
“การพัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน�้าเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน�้า
เพ่ือปรับสมดุลด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์”

ความม่ันคง
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฿
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19
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  แผนแม่บทฯ ประเดน็ (19) การบรหิารจดัการน�า้ทัง้ระบบ การบรหิารจัดการน�า้ทัง้ระบบมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ปรับสมดลุการบรหิารจดัการน�า้ ในการอปุโภคบรโิภค เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และพฒันาระบบบรหิารจดัการ
น�า้ทัง้ระบบ รวมทัง้การพฒันาการจดัการลุม่น�า้ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงด้านน�า้ของประเทศโดยม ี 3 เป้าหมาย 
ระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น  
ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า และ (3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

190001

190002

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

(1) ความม่ันคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น พิจารณาจากการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าของประเทศโดย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ข้อมูลฉลับล่าสุดในปี 2559 ซ่ึงผลจากการวัดระดับความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ  
มีเกณฑ์การวัดระดับจาก 1 ถึง 5 โดยประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 2 เป็นระดับที่มีการด�าเนินการด้านความมั่นคง 
บางส่วน จากข้อมูลพบว่าคงท่ีจากรอบส�ารวจก่อนหน้าในปี 2556 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจาก
คะแนน พบว่าคะแนนเพิ่มข้ึนจาก 47.9 คะแนน เป็น 54.4 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมั่นคง 
ด้านน�้าเพิ่มขึ้น และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ 60 คะแนน ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า  พิจารณา
จากผลิตภาพจากการใช้น�้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าข้อมูล สามารถเทียบเคียงข้อมูลได้จาก
รายงานผลิตภาพน�้าภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 2562 ข้อมูลล่าสุดที่จัดท�าโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผลิตภาพจากการใช้น�้าของประเทศไทยต่อน�้า 1 ลบ.ม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เท่ากบั 3.59 ดอลล่าร์สหรฐั เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยูใ่นอันดับท่ี 6 เป็นรองเพียง 5 ประเทศ  
(1) สิงคโปร์ (2) บรูไน (3) มาเลเซีย  (4) อินโดนีเซีย (5) ฟิลิปปินส์ และจัดอยู่ในล�าลับที่ 132 ในระดับโลก 
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 190003 ปี 2562
ปี 2563

(3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี พิจารณาจาก
ดัชนีสัดส่วนของแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล�้าผิดกฎหมาย โดยสามารถเทียบเคียงสถานการณ์
จากข้อมูล จ�านวนพื้นท่ีชุ่มน�้าท่ีมีความส�าคัญระดับระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) จัดท�าโดยส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับ
ระหว่างประเทศ มีจ�านวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ในปี 2563 ได้มีการขึ้นทะเบียนแม่น�้าสงครามตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มี
ความส�าคญัระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) อย่างเป็นทางการท�าให้พืน้ทีชุ่ม่น�า้แม่น�า้สงครามตอนล่าง เป็นแรมซาร์ไซต์ 
ล�าดับที่ 2,420 ของโลก และเป็นล�าดับท่ี 15 ของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่ามีแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของเป้าหมายระดับประเด็น ทั้ง 3 เป้าหมายแล้วแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 
ยังคงมีความท้าทายอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่ก�าหนดไว้ ความท้าทายที่ส�าคัญใน 
การขับเคลื่อนการบริการจัดการน�้าทั้งระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การรับมือ 
ต่อความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อันเนื่องมาจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพิ่มมากข้ึน (2) การฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน�้าท่ีถูกท�าลายจากพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ (3) การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ อาทิ ปริมาณความต้องการการใช้น�้าในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า แหล่งน�้าที่ได้รับการฟื้นฟู รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 

รหัส เป้าหมายแผนย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

190101

190103

190102

ระดับความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน 

ปี พ.ศ. 2565 ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 80 คะแนน

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพ่ิมข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3

2562

2562

2562

2563

2563

2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล  Sustainable Development Report 2020 ในปี 2563 

ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการน�้าดื่มรูปแบบต่าง ๆ เพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ 98.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 99.9 ในปี 2563 ซึ่งมีค่าสถานการณ์

บรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Effectiveness 

Index) วัดจากคุณภาพในการบริหารของภาครัฐในจากหลากหลายมิติ และมีการ

ก�าหนดค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง -2.5 ถึง 2.5 โดยในปี 2562 ประเทศไทยมี

คะแนนอยู่ที่ 0.36 เป็นอันดับที่ 62 จาก 193 ประเทศ โดยอันดับของประเทศไทย 

แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 และ 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 60 ส่วนคะแนน  

ซึง่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มกีารเปลีย่นแปลง อยูท่ี่ระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลจากผลการประเมินในรายงาน Asian Water Development 

Outlook ฉบับล่าสุด (ปี 2016) ประเทศไทยมีดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่

ระดับ 2 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายง  อยู่ที่ระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 19

559



รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

190201

190202

190203

ระดับความม่ันคงด้านน�้าในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565 ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ในระดับ 1.5

ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565 ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 4.2

ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565

ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปี 2559 

2562

2562

2562

2563

2563

2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล Sustainable Development Report แสดงให้เห็นว่า

สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยที่เข้าถึงบริการน�้าประปาเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 83.9 ในปี 2019 เป็นร้อยละ 86.8 ในปี 2020 โดยยังคงเป็นรองอีก  

3 ประเทศในอาเซียน ซึ่งมีค ่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูล Asian Water Development Outlook ประเทศไทย 

มีดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2559 อยู ่ในระดับ 4 จาก 

5 หรือ 15.7 จาก 20 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีอยู ่ในระดับท่ีดีมาก โดยอยู ่ในอันดับท่ี 3 

จาก 48 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายไม่มี 

การเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ที่ระบุว่าผลิตภาพด้านน�้าของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 5.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 4.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ซึ่งมีค่าสถานะการบรรล ุ

เป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

190301
แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพท่ีดี ท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วน

ล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื ้นฟู ร ้อยละ 50 ของพื้นท่ี 

เป้าหมาย และสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล (1) จากการแจ้งขอข้ึนทะเบียนสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้าล�าน�้า  

ตามค� าสั่ งของหั วหน ้ าคณะรักษาความสงบแห ่ งชาติ  ท่ี  32/2560 เ ร่ือง  

การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วง

ล�้าล�าแม่น�้า จ�านวนทั้งสิ้น 86,906 หลัง กรมเจ้าท่าพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการขึ้น

ทะเบียนจ�านวนทั้งสิ้น 7,892 หลัง (2) การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าล�าคลอง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 9 คลอง ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่ม ี

การเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง
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การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190101

ความพอเพียงและคุณภาพของน�้าอุปโภคบริโภคมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต ่าง ๆ เป ็นส ่วนสนับสนุนความมั่นคงด ้านน�้าของประเทศ ปัจจัยหลักท่ีต ้องด�าเนินการ
เพื่ อ ให ้บรรลุ เป ้ าหมายดั งกล ่ าว  ประกอบด ้ วย  (1 )  การขยายพื้ นที่ ให ้บริ การและประสิทธิภาพ 
ของบริการน�้าอุปโภคบริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงการพัฒนาและควบคุมคุณภาพน�้า
อุป โภคบริ โภคให ้ ได ้ มาตรฐาน (2 )  การจัดท� าระบบบ� าบัดน�้ า เสี ยชุมชน เพื่ อป ้ องกันผลกระทบ 
ต่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศในแหล่งน�้า และ (3) การปรับปรุง
ป ัจจัยแวดล ้อมที่ เกี่ ยวข ้อง อาทิ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ าอุปโภคบริ โภค และการพัฒนา
นวัตกรรมประหยัดน�้ า  การด�า เนินงานที่ผ ่ านมาประเทศไทยประสบความส�าเ ร็จในการขยายความ
ครอบคลุมของการให ้บริการน�้าอุปโภคบริโภค โดยสัดส ่วนของประชาชนที่สามารถเข ้าถึงบริการน�้า
อุปโภคบริ โภคมีสัดส ่วนเพิ่มขึ้นอย ่างมาก โดยมีความท ้าทายส�าคัญ ได ้แก ่  คุณภาพของน�้ าอุปโภค
บริ โภคที่ ยั ง ไม ่ ได ้มาตรฐาน และชุมชนส ่วนใหญ ่ยั งขาดระบบบ� าบัดน�้ า เสียรวม ในขณะเดียวกัน 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียบางแห่งที่ก ่อสร ้างแล้วเสร็จ ยังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ท�าให้ขาด
การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ เต็มประสิทธิภาพ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
การเพิ่มสัดส่วนของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงบริการ
น�้าอุปโภคบริโภคมีความก้าวหน้าท่ีดีข้ึน แต่การพัฒนา
และควบคุมคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค และการจัดท�า
ระบบบ�าบัดน�้าเสียยังคงเป็นช่องว่างการด�าเนินงานที่
ส�าคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค 
โดยข้อมูลจาก Sustainable Development Report 
2020 ที่จัดท�าโดย Sustainable Development  
Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann 
Stiftung แสดงให้เห็นว่าในปี 2563 ประเทศไทยมี
สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการน�้าดื่ม 
รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.2 ในปี 2562 
เป็นร้อยละ 99.9 ในปี 2563 เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ 
ในอาเซียน ประเทศไทยมีอันดับท่ีดีข้ึน จากเดิมอันดับ 
3 เป็นอันดับ 2 เทียบเท่าประเทศบรูไน และเป็นรอง
เพียงประเทศสิงคโปร์ (ร ้อยละ 100) แต่ในขณะ
เดียวกันข ้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน�้ าอุปโภค
บริโภคจัดท�าโดยกรมอนามัยในปี 2562 แสดงให้เห็น
ว่ามีแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
น�้าประปาดื่มได้ถึงร้อยละ 59 โดยน�้าอุปโภคบริโภค
ที่มาจากประปาภูเขาและประปาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนของแหล่งน�้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
สงูทีส่ดุถงึร้อยละ 96.4 และ 74.3 ตามล�าดบั  นอกจากนี้ 
จากข ้อมูลขององค ์การจัดการน�้าเสีย พบว ่ายังมี
ปริมาณน�้าเสียชุมชนที่ไม่ผ่านการบ�าบัดราว 1.7 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18  
ของปริมาณน�้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยน�้าเสีย
ชุมชนที่ ไม ่ ได ้ รับการบ� า บัดจะเพิ่ มความ รุนแรง 
ของปัญหามลพิษทางน�้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มา: การตรวจสอบคุณภาพน�้าในครัวเรือนเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน�้า

ประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

ที่มา: Sustainable Development Report 2020
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานที่ส�าคัญของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ 2462-2563 ได้แก่ 
การเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป ็นแหล่งน�้าส�ารองส�าหรับระบบประปาหมู ่บ ้าน ประปาเทศบาล และประปา 
ส่วนภูมิภาค ที่มีปริมาณน�้าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตในช่วงฤดูแล้ง จ�านวน 548 แห่ง ซ่ึงด�าเนินการโดย 
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล และกรมฯ มีแผนจะด�าเนินงานอีกจ�านวน 4,194 แห่ง ในช่วงปีงบประมาณ  
2563-2566 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน ก่อนส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และชุมพร

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้
บริการน�้าอุปโภคบริโภคและการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนา 
ความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค โดยปัญหาด้านประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหลายประการ อาทิ (1) การขาดแคลนน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปาในฤดูแล้ง ท�าให้ไม่สามารถให้บริการได ้
ในช่วงฤดูแล้งหรือมีน�้าไหลอ่อนในบางเวลา (2) การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านประสบสภาวะขาดทุนส่งผลต่อ
ความยั่งยืนในการด�าเนินงาน รวมทั้ง(3) หน่วยงานไม่ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้านที่อยู ่ใน
ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนทุกแห่ง ซึ่งท�าให้ประชาชนผู ้รับบริการมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารปนเปื ้อนหรือ 
เชื้อโรคที่อยู่ในน�้า ส�าหรับปัญหาด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเสียมักมีสาเหตุเนื่องมาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้ (1) กรมทรัพยากรน�้า และกรมอนามัย ควรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในบ�ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและการปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาให้ได้มาตรฐาน (2) เพื่อลด 
ข้อจ�ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงาน
ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์การจัดการน�้าเสีย (อจน.) ควรมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อจน. และบริษัทเอกชน ในการลงทุนและบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ร่วมกัน ทั้งนี้ อาจสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันพัฒนาระบบบ�าบัด
น�้าเสียส�าหรับใช้งานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดเก็บค่าบริการจัดการน�้าเสียที่สอดคล้องกับต้นทุน 
การบริหารจัดการเพ่ือให้การด�าเนินงานมีความยั่งยืน และ (3) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นประจ�าและ 
ทั่วถึงทุกพื้นที่
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การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้นเพิ่มข้ึนเป็นระดับ 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190102

การเพิ่มความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติมี
ป ัจจัยสู ่ความส�าเร็จที่แบ่งตามขั้นตอนของแนวคิด
ในการจัดการภัยพิบัติ 3 ระยะ ดังนี้ (1) การเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดพิบัติภัย ได ้แก่ การประเมิน
ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ การระบุกลุ ่มประชาชน
ที่มีความเสี่ยง และการจัดท�าแผนการปรับตัวและ
ก า ร บ ร ร เ ท า ภั ย พิ บั ติ ด ้ า น น�้ า ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง  
(2) การเผชิญสถานการณ์ภัย ได ้แก ่  การจัดท�า
ระบบการเตือนภัย ท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดท� า
แผนเผชิญเหตุ และการช ่วยเหลือบรรเทาทุกข ์ 
(3) การบรรเทาและฟื ้นฟูสภาพแวดล ้อม ได ้แก ่ 
การประเมินความเสียหาย และการจัดท� าแผน
และมาตรการในการเยียวยาฟื ้นฟูผู ้ประสบภัยที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยั งมีป ัจจัยแวดล ้อมที่

เอื้อต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้า ได้แก่ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการภัยและการปรับตัว 
การป ้ อ ง กันการชะล ้ า งพั งทลายของ ดิน  และ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับกับ
การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน�้า ท้ังน้ี ความท้าทาย
ในการด� า เนินงานเพื่ อบรรลุ เป ้ าหมายการ เพิ่ ม
ความสามารถในการรับมื อกับพิบั ติภั ยด ้ านน�้ า 
ได ้แก ่  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีท�าให ้
ป ริ ม า ณ แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ฝ น มี 
ความแปรปรวนและคาดการณ์ได้ยาก รวมทั้งการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่ งมีแนวโน ้ม
จะท�าให ้มูลค ่าความเสียหายจากภัยพิบั ติด ้านน�้า
เพิ่มสูงขึ้น
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ที่มา:World Risk Report 2018-2020

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้า  
ดังน้ัน จึงยังไม่สามารถแสดงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี จากผลการประเมิน 
ในรายงาน Asian Water Development Outlook ฉบับล่าสุด (ปี 2016) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย  
(Asian Development Bank) ประเทศไทยมีดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่ระดับ 2 จากคะแนนเต็ม 5 
ซึ่งการประเมินตัวชี้วัดพิจารณาจากความสามารถในการรับมือภัยพิบัติด้านน�้า 3 ประเภท โดยประเทศไทยได้รับ
คะแนนในแต่ละประเภท ดังนี้  (1) ด้านน�า้ท่วมและวาตภยั (Flood and Windstorms) มีระดับคะแนนอยู่ท่ี 2.5  
(2) ด้านภัยแล้ง (Drought) มีระดับคะแนนอยู่ท่ี 2.1 และ (3) ด้านคล่ืนพายุซัดฝั่ง/น�้าท่วมชายฝั่ง (Storm 
Surge/Coastal Flooding) มีระดับคะแนนอยู่ที่ 3.3 ผลการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี 
ความสามารถในการรับมือกับภัยแล้งต�่าที่สุด นอกจากน้ี จากผลการประเมินในรายงาน World Risk Report 
ของ Bündnis Entwicklung Hilft และ Ruhr University Bochum ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ 5 ประเภท ได้แก่ น�้าท่วม พายุ แผ่นดินไหว ภัยแล้ง และการเพ่ิมขึ้นของระดับน�้าทะเล 
โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยดัชนีความเสี่ยงของประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น (ดัชนีความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนแสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น) จาก 6.12 ในปี 2018 เป็น 6.48 ในปี 2019 
และ 6.54 ในปี 2020 ซึ่งสวนทางกับค่าเฉล่ียของทวีปเอเชียที่มีแนวโน้มที่ลดลง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตาม
ปัจจัยสู ่ความส�าเร็จตามแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติ 3 ประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงการมี 
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติอยู่ในระดับที่ดี อาทิ การมีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู ่เสมอ ระบบการแจ้งเตือนภัยของ
ประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุม 4 ขั้นตอนส�าคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัย 
การแจ้งเตือนล่วงหน้า การแจ้งเตือนภัย และการรับมือและการอพยพ
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคล่ือน
เป้าหมายการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าในช่วงปี 2563 
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน�้า และการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการกับภัยพิบัติ โดยการด�าเนินงาน 
ในด ้ านมาตรการใช ้สิ่ งก ่อสร ้ างที่ ส� าคัญ ได ้แก ่  
(1) การก ่อสร ้างและปรับปรุงเขื่อนป ้องกันตล่ิง  
อ่างเกบ็น�า้ และก่อสร้างระบบระบายน�า้ รวมถงึโครงข่าย
เชื่ อม โยงแม ่น�้ าล� าคลอง  ของกรมชลประทาน  
(2) การปรับปรุงฟื ้นฟูแหล่งน�้านอกเขตชลประทาน  
ของกรมทรัพยากรน�้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บ
กกัและระบายน�า้ ซึง่จะช่วยป้องกนับรรเทาอทุกภยัและ
ภยัแล้ง โดยการด�าเนินงานจะช่วยเพ่ิมความจเุกบ็กกัของ
แหล ่งน�้ ารวม 26.8 ล ้านลูกบาศก ์ เมตร ส�าหรับ 
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยมีโครงการท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานี
อุทกวิทยาส�าหรับติดตามสถานการณ์น�้า และโครงการ 
ติดตั้ งระบบเตือนภัยล ่วงหน ้าส� าหรับพื้นที่ เสี่ ยง 
อุทกภัย–ดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา 
ของกรมทรพัยากรน�า้

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ 
ภยัพบิตัด้ิานน�า้เกิดถีแ่ละรนุแรงข้ึน ยงัคงเป็นความท้าทาย
ต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าในระยะต่อไป ในขณะ
เดยีวกนั การขยายตวัของเมอืงและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  
ซึง่ส่งผลให้ความต้องการใช้น�า้ภาคอุตสาหกรรมและภาคครวั
เรือนเพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นการเพิ่มความเปราะบางต่อ 
การขาดแคลนน�้า นอกจากนี้ การที่ประเทศในภูมิภาค  
โดยเฉพาะประเทศทีอ่ยูท่างด้านต้นน�า้ มกีารใช้ประโยชน์จาก
แม่น�า้นานาชาตทิีไ่หลผ่านประเทศไทยเพิม่ขึน้ กอ็าจเป็น
ความท้าทายต่อการบรหิารจดัน�า้ของไทยและอาจท�าให้ไทย
ต้องเผชญิกบัความเสีย่งต่อภยัพบัิตด้ิานน�า้ท่ีเพิม่สงูข้ึน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาความสามารถของประเทศไทยในการรับมือ
กับภัยพิบัติทางน�้าในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญ
เพ่ิมข้ึนกับการลดความเส่ียงต่อภัยพิบัติด ้านน�้าใน
ระยะยาว  พร ้ อม ท้ั งการ เ พ่ิมความสามารถใน 
การจัดการภัย ดังนี้ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น�้าทั้งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน�้าเพื่อการผลิต 
เ พื่ อ บ ร ร เ ท า ป ั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น�้ า  อ า ทิ  
การปรับปรุงระบบจ่ายน�้าประปาเพื่อลดปริมาณน�้า
สูญเสีย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประหยัดน�้า 
และการปรับปรุงเทคนิคการท�าเกษตรเพ่ือลดการใช้น�้า 
(2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความยืดหยุ่น 
(Adaptive infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน�้ า และลดป ัญหาน�้ า ท ่ ว มขั ง  และ  
(3) การเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านน�้า
จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรน�้าภาวะวิกฤติ 

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
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การบริหารจัดการน�้าอย ่างมีธรรมาภิบาล เป ็นการบริหารจัดการท่ีอยู ่บนพื้นฐานการมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ เพื่อน�าไปสู ่ความม่ันคงของการใช ้น�้าท้ังระบบ ซึ่งป ัจจัยส�าคัญท่ีจะน�า
ไปสู ่การเพ่ิมระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ประกอบด้วย  (1) การบริหารจัดการด้านน�้าท่ี
มีศักยภาพและค�านึงถึงสมดุลน�้า อาทิ การมีแผนบริหารจัดการน�้าและงบประมาณที่เป ็นธรรม และการ
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  (2) การศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการบริหารจัดการ
น�้ าและส ่ง เสริมบทบาท หน ้า ท่ี  และภารกิจของหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง และ (3)  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการน�้า  ทั้งนี้  การด�าเนินงานที่ผ ่านมามีความท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ การขาดการเชื่อม
โยงข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้องด ้านน�้าทั้งหมดเข ้าด ้วยกันอย่างเป ็นระบบเพื่อให ้เกิดฐานข้อมูลด ้านน�้าที่มีความ
ครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงการกฎหมายและแผนปฏิบัติด ้านน�้าบางส่วนยังไม ่ได ้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190103

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 80 คะแนน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
เนื่องจากตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน�้าของประเทศไทยยังอยู ่ระหว่างการพัฒนา  
จึงยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์การบรรรลุเป้า
หมายได้อย่างชัดเจน แต่มีตัวชี้วัดในระดับนานาชาติที่
เกี่ ยวข ้อง ได ้แก ่  ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐ  
(Government Effectiveness Index) ซ่ึงประเมิน 
โดยธนาคารโลก โดยวัดจากคุณภาพในการบริหารของ
ภาครัฐในจากหลากหลายมิติ  และมีการก�าหนด 
ค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง -2.5 ถึง 2.5 โดยในปี 
2562 ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 0.36 เป็นอันดับที่ 62 
จาก 193 ประเทศ โดยอันดับของประเทศไทยแย่ลงเล็ก
น้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 และ 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 

ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินงานที่ส�าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปี 2562-2563 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการเพิ่มระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ได้แก่ (1) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการน�้าภายใต้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน�้า
แห่งชาติ จ�านวนรวม 15 คณะ แบ่งเป็น คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าจ�านวน 4 คณะ 
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าจ�านวน 2 คณะ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคและวิชาการ
จ�านวน 2 คณะ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจ�านวน 3 คณะ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
รายภาค จ�านวน 4 คณะ  (2) การประกาศใช้และเตรียมประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้าเพิ่ม
เติม ได้แก่ ระเบียบกรมทรัพยากรน�้าบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานท่ีเพื่อประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน�้าบาดาล พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้า
บาดาล และร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดลุ่มน�้า พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากร
น�้า พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 รวมถึงการจัดท�าร่างกฎ

ที่มา: ธนาคารโลก

60 ส่วนคะแนนในปี 2562 แย่ลงเมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 นอกจากนี้ ประเทศไทยมีปัจจัย
หลายประการที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาลในด้านน�้า อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 
ซ่ึงก�าหนดกรอบด้านการบริหารจัดการน�้าในมิติต่างๆ รวมทั้งกรอบในการจัดองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน�้า  
ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ ่มน�้า และระดับองค์กรผู ้ใช ้น�้า ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรมี 
ความเป็นธรรมและโปร่งใส ส�าหรับความก้าวหน้าในด้านการจัดองค์กร ปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากร
น�้าแห่งชาติ และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของ
ประเทศและบูรณาการการด�าเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
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กระทรวงก�าหนดให้ทางน�้าชลประทานเป็นทางน�้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ (4) การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของสภาน�้าแห่งเอเชีย (Asia Water Council) ซึ่งองค์กรด้านน�้าระดับภูมิภาคเอเชียที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้สารัตถะด้านน�้า ขยายภาคีเครือข่ายด้านน�้าทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อติดตามสถานการณ์น�้าปัญหาด้านน�้า และสร้างเครือข่ายภาคีด้านน�้า และ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าท่ีดีในการจัดต้ังองค์กรการบริหารทรัพยากรน�้าในระดับชาติ ซึ่งช่วย
บรรเทาปัญหาส�าคัญของการบริหารจัดการน�้าในอดีตซึ่งเกิดจากการขาดเอกภาพและความซ�้าซ ้อนใน 
การด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจัดท�าแนวทางเกี่ยวกับการจัดสรรน�้า 
ขออนุญาตใช้น�้า การจัดเก็บค่าน�้า และการจัดองค์กรการบริหารทรัพยากรน�้าในระดับลุ ่มน�้าและกลุ่มผู้ใช้
น�้าภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ ท�าให้การผลักดันการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมยังคงเป็นอุปสรรค นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงขาดระบบ
ฐานข้อมูลในด้านน�้าที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านน�้าทั้งในระดับลุ ่มน�้า ระดับประเทศ รวมถึงแหล่งน�้านานาชาติ  
ที่ครอบคลุมทุกมิติที่ เกี่ยวข้อง และมีข ้อมูลที่ เป ็นปัจจุบัน ซึ่งเป ็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการส่งเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการน�้าของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู ่การ
เพ่ิมระดับธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน�้า โดยเร่งจัดท�ากฎหมายและข้อบังคับ
เก่ียวกับการจัดสรรน�้า ขออนุญาตใช้น�้า การจัดเก็บค่าน�้า โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(2) ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระดับพ้ืนท่ี โดยการจัดต้ังองค์กรการบริหารทรัพยากร
น�้าในระดับลุ ่มน�้าและกลุ ่มผู ้ใช ้น�้า และ (3) สร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการยกระดับธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการน�้า โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านน�้าท่ีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน�้าในทุกมิติจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างสาธารณะ
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การเพ่ิมผลิตภาพของการน�้าทั้งระบบ
ในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ในระดับ 1.5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190201

ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองครอบคลุมการบริหารจัดการน�้าใน 3 มิติหลัก ได ้แก ่ การให้บริการน�้า
อุปโภคบริโภคแก่ประชากรในเมืองอย่างเพียงพอและทั่วถึง การบริหารจัดการน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการลดความเสี่ยงจากน�้าท่วม โดยปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการเพิ่มความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง
ประกอบด ้วย (1) การขยายระบบประปาในเขตเมืองให ้มีความครอบคลุมและมีน�้ า ท่ี ได ้มาตรฐาน  
(2) การจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย รวมทั้งการควบคุมน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด และ (3) การจัดท�าระบบ
ป้องกันน�้าท ่วม ระบบระบายน�้า การมีผังเมืองที่ เหมาะสมและการบังคับใช ้ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
และ (4) การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต ่อการสร้างความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง อาทิ การมีส ่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน�้า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การสร ้างความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์น�้า ส�าหรับความท้าทายต่อการด�าเนินงานที่ผ ่าน
มาเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง ได ้แก ่ การเติบโตของพ้ืนที่และประชากรในเมือง ซ่ึงส ่งผล
ให ้ความต ้องการใช ้น�้ า ในเขตเมืองเพิ่ม ขึ้น การบุกรุกแหล ่งน�้ าและการใช ้ประโยชน ์ที่ดินที่กีดขวาง 
ทางไหลของน�้า ซึ่งลดความสามารถในการระบายน�้าหลาก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณน�้าเสียและ
ขยะ ซึ่งก ่อให้เกิดการอุดตันทางระบายน�้าและความเสื่อมโทรมของคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ใ นด ้ า นคว ามครอบคลุ ม ขอ ง ร ะบบประปา ใน 
เขตเมือง ข้อมูลจาก Sustainable Development 
Report ซึ่งจัดท�าโดย Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann 
Stiftung แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชากรใน
เขตเมืองของประเทศไทยท่ีเข้าถึงบริการน�้าประปา
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.9 ในปี 2019 เป็นร้อยละ 
86.8 ในปี 2020 โดยยังคงเป็นรองอีก 3 ประเทศ
ในอาเซียน ได ้แก ่ สิงคโปร ์ บรูไน และมาเลเซีย 
ส�าหรับสถานการณ์ด ้านน�้าเสีย ป ัจจุบันมีน�้าเสีย
ชุมชนประมาณร ้อยละ 82 ที่ ได ้ รั บการบ� าบัด  
แบ่งเป ็นน�้าเสียชุมชนที่ผ ่านการบ�าบัดด ้วยระบบ
บ�าบัดน�้าเสียตามกฎหมายควบคุมอาคารและการ
บ�าบัดได้เองตามธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 48 และ
น�้าเสียผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนซ่ึงอยู ่
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

อีกร้อยละ 34 ในด้านการลดปัญหาน�้าท่วมในเมือง ในช่วงปี 2560-2565 กรมโยธิการและผังเมืองมีแผน
ในการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วมเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จจ�านวน 73 แห่ง โดยปัจจุบันได้เริ่มด�าเนินการไป
แล้วจ�านวน 55 แห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู ่ระหว่างการพัฒนา
ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง ดังนั้น จึงยังไม่สามารถแสดงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน อย ่างไรก็ดี  จากรายงาน Asian Water Development Outlook ฉบับล ่าสุด (ป ี  2016)  
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พบว่า ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองของ
ประเทศไทยอยู ่ที่ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยดัชนีความมั่นคงในเขตเมืองจะประเมินจากตัว
ชี้วัดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความครอบคลุมของการให้บริการน�้าประปา (Water supply) ความสามารถใน 
การบ�าบัดระบบน�้ า เสีย (Wastewater Treatment) และระบบการระบายน�้ าหลาก (Drainage)  
ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนในด้านความความครอบคลุมของการให้บริการน�้าประปาอยู ่ในระดับค่อนข้างดี 
แต่คะแนนด้านการบ�าบัดน�้าเสียและการระบายน�้าหลากยังอยู ่ในระดับต�่า
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมายในช่วงป ี 2562 – 2563 ส ่วนมากเป ็น 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายพื้นท่ีการให้บริการน�้าประปา รวมทั้งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบผลิต ระบบส่งน�้า และระบบจ่ายน�้าประปาในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน�้าประปาแก่
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยในปี 2563 มีโครงการวางท่อประปาเพื่อขยายเขตพื้นที่ให้บริการจ�านวน 
13 โครงการ ซึ่งจะส่งผลให้ความยาวท่อประปารวมเพ่ิม 3,008 กิโลเมตร ก�าลังการผลิตน�้าประปาเพ่ิมข้ึน 
528,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณผู ้ใช้น�้ารายใหม่เพิ่มขึ้นจ�านวน 352,917 ล้านราย  ในด้าน 
การลดความเสี่ยงจากน�้าท่วมในเขตเมือง ในช่วงปี 2563 มีการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน
หลายแห ่ง อาทิ  โครงการก ่อสร ้างระบบระบายน�้าหลักในเมืองชุมพร ระยะเวลาด�าเนินโครงการป ี  
2561-2563 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต ระยะเวลาด�าเนินโครงการปี 
2559-2564 โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ่อผุด อ�าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาด�าเนินโครงการปี 2562-2565 และโครงการก่อสร้างระบบ
ป้องกันน�้าท่วมพื้นท่ีชุมชนโผงเผง ระยะท่ี 3 อ�าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระยะเวลาด�าเนินโครงการปี 
2562-2564 รวมทั้งการวางผังการระบายน�้าจังหวัดใน 6 ลุ ่มน�้า ได้แก่ กก ป่าสัก ชี ปิง โขง และมูล  
นอกจากนี้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าเสีย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ก�าหนดเขต
พื้นที่ จัดการน�้าเสียขององค์กรจัดการน�้าเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งได ้
อนุ มั ติงบกลางประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เ พ่ือใช ้ ในโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท�างานของโรงบ�าบัดน�้าเสียและสถานีสูบป้องกันน�้าท่วมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี จ�านวน 2 โครงการ 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
จากสถานะเก่ียวกับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองใน 3 มิติ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านน�้าอุปโภค
บริ โภคอยู ่ ในระดับที่ ดี  แต ่การบริหารจัดการน�้ า เสียและการลดความเสี่ ยงจากน�้ าท ่ วมยั งคง เป ็น 
ความท้าทายที่ส�าคัญ โดยอุปสรรคของในการด�าเนินงานหลายประการยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้บรรลุผล
เท ่าที่ควร อาทิ  การเจริญเติบโตของพื้นที่ เมืองท�าให ้ เกิดการขาดแคลนพื้นที่ที่ เป ็นจุดรับน�้ าหลาก  
สิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางไหลของน�้า และการอุดตันของขยะในทางระบายน�้า ทั้งนี้ นอกจากปัญหาเกี่ยว
กับประสิทธิภาพในการจัดการขยะและของเสีย ประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดอีกประการซึ่งส่งให้เกิดการอุด
ตันในทางระบายน�้า ซึ่งได้แก่ การใช้ระบบท่อระบายน�้าแบบรวม ซ่ึงท�าหน้าท่ีทั้งการล�าเลียงน�้าเสียและ
ระบายน�้าฝน ท�าให้พื้นท่ีเมืองมีความสามารถในการระบายน�้าฝนอยู ่ในระดับต�่าและเกิดน�้าท่วมขังได้ง ่าย 
ในขณะเดียวกันระบบท่อลักษณะนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการน�าน�้าเสียไปบ�าบัดอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อส ่งเสริมการเพิ่มระดับความมั่นคงด ้านน�้าใน
เขตเมือง การด�า เนินงานในระยะต ่อไปควรให  ้
ความส� าคัญกับการเพิ่ มศักยภาพในการบริหาร
จัดการน�้ า เ สี ยและการป ้ อ งกั นความ เสี่ ย งจาก 
น�้าท่วมในเขตเมือง โดยการผนวกการวางผังระบาย
น�้าเข ้ากับการวางผังเมือง เพ่ือให้การก�าหนดเส้น
ทางเดินน�้ าสอดรับการกับเจริญเติบโตของพื้นที่
เมือง รวมทั้งการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 
(Green infrastructure) ท่ีช่วยลดความเสี่ยงจาก

น�้าท่วมและสอดคล้องกับผังเมือง อาทิ การออกแบบ
ให ้ พ้ืนท่ีสาธารณะสามารถท�าหน ้า ท่ี เป ็นพื้นที่รับ 
น�้ าหลาก การใช ้ วั ส ดุปูทาง เท ้ าที่ น�้ า ซึมผ ่ านได ้ 
นอกจากนี้  ในการพัฒนาระบบบ�าบัดน�้ า เสีย ใน
อนาคต ควรพิจารณาแยกระบบล�าเลียงน�้าเสียออก
จากระบบระบายน�้าหลาก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งในการจัดการน�้าเสียและการลด
ปัญหาน�้าท่วมขังในเมือง
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การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบ
ในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้าให้
ทัดเทียมกับสากล

ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 4.2

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190202

การสร ้างความมั่นคงด ้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให ้ภาคการผลิต ท้ังภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีปริมาณน�้าใช ้อย ่างเพียงพอ โดยมีป ัจจัยที่มีความส�าคัญต ่อ 
การบรรลุเป้าหมายได้แก่ (1) การจัดหาน�้าต ้นทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิต โดยการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน�้า ระบบกระจายน�้า ระบบเชื่อมโยงแหล่งน�้าข้ามลุ ่มน�้า รวมถึงการจัดหาน�้าด้วยวิธีการใหม่ อาทิ 
การน�าน�้าที่ ใช ้แล ้วมาหมุนเวียนใช ้ใหม่ การจัดท�าแหล่งเก็บกักน�้าใต ้ดิน และการน�าน�้าทะเลมาแปลง
เป ็นน�้ าจืด (2)  การเพิ่มประสิท ธิภาพการใช ้น�้ า  โดยปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่ อลดอัตราการใช ้น�้ า ใน
กิจกรรมการผลิต การลดปริมาณน�้าสูญเสียในระบบส่ง รวมถึงการบริหารจัดการด้านอุปสงค์ที่ส ่งเสริม
ให้เกิดการใช ้น�้าอย ่างมีประสิทธิภาพ และ (3) การปรับปรุงป ัจจัยแวดล้อม อาทิ การจัดหาแหล่งน�้ า
ส�ารอง การส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้า และการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข ้อง ส�าหรับความท้าทายส�าคัญท่ีผ ่านมาซ่ึงส ่งผลให ้การด�าเนินงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงด ้านน�้า
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไม ่รวดเร็วเท ่าที่ควร ได ้แก ่ ข ้อจ�ากัดด ้านงบประมาณ โดยการลงทุนพัฒนา
แหล่งเก็บกักน�้าและระบบกระจายน�้าแห่งใหม่ รวมถึงการบ�ารุงรักษาระบบเดิมต้องใช้งบประมาณที่สูง 
นอกจากนี้  โครงการพัฒนาแหล ่งเก็บกักน�้าแห ่งใหม ่บางส ่วนท่ีตั้ งอยู ่ ในพ้ืนท่ีป ่าไม ้หรือพื้นที่อนุ รักษ ์ 
ต ้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีกระบวนการในพิจารณาโครงการที่ เข ้มงวด 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงปี 2562 ประเทศไทยมีศักยภาพของแหล่ง
เก็บกั กน�้ าและระบบส ่ งน�้ าชลประทานเ พ่ิม ข้ึน  
ซึ่ ง อาจส ่ งผล ให ้ ระดับความมั่ นคงด ้ านน�้ า เ พ่ื อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมจากเดิม อย่างไรก็ดี ยังคง
มีความท้าทายของการด�าเนินงานในลักษณะเดียว
กับที่ผ ่านมา ท�าให ้ศักยภาพของแหล่งเก็บกักน�้า
ชลประทานเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยจากปี 2561 โดย
ปริมาณความจุของแหล ่ง เก็บกักน�้ าชลประทาน 
ทั่วประเทศเพ่ิมข้ึน 171 ล้าน ลบ.ม. จาก 82,412 
เป ็น 82,583 ล ้าน ลบ.ม. แต ่ขณะเดียวกันการ
พัฒนาพื้นท่ีชลประทานมีความก้าวหน้าค ่อนข้าง
มาก โดยเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านไร่ จาก 32.9 ล้านไร่ในปี 
2561 เป็น 34.6 ล้านไร่ในปี 2562 ท�าให้ ณ ส้ินปี 
2562 ประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็น
พื้นที่ชลประทานแล้วทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 57 ของ
พื้ นที่ ที่ มี ศั กยภาพ  และร ้ อยละ  23  ของพื้ น ท่ี
การเกษตรทั้งหมด อย่างไรก็ดี สถานการณ์ภัยแล้ง
ในช ่วงป ี  2562-2563 ส ่งผลให ้ พ้ืนที่การเกษตร

ที่มา: กรมชลประทาน

หลายแหล่งประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าและมี
ความเสียหายกว ่า 1 ล ้านไร ่  ซึ่ งแสดงให ้เห็นว ่า
ประเทศไทยยังคงมีความเปราะบางด ้านน�้ า เพื่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจอยู ่พอสมควร โดยเฉพาะใน
ภาคการเกษตร ท้ังนี้ เนื่องจากส�านักงานทรัพยากร
น�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู ่ระหว่างการพัฒนาดัชนี
ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น 
จึงยังไม่สามารถแสดงสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
ได ้อย ่างชัดเจน อย ่างไรก็ดี  จากรายงาน Asian  
Water Development Outlook ฉบบัล่าสดุ (ปี 2016) 
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank) ประเทศไทยมีดัชนีความม่ันคงด้านน�้าเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2559 อยู ่ในระดับ 4 จาก 
5 หรือ 15.7 จาก 20 ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีอยู ่ในระดับที่
ดีมาก โดยอยู ่ ในอันดับที่  3 จาก 48 ประเทศใน
ภูมิภาค เอ เชี ยแป ซิฟ ิ ก  รองจากสิ งค โปร ์  และ
ออสเตรเลีย
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานที่ส� าคัญของหน ่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมายในช ่วงป ี  2562-2563 ได ้แก ่  
การพัฒนาแหล่งน�้าเก็บกักน�้าชลประทานและระบบส่งน�้า อาทิ โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี อันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ การก่อสร้างระบบส่งน�้าของอ่างเก็บน�้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
ระบบส่งน�้าของสถานีสูบน�้าต�าบลงิ้วงาม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการส�ารวจและพัฒนาแหล่ง
น�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าให ้กับภาคการผลิต อาทิ โครงการส�ารวจพัฒนากลุ ่มบ ่อน�้าบาดาลส�าหรับ 
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Groundwater Well-Field) ในพ้ืนที่ลุ ่มน�้าระยอง เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการ Riverbank Filtration ซ่ึงเป็นการพัฒนาแหล่งน�้า
บาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั ่งแม่น�้าสายหลัก เพ่ือสนับสนุนการผลิต
ส�าหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าใน
ภาคอุตสาหกรรม โดย สทนช. และ บริษัท อมตะวอเตอร์ จ�ากัด ร่วมมือกันในการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
จัดการน�้าอัจฉริยะ ที่เน้นเทคโนโลยี 3R (Reuse, Reduce and Recycle) ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก โดยมี เป ้าหมายเพื่อเ พ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปริมาณการใช ้น�้ าในภาคอุตสาหกรรมให ้ได ้ 
อย่างน้อยร้อยละ 15

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงปี 2562-2563 ประเทศไทยประสบปัญหา
ความแห้งแล ้งอย ่างยาวนาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากฝนทิ้ งช ่วงและปริมาณฝนที่ต�่ ากว ่าค ่า เฉลี่ ย 
ท�าให ้แหล ่งเก็บกักน�้ าที่ เป ็นแหล ่งน�้ าต ้นทุนของ
การเกษตรและอุตสาหกรรมหลายแห่งมีระดับน�้า
เหลือน้อยในขั้นวิกฤต แม้ว ่าการพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน�้าจะสามารถลดความเส่ียงของการขาดแคลน
น�้าได้ส่วนหนึ่ง แต่ปริมาณและการกระจายตัวของ
ฝนในแต ่ละป ียังคงเป ็นตัวแปรส�าคัญที่ส ่ งผลต ่อ
ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ข อ ง ป ริ ม า ณ น�้ า  น อ ก จ า ก นี้  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มท่ี
จะท� า ให ้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนใน
อนาคตมีความแปรปรวนและคาดการณ์ได้ยากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ความต้องการน�้า
ยังคงมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองต ่ างๆ ทั่ ว
ประเทศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุง
การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อ
การบรรลเุป้าหมายทัง้ 3 ประการ ดงันี ้ (1) ปรับทศิทาง
การจัดหาน�้าต้นทุนจากการมุ ่งเน้นพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน�้าและระบบกระจายน�้า มาให้ความส�าคัญเพิ่ม
ขึ้นกับการปรับปรุงบริหารจัดการน�้าเพื่อลดการพึ่งพา
น�้าที่มาจากฝนจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงของการขาดแคลนน�้าในภาคการผลิตใน
กรณีที่เกิดการแปรปรวนของฝนดังเช่นท่ีเกิดข้ึนใน
ปี 2562-2563 ตัวอย่างเช่น การน�าน�้าที่ใช้แล้วมา
หมุนเวียนใช้ซ�้าในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต น�้ า จื ด จ า ก น�้ า ท ะ เ ล  

(2) ปรับปรุงการบริหารจัดการความต้องการใช้น�้า 
โดยก� าหนดอัตราค ่ า ใช ้น�้ า ให ้สะท ้อนต ้นทุนใน 
การ จั ดหาน�้ า และแปร ผันตามสถานการณ ์ น�้ า  
เพื่อจูงใจให้เกิดการลดปริมาณการใช้น�้าโดยเฉพาะ
ในช่วงที่น�้ามีปริมาณขาดแคลน รวมทั้งการส่งเสริม
ให ้มีการน�า เทคโนโลยีมาใช ้ เ พ่ือควบคุมหรือลด 
การใช้น�้า อาทิ การเกษตรแม่นย�าที่มีระบบน�้าหยด
ซ่ึงช่วยประหยัดน�้าได้มาก และ (3) ส่งเสริมให้นิคม
อุตสาหกรรม เกษตรกร การประปานครหลวง และ
การประปาส่วนภูมิภาค จัดท�าแหล่งน�้าส�ารองของ
ตน เ อ ง เพื่ อ ลดคว าม เ สี่ ย ง ใ นก รณี ที่ เ กิ ด วิ ก ฤต 
การขาดแคลนน�้า 
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ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น
ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง

ผลิตภาพจากการใช้น�้า

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ผลิตภาพของการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน ปี พ.ศ.2561

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190203

การเพิ่มผลิตภาพจากการใช ้น�้ า ท้ังระบบ มีความเกี่ยวข ้องกับการจัดหาและการใช ้น�้ าอย ่างประหยัด 
รู ้คุณค่า ลดความสูญเสียและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นในอนาคต ซึ่งผลิตภาพจากการใช้น�้าจะเพิ่มขึ้นได้ด ้วยการด�าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการน�้า ท่ีเกี่ยวข ้องกับการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานน�้า และการเสริมสร ้าง
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้าของประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี การบังคับ
ใช ้กฎหมาย การสร ้างความตระหนักในการใช ้น�้ าอย ่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ความท ้าทายที่
ส�าคัญในการบรรลุเป ้าหมายผลิตภาพจากการใช ้น�้าเ พ่ิมข้ึน คือ การสร ้างความร ่วมมือของผู ้ใช ้น�้าใน
การจัดการด ้านอุปสงค ์การใช ้น�้า การเพิ่มศักยภาพด้านการรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย การน�าน�้าเสีย
กลับมาใช้ใหม่ และการประเมินความก้าวหน้าในการเพิ่มผลิตภาพจากการใช้น�้า
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  
ข้อมูลรายงานผลิตภาพการใช้น�้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
ของประเทศไทย มีการน�าเสนอรายงานครั้งแรกใน
ปี 2559 ที่ระบุว่าผลิตภาพด้านน�้าของประเทศไทย
อยู่ที่ระดัล 5.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 
2554 ซึ่งอยู ่ที่ 4.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. แสดง
ให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวประเทศไทยมี
ผลิตภาพการใช้น�้าเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน โดยภาค
บ ริ ก า ร เ ป ็ น ส า ข า ที่ มี ผ ลิ ต ภ า พ จ า ก 
การใช้น�้าสูงสุด รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการเกษตร ตามล�าดับ อย่างไรก็ดี การเผยแพร่
ข้อมูลข้อมูลรายงานผลิตภาพการใช้น�้าได้ขาดช่วง
ลง ส ่งผลให ้การรายงานสถานการณ์ด ้วยตัวชี้ วัด
ตามที่ระบุไว้ ไม่สามารถแจงสถานะให้เป็นข้อมูลท่ี

ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หากพิจารณา
ความก ้ าวหน ้ าการด� า เนินงานที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก ข ้ อ มู ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น�้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปสงค์และอุปทานน�้า และ
การเสริมสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการใช ้น�้า
อย่างยั่งยืนของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยี
ด ้านน�้า ตลอดจนความพยายามด้านการบังคับใช้
ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ท รั พ ย า ก ร น�้ า แ ล ะ 
การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล ้อมแล้ว อาจกล่าวได ้ว ่าประเทศได ้มีความ
พยายามในการเสริมสร ้างผลิตภาพการใช ้น�้ ามา
อย่างต่อเนื่องโดยตลอด
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา 
การด�าเนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายการเพ่ิมผลิตภาพการใช้น�้า
ในระยะท่ีผ่านมา มีการด�าเนินโครงการของหลายหน่วยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือตอบโจทย์ด้านการใช้ทรัพยากรน�้า
อย่างมีประสิทธิภาพ/ประหยัด ได้ผลตอบแทนเพ่ิม อาทิ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ได้น�าเสนอเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm) และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบติดตามสภาวะ
แวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการในการตัดสินใจให้น�้าแก่แปลงเพาะปลูก การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบการให้น�้าตามความต้องการของพืช แก่ 500 ชุมชนใน 53 จังหวัดท่ัวประเทศ ในปี 2562 
รวมทั้งกรมชลประทาน ยังได้ด�าเนินงานการรณรงค์ด้านการประหยัดการใช้น�้าของภาคอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ จ.ระยอง และชลบุรี โดยร่วมด�าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต้ังแต่
ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยด�าเนินการควบคู ่ไปกับการลดการใช้น�้าและพิจารณาน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้าด้วย
หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ส่งผลให้ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่สามารถลดปริมาณ 
การใช้น�้าได้ถึง 3,200 ลบ.ม.ต่อวัน

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การที่จะบรรลุเป้าหมายผลิตภาพจากการใช้น�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือและองค์ความรู ้
ในการบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช ้น�้ ารายสาขาซ่ึงมีความแตกต ่างกันออกไปในแต ่ละภาคการผลิต รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�าจัด บ�าบัดน�้าเสียของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนเพ่ือน�าน�้ากลับมาใช ้ซ�้าใน 
การสร้างผลผลิต ตลอดจนการเร่งพัฒนาและขยายผลการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ใช้น�้าของสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและภาคบริการให้เป็นไปโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  
การด�าเนินการเพื่อเพ่ิมผลิตภาพจากน�้าในระยะต่อไปควรเร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการความต้องการ
ใช้น�้า โดยก�าหนดอัตราค่าใช้น�้าให้สะท้อนต้นทุนในการจัดหาน�้าและแปรผันตามสถานการณ์น�้า เพื่อจูงใจ
ให้เกิดการลดปริมาณการใช้น�้า รวมท้ังการส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือควบคุมหรือลดการใช้น�้า 
อาทิ การเกษตรแม่นย�าที่มีระบบน�้าหยดซึ่งช ่วยประหยัดน�้าได ้มาก ร ่วมกับการปรับปรุงระบบจ่ายน�้า
ประปาเพื่อลดปริมาณน�้าสูญเสีย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดน�้า และการปรับปรุงเทคนิค
การท�าเกษตรเพื่อลดการใช้น�้า ตลอดจน การพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีพิจารณาแยกระบบล�าเลียงน�้าเสีย
ออกจากระบบระบายน�้าหลาก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน�้าเสียในเมืองได้อย่าง
สัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูแม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190301

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูแม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ
มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 50 ของพื้นที่เป้าหมาย 
และสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การอนุ รั กษ ์แม ่น�้ าล� าคลองและแหล ่ งน�้ าธรรมชาติทั่ วประเทศให ้มี ระบบนิ เวศและทัศนียภาพที่ ดี  
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการ ประกอบด้วย (1) การพิสูจน์สิทธิและการป้องกัน
การรุกล�้าแม่น�้า แหล่งน�้าธรรมชาติ โดยการขึ้นทะเบียนฐานข้อมูล การตรวจสอบและพิสูจน์กรรมสิทธิ์
รวมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันการรุกล�้าแม่น�้าและแหล่งน�้าธรรมชาติ (2) การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื ้นฟูและ
พัฒนา ในทุ กมิ ติ ให ้ มี ร ะบบนิ เ วศที่ ดี ขึ้ น  อาทิ  ก าร จัดท� าแผนการอนุ รั กษ ์ฟ ื ้ นฟู แม ่ น�้ า และล� าน�้ า  
(3) การปรับปรุงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ การก�าหนดหลักเกณฑ์และบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข ้อง การมีส ่วนร ่วมของหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในการบูรณาการ ส�าหรับประเด็นความท ้าทาย
ส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการรุกล�้า
ล�าน�้า รวมถึงการขาดความตระหนักของประชาชนถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์แหล่งน�้าธรรมชาติ

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 19

583

190301



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
เ น่ืองจากพื้นที่ เป ้าหมายในการฟ ื ้นฟูแม ่น�้ าล�าคลองและแหล ่งน�้ าธรรมชาติ ซ่ึงเป ็นข ้อมูลส�าคัญของ 
การค�านวณตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยังไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถแสดงระดับความส�าเร็จของ
การบรรลุเป้าได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี มีผลการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของแก้ไขปัญหาการรุกล�้าล�าน�้า ดังนี้ (1) จากการแจ้งขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้า
ล�าน�้า ตามค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 32/2560 เร่ือง การบรรเทาความเสียหายให้
แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า จ�านวนท้ังส้ิน 86,906 หลัง โดยกรมเจ้าท่า
พิจารณาไม่อนุญาตให้มีการข้ึนทะเบียนจ�านวนทั้งส้ิน 7,892 หลัง ซ่ึงจะต้องมีการด�าเนินตามกฎหมาย 
เพื่อให ้ผู ้ครอบครองด�าเนินการรื้อถอนต ่อไป (2) การจัดระเบียบสิ่ งปลูกสร ้างรุกล�้าล�าคลองในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันก�าหนดคลองส�าคัญท่ีมีปัญหาการรุก
ล�้าจ�านวน 9 คลอง เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร ่งด ่วน ได ้แก ่ คลองลาดพร้าว คลองเปรม
ประชากร คลองบางซื่ อ  คลองบาง เขน คลองสามวา คลองพระยาราชมนตรี  คลองลาดบัวขาว  
คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง โดยผลส�ารวจพบมีบ้านเรือนประชาชนรุกล�้ารวมจ�านวน 11,039 
หลังคาเรือน ป ัจจุบันเริ่มด�าเนินการไปแล้วจ�านวน 2 คลอง ได ้แก ่ คลองลาดพร้าว และคลองเปรม
ประชากร ส่วนที่เหลืออีก 7 คลอง จะด�าเนินการในช่วงปี 2565–2570
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การด�าเนินการที่ผ่านมา 
การด�าเนินงานท่ีส�าคัญในช ่วงป ี  2563 ประกอบด ้วยการแก ้ไขป ัญหาการรุกล�้ าแม ่น�้ าล�าคลอง และ 
การฟื ้นฟูสภาพล�าน�้าและคุณภาพน�้า ดังนี้ กรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการเพ่ือน�าไปสู่การร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างล่วง
ล�้าล�าน�้าในหลายพ้ืนท่ี อาทิ สิ่งปลูกสร้างแพให้บริการนักท่องเท่ียวบริเวณแม่น�้าแควใหญ่ และส่ิงปลูกสร้าง
ประเภทโฮมสเตย ์ ในทะเลสาบสงขลา รวมทั้ งมีการด�าเนินการขุดลอกล�าน�้ า เพื่อรักษาสภาพร ่องน�้ า  
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้า และแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง อาทิ การขุดลอกแม่น�้าแม่กลองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
ยาวประมาณ 1,050 เมตร การขุดลอกคลองกระเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1,500 เมตร 
และการขุดลอกแม่น�้าเจ ้าพระยา ในพื้นที่อ�าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 2,350 เมตร  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการด�าเนินงานเพ่ือแก ้ไขป ัญหาการรุกล�้าคลองลาดพร ้าวและคลองเปรม
ประชากรของกรุงเทพมหานคร โดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวแล้วเสร็จเป็นความยาว 23.35 
กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร ้อยละ 47.5 ของเป้าหมาย และก่อสร้างเข่ือนริมคลองเปรมประชากรแล้วเสร็จ 
ในช่วงที่ 1 ความยาว 500 เมตร ในขณะเดียวกัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการจัดหาท่ีพักอาศัยถาวร
ให้ผู ้บุกรุกท้ังสองคลองข้างต้น นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาน�้าเสียภายในคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยแบ่งแผนงานเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย (1) ระยะ
เร่งด่วน 6 เดือน (กันยายน 63 – กุมภาพันธ์ 64) มุ ่งเน้นการท�าความสะอาดและจัดระเบียบพ้ืนที่ภายใน
คลอง (2) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2563 – 2566) เป็นการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบรวบรวมน�้า
เสียเพ่ิมเติม และ (3) ระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2574) เป็นการด�าเนินการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบรวบรวมน�้าเสียขนาดใหญ่ ให้ครบคลุมพ้ืนท่ี

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การแก ้ ไขป ัญหาการรุกล�้ าล� าน�้ ายั งนับ เป ็นความ
ท้าทายที่ส�าคัญต่อบรรลุเป ้าหมายการอนุ รักษ์และ
ฟื ้นฟูแม่น�้าล�าคลอง เนื่องจากเป็นปัญหาที่ ส่ังสมมา
เป็นระยะเวลานาน ท�าให้สิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล�้าล�าน�้า
ในป ัจ จุ บันมีอยู ่ เป ็นจ� านวนมาก ในขณะเดียวกัน  
การแก้ไขปัญหาการรุกล�้าล�าน�้าไม่อาจหลีกเล่ียงผลก
ระทบที่จะเกิดกับวิถีชีวิตของประชาชนที่มีที่อยู ่อาศัย
บริเวณริมล�าน�้า ซึ่งโดยมากเป็นประชาชนท่ีมีรายได้
น ้อย ดังนั้น การแก ้ไขป ัญหาการรุกล�้าล�าน�้าให ้ได ้
ผลอย่างยั่งยืนจึงเป็นการด�าเนินงานที่มีความซับซ้อน 
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับมิติทางด ้านสังคม และต้อง
ด�าเนินการโดยอยู ่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องจ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชน ควรร่วมกันด�าเนินการแก้ไขปัญหา
การรุกล�้าล�าน�้า โดยใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู ่
กับมาตรการทางด้านสังคม พร้อมทั้งการก�าหนด
แผนการพัฒนาการใช ้ประโยชน ์ พ้ืนที่ ริมน�้ าผ ่าน
กระบวนการมีส ่ วนร ่ วมของประชาชน เพื่ อ ให ้ 
การด�าเนินการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
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