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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท้ังระบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับสมดุล 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ในกำรอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสำหกรรม และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ  
รวมท้ังกำรพัฒนำกำรจัดกำรลุ่มน�้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศโดยมี 3 เป้ำหมำยระดับประเด็น 
ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัด
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า และ (3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ
ให้มีระบบนิเวศที่ดี 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

(1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น พิจำรณำจำกกำรจัดอันดับดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศโดย
ธนำคำรพัฒนำเอเชีย (ADB) ซึ่งในปี 2559 จำกกำรวัดระดับควำมม่ันคงด้ำนน�้ำของประเทศ มีเกณฑ์กำรวัดระดับ 
จำก 1 ถึง 5 โดยประเทศไทยอยู่ในระดับท่ี 2 เป็นระดับท่ีมีกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงบำงส่วน จำกข้อมูลพบว่ำ
คงที่จำกรอบส�ำรวจก่อนหน้ำในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดจำกคะแนน พบว่ำคะแนนเพิ่มข้ึน
จำก 47.9 คะแนน เป็น 54.4 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยมีควำมม่ันคงด้ำนน�้ำเพิ่มขึ้น และมีโอกำส 
บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่ 60 คะแนน ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า พิจำรณำจำก
ผลิตภำพกำรใช้น�้ำ โดยเทียบเคียงจำกรำยงำนแนวคิด 
ควำมม่ันคงด้ำนทรัพยำกรน�้ำ–ประเทศไทยกับนำนำชำติ 
2559 โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พบว่ำผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำของประเทศไทยต่อน�้ำ 1 ลบ.ม 
ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเท่ำกับ 3.59 ดอลล่ำร์สหรัฐ 
เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอำเซียน ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 6 เป็นรองเพียง 5 ประเทศ (1) สิงคโปร์ (2) บรูไน  
(3) มำเลเซีย  (4) อินโดนีเซีย (5) ฟิลิปปินส์ และจัดอยู่ 
ในล�ำดับที่ 132 ในระดับโลก 

ที่มำ: รำยงำนแนวคิดควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน�้ำ–ประเทศไทย
กับนำนำชำติ 2559
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ดังนั้น เมื่อพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ของเป้ำหมำยระดับประเด็น ทั้ง 3 เป้ำหมำยแล้วแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทย 
ยังคงมีควำมท้ำทำยอย่ำงมำกเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นตำมที่ก�ำหนดไว้ 

ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบเพื่อบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่  
(1) กำรรับมือต่อควำมต้องกำรใช้น�้ำเพิ่มมำกขึ้นในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร อันเนื่องมำจำก 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (2) กำรฟื ้นฟูทรัพยำกรแหล่งน�้ำที่ถูกท�ำลำยจำกพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของ 
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร และ (3) กำรรวบรวมและจัดกำรข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำ 
ทั้งระบบ อำทิ ปริมำณกำรใช้น�้ำในภำคครัวเรือน ภำคอุตสำหกรรม และภำคเกษตรกรรม สภำพภูมิอำกำศล่วงหน้ำ  
รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 
แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  
(1) กำรพัฒนำกำรจัดกำรน�้ำเชิงลุ่มน�้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้น 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ของทรัพยำกรมนุษย์และองค์กรผู้ใช้น�้ำ และน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในระบบบริหำรจัดกำร (2) กำรเพ่ิมผลิตภำพ 
ของน�้ำทั้งระบบในกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น�้ำให้ทัดเทียมระดับสำกล มีแนวทำง
ในกำรพัฒนำที่เน้นกำรจัดหำและใช้น�้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ ลดกำรสูญเสียและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น�้ำ  
ผ่ำนระบบต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสำหกรรม) และสังคมในอนำคต และ  
(3) กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติทั่วประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลอง แหล่งน�้ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยกำรพิสูจน์แนวเขตแม่น�้ำล�ำคลอง รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนโดยมีรำยละเอียดผลกำรด�ำเนินงำนรำยเป้ำหมำยของแต่ละแผนแม่บทย่อย ดังนี้

190201190101 190103190102 190301190203190202

(3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี พิจำรณำจำก 
ดัชนีสัดส่วนของแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติที่ไม่มีสิ่งรุกล�้ำผิดกฎหมำย โดยสำมำรถเทียบเคียงสถำนกำรณ์
จำกข้อมูลจ�ำนวนพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญระดับชำติ ซึ่งจะได้รับกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้มีระบบนิเวศที่ดี โดยในปี 2552 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 48 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 95 แห่ง ในปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่ำ
มีแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพให้มีระบบนิเวศที่ดีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

190003
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ควำมเพียงพอและคุณภำพของน�้ำอุปโภคบริโภคมีส่วนส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ต่ำง ๆ เป็นส่วนสนับสนุนเป้ำหมำยด้ำนควำมมั่นคงทำงด้ำนน�้ำของประเทศ ปัจจัยส�ำเร็จที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้ 
บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ประกอบด้วย กำรจัดให้มีน�้ำสะอำดใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรและ
กำรใช้น�้ำ และกำรเพิ่มศักยภำพในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดจำกกำรอุปโภคบริโภคและกำรผลิต 

ระดบัความม่ันคงดา้นน�า้อปุโภคบรโิภค
เพ่ิมขึน้จากระดบั 3 ใหเ้ปน็ระดับ 4 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

090101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำอุปโภคบริโภค พบว่ำเป้ำหมำยดังกล่ำว 
สำมำรถสะท้อนจำกข้อมูลสัดส่วนของประชำกรที่เข้ำถึงบริกำรน�้ำดื่ม และสัดส่วนของน�้ำเสียที่ได้รับกำรบ�ำบัด  
จำก Sustainable Development Report 2019 ซึ่งจัดท�ำโดย Sustainable Development Solutions  
Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung พบว่ำประเทศไทยมีประชำกรร้อยละ 98.2 ที่เข้ำถึงบริกำรน�้ำดื่ม  
นับเป็นอันดับท่ี 3 ของอำเซียน รองจำกสิงคโปร์ (ร้อยละ 100 ) บรูไน (ร้อยละ 99.5) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ 
ไทยมีควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดหำน�้ำสะอำดค่อนข้ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม ในด้ำนกำรใช้และกำรอนุรักษ์น�้ำยังไม่คืบหน้ำ
เท่ำที่ควร แสดงจำกข้อมูลสัดส่วนของน�้ำเสียที่ได้รับกำรบ�ำบัด ซึ่งมีเพียงร้อยละ 12.1 ของปริมำณน�้ำเสียรวม  
ดังนั้นกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำอุปโภคบริโภคจึงจ�ำเป็นต้องเร่งรัดกำรพัฒนำ 
ระบบกำรจัดกำรน�้ำเสียจำกชุมชนซึ่งเป็นน�้ำเสียส่วนใหญ่ของประเทศ

ที่มำ: Sustainable Development Report 2019
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190101

การด�าเนินการท่ีผ ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ ได ้แก่ 
กระทรวงมหำดไทย (มท.) เป็นผู ้รับผิดชอบหลักกำร
พัฒนำระบบน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรบ�ำบัด 
น�้ำเสียชุมชน โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบประปำและ
บ�ำบัดน�้ำเสียในพื้นที่ชุมชนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยใน 
ปี 2562 ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ ประกอบด้วย  
ระบบประปำหมูบ้่ำน จ�ำนวน 1,197 แห่ง และกำรขยำยเขต
กำรให้บริกำรน�้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
และกำรประปำนครหลวงให้มคีรวัเรือนได้รบับรกิำรน�ำ้ประปำ 
เพิ่มขึ้น 26,000 ครัวเรือน นอกจำกนี้ ได้มีกำรก่อสร้ำง 
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมของชุมชนเพิ่มเติมจ�ำนวน 5 แห่ง  
ได้แก่ เทศบำลต�ำบลกมลำ และเทศบำลต�ำบลฉลอง  
จังหวัดภูเก็ต เทศบำลต�ำบลบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
เทศบำลเมอืงสำมพรำน จงัหวัดนครปฐม และเทศบำลนคร 
จังหวัดระยอง ซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 105 แห่ง นอกจำกนี้  
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 20 ป ี  
พ.ศ. 2561–2580 ก�ำหนดเป้ำหมำยให้มีกำรสร้ำง 
ระบบประปำให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบประปำหมู ่บ ้ำนจ�ำนวนมำกกว่ำ 
5,000 หมู่บ้ำน รวมท้ังกำรก่อสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
รวมของชุมชนเพิ่มเติมจ�ำนวน 100 แห่ง ภำยในปี 2565

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็น
ท ้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรลงทุนพัฒนำระบบบ�ำบัด 
น�้ ำ เสียชุมชนให ้มีควำมครอบคลุมทุกพื้นที่ ชุมชน 
รวมท้ังกำรส ่งเสริมควำมสำมำรถองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดเก็บ
รำยได้ส�ำหรับระบบประปำหมู ่บ้ำนและระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสียที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเพื่อให้มีกำรดูแลบ�ำรุงรักษำ
และกำรใช้ประโยชน์ระบบได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มท. โดย อปท. 
ควรพิจำรณำด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรลงทุน
และบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสียร่วมกันระหว่ำง 
อปท. รัฐวิสำหกิจ และบริษัทเอกชน มำตรกำรก�ำหนด
อัตรำค่ำบริกำรจัดกำรน�้ำเสียที่สอดคล้องกับต้นทุน 
กำรบริหำรจัดกำรและได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน  
บนหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำยเพื่อให้กำรด�ำเนินงำน 
มีควำมยั่งยืน นอกจำกนี้ มท. ควรเร่งรัดกำรจัดท�ำและ
ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง อำทิ จ�ำนวนครัวเรือน
เข ้ำถึงระบบประปำ และจ�ำนวนครัวเรือนเข ้ำถึง 
ระบบสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถแสดงระดับกำรมั่นคง 
ด้ำนน�้ำกำรอุปโภคบริโภคของประเทศได้อย่ำงชัดเจน
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ระดับการรับมือกบัพิบตัภิยัดา้นน�า้เพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

190102

ภัยพิบัติทำงน�้ำมีแนวโน้มเพิ่มควำมรุนแรงและควำมถ่ีมำกยิ่งข้ึนจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรจัดระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงน�้ำ 
เพื่อลดควำมเสี่ยงและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรรับมือและฟื้นตัวจำกภัยพิบัติ ซ่ึงมีปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้บรรลุ 
เป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรลดควำมเสี่ยงภัยแล้งในพ้ืนที่เกษตรน�้ำฝน กำรบรรเทำอุทกภัยเชิงพ้ืนที่ส�ำคัญอย่ำง 
เป็นระบบ และกำรจัดท�ำแผนกำรปรับตัวและเผชิญเหตุในพื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซำกเพื่อลดควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ
จำกดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน�้ำ (ระดับ) 
พบเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถสะท้อนจำกข้อมลู
ประกอบอื่น ได ้แก ่  (1) รำยงำน Asian  
Water Development Outlook 2016 ซึง่จัดท�ำ
โดยธนำคำรพฒันำเอเชยี (Asian Development 
Bank) ประเทศไทยมี ดัชนีกำร รับมือกับ 
ภัยพิบัติด ้ำนน�้ำปี 2559 ในระดับ 2 จำก  
5 ระดับ เป็นระดับที่มีกำรเริ่มด�ำเนินกำร 
ด้ำนควำมมั่นคงบำงส่วน และอยู่ในล�ำดับที่ 19 
จำก 48 ประเทศ โดยดัชนีที่ประเทศไทย 

ได้คะแนนน้อยท่ีสุด คือ กำรรับมือกับภัยแล้ง ซ่ึงอยู่ที่ 2.1 คะแนน จำก 5 คะแนน แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทย 
มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรต่อภัยแล้งค่อนข้ำงต�่ำ ทั้งนี้ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงหลังจำกปี 2559 สำมำรถสะท้อน 
ได้จำก (2) ข้อมูลคะแนน Climate Risk Index ที่จัดท�ำโดย Germanwatch ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับของผลกระทบ  
ทั้งในแง่จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่ประเทศต่ำง ๆ ได้รับจำกภัยพิบัติที่เกิดจำกสภำพอำกำศ 
ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำคะแนนของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2561 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยคะแนน 
ลดลงจำก 34 ในปี 2559 เป็น 31 ในปี 2561 ซึ่งหมำยควำมว่ำผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจำกภัยพิบัติมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และ (3) ข้อมูลสัดส่วนประชำกรท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศ ในรำยงำน  
Sustainable Development Report 2019 ซ่ึงจัดท�ำโดย Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) และ Bertelsmann Stiftung ระบุว่ำมีประชำกรไทยจ�ำนวน 929 คนต่อ 100,000 คน ที่ได้รับผลกระทบ 
จำกภัยพิบัติที่เกิดจำกสภำพอำกำศ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน ไทยมีจ�ำนวนผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน 
กลุ่มเดียวกับประเทศเวียดนำม มำเลเซีย และเมียนมำร์ ที่ประมำณ 1,000-1,200 คนต่อ 100,000 คน จำกข้อมูล
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อำจไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

ที่มำ: Global Climate Risk Index
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำกำรกักเก็บ 
ระบบชลประทำนและกำรระบำยน�ำ้ในพืน้ทีต่่ำง ๆ รวมถงึ
ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ฐ ำ น ข ้ อ มู ล ท รั พ ย ำ ก ร น�้ ำ เ พื่ อ 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 ได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรส�ำคัญ ดังนี้  
(1) โครงกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน�้ำ ซึ่งเป็น 
กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน�้ำและก่อสร้ำงระบบระบำยน�้ำ  
เช่น เขื่อน อ่ำงเก็บน�้ำ แหล่งน�้ำผิวดิน เป็นต้น รวมถึง
โครงข่ำยเชื่อมโยงแม่น�้ำล�ำคลอง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น 320,000 ไร่ (2) แผนงำนบูรณำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำ โดยกำรปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
จ�ำนวน 18 แห่ง พืน้ทีไ่ด้รบักำรป้องกนัและลดผลกระทบ  
9,238 ไร่ ประชำชนได้รบัประโยชน์ทัง้หมด 2,742 ครวัเรอืน 
และ (3) โครงกำรจัดท�ำคลังข้อมูลและโครงข่ำยข้อมูล
ทรัพยำกรน�้ำระดับประเทศ เพ่ือบูรณำกำรข้อมูลท่ีส�ำคัญ
ต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเชิงลุ่มน�้ำ
และกำรเตือนภัย เช่น ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น�้ำ ข้อมูลปริมำณ
กำรใช้น�้ำ และข้อมูลแหล่งน�้ำ เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศมีแนวโน้มที่จะ 
ส่งผลให้ระดับควำมรุนแรงและควำมถ่ีของกำรเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศแบบเฉียบพลันเพิ่มสูงขึ้น และ
คำดกำรณ์ได้ยำก ซึ่งจะท�ำให้ควำมเสียหำยที่เกิดจำก 
น�้ำท่วมและภัยแล้งมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น นอกจำกนี้  
กำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจก็มีส่วนเพิ่มระดับ
ควำมเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้วย อำทิ กำรก่อสร้ำงที่กีดขวำง
ทำงน�้ำ กำรบุกรุกแหล่งน�้ำธรรมชำติ กำรถมคูคลอง และ
กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจำกมำตรกำร
ด้ำนส่ิงก่อสร้ำงที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ก�ำลังด�ำเนินกำร 
เพ่ือลดควำมรุนแรงของกำรเกิดน�้ำท่วมและภัยแล้ง 
แล้วนั้น กำรพัฒนำควำมสำมำรถของประเทศไทยใน 
กำรรับมือกับภัยพิบัติทำงน�้ำในระยะต่อไป ควรให้ 
ควำมส�ำคัญเพิ่มขึ้นกับ (1) กำรบูรณำกำรมำตรกำร 
ลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ เช่น กำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำร
ในพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม กำรออกแบบก่อสร้ำงเส้นทำง 
กำรคมนำคมขนส่งไม่ให้กีดขวำงเส้นทำงกำรไหลของน�้ำ 
โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือของชุมชนในกำรจัดท�ำ 
ฝำยชะลอน�ำ้และอนุรักษ์ต้นน�ำ้ เป็นต้น (2) กำรปรับเปลีย่น
วิถีชีวิตหรือแนวทำงกำรประกอบอำชีพเพื่อลดควำมเสี่ยง
จำกภัยพิบัติ เช่น กำรพัฒนำพันธุ์พืชให้สำมำรถต้ำนทำน
สภำพแล้งและน�้ำท่วมได้ กำรวำงแผนปลูกพืชและตำรำง
กำรปลูก ให ้ เหมำะสมกับสภำพภูมิ อำกำศ และ  
(3) กำรเตรียมพร้อมรับมือจำกเหตุกำรณ์ภัยพิบัติในทุก
ภำคส่วน เช่น กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์
สภำพภูมิอำกำศล่วงหน้ำเพื่อกำรแจ้งเตือนภัยให้ดีขึ้น 
กำรจัดท�ำแผนเผชิญเหตุระดับองค ์กรหรือชุมชน  
กำรวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจอย ่ำงต ่อเนื่องเพ่ือให ้
สำมำรถกลับมำด�ำเนินกิจกำรได้อย่ำงรวดเร็วหลังจำก
เกิดภัยพิบัติ และกำรพัฒนำเพิ่มช่องทำงรับส่งข้อมูล 
ที่หลำกหลำยเพื่อกำรแจ้งเตือนภัย เป็นต้น

190102
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ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการน�า้
เพ่ิมขึน้จากปจัจบุนั 64 คะแนน

ใหเ้ปน็ 80 คะแนน

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น

190103

น�้ำจืดเป็นทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตและมีอยู่อย่ำงจ�ำกัดในแต่ละพื้นที่จึงต้องบริหำรจัดกำรในเชิงลุ่มน�้ำ 
อย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อน�ำไปสู ่ควำมมั่นคงและกำรเพ่ิมผลิตภำพของกำรใช้น�้ำทั้งระบบ โดยองค์ประกอบของ 
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ประกอบด้วย กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำ กำรมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรน�้ำที่โปร่งใสและได้รับกำรยอมรับ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่ค�ำนึงถึง
ประสิทธิภำพในกำรใช้น�้ำและกำรรักษำระบบนิเวศลุ่มน�้ำ รวมถึงกำรมีระบบกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินนโยบำยหรือ
โครงกำรด้ำนน�้ำอย่ำงมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ปัจจัยหลักท่ีจะน�ำไปสู่กำรยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
ประกอบด้วย กำรมีระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรน�้ำที่ทันสมัย ถูกต้อง บูรณำกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
และกำรพัฒนำกฎหมำยกฎระเบียบที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้น�้ำและกำรจัดสรรน�้ำที่เป็นธรรม 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถรับมือของชุมชน

ที่มำ: Asian Water Development  Outlook 2016
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ (ระดับ) สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูล 
ระดับประสิทธิภำพของภำครัฐของแต่ละประเทศ จำกรำยงำน Asian Water Development Outlook 2016  
โดยธนำคำรพัฒนำเอเชียที่แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศท่ีมีระดับประสิทธิภำพของภำครัฐที่สูง มีแนวโน้มที่จะมี 
ระดับควำมมั่นคงของน�้ำที่สูงตำมไปด้วย โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนนระดับประสิทธิภำพของภำครัฐอยู่ใน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 66.8 เพ่ิมข้ึนจำก 65.4 ในปี 2557 ทั้งนี้ในปี 2561 ประเทศในอำเซียนที่มีอันดับดีกว่ำประเทศไทยมี  
3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (100) บรูไน (87.0) และมำเลเซีย (81.3) จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นและควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562  
ประกอบด้วย (1) กำรประกำศใช้ พ.ร.บ. ทรัพยำกรน�้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรจัดสรร 
กำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ�ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำ และสิทธิในน�้ำ รวมทั้งจัดให้มี
องค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ ทั้งในระดับชำติ ระดับลุ่มน�้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น�้ำซ่ึงสะท้อนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่ำงกฎหมำยล�ำดับรอง 11 ฉบับ ตำม พ.ร.บ. ทรัพยำกรน�้ำ พ.ศ. 2561 
ซึ่งจะช่วยสร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมและน�้ำแล้ง โดยกฎหมำยล�ำดับรองท้ัง 11 ฉบับ  
มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกองค์กรด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับชำติ  
ระดับลุ่มน�้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น�้ำ รวมท้ังกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรด�ำเนินกำรในภำวะน�้ำแล้งหรือ 
ภำวะน�้ำท่วม ที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำทดแทนกำรใช้น�้ำ หรือค่ำชดเชยควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สิน จำกกำรใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำง เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขภำวะน�้ำแล้งและภำวะน�้ำท่วม (2) กำรจัดท�ำ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำทรัพยำกรน�้ำของประเทศ และเป็นแผนที่น�ำทำงให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ได้อย่ำง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และ (3) กำรจัดท�ำบัญชีแหล่งน�้ำของประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร 
บริหำรจัดกำรน�้ำ

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญ คือ กำรรวบรวมและจัดกำรข้อมูลท่ีจ�ำเป็น 
ต่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น ข้อมูลควำมต้องกำรใช้น�้ำในแต่ละช่วงเวลำท่ีมีควำมทันสมัย และ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำนน�้ำทั้งหมดเข้ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบเพื่อกำรใช้งำนที่รวดเร็วขึ้น เป็นต้น  รวมทั้ง 
กำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนน�้ำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และกำรออกกฎหมำยรองที่ส�ำคัญ อำทิ กฎหมำย
ด้ำนกำรชลประทำน อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตใช้น�้ำ กำรจัดเก็บค่ำน�้ำ และกำรจัดสรรน�้ำ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งรัดกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลในระดับลุ่มน�้ำที่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐำนด้ำนน�้ำ
และกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในระดับลุ่มน�้ำที่เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรน�้ำ
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภำพ และเพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนในระดับลุ ่มน�้ำและมีกำร 
จัดกำรน�้ำระดับชุมชนที่ดีขึ้น นอกจำกนี้ ควรเร่งปรับปรุงกฎหมำยด้ำนน�้ำที่ล้ำสมัย และเร่งประกำศใช้กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตใช้น�้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดเก็บค่ำน�้ำ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรน�้ำ  
เพื่อให้มีกฎหมำยด้ำนน�้ำที่ส่งเสริมกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด กำรใช้น�้ำซ�้ำ กำรใช้น�้ำบ�ำบัดแล้วอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ระดบัความมัน่คงดา้นน�า้ในเขตเมอืงเพ่ิมมากขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การเพ่ิมผลิตภาพของการน�้าทั้งระบบ 
ในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่า

เพ่ิมจากการใช้น�้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

190201

แนวโน้มกำรขยำยตัวและควำมหนำแน่นเพิ่มขึ้นของเมืองส่งผลต่อควำมมั่นคงของน�้ำ โดยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำ 
ในเขตเมืองหมำยรวมถึง ควำมครอบคลุมของระบบประปำในเขตเมือง กำรมีระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย 
ในเขตเมือง และควำมสำมำรถของเมืองในกำรรับมือกับน�้ำท่วม เพื่อให้บรรลุกำรเพ่ิมผลิตภำพจึงต้องอำศัยกำรขยำย
เขตพื้นที่กำรให้บริกำรประปำในเขตเมือง กำรขยำยควำมครอบคลุมและเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 
ในเมือง ระบบกำรใช้น�้ำบ�ำบัดแล้ว กำรพัฒนำระบบป้องกันน�้ำท่วม ระบบพักน�้ำ และระบบระบำยน�้ำเพื่อ 
ลดควำมรุนแรงจำกน�้ำท่วม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำจำก
ระดับควำมมั่นคงด้ำนน�้ำในเขตเมือง สำมำรถเทียบ
เคียงจำกข้อมูลรำยงำนท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ รำยงำน 
Asian Water Development Outlook 2016  
ซึ่งจัดท�ำโดยธนำคำรพัฒนำเอเชีย พบว่ำประเทศไทยมี
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำในเขตเมืองในปี 2559 อยู่ที่
ระดับ 1 จำก 5 ระดับ ซึ่งใกล้เคียงกับเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนดไว้ที่ระดับ 1.5 โดยดัชนีที่
ประเทศไทยได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ควำมสำมำรถของ
เมืองในกำรรับมือกับน�้ำท่วม ซึ่งได้คะแนน 1 จำก
คะแนนเต็ม 5 ในขณะที่ดัชนีกำรให้บริกำรระบบประปำ
ในเขตเมอืง ประเทศไทยได้คะแนน 3 จำกคะแนนเตม็ 5 
นอกจำกนี ้Sustainable Development Report 2019 
ซึง่จดัท�ำโดย Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung  
ระบุว่ำประชำกรในเขตเมืองของประเทศไทยที่เข้ำถึง
บริกำรน�้ำประปำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.9 ซ่ึงเป็น
อันดับ 4 ของอำเซียน รองจำกสิงคโปร์ (ร้อยละ 100) บรูไน (ร้อยละ 99.6) และมำเลเซีย (ร้อยละ 98.5) ส�ำหรับ 
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม ในปี 2562 ประเทศไทยมีระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยีรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ทีก่่อสร้ำง 
แล้วเสรจ็ อยูใ่นระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และชะลอโครงกำรออกไป รวมถึงที่ยังไม่ได้มีกำรรับมอบ จ�ำนวนทั้งหมด 105 แห่ง  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ของจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเทศบำลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สัดสวนของประชากรที่เขาถึงบริการน้ําดื่ม

1 Singapore 100

2 Brunei 99

3 Malaysia 99

4 Thailand 84

5 Vietnam 78

6 Laos 73

7 Cambodia 72

8 Philippines 59

9 Myanmar 52

10 Indonesia 25

ที่มำ: Asian Water Development  Outlook 2016
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รูปแบบพิเศษทั่วประเทศ นอกจำกนี้ จ�ำนวนพื้นที่ชุมชน
ที่ มี ระบบป ้อง กันน�้ ำท ่ วมเพิ่ มขึ้ นจำก 77 ชุมชน 
ในพื้นที่ 32 จังหวัด ในปี 2559 เป็น 157 ชุมชนในพื้นที่  
53 จังหวัด ในปี 2562

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำร
อย ่ำงต ่อเนื่องในกำรขยำยเขตพื้น ท่ีจ ่ ำยน�้ ำ  และ 
กำรพัฒนำระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย ตลอดจน
ระบบป้องกันน�้ำท่วม โดยในช่วงปี 2562 ได้เริ่มก่อสรำ้ง
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรน�้ำประปำ 
โดยกำรวำงท่อประปำขยำยเขตพื้นที่ให้บริกำร ควำมยำว
ท่อรวม 100 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมผู้ใช้น�้ำรำยใหม่
จ�ำนวน 0.26 ล้ำนรำย รวมถึงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกัน
น�้ ำท ่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหลำยพื้นที่  ตัวอย ่ำงเช ่น  
ระบบระบำยน�้ำหลักเพื่อบรรเทำปัญหำน�้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชนเมืองชุมพร ระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนเมือง
ชัยภูมิ และระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนสุไหงโกลก 
เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรอพยพประชำกรจำกชนบทสู ่เมือง ท�ำให้เมืองมี 
แนวโน้มเตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ จงึเป็นควำมท้ำทำยของหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วข้องในกำรด�ำเนนิกำรให้ทนักบักำรเตบิโตของเมอืง  
ทั้งกำรจัดหำแหล่งน�้ำต ้นทุนเพิ่มเติมและกำรขยำย 
ระบบประปำเพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของกิจกรรม 

ทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับปริมำณน�้ำเสียที่เพิ่มขึ้น 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร รวมท้ังกำรควบคุม 
ไม่ให้มีกำรบุกรุกแหล่งน�้ำและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่กีดขวำงทำงไหลของน�้ำ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
ระดับควำมมั่นคงด้ำนน�้ำในเขตเมือง นอกจำกกำรพัฒนำ
ระบบน�้ำดิบ น�้ำประปำ กำรระบำยน�้ำ และกำรจัดกำร 
น�้ำเสียแล้ว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรก�ำกับดูแลกำรขยำยตัวของเมือง ทั้งที่อยู ่อำศัย  
พ้ืนท่ีธุรกิจ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับผังเมือง ผังน�้ำ ไม่กีดขวำงทำงน�้ำธรรมชำติ 
และสอดรับกับกำรพัฒนำระบบและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนน�้ำดิบ ประปำ กำรระบำยน�้ำเสีย พักน�้ำ รวมถึง 
กำรปรับปรุงอัตรำค่ำใช้น�้ำประปำและค่ำบริกำรบ�ำบัด 
น�้ำเสียให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง เพ่ือให้มีกำรใช้น�้ำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดปริมำณกำรใช้น�้ำและ 
กำรเกิดปริมำณน�้ำเสียที่ไม่จ�ำเป็น และกำรหำแหล่ง 
เงินลงทุนในรูปแบบต่ำง ๆ 
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ระดบัความมัน่คงดา้นน�า้
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อยใน การใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง / ผลิตภาพจากการใช้น�้า 
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กิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ของไทยจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำในกำรด�ำเนินกำร อำทิ ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม  
และภำคบริกำร โดยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจมีองค์ประกอบท่ีส�ำคัญ 2 ประกำร คือ กำรมีปริมำณ
น�้ำที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรผลิต และกำรใช้น�้ำที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีปัจจัยหลักสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย 
กำรพัฒนำแหล่งน�้ำต้นทุนเพื่อให้เพียงพอต่อกำรเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรใช้น�้ำด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีที่ประหยัดน�้ำมำใช้ในภำคกำรผลิต และกำรใช้มำตรกำรเพื่อจัดกำรควำมต้องกำรใช้น�้ำ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ระดับควำมม่ันคงด้ำนน�้ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สำมำรถเทียบเคียงข้อมูลจำก 
รำยงำน Asian Water Development Outlook 2016 ซ่ึงจัดท�ำโดยธนำคำรพัฒนำเอเชีย ประเทศไทยมี 
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในปี 2559 อยู่ในระดับที่ 4 (15.7 คะแนน) โดยอยู่ในล�ำดับที่ 3 จำก 
48 ประเทศ เป็นรองเพียงสิงคโปร์ และออสเตรเลีย ส�ำหรับในช่วงปี 2559 ถึง 2561 ประเทศไทยมีแนวโน้มของ 
แหล่งน�้ำต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีปริมำณควำมจุกักเก็บน�้ำชลประทำนทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น 1,414 ล้ำน ลบ.ม. จำก  
80,998 ล้ำน ลบ.ม.ในปี 2559 เป็น 82,412 ล้ำน ลบ.ม.ในปี 2561 และพื้นที่ชลประทำนทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจำกเดิม  
31.8 ล้ำนไร่ เป็น 32.9 ล้ำนไร่ แสดงแนวโน้มกำรบรรลุเป้ำหมำยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ที่มำ: กรมชลประทำน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วย 
งำนภำครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562   
ส่วนมำกเป็นกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงเพือ่เพิม่แหล่งน�ำ้ต้นทุน 
ประกอบด้วย กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน�้ำชลประทำนและ
ระบบส่งน�้ำ เช่น โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยชื่นพร้อม 
ระบบส่งน�้ำ จังหวัดน่ำน และโครงกำรระบบส่งน�้ำ 
อ่ำงเก็บน�้ำห้วยวังกวำงโตน จังหวัดเลย เป็นต้น รวมถึง
กำรปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนำแหล่งน�้ำนอกเขตชลประทำน
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้น�้ำในพื้นที่เกษตรน�้ำฝน
และรักษำสมดุลระบบนิเวศและพื้นท่ีชุ ่มน�้ำ จ�ำนวน  
810 แห่ง และกำรขดุเจำะบ่อบำดำลจ�ำนวน 31,222 บ่อ  
ซึ่งช่วยให้มีปริมำณน�้ำเพิ่มข้ึน 858 ล้ำน ลบ.ม. พื้นท่ี 
รับประโยชน์ 1.6 ล้ำนไร่
 
ประเด็นท ้าทายท่ีส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยส�ำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือของผู้ใช้น�้ำ
ในกำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์กำรใช้น�้ำ และกำรพัฒนำ 
แหล่งน�้ำต ้นทุนขนำดใหญ่แห่งใหม่ เนื่องจำกพื้นที่ 
ที่เหมำะสมมักตั้งอยู ่ในพื้นที่ป ่ำไม้หรือพื้นที่อนุรักษ์  
ซึ่งต้องมีกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำง 
กำรยอมรับในพื้นที่ และกระบวนกำรก่อสร้ำงที่รัดกุม 
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำแหล่งน�้ำทำงเลือก อำทิ บ่อบำดำล
ขนำดใหญ่ ยังขำดข้อมูลกำรส�ำรวจพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพ
ส�ำหรับกำรขุดเจำะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนให้
บรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับผู้ใช้น�้ำ 
ในกำรด�ำเนินโครงกำรและมำตรกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่  
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช ้น�้ำ ทั้งในภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร  
เช่น กำรน�ำน�้ำเสียท่ีบ�ำบัดแล้วกลับมำใช้ใหม่ กำรพัฒนำ
นวัตกรรมขั้นสูงเพ่ือผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน�้ำ  
กำรรณรงค์เรื่องประหยัดน�้ำ เป็นต้น รวมถึงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำรใช้น�้ำของประเทศ  
เพื่อประโยชน ์ในกำรติดตำมประเมินผล และกำร
สนับสนุนให้เกษตรกร ซ่ึงภำคเกษตรเป็นภำคท่ีใช้น�้ำ
จ�ำนวนมำก ปรับเปลี่ยนเพำะปลูกไปปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อย 
และมีมูลค่ำเพิ่มสูง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรเพำะปลูก 
เป็นต้น นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐควรศึกษำทำงเลือก
ในกำรพัฒนำแหล ่ งน�้ ำต ้นทุนที่ มี ศั กยภำพ อำทิ  
กำรกักเก็บน�้ำใต้ดิน กำรเติมน�้ำใต้ดิน กำรผันน�้ำระหว่ำง
ลุ่มน�้ำ  
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ผลติภาพจากการใชน้�า้เพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อยใน การใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง / ผลิตภาพจากการใช้น�้า 
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ผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ หมำยถึง มูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้น�้ำหนึ่งหน่วย ซึ่งผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ 
จะเพิ่มข้ึนได้ด้วยกำรใช้น�้ำท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น หรือกำรเพิ่มมูลค่ำของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีกำรใช้น�้ำ  
โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรจัดกำรด้ำนควำมต้องกำรเพื่อลดกำรใช้น�้ำที่ไม่จ�ำเป็น 
กำรลดกำรสูญเสียน�้ำในระบบส่งน�้ำ และกำรน�ำน�้ำเสียกลับมำใช้ใหม่

ผลิตภาพจากการใช้น�้าของไทย (WP) 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP per capita)

ผลิตภาพจากการใช้น�้ารายภาคการผลิต

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำจำกดัชนีผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร) สำมำรถสะท้อน
ผลจำกรำยงำนกำรศึกษำโครงกำรวิเครำะห์สถำนะของควำมมั่นคงด้ำนน�้ำผลิตภำพจำกน�้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ใน 
กำรจัดท�ำแผนแม่บทโดยเฉพำะด้ำนน�้ำ จัดท�ำโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พบว่ำผลิตภำพด้ำนน�้ำของประเทศไทยในปี 2559 อยู่ที่ 5.3 ดอลลำร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 ซึ่งอยู่ที่  
4.0 ดอลลำร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ ภำคกำรผลิตท่ีมีผลิตภำพในกำรใช้น�้ำสูงท่ีสุด คือ ภำคบริกำร รองลงมำคือ 
ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรเกษตร ตำมล�ำดับ โดยในปี 2559 ภำคบริกำรมีผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำเท่ำกับ  
173 ดอลลำร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ในขณะที่ภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตรมีผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำเท่ำกับ 54 และ 
0.5 ดอลลำร์สหรัฐ นอกจำกนี้ ภำคบริกำรยังมีแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของผลิตภำพกำรใช้น�้ำสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
31 ในช่วงปี 2554-2559 ในขณะท่ีผลิตภำพกำรใช้น�้ำในภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 ส่วนผลิตภำพ 
กำรใช้น�้ำในภำคกำรเกษตรลดลงเล็กน้อยในช่วงเดียวกัน ข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผลิตภำพกำรใช้น�้ำ
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562 มีทั้ง 
กำรด�ำเนินงำนที่อำจช่วยเพิ่มผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำในภำคกำรเกษตร และกำรลดปริมำณกำรสูญเสียน�้ำใน 
ระบบประปำ โดยกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรจัดท�ำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีระบบกำรควบคุมกำรให้น�้ำ
อัจฉริยะรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษำและน�ำไป
ปรับใช้ กำรบริหำรจัดกำรพื้นท่ีเกษตรตำมแผนท่ีกำรเกษตรเชิงรุก ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียน
จำกกำรปลูกข้ำวซ่ึงใช้น�้ำมำก ไปท�ำประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจ และเกษตรผสมผสำน ซึ่งใช้น�้ำน้อยกว่ำ  
เป็นพื้นที่มำกกว่ำ 257,000 ไร่ กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง ซ่ึงสำมำรถลดปริมำณกำรใช้น�้ำได้ถึง 
ร้อยละ 30-50 เม่ือเทียบกับกำรปลูกข้ำวแบบปกติ และกำรปรับปรุงท่อจ่ำยน�้ำและท่อบริกำรที่ช�ำรุดของ 
กำรประปำส่วนภูมิภำค ควำมยำวประมำณ 1,200 กิโลเมตร เพื่อลดอัตรำน�้ำสูญเสียจำกร้อยละ 30 ให้อยู่ใน 
ระดับไม่เกินร้อยละ 20
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ 
เพิ่มขึ้น คือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือของผู้ใช้น�้ำในกำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์กำรใช้น�้ำ ศักยภำพของกำรรวบรวมและ 
บ�ำบัดน�้ำเสียที่มีจ�ำกัดยังส่งผลให้กำรน�ำน�้ำเสียกลับมำใช้ใหม่ รวมท้ังกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรเพ่ิมผลิตภำพ
จำกกำรใช้น�้ำ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพจำกน�้ำในระยะต่อไปควรเร่งรัดกำรขยำยและ
เพิ่มประสิทธิภำพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำน�้ำกลับในใช้ประโยชน์ รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีแสดงข้อมูล  
Water footprint ของสินค้ำและบริกำร เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทรำบถึงปริมำณกำรใช้น�้ำที่แฝงอยู่ในกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรชนิดนั้น ๆ ซึ่งจะกระตุ ้นให้ผู ้ผลิตเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำเทคโนโลยีที่ช ่วยประหยัดน�้ำมำใช้ใน 
กระบวนกำรผลิตมำกข้ึน นอกจำกนี้ ควรเร่งรัดกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น�้ำที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก 
ทำงเศรษฐกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรติดตำมประเมินผล
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190301 แม่น�า้ล�าคลองและแหลง่น�า้ธรรมชาติ
ทัว่ประเทศมีระบบนเิวศและทศันยีภาพทีด่ี 
ทีมี่คณุภาพไดม้าตรฐาน 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การอนุรักษ์และฟื้ นฟูแม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ

มุ่งเน้นกำรพิสูจน์แนวเขตล�ำน�้ำสำธำรณะ กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงปัจจัยหลักท่ีต้อง 
ด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำกำรรุกล�้ำแนวเขตแม่น�้ำ ล�ำคลอง และแหล่งน�้ำ
ธรรมชำติ กำรอนุรักษ์และฟื ้นฟูแหล่งน�้ำในทุกมิติ เช่น ด้ำนกำรระบำยน�้ำ ควำมสำมำรถในกำรเก็บกักน�้ำ  
และคุณภำพน�้ำ เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ
จำกดัชนีสัดส่วนของพื้นที่ล�ำคลอง พื้นที่ล�ำน�้ำ 
พื้นที่ชุ ่มน�้ำ ที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่ 
เป้ำหมำย) ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจุบันหน่วยงำน 
ที่ เกี่ ยวข ้องยั งไม ่ ได ้ก� ำหนดพ้ืนท่ี เป ้ำหมำย 
ของกำรด�ำเนินกำรไว้ จึงได้เทียบเคียงจำกกำร 
ด�ำเนินงำนตำมค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ 
แห่งชำต ิที ่32/2560 เรือ่ง กำรบรรเทำควำมเสยีหำย 
ให้แก่ประชำชนในกรณีปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่ง
อื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ ซึ่งเปิดโอกำสให้เจ้ำของ
หรือผู ้ครอบครองสิ่งปลูกสร้ำงที่ล ่วงล�้ำล�ำน�้ำ  
ซึ่งสร้ำงก่อนที่ พ.ร.บ. กำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทย  
(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 บังคับใช้ โดยไม่ได้รับ

อนุญำต หรือได้รับอนุญำตแต่ปลูกสร้ำงไม่เป็นไปตำมที่แจ้งต่อกรมเจ้ำท่ำ ปรำกฏว่ำมีสิ่งปลูกสร้ำงที่ได้รับกำรแจ้ง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 86,906 หลัง ซ่ึงกรมเจ้ำท่ำได้พิจำรณำแล้ว อนญุำตให้ขึน้ทะเบียนจ�ำนวน 59,132 รำยกำร ไม่อนญุำต
จ�ำนวน 7,892 รำยกำร ทีเ่หลอืเป็นสิง่ปลกูสร้ำงทีไ่ม่ได้อยูใ่นอ�ำนำจของกรมเจ้ำท่ำ โดยกรมเจ้ำท่ำได้แจ้งหน่วยงำนท่ีเป็น
เจ้ำของพืน้ทีใ่ห้เข้ำไปด�ำเนนิกำรแล้วจ�ำนวน 19,882 รำยกำร ส�ำหรับสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ได้รับอนุญำตจ�ำนวน 7,892 รำยกำร 
มีรำยกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค�ำอุทธรณ์และอยู่ในขั้นตอนกำรฟ้องคดีปกครองจ�ำนวน 4,794 รำยกำร และ
รำยกำรที่ผู้แจ้งต้องด�ำเนินกำรรื้อถอนจ�ำนวน 3,098 รำยกำร ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำยอย่ำงมำก 
ในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภำพที่ดี

ที่มำ: กรมเจ้ำท่ำ



190301

381

19การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

การด�าเนินการที่ผ ่านมาของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ 
ขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2561–2562 หน่วยงำน 
ได้ด�ำเนินกำร เช่น กำรฟื้นฟูล�ำน�้ำโดยกำรขุดลอกเพื่อ
รักษำสภำพล�ำน�้ำตำมธรรมชำติ และเพิ่มพื้นที่หน้ำตัด 
ในกำรระบำยน�้ำธรรมชำติ และกำรพัฒนำชุมชนริมล�ำน�้ำ
เพื่อแก้ปัญหำกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัยรุกล�้ำล�ำน�้ำ รวมทั้ง
กำรส�ำรวจสิง่ล่วงล�ำ้ล�ำน�ำ้ท่ัวประเทศ ดงัน้ี (1) กำรขดุลอก
แม่น�้ำปิง แม่น�้ำวัง แม่น�้ำยม แม่น�้ำน่ำน แม่น�้ำชี แม่น�้ำมูล 
แม่น�้ำเลย แม่น�้ำสงครำม แม่น�้ำท่ำจีน และทะเลสำบ
สงขลำ รวมระยะทำงประมำณ 130 กิ โล เมตร  
(2) กำรพัฒนำชุมชนริมคลองลำดพร้ำวและคลองเปรม
ประชำกร โดยกำรก ่อสร ้ำง ท่ีอยู ่ ใหม ่ ท่ีมั่นคงและ 
ถูกกฎหมำยให้กับชุมชน และ (3) กำรส�ำรวจเพ่ือจัดท�ำ
แผนที่และรำยละเอียดของส่ิงล่วงล�้ำล�ำน�้ำครอบคลุม
แม่น�้ำสำยต่ำง ๆ และชำยฝั ่งทะเลเป็นระยะทำงรวม 
4,748 กิโลเมตร (4) กำรด�ำเนินกำรปรับปรุงทัศนียภำพ
รมิคลองเปรมประชำกร คลองลำดพร้ำว และคลองโอ่งอ่ำง 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรพัฒนำแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติให้มี
ระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี มีควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ  
คือ กำรบังคับใช ้กฎหมำยและระเบียบท่ีเ ก่ียวข ้อง 
อย่ำงเคร่งครัด กำรตระหนักถึงคุณค่ำของแหล่งน�้ำ  
ควำมเข ้ำใจและกำรมีส ่วนร ่วมของประชำชนผู ้ ใช ้
ประโยชน์พ้ืนท่ีริมน�้ำและกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่  
รวมทัง้กำรสร้ำงกำรตระหนกัรูต่้อกำรอนรุกัษ์ บ�ำรงุรกัษำ
ระบบนิเวศ และสุนทรียภำพทำงธรรมชำติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น และภำคประชำชน  
ควรร ่วมกันด�ำเนินโครงกำรและมำตรกำรที่ส�ำคัญ  
เพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำ ล�ำคลอง และแหล่งน�้ำ
ธรรมชำติ เช่น โครงกำรจัดระเบียบพ้ืนที่ริมน�้ำเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะและกำรท่องเที่ยว โครงกำรฟื้นฟู
ล�ำน�้ำโดยให้ชุมชนในพื้นที่มีส ่วนร่วมในกำรวำงแผน 
มำตรกำรยกเว ้นโทษผู ้บุกรุกล�ำน�้ำเพื่อจัดระเบียบ 
เป็นต้น


