัดทําแผนขยายระบบสายส่ง และระบบเก็บสะสมพลังงาน เป็นตน้

การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน การส่งเสริมให้ภาคประชาชน หรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ 

การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาอตุสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร อาทิศึกษาการจัดการเช้ือเพลิง 
RDF  วิจัยพัฒนาเตาเผาขยะและระบบผลิตพลังงานจากขยะขนาดเล็กไม่เกนิ 50 ตัน/วัน ให้สามารถผลิตในประเทศ 

แนวทางการปฏิรูปพลังงานเพ่ือความย่ังยืน การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน

พัฒนาแหล่งน้ําเดิมให้สามารถ
เก็บกกัน้ําไดเ้พ่ิมข้ึน

จัดหาแหล่งน้ําใหม่สําหรับภาค
เกษตร

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจาย
น้ําชลประทาน

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดเล็กในไร่นา

การพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อเป็น
ฐานผลิตภาคเกษตร

ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา แหล่งน้ําผิวดิน 
และแหล่งน้ําบาดาล 

เพ่ิมน้ําตน้ทุนดว้ยการผันน้ํา

จัดการความตอ้งการใช้น้ําโดย
คํานึงถึงความสมดุลและเป็นธรรม

พัฒนาระบบพยากรณ์น้ําเพ่ือ
จัดสรรและเตอืนภัย

สนับสนุน อปท. และชุมชน ให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา

การสร้างความสมดุลและ
ย่ังยืนของทรพัยากรนํ้า

การสร้างมั่นคงของอาหารและพลังงาน ทรัพยากรนํ้ามีความสมดุลและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําในแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
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ความมั่นคงด้านนํ้า

ประเด็นสําคัญด้านนํ้าท่ีควรให้ความสําคัญในอนาคต

เอกภาพและ
การบริหาร
จัดการน้ําใน
ภาพรวมโดย
ปราศจากการ
แทรกแซงเชิง
นโยบายจาก
ภาคการเมือง

กฎหมายด้าน
ทรัพยากรน้ําท่ี
ทันสมัย มี
เอกภาพใน
การสนับสนุน
การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
ในภาพรวม

กลไกการจัดสรร
การใช้น้ําระหว่าง
ภาคการผลิต
โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในภาคอุตสาห
กรรม และ
เกษตรกรรม 
รวมถึงบริการ

ศักยภาพในการกกัเก็บ
น้ําไว้ใช้ภายในประเทศ
ได้อย่างเพียงพอ และ
ขีดความสามารถใน
การประเมินและ
บริหารจัดการปริมาณ
น้ําใต้ดินท้ังหมดของ
ประเทศไทย

การฟ้ืนฟูระบบนเิวศนของ 25 
ลุ่มน้ําสําคัญของประเทศ ให้
เป็นพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําได้อย่าง
ย่ังยืน มีรวมถึงดูแล ฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ําเส่ือมโทรม จากการ
ลักลอบท้ิงน้ําเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนท่ี
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ความมัน่คงทางน้าํ

13

•การ Zoning ภาคการเกษตร ร่วมกบั
การลดปริมาณการใช้นํ้าของพืช วิจยั
พันธุ์พืชและเทคนิคการปลูกพืชท่ีใช้น้ํา
น้อย 

•ลดปริมาณความต้องการใช้นํ้าและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายนํ้า 
อาทิ เทค โนโลยีการประหยัดน้ํ า
สําหรับชุมชนเมือง การนํ าน้ํา เ สีย
กลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสา หกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือลดการสูญเสียในระบบ
ส่งน้ํา ท้ังในแง่ของการประปาและการ
ชลประทาน 

•พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือ ใน
การคาดการณ์และประเมินความเส่ียง
ของภัยแล้งและน้ําท่วมรายพ้ืนท่ี และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และระบบนิเวศ

เศรษฐกิจ

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

• ส่งเสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบิหารจัดการนํ้าในทุก
ระดับ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
(Capacity Building) ให้กับองคก์รจัดการ
น้ําตามกฎหมาย และองคก์รจัดการน้ํา
ระดับท้องถ่ิน เปิดช่องให้มีส่วนร่วมและ
ติดตามประเมินผลในทุกข้ันตอนเพ่ือ
ป้องกัน/ลดการใช้อิทธิพลทางการเมืองใน
การเข้ามาแทรกแซงและหาผลประโยชน์ 
จากการดําเนนินโยบายด้านทรัพยากรน้ํา

สังคม สิ่งแวดลอ้ม
• นํามาตรการด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมา

ใช้ในการช้ีนํา/กํากับการขยายตัวของเมือง เพ่ือ
กํา กับการ ใช้ป ระโยช น์รวมทั้ งควบ คุมการ
ขยายตัวของเมืองและการเก็งราคาหรือใช้ที่ดิน
ผิดประเภท

• ปรับปรุงระบบการบ ริหาร จัดการน้ํ าของ
ประเทศและเขื่อนสําคัญเพ่ิมขีดความสามารถใน
การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัย
แล้งที่เกิดขึ้นร่วมกับการเสริมสร้างศักยภาพใน
การกักเก็บ นํ้าให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้ได้อย่างพอเพียง

• การบังคับใ ช้กฎหมายผัง เ มือง ให้ มีความ
ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ ส อ ด คล้ อ ง กั บ ระ บ บ นิ เ ว ศ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ จัดระบบการใช้
ที่ดินเพ่ือเป็นแนวทางในการชี้นําการจัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับการ
ควบคุมการใช้ที่ดินนํ้าท่วม นํ้าแล้งซํ้าซาก

• ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานโครงการให้
มีความเชื่อมโยงกันทุกมิ ติ เ พ่ือให้ เ ก้ือกูลกัน 
(Win-Win) ทั้งในระดับลุ่มนํ้าหลักทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า
และลุ่มนํ้าย่อยภายในลุ่มนํ้าหลัก

นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

14
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แนวคิดความมัน่คงด้านน้ํา อาหาร และพลังงาน กบัแนวทางการ
พัฒนาประเทศภายในปี 2030 มุมมองจากภาคเอกชน

คุณเจน นําชัยศิริ 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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� การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
� การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
� การลดลงของแรงงานภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ
� การสูญเสียของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว
� การสูญเสียความสามารถในการแขงขัน

อุปทาน : ขอจํากดัในการผลติอาหาร

อุปสงค : มีความตองการอาหารเพ่ิมขึ้น

� จํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น
� การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค
� การนําพืชอาหารไปผลิตเปนพลังงาน
� การสูญเสียเนื่องจากการบริโภคที่ฟุมเฟอย
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1) ควรใหความสําคัญกบักรอบยทุธศาสตรการจัดการดานอาหาร ไดแก 
Food Security, Food Safety, Food Quality และ Food Education 
โดยมีเปาหมายสําคัญ คอื

- ผลิตอาหารอยางเพยีงพอ

- ประชากรเขาถงึอาหาร

- มีการใชประโยชนอยางเหมาะสม

- รักษาเสถยีรภาพการผลิตอาหารอยางยั่งยืน

2) สงเสริมใหมีการเรงรัดและพัฒนาพนัธุพืชและเทคโนโลยี
เพื่อเพิม่ผลผลิตตอไร

3) กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการดแูลพื้นที่เพือ่การเกษตร
และชลประทาน

4) ภาครัฐควรสนบัสนุนใหไปลงทุนในตางประเทศ

5) จัดระเบยีบ Mechanization 

6) บูรณาการการใชน้ํา Conjunctive use
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ภาพทิศทางอนาคตสําหรับการระดมความคิดเห็นประเด็นด้านนํ้า
ท่ีจําเป็นต้องมีภายใต้การเช่ือมโยงหลายมิติ 
(การเปลี่ยนแปลงสภาภมิูอากาศ การใช้ท่ีดิน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ)

อ.ดร.พงษ์ศกัดิ์  สุทธินนท์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Scenario 1 ภาพฉายของประเทศไทยแบบพัฒนาแบบอดีต (BAU)

ปัจจุบันอดีต อนาคตสภาพทั่วไปและปัญหา

• ภายใต้ MDGs ไทยต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสวล.
• Feedstock พลังงานจะหมดไปภายในอีก 10 ปี, ไทยมีพัฒนาพลังงานทางเลือก
• เปิด AEC เกิดการถ่ายเทสินค้า บริการ และแรงงาน
• อุตสาหรรมขนาดเล็กและกลางเป็นเป้าหมายหลัก
• เกษตรและอุตสาหกรรมด้านอาหารจะเติบโตมากขึ้น
• การท่องเที่ยวยังมีความสําคัญแต่มีความไม่แน่นอนจากการเมือง S11

Scenario 2 ภาพฉายของประเทศไทยท่ีวิกฤตในอนาคต

ปัจจุบันอดีต อนาคตสภาพทั่วไปและปัญหา

• Feedstock พลังงานจะหมดไปภายในอีก 10 ปี, ไทยไม่ได้พัฒนาพลังงานทางเลือก
• การผลิตมีราคาสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันลดลง
• อุตสาหรรมขนาดเล็กและกลางล้ม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย้ายฐานการผลิต
• ภาคเกษตรมีต้นทุนสูงจากปุ๋ยและสารเคมี ส่งออกมีปัญหา 
• การท่องเที่ยวมีปัญหาจากส่ิงแวดล้อมที่เส่ือมโทรม
• ประชาชนไม่มีความตระหนัก พฤติกรรมการบริโภคที่เห็นแก่ตัว S21
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Scenario 3 ประเทศไทยแบบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
      (BAU + Mega project: 60ลา้นไร่ นํ้า รถไฟ)

ปัจจุบันอดีต อนาคตสภาพทั่วไปและปัญหา

• Feedstock พลังงานจะหมดไปภายในอีก 10 ปี, ไทยมีการพัฒนาพลังงานทางเลือก
• การลงทุนรางทําให้ต้นทุนลดลงและเป็นมิตรกับ สวล มากขึ้น 
• อุตสาหรรมทุกระดับมีความสามารถในการแข่งขัน
• เกษตรและอุต ก. จะเติบโตมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานและพืชอาหาร
• สวลที่ดีขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวดีขึ้น
• ประชาชนมีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสีเขียว S31

สรุปประเด็นการวิจัยด้านนํ้าท่ีสําคัญภายใต้การเช่ือมโยงหลายมิติ 
(การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ท่ีดิน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ)

จากผู้เข้าร่วมการประชุมคร้ังท่ี 1
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ลําดับ
ความสาํคัญ

ประเด็น คะแนน

1 พลังงานชีวภาพ (l,c,e) 8

2 Water-intensive biofuel (l,c,e) 3

2 ผลิตภาพของนํ้า (l,c,e) 3

2 โครงสร้างด้านเกษตร (l,c,e) 3

ไฟฟ้าพลงันํ้า (l,c,e) 0

Note ประเด็นของกรณีมีและไม่มีผลกระทบจาก climate change (CC), land use (LU), environment (Envi) เหมือนกันท้ังสองกรณี

สรุปประเด็นสําคัญใน scenario 1 BAU

ลําดับ
ความสาํคัญ

ประเด็น คะแนน

1 การประเมินศักยภาพของทรัพยากร
ไทย

8

2 Demand side management 6

3 การเพ่ิมมลูค่าผลผลิต 2

4 ปรับปรงุระบบส่งนํ้าขนาดเล็ก กลาง 1

การจัดการการใช้พื้นที่ 0

การสร้างความร่วมมือในชุมชน 0

สรุปประเด็นสําคัญใน scenario 2 Conflict
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ลําดับ
ความสาํคัญ

ประเด็น คะแนน

1 กลไกรับมือกับความไม่แน่นอน 10

2 การกระจายตัวของการพัฒนา 3

3 นโยบายกับพ้ืนที่ต่างๆ 2

4 การใช้นโยบายจริง 2

สรุปประเด็นสําคัญใน scenario 2 Conflict + CC LU ENV

ลําดับ
ความสาํคัญ

ประเด็น คะแนน

1 Zoning 9

2 การจัดสรรนํ้า ต้น กลาง ปลาย 4

3 การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 2

4 ราคาและการเข้าถึงอาหาร 1

4 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 1

สรุปประเด็นสําคัญใน scenario 3 Mega
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ลําดับ
ความสาํคัญ

ประเด็น คะแนน

1 พัฒนา สนับสนุน Bio-based 
technology (l,c,e)

6

2 สร้างกลไก กลยุทธ์การสื่อสารกับคน
ให้ดี

6

3 City planning การวางผังเมอืง การ
จัดการชุมชน

2

4 ยังแก้ปัญหานํ้าท่วม (l,c,e) 1

จัดการแยกแยะพ้ืนที่ป่า(ดี เสื่อมโทรม) 0

สรุปประเด็นสําคัญใน scenario 3 Mega + CC LU ENV

1. พลังงานชีวภาพ
2. พัฒนา สนับสนุน Bio-based technology
3. การประเมินศักยภาพของทรัพยากรไทย
4. Demand side management
5. Zoning
6. กลไกรับมือกับความไม่แน่นอน
7. สร้างกลไก กลยุทธ์การสื่อสารกับคนให้ดี

พลังงาน

นํ้า, ทรัพยากรธรรมชาติ

เกษตร, เมือง,การใช้ท่ีดิน

ภัยธรรมชาติ, climate change

คน, สังคม, การสื่อสาร

สรุปประเด็นท่ีมีความสําคัญในทุก scenario


