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Climate Change Technology Needs 

Assessments for Thailand

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ �าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประเมนิความตอ้งการเทคโนโลย ี
เพื�อการจดัการนํ �า

24 สงิหาคม 2554 (ภาคเชา้)

หวัขอ้นําเสนอ

� ขอ้เท็จจรงิ และ โจทยข์องประเทศ

� กรอบการจัดลําดบัผลกระทบและความพรอ้ม เพื อ
คดัเลอืกเทคโนโลยี

� ผลการคดัเลอืกเทคโนโลยตีามลําดบัความสําคญั
Technology Needs Assessment (TNA)

� Technology Action Plan (TAP)
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ขอ้เท็จจรงิ และ โจทยข์องประเทศ

แนวโนม้
การเปลี ยนแปลง
ของปรมิาณฝน

ไทยไดรั้บผลกระทบ
จากการเปลี ยนแปลง

ภมูอิากาศคอ่นขา้งนอ้ย และ
แนวโนม้ปรมิาณฝนเพิ มขึAน

ที มา: IPCC (2551)
4
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IPCC 4th Assessment Report

แนวโนม้ปรมิาณฝนเฉลี ยของโลก 
เทยีบกบัคา่เฉลี ย

แนวโนม้มคีวามแปรปรวนระหวา่งปีมากขึAน
5

ปรมิาณฝนสะสมรายปีของประเทศไทย
ระหวา่งปี 2544-2553 เทยีบกบัคา่เฉลี�ยปี 2493-2540

ปรมิาณฝนสะสม
รายปีเฉลี ย 
ปี 2493-2540 
เทา่กบั 1,374 มม./ปี

แนวโนม้ปรมิาณฝนเพิ�มข ึ�น
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แผนภาพฝนสะสมรายเดอืน มนีาคม
เทยีบกบัคา่เฉลี�ยเดอืนมนีาคมปี 2493-2540

      (39) (58.5)             (36)                 (39)                (81)               (19) (146) (มม./เดอืน)

คา่เฉลี�ย (2493-2540)  2549               2550                  2551                2552                2553               2554
มม.

ความแปรปรวนรายเดอืนสงูข ึ�น
 ท ั�งชว่งเวลา และพื�นที�ท ี�ฝนตก

7

แผนภาพฝนสะสมรายเดอืน มถินุายน
เทยีบกบัคา่เฉลี�ยเดอืนมถินุายนปี 2493-2540

(มม./เดอืน)

มม.
คา่เฉลี�ย (2493-2540)  2549               2550                  2551                2552                2553               2554

(169.90) (175.76)            (166.82)              (183.62)             (154.83)             (148.47) (190.95)
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แผนภาพฝนสะสมรายเดอืน กรกฎาคม
แผนภาพสถติฝินสะสมรายเดอืน

เฉลี ยปี 2493-2540
ฝนสะสมรายเดอืน 2553

ปรมิาณฝน
หน่วยเป็น ม.ม.

ปรมิาณฝนตํ ากวา่ปกติ
โดยเฉพาะภาคเหนอืตอนบนและ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืฝั งตะวนัออก

ฝนสะสมรายเดอืน 2554

ปรมิาณฝนสงูกวา่ปกติ
โดยเฉพาะภาคเหนอืตอนบนและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน

10

อา่งเก็บนํ�าเขื�อนภมูพิล

ปรมิาณนํAาไหลลงอา่ง สะสมตั Aงแตต่น้ปี (ลา้น ลบ.ม.)
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อา่งเก็บนํ�าเขื�อนสริกิติ ิK 

ปรมิาณนํAาไหลลงอา่ง สะสมตั Aงแตต่น้ปี (ลา้น ลบ.ม.)

การใชไ้อโซโทปในนํAาฝน เพื อศกึษา

อทิธพิลลมมรสมุและการเปลี ยนแปลงสภาวะอากาศ

ภมูอิากาศของไทยไดรั้บผลกระทบจากวงจรการหมนุเวยีนของอากาศ 2 กลุม่ ทั Aง
มหาสมทุรแปซฟิิก (OMT) และมหาสมทุรอนิเดยี (CMT) ขณะที เพื อนบา้นไดรั้บ

ผลกระทบจากวงจรใดวงจรหนึ งเทา่นัAน

ที มา: สทน. และ IAEA  “Stable isotope evidence for moisture sources in the asian summer monsoon under present 

and past climate regimes”, Geophysical Research Letters, Vol 31, 2004 

ความสมัพันธร์ะหวา่ง
การไหลเวยีนของอากาศ

กบัรูปแบบการนําพา
ความชืAน และการกระจาย
ตวัของไอโซไทป (บอก
ลายพมิพน์ิAวมอืของนํAา)
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แผนที�ฝนสะสมเดอืน กรกฎาคม 2554

OM
T

CM
T

โจทยข์องประเทศ

� แกปั้ญหานํ �าทว่มนํ �าแลง้ไปดว้ยกนั

� สรา้งความม ั�นคงและยดืหยุน่ดา้นนํAา สําหรับ

� ระดับ Macro

� พืAนที ในเขตชลประทาน 26.5 ลา้นไร่

� ภาคอตุสาหกรรม

� เขตชมุชนเมอืง/เทศบาล

� ระดับ Micro

� พืAนที นอกเขตชลประทาน 130 ลา้นไร่

14
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การจดัลําดบัความสําคญัเทคโนโลยี

เพื�อการจดัการทรพัยากรนํ�าของประเทศไทย

� คัดเลอืกกลุม่เทคโนโลยทีี ตอบโจทยข์อง
ประเทศ

� จัดลําดับดา้นผลกระทบของเทคโนโลย ีและ
ความพรอ้มของประเทศ

�   ผลการจัดลําดับความสําคัญ

15

จดัสมัมนารบัฟงัความคดิเห็นคร ั�งที� 1 
ณ ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิb

การประชุมรบัฟงัความคดิเห็น

10 มถินุายน

14 มถินุายน

20 มถินุายน

24 มถินุายน

ผลการ
จดัลําดบั

ความสําคญั
ของ

เทคโนโลยี

1 st Focus group

2 nd Focus group

3 rd Focus group

16
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การจดัสมัมนารบัฟงัความคดิเห็น คร ั�งที� 1 : 24 ม.ิย. 54

The National Public Hearing Workshops

หนว่ยงานที�เขา้รว่ม :

กรมชลประทาน
กรมเจา้ทา่
คณะกรรมการทรัพยากรนํAาแหง่ชาติ
สํานักงานความรว่มมอืเพื อการพัฒนาระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ
สํานักงานวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้ม
สํานักสิ งแวดลอ้ม กรงุเทพมหานคร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถาบันสิ งแวดลอ้มอตุสาหกรรม
บรษัิท แอสดคีอน คอรป์อเรชั น จํากัด
บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํAาภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์(Charoen Pokphand Group)
DHI Thailand

เป้าหมายหลกั: 
ความม ั�นคงดา้นนํ �าและการเกษตร

เป้าหมายหลกั  แนวทาง

1 เพิ มความมั นคงดา้นตน้ทนุนํAา - เพิ มปรมิาณนํAาตน้ทนุ/ความจุเก็บกัก
แพรก่ระจายนํAา
- พัฒนาระบบโครงขา่ยนํAาตอ่เชื อมแหลง่นํAา-
พืAนที ทว่ม-พืAนที แลง้ 

2 สรา้งความยดืหยุน่ในการจัดการ
ทกุสถานการณ์

- พัฒนาระบบโครงขา่ยนํAาตอ่เชื อมแหลง่นํAา-
พืAนที ทว่ม-พืAนที แลง้ 
-มแีหลง่สํารองนํAาเพื อบรหิารความเสี ยง

3 ลดความเสยีหายจากภัยพบิตั ิ - เพิ มขดีความสามารถในการบรหิารจัดการ
- รักษาระบบนเิวศ

4 เพิ มประสทิธภิาพการใชนํ้Aา - เทคนคิ 3R (Reduce-Reuse-Recycle)

5 ทกุภาคสว่นมสีว่นร่วมในการจัดการ - ทกุภาคสว่นแลกเปลี ยนขอ้มลู/ประสบการณ์
- รว่มวางแผนและจัดการ
- สรา้งเครอืขา่ย

6 สรา้งองคค์วามรู/้ขอ้มลูเพื อการ
จัดการ

- รวบรวมและจัดการขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ
18
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กลุม่เทคโนโลยี
(Outcome)

Focused 

Technologies

ขอบเขต
พื�นที�ศกึษา

การคดัเลอืกกลุม่เทคโนโลย ีตามเป้าหมายหลกั

19

สถานการณ์
ปัจจุบนั+
แนวโนม้

เทคโนโลยี
การสาํรวจ

และรวบรวม
ขอ้มลู

พื�นฐานดา้น
ทรพัยากร

นํ �า 

เทคโนโลยี
แบบจําลอง

สภาพ
อากาศและ
อุทกวทิยา

การจดัการ
ทรพัยากร
นํ �าชุมชน

เทคโนโลยี
เพื�อการ
บรหิาร

โครงสรา้ง
นํ �า

เทคโนโลยี
การจดัการ
นํ �าในเขต

ชุมชน
เมอืง/

เทศบาล

เทคโนโลยี
การบรหิาร
ความเสี�ยง

นํ �าทว่ม
นํ �าแลง้

เชงิโครงสรา้ง
(Engineering)

เชงิการจดัการ
(Management)

เชงิโครงสรา้ง
(Engineering)

เชงิการจดัการ
(Management)

Macro Level
ระดบัประเทศ / กลุม่ลุม่นํ �า

Micro Level
ระดบัทอ้งถิ�น / ชุมชน

ขอ้เท็จจรงิ
การเปลี ยนแปลง+ สถานการณ์+ผลกระทบ

เทคโนโลยี
เตอืนภยั 

การจดัลาํดบัความสาํคญัของเทคโนโลยี

เป้าหมาย

1 2 3 4 5 6 7

กลุม่เทคโนโลยี

วเิคราะหจ์าก 
output/outcome

ผลกระทบสงู
(High Impact)

ผลกระทบตํ�า
(Low Impact)

วเิคราะหจ์าก
ศักยภาพ SWOT

Criteria

แหลง่เงนิทนุ

ในประเทศ ตา่งประเทศ

High
Impact

High
SWOT

High/Low
Impact

Low
SWOT

M
u

lt
i 

C
ri

te
ri

a
P

ri
o

ri
ti

ze
d

Te
ch

n
o

lo
g

y

กระบวนการคดัเลอืก
เทคโนโลยี

20
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เกณฑ ์และการใหค้ะแนน 
ดา้นผลกระทบ และความพรอ้ม

ผลกระทบ (Outputs/Outcomes)

ชมุชนเกษตรไดป้ระโยชนไ์ดท้นัท ี(งา่ย 3 --- ยาก1)

ชมุชนเมอืง/อตุสาหกรรมไดป้ระโยชนไ์ดท้นัท ี(งา่ย 3 ---ยาก1)

สรา้งความมั นคงของรัฐเพื อรับมอืการเปลี ยนแปลงภมูอิากาศ (มาก 3---นอ้ย 1) 

ประโยชนต์อ่ภาคสว่นอื น เชน่ เกษตร พลงังาน (มาก 3 ---นอ้ย 1)

ความพรอ้ม (SWOT Analysis)

S ความพรอ้ม ดา้นความรู ้คน และโครงสรา้งพืAนฐาน (พรอ้ม 3 --- ไมพ่รอ้ม 1)

W ขนาดของเงนิลงทนุ (ถกู 3 --- แพง 1)

O เวลาที ใชจ้นเห็นผลสาํเร็จ (เร็ว 3 --- ชา้ 1)

T การตอ่ตา้นจากภาคสว่นอื นๆ / ความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงาน (นอ้ย 3---มาก 1)

21

22

ผลการคดัเลอืกเทคโนโลยี

ตามลาํดบัความสาํคญั
Technology Needs Assessment

(TNA)
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1.1

1.2

1.3

1.4
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

3.1

3.2.1

3.2.2

3.3.1
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7.2

7.3
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11.00

12.00
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ความพรอ้ม (Readiness assessment)

ค
วา

ม
ส

ํ าค
ญั

(I
m

p
a

ct
 a

ss
es

sm
en

t)
   

   
  

   
  

มาก

มาก

แหลง่เงนิทนุ
ตา่งประเทศ/
รบัเทคโนโลยมีาใช้

การพฒันาในประเทศ

23

1.เทคโนโลยกีารสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูพื�นฐานดา้นทรพัยากรนํ �า 
1.1 โทรมาตรอัตโนมัต ิ(ปรมิาณนํAา นํAาฝน คณุภาพนํAา)
1.2 การสํารวจและจัดทําแผนที นํAา
1.3 การสํารวจระยะไกลและภาพถา่ยจากดาวเทยีม
1.4 แผนที และระบบภมูสิารสนเทศ และขอ้มลูสนับสนุนอื นๆ

2.เทคโนโลยแีบบจาํลองสภาพอากาศและอุทกวทิยา
2.1 การคาดการณส์ภาพอากาศระยะยาว
2.2 การพยากรณส์ภาพอากาศระยะสัAน
2.3 แบบจําลองอทุกวทิยา
2.4 แบบจําลองชลศาสตร์
2.5 แบบจําลองนํAาใตด้นิ

2.6 แบบจําลองคณุภาพนํAา
3.เทคโนโลยกีารบรหิารความเส ี�ยงนํ �าทว่มนํ �าแลง้

3.1 การประเมนิความเสี ยง
3.2 การจัดการความเสี ยง

3.2.1 เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบใชโ้ครงสรา้ง (ฝายยาง/อาคาร)
3.2.2 เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบไมใ่ชโ้ครงสรา้ง

3.3 เทคโนโลยเีพื อจัดการความเสี ยงนํAาแลง้ในภาคสว่นตา่งๆ
3.3.1 มาตรการจัดหาและบรหิารแหลง่นํAาสํารอง (conjunctive use)
3.3.2 เทคโนโลยเีพื อเพิ มประสทิธภิาพการใชนํ้Aา (3R)

4.เทคโนโลยเีพื�อการบรหิารโครงสรา้งนํ �า
4.1 การกําหนดสถานการณนํ์AาทัAง supply และ demand
4.2 การเชื อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํAา pipe/คลอง + แบง่ block/zone
4.3 Optimization (e.g. Dynamic dam/Network  rule curve)+DSS
4.4 ระบบตดิตามและบํารงุรักษา (Monitoring and Maintenance)
4.5 ระบบควบคมุอัตโนมัต ิ(Automisation) + Scada
4.6 การจัดการนํAาเสยี (นํAาเค็ม)

5.การจดัการทรพัยากรนํ �าชุมชน
5.1 รวบรวมและจัดการขอ้มลูของชมุชน (Data management)
5.2 สํารวจและจัดทําแผนที ชมุชน + ผังนํAาชมุชน
5.3 การประเมนิสมดลุนํAาเพื อประเมนิความเสี ยง และวางแผนการผลติ

5.4 วศิวกรรมเพื อเพิ มประสทิธภิาพการจัดการนํAาทอ้งถิ น(Rain Harvest, Wind break)

5.5  การจัดการความรู ้(Knowledge management)
5.6 นํAาเสยีจาก non-point source

6.เทคโนโลยกีารจดัการนํ �าในเขตชุมชนเมอืง/เทศบาล
6.1 การจัดการแหลง่นํAา (Water Supply Management)
6.2 จัดทําผังนํAาในเมอืง
6.3 เทคโนโลยเีพื อเพิ มประสทิธภิาพการใชนํ้Aา
6.4 ระบบสขุาภบิาล (Waste & Sanitation Management)
6.5 ระบบระบายนํAาทว่ม (Flood Management)

7.เทคโนโลยเีตอืนภยั (Early Warning)
7.1 ระบบตรวจจับและตดิตามภัย (Sensor Web: OBS/model)
7.2 เกณฑเ์ตอืนภยั (Criteria) ตามฤด/ูพืAนที /ชนดิภัย
7.3 การสื อสารขณะเกดิภัย (Disaster Communication)

ผลคะแนนลําดบัความสําคญัของเทคโนโลยี

การประเมนิความสําคญัของเทคโนโลยี
“Impact assessment”

(สําหรบัแหลง่เงนิทนุตา่งประเทศ)

การประเมนิความพรอ้ม/ศกัยภาพของประเทศ
“Capacity assessment” 

(สําหรบัการพฒันาในประเทศ)

เทคโนโลยเีพื�อการบรหิารโครงสรา้งนํ �า เทคโนโลยกีารสํารวจและรวบรวมขอ้มลูพื�นฐาน
ดา้นทรพัยากรนํ�า 

1. การเชื อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํAา
2. การจัดการนํAาเค็มจากนํAาทะเลรกุ

1. โทรมาตรอตัโนมตั ิ(ปรมิาณนํAา นํAาฝน คณุภาพนํAา)

เทคโนโลยแีบบจําลองสภาพอากาศและ
อทุกวทิยา

การจดัการทรพัยากรนํ�าชมุชน

3. การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 2. สํารวจและจัดทําแผนที ชมุชน + ผงันํAาชมุชน
3. วศิวกรรมเพื อเพิ มประสทิธภิาพการจัดการนํAาทอ้งถิ น

เทคโนโลยกีารบรหิารความเสี�ยงนํ �าทว่มนํ �าแลง้ เทคโนโลยกีารบรหิารความเสี�ยงนํ �าทว่มนํ �าแลง้
4. เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบ
    ใชโ้ครงสรา้ง (ฝายยาง/อาคาร)

4. เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบไมใ่ช ้
    โครงสรา้ง
5. มาตรการจัดหาและบรหิารแหลง่นํAาสํารอง 

(conjunctive use)
เทคโนโลยเีตอืนภยั เทคโนโลยเีพื�อการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

5. ระบบตรวจจับและตดิตามภัย 6. การกําหนดสถานการณ์นํAาทั Aง supply และ demand
เทคโนโลยกีารจดัการนํ �าในเขตชุมชนเมอืง/

เทศบาล
เทคโนโลยกีารจดัการนํ �าในเขตชุมชนเมอืง/

เทศบาล
6. ระบบระบายนํAาทว่มในเขตชมุชนเมอืง 7. จัดทําผงันํAาในชมุชนเมอืง

ผลของการจดัลําดบัความสําคญัเทคโนโลยเีพื�อการจดัการทรพัยากรนํ �า

24
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นโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการ เทคโนโลยที ี�คดัเลอืก

1. ยทุธศาสตรแ์หง่ชาตวิา่ดว้ย การ
จดัการการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ พ.ศ. 2551-2555 
(คณะกรรมการนโยบายการเปลี ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศแหง่ชาต)ิ

ยุทธศาสตรท์ ี� 1 การสรา้งความสามารถในการปรับตวัเพื อ
รับมอืและลดความลอ่แหลมตอ่ผลกระทบจากสภาพ
ภูมอิากาศ

ยุทธศาสตรท์ ี� 3 การสนับสนุนงานวจิัยและพัฒนาเพื อ
สรา้งความเขา้ใจที ชดัเจนตอ่การเปลี ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ

-การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว
-ระบบตรวจจบัและตดิตามภยั 
-มาตรการการจัดหาและบรหิารแหลง่นํAาสํารอง
-เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบใช ้
โครงสรา้ง 
-เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบไม่ใช ้
โครงสรา้ง
-สํารวจและจัดทําแผนที และผังนํAาชมุชน
-วศิวกรรมเพื อเพิ มประสทิธภิาพการจัดการนํAาทอ้งถิ น 
-ระบบโทรมาตรอตัโนมตัิ

2. ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 11 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ

ยุทธศาสตรท์ ี� 3 การสรา้งความสมดลุและความมั นคงของ
อาหารและพลงังาน

-การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว
-เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบใช ้
โครงสรา้ง 
-มาตรการการจัดหาและบรหิารแหลง่นํAาสํารอง
-วศิวกรรมเพื อเพิ มประสทิธภิาพการจัดการนํAาทอ้งถิ น 

3. รายงานการศกึษากําหนดกรอบ
แนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากร
นํ �าของประเทศไทย  
(สภาผูแ้ทนราษฎร)
     · นโยบายลดความเสี ยงเชงิพืAนที 
     · นโยบายลดความเสี ยงสําหรับทุกพืAนที 

ยุทธศาสตรท์ ี� 1 พัฒนาระบบโครงขา่ยนํAาตอ่เชื อมแหลง่
นํAา-พืAนที ท่วม-พืAนที แลง้ 

ยุทธศาสตรท์ ี� 2 เพิ มปรมิาณนํAาตน้ทุนและความจุเก็บกกั

ยุทธศาสตรท์ ี� 3 สง่เสรมิการจัดการทรัพยากรนํAาชมุชน
และการมสีว่นร่วม

ยุทธศาสตรท์ ี� 5 เพิ มขดีความสามารถในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํAา

-การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า
-เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบใช ้
โครงสรา้ง 
-เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบไม่ใช ้
โครงสรา้ง
-การจัดการทรัพยากรนํAาชมุชน
-สํารวจและจัดทําแผนที และผังนํAาชมุชน
-ระบบโทรมาตรอตัโนมตัิ

4. รายงานการศกึษาปัญหา
วกิฤตการณร์ะดบันํ �าในแมน่ํ �าโขง
ลดตํ�าลง (สภาผูแ้ทนราษฎร)

ยุทธศาสตรก์ารประสานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ : 
เพิ มขดีความสามารถในการบรหิารจัดการทรัพยากรนํAา

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการนํ �าและพลงังาน
ภายในประเทศ: การบรหิารโครงสรา้งบนลํานํAาสาขา, เพิ ม
ปรมิาณนํAาตน้ทุนและความจุเก็บกกั, เพิ มความสามารถาร
แพร่กระจายนํAา, สง่เสรมิการจัดการทรัพยากรนํAาชมุชนและ
การมสีว่นร่วม

-การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า
-ระบบโทรมาตรอตัโนมตัิ
-เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบใช ้
โครงสรา้ง 
-การจัดการทรัพยากรนํAาชมุชน

25

ความสอดคลอ้งของเทคโนโลยทีี�จดัลาํดบั กบันโยบายของชาติ

Technology Action Plan : TAP 

� กรอบการดาํเนนิงาน

� Technology Action Plan
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กรอบการดาํเนนิงาน Technology Action Plan

ผูเ้กี�ยวขอ้ง/มสีว่นไดส้ว่นเสยี

หน่วยงานราชการ
(ระดับบรหิาร ถงึ
ระดับทอ้งถิ น)

หน่วยงานวจัิย และ
สถาบันการศกึษา

เกษตรกร และ
ชมุชน

ภาคเอกชน

27

เป้าหมาย

ทศิทางการจัดการนํAาของประเทศไทย
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เทคโนโลยี
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เตรยีมกระบวนการพฒันา และกระจายเทคโนโลยี

วเิคราะหอ์ุปสรรค

การประเมนิความสําคญัของเทคโนโลยี
“Impact assessment”

(สําหรบัแหลง่เงนิทนุตา่งประเทศ)

การประเมนิความพรอ้ม/ศกัยภาพของประเทศ
“Capacity assessment” 

(สําหรบัการพฒันาในประเทศ)

เทคโนโลยเีพื�อการบรหิารโครงสรา้งนํ �า เทคโนโลยกีารสํารวจและรวบรวมขอ้มลูพื�นฐาน
ดา้นทรพัยากรนํ�า 

1. การเชื อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํAา
2. การจัดการนํAาเค็มจากนํAาทะเลรกุ

1. โทรมาตรอตัโนมตั ิ(ปรมิาณนํAา นํAาฝน คณุภาพนํAา)

เทคโนโลยแีบบจําลองสภาพอากาศและ
อทุกวทิยา

การจดัการทรพัยากรนํ�าชมุชน

3. การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 2. สํารวจและจัดทําแผนที ชมุชน + ผงันํAาชมุชน
3. วศิวกรรมเพื อเพิ มประสทิธภิาพการจัดการนํAาทอ้งถิ น

เทคโนโลยกีารบรหิารความเสี�ยงนํ �าทว่มนํ �าแลง้ เทคโนโลยกีารบรหิารความเสี�ยงนํ �าทว่มนํ �าแลง้
4. เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบ
    ใชโ้ครงสรา้ง (ฝายยาง/อาคาร)

4. เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี ยงแบบไมใ่ช ้
    โครงสรา้ง
5. มาตรการจัดหาและบรหิารแหลง่นํAาสํารอง 

(conjunctive use)
เทคโนโลยเีตอืนภยั เทคโนโลยเีพื�อการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

5. ระบบตรวจจับและตดิตามภัย 6. การกําหนดสถานการณ์นํAาทั Aง supply และ demand
เทคโนโลยกีารจดัการนํ �าในเขตชุมชนเมอืง/

เทศบาล
เทคโนโลยกีารจดัการนํ �าในเขตชุมชนเมอืง/

เทศบาล
6. ระบบระบายนํAาทว่มในเขตชมุชนเมอืง 7. จัดทําผงันํAาในชมุชนเมอืง

ผลของการจดัลําดบัความสําคญัเทคโนโลยเีพื�อการจดัการทรพัยากรนํ �า
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