
ดร. วิมลภัทร บําบัดสรรพโรค คํากันยา
ผู้เชีย่วชาญด้านวิเคราะหเ์ศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า

สํานักงานทรพัยากรนํ้าแหง่ชาติ, สํานักนายกรฐัมนตรี

การบรหิารจดัการนํ้าของประเทศไทยและ
แนวทางการดําเนินภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ











1967 1977 1987 1997 2007 2017

ChaoPhraya diversion dam

Bhumibol Dam

Sirikit Dam

Khundan Prakanchon dam

Kwainoi Bumrungdan Dam

Khlong Luang
Rachalothorn Reservoir

Naruebodindrachinta Reservoir

Infrastructure 
development

EIA
Environmental 

Impact Assessment

EIMP Monitoring
Green Design

Strategic Environmental 
Assessment: 

SEA 6

Increase storage 
capacity

Water resources development: Approach in Thailand

Pasak Chonlasit dam
Network of 
reservoirs 

Area 
Based

EIMP Monitoring
Environmental Impact Mitigation Plan



“นํ้า” ในฐานะทรพัยากรเชือ่มโยง

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
(Convention to Combat Desertification)

UNCCD/ กษ. โดย พด.

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ
(Convention on Biological Diversity)

UNEP/ ทส. โดย สผ.

UNDRR/ มท. โดย ปภ.

UNFCCC/ ทส. โดย สผ.

UN-HABITAT/ พม.

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน
(Sustainable Development Goals)

UN/ สศช.

วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง
(The New Urban Agenda)

ข้อตกลงปารสี
(Paris Agreement)

กรอบเซนได
(Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction)
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การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร

การขยายตัวของ
ความเป็นเมือง

การเกิดเมือง
มหานคร 

โครงสรา้ง
พ้ืนฐาน

เส่ือมสภาพ

ท่ีมา:  United Nations. The Sustainable  Development Goal Report (2019)

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบรหิารทรพัยากรนํ้าในทรรศนะสากล



ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการบรหิารทรพัยากรนํ้า

• การถดถอยและชะลอตัวของการ
ลงทนุด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

• ความต้องการใชน้ํ้าในภาคการผลิต
ขนาดใหญ่ลดลง ด้วยความต้องการ
ซือ้ชะลอตัว

การลงทุนและระบบเศรษฐกิจ

• การย้ายกลับภูมิลาํเนา ส่งผลต่อความ
ต้องการใชน้ํ้าทีป่รบัเปล่ียนกะทนัหัน (นํ้า
เพ่ือการอุปโภคบรโิภค นํ้าเพ่ือ
การเกษตร)

• การจา้งงานเพ่ือฟ้ืนฟูโครงสรา้งพ้ืนฐาน

การจา้งงานและวิถีชุมชนเกษตร

สุขอนามัย
• ความเปราะบางของชุมชนเมือง เชน่ 
ความแออัด คุณภาพนํ้าและการเข้าถึง
ระบบสุขาภิบาล

• ระบบบาํบัดนํ้าเสียและประสิทธภิาพ
ของ Digital infrastructure

ความเป็นเมืองและการพัฒนา

Users Providers
1.การเข้าถึงนํ้าทัง้ใน
ด้านปรมิาณและ
คุณภาพ

1. การให้บรกิารได้อย่าง
ต่อเน่ือง

2. มีเงนิทนุและเทคโนโลยี
เพียงพอ 







ข"อมูลสารสนเทศ

แผนงาน โครงการ

งบประมาณ

ติดตามประเมินผล

บริหารจัดการน้ำท้ังระบบ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหCงชาติ

คลังข&อมูลน้ำทั้งหมด

แผนงานที่สอดรับกับแผนแม9บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปB

หน9วยงานที่มีอยู9ในงบบูรณาการน้ำ

Output / Outcome แผนแม9บทฯ

อำนวยการ สั่งการ กำกับ ติดตามหน9วยงานตามแผนแม9บทน้ำ

อำนวยการ ให&ข&อคิดเห็น และติดตามข&อสั่งการ กนช.



การบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับนํ้า

ทรพัยากรธรรมชาติ

แผนแม่บทนํ้า 
20 ปี

กฎหมาย
(พรบ.

ทรพัยากรนํ้า 
2561)

องค์กร
(กนช. 
สทนช. 
คกก.ลุ่ม
นํ้า)

KITs
(Knowledge, 

Innovation and 
Technology)

ระดับโลก

ประเทศ

ประชาชน

การบรหิารจดัการนํ้าของประเทศไทย
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ประเด็น 6 ด้าน แผนแม่บทฯ

สรา้งสมดุลนํ้าสู่ความ
ยั่งยืน
“ทุกหมู่บ้านมีนํ้าสะอาดอุปโภค

บรโิภค นํ้าเพ่ือการผลิตม่ันคง 

ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 

คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

บรหิารจดัการนํ้าอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล 
โดยการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน”

และอนุรกัษ์

ทรพัยากรนํ1า
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ด"านท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
เป.าประสงค5 : จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให'ครบทุกหมู0บ'าน เมือง แหล0งท0องเที่ยว และพื้นที่

เศรษฐกิจ รวมทั้งการจัดหาแหล0งน้ำสำรอง พัฒนาน้ำดื่มให'ไดGมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และการ

ประหยัดน้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ

เป'าหมาย 5 ป- (ป- 61-65) : ผลการดำเนินงาน

พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ

การขยายเขต/เพิ่มเขตจ=ายน้ำ  2,570 แห=ง/สาขา  : 538 แห=ง (21%)

แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นท่ีเศรษฐกิจ/แหล=งท=องเท่ียว  55 แห=ง  :  
1 แห=ง (2%)
จัดหาแหล=งน้ำสำรอง/น้ำตSนทุน  59 แห=ง  :  6 แห=ง (10%)

เพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู=บSาน  5,472 แห=ง : 3,214 แห=ง (59%)

การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู=บSาน

มท./ทส.
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ด"านท่ี 2 การสร"างความม่ันคงน้ำภาคการผลิต
เป.าประสงค5 : พัฒนาแหลTงเก็บกักน้ำและระบบสTงน้ำใหม0ให'เต็มศักยภาพ พร'อมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่

เกษตรน้ำฝน ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลงร'อยละ ๕๐ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร'างการใช'

น้ำ
เป'าหมาย 5 ป- (ป- 61-65) : ผลการดำเนินงาน

การจัดหาน้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน

อนุรักษ] ฟ_`นฟู พัฒนาแหล=งน้ำ  2,701 ลSาน ลบ.ม.  :  208.76 ลSาน ลบ.ม. (8%)

แหล=งน้ำเพื่อการอนุรักษ]ดินและน้ำ  28 ลSาน ลบ.ม.  :  21.96 ลSาน ลบ.ม. (78%)
แหล=งน้ำชุมชน  1 ลSาน ลบ.ม.  :  0.91 ลSาน ลบ.ม. (91%)
สระน้ำในไร=นา  301 ลSาน ลบ.ม.  :  168.61 ลSาน ลบ.ม. (56%)

พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร  186 ลSาน ลบ.ม.  :  100.28 ลSาน ลบ.ม. (54%)

การพัฒนาแหล=งเก็บกักน้ำ/ระบบส=งน้ำใหม=

1,140 ลSาน ลบ.ม. : 170 ลSาน ลบ.ม. (15%)

กษ./ทส.
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ด"านท่ี 3 การจัดการน้ำทAวมและอุทกภัย
เป.าประสงค5 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำ พร'อมทั้งจัดการระบบป.องกันน้ำทTวมชุมชน

เมืองและการจัดการพื้นที่น้ำท0วมและพื้นท่ีชะลอน้ำ รวมถึงการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย0างเปTนระบบ

เป'าหมาย 5 ป- (ป- 61-65) : ผลการดำเนินงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน้ำ  562 แห=ง  :  

109 แห=ง (19%)

ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ 499 แห=ง :  
222 แห=ง (44%)

ปeองกันน้ำท=วมชุมชนเมือง

ระบบปeองกันชุมชนเมือง  153 แห=ง :  

3 แห=ง (2%)

เข่ือนปeองกันตล่ิง  539 กิโลเมตร :  
52 กิโลเมตร (10%)

มท./สทนช.

/คค./กษ.
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ด"านท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษIทรัพยากรน้ำ
เป.าประสงค5 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน การป.องกัน

และลดการเกิดน้ำเสียตGนทาง พร'อมทั้งฟWXนฟูแม0น้ำ ลำคลอง และแหล0งน้ำธรรมชาติ

เป'าหมาย 5 ป- (ป- 61-65) : ผลการดำเนินงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู=ส่ิงแวดลSอม

ระบบบำบัดท่ีก=อสรSางใหม=  100 แห=ง :  9 แห=ง (9%)

ระบบบำบัดท่ีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิม  34 แห=ง :  1 แห=ง (3%)

การควบคุม กำกับ และบังคับการกับแหล=งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นท่ี

เปeาหมาย  9,000 แห=ง :  1,120 แห=ง (12%)

ทส./

มท./
กษ.
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ด"านท่ี 5 การอนุรักษIฟLMนฟูสภาพ
ปOาต"นน้ำท่ีเส่ือมโทรมและปRองกัน

การพังทลายของดิน
เป.าประสงค5 : อนุรักษY ฟWXนฟู พื้นที่ป[าตGนน้ำ 

รวมถึงการปZองกันและชะล'างพังทลายของดิน

ในพื้นท่ีตGนน้ำและพื้นท่ีลาดชัน

การอนุรักษ]ฟ_`นฟูพื้นท่ีปhาตSนน้ำท่ีเส่ือมโทรม 

734,000 ไร=  : 135,170 ไร= (18%) 

การปeองกันและลดการชะลSางพังทลายของดิน 

(พื้นท่ีปhาตSนน้ำ)  240,000 ไร= :  3,563 ไร= (1%)

การปeองกันและลดการชะลSางพังทลายของดิน 

(พื้นท่ีเกษตรนอกพื้นท่ีอนุรักษ])  1,000,000 ไร= :  
ศึกษาในพื้นท่ีนำร=อง โดยมีพื้นท่ีเปeาหมาย 
1,486,473 ไร=

เป'าหมาย 5 ป- (ป- 61-65) : ผลการดำเนินงาน

อส./ปม.
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ด"านท่ี 6 การบริหารจัดการ
เป.าประสงค5 : จัดตั้งองคYกรด'านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปรับปรุงกฎหมายให'ทันสมัย ส0งเสริม

ความร0วมมือระหว0างประเทศ เชื่อมโยงประเด็นพัฒนา สนับสนุนระบบฐานข'อมูลประกอบการตัดสินใจ 

และพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้ำ

จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองค6กร

ด7านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
•  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

•  (รCาง) กฎหมายลำดับรอง 11 ฉบับ 
ภายใต" พ.ร.บ.น้ำฯ อยูCระหวCางตรวจ

พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

การติดตามและประเมินผล
•  รายงานการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนแมCบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ชCวงปX 2561–2562

•  รายงานตัวชี้วัด SDG indicator

การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

•  แผนแมCบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปX

•  จัดทำแผนแมCบทลุCมน้ำและแผนปฏิบัติการลุCมน้ำ

การพัฒนาระบบฐานข7อมูลสนับสนุน

การตัดสินใจ
•  ระบบฐานข"อมูลและระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 10 ระบบ/เคร่ือง

การศึกษาการประเมินส่ิงแวดล"อมระดับ

ยุทธศาสตรm (SEA), การศึกษา Drought indicator,
การศึกษา Hydro-Economic Model, โครงการพัฒนา

รูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำใน 25 ลุCมน้ำ เป|นต"น

การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการ

ทรัพยากรน้ำ

สทนช.
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ประเด็นป(ญหาและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม<บทน้ำ 20 ปB

• ระบบประปาหม ู Jบ 7 าน อปท ย ั งขาด
ศักยภาพ บุคลากร งบประมาณในการ
ดำเนินการ

• ระบบประปาเมืองบางพื ้นที ่มีปPญหาน้ำ
ต7นทุนไมJเพียงพอ

• สนับสนุนเทคนิค วิชาการ งบประมาณ
ให7 อปท. ดำเนินการ 

• การจัดหาแหลJงน้ำสำรอง/น้ำต7นทุน
ตามพ้ืนท่ีเปVาหมายท่ีกำหนด

• เร J ง ร ั ดการจ ัดทำบ ัญช ีส ินทร ัพย 6 เพ ื ่ อ
ดำเนินการถJายโอนให7แกJ อปท. โดยเร็ว
• กำหนดเจ7าภาพ และบูรณาการแหลJงน้ำ

อย J า ง เป Z นระบบภายใต 7 อน ุ ก ร รมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัด

แหลJงน้ำขนาดเล็ก แหลJงน้ำธรรมชาติ อปท. 
ย ังขาดความพร7อมในการดำเนินการตาม
ภารกิจถJายโอน รวมถึงการบูรณาการระหวJาง
หนJวยงานท่ีเกี่ยวข7อง

• บูรณาการหนJวยงานวางแผนการดำเนินงาน
ท ั ้ งระบบ และพ ิจารณางบประมาณเช ิง 
package
• เรJงรัดการจัดทำแผนปVองกันภาวะน้ำแล7ง-ทJวม 
• สน ับสน ุน อปท. จ ัดการเร ื ่ องภ ัยพ ิบ ัติ         

การปรับตัวและเผชิญเหตุ เปZนต7น

• การแก7ไขปPญหาเปZนการดำเนินการเฉพาะจุด 

ไมJได7มองภาพรวมเปZนระบบเชิงพ้ืนท่ี (Area 

based) 

• ยังขาดการดำเนินการเชิงไมJใชJสิ่งปลูกสร7าง

ในการจัดการภัยพิบัติ (แล7ง/ทJวม)

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นป\ญหาแผนแมTบท

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค1

การสรGางความ
ม่ันคงของน้ำ
ภาคการผลิต

2

การจัดการ
น้ำทTวมและ
อุทกภัย

3
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ประเด็นป(ญหาและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม<บทน้ำ 20 ปB

• เรJงรัดกJอสร7างระบบบำบัดน้ำเสียตามพ้ืนท่ี
เปVาหมาย ของ อจน.

• ให7 อจน./เอกชนมารJวมดำเนินการระบบ
บำบัดน้ำเสีย  (PPP)

• ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมีการใช7
งบประมาณท่ีสูง ทำให7มีแคJบาง อปท. ท่ี
ดำเนินการได7

ให7ชุมชนเข7ามามีสJวนรJวมในการอนุรักษ6
ฟmnนฟูในการพ้ืนท่ีปoา

ข7อจำกัดการขอคืนพื้นที ่ปoาต7นน้ำจาก
การบุกรุกและทำลายพ้ืนท่ีปoาต7นน้ำ

• แผนแมJบทฯน้ำยังไมJสามารถกำหนด
เปVาหมายท่ีแท7จริงจากพ้ืนท่ีได7

• คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการใน
ระด ับพ ื ้นท ี ่ย ังไม Jม ีอำนาจผล ักด ัน
แผนงานในพ้ืนท่ีได7

• บางแผนงานโครงการยังไมJตอบสนอง
ตJอเปVาหมายของแผนแมJบทน้ำฯ

• ข7อมูลไมJได7มาตรฐานและอยูJในระบบ
เดียวกัน

แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นป\ญหาแผนแมTบท

การจัดการ
คุณภาพน้ำและ

อนุรักษ5ทรัพยากรน้ำ

4

การบริหาร
จัดการ6

การอนุรักษ5ฟcdนฟู
สภาพป[าตGนน้ำท่ี

เสื่อมโทรมฯ
5

• ต"องปรับปรุงแผนแมCบทน้ำฯ 20 ปX โดยการบูรณา
การเป}าหมายจากหนCวยงานกลาง (Top down) 
และหนCวยงานในพ้ืนท่ี (bottom up)ในปX 65   

• ผลักดันให"มีการจัดทำแผนแมCบท/แผนปฏิบัติการลุCม
น้ำเพ่ือเป|นกรอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปX ผCานกลไกคณะกรรมการลุCมน้ำ 
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

• ให" สทนช. รCวมกับหนCวยงท่ีเก่ียวข"อง บูรณาการ
มาตรฐานข"อมูลและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ โดยระบบ onemap /Thai water plan
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การบรหิารทรพัยากรนํ้ากับการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ







แผนแม&บทภายใต.ยุทธศาสตร4ชาติ/แผนพัฒนาฯ12/ประเด็นการปฏิรูป (แผนระดับท่ี 2)

19.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ6มน้ำทั้งระบบ              

19.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ

19.3 อนุรักษDและฟGHนฟูแม6น้ำลำคลองและแหล6งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

การเติบโตท่ีเปTนมิตรกับ

ส่ิงแวดล]อม

การพัฒนาและเสริมสร]าง

ศักยภาพคน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ
การสร]างความสามารถในการแขmงขัน การสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

ยุทธศาสตร4ชาติ 20 ปL (แผนระดับท่ี 1) : เปNาหมายการพัฒนาประเทศ (ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน)

แผนพัฒนาฯ ฉ.12

ย. 4  การเติบโตท่ีเป;นมิตรกับส่ิงแวดลBอม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ดBานทรัพยากรน้ำ 5 ประเด็น
ดBานเศรษฐกิจ 2 ประเด็น

แผนแม&บทฯ น้ำ (แผนระดับท่ี 3)

การสร]างความม่ันคง

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล.อม  (แผนระดับท่ี 3)

ความเช่ือมโยงแผนด1านน้ำและแผนด1านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนแม&บทฯ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (แผนระดับท่ี 3)

การปรับตัว การลดกnาซเรือนกระจก การสร]างขีดความสามารถ

แผน NAP (แผนระดับท่ี 3)
ทmองเท่ียว

สาธารณสุข การตั้งถิ่นฐานทรัพยากร

- สรBางภูมิคุBมกัน
- สามารถปรับตัวตTอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคสTวน

น้ำ เกษตร

การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

การสรBางความมั่นคง
ของน้ำภาคการผลิต 

การจัดการน้ำ
ทTวม และอุทกภัย

การจัดการคุณภาพ
น้ำ และอนุรักษX
ทรัพยากรน้ำ

การอนุรักษX
ฟZ[นฟูสภาพ
ป\าตBนน้ำฯ

การบริหาร
จัดการ

การจัดการทรัพยากรฯ
อยTางสมดุล เป;นธรรม

การจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลBอม

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชB
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยTางคุBมคTา ย่ังยืน

สรBางศักยภาพเพ่ือรองรับ

CC และสTงเสริมความ
รTวมมือกับตTางประเทศ

แผนแมTบทประเด็นท่ี 19



Sponge city (Yanweizhou Park in Jinhua, China)
Source: https://www.businessinsider.com/china-is-building-sponge-

cities-that-absorb-water-2017-11

After monsoons

EbA

https://www.businessinsider.com/china-is-building-sponge-cities-that-absorb-water-2017-11


การพฒันานโยบายและ
ขบัเคลื2อนการดาํเนินงาน

ด้านการเปลี2ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศ

ระดบัประเทศ

บูรณาการการปรบัตวัต่อ
การเปลี2ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ ซึ#งรวมถึงการ

แก้ปัญหาโดยใช้ระบบนิเวศ
เข้าสู่ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนการบริหารจดัการ

ทรพัยากรนํJาในระดบัชาติ

1

แผนงาน TGCP-Water

การขบัเคลื2อนการ
ดาํเนินงานด้านการ
เปลี2ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศสู่ระดบัจงัหวดั

และท้องถิ2น

สนับสนุนการส่งเสริมศกัยภาพด้าน

เทคนิคและการบริหารจดัการให้

คณะกรรมการลุ่มนํ>า และ เลขา
คณะกรรมการลุ่มนํ>า ให้สามารถ

ปรบัตวัต่อการเปลีGยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศโดยใช้การบริหารจดัการนํ>า

แบบบูรณาการภายใต้การเปลีGยนแปลง

สภาพภมิูอากาศและมาตรการทาง
ระบบนิเวศ

2
การพฒันาการตรวจวดั
รายงานและทวนสอบ 

รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินงาน

จดัทาํระบบติดตามและ
ประเมินผลเพื2อวดั

ผลสมัฤทธิOและ
ประสิทธิภาพของการ

ดาํเนินมาตรการปรบัตวั
ในภาคส่วนนํPา

3
การส่งเสริมบทบาทของ

ไทยในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการ

เปลี2ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
และแลกเปลี;ยนการเรียนรู้

เกี;ยวกบัแนวปฏิบติัที;ดีใน

ระดบัชาติและนานาชาติของ
ประสบการณ์ในประเทศไทยด้าน

การปรบัตวัต่อการเปลี;ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศในการบริหาร

จดัการทรพัยากรนํLา

5
การสร้างกลไกสนับสนุน

ทางการเงินเพื2อขบัเคลื2อน
การดาํเนินงานด้านการ

เปลี2ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ

พฒันาและนําเสนอกลไก

ทางการเงินระหว่างภาครฐั
และภาคเอกชนในการ

ดาํเนินมาตรการปรบัตวัต่อ
การเปลี#ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ เพื#อการบริหาร
จดัการทรพัยากรนํJา

4



การจดัทาํรายงานสรปุเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

องคป์ระกอบรายงานสรปุเชิงนโยบาย (Policy Brief): 3 Series 

(Optional) กลไกการเงินด้านการเปลี9ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Finance)

นิยาม (EbA Definition) 
การประยุกต์ใช้งาน (Application)

และการติดตามประเมินผลมาตรการ EbA (M&E)

การปรบัตวัต่อการเปลี9ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change Adaption)



การจดัทาํรายงานสรปุเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

นิเวศบริการ (Ecosystem 
services)ด้านการจดัหา ด้านการควบคมุ ด้านวฒันธรรม

ด้านเกื3อหนุน

ระบบนิเวศลุ่มนํ3ากบันิเวศบริการ 8 ด้าน

เชน่ สนบัสนุนความหลากหลายทาง

ชวีภาพ, วฏัจกัรนํ<า เป็นตน้

เชน่ นํ<าจดื, 

แหลง่อาหาร

ด้านการจดัหา ด้านการควบคมุ ด้านวฒันธรรม

เช่น การควบคุมระดบั 
การไหลของนํ8าตามธรรมชาติ

เชน่ เป็นแหลง่ทอ่งเทีEยว 

หรอืความเชืEอต่างๆ

ด้านการจดัหา ด้านการควบคมุ ด้านวฒันธรรม

ด้านเกื3อหนุน



การจดัทาํรายงานสรปุเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

Series, No.1 – Climate Change Adaptation in the Water Sector: What does it mean for Thailand’s 

water resources management?

คาํสาํคญั คาํจาํกดัความ

Climate change 

Adaptation

The process of adjustment to actual or expected climate and its effects

กระบวนการในการปรบัตวัเพืMอให้สามารถอยู่ร่วมกบัการเปลีMยนแปลงของสภาพภมิูอากาศรวมถึงผลกระทบ

ต่างๆทีMเกิดขึaนจริงหรือคาดว่าจะเกิด

Adaptation action Any measure undertaken to mitigate the consequences of actual or expected CC impacts, to help natural 

and human systems to cope better or even take advantage of the affects

การดาํเนินงานต่างๆ ทีMมุ่งเพืMอลดผลกระทบทั aงทีMเกิดขึaนจริงหรือคาดว่าจะเกิด อนัสืบเนืMองมาจากการเปลีMยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

Adaptive capacity Capacity of systems, institutions, human and other organisms to adjust to potential damage, to take 

advantage of opportunities, or to response to consequences

ขีดความสามารถของระบบ องคก์ร มนุษย ์ในการปรบัตวัเพืMอรองรบัความสญูเสียหรือโอกาสต่างๆ ทีMอาจเกิดขึaน 

การปรบัตวัต่อการเปลี3ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change Adaption)



คาํสาํคญั คาํจาํกดัความ

Grey measure Conventional ‘Grey’ engineering approach

แนวทาง/ มาตรการเชิงโครงสร้าง (เช่น เขืMอน ปตร. อโุมงค ์กาํแพงกั aนนํaา ระบบบาํบดันํaาเสีย)

Hybrid measure Use of ecosystem services in combination with hard infrastructure elements for climate sensitive water 

resources management

การผสมผสานนิเวศบริการเข้ากบัมาตรการเชิงโครงสร้างเพืMอการบริหารจดัการนํaา เช่น แก้มลิงประดิษฐ์

Green measure Pure ecosystem-based solutions including the protection, rehabilitation and sustainable management of 

water and related ecosystems 

มาตรการทางระบบนิเวศทีMเกีMยวข้องกบัการปกป้อง ฟืa นฟแูละบริหารจดัการนํaาและระบบนิเวศอย่างยั Mงยืน เช่น 

พืaนทีMชุ่มนํaา ป่า และพืaนทีMนํaาท่วมถึง) 

การจดัทาํรายงานสรปุเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

Series, No.1 – Climate Change Adaptation in the Water Sector: What does it mean for Thailand’s 

water resources management?

การปรบัตวัต่อการเปลี3ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change Adaption)



เศรษฐศาสตรก์ารเมือง

• การบรหิารจดัการความขัดแย้งในการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า
• การบูรณาการรว่มกันระหว่างหน่วยงาน

เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ

• Climate Finance, Water fund
• Transboundary river management (Climate vs man made)

เศรษฐศาสตรพ์ฤติกรรม

• การมีส่วนรว่ม (การรบัรูแ้ละปรบัพฤติกรรมการใชน้ํ้า, การมีส่วนรว่มในการบรหิารจดัการนํ้าผ่านกติกาต่าง)
• ทัศนคติต่อการปรบัตัวต่อ  Climate change, ภัยแล้ง,พ้ืนท่ีแก้มลิง

เศรษฐศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม

• การต้ังราคาค่านํ้าท่ีเหมาะสม
• การประเมินมูลค่าความเสียหายของภัยท่ีเกิดจากนํ้า
• ความยอมรบัผลการศึกษา เชน่ CVM, HD จาก คณะผู้ชาํนาญการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม
• การวิเคราะหแ์ละประเมินผลประโยชน์ของ  Green measures

เศรษฐศาสตรก์ารเงินการคลงั

• มาตรการ/ กลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือการบรหิารจดัการอุปสงค์และอุปทานนํ้า
• ความคุ้มทุนในการทําโครงการด้านนํ้า (ประเด็นต่อเน่ือง เชน่ discount rate)
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