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การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มข้ึน190001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ มีวัตถุประสงค ์
เพื่อปรับสมดุลการบริหารจัดการน�้า ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ รวมท้ังการพัฒนาการจัดการลุ่มน�้าท้ังระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงและผลิตผล 
ด้านน�้าในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
เพิ่มขึ้น 2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า  
และ 3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี ทั้งนี้  
แผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ที่สามารถส ่งต ่อให ้คนรุ ่นต ่อไปได ้ใช ้อย ่างยั่ งยืน พร ้อมท้ังสามารถใช ้ประโยชน์และสร ้างการเติบโต 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ซึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
 

 พิ จ า รณาจากรายงาน  As i an  Wa te r  
Development Outlook 2020 ความมั่นคง 
ด้านน�้าอุปโภคบริโภค โดยมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
1) ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค 2) ความมั่นคง
ด ้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) ความมั่นคง 
ด ้ า นน�้ า ใ น เ ขต เ มื อ ง  4 )  ค ว ามมั่ น ค งด ้ า นน�้ า 
เพื่อสิ่งแวดล้อม และ 5) ความมั่นคงต่อการรับมือ 
กับภัยพิบัติด้านน�้า โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย 
มีดัชนีความมั่นคงด้านน�้าของประเทศอยู ่ระดับที่ 2  
จากสูงสุดระดับที่  5 ซ่ึงเป ็นระดับความมั่นคงที่  
“มีส ่วนร่วม” (Engaged) โดยครัวเรือนส่วนมาก
สามารถเข้าถึงระบบประปาและสุขาภิบาลพื้นฐาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนคีวามมัน่คงด้านน�า้ของประเทศ ระดบั 2 (60 คะแนน)

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

Key Dimensions of National Water Security
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ได ้ เป ็นอย ่างน ้อย มีการพัฒนาระบบจัดการน�้ า ในเขตเมืองมีการใช ้ประโยชน ์จากน�้ า ในการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ และมีการรับมือกับภัยพิบัติด ้านน�้าได ้ในระดับพ้ืนฐาน โดยผลการประเมินชี้ ให ้ เห็นว ่า 

ประเด็น ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้า และ (3) แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่สามารถส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น 
 
 
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ ระดับ 2 (60 
คะแนน) 

พิ จ า ร ณ า จ า ก ร า ย ง า น  Asian Water 
Development Outlook 2020 คว า มมั่ น ค งด้ า นน้้ า
อุปโภคบริโภค โดยมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค     (2) ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ (3) ความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง (4) ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และ (5) ความมั่นคงต่อการรับมือกับภัย
พิบัติด้านน้้า โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศอยู่ระดับที่ 2 จากสูงสุดที่ระดับที่ 5 ซึ่ง
เป็นระดับความมั่นคงที่ “มีส่วนร่วม” (Engaged) โดยที่ครัวเรือนส่วนมากสามารถเข้าถึงระบบประปาและสุขาภิบาลพื้นฐาน
ได้เป็นอย่างน้อย มีการพัฒนาระบบจัดการน้้าในเขตเมืองมีการใช้ประโยชน์จากน้้าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   และมีการ
รับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าได้ในระดับพื้นฐาน ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงด้านน้้าของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 58.6 คะแนนจาก 56.8 ในปี พ.ศ.2559 คะแนน และมีโอกาสบรรลุค่าเป้าหมายดัชนี
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ ระดับ 2 (60คะแนน)  ในปี 2565 ตามที่ก้าหนดไว้ ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายการให้บริการน้้า
และคุณภาพน้้า ผลิตภาคการใช้น้้าในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการรับมือกับอุทกภัย ยังคงเป็นประเด็นท้าทายส้าคัญในและ
ด้าเนินการเพื่อบรรลุค่าเป้าหมายดัชนีความมั่นคงด้านนน้้าของประเทศ 
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190001  
63 สสี้ม 

190001  
62 สสี้ม 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  190001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

190001  
64 สเีหลือง 

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2020

ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มข้ึน ในการใช้น�้า
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า

190002 จ.2

 
  

 พิจารณาจากตัวชี้วัด ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่ม 3 เท่า จากค่าเฉลี่ย 
ปี พ.ศ. 2560 (7.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร)  โดยเทียบเคียงผลการประเมินจากข้อมูล Sustainable  
Development Report 2020 ตัวชี้วัด SDG 6.4.1 การเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น�้าตามช่วงเวลา 
ซึ่งค�านวณจากมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตต่อปริมาณการใช้น�้ารายภาค ใน 3 ภาคการผลิตหลัก ประกอบด้วย 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการใช้น�้า 
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นอยู ่ที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น�้า 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับความมั่นคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มข้ึน 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบันปี 2561

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

AWDO 2020

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2020

ความม่ันคงด ้านน�้ าของประเทศมีแนวโน ้มดีขึ้น 
อย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง โดยมี คะแนน เฉลี่ ย เพิ่ มขึ้ น เป ็ น  
58.6 คะแนนจาก 56.8 ในปี พ.ศ.2559 คะแนน  
และมีโอกาสบรรลุค ่าเป ้าหมายดัชนีความมั่นคง 
ด ้านน�้ าของประเทศ ระดับที่  2  (60 คะแนน)  
ในป ี  2565 ตามที่ก� าหนดไว ้  ทั้ งนี้   การขยาย 
โครงข่ายการให้บริการน�้าและคุณภาพน�้า ผลิตภาค 
การใช้น�้าในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการรับมือ 
กั บอุ ทกภั ย  ยั ง ค ง เป ็ นประ เด็ นท ้ าทายส� าคัญ 
ในการด� า เนินการ เพื่ อบรรลุค ่ า เป ้ าหมายดัชน ี
ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ19
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ในภาพรวมอยู่ท่ี 7.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. โดยภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการใช้น�้าอยู ่ที่ 31.12 
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพการใช้น�้าอยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. และภาคบริการ 
มีประสิทธิภาพการใช้น�้าอยู ่ ท่ี 27.93 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาพรวม 
ของไทยยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกซ่ึงอยู่ที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. แม้ทิศทางของประสิทธิภาพการใช้น�้า 
ของประเทศไทยจะมีแนวโน ้มที่ดีขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการใช ้น�้าในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการเกษตร แต่ในการจะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจ�าเป็นจะต้องเร่งผลักดันให้ประสิทธิภาพการใช้น�้าที่สูงขึ้นผ่านกลไกและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเท่ียงธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

190003 จ.2

 
 

 พิจารณาจากสัดส่วนของแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีไม่มีส่ิงรุกล�้าผิดกฎหมาย (ร้อยละ 
ของแม่น�้าล�าคลองและพื้นที่ชุ่มน�้าทั้งประเทศ) ได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20 จาก 95 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2564  
ที่ผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก�าหนดการด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น�้า 
ล�าคลองสายหลัก และแหล่งน�้าธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 227 คลอง และด�าเนินการส�าเร็จ 
ร้อยละ 100  โดยมีล�าคลองสายส�าคัญท่ีได้รับการด�าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คลองบางล�าพู 
คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง คลองผดุงกรุงเกษม และคลองแสนแสบ ผลการด�าเนินการดังกล่าวสะท้อน 
ให้เห็นว ่าการอนุรักษ์และฟื ้นฟูแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผล 
การด�าเนินงานไปในทิศทางที่ดีและบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีนัยยะ ซึ่งสามารถสะท้อนไปถึง 
การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะท่ีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีล�าน�้าสายหลัก 
ในพื้นที่ชุ่มน�้าทั้งประเทศ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องด้วยข้อจ�ากัดของการก�าหนดเขตแดน
พื้นที่และการก�าหนดหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ดังนั้นแล้วจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก�าหนดเขตแดนพื้นที ่
ให้ชัดเจนและเร่งบูรณาการการด�าเนินงานจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย 
แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติให้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สดัส่วนของแม่น�า้ล�าคลองและแหล่งน�า้ธรรมชาตทิีไ่ม่มสีิง่รกุล�า้ผดิกฎหมาย ร้อยละ 20

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565
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 ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ของเป้าหมายระดับประเด็น ทั้ง 3 เป้าหมายแล้วแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่ก�าหนดไว้ 
 ความท ้ าทายที่ ส� าคัญในการขับ เคลื่ อนการบริหารจัดการน�้ าทั้ ง ระบบเพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยและภัยพิบัติทางด้านน�้า ทั้งในพื้นที่เมือง 
และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมานั้นความสามารถในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว 
ตลอดจนการเยียวยาแก้ไขของประเทศอยู่ในระดับที่ยังไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลถึงระดับความมั่นคงทางน�้าในมิติอื่น
อย ่างมีนัยส�าคัญ หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจึงควรร ่วมกันเร ่งด�าเนินการให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี ้
อย่างยั่งยืน 2) การรวบรวมและจัดการข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ ตลอดจน 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน อาทิ ปริมาณความต้องการการใช้น�้า 
ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า แหล่งน�้าที่ได้รับการฟื้นฟู  
รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในการจัดการบริหารน�้าทั้งระบบมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอันเป็นปัจจุบันระหว่างหน่วยงาน เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน  
มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 3) การรับมือต่อความต้องการใช้น�้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น
ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัว 
ของพื้นท่ีเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งรัดด�าเนินการจัดการให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จะรองรับระบบประปาในแต่ละพื้นที่ โดยควรน�าเทคโนโลยีการประหยัดน�้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดผลิตภาพ 
การใช้น�้าที่คุ้มค่า ตลอดจนสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้

ประกอบด้วย 7 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
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 ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความ
มั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับที่ 5)

 เทียบเคียงผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัด  
2 ประการ ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค และ 2) ดัชนีความม่ันคงด้านน�้าเพื่อส่ิงแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยมีดัชนีความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคและบริโภคอยู่ระดับที่ 3 และดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อส่ิงแวดล้อมอยู่ระดับ 
ที่ 2 ตามล�าดับ จากสูงสุดท่ีระดับที่ 5 โดยแม้จะอยู ่ในเกณฑ์เดิม แต่ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน กล่าวคือ 1) ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 60 จาก  
56 คะแนน และ 2) ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 42 จาก 36 คะแนน ดังน้ันค่าสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

190101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3 (สูงสุดระดับที่ 5) 

 เทียบเคียงผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
มีดัชนีระดับความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่ระดับที่ 2 จากสูงสุดที่ระดับที่ 5 ซึ่งมีทิศทางต่อการรับมือภัยแล้ง
และการรับมือพายุซัดฝ ั ่ งที่ดีขึ้น ในขณะที่ความมั่นคงด ้านการรับมือต ่ออุทกภัยยังคงเป ็นประเด็นท ้าทายท่ีส�าคัญ 
ของประเทศ โดยค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

190102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 70 คะแนน (สูงสุด 100 คะแนน)
 
 เทียบเคียงผลการประเมินจากข้อมูล Sustainable Development Report 2020 ตัวชี้วัด SDG 6.5.1 ซ่ึงพิจารณา
จากองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 2) กลไกเชิงสถาบันและการมีส่วนร่วม 3) เครื่องมือ
บริหารจัดการ และ 4) การเงิน ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย มีคะแนนอยู่ที่ 53 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ
เกณฑ์ปานกลาง โดยมีการพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการเป็นประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญที่สุดเนื่องจากมีคะแนนน้อยกว่า 
ค่ากลาง (50 คะแนน) อยู ่ที่ 41 คะแนน ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าจึงมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

190103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ความมั่นคง 
ด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ในระดับที่ 1.5

 ผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีดัชนี
ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ท่ีระดับที่ 2 จากค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ที่ระดับ 1.5 อย่างไรก็ตาม 
การรักษาระดับของค่าเป้าหมายให้ตกลงจากเดิมและเพื่อเตรียมการในการบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไป ยังคงมีประเด็น
ท้าทายที่ต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการรองรับน�้าท่วม ซึ่งจาก 
ผลการด�าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

190201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ 4.2 (สูงสุดระดับที่ 5)

 เทียบเคียงผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
มีดัชนีระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับที่ 3 จากสูงสุดที่ระดับที่ 5  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตามระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 
ที่อยู่ในระดับ 4 โดยมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

190202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

 ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ผลิตภาพจากการใช้น�้า 
เพิ่มข้ึน 3 เท่า

 เทียบเคียงผลการประเมินจากข้อมูล Sustainable Development Report 2020 ตัวชี้วัด SDG 6.4.1 ซึ่งค�านวณ
จากมูลค ่าเพิ่มของภาคการผลิตต ่อปริมาณการใช ้น�้ารายภาค ในปี 2562 พบว ่าประสิทธิภาพการใช ้น�้าในภาพรวม 
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 โดยอยู่ที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 19 ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพ
การใช้น�้าในภาคการเกษตรที่เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย และประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาคบริการที่ลดลงยังคงเป็นประเด็นท้าทาย 
ที่จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ว่าผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปี พ.ศ. 2565 
ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบจึงมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต

190203 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื ้นฟู  
ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีเป้าหมาย และสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20

 จากรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี ช่วงระยะ 2561 – 2565 
และการรายงานประเมินผลตามแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติประเด็น 19 การบริหารจัดการน�้ าทั้ งระบบ  
ในปี พ.ศ. 2564 มีผลความส�าเร็จ ในการด�าเนินการฟื ้นฟูพื้นท่ีล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100  
จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 227 คลอง ในขณะที่ยังไม่มีการรายงานผลความส�าเร็จของการด�าเนินการฟื ้นฟูล�าน�้าสายหลัก
อย่างเป็นทางการ ดังน้ันค่าเป้าหมายสัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 50 ของพื้นที่
เป ้าหมาย และสัดส ่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ ่มน�้าได ้ รับการฟื ้นฟู ร ้อยละ 20 จึงมีค ่าสถานการณ์บรรลุเป ้าหมาย 
อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

190301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 การพัฒนาการจัดการน�้ า เพื่ อความมั่นคงของประเทศในประเด็นด ้านน�้ าอุปโภคบริ โภคนั้น  
ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจต่างๆ เนื่องจากปัจจัยความส�าเร็จที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ได้อย่างสัมฤทธ์ิผล คือ การจัดให้มีน�้าสะอาดเพื่อใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
ระบบประปา และการเพิ่มศักยภาพในการบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคและการผลิต

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)  ได้ประเมินสถานะ
ตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคไว้ ซึ่งดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยค่าเป้าหมายที่ได้จากการประเมินในปี 2563 พบว่าอยู่ในระดับ 3 จากเป้า
หมายของแผนแม่บทย่อยท่ีตั้งไว้ท่ีระดับ 3.25 และดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อสิ่งแวดล้อมต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
อยู่ในระดับ 2 จากค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ีระดับ 2.5 โดยค่าที่ได้จากการประเมินผลการด�าเนินงานในปี 2563  
พบว่า สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในปัจจุบัน จากข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัด Asian Development Bank 
(ADB) ได้ประเมินผลดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย จากปี 2559 อยู ่ในระดับ 3  
จากค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ตั้งไว้ที่ระดับ 5 มีการเข้าถึงน�้าด่ืมท่ีปลอดภัยและส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ด้านสุขาภิบาลได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น เป็นระดับ 5 และ 4 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นการประเมินผลตัวชี้ วัด 
ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ท้ังท่ีประเด็นท่ีควรเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน คือ ด้านความสามารถในการจ่ายค่าน�้า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 2 รวมท้ังในด้านดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
จากปี 2559 อยู่ในระดับ 2 มีส่วนร่วมน�ามาตรการมาใช้เพื่อปรับปรุงน�้าคุณภาพและฟื้นฟูสุขภาพทางนิเวศ 
ของแหล่งน�้า เป็นระดับ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ภายใต้แผนแม่บทฯ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี  
พบว่า ปี 2564 การเข้าถึงประปาชนบท อยู่ท่ีร้อยละ 94 และการเข้าถึงประปาเมือง อยู่ที่ร้อยละ 100

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 1. ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค (ระดับ) อยู่ในระดับ 3.25 และ  
2. ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 2.5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ผลการด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมระดับความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค จากข้อมูล 
กรมพัฒนาชุมชนรายงานการเข้าถึงประปาในเมืองด�าเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 โดยมีโครงการที่ส�าคัญ  
คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2564) การเข ้าถึงประปาชนบทอยู ่ที่ ร ้อยละ 94 และโครงการเ พ่ิมศักยภาพระบบประปาหมู ่บ ้าน  
ร้อยละการเข้าถึงน�้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน (เพียงพอตลอดปี) อยู ่ที่ร ้อยละ 90.5 ร้อยละการเข้าถึง 
น�้าอุปโภคบริโภคท่ีได้มาตรฐาน (ผ่านมาตรฐาน) อยู่ที่ร้อยละ 98.7 และข้อมูลจากกรมควบคุมโรค อัตราจ�านวน 
ผู ้ เสียชีวิตจากโรคทางน�้าต ่อประชากรแสนคน: 0.01 ในประเด็นการขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน�้า ซึ่งผล 
การด�าเนินงานท่ียังคงด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ การขยายและเพิ่มเขตจ่ายน�้าในกลยุทธ์การพัฒนา 
ประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย จากข้อมูลการประเมินผลการด�าเนินงานของธนาคาร 
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พบว่า ประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ได ้แก ่ ด ้านการขยาย/ 
เพ่ิมเขตจ่ายน�้าประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ (Access to Water Supply) ยังคงด�าเนินการไม่แล้วเสร็จครอบคลุม
พ้ืนที่ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 5 ปี ของ สทนช. ด้านการเข้าถึงน�้าประปาที่ได้มาตรฐาน (Access to Sanitation)  
ที่อยู่ระดับ 4 และด้านคุณภาพน�้าประปา (จ�านวนคนป่วยจากโรคทางน�้า/จ�านวนประชากรที่เข้าถึงน�้าสะอาด) 
(Healthimpacts) รวมทั้งด ้านความสามารถในการจ่ายค่าน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Affordability)  
ซึ่งได้ประเมินผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับ 2

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ควรส่งเสริมบทบาท 
ของหน่วยงานท้องถ่ินในการมีส ่วนร ่วมต ่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และส ่งเสริมความร ่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู ่บ้าน ด้วยการส�ารวจ 
ออกแบบ มาตรฐานแหล่งน�้าต้นทุน ตลอดจนเพ่ิมการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการน�้า 
และสุขาภิบาลในชุมชน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมประหยัดน�้า ซึ่งจะท�าให้เกิดการเข้าถึงน�้าประปาที่เพียงพอ 
และได้มาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานของชุมชนเมือง รวมทั้งด�าเนินการปรับปรุงค่าน�้าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของประชาชนที่เข้าถึงน�้าประปาได้

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

190101

19การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

547



 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นภัยที่เกิดขึ้นซ�้าและสามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงอุทกภัย
เป็นภัยธรรมชาติส�าคัญที่เกิดขึ้นเรื้อรัง ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นประจ�าทุกปี ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ท�าให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน ส่งผลให้ภัยแล้งท่ีประเทศไทยเผชิญอยู่ 
ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีระดับความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการป้องกันและการบรรเทาภัยท่ีช ่วยให ้เกิดการจัดการภัยพิบัติ 
ด้านน�้าอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้ระบบการเตือนภัยที่มีความถูกต้อง และแม่นย�า การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการรับมือกับภัยพิบัติทางด้านน�้าด้วยองค์ความรู้ด้านการปรับตัว เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
ท่ีช ่วยประหยัดน�้า ซึ่งจะท�าให้ความเสี่ยงภัยด้านน�้าลดลง และชุมชนมีความสามารถในการรับมือฟื ้นตัว 
จากภัยพิบัติได้ ซึ่งปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่เกษตร
น�้าฝน การบรรเทาอุทกภัยเชิงพ้ืนท่ีส�าคัญอย่างเป็นระบบ และการจัดท�าแผนการปรับตัวและเผชิญเหตุ 
ในพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

แผนแม่บทย่อย

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าเพ่ิมขึ้นเป็นระดับ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวช้ีวัด 
ด้านการรับมือภัยพิบัติด้านน�้าของประเทศไทย ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยจึงได้ถูกก�าหนดโดยอ้างอิง 
จากดัชนีการรับมือภัยพิ บัติด ้านน�้ าของรายงาน Asian Water Development Outlook ที่จัดท�า 
โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) (ปี 2020) พบว่า ประเทศไทยมีดัชนี 
ความม่ันคงจากภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งอยู่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (ปี 2565) ที่ก�าหนดให้อยู่ที่ระดับ 3  
โดยการประเมินผลจะพิจารณาความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ 3 ประเภท และประเทศไทยมีระดับ 
คะแนนในแต่ละประเภท ดังนี้ 1) ด้านภัยแล้ง มีระดับคะแนนอยู ่ที่ 2.4 2) ด้านอุทกภัย มีระดับคะแนน 
อยู่ที่ 1.2 และ 3) ด้านคลื่นพายุซัดฝั่ง มีระดับคะแนนอยู่ที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถ 
ในการรับมืออุทกภัยได้ต�่าที่สุด ซึ่งต�่ากว่าการรับมือภัยด้านอื่นๆ มาโดยตลอด ทั้งน้ีเน่ืองจากในปี 2020  
มีการปรับหลักเกณฑ์ประเมินผล ซึ่งใช้ค่าความความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแทนตัวเลขประมาณในการค�านวณ 
ค่าความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ท�าให้ผลคะแนนการรับมือภัยพิบัติส่วนใหญ่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีระดับคะแนน
อยู่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน�้ามาโดยตลอด โดยเฉพาะ 
ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้า เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วม อาทิ การพัฒนาระบบชลประทาน 
และการระบายน�้าในพื้นที่ชนบทและเขตชุมชนเมือง รวมถึงการก่อสร้างโครงการส�าหรับบรรเทาอุทกภัย 
ใน เชิ งพื้ นที่ อ ย ่ า ง เป ็ น ระบบ โดย ในช ่ ว งป ี  2561  -  2565  มี ก า ร จัดท� าแผนงานที่ ส� า คัญ  ดั งนี้  
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้า โดยปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน�้า และการระบายน�้าในแม่น�้ารวม 253 แห่ง 
2) การป ้องกันน�้าท ่วมพื้นที่ชุมชนเมือง ที่ ให ้ความส�าคัญในการจัดท�าระบบป้องกันภัยในชุมชนเมือง 
และการจัดท�าผังน�้าในพื้นที่/ผังการระบายน�้าในระดับลุ ่มน�้ารวม 32 แห่ง 3) การจัดการพื้นที่น�้าท ่วม 
และพื้นที่ชะลอน�้า เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน�้า และเพิ่มประสิทธิภาพสถานี/อาคารสูบน�้าในช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติ
ด้านน�้ารวม 55 แห่ง 4) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบท้ังในระดับลุ่มน�้าและพ้ืนที่วิกฤต  
โดยให้ความช่วยเหลือในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน�้าท่วมไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นท่ี 
เป้าหมายทั้งหมด และ 5) การบ�ารุงรักษาระบบเตือนภัยน�้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ในพ้ืนที่เดิม  
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าระบบเตือนภัยในพื้นที่ยังสามารถท�างานได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากการท่ีประเทศไทยเผชิญปัญหาน�้าท่วมและภัยแล้ง 
ที่มีแนวโน ้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยู ่บ ่อยคร้ัง ความท้าทายที่จะต ้องเร ่งด�าเนินการ ได ้แก ่  การจัดการ 
เชิงพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิ บัติด ้านน�้ า  โดยเฉพาะในพื้นที่ เกิดภัยน�้ าท ่วมและน�้ าแล ้งซ�้ าซาก  
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือความเส่ียงท่ีอาจเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในระยาวโดยอาศัยการบูรณาการข้อมูล และวางแผนงานร่วมกันทั้งในระดับส่วนกลาง และในระดับพื้นที่  
รวมถึงการสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรด้านการบริหารจัดการน�้าในระดับภูมิภาคให้มีการแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติด ้านน�้าในประเทศไทยลดลง  
การด�าเนินการในระยะต่อไปของไทย จึงควรให้ความส�าคัญในกิจกรรมดังนี้ 1) การป้องกันและลดผลกระทบ 
จากภัยพิบัติด ้านน�้าในพื้นท่ีส�าคัญ โดยการใช ้มาตรการเชิงป ้องกันในพื้นที่ส�าคัญ พื้นที่ เกิดภัยน�้าท ่วม 
และน�้าแล้งซ�้าซาก เช่น การวางผังเมือง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบและการพัฒนา 
รูปแบบของสิ่งปลูกสร ้างที่ ใช ้แนวคิดสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับภูมิอากาศ เป ็นต ้น และการจัดท�า 
แบบจ�าลองระดับชาติ ที่มีแผนแก้ไขปัญหา และเจ้าภาพที่ชัดเจน มาใช้ในพื้นที่ส�าคัญ รวมถึงการระบุพื้นที่ 
ส�าคัญที่ ได ้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด ้านน�้า โดยการบูรณาการข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง และแผนที่ เสี่ยงภัย  
ที่ ได ้รับความร ่วมมือจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อจัดท�าแผนในการป ้องกัน 
และแก้ไขปัญหา ให้สามารถจัดท�าแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 2) การพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ
ประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยพิบั ติด ้านน�้ าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให ้ 
ความส�าคัญกับการบูรณาการองค์ความรู ้ด ้านการจัดการภัยพิบัติด ้านน�้าในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้ การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง รวมทั้งแจ้งเตือนภัย และใช้ประโยชน  ์
จากข้อมูลเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การสนับสนุนมาตรการที่ไม ่ใช ่เชิงโครงสร้าง อาทิ  
การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวมจัดหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ 
ทางน�้า การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากภัยน�้าท่วม และน�้าแล้ง
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 ธรรมาภิบาลถือเป็นรากฐานส�าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน�้าสามารถตอบสนองความต้องการ 
ใช้น�้าของผู ้ใช้น�้าทุกกลุ ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic  
Co-operation and Development : OECD) ได้ก�าหนดให้การบริหารจัดการน�้าอย่างมีธรรมาภิบาล 
ต้องอยู ่บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1) หลักประสิทธิผล ได้แก่ การมีนโยบาย และเป้าหมาย 
ในการบริหารจัดการน�้าที่ชัดเจน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เป้าหมายที่ก�าหนดสัมฤทธิ์ผล  
2) หลักประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการน�้าที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมด้วยต้นทุนท่ีต�่าท่ีสุด  
และ 3) หลักความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม ได้แก่ การบริหารจัดการน�้าที่สามารถสร้างความเช่ือม่ัน 
ของสาธารณะเพื่ อ เป ิดโอกาสให ้ภาคส ่วนต ่ าง  ๆ เข ้ ามามีส ่ วนร ่ วมบนพ้ืนฐานของประชาธิปไตย 
และความเป็นธรรมของสังคมโดยรวม

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 70 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในการวัดผลของ
การบรรลุเป้าหมายการยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการน�้า แผนแม่บทฯ ได้ก�าหนดให้ใช้ดัชน ี
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าตามกรอบของ 
OECD ซึ่งจากการศึกษาของส�านักงานทรัพยากรน�้า
แห ่งชาติพบว ่ากรอบธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน�้าตามกรอบของ OECD มีความสอดคล้อง 
กับตัวชี้วัด SDG 6.5.1 ระดับของการด�าเนินการ
จัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ ซึ่ งพิจารณา 
จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาวะแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ�านวย ได้แก่ นโยบาย กฎหมาย และแผนงาน 
2) กลไกเชิ งสถาบันและการมีส ่วนร ่วม  อาทิ 
ศักยภาพของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 3) เครื่องมือบริหารจัดการ อาทิ 
ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ด ้ า น น�้ า  ก า ร ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  
และการจัดการภัยพิบัติ  และ 4) การเงิน ได ้แก ่   
การลงทุนและการใช ้จ ่ายงบประมาณ โดยจาก 
การวัดผลการด�าเนินงานตาม SDG 6.5.1 ในปี 2563 
พบว ่า  ประเทศไทยมีค ่ าคะแนนที่อยู ่  53 จาก 
คะแนนเต็ม 100 ซึ่งถือว ่ามีระดับของการด�าเนิน 
การจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการอยู ่ในระดับ
ปานกลา ง  โ ดยอ งค ์ ป ระกอบ ท่ี ไทยมี ค ะแนน 
สูงท่ีสุด คือ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย (60 คะแนน) 
รองลงมา คือ กลไกเชิงสถาบันและการมีส่วนร่วม  
(59 คะแนน) การเงิน (50 คะแนน) และเครื่องมือ 
การบริหารจัดการ (41 คะแนน) ตามล�าดับ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 
ของหน ่วยงานของรั ฐ เพื่ อขับ เคลื่ อนเป ้ าหมาย 
การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า 
ในช ่วงป ี  2563-2564 ได ้แก ่  1)  การปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยน�้าบาดาลให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
เพื่อใช ้เป ็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาทรั พย ากรน�้ า บ าดาลของประ เทศ  
ให ้ทุกหน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องปฏิบั ติภารกิจหน ้า 
ที่ได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2) การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหารจัดการน�้ าบาดาล  
3)  การจัดท� าร ่ างกฎกระทรวงก� าหนดลักษณะ 
และรายละเอี ยดการใช ้น�้ าแต ่ละประเภทตาม 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
หลักเกณฑ์ส�าหรับการจัดเก็บค่าน�้า ซึ่งจะช่วยลด 
ข ้ อจ� ากั ดของงบประมาณภาครั ฐ ในการลง ทุน 
ด ้านน�้ า  และจูงใจให ้ภาคส ่วนต ่าง ๆ ปรับปรุง 
วิธีการใช ้น�้ าให ้มีประสิทธิภาพ 4) การจัดท�ากฎ
กระทรวงองค ์กรผู ้ ใช ้น�้ า พ.ศ. 2564 ซ่ึงจะเป ิด 
โอกาสให ้ ผู ้ ใช ้น�้ าบริ เวณใกล ้ เคียงกันและอยู ่ ใน 
เขตลุ ่มน�้ า เดียวกัน รวมตัวกันจดทะเบียนก ่อตั้ ง 
องค์กรผู้ใช้น�้า และสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ า ในพื้นที่ ของตนเอง รวมถึง
รวบรวมความคิดเห็นสะท้อนผ่านคณะกรรมการ 
ลุ่มน�้าไปยังองค์กรระดับชาติ

Degree of Integrated Water Resources Management 
Implementation (1-100) in Thailand,

Progress over time, by dimension

ที่มา: UN-Water
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การวัดผลการด�าเนินงานตาม SDG 6.5.1 ในปี 2563 สะท้อน 
ให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงมีข ้อจ�ากัดในด้านเคร่ืองมือการบริหารจัดการน�้า ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับ 
การบริหารจัดการน�้าในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการจัดสรรน�้าที่มีประสิทธิภาพ การรักษาคุณภาพของน�้า 
ในแหล่งน�้า และการป้องกันภัยจากน�้า โดยการพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการน�้าท่ีมีคุณภาพจ�าเป็นต้อง
อาศัยทั้งองค์ความรู ้ และฐานข้อมูลท่ีมีความครอบคลุมที่เป็นปัจจุบัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างเหมาะสม รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อน�าเครื่องมือการบริหาร 
จัดการน�้าที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
นอกจากนี้  การที่ประเทศไทยมีพื้นที่หลายลุ ่มน�้า ท่ีเป ็นลุ ่มน�้านานาชาติ ท�าให ้ต ้องอาศัยความร ่วมมือ 
กับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการการใช ้ประโยชน์ของแม่น�้าระหว่างประเทศให้มีความยั่งยืน รวมถึง 
การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการจัดท�า
โครงสร้างพื้นฐานในแม่น�้าเพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู ่ท้ายน�้า โดยยังคงไม่มีกลไกที่ชัดเจน 
ในการช ่วยเหลือเยียวยาประเทศที่ ได ้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข ้อมูลด ้านน�้ า 
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในลุ่มน�้าเดียวกันยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเครื่องมือ 
บริหารจัดการน�้า อาทิ ฐานข้อมูลด้านน�้าในระดับลุ ่มน�้า และระบบการติดตามสถานการณ์น�้า ที่หน่วยงาน 
และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ ความต ้องการของผู ้ ใช ้น�้ า  และความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ รวมทั้ ง 
จะเอื้อให้เกิดการด�าเนินงานท่ีเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการผลักดันในด้านความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน�้าที่ทันต่อเหตุการณ์  
เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ที่อยู ่ในลุ่มน�้าเดียวกันสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนถึงการพัฒนากลไกที่ เหมาะสมในการช ่วยเหลือเยียวยาประเทศที่ ได ้รับผลกระทบอันเนื่อง 
มาจากการด�าเนินงานของประเทศอื่น
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การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าทัดเทียมกับระดับสากล

แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง (ระดับ) อยู่ในระดับ 1.5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 แนวโน้มการขยายตัวและความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้การรักษา 
ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารพัฒนาเอเชียได ้ให ้ค�าจ�ากัดความ 
ของความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ 1) ความครอบคลุมของระบบประปาในเขตเมือง  
2) การมีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย 3) ความสามารถของเมืองในการรับภาระค่าใช ้จ ่ายด ้านน�้า  
4) ความสามารถของเมืองในการรองรับน�้าท่วม และ 5) สิ่งแวดล้อมทางน�้า

190201

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2020

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดของเป้าหมายความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองในแผนแม่บทฯ ถูกก�าหนด
ข้ึนตามดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองของธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยจากผลการประเมินของธนาคาร 
พัฒนาเอเชียในปี 2563 พบว่าประเทศไทยมีระดับของความมั่นคงด ้านน�้าในเขตเมืองอยู ่ ในระดับ 2  
(จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเป ็นระดับที่ประชากรท่ีสามารถเข้าถึงบริการน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ยังอยู ่ ในสัดส ่วนท่ีต�่า และมีแนวโน ้มที่จะได ้ รับผลกระทบจากน�้าท ่วม และปัญหาสิ่งแวดล ้อมทางน�้า 
ในระดับที่สูง โดยมิติที่ไทยได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ ความสามารถของเมืองในการรับภาระค่าใช้จ่ายด้านน�้า  
(ได้ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมา คือสิ่งแวดล้อมทางน�้า (ได้ 0.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1)  
ความครอบคลุมของระบบประปาในเขตเมือง (ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) การมีระบบรวบรวมและบ�าบัด
น�้าเสีย (ได้ 2คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) และความสามารถในการรองรับน�้าท่วม (ได้ 0.25 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 1) ทั้งนี้  คะแนนดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองของไทยในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้น 
จากในปี 2559 ซึ่งมีคะแนนอยู ่ในระดับ 1 และสามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ที่ก�าหนดไว้ 
ที่ระดับ 1.5 แล้ว
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานท่ีส�าคัญท่ีช ่วยส ่งเสริมความมั่นคงด ้านน�้าในเขตเมืองในช่วง 
ปี 2561-2564 มีดังนี้ 1) การเพิ่มการเข้าถึงน�้าประปาในเขตเมือง โดยการขยาย/เพิ่มเขตจ่ายน�้าประปา 
จ�านวน 570 แห่ง ครอบคลุมครัวเรือนที่ได้รับบริการจ�านวน 105,729 ครัวเรือน 2) การก่อสร้างระบบป้องกัน
ชุมชนเมืองเพื่อลดผลกระทบจากน�้าท่วม จ�านวน 6 แห่ง พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันรวม 1,375 ไร่ 3) การก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทางรวม 136 กิโลเมตร และ 4) การจัดท�าผังน�้าในเขตเมืองจ�านวน 15 ผังน�้า  
และผังการระบายน�้าจ�านวน 11 จังหวัด

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายความมั่นคง 
ด้านน�้าในเขตเมืองแล้ว แต่เมื่อพิจารณาการวัดผลในแต่ละมิติ พบว่ายังคงมี 1 มิติท่ียังมีสัดส่วนคะแนนต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมาย คือ ความสามารถในการรองรับน�้าท่วม โดยในปี 2564 มีหลายเมืองทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากน�้าท่วมอย่างรุนแรง อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุโขทัย ลพบุรี นครสวรรค์ จันทบุรี ชุมพร ดังนั้น  
การด�าเนินงานในระยะต่อไปจึงควรมุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในเมือง โดยให้ความส�าคัญกับเมือง 
ที่ประสบปัญหาน�้าท่วมซ�้าซาก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลส�าเร็จจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานพร้อมกัน 
ในหลายส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบป้องกันน�้าท่วมและระบบระบายน�้าของเมืองที่มีประสิทธิภาพ การจัดท�า 
พื้นที่ รับน�้ า ในเมือง  การแก ้ ไขป ัญหาการ รุกล�้ าล� าน�้ า  รวมถึ งการแก ้ ไขป ัญหาขยะตกค ้ างในเมือง 
ซึ่งก่อให้เกิดการอุดตันทางระบายน�้า ตลอดจนการบังคับใช้ผังเมือง/ผังการระบายน�้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้  
การวางแผนแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในเขตเมืองในระยะยาวจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการขยายตัวของเมือง รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงของฝน และระดับน�้าทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ควบคู่ไปด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองต่อไปในอนาคต จ�าเป็น 
ต้องอาศัยการด�าเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาด้านทรัพยากรน�้าในเขตเมือง โดยเฉพาะการขยาย
เขตการให้บริการน�้าประปา การควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษทางน�้า การเพิ่มความครอบคลุมและประสิทธิภาพ
ของระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน การจัดท�าระบบป้องกันน�้าท ่วมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบูรณาการ 
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการเฝ้าระวัง 
และตรวจสอบคุณภาพน�้าและน�้าสูญเสียในระบบประปา รวมถึงการสร ้างจิตส�านึกในการประหยัดน�้า 
และอนุรักษ์แหล่งน�้าในเขตเมือง

การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าทัดเทียมกับระดับสากล
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ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าระดับความมั่นคง/ผลิตภาพจากการใช้น�้า

แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ 4.2

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

190202

 น�้าเป็นวัตถุดิบส�าคัญในกระบวนการผลิตทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
การบริหารจัดการน�้าเพื่อเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน�้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดหาปริมาณน�้าให้เพียงพอต่อภาคเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
2 ประการ ดังน้ี 1) การมีปริมาณน�้าท่ีเพียงพอต่อการผลิต และ 2) คุณภาพน�้ามีความเหมาะสมในการสนับสนุน
กระบวนการผลิต ซึ่งมีปัจจัยหลักในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าด ้วยการน�าเทคโนโลยี 
ที่ประหยัดน�้ามาใช้ในภาคการผลิต ตลอดจนการใช้มาตรการเพื่อจัดการความต้องการใช้น�้า

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มิติด้านการจัดการน�้าเพื่อใช้ในด้านเศรษฐกิจเป็นมิติส�าคัญที่ได้รับการประเมิน
ดัชนีความมั่นคงจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 1) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank),  
2) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ 3) ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.)  
โดยใช้กรอบแนวคิดของ Asian Water Development Outlook 2020 โดยธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นกรอบหลัก 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG 6.4.1 ท่ีวัดผลิตภาพการใช้น�้า จากเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
ที่ต้ังไว้ คือ ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ จะวัดระดับจากดัชนี ดังน้ี 1) ดัชนีภาคการเกษตร/ประสิทธิภาพการใช ้น�้าภาคการเกษตร  
อยู่ในระดับ 3.7  2) ดัชนีภาคอุตสาหกรรม/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรม อยู ่ในระดับ 4.7 
3) ดัชนีภาคบริการ/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคบริการ อยู ่ในระดับ 3.0 ซ่ึงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ในปัจจุบัน จากข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัด Asian Development Bank (ADB) ได้ประเมินผลดัชน ี
ความม่ันคงด้านน�้าในเขตเมืองของประเทศไทย จากปี 2559 เป็นระดับ 4 มีประสิทธิภาพในการจัดการน�้า 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นระดับ 3 ในปี 2564 มีความสามารถจัดการความมั่นคงด้านน�้า 
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดัชนีความม่ันคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
มีระดับที่ลดลง
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ด�าเนิน
งานตามดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีภาคการเกษตร/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคการเกษตร ในการประเมินผลการ
ด�าเนินงานระหว่างปี 2561-2564 ได้มีการด�าเนินการจัดหา และพัฒนาแหล่งน�้าส�ารอง/จัดหาน�้าต้นทุน  
อยู่ที่ร้อยละ 17 การลดการใช้น�้าภาคเกษตร และน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ในเขตพื้นที่ชลประทาน อยู่ที่ร้อยละ 14  
การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้าพ้ืนที่ เกษตรน�้าฝน อยู ่ที่ร ้อยละ 7  
2) ดัชนีภาคอุตสาหกรรม/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมและดัชนีภาคบริการ/ประสิทธิภาพ 
การใช้น�้าภาคบริการ ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว จ�านวน  
2 แห่ง (4,800 ครัวเรือน) จากเป้า 55 แห่ง (789,980 ครัวเรือน) แล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายในการเพ่ิมระดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้า 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายปัจจุบัน การประเมินผลของ ADB ในปี 2564 
ระดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีระดับลดลงจากปี 2559 ประเด็นท้าทาย
ได้มุ ่งเน้นไปท่ี 1) การเพิ่มการใช้น�้าภาคเกษตรกรรม ซึ่งควรจัดล�าดับความส�าคัญโดยพิจารณาความจ�าเป็น 
ของแต่ละพื้นที่ และแผนหลักการลดการใช้น�้าในพื้นที่ชลประทาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต 
ที่มีการใช้น�้า เพื่อให้ผลิตภาพการใช้น�้าเพ่ิมขึ้น 2) การเพิ่มการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรม ท่ีควรเร่งรัดน�าผล 
การศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ น�าร่องให้มีข้อสรุปการด�าเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่มีการใช้น�้า เพื่อให้ผลิตภาพการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3) การเพิ่มการใช้น�้า 
ภาคบริการ เพื่อรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยว 4) พัฒนาแหล่งเก็บกักน�้า/อาคารบังคับน�้า/ระบบส่งน�้าใหม่ 
(ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม) เพื่อรองรับอุปสงค์จากการใช้น�้าในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อเพิ่มระดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น ควรส่งเสริมการด�าเนินงาน ดังนี้ 1) ส่งเสริมระบบการจัดสรรน�้าที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่ ของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูง เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการใช้น�้า
ให้เพิ่มข้ึน 2) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในกิจกรรมด้านน�้า 3) พัฒนาพื้นที่เก็บกักน�้า  
ระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ และระบบน�้าประปาให้มีความมั่นคงในการจัดหาน�้ามีการจัดการความเสี่ยง
จากการผลิตและการจ่าย ที่สามารถจ่ายได้ในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ  
4) มีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจากอ่างเก็บน�้าที่มีอยู ่รวมถึงน�้าใต ้ดิน พ้ืนที่ชุ ่มน�้าและดูแลสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงการพัฒนา และการจัดการระบบทรัพยากรน�้าเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
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การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าทัดเทียมกับระดับสากล

แผนแม่บทย่อย

ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพ่ิม 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2561

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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จ.3

 ในแต่ละปี ภาครัฐจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน�้า  
ทั้งแหล่งเก็บกักน�้า และระบบส่งน�้า เพื่อให้สามารถน�าน�้ามาสนับสนุนให้กับภาคการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ
กับความต้องการ ในขณะเดียวกัน ยังจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อรองรับน�้าทิ้งที่มาจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และบ�าบัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดังนั้น การน�าน�้ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตทั้งใน 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ จึงมีต้นทุนแฝงที่สูงมาก และเพื่อสนับสนุนให้การใช้น�้าในภาคการผลิต 
ต่าง ๆ มีความคุ้มค่ากับต้นทุนแฝงท่ีเกิดขึ้น ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องสนับสนุน และจูงใจให้ภาคการผลิตต่าง ๆ 
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการใช้น�้า เพื่อให้น�้าท่ีจัดหามาได้นั้นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดส�าหรับผลิตภาพจากการใช้น�้า ได้แก่ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ใช้น�้าปริมาณ 1 ลบ.ม. ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด SDG 6.4.1 ที่มีการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น�้าตาม
ช่วงเวลา (Water-use efficiency) โดยค�านวณมาจากมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต 3 ภาคการผลิตหลัก (เกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ) ต่อปริมาณการใช้น�้ารายภาคการผลิต ซึ่งการวัดผลในปี 2562 พบว่าประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาพรวมอยู่ท่ี 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
การใช้น�้าในภาพรวมอยู่ท่ี 7.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
การใช้น�้าเพ่ิมขึ้นสูงท่ีสุด จาก 27.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ในปี 2562 เป็น 31.12 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 
ในขณะที่ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพการใช้น�้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน จาก 0.32 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อ ลบ.ม. เป็น 0.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ในขณะท่ีภาคบริการมีประสิทธิภาพการใช้น�้าลดลงจาก 28.66 
ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เป็น 27.93 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ หากเทียบเคียงตัวเลขดังกล่าวกับค่า 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท่ีก�าหนดให้ผลิตภาพการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วงปี 2561-2565 พบว่าการที ่
จะบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีแผนแม่บทฯ ก�าหนดไว้ เป็นส่ิงที่มีความท้าทายเป็นอย่างย่ิง ในขณะเดียวกัน 
ประสิทธิภาพการใช้น�้าโดยรวมของไทยยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. อยู่ค่อนข้างมาก 
สะท้อนให้เห็นว่าในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้ภาคการผลิต 
ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการใช้น�้าท่ีเพิ่มข้ึน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินงานที่ส�าคัญในช่วงปี 2563-2564 ที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภาพการใช้น�้า 
เพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ 1) การเพิ่มพื้นท่ีในการด�าเนินการต้นแบบและขยายไปในพื้นที่พัฒนาแหล่งน�้า และระบบส่งน�้า 
โดยในปัจจุบันได้มีการด�าเนินการโครงการบริหารจัดการน�้าพัฒนาแหล่งน�้า และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน  
โดยมีจุดประสงค์พัฒนาแหล่งน�้า โดยส่งน�้าให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด 2) การปรับปรุงเส้นท่อประปา 
ที่ช�ารุด และเสื่อมสภาพในหลายพื้นท่ีของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อลดปริมาณน�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้า  
3) การพัฒนาระบบการน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียนใช ้ใหม ่ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง อาทิ  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงการก่อสร้าง 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียพร ้อมระบบการน�าน�้ากลับมาใช ้ใหม ่ในโครงการพัฒนาสนามบิน และเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยให้การใช้น�้าในภาคอุตสาหกรรม และบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมากข้ึน 4) การเผยแพร่นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาคเกษตร  
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป ็นนวัตกรรมที่สามารถ 
ควบคุมการให้น�้าแบบอัตโนมัติผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และความช้ืนในดิน ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสของการให้น�้า 
ที่เกินกว่าความต้องการของพืช

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้า 
ยังมีอุปสรรคที่ส�าคัญหลายประการ ดังนี้  1) การขาดกลไกในการบริหารจัดการความต ้องการใช ้น�้ า 
ที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดเก็บค่าน�้าที่เหมาะสมในภาคเกษตรซึ่งเป็นผู้ใช้น�้ารายใหญ่ที่สุด ท�าให้ผู้ใช้น�้า 
ขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใช้น�้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 2) การขาดระบบจัดการ 
น�้าทิ้งและบ�าบัดน�้าเสียที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้สามารถน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียน 
ใช้ใหม่ นอกจากน้ี การน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ยังขาดการยอมรับจากผู ้ใช้น�้า เนื่องจากเกรงว่า 
น�้ารีไซเคิลจะมีปัญหาการปนเปื ้อน 3) พื้นที่เกษตรของไทยจ�านวนมากมีการปลูกพืชที่ใช ้ปริมาณน�้ามาก 
แต่มีมูลค่าเพิ่มต�่า รวมถึงขาดการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อบริหารจัดการการใช้น�้าในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมผลิตภาพการใช้น�้าจ�าเป็นต้องส่งเสริม 
ให้เกิดการใช้น�้าตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) อย่างกว้างขวางทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ผ่านการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช ่วยประหยัดน�้า การพัฒนากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความต้องการใช้น�้า อาทิ กฎหมายการจัดเก็บค่าน�้า และการขออนุญาต 
ใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ การสนับสนุนให้เกิดการน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และการสร้าง 
ความตระหนักถึงความส�าคัญของการประหยัดน�้า อย ่างไรก็ดี เนื่องจากภาคเกษตรเป ็นภาคการผลิต 
ที่มีสัดส่วนการใช้น�้าสูงที่สุด แต่ยังมีผลิตภาพการใช้น�้าท่ีต�่ากว่าเกณฑ์ โดยการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุ 
เป้าหมายจึงควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้าในภาคเกษตรเป็นส�าคัญ นอกเหนือจากการใช้น�้าตามหลัก 3R  
ตามที่กล่าวถึงข้างต้น การเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้าในภาคเกษตรยังจ�าเป็นที่จะต้องต้องสนับสนุนเพื่อให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าการเกษตรควบคู ่ไปด้วย โดยการจูงใจให้เกษตรปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช 
ที่ใช ้น�้ามากแต่ก ่อให้เกิดมูลค ่าเพิ่มต�่า ไปสู ่การปลูกพืชที่ ใช ้น�้าน ้อยแต่มีมูลค ่าเพ่ิมสูงขึ้น ตัวอย่างเช ่น  
การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกข ้าวในพ้ืนที่ที่ ไม ่ เหมาะสมเป ็นพืชชนิดอื่นที่มีมูลค ่าเ พ่ิมสูงกว ่า  
และการปรับลดรอบการท�านาและเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นในฤดูแล้ง เป็นต้น

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ19

560



190301

 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้า ล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการพิสูจน์แนวเขต
และป้องกันการลุกล�้า แม่น�้า แหล่งน�้าธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการวางแผนการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูแหล่งน�้าบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ พัฒนาโครงข่ายการสัญจร 
ทางน�้า ท่ีสะดวก ปลอดภัย ประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน ให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่า และความส�าคัญของแม่น�้า คู คลอง โดยมุ ่งเน้นการพิสูจน  ์
แนวเขตล�าน�้าสาธารณะการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซ่ึงมีปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การจัดการและแก้ไขปัญหาการรุกล�้าแนวเขตแม่น�้า ล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ 
ด ้วยการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ พัฒนาเทคโนโลยีการส�ารวจ จัดท�าทะเบียนและฐานข้อมูลด้านแหล่งน�้า 
ของประเทศ  การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้าในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน�้า ความสามารถในการเก็บกักน�้า 
และคุณภาพน�้า เป็นต้น รวมถึงควรด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ อย่างจริงจัง เร่งจัดท�าแผนหลัก  
ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น�้า ล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติ

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้ นฟู ร้อยละ 50  
ของพ้ืนที่เป้าหมายและสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้ นฟูร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร ่วมกันก�าหนด ปัจจุบันตัวชี้วัด และตัวชี้วัด 
เทียบเคียงนั้นยังอยู ่ในระหว่างการด�าเนินการ เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้า 
ทั้งระบบนั้นเป ็นการด�าเนินการระยะยาว และยังไม ่ เสร็จสิ้น พื้นที่ล�าคลองสายหลักที่ ได ้ รับการฟื ้นฟู 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และก�าหนดเป้าหมายจ�านวน 227 คลอง ในช่วง ปี 2561-2565 ปัจจุบันในปี 2564 
ได้ด�าเนินการมีผลความส�าเร็จร้อยละ 100 อีกทั้งยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื ้นฟู และพัฒนาแม่น�้า ล�าคลอง 
และแหล่งน�้าธรรมชาติ เช ่น ด ้านการระบายน�้า กักเก็บน�้า การจัดการคุณภาพน�้า ก�าจัดขยะวัชพืช 
สิ่งกีดขวางทางน�้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวคลองส�าคัญ ได้แก่ 1) คลองเปรมประชากร 2) คลองแสนแสบ  
3) คลองผดุงกรุงเกษม 4) คลองหลอดวัดราชนัดดา 5) คลองหลอดวัดราชบพิตร 6) คลองรอบกรุง  
หรือคลองบางล�าพู 7) คลองโอ่งอ่าง เป็นต้น นอกจากนี้สัดส่วนพื้นที่ล�าน�้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ล�าน�้าสายหลัก 
ใน 25 ลุ่มน�้า) ก�าหนดเป้าหมายในช่วง ปี 2561-2565 ความส�าเร็จร้อยละ 20 นั้นยังไม่มีการรายงานผล 
ความส�าเร็จอย่างเป็นทางการ

การด�าเนินการท่ีผ ่านมา กรุงเทพมหานครได ้ปรับภูมิทัศน ์ รวมท้ังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของคลอง 
ในพื้นท่ี ประกอบด้วย 1) คลองบางล�าพู 2) คลองคูเมืองเดิม 3) คลองรอบกรุง 4) คลองผดุงกรุงเกษม และ  
5) คลองแสนแสบ มาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน 
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง ให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพ่ือให้เกิด 
การมีส ่วนร ่วมในการดูแลรักษาแหล่งน�้าให ้สวยงาม สะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  
และแนวทางการอนุรักษ์อีกท้ังส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีการท�าความสะอาดคูคลองรวมถึงทางเท้า
ตลอดแนวคลอง ในกรุงเทพฯ จ�านวน 39 คลอง ด�าเนินการเก็บขยะและก�าจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน�้า รวมถึงได้ส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และสถานประกอบการที่อยู ่ 
ริมคลอง ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสีย 
ลงแม่น�้าคูคลอง รวมทั้งให้ความรู ้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะนอกจากนี้หน่วยงานยังได้ด�าเนินการ  
เช่น การฟื้นฟูล�าน�้าในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครโดยการขุดลอกเพื่อรักษาสภาพล�าน�้า 
ตามธรรมชาติ และเพิ่มพื้นท่ีหน้าตัดในการระบายน�้าธรรมชาติ มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
ของแม่น�้า การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร รวมถึงการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การฟื ้นฟูแม่น�้าล�าคลองและล�าน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ  
เป็นประเด็นที่หน่วยงานให้ความส�าคัญและมีการด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการจะบรรลุ 
ค่าเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จ�าเป็นต้องอาศัยการประเมินจากข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
เห็นได้จากตัวอย่างความส�าเร็จในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครที่ด�าเนินการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูล�าคลองสายหลัก  
โดยบรรลุเป้าหมายได้เป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 จากการประเมินด้วยชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การด�าเนินการ 
ฟื ้นฟูและพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมาย รวมถึงล�าน�้าสายหลักในอีก 25 ลุ ่มน�้า ยังไม่ได้รับการประเมินและจัดท�า 
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากความซับซ้อนของพ้ืนท่ี ท้ังนี้จึงเป็นความท้าทายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการเร ่งด�าเนินการขยายผลความส�าเร็จดังตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถรายงานผล 
ความส�าเร็จอย่างเป็นทางการ และสามารถบรรลุค ่าเป้าหมายได้อย่างมีนัยส�าคัญ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อม ในการด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง ความท้าทายที่ส�าคัญ คือ  
แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น�้า ล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ นั้นยังอยู่ในกระบวนการจัดท�า  
ทั้งนี้ นิยาม ขอบเขตและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน้ันยังไม่มีความชัดเจน ตัวชี้วัดบางตัวนั้นอยู ่ในระหว่าง 
การปรับปรุง จึงมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย ควรเร ่ง รัดการจัดท�าแผนการอนุ รักษ ์ฟ ื ้นฟู แม ่น�้า ล�าคลอง 
และแหล่งน�้าธรรมชาติให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผล พร้อมท้ังมีการประเมิน และจัดท�าทะเบียน
และฐานข้อมูลด้านแหล่งน�้าของประเทศให้ครอบคลุมในเชิงล�าน�้าสายหลักอย่างสม�่าเสมอส�าหรับการอนุรักษ์ 
และการจัดการแหล่งน�้าต่างๆ รวมถึงการก�าหนดนิยาม และขอบเขต/เกณฑ์การวัดการอนุรักษ์และฟื ้นฟู 
แม่น�้าล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ เช่นเกณฑ์การจัดการแก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล�้าแนวเขต 
แม่น�้าล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ เกณฑ์การอนุรักษ์ฟ ื ้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติในทุกมิต ิ
ตลอดจนจัดท�าข้อก�าหนด ในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้ชัดเจนขึ้น  เพื่อสามารถ 
น�าไปประเมินความก้าวหน้า ในการฟื้นฟู แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติต่อไป เพ่ือให้สามารถบรรลุ 
เป้าหมาย แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพท่ีดี เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม
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