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นํ�าเป็นของใคร 

การจดัสรรนํ�าเป็นธรรมหรอืไม ่

นํ�าอปุโภค และบรโิภค (กปน) นํ�าอปุโภค และบรโิภค (กปน) 
• ใชน้ํ�าวนัละ 5 MCM 4 เดือนใชน้ํ�า 
นํ�าเพื)อการเกษตร

• ใชน้ํ�า 600 MCM ทํานาไดป้ระมาณ 
@ 7,500 บาท มีรายได ้3,000 ลา้นบาท

นํ�าเป็นของใคร ?

การจดัสรรนํ�าเป็นธรรมหรอืไม ่?

เดือนใชน้ํ�า 600 MCM @ 10 บาท 6,000 ลา้นบาท

ทํานาไดป้ระมาณ 400,000 ไร่
ลา้นบาท



ผลผลิตขา้ว ผลผลิตขา้ว (WWF)

(427 kg/rai)(427 kg/rai)

(718 kg/rai)



ภยัพิบตัิหมายเลข 1 ของสงัคมโลกคือ ของสงัคมโลกคือ “Water crises”



Water stress

Source: World Resources Institute.

Water stress

Human water security (Vorosmarty, et al. 2010





From HFA to Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

Priority 1 : Governance and policy 
Priority 2 : Risk identification and Early Warning 
Priority 3 : Use knowledge, innovation and education 
Priority 4 : Reducing the underlying risk factors 

Priority 5 : Strengthen disaster preparedness 
for effective  response 

Priority Priority 
Priority 
disaster risk 
Priority 

Priority 
response, and 
and reconstruction 

SNAP(Strategic National Action Plan on 
Disaster Risk Reduction   (2010-2019) 

National Disaster Prevention and 
Mitigation Plan (2010-2014) 

Disaster Prevention and Mitigation Act  (2007) 

DDPM

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

Priority 1 : Understanding disaster risk 

Bangkok Declaration 

Priority 1 : Understanding disaster risk 
Priority 2 : Strengthening disaster risk governance to manage 
disaster risk 
Priority 3 : Investing in disaster risk reduction for resilience 

Priority 4 : Enhancing disaster preparedness for effective 
response, and to building back better in recovery, rehabilitation 
and reconstruction 

National Disaster Prevention and 
Mitigation Plan (2015) 



National Disaster Prevention and 
Plan (

ยทุธศาสตร์
• ม ุง่เนน้การลดความเสี)ยงจากสาธารณภยั• ม ุง่เนน้การลดความเสี)ยงจากสาธารณภยั
• การบรูณาการการจดัการในภาวะฉกุเฉิน
• การเพิ)มประสิทธิภาพการฟื� นฟอูยา่งยั)งยนื
• การสง่เสรมิความรว่มมือระหว่างประเทศในการ
จดัการความเสี)ยงจากสาธารณภยั

National Disaster Prevention and Mitigation 
(2015) 

ยทุธศาสตร์
ม ุง่เนน้การลดความเสี)ยงจากสาธารณภยัม ุง่เนน้การลดความเสี)ยงจากสาธารณภยั

การการจดัการในภาวะฉกุเฉิน
การเพิ)มประสิทธิภาพการฟื� นฟอูยา่งยั)งยนื
การสง่เสรมิความรว่มมือระหว่างประเทศในการ

จดัการความเสี)ยงจากสาธารณภยั



DriverClimate Change Driver Energy





Projection of GHGsProjection of GHGs



พลงังาน กบั

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

“ If humanity wishes to preserve a planet similar to that on 
which civilization developed and to which life on Earth is 
adapted,  ongoing climate change suggest that CO
to be reduced from its current 385 
ppm, but likely less than that.  An initial 
may be achievable by phasing out coal use except where COการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศmay be achievable by phasing out coal use except where CO
is captured and adopting agricultural and forestry practices 
that sequester carbon. If the present overshoot of this target 
CO2 is not brief, there is a possibility of seeding irreversible 
catastrophic effects.”

NASA/Goddard Institute for Space Studies

พลงังาน กบั

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

“ If humanity wishes to preserve a planet similar to that on 
which civilization developed and to which life on Earth is 
adapted,  ongoing climate change suggest that CO2 will need 

385 ppm to at most 350 
, but likely less than that.  An initial 350 ppm CO2 target 

may be achievable by phasing out coal use except where CO2 การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศmay be achievable by phasing out coal use except where CO2 
is captured and adopting agricultural and forestry practices 
that sequester carbon. If the present overshoot of this target 

is not brief, there is a possibility of seeding irreversible 

NASA/Goddard Institute for Space Studies





พลงังาน กบั

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

1100 GtC 500 GtC

กรณีศึกษาการลดผลกระทบ 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
430 Gt 550 Gt

พลงังาน กบั

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

GtC 520 Gt

กรณีศึกษาการลดผลกระทบ (NASA, IPCC)

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ







วงกลมของความเปราะบางต่อ วงกลมของความเปราะบางต่อ CC



คณะกรรมการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ
การกระจายอณุหภมูินํ�าทะเล และปรมิาณนํ�าไหลลงเขื)อน 

2553

25542551

2550

10,109

8,377

25552552 8,789

คณะกรรมการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ
การกระจายอณุหภมูินํ�าทะเล และปรมิาณนํ�าไหลลงเขื)อน (JAMSTEC)

2556

2557

7,051

6,33119,850

10,243

7,448 2558 ?



บรษิทัท่านมีความเสี)ยงต่อ 

1
CC มีความสาํคญั
ต่อธรุกิจท่านหรอืไม่

ทรพัยส์ิน การผลิต การบํารงุรกัษา
วตัถดุิบ การจดัซื�อ การจา้งงาน 
ธรุกิจนํ�า พลงังาน การขนสง่ การบรกิาร

2
ปัจจบุนัมีภยัคกุคาม

ภยัคกุคามอาจสง่ผลกระทบN
ปัจจบุนัมีภยัคกุคาม
ต่อธรุกิจท่านหรอืไม่

3
การตดัสินใจผิดพลาดสง่ผลกระทบรนุแรง

ภยัคกุคามอาจสง่ผลกระทบ
ระยะยาว 

Risk 1 บรหิารความเสี)ยง

N

Y

Y

บรษิทัท่านมีความเสี)ยงต่อ CC ในระดบัใด

ทรพัยส์ิน การผลิต การบํารงุรกัษา
วตัถดุิบ การจดัซื�อ การจา้งงาน 
ธรุกิจนํ�า พลงังาน การขนสง่ การบรกิาร

ภยัคกุคามอาจสง่ผลกระทบ

Risk 3

CC

N

การตดัสินใจผิดพลาดสง่ผลกระทบรนุแรง

ภยัคกุคามอาจสง่ผลกระทบ
ระยะยาว 

CC
ไมใ่ช่เรื)องสาํคญั 

Risk 2

บรหิารความเสี)ยง เผา้ระวงั ติดตาม

Y N

N



กาํหนดความเสี�ยง CC 
เป็นความเสี�ยงทางธรุกจิ

พิจารณา CC ในทกุ

กระบวนการทาํงาน

• กาํหนด และประเมนิ 

  ความเสี�ยง 

• พิจารณา มาตรการ

การบรหิารความเสี)ยง

การสรา้งความ

ตระหนกัในความเสี�ยง

• พิจารณา มาตรการ

  ป้องกนั ลดผลกระทบ

  และ การปรับตวั

การประเมนิความเสี�ยง

กาํหนด และประเมนิ 

ความเสี�ยง CC 
พิจารณา มาตรการ • กาํหนดกลยทุธใ์น

การบรหิารความเสี)ยง

พิจารณา มาตรการ

ป้องกนั ลดผลกระทบ

และ การปรับตวั

การประเมนิความเสี�ยง

• กาํหนดกลยทุธใ์น

  การปรบัตวั

• กาํหนดแผนปฏิบตักิาร

• ตดิตามประเมนิผล

การบริหารความเสี�ยง
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ปรมิาณนํ�าตน้ทนุ และการระบายนํ�า 
ปี 2555 
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เฉลี�ย ปริมาณนํ�าไหลเขา้

ปี 2554 ปี 2555ปี 2553

ปรมิาณนํ�าตน้ทนุ และการระบายนํ�า (กฟผ) มากที)สดุในปี 2555
2555 มีการระบายนํ ากว่า 14,000 ล้าน ลบ.เมตร

20

ปี 25562555 ปี 2557 ปี 2558

10

15

20



การคาดการณป์รมิาณฝน และปรมิาณนํ�าไหลลงเขื)อนฯลว่งหนา้
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ปริมาณฝนรายเดือน (mm) เขื�อนภมูิพล

คาดการณ์ ขอ้มูลวดั ขอ้มูลเฉลี�ยคาดการณ์ ขอ้มูลวดั ขอ้มูลเฉลี�ย
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การคาดการณป์รมิาณฝน และปรมิาณนํ�าไหลลงเขื)อนฯลว่งหนา้
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คาดการณ์ ขอ้มูลวดั ขอ้มูลเฉลี�ยคาดการณ์ ขอ้มูลวดั ขอ้มูลเฉลี�ย

8 9

(MCM) เขื�อนภมูิพล
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ปริมาณนํ าไหลลงเขื�อน (MCM) เขื�อนสิริกิติ#



15

20

25

30

สถานภาพปรมิาณนํ�า และความเค็มในล ุม่เจา้พระยา

ลา้
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.เม
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เขื�อนภูมพิล และเขื�อนสริิกติิ#
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ปรมิาณนํ�าใชพ้ื�นที)ต่างๆ

พื�นที)ล ุม่เจา้พระยาตอนบน 1.4 ลา้นไร่
มีการใชน้ํ�าวนัละประมาณ 15.6 ลา้น ลบ.เมตร

ปรมิาณนํ�าใชพ้ื�นที)ต่างๆ(กรมชลประทาน)

พื�นที)ล ุม่เจา้พระยาตอนลา่ง 2.6 ลา้นไร่
มีการใชน้ํ�าวนัละประมาณ 12.4 ลา้น ลบ.เมตร



คณะกรรมการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติปรมิาณไหลเขา้อ่างฯ
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คณะกรรมการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติปรมิาณไหลเขา้อ่างฯสะสม
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การคาดการณป์รมิาณนํ�าไหลลงเขื)อนฯ
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ปรมิาณนํ�าใชก้ารปีวิกฤตภยัแลง้
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• Global model
• Horizontal 
Resolution: 200-300 km 

Driving

Downscaling

Resolution: 200-300 km 

Local model 
Horizontal
Resolution: 20-200 m

Regional model
Horizontal
Resolution: 50 km

Driving

Downscaling

Resolution: 50 km

Driving
Mesoscale model 
Horizontal
Resolution: 2.5-10 km

D
riving



How does CMIP5 projections compare with CMIP

Global  Surface Temperature change distribution by 

minus 1981-2000 (Knutti et al. 2008)

Global warming is a robust projection also regionally

projections compare with CMIP3? 

Global  Surface Temperature change distribution by 2081-2100  

Global warming is a robust projection also regionally



How does CMIP5 projections compare with CMIP

Global precipitation change distribution by 

1981-2000 (Knutti et al. 2008)

Precipitation changes are less robust regionally

Subtropical drying

robust

projections compare with CMIP3? 

Global precipitation change distribution by 2081-2100 minus 

Precipitation changes are less robust regionally



Relative operating characteristic score (ROCS, APCC)

Low skill score for precipitation !

Relative operating characteristic score (ROCS, APCC)

Low skill score for precipitation !



Seasonal climate outlook Seasonal climate outlook Seasonal climate outlook Seasonal climate outlook 

What GCMs are most suitable ?

Seasonal climate outlook Seasonal climate outlook Seasonal climate outlook Seasonal climate outlook 2015 2015 2015 2015 

What GCMs are most suitable ?



การคาดการณป์รมิาณฝนลว่งหนา้ (ศนูยก์ารเปลี)ยนแปลงภมูิอากาศ และภยัพิบตัิ ม

NakhonSawanNakhonSawan

ศนูยก์ารเปลี)ยนแปลงภมูิอากาศ และภยัพิบตัิ ม.รงัสิต)



การคาดการณฝ์นตั�งแต่ สิงหาคม

สิงหาคม

ตลุาคม

การคาดการณฝ์นตั�งแต่ สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 (APCC)

กนัยายน

พฤศจิกายน



การคาดการณป์รมิาณฝนลว่งหนา้เดือน สิงหาคม 

10-08-58-23-08-5810-08-58-23-08-58

23-08-58-05-09-58

การคาดการณป์รมิาณฝนลว่งหนา้เดือน สิงหาคม (TCC, NCEP)

15-05-58-28-05-58



การคาดการณฝ์นตั�งแต่ สิงหาคม
สิงหาคม

ตลุาคม

การคาดการณฝ์นตั�งแต่ สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 (TCC)
กนัยายน

สค-ตค



นํ�าตน้ทนุปี 59 

ทางออก ปรมิาณนํ�าจดัสรรฤดแูลง้ 
(ปี เอลนีโญ 2530,2534,2535

(ณ วนัที) 1 พย 2558) 2,100

Worst case

ความตอ้งการ 
(งดนาปรงั)

นํ�าตน้ทนุชว่ยนาปี 59 
(ณ วนัที) 1 พค 2559) 

620

ทางออก ปรมิาณนํ�าจดัสรรฤดแูลง้ 2559
2535,2536,2540,2541,2552) 

อปุโภค บรโิภค (ลดลง25%)

6,100

Worst case Best case

อปุโภค บรโิภค (ลดลง25%)
880

รกัษาระบบนิเวศน ์ 600
1,480

4,620



ปรมิาณนํ�าจดัสรรฤดแูลง้ 

ปีเฉลี�ย

ปริมาณนํ-า มาตรการ
ปริมาณนํ-าจดัสรร

ปริมาณนํ-าตน้ทนุ 1 พย.

1) อปุโภค บริโภค
1.1) กทม และปริมณฑล 900

9,288

2) รกัษาระบบนเิวศน์

1.1) กทม และปริมณฑล
1.2) ชมุชนเจา้พระยาตอนบน
1.3) ชมุชนเจา้พระยาตอนลา่ง

3) การเกษตร

4) อื�นๆ (เดนิเรือ อตุสาหกรรม)

600

4,500

500

900

180
90

ควบคมุนาปรงั 

รวม 6,770

ปรมิาณนํ�าจดัสรรฤดแูลง้ 2559 

มาตรการ

ปี 2559

ปริมาณนํ-า

675

2,100-6,100

ลดการใชน้ํ-าลง 25%

2,600-4,500

มาตรการ

ฐานคิดปี ELNino อดีต
ฐานคิดปี ELNino 2557

675

600

ควบคมุนาปรงั 3 ลา้นไร่ -

-

งดนาปรงั

งดเดินเรือ ใชน้ํ-าใตด้ิน

70
135

1,480

ลดการปลอ่ยนํ-าเสีย



พื�นที)เฝ้าระวงัการเกิดพาย ุพื�นที)เฝ้าระวงัการเกิดพาย ุ

120120EE

แปซิฟิกตะวนัตก แปซิฟิกตะวนัตก 

((3131))
ทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้

((1212))

พื�นที)เฝ้าระวงัการเกิดพาย ุพื�นที)เฝ้าระวงัการเกิดพาย ุ

86%
14%

2-4%



จดุกาํเนิด และเสน้ทางพาย ุ

ลานิญญา

เอลนิญโญ

จดุกาํเนิด และเสน้ทางพาย ุ

เอลนิญโญ

ลานิญญา



สถานการณ ์สถานการณ ์El Nino



มหาอทุกภยั มหาอทุกภยั มหาอทุกภยั 2554มหาอทุกภยั 2554



พฤติกรรมนํ�าหลากพฤติกรรมนํ�าหลาก



Missed management ?Missed management ?
Confused flood information ?

นวนครเอาอยู่ 100 %

Missed management ?Missed management ?
Confused flood information ?



Monthly mean precipitationMonthly mean precipitation



RESULTS: GCM FU (CCDC, Rangsit U., 

More extreme rainfall !More extreme rainfall !

RESULTS: GCM FU (CCDC, Rangsit U., 2014)

More extreme rainfall !More extreme rainfall !



Climate Change Impact and Adaptation Study 
for 

การประชุมสมัมนาผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง
(Stakeholder Meeting)

โครงการ

Bangkok in the futurefor 
Bangkok Metropolitan Region

Bangkok in the future
Climate Change Impact and Adaptation Study 

for 

การประชุมสมัมนาผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง
(Stakeholder Meeting)

โครงการ

Bangkok in the future? for 
Bangkok Metropolitan Region

Bangkok in the future? 



Main driversMain drivers



Flood map with CC impact

อยธุยา  

ปทมุธาน ี 

นนทบรุี  

กทม  

Present-day flood

Flood map with CC impact

อยธุยา  

ปทมุธาน ี 

นนทบรุี  

2050 flood

นนทบรุี  

กทม  



ระดบันํ-าทว่มระดบันํ-าทว่ม



สภาพนํ-าทว่ม สภาพนํ-าทว่ม 2554



คณะรฐัมนตรี

DRM + CCA

คณะกรรมการทรพัยากรนํ�าแห่งชาติคณะกรรมการป้องกนัฯ

คณะรฐัมนตรี

คณะกรรมการฯที)เกี)ยวขอ้ง

ระดบั และมาตรการ

คณะกรรมการทรพัยากรนํ�าแห่งชาติ

ระดบั และมาตรการ

ระดบั 1  แจง้ขา่วสาร ขอ้มลู (Alert)
ระดบั 2 เตอืนภยั (Warning, Reduction)
ระดบั 3 จาํกดัการใชน้ํ-า (Restriction)
ระดบั 4 ภาวะฉกุเฉิน (Emergency)



มาตรการเรง่ด่วน

• กาํหนดเพดานการปลอ่ยนํ-า
• ลดพื-นที�ทาํนาปี (? ลา้นไร่)
• ปรบัเปลี�ยนรอบการเพาะปลกู
ปลกูพืชใชน้ํ-านอ้ย พืชอายสุั-น สรา้งตลาด
• ปลอ่ยที�นาวา่งเปลา่จนหมดฤดู• ปลอ่ยที�นาวา่งเปลา่จนหมดฤดู
• ใชน้ํ-าใตด้นิสาํหรบัพื-นที�มศีกัยภาพ
• ฝนเทียม
• ลดการปลอ่ยนํ-าเสีย
• มาตรการปันสว่นนํ-า

มาตรการเรง่ด่วน

• การจดัหางาน การจา้งงาน
• การแจกจา่ยแทงคน์ํ-า การจา่ยนํ-า
• การแจกจา่ยเสบียง ปุ๋ย อาหารสตัว์
• เงนิชว่ยเหลือ• เงนิชว่ยเหลือ
• การประกนัภยัพืชผล
• การใหเ้งนิก ูด้อกเบี-ยตํ�า ลดภาระหนี-
• การลดหยอ่นคา่ใชจ้า่ย (คา่ไฟ คา่นํ-า….)



การลดความสญูเสีย

การปรบัปรงุพืชทนแลง้และทนเค็ม

การปรบัปรงุประสิทธิภาพการใชน้ํ-า ภาคสว่นตา่งๆ

การลงทนุดา้นเทคโนโลยีประหยดันํ-า
Reuse & Recycle

มาตรการดา้น

ความตอ้งการ

มาตรการระยะยาว

    ผลกระทบทางสงัคม และเศรษฐกิจ

การประเมินผลกระทบตอ่สงัคมภาคสว่นตา่งๆ

การเพิ�มศกัยภาพในการจดัการดา้นกองทนุ

ชว่ยเหลือ

การพฒันาระบบประกนัภยัพืชผล

การสรา้งตลาด Green market, Food mile

การอบรมสรา้งอาชพีทดแทน

    ผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้ม

การประเมินผล EIA 

การรกัษาระบบนเิวศ

การเพิ�มศกัยภาพแหลง่นํ-าบนดนิ ใตด้นิ

ความตอ้งการ

มาตรการดา้น

การลดผลกระทบ

การพฒันาฟื- นฟูแหลง่นํ-า (กระจายความเสี�ยง)

การปรบัปรงุประสิทธิภาพการสง่นํ-า

การบริหารความสี�ยงดา้นปริมาณนํ-า

การลดความสญูเสียการสง่นํ-า

การลงทนุดา้นการตดิตามสภาพอากาศ

มาตรการดา้น

การจดัหา

มาตรการระยะยาว

      ผลกระทบทางการเกษตร

การจดัโซนนงิภาคการเกษตร

การปลกูพืชเชงิผสม

การปรบัเปลี�ยนรอบการเพราะปลกู

การปรบัปรงุสภาพดนิ

การประกนัภยัพืชผล

การชดเชยความเสียหาย

ผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้ม

EIA และการแกไ้ข

การรกัษาระบบนเิวศ

การเพิ�มศกัยภาพแหลง่นํ-าบนดนิ ใตด้นิ

การจดัหา

มาตรการดา้น

การลดผลกระทบ



บทสรปุ

• มีการระบายนํ�าตน้ทนุมากเกินความจําเป็นโดยไม่
คํานึงถึงผลกระทบในอนาคต
• มีการระบายนํ�ามากกว่าแผนเกือบทกุปี  มีการระบายนํ�ามากกว่าแผนเกือบทกุปี 
   ทําใหก้ารบรหิารอ่างเก็บนํ�าอย ูใ่ต ้
   (ภาวะเปราะบาง)
• การคาดการณฝ์นเดือนพฤษภาคมคลาดเคลื)อนทําให้
ตอ้งระบายนํ�ามากกว่าปกติ

บทสรปุ

มีการระบายนํ�าตน้ทนุมากเกินความจําเป็นโดยไม่
คํานึงถึงผลกระทบในอนาคต

มีการระบายนํ�ามากกว่าแผนเกือบทกุปี 
LRC 3 

มีการระบายนํ�ามากกว่าแผนเกือบทกุปี 
ทําใหก้ารบรหิารอ่างเก็บนํ�าอย ูใ่ต ้LRC 3 ปีติดด่อกนั

การคาดการณฝ์นเดือนพฤษภาคมคลาดเคลื)อนทําให้



บทสรปุ 

• ปรมิาณนํ�าเขา้เขื)อนนอ้ยกว่าปกติอยา่งมีนยัสาํคญั
• มีการใชน้ํ�าไมเ่หมาะสมกบัพื�นที)เพาะปลกู 
มากกว่าตอนลา่ง) เนื)องจากเกิดการแยง่นํ�า จากความ
กงัวลนํ�าจะขาดแคลน 
• การตดัสินใจเชิงนโยบายขาดขอ้มลูเชิงลึก 

บทสรปุ (ต่อ)

ปรมิาณนํ�าเขา้เขื)อนนอ้ยกว่าปกติอยา่งมีนยัสาํคญั
มีการใชน้ํ�าไมเ่หมาะสมกบัพื�นที)เพาะปลกู (ตอนบน

เนื)องจากเกิดการแยง่นํ�า จากความ

การตดัสินใจเชิงนโยบายขาดขอ้มลูเชิงลึก 



ทางออก

• เห็นควรใหจ้ดัตั�ง Drought Task Force 
วิเคราะหข์อ้มลูนําเสนอการตดัสินใจเชิงนโยบายของรฐับาล 
• ตั�งเป้าหมายการบรหิารอ่างเก็บนํ�าเขา้ส ูภ่าวะปกติในช่วง
ฤดฝูน 2559ฤดฝูน 2559
• กาํหนดเพดานการระบายนํ�าช่วงฤดฝูน และฤดแูลง้ปี 
• จํากดัพื�นที)เพาะปลกูนาปี 2558 
พื�นที)เสียหาย
•  ควบคมุ ดแูลไมใ่หเ้กิดการแยง่นํ�า

ทางออก

Drought Task Force เพื)อกลั)นกรอง และ
วิเคราะหข์อ้มลูนําเสนอการตดัสินใจเชิงนโยบายของรฐับาล 

ตั�งเป้าหมายการบรหิารอ่างเก็บนํ�าเขา้ส ูภ่าวะปกติในช่วง

กาํหนดเพดานการระบายนํ�าช่วงฤดฝูน และฤดแูลง้ปี 2559  
2558 ไมเ่กิน 2 ลา้นไร ่เยยีวยา

ควบคมุ ดแูลไมใ่หเ้กิดการแยง่นํ�า



ทางออก 

• สาํหรบัผ ูท้ี)ยงัไมป่ลกูตอ้งบรหิารความเสี)ยงดว้ยตวัเอง
ตน้ทนุให ้แต่จะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยมาตรการที)เหมาะสม

• งดการทํานาปรงัปี 2559 โดยรฐับาลเขา้ช่วยเหลือ เยยีวยาอาชีพ
• ประกาศระดบัการประหยดันํ�าเป็นระดบั • ประกาศระดบัการประหยดันํ�าเป็นระดบั 
• การจดัการนํ�าตอ้งม ุง่เนน้ไปยงัการปรบัตวัของผ ูใ้ชน้ํ�า
• ความเป็นธรรมในการจดัสรรนํ�า ตอ้งมีกองทนุนํ�า
• การเพิ)มปรมิาณนํ�าตน้ทนุตอ้งคํานึงถึง 
• การบรหิารความเสี)ยงมีความสาํคญั และจําเป็นต่อการตดัสินใจ

ทางออก (ต่อ)

สาํหรบัผ ูท้ี)ยงัไมป่ลกูตอ้งบรหิารความเสี)ยงดว้ยตวัเอง (โดยรฐับาลไม่มีนํ�า    

ตน้ทนุให ้แต่จะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยมาตรการที)เหมาะสม)

โดยรฐับาลเขา้ช่วยเหลือ เยยีวยาอาชีพ
ประกาศระดบัการประหยดันํ�าเป็นระดบั 3 (จํากดัการใชน้ํ�า)ประกาศระดบัการประหยดันํ�าเป็นระดบั 3 (จํากดัการใชน้ํ�า)
การจดัการนํ�าตอ้งม ุง่เนน้ไปยงัการปรบัตวัของผ ูใ้ชน้ํ�า
ความเป็นธรรมในการจดัสรรนํ�า ตอ้งมีกองทนุนํ�า
การเพิ)มปรมิาณนํ�าตน้ทนุตอ้งคํานึงถึง CC
การบรหิารความเสี)ยงมีความสาํคญั และจําเป็นต่อการตดัสินใจ



การปันสว่นนํ�า (

1 kg ขา้วสารใชน้ํ�าเท่ากบัการผลิตเสื�อยดื 

(Water rationing) 

ลดแรงดนันํ ากลางคืน

จาํกัดการใช้นํ ารายใหญ่จาํกัดการใช้นํ ารายใหญ่

หยุด และหมุนเวียนการจ่ายนํ า

ขา้วสารใชน้ํ�าเท่ากบัการผลิตเสื�อยดื 1 ตวั (3,000 ลิตร) 



Response (R
•
•
•

Recovery(R2)

• การบรูณะซอ่มแซม
• การประเมินความเสียหาย
• การเยียวยา สร้างอาชีพ

PM 

DPMGovernor 

Disaster Mang

Prevention & Mitigation (P1)

• การประเมินความเสี!ยง (ความ
  รุนแรง ความลอ่แหลม)
• การวางแผนการใช้ที!ดิน
• มาตรการใช้ (ไมใ่ช้)สิ!งก่อสร้าง

Preparedness (

•
•
•

Response (R1)
• การอพยพหนีภยั
• การค้นหา และช่วยชีวิต
• การช่วยเหลือเบื +องต้น

Disasters

 

DPM
Dept. & Private & NGOs 

Mang. cycle

Preparedness (P2)

• ระบบเตือนภยัลว่งหน้า
• แผนการอพยพหนีภยั
• แผนการจดัการในภาวะฉกุเฉิน

Disasters



P1 : Prevention & Mitigation
การเตรยีมการป้องกนั และลดผลกระทบ

• การสรา้งอ่างเก็บนํ-า คนักั-นนํ-า

เป้าหมาย : การลดผลกระทบจากภยัพิบตัิ

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลากภยัพิบตัิ

มาตรการ • การสรา้งอ่างเก็บนํ-า คนักั-นนํ-า

   แกม้ลิง ทางผนันํ-า การขดุลอก

• การสรา้งเขื�อนดกัขยะ

• การวางแผนการใชท้ี�ดนิ

• การวิเคราะหค์วามเปราะบาง

• การดแูลดา้นสขุพลานามยั

มาตรการ

: Prevention & Mitigation
การเตรยีมการป้องกนั และลดผลกระทบ

• การพฒันามาตรฐาน

การลดผลกระทบจากภยัพิบตัิ

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลาก แผน่ดนิไหว สนึามิ

• การพฒันามาตรฐาน

   การออกแบบอาคาร

• การสรา้งเขื�อนกั-นคลื�น

• การเสริมความแข็งแรงอาคารเกา่

• การวางแผนการใชท้ี�ดนิ

• การพฒันาชมุชนเขม้แข็ง

• การพฒันาพื-นที�กนัชน



P2 : Preparedness 
การเตรยีมความพรอ้มรบัภยั

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลากภยัพิบตัิ

• ระบบการเฝ้าระวงั เตอืนภยั

• แผนที�แสดงระดบัความรนุแรง

• การตระเตรียมสาํรองอาหาร และเวชภณัฑ์

มาตรการ

เป้าหมาย : การวางแผนการตอบโต้

• การตระเตรียมสาํรองอาหาร และเวชภณัฑ์

• การใหอ้งคค์วามรูก้บัสาธารณะชน

• แผนการเตรียมความพรอ้ม

• แผนการอพยพหนภียั

• การเตรียมการดา้นเครื�องมอื อปุกรณ์

• การซักซอ้มแผนอพยพ

• การเตรียมการดา้นบคุลากร และ

   การตดิตอ่ประสานงาน

: Preparedness 
การเตรยีมความพรอ้มรบัภยั

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลาก

การตระเตรียมสาํรองอาหาร และเวชภณัฑ์

แผน่ดนิไหว สนึามิ

การวางแผนการตอบโต้

การตระเตรียมสาํรองอาหาร และเวชภณัฑ์

การใหอ้งคค์วามรูก้บัสาธารณะชน

การเตรียมการดา้นเครื�องมอื อปุกรณ์

การเตรียมการดา้นบคุลากร และ



R1 : Response 

ตอบโต้

• การคน้หา และชว่ยชวีิต 

•

เป้าหมาย : ความพยายามในการลดผลกระทบ

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลากภยัพิบตัิ

มาตรการ
• การคน้หา และชว่ยชวีิต 

• การบรรเทาภยัฉกุเฉิน

• การจดัหารถสง่ผูป้่วยฉกุเฉิน

• การกอ่สรา้งอาคารอพยพชั �วคราว

• การซ่อมแซมขั-นตน้สาธารณปูโภค

• การปฐมพยาบาลขั-นตน้

• การตดิตามผลกระทบจากภยัพิบตัลิาํดบัที� 

Main humanitarian action !

มาตรการ

: Response การ
ตอบโต้

การคน้หา และชว่ยชวีิต 

ความพยายามในการลดผลกระทบ

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลาก แผน่ดนิไหว สนึามิ

การคน้หา และชว่ยชวีิต 

การบรรเทาภยัฉกุเฉิน

การจดัหารถสง่ผูป้่วยฉกุเฉิน

การกอ่สรา้งอาคารอพยพชั �วคราว

การซ่อมแซมขั-นตน้สาธารณปูโภค

การปฐมพยาบาลขั-นตน้

การตดิตามผลกระทบจากภยัพิบตัลิาํดบัที� 2

Main humanitarian action !



R2 : Recovery 
การฟื� นฟบูรูณะ ซ่อมแซม

• การกอ่สรา้งอาคารที�พกัชั �วคราว

เป้าหมาย : การฟื� นฟชูมุชนใหก้ลบัส ูส่ภาพปกติ

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลากภยัพิบตัิ

มาตรการ • การกอ่สรา้งอาคารที�พกัชั �วคราว

• การดแูลดา้นสขุพลานามยั 

• การใหอ้งคค์วามรูด้า้นสขุภาพ และความปลอดภยั

• การซ่อมแซมสาธารณปูโภคที�เสียหาย

• การใหค้าํปรึกษาดา้นอาชพี ความเป็นอยู่

• การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ์

• การประเมนิความเสียหาย บทเรียน และขอ้เท็จจริง

Main humanitarian action !

มาตรการ

: Recovery 
การฟื� นฟบูรูณะ ซ่อมแซม

การกอ่สรา้งอาคารที�พกัชั �วคราว

การฟื� นฟชูมุชนใหก้ลบัส ูส่ภาพปกติ

นํ-าทว่ม นํ-าป่าไหลหลาก แผน่ดนิไหว สนึามิ

การกอ่สรา้งอาคารที�พกัชั �วคราว

การดแูลดา้นสขุพลานามยั 

การใหอ้งคค์วามรูด้า้นสขุภาพ และความปลอดภยั

การซ่อมแซมสาธารณปูโภคที�เสียหาย

การใหค้าํปรึกษาดา้นอาชพี ความเป็นอยู่

การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ์

การประเมนิความเสียหาย บทเรียน และขอ้เท็จจริง

Main humanitarian action !


